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 املعراج التاسع

 فيما ورد فيه عليه السالم مع غريه من أهل البيت النبوي )عليهم السالم(

 قسمني:إىل  وهذا ينقسم، فيه )عليه السالم( مع غريه القسم األول: فيما وَرد

القسم األول: فيما ورد فيه مع غريه من أهل البيت النبوي )عليهم السالم( ومن ذلك آيات وأحاديث
(1)

. 

ألف: اآليات املشرتكة بينه وبني العرتة
(*)

.

 

 

 أواًل: آية التطهري.

 اآلية األوىل: قال اهلل تعاىل:

                                                            
امتاز هذا املعراج بكثرة الفضائل واألحاديث الرشيفة التي مجعت اإلمـام يلـع يله ـل ال ـعم مـ   (1)

ق مني أحتوى الق م األول يلىل الفضـائل املرتـة ة , وألمه ة املوضوع ق مها املصنف إىل غريه

ف هـا أرتـةب بـل يله ـل ال ـعم مـ  الثـا  ب نل يله ل ال عم وبني أهل ب تل يله هم ال عم, والق م 

غريه من الصحابة؛ ولذا تطهب منا العمل يلىل مراجعة أسان د األحاديث والتعه ق يله هـا وب ـا  

( وذلـ  ألاـا وضـعت صىل اهلل يله ـل وللـل وسـهم)حاهلا من الوض  والكذب يلىل اهلل ورسولل 

ألغراض س اس ة ورتخص ة أريد منها تضه ل امل همني يلـن جـادة ا ـق فضـع  يلـه هققـل هـذه 

األحاديث من مكاسب رتخص ة تدر يلىل أربـاب ال ـهطة والنفـوذ والفت ـا مـن مكاسـب دن ويـة 

 .(78:غافر. ){َوخَِسرَ ُهَنالِكَ الُْمْبطُِلوَن}

 أوال  وثان ا  وثالثا  ...الخ مل يرد يف املخطوط وإنه أوردتل ت ه ع  لهقارئ والباحث.إىل  التفري )*( هذا 
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 (1){اللَّهُ لِيُْذِهَب عَنْكُُم الرِّْجَس َأهْلَ الْبَْيِت وَُيَطهِّرَكُْم َتْطِهريًاإِنَّمَا ُيِريُد }

يلىل أاَا نزلت يف يلع َوفاطمة وا  ن َوا  ني )يله هم  املفسرينيلهم أّ  أ ثر إ

ال عم( لتذ ري ضمري يلنكم وما بعده, َوملا ثبت من ا ديث الصح ح امل ـتف   

الذي جيوز الزَيادة بمثهل يلىل الكتب, وإ  ملا سمعت بع  اجلَههة األغب اء أ  هذا 

 ل, فأقول: ا ديث ضع َف أردت أ  أحيص طرقة حَ ب اطعيلي ل تضح رتهريت

, (4), وابـن مردويـة(3), والطـاا (2)َحاتمأيب  أخرج ابن جرير, وابن املنذر, وابن

(, إ  َرسول اهلل )صىل اهلل وسهم – وللل –يلن أم سهمة زوج النبي )صىل اهلل يله ل 

(  ـا  يف ب تهـا يلـىل منامـة لـل يله ـل  َ ـاء خ ـاي, ف ـاءت وسهم – وللل –يله ل 

أدعي »(: وسهم – وللل –فقال رسول اهلل )صىل اهلل يله ل  فاطمة برمة ف ها خزيرة,

 .«زوجك وأبنّيك حسنًا وحسيناً 

 (:وسهم – وللل –فديلتهم, فب نه هم يأ هو  إذ نزلت يلىل النبي )صىل اهلل يله ل 

                                                            
 .33سورة األحزاب, اآلية:  (1)

 .3133, ص9تف ري القرل  العظ م: ج (2)

 .54, ص3املع م الكبري لهطاا : ج (3)

 .302مناقب يلع بن أيب طالب يله ل ال عم: ص (4)
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 .{إِنََّما يُِريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّجَْس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهريًا}

فغرتاهم إياَها, ثم أخرج  (1)( بفضهلوسهم – وللل –فأخذ النبي )صىل اهلل يله ل 

 ال هء, ثم قال:إىل  يده من الك اء وألوى هَبا

 .«ألّلهم هؤالَء أهل بيتي, وَحامتي, فاذهب عنهم الرجس, وطهرهم تطهرياً »

 ا َرسـولقاهلا ثعث مرات, قالت أم سهمة: فأدخهت رأيس يف ال ة, فقهت: يـ

 .(2)«خري مرتنيإىل  إنك» اهلل, وأنا مَعكم, فقال:

بثريـدة هلَـا  (4), يلـن أم سـهمة, قالـت: جـاءت فاطمـة غديـة(3)وأخرج الطـاا  

 .«؟أين ابن عمك» ى وضعتَها بني يديل, فقاَل هلَا:همهَها يف طبق هلا حت

 .«أذهبي فادعيه, وآتيني بابني» قالت: هو يف الب ت, قال:

                                                            
 لغرتاء.أي بفضل ا (1)

؛ الواحـدي يف 292, ص6وأخرجل مجايلة, ورواه لخرو , منهم: أمحد بـن حنبـل يف م ـنده: ج (2)

؛ ابن املغازيل يف مناقـب 205, ص13؛ ابن يل ا ر يف تاريخ دمرتق: ج239أسباب النزول: ص

؛ 96, ص2؛ ا ـا م ا  ـكا  يف رتـواهد التنزيـل: ج336يلع بن أيب طالب يله ل ال عم: ص

؛ 198, ص5؛ ال ـ وطي يف الـدر املنثـور: ج492, ص3تف ـري القـرل  العظـ م: جابن  ثـري يف 

 , وغريهم.279, ص4الرتو ا  يف فتح القدير: ج

 .464, ص4املع م الكبري لهطاا : ج (3)

 غدية, أي وقت الغداة, وهو الصبح. (4)
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َها  ل واحد منهَه يف يد, َويلع يميشـ يف أثرمَهـا حتـى دَخهـوا ف اءت تقود أبن 

(, فأجه هَه يف ح ره, وجهس يلع وسهم – وللل –يلىل رُسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

يلن يم نل, وجه ت فاطمة يلن َي اره, قالت أم سهمة: فأخـذت مـن هتـي   ـاء  

 .(1) ا  ب اطنا يلىل املنامة يف الب ت

( وسهم – وللل –وأخرج الطاا , يلن أم سهمة, أ  رسول اهلل )صىل اهلل يله ل  

صىل اهلل يله ـل )ف اءت هبم فألقى رسول اهلل  «آتيني بزوجك َوأبنيه»قال لَفاطمة: 

  ّ ا, ثم وض  يده يله هم, ثم قال: َ اء فد (وسهم –وللل  -

واتَك, وبركاتدَك, لّلهم إّن هؤالء أهل حممد؛ ويف لفظ آل حممدد فاجَعدل  دلا»

 .«عىل آل حممد, كََم جعلتَها عىل آل إبراهيم, إنَك محيد جميد

 :قالت أم سهمة فرفعت الكَ اء ألدخل معهم فحبذه من يدي وقال

 .(2)«إنك عىَل خري»

                                                            
؛ ا ا م ا  كا  298ص 6وأخرجل مجايلة ورواه لخرو , منهم: أمحد بن حنبل يف م نده: ج (1)

؛ ابـن يل ـا ر يف تـاريخ 198ص5؛ ال  وطي يف الد املنثـور: ج110ص2يف رتواهد التنزيل: ج

 .142ص 14دمرتق: ج

؛ 198, ص5؛ ال ـ وطي يف الـدر املنثـور: ج110, ص2وأخرجل أيضـا : ا ـا م ا  ـكا : ج (2)

 .346, ص10؛ الذهبي يف سري أيلعم النبعء: ج223, ص2ندوزي يف يناب   املودة: جالق
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 :, يلن أم سهمة, قالت: نزلت هذه اآلية يف ب تي(1)َوأخرج ابن مردوية 

اآلية َويف الب ـت سـبعة, جائ ـَل, وم كائ ـل, ويلـع,  {...إِنَّمَا يُِريُد اللَُّه لِيُذْهَِب}

ول اهلل أل ـت مـن وفاطمة, وا  ن, وا  ني, َوأنا يلىل باب الب ت, قهـُت: يـا رسـ

 –وآلدده  –خددري, إّنددك مددن أزواج النبددي  ددىل ا  عليدده إىل  إّنددك» أهــل الب ــتل قــال:

 .(2)«وسلم

سـع د اخلـدري, قـال: َ ـا  يـوم أم أيب  , واخلط ـب, يلـن(3)َوأخرج ابن مردويل

( وسـهم – وللـل –سهمة أم املؤمنني, فنزَل جائ ل يلىل رسول اهلل )صـىل اهلل يله ـل 

 .{إِنََّما يُِريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّجَْس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهريًا} :هبذه اآلية 

( بح ــن َوح ــني وفاطمــة وســهم – وللــل –فــديلا رســول اهلل )صــىل اهلل يله ــل 

, ثـم مضررب  ويلع, فضمهم إل ل ونرتـر يله هم الثوَب, وا َ ـاب يلـىل أم َسـهمة 

, «هؤالء أهدل بيتدي, الّلهدم أذهدب عدنهم الدرجس وطهدرهم تطهدرياً الّههم »قال: 

                                                            
 .303مناقب يلع بن أيب طالب يله ل ال عم: ص (1)

يف رتـواهد  ؛ ا ـا م ا  ـكا 13, ص3وأخرجل أيضا : القايض املغـريب يف رتــرا األخبـار: ج (2)

؛ ابـن يلـدي يف الكامـل: 144, ص14؛ ابن يل ا ر يف تـاريخ دمرتـق: ج124, ص2التنزيل: ج

 , وغريهم.198, ص5؛ ال  وطي يف الدر املنثور: ج257, ص3ج

 .302مناقب يلع بن أيب طالب يله ل ال عم: ص (3)
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 .(1)«خريإىل  إنك»ل قال: يا نبي اهلل فأين أنا فقالت أم سهمة:

أيب  , يلن يلمر بـن(4), والطاا , وابن مردوية(3), وابن جرير(2)وأخرج الةمذي 

(, قال: ملا نزلت هـذه اآليـة يلـىل وسهم – وللل –سهمة رب ب النبي )صىل اهلل يله ل 

إِنََّما يُِريدُد اللَّدُه ِلُيدْذِهَب َعدْنُكُم الدرِّجَْس َأْهدَل       }( وسهم – وللل –النبي )صىل اهلل يله ل 

, ويلع {اْلَبْيِت ...
ٍ
؛ يف ب ت أم سهمة, فديلا فاطمة وح نا وح  نا ف هههم بك اء

الّلهم هؤالء أهل بيتدي, فذذههدب عدنهم الدرجس وطهدرهم »خهف ظهره, ثم قال: 

إندك عدىل مناندك, وإندك », قالت أم سهمة: وأنا معهم يا نبـي اهللل قـال: «تطهرياً 

 . (5)«عىل خري

                                                            
 .604, ص6ورواه ال  وطي يف الدر املنثور: ج (1)

 .31, ص5سنن الةمذي: ج (2)

 , ط مؤس ة الرسالة.267, ص20تف ري الطاي: ج (3)

 .301مناقب يلع بن أيب طالب البن مردويل: ص (4)

؛ القـايض 65؛ الـاي يف اجلـوهرة: ص12, ص2وأخرجل أيضـا : ابـن األثـري يف أسـد الغابـة: ج (5)

؛ القندوزي يف يناب   48, ص2يل اض يف الرتفا بتعريف حقوق املصطفى صىل اهلل يله ل وللل: ج

؛ ابــن يلارتــور يف التحريــر والتنــوير: 21؛ الطــاي يف ذخــائر العقبــى: ص320, ص1ودة: جاملــ

 , ط دار سحنو  بتونس.15, ص22ج
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 – هههم رسول اهلل صىل اهلل يله ل فاطمة ويلع وا  ن وا  ني ف (1)ويف الب ت

                                                            
لقد وق  تداخل يف هذه املواض  يلند املصنف يف إيراده لهروايات الرتـريفة فالرواية ال ابقة التي  (1)

م( خهـف ظهـره قـد أخرجهـا جعل النبي )صىل اهلل يله ل وللل وسـهم( اإلمـام يلـع )يله ـل ال ـع

الةمذي يف صح حل  ه مّر ب انل. يف حني وجدت أ  هذه الرواية التي تبـدأ يف املخطـوط بهفـ : 

)ويف الب ت فاطمة وا  ن وا  ني ف هههم رسول اهلل )صىل اهلل يله ل وللل وسهم( بك اء  ا  

 ي وغريه. يله ل ثم قال: ....( مل يوردها الةمذي وإنه أخرجها ابن جرير الطا

قـد ايلتمـد يف يف القـر  العـال لهه ـرة ومـا تـعه ولقد وجدت أ  أغهب من  تب حول لية التطهري 

إيراد الروايات ومواض  وجودها يف  تب  يلههء امل همني يلىل مج  ا اف  ال ـ وطي يف تف ـريه 

, ط دار الفكر بريوت. يف حني  انت الرواية التـي 604, ص6املوسوم بـ)الدر املنثور(  ه يف: ج

الب ـت  أخرجها ابن جريـر الطـاي بهفـ  لخـر ارتـتمل يلـىل قـول أم سـهمة ريض اهلل يلنهـا )ويف

فاطمة ويلع وا  ن وا  ني ف هههم رسول اهلل صىل اهلل يله ل وللل بك اء  ا  يله ـل ثـم قـال: 

لوقوع هذا التداخل يلنـد الـبع  سـهوا . أمـا أصـل الروايـة فهـي بـالهف   سمحهؤالء.....( مما 

 اآليت:

ال: ذ رنـا هـ( ب نده يلن األيلمش يلن حك م بن سع د, ق310أخرج ابن جرير الطاي )املتوىف سنة 

ِإنََّمدا يُِريدُد اللَّدُه ِلُيدْذِهَب َعدْنكُُم      }يلع بن أيب طالب ريض اهلل يلنل يلند أم سهمة؛ قالـت: ف ـل نزلـت 

 وسهم( -وللل  -؛ قالت أم سهمة: جاء النبي )صىل اهلل يله ل {الرِّجْسَ َأْهلَ اْلَبْيتِ َويُطَهَِّركُمْ تَْطِهريًا

فهـم اسـتط  أ  أح بهـا يلـن  -يله ها ال عم  -ف اءت فاطمة «. ال تأذ  أحدٍ »ب تي, فقال: إىل 

أب ها, ثم جاء ا  ن فهم أستط  أ  أمنعل أ  يدخل يلىل جده وأمل, وجاء ا  ني, فهـم أسـتط  

( يلىل ب ـاط, ف هههـم نبـي اهلل وسهم – وللل –أ  أح بل, فاجتمعوا حول النبي )صىل اهلل يله ل 

← 
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وسهم بكَ اء  ا  يله ل ثم قـاَل هـؤالء أهـل ب تـي فأذهـب يلـنهم الـرجس  –وللل 

 .(1)وطهرهم تطهريا

                                                                                                                                                       
. فنزلـت «بيتي فذذهدب عدنهم الدرجس وطهدرهم تطهدرياهؤالء أهل »بك اء  ا  يله ل, ثم قال: 

هذه اآلية حني اجتمعوا يلىل الب اط, فقهت: يا رسول اهلل, وأنال قالت: فول اهلل ما أنعـم وقـال: 

, ط دار الفكر؛ ويلنل  ابن 12, ص22. ينظر: جام  الب ا  البن جرير الطاي: ج«إنك إىل خري»

 , ط دار املعرفة.93, ص3 ثري يف تف ريه: ج

وقد وجدت أ  هذه الرواية مل ت هم مـن بعـ  التعيلـب يف قـول أم سـهمة ريض اهلل يلنهـا, أمـا يلـن 

ىل الروايـة التـي أخرجهـا إقصد أو  هو تصح ف يلىل أبعد الظنـو , وذلـ  مـن خـعل الرجـوع 

 ا اف  ا  كا  )املتوىف يف القر  اخلامس اهل ري(. 

رتــ اخل يلــن أم ســهمة ثــم يــورد الروايــة؛ إال أ  األيلمــش يلــن بعــ  أإىل  فقــد أخــرج الروايــة ب ــنده

الّلهم هؤالء أهدل »االختعف ف ه أورده ا  كا  وابن جرير يق  يف خامتة الرواية وهي: ثم قال:  

فقهـت: يـا رسـول  اهلل, وأنـا معهـمل فـو اهلل مـا قـال:  «بيتي فذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهدريا

ِإنََّمدا يُِريدُد اللَّدُه ِلُيدْذِهَب َعدْنكُُم      }, فنزلت يله ـل: «وإىل خريإنك عىل خري, »وأنت معهم, ولكنل قال: 

 .765, برقم 134, ص2. ينظر: رتواهد التنزيل: ج{الرِّْجَس َأْهَل اْلَبيِْت َويَُطهَِّركُْم تَْطِهريًا

وأخرجها باختصار  ه أوردها املصنف,  ع من ا اف  ابن مردويل يف مناقب يلع بن أيب طالب  (1)

؛ اآللـويس يف تف ـريه: 198ص 5؛ وا اف  ال  وطي يف الدر املنثور: ج301ه ل ال عم: صيل

 .14ص 22ج
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سـع د اخلـدري, أيب  , َوالطـاا , يلـن(2)َحـاتمأيب  , وابـن(1)وأخرج ابـن جريـر 

 , سمَسد نزلد  هد ا اةيد  يف»( وسهم – وللل –قال: قال َرسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

, َويف عيل َوفاطم  وحسدن  َوحسدني   ِإنََّمدا ُيِريدُد اللَّدُه ِلُيدْذِهَب َعدْنُكُم الدرِّْجَس َأْهدَل        } يفَّ

 .(3)«{اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهريًا

, (8)َحـاتمأيب  , وابـن(7), وابـن جريـر(6), َوم هم(5), وأمحد(4)رت َبةأيب  وأخرج ابن 

( غـداة وسـهم – وللل –قالت: )خرج النبي )صىل اهلل يله ل  , يلن يلايرتة(9)َوا ا م

                                                            
 .9, ص22جام  الب ا  البن جرير: ج (1)

 .3131, ص9تف ري القرل  البن ايب حاتم الرازي: ج (2)

؛ ابـن 136, ص2؛ ا ا م ا  كا  يف رتواهد التنزيل: ج41, ص8وأخرجل أيضا الثعهبي: ج (3)

؛ 494, ص3؛ ابـــن  ثـــري يف تف ـــريه: ج384, ص4يف املحـــرر الـــوج ز: ج يلط ـــة 

؛ املقريــزي يف فضــل لل الب ــت يلهــ هم ال ــعم: 429, ص2القنــدوزي الرتــافعي يف ال نــاب  : ج

 .515, ص2؛ القايض املغريب يف رتـرا األخبار: ج22ص

 .501, ص7املصنف البن أيب رت بة: ج (4)

 .162ص, 6م ند أمحد: ج (5)

 .130, ص7صح ح م هم, باب: فضائل زيد: ج (6)

 .9, ص22جام  الب ا  البن جرير: ج (7)

 .3131, ص9تف ري ابن أيب حاتم: ج (8)

 .147, ص3امل تدرب يلىل الصح حني: ج (9)
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من رتعر أسود, ف اء ا  َن وا  ـني فـأدخههَه معـل, ثـم  (2)مرجل   (1)َويله ل مرط  

إِنََّمدا يُِريدُد اللَّدُه    }َجاءت فاطمة فأدخهَها معل, ثم َجاء يلع فأدخهـل معهـم, ثـم قـال:

 .(3)({ِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهريًاِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّجَْس َأْهَل اْلَبْي

, يلــن ســعد, قــال: نــزل يلــىل (5), وابــن مردويــة(4)وأخـرج ابــن جريــر, وا ــا م 

وسهم( الوحي, فأدخل يله ـا  وفاطمـة وابن َهـا   -وللل  -رسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

 .(6)«الّلهم هؤالء أهيل وأهل بيتي»هت ثوبل, ثم قال: 

                                                            
 املرط: بكرس امل م: وهو   اء. (1)

ب مـن 1818ص 5املرجل: رضب من ث اب الويش. )الصحاا, اجلوهري: ج (2) (؛ )امَلراِجـل رضب

 (.  622ص 11ُبرود ال من(, )ل ا  العرب, ابن منظور: ج

؛  الب هقــي يف ال ــنن 204, ص4وأخرجــل مجايلــة ورواه لخــرو , مــنهم: الةمــذي يف ســننل: ج (3)

القنـــدوزي يف الةغ ـــب و ؛ 678, ص3؛ ابـــن راهويـــل يف م ـــنده: ج149, ص2الكـــاى: ج

؛ البغـــوي يف معـــامل 189, ص1؛ الزيهعـــي يف جـــريد األحاديـــث: ج203, ص4الةه ـــب: ج

 , وغريهم.529, ص3التنزيل: ج

 .147, ص3امل تدرب يلىل الصح حني: ج (4)

 .301مناقب يلع بن أيب طالب يله ل ال عم: ص (5)

ــنن الكــاى: ج (6) ــي يف ال  ــور: ج63, ص7وأخرجــل أيضــا : الب هق ــدر املنث , 5؛ ال ــ وطي يف ال

ــاريخ دمرتــق: ج199ص ــن يل ــا ر يف ت ــاع األســهع: ج113, ص42؛ اب ــزي يف امت , 5؛ املقري

؛ املتقـي 78, ص2؛ اخلط ـب البغـدادي يف تار:ـل: ج33, ص2؛ ا ا م ا  كا : ج385ص

← 
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, (3)َحـاتمأيب  , و ابن جرير, وابن املنـذر, وابـن(2)وأمحد, (1)رت بةأيب  وأخرج ابن 

َحل, والب هقـي (5), َوا ا م(4)َوالطاا  يف سـننل, يلـن َواثهـة ابـن األسـق ,  (6)وصحَّ

فاطمة ومعل يلع وح ن إىل  وسهم( –وللل  -قال: َجاء رسول اهلل )صىل اهلل يله ل  

وح ني حتى دخـل, فـأدنى يله ـا  وفاطمـة َوأجه ـهَه بـني يديـل, َوأجهـس ح ـنا  

وح  نا   ل واحد منهَه يلىل فخذه, ثم لف يله هم ثوبـل َوأنـا م ـتديرهم, ثـّم تـع 

الّلهدم »:َوقـال, {ِإنََّمدا ُيِريدُد اللَّدُه ِلُيدْذِهَب َعدْنُكُم الدرِّْجَس َأْهدَل اْلَبْيدِت ...        }هذه اآلية 

, قهـت: َيـا رسـول «هؤالَء أهل بيتي الّلهم اذهب عنهم الرجس وطهدرهم تطهدريا

 .(1), قاَل َواثهة: إنل ال رجى َما أرجوه«(7)َوأن  من أهيل»اهلل, َوأنا من أههَ ل قاَل: 

                                                                                                                                                       
 , وغريهم.163, ص13اهلندي يف  نز العهل: ج

 .501, ص7املصنف: ج (1)

 .107, ص4م ند أمحد: ج (2)

 .3132تف ري ابن أيب حاتم: ص (3)

 .2670, برقم 56, ص3املع م الكبري: ج (4)

 .416, ص2امل تدرب يلىل الصح حني: ج (5)

 .152, ص2ال نن الكاى: ج (6)

م سـهمة )ريض اهلل يلنهـا( هذه العبارة ال تتفق مـ  مج ـ  األحاديـث التـي أخرجهـا الـرواة يلـن أ (7)

هـم  ـه ف ,والتي جتم  يلىل أ  أزواج النبي ل ّن ممن أذهب اهلل يلـنهم الـرجس وطهـرهم تطهـريا

نصت الروايات: )يلع وفاطمة وا  ن وا  ني( يله هم ال عم؛ فهؤالء حرصهم النبي )صىل 

← 
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, يلن ا َ ن (5), وابن مردوية(4), َوالطاا (3)َحاتمأيب  , وابن(2)واخرج ابن َسعد 

يُِريدُد اللَّدُه ِلُيدْذِهَب َعدْنُكُم      إِنََّمدا } :نحـُن أهـل الب ـت الـذي قـال اهلل) بن يلع, قـال:

 .(6)({الرِّجَْس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهريًا

                                                                                                                                                       
يتـوهم أحـد أو  تـل لكـي الاهلل يله ل وللل وسهم( وجهههم بالك اء ومن  أم سهمة من الدخول ه

إ  و ,ل( املطهرين من الرجس غري هـؤالءأ  املراد بأهل ب تل )صىل اهلل يله ل وللإىل  ينرصف ذهنل

 ـبب نـزول ليـة ب التخصـ   انت الزوجة يلرفـا  ت ـمى بأهـل الرجـل لكـن هنـا خارجـة يلـن 

اهلل التطهري وأختصاصها هبؤالء الذين جهههم النبي )صـىل اهلل يله ـل وللـل( بالك ـاء؛ )صـهوات 

 سعمل يله هم(.

وأخرجل أيضا  مجايلة بألفاظ متقاربة,  ه يلند ا فاظ الذين مرَّ ذ رهم ورواه لخرو , منهم: الثعهبي  (1)

؛ ابـن  ثـري يف 64, ص2يف رتـواهد التنزيـل: ج ؛ ا ا م ا  كا 43, ص8يف الكرتف والب ا : ج

, 4؛ الرتـو ا  يف فـتح القـدير: ج199, ص5؛ ال  وطي يف الـدر املنثـور: ج492, ص3تف ريه: ج

 .217, ص6؛ الذهبي يف تاريخ اإلسعم: ج148, ص14؛ ابن يل ا ر يف تار:ل: ج280ص

 .75ترمجة اإلمام ا  ن )يله ل ال عم( من طبقات ابن سعد: ص (2)

 .3132, ص9تف ري ابن أيب حاتم: ج (3)

 .93, ص3املع م الكبري لهطاا : ج (4)

 .303مناقب يلع بن أيب طالب يله ل ال عم: ص (5)

؛  308وأخرجــل أيضــا : ابــن املغــازيل الرتــافعي يف مناقــب يلــع بــن أيب طالــب يله ــل ال ــعم: ص (6)

؛ 32, ص2هد التنزيـل: ج؛ ا ـا م ا  ـكا  يف رتـوا172, ص9اهل ثمي يف جممـ  الزوائـد: ج

← 
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َوح ــنّل, وابــن جريــر, وابــن  (3), والةمــذي(2), وأمَحــد(1)رتــ َبةأيب  َوأخــرج ابــن 

أ  رسـول اهلل ), يلن أنس, (5)مردويةوصححل, وابن  (4)املنذر, َوالطاا , َوا ا م

َصـعة الف ـر, إىل  (  ا  يمر بباب فاطمة إذا خرجوسهم – وللل –)صىل اهلل يله ل 

إِنََّمددا يُِريددُد اللَّددُه ِلُيددْذِهَب َعددْنُكُم الددرِّجَْس َأْهددَل اْلَبْيددِت  } :يقــول الَصــعة يــا أهــل الب ــت

 .(6)({َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهريًا

 –وللـل  –, يلن زيد ابـن أرقـم, أ  رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل (7)وأخرج م هم 

                                                                                                                                                       
 .28, ص3؛ البعذري يف أن اب األرتـراف: ج269, ص13ابن يل ا ر يف تار:ل: ج

 .527, ص7املصنف: ج (1)

 .259, ص3م ند أمحد: ج (2)

 .31, ص5سنن الةمذي: ج (3)

 .158, ص3ا ا م الن  ابوري يف امل تدرب: ج (4)

 .303مناقب يلع بن أيب طالب يله ل ال عم: ص (5)

؛ يلبـد بـن مح ـد يف 274وأخرجل مجايلة ورواه لخرو , منهم: أبو داود الط اليس يف م ـنده: ص (6)

ــو يعــىل املوصــع يف م ــنده: ج368منتخــب م ــنده: ص ؛ ا ــا م ا  ــكا  يف 59, ص7؛ أب

؛ الرتـو ا  يف فـتح القـدير: 492, ص3؛ ابـن  ثـري يف تف ـريه: ج18, ص2رتواهد التنزيل: ج

ــور: ج؛ ال ــ وطي يف ا280, ص4ج ــدر املنث ــاع األســهع: ج199, ص5ل ــزي يف امت , 5؛ املقري

 , وغريهم.387ص

 .123, ص7صح ح م هم, باب: من فاضل يلع يله ل ال عم: ج (7)
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؛ ن اءه من أهـل ب تـل, فق ـل لزيـد: ومـن «أذكركم ا  يف أهل بيتي»(, قال: وسهم

أهل ب تل, ن اءه من أهل ب تل, ولكن أهـل ب تـل مـن حـرم الَصـدقة بعـده, لل يلـع, 

 .(1)ولل يلق ل, ولل جعفر, ولل يَلباس

 (4), وأبو نع م, والب هقي(3), وابن مردوية(2), والطاا وأخرج ا ك م الةمذي 

 – وللـل –مَعا يف الَداليل, يلن ابـن يلَبـاس, قـال: قـاَل رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل 

: إنَّ ا َ قسددم اقلددَس قسددمني ف َعلنددي يف خريَ,ددا قسددََم, فدد لَك قولدده» (:وســهم

فذنا من أ َحاب اليمدني, َوأندا خدري ؛ {اِلَمالشِّد  َحاُبْصَأَو}, {نِيِمالَي َحاُبْصَأَو}

أ َحاب اليمني, ثدم جَعدل المسدمني ثاَلثدا ف علندي يف خريَهدا ثلثدًا, فد لَك قولده 

                                                            
أقول: ا ديث وق  ف ل سقط وتداخل يلن املصدر األساس الذي أخرجل وهـو صـح ح م ـهم؛  (1)

؛ 367, ص4يف م ــنده: جفضــع  يلــن ذلــ  فقــد أخرجــل مجايلــة, ورواه لخــرو , مــنهم: أمحــد 

ــدارمي يف ســننل: ج ؛ الب هقــي يف ال ــنن 22؛ الن ــائي يف فضــائل الصــحابة: ص432, ص2ال

ــد يف منتخــب م ــنده: ص148, ص2الكــاى: ج ــد مح  ــن أيب يلاصــم يف ال ــنة: 114؛ يلب ؛ اب

؛ ابن 182, ص5؛ الطاا  يف املع م الكبري: ج63, ص4؛ ابن خزيمة يف صح حل: ج629ص

 .201؛ ابن ت م ة يف رأس ا  ني يله ل ال عم: ص74, ص1يف األحكام: جحزم األندليس 

 .57, ص3املع م الكبري: ج (2)

 .305مناقب يلع بن أيب طالب يله ل ا ل عم: ص (3)

 .170, ص1دالئل النبوة: ج (4)
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ُِِقونَ  } {َوَأْصدَحاُب الَْمْشدَأَةةِ  } {َأْصَحاُب الَْميَْمَنِةَف} ُِِقوَن السَّدا فذندا مدن  {َوالسَّدا

ابمني؛ ثم جعدل اثثدالق قبا,دل,  ف علندي يف خريَهدا قبيلد , الَسابمني وأنا خري السَّ

َِددددَل ِلَإَعدددداَرُفوا ِإنَّ َأْكددددَرَةُكْم ِعْنددددَد اللَّددددِه  } وذلددددك قولدددده  َََبا َوَجَعْلَندددداُكْم ُوددددُعوًِا َو

وأنا أتمد  ولدد آدم, وأكدرمهم عدىل ا , ال فثدر, ثدم جعدل المبايدل  ,(1){أَْتَقاُكْم

للَّدُه ِلُيدْذِهَب َعدْنُكُم الدرِّجَْس     إِنََّمدا يُِريدُد ا  }بيوتا, ف علني يف خريها بيتا, ف لك قولده 

 . (2)(رون من ال نوبفذَنا وأهل بيتي مطهّ  ,{َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهريًا

إِنََّمددا يُِريددُد اللَّددُه }يلــن قتــادة, يف قــول:  (4)َحــاتم,أيب  , وابــن(3)وأخــرج ابــن جريــر

دوء, هم أهل بي  طهدرهم ا»قال: , {ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّجَْس َأْهَل اْلَبْيِت   مدن السو

                                                            
 .13ا  رات, اآلية: (1)

؛ القندوزي يف 498, ص1وأخرجل مجايلة ورواه لخرو , منهم: الثعهبي يف الكرتف والب ا : ج (2)

؛ الكعباذي 13822, برقم 396, ص8؛ اهل ثمي يف جمم  الزوائد: ج50, ص1يناب   املودة: ج

؛ ابن 66, ص1؛ ال  وطي يف اخلصائ  الكاى: ج171, برقم 259, ص1يف بحر الفوائد: ج

 , وغريهم.316, ص2 ثري يف البداية والنهاية: ج

 لرسالة., ط مؤس ة ا262, ص20تف ري الطاي: ج (3)

 .3133, ص9تف ري القرل  البن أيب حاتم: ج (4)
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 . (1)«وأختَصهم برمحته

وسـهم(  –وللـل  –قال َوحدث الضَحاب بن مزاحَم, أ  نبي اهلل )صىل اهلل يله ل 

دع الرَسدال , و تلدئو املال,ند , » ا  يقول:  نحن أهل بيد  جد را النبدوا, ومو ا

 . (2)«َوبي  الرمح , َومعدن العلم

سع د اخلدري, قال: مَلا دخَل يلـع بفاطمـة جـاء أيب  يلن ,(3)وأخرج ابن مردوية

الَسدالم »باهَبـا يقـول: إىل  ( أربعـني صـَباحا ,وسـهم – وللـل –النبي )صىل اهلل يله ل 

إِنََّمدا يُِريدُد اللَّدُه ِلُيدْذِهَب     } علينم أهل البي  ورمح  ا  وبركاته, الَصلوا رمحنم ا ,

أنا حدرب ملدن َحداربتم, وسدلم ملدن , {اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهدريًا َعْنُكُم الرِّجَْس َأْهَل 

 . (4)«َساملتم

                                                            
؛ واملقريـزي يف فضـل لل الب ـت يلهـ هم ال ـعم: 199, ص5ورواه ال  وطي يف الدر املنثور: ج (1)

 .10, ص1ج

أخرجل يلع بن اإلمام جعفر الصادق )يله ل ال عم( )تويف يف القر  الثا  لهه ـرة( ب ـنده يلـن  (2)

؛ وابن فروخ الصـفار يف 326جعفر الكاظم, يلن أب ل يله هم ال عم: صأخ ل اإلمام موسى بن 

 .78بصائر الدرجات: ص

 .304مناقب يلع بن أيب طالب يله ل ال عم: ص (3)

, م ندا  يلـن ايب سـع د اخلـدري يف فضـائل سـ دة الن ـاء: 385أخرجل ابن رتاهني )املتوىف سنة  (4)

← 
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ا مراء, قال: حفظـت مـن رسـول أيب  , يلن(1)وأخرج ابن جرير, وابن مردوية

إىل  ( ثهن ة أرتهر باملدينـة, لـ س مـن مـرة :ـرجوسهم – وللل –اهلل )صىل اهلل يله ل 

الصدلوا »فوضَ  َيده يلىل جنبتـي البـاب, ثـم قـاَل:  َصهوة الغداة إال أتى َباب يلع,

 .(2)«{إِنََّما يُِريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّجَْس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهريًا} الَصالا,

, يلن ابن يلَباس, قال: رتهدنا رسوَل اهلل )صـىل اهلل يله ـل (3)وأخرج ابن مردوية 

طالَب يلند َوقـت  ـل أيب  أرتهر, َيأيت  ل يوم باَب يلع ابن( ت َعة وسهم – وللل –

إِنََّمدا يُِريدُد اللَّدُه    }, «الَسالم علدينم ورمحد  ا َ وبركاتده أهدل البيد »صعة, ف قول: 

,  ـل «الصدالا رمحندم ا , {ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الدرِّجَْس َأْهدَل اْلَبْيدِت َوُيَطهِّدَرُكْم َتْطِهدريًا     

 . (4)يوم مخس مرات

                                                                                                                                                       
صا ي الرتامي يف سبل اهلدى والررتاد: ؛ وال199, ص5؛ وال  وطي يف الدر املنثور: ج29ص

 .13, ص11ج

 .491, برقم 305مناقب يلع بن أيب طالب يله ل ال عم: ص (1)

 .13, ص11؛ الصا ي الرتامي يف سبل اهلدى: ج199, ص5ورواه ال  وطي يف الدر املنثور: ج (2)

 .492, برقم 305مناقب يلع بن أيب طالب يله ل ال عم: ص (3)

 .199, ص5يف الدر املنثور: ج ورواه ال  وطي (4)
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 –رأيت َرسول اهلل )صـىل اهلل يله ـل )ا مراء, قال: أيب  , يلن(1)وأخرج الطاا 

إِنََّمدا يُِريدُد اللَّدُه ِلُيدْذِهَب     }( يأيت َباب يلع وفاطمة سـتة أرتـهر, ف قـول: وسهم – وللل

 .(2)({َعْنُكُم الرِّجَْس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهريًا

: هذه اآلية منب  فضايل الب ـت النبـوي إلرتـتههلَا يلـىل غـرر (3)قاَل يف الَصوايلق 

رادتـل, فقـال يف إمن مآثرهم وااليلتناء برتأام, ح ث أبتـديت بـامنه املف ـد  صـري 

ثم َوالرت  ف ه جيب اإليـه  بـل يلـنهم, م يلىل أ  ذهاَب الرجس الذي هو اإلأمره

بعــ  الطــرق وتطهــريهم مــن ســاير األخــعق واألحــوال املذمومــَة؛ وســ أيت يف 

 اهلل,إىل  هريمهم يلىل النار؛ وهو فائدة ذلـَ  التطهـري وغايتـل, إذ منـل إهلَـام اإلنابـة

, لكواـا (4)وإقامة األيلهل الصا ة, ومن ثم ذل  ملا ذهبت يلنهم اخلعفة الظـاهرة

                                                            
 .200, ص22املع م الكبري: ج (1)

ــبعء: ج (2) ــعم الن ــري أيل ــذهبي يف س ــل ال ــد: ج134, ص2وأخرج ــ  الزوائ ــي يف جمم , 9؛ واهل ثم

 .199, ص5؛ وال  وطي يف الدر املنثور: ج121ص

 .144الصوايلق املحرقة البن ح ر اهل ثمي: ص (3)

والعبــاد وإصــعا رتــؤواا  دالظــاهرة طويلــا  وق ـادة أمــور الــبعأقـول: مل تــذهب يلــنهم اخلعفــة  (4)

الدن وية؛ وإنه سهبت منهم قهرا  وجورا  وجهارا  وأيلعنا , ويلـىل مـرئ وم ـم  مـن النـاس يـوم 

 سق فة بني سايلدة.

← 
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 صارت مهكا , ولذا مل يتم لهح ن يلوضوا يلنها باخلعفة الباطنة, حتى ذهـب قـوم

 أنتهى. (1)اء يف  ل زمن ال يكو  إال منهمأ  قطب األول إىل 

 ثانيًا: آية الصالة على النيب )صلى اهلل عليه وآله(

 اآلية الثان ة: قال اهلل تعاىل:

ََِكَإددُه ُيَوددَلوَن َعَلددي النَِّبددُِّّ َيددا َأَيَهددا الَّددِذيَا ََةُنددوا َصددَلوا َعَلْيددِه َوَسددل ُموا         } ِإنَّ اللَّددَه َوَةَلا

 .(2){تَْسِليمًا

صح يلن  عَب بن يل رة مَلا نزلت هذه اآلية قهنا: )يا رسول  (3)قال يف الَصوايلق

قولدوا الّلهدم  دل »اهلل قد يلهمنَا   ف ن هم يله َ , فك ف نَصع يله ـَ ل فقـال: 

 .(4)لخره(إىل  ,«عىل حممد َوعىل آل حممد

                                                                                                                                                       
َُِنوَنيَْومَ َلا َينَْفعُ َةالٌ َوَل}فصاوا واحت بوا مانزل هبم من الظهم واجلور بعني اهلل ونعم اهلل ا  ,   * ا 

َِِقْلٍب َسِليٍم  (.98-88)سورة الرتعراء, اآلية: . {ِإلَّا ةَْا َأَتي اللََّه 

 .660, ص5هذا القول أورده املناوي يف ف   القدير: ج (1)

 .56سورة األحزاب, اآلية:  (2)

 .146الصوايلق املحرقة البن ح ر: ص (3)

 .433, ص2دة: جوورواه القندوزي يف يناب   امل (4)
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يلىل أهل الب تل قاَل:  : فَعّهمنَا يا رسول اهلل   ف الَصهوة(1)ويف رَواية لهَحا م 

لخره فَ ـؤاهلم بعـد نـزول اآليـة, إىل   «قولوا الّلهم َ ل عىل حممد وعىل آل حممد»

لخرِه دل ل ظاهر يلىل أ  األمر إىل  وأجابتهم: بالّههم صل يلىل حممد ويلىل لل حممد

بالَصهوة يلىل أهل ب تل وبق ة للل وارد من هـذه اآليـة, وإال مل ي ـوالوا يلـن الصـهوة 

هل ب تل وللـل يلقـب نزوهلَـا, ومل جيـابوا بـه ذ ـر, فهـَه أج ُبـوا بـل, دلَّ يلـىل أ  يلىل أ

( أقـامهم وسـهم – وللـل –الَصهوة يله هم من مجهة املأمور بل, َوأنل )صىل اهلل يله ـل 

 يف ذلَ  مقام نف ل, أل  الَقصد من الَصهوة يله ل مزيد تعظ مل, ومنل تعظ مهم.

اللهَم إهنم منّي, وأَنا مدنهم, فاجَعدل »ء, وقال: ومن ثم أدخل من مرَّ يف الكَ ا 

                                                            
, وقد أورده هبـذا الهفـ : )قـال( يلبـد الـرمحن بـن أيب 148, ص3امل تدرب يلىل الصح حني: ج (1)

 –وللـل  –ل ىل لق ني  عب بن يل رة فقال: أال أهدي ل  هدية سمعتها من النبي )صىل اهلل يله ل 

( فقهنـا يـا وسهم – وللل –وسهم(ل قهت: بىل, فأهدها  إيل. قال: سألنا رسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

قولوا الّلهم  ل عدىل حممدد وعدىل آل حممدد »سول اهلل:   ف الصعة يله كم أهل الب تل قال: ر

كَم  لي  عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد, الّلهم بارك عىل حممد وعىل آل حممد كَم 

 . «بارك  عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد

لفاظـل حرفـا  بعـد حـرف اإلمـام هذا ا ديث بامسناده وأ قد روىوأيلقبل ا ا م الن  ابوري بقولل: و

حممد بن إسهيل ل البخـاري يلـن موسـى بـن إسـهيل ل يف اجلـام  الصـح ح وإنـه خرجتـل لـ عهم 

 امل تف د أ  أهل الب ت واآلل مج عا  هم(.
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 .« لوتَك, ورمحتَك, ومغفرتك, ور َوانك, عيّل وعليهم

وقضــَ ة اســت ابة هــذا الــديَلاء: إ َّ اهلل صــىل يله ــل معهــم, فح نوــذ طهــَب مــن  

 املؤمنني صهواهتم يله ل معهم.

البـةاءل قـال:   فقـالوا: ومـا الَصـهوة «ال تصلوا عيّل الصدلوا البدءاء»ويروى:  

تمولون الّلهم َ ل عىل حممد َومتسنون؛ بل قولوا  الّلهم َ ل عىل حممد وعىل آل »

 .(2). انتهى(1)«حممد

 ثالثًا: آية السالم على اآلل النبوي.

 اآلية الثالثة: قال اهلل تعاىل:

 (3){َسَلامٌ َعَلي ِإْل َياِسنَي}

 يلـنهَه(: إ َّ املـراد بـذلَ  , يلـن ابـن يلَبـاس )ريض اهللاملفسررين نقل مَجايلـة مـن 

                                                            
ــر ل ـنة 219, ص2أخرجل الرتعرا  يف  رتف الغمة: ج (1)   فصل: يف األمر بالصعة يلـىل النبـي طبـ  مص

؛ والقنـدوزي الرتـافعي يف 430, ص2هـ, املطبعـة ال من ـة؛ وابـن ح ـر اهل ثمـي يف الصـوايلق: ج1327

 .8, ص1؛ الطحاوي يف ا ارت ة يلىل مراقي الفعا: ج32, ص1يناب   املودة: ج

رقات ففي الوقت الذي ينقل املصنف اي رسول اهلل )صىل اهلل يله ل وللل وسـهم( وهذه من املفا (2)

امل همني يلن الصعة البةاء يله ل ن ده يتبعها بصعتل التي حذف منهـا )اآلل( وهـو أمـر يبعـث 

 يلىل الت اؤل يف هذا املنهد.

 .130سورة الصافات, اآلية:  (3)
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 .(1)سعم يلىل لل حممد

( داخــل وسـهم – وللــل –, ويله ــل: فهـو )صــىل اهلل يله ـل (2)و َ ـذا قالــل الكهبـي 

 .(3)أوىفأيب  بطريق األوىل والنَ ,  ه يف: الّههم صىل يلىل لل

سـهم( يَ ـاوونل يف و – وللل –وذ ر الفخر الرازي إ َّ أهل ب تل )صىل اهلل يله ل  

مخَ ة أرت اء, يف ال عم, قال: ال عم يله َ  أهيا النبي, وقال: سعم يلـىل لل يـس؛ 

ــارة, قــال تَعــاىل: ــل َويلهــ هم يف الترتــهد, َويف الطَه أي:  ,{طدده}ويف الصــهوة يله 

ويف هريم الصدقة؛ ويف املَحبـة؛ قـال تعـاىل:  ؛{َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهدريًا }طاهر؛ وقال:

ـــال:  {ُعوِنُّ ُيْحِبدددْبُكُم اللَّدددُهَفددداتَِّب} َُدددْل َلدددا َأْسدددَأُلُكْم َعَلْيدددِه َأْجدددرًا ِإلَّدددا الَْمدددَو ََّ  ِفدددُّ    }وق

َِي  .(5) ذا يف الَصوايلق (4){اْلقُْر

                                                            
؛ ابــن 169, ص2؛ ا ــا م ا  ــكا : ج115, ص23جريــر الطــاي يف جــام  الب ــا : جابــن  (1)

؛ 146؛ املح ن بن  رامـة يف تنب ـل الغـافهني: ص277خالويل يف ا  ة يف القراءات ال ب : ص

 , وغريهم.435, ص2القندوزي يف يناب   املودة: ج

 .106, ص3تف ري مقاتل بن سه ه : ج (2)

 .136, ص2صح ح البخاري, باب: ما ي تخرج من البحر: ج (3)

 . 320, ص2؛ واملناوي يف ف   القدير: ج435, ص2ذ ره القندوزي يف يناب   املودة: ج (4)

 .149ح ر اهل ثمي يف الصوايلق: صابن  (5)
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 رابعًا: آية رفع العذاب عن األمة بهم عليهم السالم:

 اآلية الرابعة: قال اهلل تعاىل:

َِهُْم }  .(1){َوَأْنتَ فِيِهْمَوَةا َكاَن اللَّهُ لِيُعَذ 

َوجود ذلَ  املعنى يف أهل ب تل, وأام إىل  (وسهم – وللل –أرتار )صىل اهلل يله ل 

( أمانـا  هلـم, ويف وسـهم – وللـل –أما  ألهل األرض,  ه  ا  هو )صىل اهلل يله ـل 

 ذلَ  أحاديث  ثرية, منها:

, يلـن (2)يل ـا ررت بة, وم دد, وأبـو يعـىل, والطـاا , وابـن أيب  َما أخرج ابن 

 – وللـل –إياس بن سهمة بن األ وع, يلن أب ل قال, قال رسول اهلل )صىل اهلل يله ـل 

 .(3)«الن وم أمان ثهل الَسَمء, وأهل بيتي أَمان ثمتي»(: وسهم

                                                            
 .33سورة األنفال, اآلية:  (1)

 .20, ص40تاريخ دمرتق البن يل ا ر: ج (2)

ــار: ج (3) ـــرا األخب ــريب يف رت ــايض املغ ــدي3, ص1ورواه أيضــا : الق ــم درر ال ــمطني:  ؛ الزرن يف نظ

؛ 96, ص12؛ املتقي اهلندي يف  نز العهل: ج680, ص2؛ ال  وطي يف اجلام  الصغري: ج234ص

؛ الصـا ي 45؛ املح ن بن  رامة يف تنب ـل الغـافهني: ص135, ص2الع هو  يف  رتف اخلفاء: ج

 .72, ص1؛ القندوزي يف يناب   املودة: ج6, ص11الرتامي يف سبل اهلدى والررتاد: ج
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 – وللـل –, يلـن جـابر قـال, قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل (1)وأخرج ا ـا م 

ا ذهبد  أتاهدا مدا يوعددون, وأندا أَمدان الن دوم أَمدان ثهدل الَسدَمء, فد ذ»(: وسهم

ث حايب ما كن , ف ذا ذهب  أتاهم مدا يوعددون, وأهدل بيتدي أمدان ثمتدي, فد ذا 

 .(2)«ذهَب أهل بيتي أتاهم َما يوعدون

وصَححل يلىل رتــرط الرتـ خني, يلـن ابـن يلَبـاس قـال, قـال  (3)وأخرج ا ا م 

ان ثهددل االرم مددن الن ددوم أَمدد»(: وســهم – وللــل –رســول اهلل )صــىل اهلل يله ــل 

الغرق, َوأهل بيتي أمان ثمتي من اإلختالف, ف ذا خالَفها قبيلده اختلفدوا فَصداروا 

 . (4)«حزَب أبليس

                                                            
 .448, ص2امل تدرب لهحا م: ج (1)

؛ املتقـي اهلنـدي يف  نـز 24947, بـرقم 301, ص22ورواه ال  وطي يف جـام  األحاديـث: ج (2)

 .3419العهل: برقم 

 .149, ص3امل تدرب يلىل الصح حني: ج (3)

, 102, ص12؛ املتقي اهلندي يف  نز العـهل: ج443, ص2ورواه القندوزي يف يناب   املودة: ج (4)

ـــرقم  ـــن ح ـــر اهل ثمـــي يف الصـــوايلق: ج34191ب , ط مؤس ـــة الرســـالة؛ 445, ص2؛ واب

؛ األمــري الصــنعا  يف إجابــة 24946, بــرقم 301, ص22وال ــ وطي يف جــام  األحاديــث: ج

 .7, ص11؛ الصا ي الرتامي يف سبل اهلدى والررتاد: ج156, ص1ال ائل: ج
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, يلن ابن يلَباس, وابن الزبري, (3)َذر, والبزارأيب  , يلن(2), وا ا م(1)َوأخرج أمحد

فينم مثل سفين  إن مثل أهل بيتي »( قال: وسهم – وللل –إ َّ النبي )صىل اهلل يله ل 

 .(4)«نوح من ركَبها ن ا, ومن ختلَئ عنها هلَك 

 خامسًا: آية االعتصام بهم عليهم السالم

 اآلية اخلام ة: قال اهلل تعاىل:

َُوا} ِِحَبِْل اللَِّه َجِميعًا وََلا َتَفرَّ  (5){َواعَْإِوُموا 

يف تف ريَها, يلن جعفـر الَصـادق )ريض اهلل يلنـل(, أنـل قـال:  (6)وأخرج الثعهبي

                                                            
 .1402, برقم 785, ص2فضائل الصحابة: ج (1)

 .343, ص2درب يلىل الصح حني: جامل ت (2)

 .5142, برقم 197, ص2م ند البزار: ج (3)

ــنهم: القضــايلي يف م ــند الرتــهاب: ج (4) ــة ورواه لخــرو , م ــرقم 273, ص2وأخرجــل مجايل , ب

, 1؛ اإلصـــبها  يف أمثـــال ا ـــديث: ج306, ص4؛ وأبـــو نعـــ م يف حه ـــة األول ـــاء: ج1342

؛ الـدواليب يف 1653, برقم 2214, ص5يف الرتـريعة: ج ؛ أبو بكر اآلجري299, ص476ص

ــى و األســهء: ج ــرقم 195, ص2الكن ــةق: ج346, ب ــق واملف ــدادي يف املتف ــب البغ , 2؛ اخلط 

 , وغريهم.4075, برقم 265, ص11؛ ابن ح ر الع قع  يف املطالب العال ة: ج163ص

 .103سورة لل يلمرا , اآلية:  (5)

 .163, ص3الكرتف والب ا : ج (6)
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َُوا}نحن حبل اهلل الذي قال اهلل » َِِحْبِل اللَِّه جَِميعًا َوَلا َتفَرَّ  .(1)«{َواْعَإوُِموا 

, وابـــن حَبـــا , (4), وم ـــهم, َوالةمـــذي(3), َوأمحـــد(2)رتـــ بةأيب  وأخـــرج ابـــن 

, يلـن َجـابر, ويلبـد ابـن مح ـد, وابـن (6), يلـن زيـد بـن أرقـَم, والةمـذي(5)وا ا م

 – وللـل –األنباري يف املَصاحف, يلن زيد بن ثابت, أ  رسول اهلل )صىل اهلل يله ـل 

إين تارك فينم َما إن متسنتم به لدن تلدلوا بعددأ, أحدَد,ا أع دم »(, قال: وسهم

اثرم, وعدء  أهدل بيتدي, ولدن إىل  من اةخر, كتاب ا  حبل ممدود من السَمء

 .(7)«يتفرقا حت  يردا عيّل احلوم, فان روا كيئ ختلفوين فيهََم 

                                                            
؛ ابـن  رامـة يف 180, بـرقم 169, ص1وأخرجل أيضا : ا ا م ا  كا  يف رتواهد التنزيل: ج (1)

 .356, ص1؛ القندوزي يف يناب   املودة: ج44تنب ل الغافهني: ص

ويلـةيت (: )صىل اهلل يله ـل وللـل وسـهمقولل ) بةده مبتورا, فقد وقد أور 176ص 7املصنف: ج (2)

 (.ضولن يفةقا حتى يردا يلعَّ ا و أهل ب تي,

 .18, ص3امل ند: ج (3)

 .329, ص5سنن الةمذي: ج (4)

 .109, ص3امل تدرب يلىل الصح حني: ج (5)

 , وأردفل بقولل: هذا حديث ح ن غريب.329ص 5سنن الةمذي: ج (6)

ل ؛ ويف فضــائ45, ص5وأخرجــل مجايلــة ورواه لخــرو , مــنهم: الن ــائي يف ســننل الكــاى: ج (7)

؛ ابـن 397؛ ابن اجلعد يف م نده: ص165, ص9؛ اهل ثمي يف جمم  الزائد: ج15الصحابة: ص

؛ الطاا  يف مع مـل 298, ص2؛ أبو يعىل املوصع يف م نده: ج630أيب يلاصم يف ال نن: ص

 , وغريهم.154؛ املوفق اخلوارزمي يف املناقب: ص66, ص3الكبري: ج
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 سادسًا: آية املباهلة بهم عليهم السالم.

 اآلية ال ادسة: قال اهلل تعاىل:

َِْناءَكُْم } َِْناَءَنا َوأَ َِعْدِ َةا َجاءََك ِةَا الْعِلْمِ َفقُْل تَعَالَوْا نَْدُع أَ َفَمْا َحاجَّكَ ِفيهِ ِةاْ 

ِِنَيَونَِساَءَن  .(1){ا وَِنَساءَكُْم َوَأنُْفسََنا َوَأنُْفسَكُْم ثُمَّ نَبَْإهِلْ فَنَجْعَْل لَعَْنَت اللَِّه عَلَي الْكَاذِ

َِْناءََندا   }َوقاص, قال: مَلـا نزلـت هـذه اآليـة أيب  أخرج م هم, يلن سعد بن َندْدُع َأ

َِْندداَءُكْم ــل  {َوَأ ــا  وف( وســهم – وللــل –ديَلــى رســول اهلل )صــىل اهلل يله  اطمــة يله 

 .(2)«للَّهم هؤالء أهل بيتيا»َوحَ نا  وح َ نا , فقال: 

: )ال دل ل أقوى من هذا يلىل فضـل أصـحاب الك ـاء, أي: (3)قال يف الكرتاف 

 – وللل –َوهم يلع وفاطمة وح ن َوحَ ني؛ ألَاا ملا نزلت ديَلاهم )صىل اهلل يله ل 

(, فاحتضن ا َ ني, َوأخذ ب د ا َ ن, ومرتت فاطمة خهَفل, ويلع خهَفها, وسهم

                                                            
 .61سورة لل يلمرا , اآلية:  (1)

؛ 302, ص5؛ الةمــذي يف ســننل: ج185, ص1أخرجــل أيضــا : أمحــد بــن حنبــل يف م ــنده: ج (2)

ــي يف ال ــنن الكــاى: ج150, ص3ا ــا م الن  ــابوري يف امل ــتدرب: ج ؛ 63, ص7؛ الب هق

 .112, ص42؛ ابن يل ا ر يف تار:ل: ج158, ص1ا ا م ا  كا  يف رتواهد التنزيل: ج

ــل يلــىل فضــل 434, ص2الزخمرتـــري يف الكرتــاف: ج (3) ــوى من ــل ال يشء أق ــل دل  ــ : )وف  ؛ بهف

 اصحاب الك اء يله هم ال عم(.
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َفعهم أام املراد من اآلية, وإ  أوالَد فاطمة وذريتهم ي مو  أبناَءه, وين ُبو  إل ل 

 ن َبة صح حة نافَعة يف الدنَ ا واآلخرة.

يلنل( بمنزلة , قهُت: َويلهم أيضا , أ  يله ا  )ريض اهلل (1) ذا يف الصَوايلق املحرقة 

تؤيـده ؛ و(2)(, وهـو داخـل يف أنفَ ـناوسـهم – وللـل –نفس النبـي )صـىل اهلل يله ـل 

 األحاديث املاض ة واآلت ة.

 سابعًا: آية األعراف

 اآلية ال ابعة: قال اهلل تعاىل:

ِِِسيَماُهْم}  (3){َوَعَلي اْلَأعَْراِف ِرَجالٌ َيعِْرُفوَن ُكلًّا 

اآلية, يلن ابن يلَباس أّنل قال: األيلـراف موِضـ   يف تف ري هِذه (4)أخرج الثعهبي

طالب َوجعفر ذو اجلنـاحني, أيب  يلال من الصـراط, يله ل العَباس ومحزة َويلع ابن

 .(5)يعرفوَ  حمب هم بَب اض الُوجل, ومبغض هم بَ واد الوجوه

                                                            
 .446, ص2؛ وأورده أيضا : القندوزي يف يناب   املودة: ج155الصوايلق ا رقة: ص (1)

 .299, ص2رتـرا املقاصد لهتفتازا : ج (2)

 .46سورة األيلراف, اآلية:  (3)

 .236, ص4الكرتف والب ا : ج (4)

ـــي يف تف ـــريه: جورواه  (5) ـــل: ج212, ص7القرطب , 1؛ وا ـــا م ا  ـــكا  يف رتـــواهد التنزي

← 
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, وأبنل معا , لكن بع أسنَاد أ  يله ا )ريض اهلل يلنل( قال, قـال (1)َوأورد الديهمي 

لّلهم أرزق من أبغلني َوأهل بيتدي ا»(: وسهم – وللل –رسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

كثرا امَلال َوالعَيال, كَفاهم ب لك أن ينثر ماهلم فيطول حَساهبم, وأن ينثر عَيداهلم 

 .(2). َصوايلق«فينثر جَياطينهم

ديث املشرتكة بينه وبني العرتة النبويةباء: األحا
(3)

. 

 أواًل: اصطفائهم على مجيع الناس.  

يلن حبيش بن جنادة قال, قال رسول اهلل  (4)أما األحاديث َفه أخرج ابن يل ا ر

ــل  ــل –)صــىل اهلل يله  إنَّ ا  ا ددطف  العددرَب مددن نيددع النددا , »(: وســهم – ولل

وا ددطف  قريًددًا مددن العددرب, وا ددطف  بنددي هاجددم مددن قددري , وا ددطفاين 

 .«وأختارين يف نفر من أهل بيتي, عيل ومحزا وجعفر َواحلَسن واحلَسني

                                                                                                                                                       
ــل الغــافهني: ص264ص ــن  رامــة يف تنب  ــن طهحــة يف مطالــب ال ــؤول: ص72؛ اب ؛ 105؛ اب

 .303, ص1القندوزي يف يناب   املودة: ج

 .492, ص1الفردوس بمأثورة اخلطاب: ج (1)

 , ط مكتبة القاهرة.169أورده ابن ح ر اهل ثمي يف الصوايلق: ص (2)

أقول إ َّ هذا التفري  يف وض  العناوين مل يضـل املصـنف الرتـ خ حممـد صـدر العـامل, وإنـه قمـت  (3)

 بامضافتل ت ه ع  لهقارئ و الباحث.

 .172, ص14تاريخ دمرتق: ج (4)
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,يلن ابن يلَباس, قال: أمر رسول اهلل )صـىل (2), وابن يل ا ر(1)وأخرج اخلط ب 

املَهاجرين واألنصار, أ  يصفوا صفني, ثم أخذ بَ د يلع ( وسهم – وللل –اهلل يله ل 

 – وللـل –وب د العَباس, ثم مرتـى ب ـنهم, ثـم ضـحَ  رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل 

: )مم ضحكَت يا رسول اهلل(ل قال: وسهم إّن جرب,يل أخربين, أن »(, فقال لل يلع 

باه  بَك يدا عديل ويدا ا  تعاىل باه  باملَهاجرين واثنَصار أهل السَموات الَسبع, و

 .«عبا  محل  العرش

 –, يلن يلع, قاَل: مَلا فتح اهلل يلىل رسولل )صـىل اهلل يله ـل (3)َوأخرج ابن يلَ ا ر 

( َمكة, َصىل بالناس الف ر من صب َحة ذلـَ , فضـحَ  حتـى بـدت وسهم – وللل

نواجذه, فَقالوا: يـا رُسـول اهلل مـا رأينـاَب ضـحكت مثـل هـِذه الضـحكةل فَقـال: 

مايل ال أ حك, َوه ا جرب,يل خيربين أنَّ ا َ باه  يب, وبعمي العَبدا , وبدذخي وَ »

َلدَ  العدرش, وأرَواح النبّيدني, ومال,ند  سد  أيب  عيل ابن َنان اهلدواء, َومَحَ طالب سو

تاي أهَل سََمء الدنَيا  .(4)«سموات, َوباه  بذمَّ

                                                            
 .98, ص4تاريخ بغداد: ج (1)

 .323, ص26تاريخ دمرتق: ج (2)

 .323, ص26تاريخ دمرتق: ج (3)

, 22؛ وال ـ وطي يف جـام  األحاديـث: ج454, ص11ورواه املتقي اهلندي يف  نـز العـهل: ج (4)

← 
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, يلن يلبد اهلل بن معوية ابن يلبـد (3), والضَ اء(2), وابن يلَ ا ر(1)وأخرج الطاا  

(, وسـهم – وللل –اهلل بن َجعفر, يلن أب ل, يلن جده, أ  رسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

 .(4)«عيل أ يل, وجعفر فرعي»قال: 

وأخرج يعقوب ابن سفَ ا , يلـن ابـن يلَبـاس قـال, قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل  

الث  من أهل بيتي عىل نيع هلي عز وجل اختارين يف ثإإن »وسهم(:  –وللل  -يله ل  

لد آدم يوم الميام  وال فثدر, اختدارين وعديل ابدن أيب  أمتي, أنا سيد الثالث , وسيد وو

طالب كنا وفودًا باثبطح ليس مندا إال أيب  طالب ومحزا بن عبد املطلب وجعفر بن

مس   بثوبه, عيل عن يميني, وَجعفر عن َيسارأ, َومحزا عند رجيل, فَم ينهلدني 

د  غري حفيئ أجنح  املال,ن , وبرد ذراع عيل حتد  خددأ, فانتبهد  مدن من رق

                                                                                                                                                       
 .107, ص4؛ وابن منظور يف خمتصـر تاريخ دمرتق: ج462ص

, قال: )رواه الطاا  وف ل مـن 273, ص9ذ ر اهل ثمي يف جمم  الزوائد بعد أ  أورد الرواية: ج (1)

 مل أيلرفهم(.

 .210, ص23تاريخ دمرتق: ج (2)

 .186, برقم 441, ص3األحاديث املختارة: ج (3)

ــار اصــبها : ج (4) ــنهم: االصــبها  يف أخب ــرقم 38, ص6وأخرجــل ورواه مجايلــة, م ؛ 40180, ب

,  15501, بـرقم 245, ص9؛ اهل ثمي يف جمم  الزوائـد: ج63, ص3الديهمي يف الفردوس: ج

 , وغريهم.230, ص2ط دار الفكر؛ ال  وطي يف الفتح الكبري: ج
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أأ إىل  رقد , َوجربيل يف ثالث  أمالك, فمال له بعض اثمالك الثالثد   يدا جرب,يدل

ه ا وهو سيد ولدد آدم, فَمدال  إىل  هؤالء اثربع  أرسل ؟ فرضبني برجله وقال 

طالدب, أيب  النبّيني, وه ا عديل ابدنمن ه ا يا جرب,يل؟ قال  حممد بن عبد ا  سيد 

وه ا محزا بن عبد املطلب سيد الًَهداء, وه ا جعفر له جناَحان يطري هبََم يف اجلنَ  

 . (1)«حيث يًاء

 –, يلن أسامة ابن زيد قال, قـال َرسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل (2)وأخرج الطاا 

 .(3)«إنَّ عليًا سبمَك باهل را»( لهعَباس: وسهم – وللل

 ( حرب ملن حارب أهل البيت وأنهم سادات أهل اجلنة.صلى اهلل عليه وآلهثانيًا: يف أن النيب )

, َوا َـا م(2), َوالطـاا (1), يلن زيد بن أرقم, َوأمحد(4)وأخرج الةمذي 
 , يلـن(3)

                                                            
, ط مؤس ـــة الرســـالة؛ 37629, بـــرقم 643, ص13رواه املتقـــي اهلنـــدي يف  نـــز العـــهل: ج (1)

, 1؛ ابــن منظــور يف خمتصـــر تــاريخ دمرتــق: ج468, ص35ال ــ وطي يف جــام  األحاديــث: ج

 .123, ص1؛ ابن الرت ري يف األمايل الرت رية: ج151ص

 .158, ص1املع م الكبري: ج (2)

؛ ابـن مردويـل يف مناقـب يلـع بـن أيب 54, ص8تاريخ دمرتـق: ج وأخرجل أيضا : ابن يل ا ر يف (3)

؛ ا ــا م 313, ص9؛ ابــن أيب حــاتم الــرازي يف تف ــريه: ج196طالــب يله ــل ال ــعم: ص

 , وغريهم.337, ص1ا  كا : ج

 .3962, برقم 360, ص5سنن الةمذي: ج (4)
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( قــال, لَعــع وفاطمــة وســهم – وللــل –هريــرة, أ  رســول اهلل )صــىل اهلل يله ــل أيب 

لٌم ملن َساملنم»وا َ ن وا  ني:   .(4)«أنا حرب ملن َحاربنم وسا

 – وللـل –, يلن ابـن يلَبـاس, أ  رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل (5)َوأخرج الديهمي 

أو ينم هب ين خريًا ال ينئ عنهََم أحد, والَ حيف هََم يل إال أعطاا »(, قال: وسهم

 .(6), يعني يله ا  والعَباس«ا  تعاىل نورًا يرد به عيّل يوم الميام 

, يلن يلبـد اهلل بـن حممـد بـن يلق ـل, يلـن أب ـل, يلـن جـده (7)وأخرج ابن يل ا ر 

َيدا »(, قـال: وسـهم – وللـل –طالـب, أ  رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل أيب  يلق ل بن

                                                                                                                                                       
 .442, ص2م ند أمحد: ج (1)

 .179, ص3املع م األوسط: ج (2)

 .149, ص3ب يلىل الصح حني: جامل تدر (3)

, ط دار الفكـر؛ 512, ص7وأخرجل مجايلة, ورواه لخرو , منهم: ابن أيب رتـ بة يف املصـنف: ج (4)

؛ ابـن رتـاهني يف فضـائل 434, ص15؛ ابـن حبـا  يف صـح حل: ج447يف أمال ل: ص املحامع

؛ اجلصـاص يف 201, ص7؛ اهل ثمـي يف مـوارد الظمـآ : ج29س دة الن اء يله هم ال ـعم: ص

 , وغريهم.311, ص8؛ الثعهبي يف تف ريه: ج571, ص1أحكام القرل : ج

 .1746, برقم 428, ص1الفردوس بمأثور اخلطاب: ج (5)

ــهل: ج (6) ــز الع ــدي يف  ن ــي اهلن ــرقم 618, ص11ورواه املتق ــام  33002, ب ــ وطي يف ج .؛ ال 

 .268, ص10األحاديث: ج

 .18, ص41تاريخ دمرتق: ج (7)
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اك وأما أن  يا عديل أيب  عميل وا  إين ثحبَّك  قصلتني لمرابتَك وحلب طالب, إيَّ

نه ال نبي بعدأ, وأما أن  يدا جعفدر فد ّن فذن  مني بمنزل  هارون من موس  غري أ

 .(1)«خلمك يًبه خلمي

, َوأبو نع م, يلن أنس, أ  َرسول اهلل )صـىل اهلل (3), َوا ا م(2)وأخرج ابن َماجة 

نحن َولد عبدد املطلدب َسدادا أهدل اجلند  أندا ومحدزا »(, قال: وسهم – وللل –يله ل 

 .(4)«وعيل وجعفر َواحلسن واحلَسني َواملهدأ

 وللـل –, يلن أم سهمة قالت, قال َرسول اهلل )صىل اهلل يله ـل (5)َوأخرج الطاا  

 (6)أالَ أن ه ا املسد د ال حيدل جلندب َوالَ حلدا,ض, إال للنبدي وأزَواجده»(: وسهم –

                                                            
؛ والذهبي يف تاريخ اإلسعم: 576, ص3وأخرجل ا ا م الن  ابوري خمتصـرا  يف امل تدرب: ج (1)

 .468, ص1؛ القندوزي يف يناب   املودة: ج84, ص4ج

 .1368, ص2سنن ابن ماجة: ج (2)

 .211, ص3امل تدرب يلىل الصح حني: ج (3)

؛ ابن املغـازيل يف مناقـب يلـع بـن أيب طالـب 501, ص2ورواه أيضا : القايض النعه  املغريب: ج (4)

ــعم: ص ــل ال  ــا : ج61يله  ــف والب  ــي يف الكرت ــات 312, ص8؛ الثعهب ؛ االصــبها  يف طبق

 , وغريهم.53, ص5يف هتذيب الكهل: ج ؛ املزي219املحدثني باصبها : ص

 .374, ص23املع م الكبري: ج (5)

هذه الهفظة )وأزواجل( دخ هل يلىل ا ديث وذل  أان غري مطهرات من الرجس وهـذه الصـفة  (6)

← 
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 .(1)«وفاطم  بن  حممد وعيل أال بين  لنم أن تللوا

, يلن ابن يلَباس, أ  رسول اهلل )صىل اهلل يله ل (3), وابن يلَ ا ر(2)وأخرج الطاا  

أهَيا النا  أال أخربكم بثري النا  جدًا وجددا, أال أخدربكم »( قال: وسهم – وللل –

, أال أخدربكم بثدري , أال أخدربكم بثدري الندا  خداالً وخالد ً وعمد ً  بثري النَا  عدَمً 

وسدلم(,  –وآلده  – عليه النَا  أبًا وأّمًا؛ احلسن واحلَسني جدَ,ا رسول ا  ) ىل ا 

أيب  وجدهتََم َخدجي  بن  خويلدد, َوأمهدََم فاطمد  بند  رسدول ا , وأبوَ,دا عديل ابدن

ََم جعفر بن طالب, َوخاهلَم الَماسم أيب  طالب, وعمتهََم أم َهاين بن أيب  طالب, َوعمهو

بن رسول ا , َوخاالهتوََم زينب ورقي  وأم كلثوم
ا يف اجلند , بنات َرسول ا , جدد, (4)

                                                                                                                                                       
التي يهزم نف ها  ي يصبحنَّ فن خصوصـ ة الـذين أحـل اهلل هلـم املكـوث يف امل ـ د  أصـحاب 

 الك اء اخلم ة.

؛ ال ـ وطي 320؛ املوفق اخلوارزمي يف املناقـب: ص171قي اهلندي يف  نز العهل: صرواه املت (1)

 .4584, برقم 7, ص6يف جام  األحاديث: ج

 67, ص3املع م الكبري: ج (2)

 .229, ص13تاريخ دمرتق: ج (3)

نصوص صــرةة وصـح حة فضـع  يلـن جمريـات األحـداث والوقـائ  التـي تثبـت إىل  مل نتوصل (4)

)زينب وأم  هثـوم ورق ـة( الوالديـة مـن رسـول اهلل صـىل اهلل يله ـل وللـل وسـهم؛ بـل صحة ن بة 

ما ينفي هذه الن بة الن ب ة الوالدية, نعم هّن إىل  توصهنا من خعل التحق ق والبحث يف سريهتن

← 
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َم يف اجلن  َم يف اجلن , وخاهلو هََم يف اجلن , وعمتهو  .«وأبو,ا يف اجلن , عمو

 ( وأنه راٍض عنهما.عليهما السالم( لعلي وفاطمة )صلى اهلل عليه آلهثالثًا: يف دعاء النيب )

ــن ســعد  ــل (1)َوأخــرج اب ــدة, أ  َرســول اهلل )صــىل اهلل يله  ــل و –, يلــن بري  –لل

اللهم بارك فديهََم, وبدارك علديهََم, وبدارك »: (2)لَعع َوفاطمة ل هة البناء(, قال وسهم

 . (3)«هلَمذ يف نسلهَم

, يلن ابن يلَباس, يلن أب ل قال, قال رسول اهلل )صىل اهلل يله ل (4)وأخرج ابن يلَ ا ر

 .(5)«ّيد َولد آدم, وأنتَم سيد العرببخ, لنَم أنا س»( لَعع, ويل: وسهم – وللل –

                                                                                                                                                       
بناتل )صىل اهلل يله ل وللل وسهم( بالن بة األبوية فقط, رباهن النبي )صىل اهلل يله ـل وللـل وسـهم( 

ه تزوج من خدجية يله ها ال عم فهن بنات أختها؛ ولهمزيد من االطعع ينظر  تابنـا خدجيـة ح ن

 بنت خويهد أمة مجعت يف امرأة, اجلزء األول فقد خص  معظمل هلذه القض ة.

 .21, ص8الطبقات الكاى: ج (1)

 البناء: هي ل هة الزفاف. (2)

, بهف  أطول؛ الدواليب يف الذرية الطاهرة: 73, ص6ورواه أيضا : الن ائي يف ال نن الكاى: ج (3)

؛ 199؛ ابـن مردويـل يف أسـد الغابـة: ص438, ص36؛ ابن يل ا ر يف تاريخ دمرتـق: ج96ص

 , وغريهم.87, ص3ابن اجلوزي يف املنتظم: ج

 .322, ص26تاريخ مدينة دمرتق: ج (4)

 (.36352: برقم )(؛ واملتقي اهلندي يف  نز العهل1033جام  األحاديث له  وطي: برقم ) (5)
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 –, يلن يلع, أنل َدخل يلىل النبي )صىل اهلل يله ـل (1)وأخرج الطاا  يف األوَسط 

ــا هــو ويلــع وفاطمــة وا َ ــن وســهم – وللــل (, وقــد َب ــط رتــمهل ف هــس يله َه

(, ب امعـل فَعقـد يلهـ هم, وسهم – وللل –وا  ني, ثمَّ أخذ  النبي )صىل اهلل يله ل 

 .(2)«ّلهم أرم عنهم كَم أنا رام عنهمال»ثم قاَل: 

رابعًا: يف أن احلسنن واحلسنني سنيشا بنباب أهنل اجلننة، وأبوهمنا  خنري منهمنا، وإنهمنا           

 رحيانتيه من الشنيا.

 –, يلن يلـع, وابـن يلمـر, إ  رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل (3)وأخرج ابن يلَ ا ر

أبنداأ هد ان احَلسدن واحلَسدني, سديدا جدَباب أهدل اجلند , »(, قـال: وسـهم – وللل

 . (4)«هََم وأبوَ,ا خري من

 –, يلن حذيفة, قال: َرأينا يف وجل رُسول اهلل )صىل اهلل يله ل (5)وأخرج الطاا 

(, الرّسور يوما من األيام, فقهنَا: يا رسول اهلل لقـد رأينـا يف َوجهـ  وسهم – وللل

                                                            
 .348, ص5املع م األوسط: ج (1)

 (.37633؛ واملتقي اهلندي يف  نز العهل برقم: )169, ص9رواه اهل ثمي يف جمم  الزوائد: ج (2)

 .208, ص13تاريخ ابن يل ا ر: ج (3)

؛ ا ـا م الن  ـابوري يف امل ـتدرب: 118, ص1وأخرجل مجايلة, مـنهم: ابـن ماجـة يف سـننل: ج (4)

ــد: ج167ص, 3ج ــ  الزوائ ــي يف جمم ــري: ج183, ص9؛ اهل ثم ــم الكب ــاا  يف املع  , 3؛ الط

 , وغريهم.39ص

 .38, ص3املع م الكبري: ج (5)
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َوكيدئ ال أبًددر, وقدد أتداين جربيدل فبًددرين  أن حسدنًا »تبارتري الرسورل فقـال: 

 .(1)«أهل اجلن , وأبوَ,ا خري منهََم وحسينًا سيدا َجباب 

 – وللـل –. يلن أنس قـال, قـال رُسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل (2)وأخرج الديهمي 

هددبم ملَنددان ط هيبطددا مندد  كاندد  اثرم, عدديّل, فبًدددراين  أن احلَسددن »(: وســهم

واحلَسني سيدا جَباب أهل اجلن , فمل  أبوَ,دا خدري مدنهََم, وعدثَمن جدبيه إبدراهيم 

 . (3)«الرمحن خليل

, وابـن الن ـار, يلـن (5), َوالـديهمي, وابـن يل ـا ر(4)نع م يف املعرفةأبو  وأخرج

                                                            
؛ واهل ثمي يف جمم  الزوائد: 230, ص10وأخرجل أيضا : اخلط ب البغدادي يف تاريخ بغداد: ج (1)

 .61, ص11؛ الصا ي يف سبل اهلدى: ج183, ص9ج

 .343, ص4بمأثور اخلطاب: جالفردوس  (2)

هذه الرواية مردودة سندا  ومتنا , فأما ال ند فهو مبتور وقد أوردها الـديهمي بـدو  سـند,  أقول  (3)

وأما املتن: فع وجل لهت انس بني ا  ن وا  ني ويلع )يله هم ال عم( وبني يلـثه ل  فمحهـل 

اب أهـل اجلنـة وأبومهـا خـري مـنهه, غريب يلنهم يف املقارنة, فا ديث يدور يلن  واه س دا رتب

يلثه  غريبة ودس  ة دّسها الوضايلو  يف ا ديث يلن يلثه  والتحزب إىل  ومن ثم فام  اإلرتارة

د رت وخ بني أم ة ولل ال د الطوىل يف جثهام يلىل صدور امل همني سنني يلديدة حلل الس ه وهو أ

  ديث النبوي الرتـريف.يتخذو  مال اهلل دوال  ويلباد اهلل خوال   ه ن  يله ل ا

 .324, برقم 366, ص1معرفة الصحابة: ج (4)

 .167, ص14تاريخ دمرتق: ج (5)
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أيب  ( يقول لَعع ابنوسهم – وللل –َجابر, قال: سمعت رسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

أو يَك برحيانتاأ من الدنَيا  (1)سالم عليَك أبا الرحيانتني»طالب قبل موتل بثعث: 

 –, فهـَه قـب  النبـي )صـىل اهلل يله ـل «كناَك, وا  خليفتي عليَك فعن قليل ينهدر 

 –هم( قال يلع: هذا أحَد ر ني الذي قال يل َرسول اهلل )صىل اهلل يله ـل وس – وللل

 . (2)(وسهم –وللل 

 – وللـل –, يلـن ابـن يلبـاس, أ  رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل (3)وأخرج الطاا 

 (, قال لَفاطمة:وسهم

 .(4)«رق  الولد َوعيل أعز منكني  لك يا ب»

ــهمة  ــن أم س ــاب, يل ــريازي يف األلق ــرج الرت ــَن (5)وأخ ــة وا َ  ــا  وفاطم , أ  يله 

( َف ـألوه اخلعفـةل فقـال: وسهم – وللل –وا  ني َدخهوا يلىل النبي )صىل اهلل يله ل 

                                                            
 ىل ا  ن وا  ني يله هه ال عم إّاه رةانتي رسول اهلل صىل اهلل يله ل وللل.إإرتارة  (1)

ــل يف فضــائل الصــحابة: ج (2) ــن حنب ــنهم: أمحــد ب ــة, م ــرقم 45, ص3وأخرجــل مجايل ؛ 1031, ب

, 1؛ الزرنــدي يف نظــم درر ال ــمطني: ج24, ص1ي البــايلو  يف جــواهر املطالــب: جالدمرتــق

 .185, ص1؛ الزخمرتـري يف الفائق: ج201, ص3؛ أبو نع م يف حه ة األول اء: ج92ص

 .56, ص11املع م الكبري: ج (3)

, 11؛ املتقـي اهلنـدي يف  نـز العـهل: ج202, ص9وأخرجل أيضا : اهل ثمي يف جمم  الزوائـد: ج (4)

 .44, ص11؛ الصا ي الرتامي يف سبل اهلدى: ج627ص

 .34207, برقم 105, ص12هذه الن بة صـرا هبا املتقي اهلندي يف  نز العهل: ج (5)
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 وسهم: –وللل –صىل اهلل يله ل 

 .(1)«ما كان ا  لي مع فينم اثمرين, النبوا واقالف »

                                                            
. وهذا ا ديث ال يرت  طالب العهم يف وضعل, فاخلعفة والنبوة جعهها القرل  يف رتبـة 1 أقول  (1)

واحدة وقد قدمها القرل  يلىل النبوة يف تعريـف املعئكـة هبـا قبـل خهـق لدم يله ـل ال ـعم, فقـال 

األوصـ اء هـم , ومن ثّم فام  األنب اء واملرسهني و﴾ِإن ُّ َجاِعلٌ ِفُّ اْلَأْرِض َخِليَفدة  ﴿سبحانل وتعاىل: 

خهفاء اهلل يف أرضل وح تل يلىل يلباده. ويله ل: ال يمكن التفريق بني النبوة واخلعفة اإلهل ـة التـي 

 جائت بالن  واإلجتباء واإلصطفاء من اهلل تعاىل يلىل خهقل.

. أما اخلعفة بمفهومها ومعناها ال ـ ايس وال ـهطوي واألمـريي وغـري ذلـ  ممـا جـاءت بـل أفكـار 2

ام, وم م ات, ومصطهحات تتناسب م  املصالح الرتخص ة فهو قطعا  ال جيتم  الناس من أحك

, فهم ل  وا بـاملهوب وال م  النبوة وهو يلن يلةة النبي )صىل اهلل يله ل وللل وسهم( بعد املرتـرقني

 .ال عطني, لكن اهلل أو ل إل هم ساسة البعد والعباد

إ  »نبوية بداللة قولل صـىل اهلل يله ـل وللـل وسـهم: . إّ  مصداق النبوة واخلعفة متحقق يف العةة ال3

األرض ويلةيت أهل ب تي وإاه لن يفةقا إىل  تارب ف كم الثقهني  تاب اهلل حبل ممدود من ال هء

 «. حتى يردا يلّع ا وض

ولو جاز التفريق بني النبـوة واخلعفـة ويلـدم اجلمـ  ب ـنهه لوقـ  االخـتعف واالخـةاق بـني القـرل  

ة املطهرة, وقد ن  رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل وللـل وسـهم( بـأاه لـن يفةقـا حتـى يـردا والعة

 عمها يلىل رسول اهلل )صىل اهلل يله ل وللل وسهم( يلند ا وض يوم الق امـة. فطـوبى ملـن مت ـ  

 هبه ف   قى من ماء الكوثر, يوم الظمأ األيلظم.
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 حتقيق

إيلهم أّ  هذا ا ديث يدل يلىل أ  يف هؤالء النفر النبوة, َول  ت ف هم اخلعفة, 

ة انقطعت بوجود رسول اهلل )صىل اهلل يله ـل  وهَو مناق  بأمرين: األول, أّ  النبوَّ

 ( فع تكو  يف غريه بعَده.وسهم – وللل –

َوالثا , إ  األحاديث األخر الَ الفة تدل يلىل أ  يله ا  )يله ـل ال ـعم( خه فـة  

 (, وهو  ذلَ  بع ريبلوسهم – وللل –رسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

 وللـل –واجلواب يلن األول أ  النبوة الترتـريعَ ة أنقطعت بنبّ نا )صىل اهلل يله ل  

تعريف ـة فباق ـة وهـي متحققـة يف (, فع يكو  بعده مرتـرع؛ وأما النبـوة الوسهم –

 أمري املؤمنني )يله ل ال عم( بأ مل الوُجوه, ويف األمة بعده.

ويلن الثا  أ  اخلَعفة الظاهرة ال جتتم  ف هم  امهة بع مناق ؛ وأما اخلعفـة  

 الباطنة التي هي ن ابة النبوة, فهي ف هم  امهة تامة حق ق ة أصه ة انتهى.

البيت فقش أحب النيب )صلى اهلل عليه وآله(، ومن أبغضنهم فقنش   خامسًا: إن من أحب أهل 

 أبغضه، وأثار حبهم وبغضهم يف األخرة.

 وللـل –, يلن زيد ابن أرقَم, أ  رسول اهلل )صىل اهلل يله ل (1)وأخرج ابن يلَ ا ر 

 ( قال:وسهم –

من أحَب هؤالء, فمد أحبني َومن أبغلهم فمد أبغلني, يعني عليدًا وفاطمد  »

                                                            
 .154, ص14تاريخ دمرتق: ج (1)
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 .«واحلَسني واحلَسن

, يلن يلع, أ  رسول اهلل (3)وقال غريب, والطاا  (2), َوالةمذي(1)َوأخرج أمحد 

 (, قال:وسهم – وللل –)صىل اهلل يله ل 

 .(4)«من أحبني وأحَب ه ين َوأباَ,ا وأمهََم, كان معي يف درجتي يوم الميام »

وللـل –, يلن ابن يلَباس, أ َّ النبي )صىل اهلل يله ل (6), َوا ا م(5)وأخرج الةمذي

 وسهم(, قال: –

أحبددوا ا  مَلددا يغدددوكم بدده مددن نعمدد , وأحبددوين حلددب ا , وأحبوددوا أهددل بيتددي »

 .(7)«حلبي

                                                            
 .77ص ,1م ند أمحد: ج (1)

 .305, ص5سنن الةمذي: ج (2)

 .50, ص3املع م الكبري: ج (3)

؛ ابن املغازيل يف مناقب يلع يله ل 98, ص3وأخرجل أيضا : القايض املغريب يف رتـرا  األخبار: ج (4)

 .167الدواليب يف الذرية الطاهرة: ص 301ال عم: ص

 .329, ص5سنن الةمذي: ج (5)

 .150ص ,3امل تدرب يلىل الصح حني: ج (6)

, 2؛ والب هقــي يف رتــعب اإليــه : ج46, ص3وأخرجــل أيضــا : الطــاا  يف املع ــم الكبــري: ج (7)

, 1؛ ال ـــ وطي يف اجلـــام  الصـــغري: ج76؛ ابـــن يل ـــا ر يف األربعـــني البهدان ـــة: ص130ص

← 
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 –, يلـن يلـع, أّ  َرسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل (2), َوالديهمي(1)وأخرج ابن يلدي 

 ال:(, قوسهم – وللل

 .(4)«(3)أجدكم حبًا ثهل بيتي وَث َحايبأثبتنم عىل الصدراط »

ــن يل ــا ر  ــل (5)وأخــرج اب ــل –, يلــن يلــع, أ  رســول اهلل )صــىل اهلل يله   – ولل

                                                                                                                                                       
 , وغريهم.123, ص4؛ ابن  ثري يف تف ريه: ج453, ص2؛ ال معا  يف تف ريه: ج39ص

 .302, ص6اء البن يلدي: جالكامل يف الضعف (1)

 مل يرد ذ ره هبذا الهف  يف الفردوس بمأثور اخلطاب لهديهمي ولعهل أخرجل يف غريه. (2)

, 1؛ ال ــ وطي يف جــام  األحاديــث: ج63, ص2ورواه أيضــا : القنــدوزي يف ينــاب   املــودة: ج (3)

 اجلـام  ؛ وذ ـره أيضـا يف24155, بـرقم 96, ص12؛ املتقي اهلندي يف  نز العهل: ج359ص

 , وغريهم.232, ص1؛ واملقديس يف ذخرية ا فاظ: ج12, ص1الصغري: ج

القايلدة املرتكزة لدى أبناء العامة من أهل ال ـنة واجلهيلـة يف )أ   ـل مـن رأى النبـي إىل  بالنظر (4)

صــىل اهلل يله ــل وللــل أو ســم  منــل فهــو صــحايب( يكــو  بــذل  دخــول املنــافقني هــت يلنــوا  

ا الة يكو  هـذا الـن  معـارض لصــريح القـرل  يف بغـ  املنـافقني, بـل   الصحبة   ويف هذه

وجوب حماربتهم, فهم أيلداء اهلل ورسولل صىل اهلل يله ل وللل. ومن ثـم يهـزم الـتفح  والتثبـت 

احـدا  إال مـن  ـا  يلـىل خطـى لل حممـد صـىل اهلل يله ـل وللـل, فهـم األدالء يلـىل امل هم فع ةب 

 من الوقوع يف الضعل  ه أمر صىل اهلل يله ل وللل وسهم.الصواب وهبم يأمن امل هم 

 .308, ص54تاريخ ابن يل ا ر: ج (5)
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 .(1)«آذاين, ومن آذاين فَمد آذى ا من أَذى جعرا مني, فَمد »(, قال: وسهم

 وللـل –سعد اخلدري, أ  رسول اهلل )صىل اهلل يله ـل أيب  َوأخرج الديهمي, يلن 

 .(2)«أجتد غلب ا  عىل من آذاين يف عء »(, قال: وسهم –

أيب  , يلـن(4), وابن يلَ ا ر(3)َوأخرج الطاا , َوأبو الرت خ, َوا ا م, َواخلط ب 

 (:وسهم – وللل –هريرة قال, قال رسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

يدوايف  يبعث ا  اثنبياء يوم المياَم  عىل َدواب, ويبعث َ احلًا عىل ناقتده, كديَم»

باملؤمنني من أ َحابه املحًدر, َوتبعث أبنتي فاطم  واحلسن واحلسدنَي عدىل نداقتني 

طالب عىل ناقتي, وأَنا عىل الرباق, وَيبعدث بدالالً عدىل أيب  من نوق اجلن , وعيل ابن

ناق , فينادى باثذان, وجاهدا حما حمًا إذا بلغ أجهد أن حممد رسول ا  جهد هَبدا 

                                                            
؛ املتقي اهلنـدي يف  نـز العـهل: 547, ص2ورواه أيضا : ا اف  ال  وطي يف اجلام  الصغري: ج (1)

 .101, ص2؛ القندوزي يف يناب   ا ملودة: ج96, ص12ج

؛ ابن املغازيل الرتافعي يف 161, ص1أخرجل أيضا : القايض النعه  املغريب يف رتـرا األخبار: ج (2)

؛ 158, ص1؛ ال  وطي يف اجلـام  الصـغري: ج331مناقب يلع بن ايب طالب يله ل ال عم: ص

 .89, ص2؛ القندوزي يف يناب   املودة: ج93املتقي اهلندي يف  نز العهل: ص

 .358, ص3تاريخ بغداد: ج (3)

 .458, ص10تاريخ دمرتق: ج (4)
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 .(2)«(1)املؤمنني اثولني واةخرين فمبل  ممن قبل  منه نيع اقاليس, من

 وللل –يلع قال, قال النبي )صىل اهلل يله ل إىل  وأخرج الرتاذا  بال ند الَ الف 

يا عيل إذا كان يوم الميام  أتي  أنَ  وولدَك عىل خيدل بلدس, متدَوجني »(: وسهم –

 .(3)«ناجلن  والنا  ين روإىل  بالدر والياقوت فيذمر ا  بنم

ــل   ــا م, يلــن يلــع قــال, قــال رســول اهلل )صــىل اهلل يله  ــل –وأخــرج ا َ  – ولل

, قهـت: «إّن أول من يدخل اجلن  أندا وأند  َوفاطمد  َواحلسدن واحلسدني»(: وسهم

 .(4)«من وَرا,نم»فُمحبونال قال: 

                                                            
 .33689, برقم 758, ص11رواه املتقي اهلندي يف  نز العهل: ج (1)

أّ  املـؤذ  يـوم املحرتــر الـذي نصـت يله ـل اآليـة املبار ـة: إىل  أرتارت بع  الروايات الرتـريفة (2)

َِْيَنهُْم َأْن َلْعَنُة اللَِّه َعَلي الظَّداِلمِنيَ } (, هو اإلمام يلع بن 44)سورة األيلراف, اآلية: {َفَأذََّن ُةَؤذ نٌ 

أيب طالب يله ل ال عم, وهبذه القرينة يظهـر أّ  ورود لفـ  )ويبعـث بـعال يلـىل ناقـة( مقحـم يف 

ا ديث فضع  يلن ذل  فامّ  هـذا ا ـديث ال ين ـ م مـ  الثوابـت التار: ـة السـ ه فـ ه يتعهـق 

هلل )صىل اهلل يله ل وللل وسهم( مـن يلـع )يله ـل بـ)بعل( وذل  لصـراحة موقفل بعد وفاة رسول ا

ال عم( ومواالتل ألصحاب ال ـق فة. وأمـا ا ـديث فقـد أورده ابـن اجلـوزي يف املوضـويلات: 

 .246, ص3ج

, ط مؤس ـة الرسـالة؛ وا ـاف  ال ـ وطي يف 154, ص13رواه املتقي اهلندي يف  نز العهل: ج (3)

 ؛ 33985, برقم 154, ص31جام  األحاديث: ج

؛ املوفـق اخلـوارزمي يف 229, ص13وأخرجل مجايلة,  مـنهم: ابـن يل ـا ر يف تـاريخ دمرتـق: ج (4)

← 
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 – وللـل –, يلن يلمر قال, قاَل رسول اهلل )صىل اهلل يله ـل (1)َوأخرج ابن يلَ ا ر 

إّن فاطمد  َوعليدا واحلسدن واحلسدني يف ح دريا المدد , يف قبد  بيلداء, »(: وسهم

 .(2)«سمفَها عرش الرمحن

يف ال ـــنة,  (5)يَلاصـــمأيب  , َوالبخـــاري, وابـــن(4), وأمحـــد(3)َوأخـــرج الطَ اليســـ 

يف املتفق َواملفةق, يلن يلع قال: زارَنا رسـول اهلل )صـىل  (7), واخلَط ب(6)َوالطاا 

(, وبــات يلنــَدنا وا  ــن وا َ ــني نــائه , فأست ــقى وســهم – وللــل –اهلل يله ــل 

                                                                                                                                                       
, 98, ص12؛ املتقي اهلنـدي يف  نـز العـهل: ج303مناقب يلع بن أيب طالب يله ل ال عم: ص

 ط مؤس ة الرسالة.

 .229, ص13تاريخ مدينة دمرتق: ج (1)

, 13؛ واملتقــي اهلنــدي يف  نــز العــهل: ج303وأخرجــل أيضــا : املوفــق اخلــوارزمي يف املناقــب: ص (2)

؛ ال  وطي يف جـام  63, ص2؛ ورواه أيضا : القندوزي يف يناب   املودة: ج34167, برقم: 98ص

؛ وذ ــره 24155, بــرقم 96, ص12؛ املتقــي اهلنــدي يف  نــز العــهل: ج359, ص1األحاديــث: ج

 , وغريهم.232, ص1؛ واملقديس يف ذخري ا فاظ: ج12, ص1ام  الصغري: جأيضا  يف اجل

 .26م ند ايب داود: ص (3)

 .101, ص1م ند أمحد: ج (4)

 .584ال نة البن أيب يلاصم: ص (5)

 .41, ص3املع م الكبري لهطاا : ج (6)

 .79, ص2املتفق واملفةق: ج (7)
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ــل  ــل –ا َ ــن فقــام رُســول اهلل )صــىل اهلل يله  ــل إىل  (وســهم – ولل ــا ف َع ــة لنَ قرب

رتـاة لنَـا فحهَبهـا قدرتـل, ثـم َجـاء إىل  يعرصَها يف القدا ثم ي ق ل؛ ويف لف : فقـام

إىل   لفـ  فـأهوى ب ـدهي ق ل, فناول ا  ن, فتناولل ا  ني ل رتـرَب, فمنعل؛ ويف

ال, »ا  ني وَبدأ با  َن؛ فقالت فاطمة: َيا رسول اهلل  أنـل أحـبهَه إل ـَ ل قـال: 

(: وسـهم – وللـل –؛ ثم قـال َرسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل «ولننَه أستسم  أَول مرا

 .(1)«إين وإياَك وه يَن وه ا الراقد, يعني عليًا يوم الميام  يف مَنان واحد»

( وسهم – وللل –, يلن يلع, أ  َرسول اهلل )صىل اهلل يله ل (2)َوأخرج ابن مردوية 

قـالوا: يـا  «ذلتم ا  فسئلوا إيلَّ الوسديل يف اجلن  درج  تدع  الوسيل , فاذا س»قال: 

 .(3)«عيل وفاطم  واحلَسن واحلسني»رسول اهلل, من ي كن معَ  ف هال قال: 

                                                            
أبــو نعــ م االصــبها  ي معرفــة الصــحابة: ؛ 148, ص1وأخرجــل ايضــا ب البــزار يف م ــنده: ج (1)

ــرقم 446, ص20ج ــل: ج6333, ب ــن ح ــر الع ــقع  يف 206, ص1؛ املحــامع يف أمال  ؛ اب

ــة: ج ــب العال  ــرقم 242, ص11املطال ــد: ج4054, ب ــ  الزوائ ــي يف جمم ؛ 268, ص9؛ اهل ثم

 , وغريهم.1322, برقم 391, ص2األلبا  يف ظعل اجلنة: ج

 .188طالب البن مردوية: ص مناقب يلع بن أيب (2)

, 14؛ ا اف  ال  وطي يف جام  األحاديث: ج56, ص2وأخرجل أيضا : ابن  ثري يف تف ريه: ج (3)

 .34194, برقم 103, ص12؛ املتقي اهلندي يف  نز العهل: ج14773, برقم 378ص

 أي: الرتؤو . (*)
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 تزئني الفضيلة بتحقيق الوسيلة

أ  ا ق قة املطهقة املحمديـة التـي هـي يلَبـارة يلـن قابهّ ـة الـذات اجلَامَعـة  همإيل

ــة الت ــرد يلــن مج ــ  الن ــب واإلجلم ــ  القابه ــات, َســواء  انــت  ضــافات قابه 

 (*)واألســَهء والتع نــات, أو قابهّ ــة االتَصــاف ب م ــ  األســَهء الصــفات َوالرتــُ و 

الـذات املطهقـة يف إىل  وااليلتَبارات, وس هة لألسهء اإلهل ـة, والصـفات الوجوب ـة

إىل  هققها وأنترتارها لهظهور, و ذل  وس هة لهحقايق اإلمكان ة, األيل ا  الثان ـة

األسهء اإلهل ة يف استفاضتَها الوجود والثبوت, وما يتبعل من الكهالت بالف َضـني 

ا ـق سـبحانل يف هصـ ل إىل  هة لهحقـائق  ههـااألقدس واملقـدس, و ـذلَ  وسـ 

 املقاَمات الدين ة والكهالت القدسَ ة واألذَواق الرتهودية واألرسار الوُجودية.

ــايق واألوصــاف   ــة حمــع  لترتــكل األيلــهل واألخــعق وا َق ــت اجلن ــا  ان ومل

بصورها وأرتـكاهلا لتـنعم أهههـا هبـا, ترتـكل نعـت تهـ  ا ق قـة املطهقـة امل ـمى 

 هة بصــورة درجــة؛ يف اجلنــة ل  ــت فوقهــا درجــة؛ وملــا  انــت األرتــخاص بالوســ

املذ ورو , مظاهر  امهة لهحق قة املطهقة, و انوا  اجلوارا واألجـزاء لـل )صـىل 

( يف وسـهم – وللـل –(.  انوا رتـر اء لـل )صـىل اهلل يله ـل وسهم – وللل –اهلل يله ل 

 ىل يلباده الذين اصطفى.سكو  ته  الدرجة. وا مد هلل العع األيلىل وسعم يل
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القسم الثاني
(1)

 حابة )رضي اهلل عنهم(: فيما ورد فيه مع غريه من الص

 ينه وبني الصحابة.بألف: اآليات املشرتكة 

َوَنَزْعَندا َةدا ِفدُّ ُصدُدوِرِهْم ِةدْا ِإدلو ِإْخَوان دا َعَلدي         } أوال : اآلية االوىل: قـال اهلل تعـاىل:

ِِِلنَي  .(2){سُرٍُر ُةَإَقا

أخــرج ابــن مردويــل العرتــاري يف فضــايل الصــديق, يلــن يلــع, يف قولــل تعــاىل: 

, نزلت يف ثعثة أحَ اء من العرب يف بني َهارتم, {وَنََزْعَنا َةا ِفُّ ُصُدوِرِهْم ةِْا ِإلو}

 .(3)بكر, ويف يلمرأيب  وبني مت م, وبني يلدي, يّف, ويف

                                                            
الق م الثا  من املعراج التاس , وقد أورد ف ل مجهة من األحاديث النبوية التي اختصـت بـبع   (1)

مناقب يلع بن أيب طالب )يله ل ال عم( وبع  الصحابة, وال :فى يلىل أهل البحـث والدرايـة 

والتحق ق أّ  بع  هـذه األحاديـث موضـويلة ومكذوبـة يلـىل رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل وللـل 

ل ل ما روي يلن معاوية بن أيب سف ا  وأمره الوالة بوض  األحاديث يف الرت خني أيب وسهم(, بد

غريهم من الصـحابة, وبرتـكل ممـنهد لغـرض تضـه ل النـاس وترتـت تهم وبكر ويلمر ويف يلثه  

وإبعــادهم يلــن ا ــق يف اتبــاع يلــةة رســول اهلل )صــىل اهلل يله ــل وللــل وســهم(, فكــا  منهــا هــذه 

ا ــرب الفكريــة والعقديــة يلــىل رســول اهلل )صــىل اهلل يله ــل وللــل النصــوص الكارتــفة يلــن هــذه 

 وسهم( ويلةتل.

 .47سورة ا  ر, اآلية:  (2)

 , وذ ر أ  ابن مردويل أخرجل يف املناقب.449, ص2رواه املتقي اهلندي يف  نز العهل: ج (3)
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قال, قهت أليب جعفر: إ َّ  , يلن  ثري النوا(1)َحاتم, وابن يلَ ا رأيب  وأخرج ابن 

وَنََزْعَنا َةا }بكر ويلمر, أيب  فعنا  حدثني يلن يلع بن ا َ ني ا  هذه اآلية نزلت يف

ا لف هم نزلت, َوف هم نزلت إال ف همل قهُت: {ِفُّ ُصُدوِرِهْم ةِْا ِإدلو  , قال: َواهلل إاَّ

بكـر أبـو  هاُبوا, فأحدثوأي غل هول قال: َغل اجلَاهه ة, فهَه أسهم هؤالء القوم 

 .(2)بكر, فنزلت هذه اآليةأيب  اخلاصـرة, ف َعل يلع ي خن يده ف كد هبا حارضة

َحـاتم, أيب  , وابـن املنـذر, وابـن(2), وابن جرير(1), والضَ اء(3)وأخرج يلبد الرزاق 

                                                            
 .338, ص30تاريخ مدينة دمرتق البن يل ا ر: ج (1)

اهلل تعه قا  يلـىل هـذه الروايـة: )ال تـديلم أي مـأثرة بمثـل هـذا االسـناد قال الععمة األم ني رمحل  (2)

هو أمحد بن  -املر ب من جمهول  عبد الرمحن العدل, وحممد الفحام, وممن خرف يف لخر يلمره  

حتى  ا  ال يعرف رت وا  مما يقرأ يله ل  ه قالل أبو ا  ـن بـن  -جعفر بن مال  ابو بكر القط عي 

, 4, ص4(, وحكى اخلط ـب البغـدادي يف تار:ـل: ج41, ص1اليلتدال: جالفرات )يف م زا  ا

بغـداد وأبـو بكـر إىل  يلن أيب يلبد اهلل أمحد بن أمحد القصـري, قال: قـدمت أنـا وأخـي يف القصــر

أمحد بن جعفر بن مال  القط عي  حي و ا  مقصودنا درس الفقل والفراي , فأردنا ال هع من 

  الفـريض: ال تـذهبوا إل ـل فـام  قـد ضـعف واختـل, ومنعـت اينـي ابن مال . فقال لنا ابن الهبا

, 2, وقـال يف ج145, ص1ال هع منل؛ قال: فهم نذهب إل ـل. وذ ـره ابـن ح ـر يف اله ـا : ج

 , )أنل رت خ ل س بمتقن(.238ص

 .22955, ص2تف ري القرل  لعبد الرزاق الصنعا : ج (3)
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ف نـا )طالب: أيب  وأبو الرت خ, وابن مردوية, يلن ا  ن البصـري قال, قال يلع ابن

ِِِلنَي}هل بدر نزلت واهلل أ  .(3)({َوَنَزْعَنا َةا ِفُّ ُصُدوِرِهْم ِةْا ِإلو ِإْخَوان ا َعَلي ُسُرٍر ُةَإقَا

حـاتم, أيب  وأخرج سع د بن منصور, َوالعد , وابن جرير, وابن املنذر, وابن 

, وابن مردوية, وا َا م(5), والطاا (4)والعق ع
, يلـن يلـع, أنـل قـال ملوسـى بـن (6)

وَنََزْعَندا  }: )واهلل إ  ألرجوا أ  أ و  أنا َوأبوَب, ممـن قـال اهلل (7)بن يلب د اهللطهحة 

                                                                                                                                                       
 .240, ص8جام  الب ا : ج (1)

 .271يب طالب يله ل ال عم: صمناقب يلع بن أ (2)

؛ ابن يلط ة األندليس يف املحرر الـوج ز: 160, ص2يف معامل التنزيل: ج وأخرجل أيضا : البغوي (3)

؛  301, ص4؛ أبو ح ا  األندليس: ج136, ص3؛  ابن اجلوزي يف زاد امل ري: ج401, ص2ج

 .85, ص3؛ ال  وطي يف الدر املنثور: ج224, ص2ابن  ثري يف تف ري القرل  العظ م: ج

 .210, ص1ضعفاء العق ع: ج (4)

 . 252, ص1 م األوسط: جاملع (5)

 .354, ص2امل تدرب يلىل الصح حني: ج (6)

أحد أبرز قادة معر ة اجلمل الذين خرجوا  رب أمري املؤمنني اإلمام يلـع بـن أيب طالـب )يله ـل  (7)

ال عم( فك ف يصح نزول اآلية ف ل وقد مات يلىل حرب يلع بـن أيب طالـب )يله ـل ال ـعم( يف 

روا  بن ا كم ب هم؛ فضع  يلـن ذلـ  فقـد أورد العقـ ع )ا ـارث ساحة املعر ة وقد  اغتالل م

( ويله ــل فالروايــة ضــع فة ســندا , 257ترمجــة  210, ص1بــن يلبــد اهلل اهلمــدا  يف الضــعفاء: ج

 ومنكرة متنا .
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ِِِلنيَ   فَقـال رُجـل مـن مهـدا : إّ  اهلل , {َةا ِفُّ ُصُدوِرِهْم ةِْا ِإلو ِإْخَوان ا َعَلي ُسدرٍُر ُةَإَقدا

: فمن إذا ا  مل نكن نحن أيلدل من ذلَ , فَصاا يلع )يله ل ال عم( ص حة, وقال

 .أولو (

َِددَك َعْنهَددا       }اآليــة الثان ــة: قــال تعــاىل: ِإنَّ الَّددِذيَا َسددَبَقْت َلُهددْم ِةنَّددا اْلحُْسددَني ُأوَل

 (1){ُةْبَعُدوَن

ــن ــنأيب  أخــرج اب ــن يلــديأيب  يَلاصــم, واب ــاتم, واب ــن (2)َح , َوالعرتــاري, واب

طالـب يف هـذه أيب  , يلن النعَه  بن برتري قال, قال يلع ابن(3)مردوية, وابن يلَ ا ر

ََِك َعْنَها ُةْبَعُدوَن}اآلية  قال: أنـا مـنهم, , {ِإنَّ الَِّذيَا َسَبَقْت َلُهْم ِةنَّا اْلحُْسَني ُأوَل

وأبو بكر منهم, ويلمر منهم, ويلثه  منهم, والزبري منهم, وطهحـة مـنهم, وَسـعد 

 .(4)منهم, ويلبد الرمحن منهم

                                                            
 .101سورة األنب اء, اآلية:  (1)

 .122, ص3الكامل يف الضعفاء البن يلدي: ج (2)

 .423, ص18تاريخ دمرتق: ج (3)

ال يصح فالزبري وطهحة قد خرجا  ـرب يلـع بـن أيب طالـب )يله ـل ال ـعم( يف اجلمـل فك ـف  (4)

ت بق هلم ا  ن مـن اهلل قـال وقـد قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل وللـل وسـهم( لعـع وفاطمـة 

وا  ن وا  ني إ  سهم ملن ساملكم وحرب ملن حاربكم  ه مر ب انل سـابقا , فضـع  يلـن ذلـ  

← 
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يلاِصــم, وأبــو نعــ م يف أيب  بــنرتــ َبة, وأمحــد, وابــن من ــ , واأيب  وأخــرج ابــن 

ا ه ة, والضَ اء, يلن ال ع د بن زيـد, َوأمحـد, والةمـذي, وأبـو نعـ م يف املعرفـة, 

وابن يلَ ا ر, يلن يلبد الرمحن بن مح د بن يلبد الـرمحن بـن يلـوف, يلـن أب ـل, يلـن 

بكر يف اجلنة, ويلمر أبو  ( قال:وسهم – وللل –جده, أ  رسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

, ويلثه  يف اجلنة, ويلع يف اجلنة, َوطهحة يف اجلنة, والزبري يف اجلنة, ويلبـد يف اجلنة

َوقاص يف اجلنة, وسع د بن زيد يف اجلنة, أيب  الرمحن بن يلوف يف اجلنة, وسعد بن

 .(1)وأبو يلب دة ابن اجلراا يف اجلنة

                                                                                                                                                       
ة ضع فة لوجود )ذواد بن يلهبة ا ارث الكويف( فقد ضعفل ابن معـني يف )تـاريخ ابـن فام  الرواي

( وقد ذ ره البخاري يف التاريخ الكبري وقال: ):الف يف بع  حديثل: 109معني لهدارمي: ص

( وذ ره العق ع يف الضعفاء وقال يلن ة ى بن معني: )ذواد بن يلهبة ل س بيشـء( 264, ص3ج

)ذواد بـن  296, ص1( وقـال يلنـل ابـن يلبـا  يف امل ـروحني: ج48, ص2)ضعفاء العقـ ع: ج

يلهبة ا ارثي من أهل الكوفة  ن تل أبو املنذر, يروي يلـن ل ـث ومطـرف, روى يلنـل الفضـل بـن 

موسى, منكر ا ديث جدا , يروي يلن الثقات ما ال أصل لل, ويلن الضعفاء ما ال يعرف( ويلده 

م األصــبها , وا ــاف  الــذهبي وقــال يف املغنــي يف يف الضــعفاء  ــع  مــن ابــن يلــدي, وأبــو نعــ 

 )ذواد بن يلهبة, قال الن ائي: ل س بالقوي(. 341, ص1الضعفاء: ج

ال يصح فقد وق  ال  ف ب نهم وسالت دماء امل همني يف اجلمل, وما تب  ال ق فة من اغت ـاالت  (1)

ين يكو  القاتل واملقتـول وما تب  اجلمل من حروب, فك ف يكو  قادة ا رب مج عا  يف اجلنة وأ

ََْقداَل َذرَّ      }يف هذه ا روبل    (, ويف ذلـ  قـال 40)سـورة الن ـاء, اآليـة {إِنَّ اللَّدَه َلدا َيْظِلدُم ِة

← 
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الرت خ ال بحا : )أخرج م هم يلن يلامر بن سعد, قال سمعت أيب يقول: ما سمعت رسول اهلل 

نّة إالّ لعبد اهللّ بن سعم. إّ  أثر الوهن بـاد )صىل اهلل يله ل وللل وسهم( يقول  ّي يميش أّنل يف اجل

 يلىل هذا اخلا بوضوا النطوائل يلىل تناق  سافر لهحديث التايل.

أخرج أبو داود يف سننل, يلن يلبد الرمحا  بن األخنس, اّنـل  ـا  يف امل ـ د فـذ ر رجـل يلهّ ـا  )يله ـل 

يله ل وللل وسـهم( أّ  سـمعتل  أرتهد يلىل رسول اهلل )صىل اهللل عم( فقام سع د بن زيد, فقال: ا

وهو يقول يلرتـرة يف اجلنّة: النبّي يف اجلنة, وأبو بكر يف اجلنّـة, ويلمـر يف اجلنّـة, ويلـثه  يف اجلنّـة, 

ويلع يف اجلنّة, وطهحة يف اجلنّة, والزبري بـن العـوام يف اجلنّـة, وسـعد بـن مالـ  يف اجلنّـة, ويلبـد 

لعارتــر, قـال: فقـالوا: مـن هـول ف ـكت: قـال: الرمحا  بن يلوف يف اجلنّة ولو رتـوت ل ـم ت ا

 فقالوا: من هول فقال: هو سع د بن زيد.

القول بوض  أحد ا ديثني أو  ه هه, ومـن البع ـد أ  ال ي ـم  إىل  وهذا التناق  بني ا ديثني جيّرنا

إىل  سعد ما سمعل سع د بن زيد من النبّي يف حّق العرتـرة املبرتـرة باجلنة م  أّنل هو منهم. أضـف

الذي أسـهم وبـث طائفـة  -ذل  أّ  الزم صّحة اخلا األّول أ  يصل يلبد اهللّ بن سعم ال هودي 

مرتبة يتفـّوق ف هـا يلـىل أ ـابر الصـحابة وأيل ـاام  - برية من اإلرسائ ه ات يف أوساط امل همني 

 الذين ضـحوا بنف ـهم ونف  ـهم يف سـب ل إيلـعء  همـة اهلل. ثـّم إّ  الـذي ي ــيء الظـن بصـحة

ا ديث الثا  اّ  الناقل هو سع د بن زيد وهو أحد ته  العرتـرة املبرتـرة. وما أح ـن مـا يقـال: 

)بأيب زوجة متدحها ُأّمها( وأقول: )بأيب راو ينقل يلن النبي اّنل من أهـل اجلنّـة(. إّ  طب عـة ا ـال 

ر العرتــرة أ ثـ أ  يديل النبـي )صـىل اهلل يله ـل وللـل وسـهم( قولـل يف حرتـد  بـري,  

املبرتـرة باجلنة, ال أ  يديل بكعمل هذا أمـام أحـدهم خاّصـة, وال يبـوا هـو أيضـا  بـه سـمعل إالّ 

ا ـديث النبـوي بـني الروايـة )يله ـل ال ـعم( وذ ـره بال ـوء. ) يلندما رأى ن ل الناس مـن يلـعّ 

← 
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, َوالطـاا , (1)وأخرج اخله ع يف مرت ختل, يلن أنس, وابـن حَبـا  يف الضـعفاء 

, يلن َجابر, وف ل  ادا  بن رمحة, قال: ابن يلـدي يـروي املوضـويَلات (2)وابن يلدي

يلن الثَقات, وابن يلَ ا ر, يلن يلمرو بن رتع ب, يلن أب ل, يلن جده, وأورَده ابـن 

(, قـال: وسـهم – وللـل –, إ  رسول اهلل )صىل اهلل يله ـل (3)اجلوزي يف املوضويلات

من َبعدأ, َوعمدر ينطدس عدن لَسداين, أبو بنر الصديس وزرأ وخليفتي َعىَل أمتي »

 . (4)«َوعيل ابن عمي وأخي وَحامل رايتي, َوعثَمن مني وأنا من عثَمن

ـــ ع ـــرج العق ـــن يلَ ـــا ر(5)وأخ ـــن اجلـــوزي يف (6), واب ـــعفل, وأورَده اب , وض

(: وسـهم – وللـل –, يلن رتَداد بن أوس, أ  النبـي )صـىل اهلل يله ـل (7)املوضويلات

                                                                                                                                                       
 ((.296والدراية له بحا : ص

 . 230, ص2امل روحني البن حبا : ج (1)

 .84, ص6يف الضعفاء: جالكامل  (2)

 .404, ص1املوضويلات: ج (3)

الـراوي ) ـادا بـن رمحـة( يف رتبـة الضـعف  :يكفي يف بطع  الرواية إيراد جممويلة مـن ا فـاظ (4)

 ذل .إىل  والوض   ه أرتار املصنف أيضا  

 .145, ص1الضعفاء لهعق ع: ج (5)

 .365, ص13تاريخ دمرتق: ج (6)

 .29, ص2املوضويلات: ج (7)
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أرمَحها, وعمر بن اقطاب خري أمتي وأعدهَلا, وعدثَمن أبو بنر أرأف أمتي و» :قال

طالب آل  أمتي وأج عها, وعبد ا  أيب  بن عفان أحب أمتي وأكرمَها, وعيل ابن

ود أبر أمتي َوأمنَها, وأبو ذر أزد أمتي وأ دقَها, وأبو الددرَداء أعبدد أمتدي  بن مسعو

 .(1)«سفَيان أحلم أمتي َوأجوَدهاأبو  َوأتماها, ومعاوي  بن

 –وأخرج ابن الن ار, يلن ابـن م ـُعود قـال, قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل  

أبدو بندر, وعمدر منددي كعيندي يف رأام, وعدثَمن بدن عَفدان منددي »(: وسـهم – وللـل

 .(2)«سدأطالب كروحي يف جأيب  كلَساين يف فمي, وعيل ابن

                                                            
من املوضويلات يلند ابن اجلوزي, وهو صـريح يف الكـذب يلـىل رسـول اهلل صـىل اهلل يله ـل وللـل  (1)

قال سبط ابن اجلوزي يف املوضويلات تعق با  يلـىل ا ـديث: )هـذا حـديث موضـوع يلـىل وسهم. 

مجايلـة جمروحـو ,  –هلـذا ا ـديث  –وسـهم, ويف الطـريقني  –وللـل  –رسول اهلل صىل اهلل يله ـل 

دي برتري بن زاذا  إما أ  يكو  من فعهل أو من تدل  ل يلن الضـعفاء وقـد خهـط يف واملتهم بل يلن

 إسناده؛ قال ابن يلدي: هو ضع ف ةدث يلن الضعفاء(.

قـد ن ـبل ( وهو من الصـنايلة األمويـة, وصىل اهلل يله ل ولللهذا ا ديث  ذب يلىل اهلل ورسولل ) (2)

ابن الن ار دو  أ  يكرتف إىل  الرسالة, ط مؤس ة 628, ص11املتقي اهلندي يف  نز العهل: ج

يلن موضويلل يف أي مصنٍف من مصنفات ابن الن ار, ثم تبعل يلىل هذه الن بة ا اف  ال  وطي 

يف جام  األحاديث, و ذا فعل من نقهل. ومن ثم فا ديث ال سند لل يلند مـن رواه, فضـع  يلـن 

 ة.ذل  فهو جمهول يلند يلههء امل همني ومل يرد يف  تبهم املعتا
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هلل حم ـن, أ  رسـول اأيب  يعـىل, وابـن يلَ ـا ر, يلـن أنـس, ويلـنأبـو  َوأخرج 

بندر, وأجددهم يف أبدو  قدال أرأفو أمتدي بدذمتي»(: وسهم –لل ول –)صىل اهلل يله ل 

طالب, وأفر هم زيد أيب  دين ا  عمر, وأ دقهم حَياء عثَمن, وأقلاهم عيل بن

بن كعب, وأعلمهم بداحلالل َواحلدرام معداذ بدن أيب  ابن ثاب , َوأقراهم لنتاب ا 

 .(1)«عبيدا ابن اجلراحأبو  ه ا اثم  جبل, أال وإن لنل أم  أمينا, وأمني

نع م يف فَضايل الصَحابة, واخلط ب وقال غريـب, وابـن يل ـا ر, أبو  وأخرج 

إن ا  أختدار أ دَحايب عدىل »(, قال: وسهم – وللل –أ  رُسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

خري  نيع الَعاملني سوى النبيني َواملرسلني, َوأختار يل من أ حايب أربَع , ف َعلهم

بنر وعمَر وعثَمن َوعديل, َوأختدار أمتدي عدىل أبو  أ َحايب, ويف كل أ َحايب َخري,

                                                            
ورد بألفاظ خمتهفة يف  تـب  ا ديث موضوع و ذب يلىل اهلل ورسولل )صىل اهلل يله ل وللل(, وقد (1)

امل همني, وقد ال :تهف إثنا  من أهل العهم بالرواية والدراية بوضـعل, و ونـل مـن األحاديـث 

كــذب املكذوبــة يلــىل رســول اهلل صــىل اهلل يله ــل وللــل وســهم, فقــد ورد يف أســناده مــن يلرفــوا بال

والوض   ـ)سف ا  بن و   ؛ وداود العطار؛ وقتادة؛ وحممد بـن برتـار؛ ويلبـد الوهـاب بـن يلبـد 

امل  د؛ وخالد ا ذاء؛ وأبو قعبة؛ وحممد بن يزيد الرهاوي؛ و وثر بن  ه م( فهؤالء بع  مـن 

 ابته ت هبم األمة, ولو تتبعنا ما ق ل ف هم خلرج الكتاب يلـن يلنوانـل فمـن أراد مراجعـة ا ـديث

 وأسان ده جيد حق قة وضعل ناصعة.
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 .(1)«م الثالث كثري, ثم الرابع فرادىسا,ر اثمم؛ فبعثني يف خري قرن, ثم الثاين ث

َوأخرج ابن يلَدّي, وابن يلَ ا ر, وف ل سه ه  بن يل  ى ال ـ زي, قـال: ابـن  

 – وللـل –قال, قاَل رسول اهلل )صـىل اهلل يله ـل يلن ابن يلمر  (2)يلدي يض  ا ديث

بندر وعمدر أبدو  حدبهمإن ا  أمر يب بحدّب أربعد  مدن أ دَحايب, وقدال أ»(: وسهم

 . (3)«وعثَمن َوعيل

                                                            
قال الرته د ال  د ح ني الرجا رته د حظهة يف مدينة الرقة ال ورية )رمحل اهلل( يف  تابل املوسوم  (1)

, تعه قا  يلىل هذا ا ديث: )املؤاخذات يلـىل هـذا ا ـديث 374بـ) دفاع من وحي الرتـريعة: ص

 ةت ـبهم يف اخلعفـة؛ يلـىل أّ  رسـول اهلل   ثرية منها: ترت ب األربعة ف ل ويف  ل حديث جيمعهم

)صىل اهلل يله ل وللل وسهم( ما  ا  يرتبهم هكذا يف ا ق قة. ومنها ترحم الرسول )صىل اهلل يله ل 

 وللل وسهم( يله هم بعد ذ رهم. 

بعـد إيـراد ذ ـرهم  وهـم أح ـاء أقول: بل يكفي بةحم رسول اهلل )صىل اهلل يله ل وللل وسهم( يله هم

الةت ب الزمنـي هلـم يف اجلهـوس يلـىل  ـريس اخلعفـة اإلسـعم ة, خلـري دل ـل يلـىل أ  وهم هبذا 

ا ديث موضوع, ومصنوع يف مصان  التزوير والتهف ق والنفـاق؛ فضـع  يلـن ذلـ  فقـد أيلقـب 

ــد: ج ــل ثقــات, ويف بعضــهم خــعف( )جممــ  الزوائ ــل: )رجال , 10اهل ثمــي هــذا ا ــديث بقول

 (.16ص

 .289, ص3الكامل: ج (2)

 هذا ا ديث موضوع وصـريح يف الكذب يلىل ل ا  سه ه  بن يل  ى ال  زي. (3)
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َوأخرج الةمذي َوقال ح ن غريَب, والطاا , وا ا َم, يلن يلـع قـال, قـاَل 

أعطدد  سددبَع  ن بدداء  إنَّ كددل نبددي» وســهم(: –وللــل  –رســول اهلل )صــىل اهلل يله ــل 

رفَماء, وأعطي  أنا اربع  عًدر, عيل واحلسن واحلَسني وجعفدر ومحدزا وأبدو بندر 

عود واملمداد وح يف  ابدن ومصعب بن عَمري وبالل وسلَمن وعَمر وعبد ا  بن مس

 .(1)«اليَمن

َوأخرج اخلط ب, وابن يلَ ا ر, يلن أنس قال, قال َرسول اهلل )صـىل اهلل يله ـل  

لنل يشء أ , وأ  اإليَمن الدوَرع, ولندل يشء فدرع, وفدرع »(: سهمو – وللل –

اإليَمن الَصرب, ولندل يشء سدنام, وسدنام هد ا اثمد  عمدي العَبدا , ولندل يشء 

 سَبم, وسبم ه ا اثم  احلسن واحلسدني, ولندل يشء جنداَح, وجنداح هد ا اثمد 

 .(2)«لبطاأيب  جمن ه ا اثم  عيل ابنبنر وعمر, ولنلٍّ  يشء جمن, وَ أبو 

                                                            
ال :تهف حال هذا ا ديث يلـن البق ـة يف هـذا الق ـم مـن املعـراج التاسـ , فهـذا ا ـديث مـن  (1)

( ويلهـة 509األحاديث التي أقر األلبا  ال هفي بضعفل يف  تابل )ضـع ف سـنن الةمـذي: ص

(, هو ) ثري بن إسهيل ل النواء( ضعفل 402, ص3م زا  االيلتدال: جسنده  ه يلند الذهبي يف )

 أبو حاتم والن ائي.

هذا ا ديث منكر وضع ف ويلهتل يف ضعف رجال سنده ونكارهتم, ومنهم )ا كم بـن ظهـري(  (2)

: )منكــر ا ــديث(, وأورده الن ــائي يف 195, ص2قــال يلنــل البخــاري يف التــاريخ الصــغري: ج

ــني: ص ــاء, 166الضــعفاء واملةو  ــاب: ا  ــرا , ب ــرازي يف اجل ــاتم ال ــن أيب ح ــل اب ــرجم ل وت

← 
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(, قـال: وسـهم – وللـل –زرا , أ  َرسول اهلل )صـىل اهلل يله ـل أيب  الرافعي يلن

بندر أبدو  نبدي وزيدر, ووزيدراألنل نبي خليدل, وإن خلدييل وأخدي عديل, ولندل »

 .(1)«وعمر

(, وسهم – وللل –وأخرج ابن يل ا ر, يلن أنس, أ  َرسول اهلل )صىل اهلل يله ل  

بندر يف َسدَمحته, ومدن إىل أيب  إبراهيم يف خلمه فلين رإىل  من أحَب أن ين ر»قال: 

 عمر يف جد اعته, ومدن أحدب أن ين درإىل  نوح يف جدته فلين رإىل  أحَب أن ين ر

حَييد  بدن إىل  عثَمن يف رمحتده, ومدن أحدب أن ين درإىل  إدريس يف رفعته فلين رإىل 

: هـذا حـديث رتـاذ قـال ابـن يلَ ـا ر, «هعيل يف طَهارتإىل  زكريا يف جَهادته فلين ر

                                                                                                                                                       
 , وأورد أقوال يلدة يف تضع فل واإليلراض يلن حديثل.555 , برقم118, ص3والتعديل: ج

الرافعـي ومل إىل  تعارض م  ما جاء من األحاديـث يف أ  يلـع هـو وزيـره, ون ـبل املتقـي اهلنـدي (1)

يورد سنده, و ذا فعل ال  وطي يف جام  األحاديث, إالّ أ َّ املتتب  هلذا الهف  جيد أ  هناب مجهـة 

ص غة يلىل هذ النحو؛ )إ  يل وزيرين يف أهل ال هء ووزيرين مـن  من األحاديث املوضويلة التي

أهل االرض فوزيراي يف أهل ال هء, جاائ ل وم كائ ل, ووزيراي من أهـل األرض, أبـو بكـر 

الوزراء يف ال هء فضع  يلن ذل  فام  هـذه الصـ اغات جـاءت لتعـرض إىل  ويلمر(   فه حاجتل

ـــريفة الصــح ح ــث الرت ــ  األحادي ــداف  م ــل ال ــعم( الت ــب )يله  ــن أيب طال ــع ب ــب يل ة يف مناق

 واختصاصل بالوزارة.
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 .(1)بمرة َويف اسنَاده غري َواحد جمُهول

 – وللـل –هريرة قال, قاَل رسول اهلل )صىل اهلل يله ـل أيب  َوأخرج الرافعي, يلن 

َك السالم ويمول  تذ  يوم الميامد  ءهبم جرب,يل فمال يا حممد إّن ا  يمر»(: وسهم

 .(2)«وعلياً أحب أبا بنر وعمر وعثَمن كل أم  عطاجا, إال من 

أيب  وأخرج يلبد بن مح د, َوأبو نع م يف فَضـائل الصـَحابة, وابـن يلَ ـا ر, يلـن 

ال جيتمدع حدب  » (:وسـهم – وللـل –هريرة قـال, قـال َرسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل 

 .(3)«بنر وعمر وعثَمَن وعيلأيب  ؤمن,هؤالء اثربع   إالّ يف قلب م

                                                            
 ذب يلـىل اهلل ورسـولل )صـىل اهلل يله ـل وللـل وسـهم( وقـد صــرا املصـنف يف ب ـا  حـال سـند  (1)

 .112, ص7ا ديث  ه ذ ر ا اف  ابن يل ا ر يف تاريخ دمدينة دمرتق: ج

 ــديث موضــوع, قــال العقــ ع يف  تابــل  ــذب يلــىل اهلل ورســولل صــىل اهلل يله ــل وللــل, فهــذا ا (2)

)قال يل أمحد بن يلمرو بن يلبد اخلالق البـزار:  ـا  يضـ  ا ـديث( وقـد  22, ص4الضعفاء: ج

 , ب نده.374, ص1أورده الرافعي يف أخبار قزوين: ج

ا ديث من األحاديث املكذوبة يلىل رسول اهلل )صىل اهلل يله ل وللل وسهم(, فضع  يلن ذل  فام   (3)

 3183, ترمجـة 8مطعو  ف ل, ف زيد بن حبا  النبطي؛ أورده البخاري يف تار:ل الكبـري: جسنده 

, قال: )يلنده وهم  ثـري( وذ ـره 158, ص2وقال ف ل: )يلنده غهط  ثري( ويف تار:ل الصغري: ج

(؛ وأورده 619, ص7ابــن حبــا  يف  تــاب الثقــات, وقــال: )و ــا  ممــن :طــ  و:ــالف(: )ج

وأورد قـول البخـاري ف ـل. وذ ـره  7090, ترمجـة 535, ص2الضعفاء: جالذهبي يف املغني يف 

← 
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بن يل ا ر, يلـن يلـع, وابـن يلَ ـا ر, نع م يف فضايل الَصحابة, واأبو  وأخرج 

َيدا عديل إنَّ ا  »م( قـال: وسـه – وللـل –يلن حذيفة, إ َّ رسول اهلل )صىل اهلل يله ـل 

أمرين أن أخت  أبا بنر والدًا, وعمر مًريًا, وعثَمن سندًا, وأن  يا عيل ظهرا, فدذنتم 

غلدنم إال أربع  قدد أخد  ا  ميثداقنم يف أم النتداب, ال حيدبنم إال مدؤمن, وال يب

عوا, وال , ال تمداط(1)منافس, أنتم خاليئ نبدو , وعمدد ذمتدي, وح تدي عدىل أمتدي

 .(2)«تدابروا, وال تَغافروا

                                                                                                                                                       
 .7735, ترمجة برقم 323, ص2ابن ح ر يف تقريب التهذيب وقال: ):ط ( ج

هنا أروده ابن يل ا ر يف تاريخ مدينة دمرتق. وأما الزيادة التـي وردت يف لخـر ا ـديث فقـد إىل  (1)

 .363, ص1جاءت يف فضائل الصحابة اليب نع م: ج

  ذب يلىل اهلل ورسولل )صىل اهلل يله ل وللل وسهم(؛ فعند ايب نع م: )وال تدابروا وتغافروا(. (2)

أقول: ا ديث من األحاديث التي تصـرخ بالوض  والكذب يلىل اهلل ورسـولل )صـىل اهلل يله ـل وللـل  

 وسهم( فمن  انوا هبذه ال هت ال يتقاطعو  وال يتدابرو  بال وء ف ه ب نهم.

ال سـنده فقـد تتبعـل ابـن جـوزي, واخلط ـب البغـدادي, والـذهبي, وغـريهم؛ فقـد أورده ابـن أما ح 

ــاريخ 402, ص1اجلــوزي يف املوضــويلات: ج ــد أ   أورده يف ت ــدادي بع ــب البغ ــال اخلط  ؛ وق

: )هذا ا ديث منكـر جـدا , ال أيلهـم مـن رواه هبـذا اإلسـناد إال رضار بـن 348, ص9بغداد: ج

مج عا  جمهوال (. وقال الذهبي يف م زا  االيلتدال يلند ترمجة رضار بن سهل ويلنل الغباغبي ومها 

: رضار بن سهل يلن ا  ن بن يلرفة, بخا باطل, وال يدري مـن ذا ا  ـوا  3950سهل برقم 

 (.-أي: رضار بن سهل لكونل من امل اه ل  -
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َب, وأبــو نعــ م يف َفَضــايل الصــَحابة, وابــن يل ــا ر,   وأخــرج الةمــذي, َويَلــزَّ

 ( قـال:وسهم – وللل –وروى ا ا م لخره يلن يلع, أ  َرسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

دار اهل را, وأعتس بالالً من َمالده, ومدا إىل  ا  أبا بنر زوجني ابنته, َومحلني َرحم»

بنر؛ رحدم ا  عمدر يمدول احلدس َوإن َكدان أيب  نفعني مال يف اإلسالم ما نفعني مال

مرًا لَمد تركه احلس َوما لده مدن  دديس, رحدم ا  عدثَمن لتسدتحييه املال,ند  وجّهدز 

الّلهدم أدارا احلدس مَعده  تد  َوسدعنا, رحدم ا  عليداً جي  العرس وزاد يف مسد دنا ح

 .(1)«حيث دار

                                                            
ن فقـد ورد ف ـل مـا ا ديث منكر و ذب يلىل اهلل ورسولل )صىل اهلل يله ـل وللـل وسـهم( فاممـا املـت (1)

 يكرتف زيف قائهل و ذبل, وذل  ألمور, منها:

 . إ  ترت ب األسهء جاء بةت بهم يف اخلعفة.1

اخلعفـة وبـدأ . ورد الةح م يله هم بعد ذ ر أسهئهم مما يدل يلىل تاريخ صنايلة ا ديث بعد انتهـاء 2

)خمتار بن ناف  أبو إسحاق أما سند ا ديث فهو مطعو  ف ل, فقد ورد ف ل . مرحهة مه  بني أم ة

 التم مي( وقد قالوا ف ل ما يع:

 : )منكر ا ديث(.87, ص2. قال البخاري يف تار:ل الصغري: ج1

 : )منكر ا ديث(.114. وقال أيضا  يف الضعفاء الصغري: ص2

: )روى يلنل العراق و  منكـر ا ـديث جـدا ,  ـا  9, ص3. قال ابن حبا  يف  تاب امل روحني: ج3

القهب أنل  ا  املتعمد لذل , ثم ساق حديثـل: )رحـم إىل  باملنا ري يلن املرتاهري, حتى ي بقيأيت 

 اهلل أبا بكر زوجني ابنتل...(.

← 
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(  ـا  يلـل وسهم – وللل –هريرة, أ  رسول اهلل )صىل اهلل يله ل أيب  م هم, يلن

أسدنن حدراء, »جبل َحراء فتحرب, فقال رسول اهلل )صىل اهلل يله ل وللل وسـهم(: 

 –وللـل  -, ويله ـل النبـي )صـىل اهلل يله ـل (1)« عليك إال نبي أو  دديس أو جدهيدفَم

                                                                                                                                                       
. وأورده جممويلة من يلههء الرجال ضمن قائمة الضعفاء, وهم: ابن يلدي اجلرجـا  يف الكامـل يف 4

 .148؛ ابو نع م االصبها  يف الضعفاء: ص445, ص6الضعفاء: ج

: واهــي -يلنــل  –, وقــال: )قــال ابــو زريلــة 321, ص37م لــل املــزي يف هتــذيب الكــهل: جج. تــر5

ا ديث(. وقال البخاري والن ائي وأبو حاتم: منكر ا ديث. وقـال الن ـائي يف موضـ  لخـر: 

 ل س بثقة. وقال ابن ا ا م أبو أمحد: ل س بالقوي يلندهم. 

ال :فى يلىل الباحث واملتأمل لتاريخ اإلسعم وح اة رموزه, إّ  هذا ا ـديث  ـذب   غـريه مـن  (1)

األحاديث ال ابقة والعحقة يف هـذا الق ـم مـن املعـراج التاسـ , والـذي خصصـل املصـنف ملـا 

أرتةب بل اإلمام يلع )يله ل ال عم( م  غريه من صحابة رسول اهلل )صىل اهلل يله ل وللـل وسـهم( 

 ملناقب. من ا

فاملتن  ه يظهر من إدراج هذه األسهء موضوع ال حمالة الس ه وإ  ترت ب املناقب ف ل جاءت بح ب 

ت ه ل األسهء, فقد أدرجها يلىل النحو التقابع فقال: ) ا  يلىل حـراء هـو أي النبـي )صـىل اهلل 

ه ل الصفات قولل: ( وأبو بكر ويلثه  ويلع وطهحة والزبري( يقابهها يف ت وسهم – وللل –يله ل 

)فه يله   إال نبي أو صديق أو رته د( وأراد الراوي هبم النبي )صىل اهلل يله ل وللل وسـهم( فهـو 

النبي, وأبو بكر يقابهل الصديق, ويلـثه  يقابهـل الرتـه د ومهـا صـفتا  حـرص أبنـاء العامـة يلـىل 

ل ـؤال املطـروا مـن  ـا  إلصاقهه بأيب بكر ويلثه  أي:  ونل الصّديق ويلثه  الرتـه د. إالّ أّ  ا

← 
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 .وقاصأيب  بن وسعد والزبري وطهحة ويلع ويلثه  ويلمر بكر وأبو( وسهم

إن »(, قـال: وسـهم – وللـل –َوأخرج املعء يف رسيتل, أ  النبي )صىل اهلل يله ل  

 بنر وعمر وعثَمن وعيل, كَم أفءم الَصلوا والزكدواأيب  ا  افءم علينم حب

وال الزكوا وال الصوم  والصوم واحلج, فمن أننر فللهم فال يمبل ا  منه الصلوا

 .(1)«وال احلج

                                                                                                                                                       
رته دا  فع رت  يكو  قاتهل ظاملا  ومن أهل النار, وإال ال يمكن أ  يصـح يلقع  أو إيهنا  أو يلق دة 

 أ  يكو  الرته د وقاتهل يف اجلنةل وإال لبطل الثواب والعقاب, وألختهفت املوازين.

بــن يلفــا  الــذي وصــفتل ويله ــل:   ــف يصــح أ  جيتمــ  القاتــل  واملقتــول يف اجلنــة, ف  تمــ  يلــثه  

)الرواية( بالرته د م  قاتهل وهو الصحايب )يلبد الـرمحن بـن يلـديس البهـوي الـذي رتـهد الب عـة 

؛ وابـن أيب يلاصـم يف 492, ص7هت الرت رة؛  ه ين  يلىل ذل  ابـن أيب رتـ بة يف مصـنفل: ج

؛ وقد ثبت يف صـح ح م ـهم يلـن 389, ص2؛ وابن يلبد الا يف االستذ ار: ج581ال نة: ص

ال يـدخل النـار أحـد بـاي  »بر بن يلبد اهلل يلن رسول اهلل )صىل اهلل يله ل وللل وسهم( أنل قـال: جا

ويف صح ح م هم أيضا  يلن جابر أ  غعم حاطب بـن أيب بهتعـة قـال: يـا رسـول « هت الرت رة

 ـذبت ال يـدخهها فامنـل »اهلل ل دخهن حاطب النار, فقال رسول اهلل صىل اهلل يله ـل وللـل وسـهم: 

ومن ثم ال يمكن أ  تكو  هذه األحاديث صح حةل  بل هـي موضـويلة «. درا  وا ديب ةرتهد ب

 ومكذوبة ف ها يلىل رسول اهلل )صىل اهلل يله ل وللل وسهم( لصـريح خمالفتها لهقرل  وال نة.

 ذب صـريح يلـىل اهلل ورسـولل )صـىل اهلل يله ـل وللـل وسـهم( مل يفـرض اهلل هذا ا ديث  أقول  (1)

َُدْل َلدا   }هم حب أحٍد غري حممد ويلةتل )صهوات اهلل يله هم أمجعـني( يف ليـة املـودة تعاىل يلىل م 
← 
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حف  يلمر بن يلبد امل  د املبانيش يف امل ـالس املك ـة, حـدثنا الرتـ خ أبو  قاَل  

يلاصم ا  ني, قاَل الرت خ أيب  حممد يَلبد رتم هة بن حممد بنأبو  اإلمام زين الدين

سـع د حممـد بـن سـع د الزن ـا  ويلـا  مايـة ويلرتــرين سـنة, أبو  اإلمام الزاهد

الدنَ ا األرتد, أبو  حدثنا سامل بن يلبد اهلل بن سامل ويلا  ماية وثعثني سنة, حدثنا

(: وسـهم – وللـل –طالب قال, قاَل رسول اهلل )صـىل اهلل يله ـل أيب  حدثنا يلع ابن

ا رفع أركان العرش إال بنر وعمر وعثَمن َوعيل, ومَ أيب  َما ثب  العرش إال بحب»

 .(1)«رسافيل, وَما خدم ا  أجل منهمبحب جرب,يل وميَنا,يل وا

                                                                                                                                                       
َِدي  وقـد مـرَّ يف الكتـاب مجهـة مـن األحاديـث الرتــريفة  ,{َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإلَّا اْلَمَو ََّ  ِفُّ اْلُقْر

والصح حة يف ب ـا  هـذه ا ق قـة؛ فضـع  يلـن ذلـ  فـام  ا ـديث ضـع ف ألجـل إسـحاق بـن 

إبراه م بن يلباد الديري فقد قال ف ل الذهبي: )ما  ا  الرجل صاحب حـديث إنـه أسـمعل أبـوه 

أو نحوهـا, وسـهيلل مـن يلبـد  وايلتنى بل, سم  من يلبد الرزاق تصـان فل, وهـو ابـن سـب  سـنني

 (.181, ص1الرزاق متأخر جدا  بعدما تغري( )م زا  االيلتدال: ج

هذا ا ديث موضوع وقد ن  يلىل وضعل وضعف سنده غري واحد من أهل االختصاص بعهم  (1)

, فقال: )ابـو الـدن ا األرتـبح املغـريب  ـذاب 522, ص4الرواية, وقد قال يف م زا  االيلتدال: ج

وبعضـهم سـهه  –)يله ل ال ـعم(  –د الثهثهئة أديلى ال هع من يلع بن ايب طالب طرقي,  ا  بع

أبا ا  ن يلع بن يلثه  البهوي, وبكل حال فاألرتبح املعمر  ذاب من بابة رفق الرجال وجعفر 

: )حــديث بقهــة ح ــاء( بعــد 134, ص4بــن م ــطور...( وقــال ابــن ح ــر يف ل ــا  امل ــزا : ج

  طالب )يله ل ال عم( فافتضح بذل  و ذبل لنقادو (.الثعث مائة يلن يلع بن أيب
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قاَل امل انيش هذا حديث ح ـن ورد إل نـا  ـه نقهنَـاه وهـو مخـايس يف َغايـة الُعهـو, 

قهُت: ال واهلل ما هو بح ن وال ضع ف, وأبو الدنَ ا أحـد الكـذابني الكبـار اّديلـى 

نــل انــل ســم   مــن يلــع فكذبــل النَــاس والع ــب مــن قــول املَ انيشــ أ بعــد الثهثهئــة

 حّ ن  ,  ذا يف مج  اجلوامَ .

وأخرج ا اف  يلمـر بـن حممـد بـن حالـ املـعء يف سـريتل, أ  الرتـافعي روى 

كند  أندا وأبدو بندر وعَمدر »وسـهم(, قـال:  –وللـل  –ب نده, أّنل )صـىل اهلل يله ـل 

لدس عرش قبل أن خيلدس ا  آدم بدذلئ عدام, فلدَم خو عىل يمني ال وعثَمن َوعيل, أنواراً 

 دلب عبدد إىل  أسننا ظهرا, وط نزل ننتمل يف اث الب الطاهرا حتد  نملندي ا 

 دلب اقطداب, إىل   لب قحاف , ونمل عمدر بدن اقطدابإىل  ا , ونمل أبا بنر

طالددب, أختددارهم يل أيب   ددلبإىل   ددلب عفددان, ونمددل عليدداإىل  ونمددل عددثَمن

؛ ف عل أبا بنر  ديمًا, وعمر فاروقًا, وعثَمن ذأ النورين, َوعليًا و دّيًا؛ أ حاباً 

أكبه ا  يف  ومن سبَّ أ حايب َفَمد سبَّني, ومن سبني فمد سب ا , ومن سب ا ,

 .(1)«النار عىل منثريه

                                                            
  اهلل يله ل وللل( وذل  ملا يع:رصيح يلىل اهلل ورسولل )صىلهذا ا ديث  ذب  أقول  (1)

إّ  أغرَب ما يف ا ديث إقرار الواض  بأ  يلع بن أيب طالب هو ويص رسول اهلل )صىل اهلل يله ـل  -1

 خعف يلق دة أهل ال نة واجلهيلة.  فهذا يرفعها من ا ديث فغفل أ وللل وسهم( 

إ  األمة االسعم ة يف خعفة معاوية وبني مروا  قد رتـّريلت سّب يلع )يله ل ال ـعم(, ال سـب  -2

← 
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 الصحابة؛ وهبذا يكونو  قد سبوا اهلل ورسولل )صىل اهلل يله ل وللل وسهم(. 

أ  أورد مجهة من األحاديث لهرد , بعد 76, ص10قال الععمة األم ني )رمحل اهلل( يف الغدير )ج -3

يله ها وب ا  ف ادها وزيفها, أنل قال يلقب هذا ا ديث: )نحـن يف إبطـال هـذا ا ـديث يف غنـى 

إسناده املحذوف لكنا مهه ذههنا يلن يشء فع يفوتنا العهم بأّ  األصعب األموية إىل  يلن النظرة

 :1ط 255-254, ص8جغري طاهرة وإنه هي )الرت رة املهعونة( يف القرل  راج : 

ـــار مـــن الايـــة هارتـــم  إ  اخل 

 

ــــو أم ــــة أرذل األرتـــــرار   وبن

 وبنو أم ـة يلـدوهم مـن خـروع 

 

ــود نضــاروهلا   رتــم يف امل ــد يل

ــديلاة  ــا ال ــا  فهارتــمإىل  أم  اجلن

 

ـــار  ـــاة الن ـــن ديل ـــة م ـــو أم   وبن

 وهبارتم ز ت البعد وأيلرتـبت 

 

 وبنــو أم ــة  ال ـــراب اجلــاري 

 أليب يلطاء أفهح ال ندي.  66ذ رها الزخمرتـري يف رب   األبرار باب  

وجتد يف غضو  أجزاء  تابنا هـذا نبـذا واف ـة يلـن رسـول اهلل صـىل اهلل يله ـل وللـل ويلـن موالنـا أمـري 

املؤمنني )يله ل ال عم( وبق ـة الصـحابة ممـا ف ـل غنـى و فايـة يف سـقوط األمـويني يلـن م ـتوى 

جلاهه ة واالسعم, يلىل ما يؤثر يلنهم يف العهدين مـن املخـازي واملخـاريق االيلتبار والنزاهة يف ا

املؤ دة لذل   هل, فنحن نحايش رسول اهلل )صـىل اهلل يله ـل وللـل وسـهم( يلـن أ  يصـف تهكـم 

األصعب بالطهارة يف يلداد األصعب الطاهرة التي تنقل ف ها الرسول األطهـر ووصـ ل املطهـر 

لهله ال عم. وهي الرت رة الط بة التي أصهها ثابت وفريلهـا يف ال ـهء أمري املؤمنني يلع يله هه و

تؤيت أ هها  ل حني. يلىل أنا مل ن د يف أيب قحافة واخلطاب وأسعفهه ما يمكن أ  يعد مـن املـآثر 

البرتـرية فضع يلن املآثر الدين ة التي نقط  بعدم هه هه هبا فقد أسـهفنا الكـعم حـول إسـعم أيب 

, وأما اخلطاب فمن املقطوع بل أنل مل ي هم وقد ثبت يلن يلمر 1, ط321-312ص, 7قحافة:ج

← 
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ـل )صـىل اهلل يله ـل    – وللـل –وأخرج املحب الطاي يف زَمانتل َويلهدتل يله ل, أنَّ

أخربين جرب,يل أن ا  تعاىل مَلا خلس آدم, وأدخل الدروح يف جَسددا, » ل:( قاوسهم

أمرين أن أخ  تَفاح  من اجلنَ  فاعصددرَها يف حلمده, فعصددرهَتا فيده, فثلدس ا َ مدن 

النطف  اثوىل أن , َومن الثاني  أبا بنر, ومن الثالث  عمر, ومن الرابع  عثَمن, ومن 

ا رب من هؤالء ال ين أكرمتهم؟ فمال ا  تعاىل  هدؤالء اقامَس  عليًا, فَمال آَدم  ي

سمَس  أجَباح من ذريتَك, وهم أكرم عندأ من نيع خلمي, أأ  أن  أكرم اثنبَياء 

والرسل, وهم أكرم أتباع الرسل؛ فلََم عىص آدم ربه, قدال  َيدا رب بحرمد  أولئدك 

                                                                                                                                                       
قولل لعباس يلم النبي صىل اهلل يله ل وللل يوم أسهم: يا يلباس  فواهلل إلسعم  يوم أسهمت  ا  

أحب إيل من إسـعم اخلطـاب لـو أسـهم. وأمـا يلفـا  ف ـل يلنـل الكهبـي والـبعذري فـام  هلـه يف 

مجل تعرب يلن جممل حق قـة الرجـل دو  تفصـ هها. وإنـا أسـهفنا القـول )املثالب( و)األن اب( 

؛ وإ  الصــديق والفــاروق مــن 2, ط187, ص3, ؛ج314-312, ص2يف: ج حــول األلقــاب

األلقاب الثابتة اخلاصة بموالنا أمري املؤمنني )يله ل ال عم( وإنه تداولتهه الناس لهرجهني ويلند 

ال ن ةسل يف ب ا  حكم سب الصحابة لكنا لو أخذنا ذل  وضعوا مثل هذه املفتععت. ونحن 

بامطعق هذه الرواية وقهنـا: أ  املخـاطبني مـنهم  ـانوا مكهفـني بمفادهـا ألرتـكل األمـر يف أ ثـر 

الصحابة الذين اطرد ب نهم ال باب املقذع, والوق عة الفاضحة, والعداء املحتـدم حتـى أنـل  ـا  

فهل هؤالء  ههم يكبو  يف النار يلـىل منـاخرهمل أنـا ال  املقاتهة,إىل  قد يؤل األمر من جراء ذل 

 (.77, ص10أدري. )الغدير: ج
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لتهم إال تب   عيّل, فتاب ا    .(1)«عليهاثجباح اقمَس  ال ين فلَّ

                                                            
, وقـد (صىل اهلل يله ل وللل وسـهم)ا ديث من األحاديث املوضويلة واملكذوبة يلىل اهلل ورسولل  (1)

, نقع  يلن ا اف  ال  وطي فامنل 249, ص1صـرا بوضعل و ذبل الع هو  يف  رتف اخلفاء: ج

 ,1موضوع(؛ ولنا ف ل تعه قا  واف ا  يف  تابنا املوسوم بـ)هذه فاطمة يله ها ال ـعم( جقال: ) ذب 

)مل تقترص املدرسـة األمام ـة يلـىل حـديث األرتـباا روايـة و تابـة,  , وجاء ف ل: 125- 124ص

املدرسـة ال ـن ة  ـذل . فقـد أوردت بعـ  مصـادر أبنـاء العامـة إىل  وإنه تعـدى هـذا ا ـديث

غري أههها. ل نالوا إىل   غة أخرى أرادوا هبا هريف ا ق قة ون ب هذه املنقبةحديث األرتباا بص

 حظا  من الدن ا وما هلم يف اآلخرة من نص ب.

والص غة التي ص غ هبا ا ديث هي: )يلن أنس بن مال  قال: سمعت رسول اهلل صىل اهلل يله ل وللـل 

وأدخدل الدروح يف جسددا أمدرين أن آخد  أخربين جربا,يل أن ا  تعاىل ملا خلس آدم » وسهم يقول:

تفاح  من اجلن  فاعرصها يف حلمه فعرصهتا يف فمه فثلمدك ا  مدن النمطد  اثوىل أند  يدا حممدد 

ومن الثاني  أبا بنر ومن الثالث  عمر, ومن الرابع  عثَمن, ومن اقامس  عيل فمال آدم  كدم هدؤالء 

ح من ذريتك, وقدال  هدؤالء أكدرم عنددأ مدن ال ين كرمتهم؟ فمال ا  تعاىل  هؤالء سمس  أجبا

نيع خلمي, قال  فلَم عىص آدم ربه قال  ربَّ برمح  أال,ك اثجباح ال ين فللتهم إال تب  عديل 

 (..51ص 1()الرياض النالة: ج«فتاب ا  عليه

 وهــذا ا ــديث ذ ــره املحــب الطــاي ونقهــل يلنــل ابــن ح ــر, وبعــد أ  أورده قــال: )يلهدتــل يله ــل(

 (. 50املحرقة البن ح ر: ص )الصوايلق

 ونحن ن أل ابن ح ر يلن الداف  الذي جعهل يرمي بعهدة ا ديث يف وزر الطاي.

إالّ الّههم إنل يعهم ج دا  أنـل موضـوع ومنكـر سـندا  ومتنـا  فنقهـل مـ  قبحـل ألنـل ين ـ م مـ  يلق دتـل 

← 
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 ال هف ة.

ال ـ وطي والع هو ) رتـف  والرواية التي ترصخ بالوض , قد قال بكـذهبا  ـل مـن خامتـة ا فـاظ

 (.233ص 1اخلفاء لهع هو : ج

وم  هذا فقد أورد الععمة الرت خ األم ني )أيلىل اهلل مقامل( أدلة  ثرية, ورتواهد حمكمـة يلـىل بطـع  

 (.299ص 7الرواية و ذهبا فأرتفى به أورده صدور املؤمنني)الغدير لألم ني: ج

لننال بـذل  األجـر والثـواب ونرتـارب القـارئ الكـريم ونض ف ملا أورده الععمة األم ني دل ع  لخر 

 باألجر أيضا . جاء يف الرواية:

قولده ددد فمدال آدم مدن هدؤالء إىل  أمرين أن آخ  تفاح  من اجلن  فذعرصها يف حلمه فعرصهتا يف فمه ددد»

 .«ال ين أكرمتهم فمال ا  تعاىل  هؤالء سمس  أجباح من ذريتك

اإلح اس باألرتباا هو من خاص ة حاسة البرص, أي الرؤية بواسطة العني, من املعروف يف الهغة أ  

وال تعرف األرتباا من حاسة الذوق, ويلن طريق الفم يلىل رتكل قطـرات؛ إذ قالـت العـرب يف 

بُِّح: ما بدا ل  رتخصُل من الناس  الترصيف: أسهُء األرتباا وهو ما أدر تل الرؤية وا س, والرتَّ

, فصـل الرتـني 494, ص 2)ل ا  العـرب البـن منظـور: ج أرتباا وغريهم من اخلهق, واجلم 

 , باب ا اء والرتني وامل م(.99, ص3املع مة؛  تاب العني لهخه ل الفراه دي: ج

 فهذا ما يله ل العقعء, أما أ  تعرف األرتباا يلن طريق الفم فهذا خاص فقط بواض  ا ديث.

منل أنل يدل يلىل أ  حديث األرتباا اخلم ة  ـا   وم  بطع  ا ديث سندا  ومتنا  إال أّ  الذي ي تفاد

معروفا  يلند الرواة وأنل منقبة من مناقب العةة النبويـة صـهوات اهلل يلهـ هم, فـأراد الـبع  ممـن 

أيلهه التعصب أو سعى يف إرضاء املخهوق ب خط اخلـالق أو هـو ممـن  ـا  مهـل الوح ـد الـدينار 

  ديث بخ وط أوهن من خ وط العنكبوت.(والدرهم, أ  ينال أحد هذه اخلصال فن د هذا ا
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 – وللـل –وأخرج أمحد, َوا ا م, يلن يلع قال, قال َرسول اهلل )صىل اهلل يله ل  

ــدر: وســهم ــوم ب مددع أحدددكَم جرب,يددل ومددَع اةخددر مينا,يددل, »( يل وأليب َبكــر ي

 .(1)« يم يًهد المتال َوينون يف الصئوارسافيل مَلٌك ع

وأخرج ابن يلَ ا ر, وابن الن ار, يلن ا َ ـني ابـن يلـع قـاَل, قـال رسـول اهلل 

ال تسبووا أبا بنر وعمر, ف هّنََم سيدا كهول أهدل »(: وسهم – وللل –)صىل اهلل يله ل 

اجلن  من اثولني واةخرين, إال من النبّيني واملرسلني, وال تسبوا احلسن واحلَسدني 

  من اثولني واةخرين, وال تسبووا عليًا ف ّنده مدن سدبَّ ف هّنََم سيدا جباب أهل اجلنّ 

 .(2)«ا  ومن سّب ا  فع به ا  عليًا فَمد سبني, ومن سبني فمد سّب 

                                                            
هذا ا ديث ال يصح فالتاريخ مل ينقل أي دور أليب بكر يف قتال املرتـر ني يـوم بـدر ومـن ثـم مـا  (1)

امل وغ لوجود م كائ ل أو جاائ ل م  أيب بكر. يف حني لن ي تط   أحد مـن النـاس إال إذا  ـا  

ع بن أيب طالب )يله ل ال ـعم( يـوم بـدر وأثـره يف معاندا  أو يف قهبل مرض أ  ينكر دور اإلمام يل

جانبل يصبح أمرا  بـدهي ا  ال إىل  هق ق النصـر بامذ  اهلل تعاىل, ومن ثّم فوجود جاائ ل أو م كائ ل

: )رواه أمحـد 82, ص6يقبل الريب. أما سند ا ديث فقد قال ف ل اهل ثمـي يف جممـ  الزوائـد: ج

 ري واألوسط وف ل يلبد العزيز بن يلمرا  وهو ضع ف(.بنحوه والبزار والطاا  يف الكب

هذا ا ـديث  غـريه مـن األحاديـث التـي تعيلـب هبـا أيلـداء اهلل ورسـولل )صـىل اهلل يله ـل وللـل  (2)

فقد )ض ف  ذبا  وزورا  يف صدر ا ديث لف  )ال ت بوا أبا بكر ويلمر فاماه س دا  هول وسهم( 

إ  باجلنـة لـ س ف هـا  هـول فهـذه الصـفات مـن نتـائد أهل اجلنة( وقد غفل الواض  هلذا الهف  

← 
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أوىف, أَ  رســول اهلل أيب  , يلــن يلبــد اهلل بــن(1)َوأخــرج الطــاا , وابــن يل ــا ر 

ا  الليلد   َيدا أ دَحاب حممدد لمدد أراين»(, قـال: وسـهم – وللـل –)صىل اهلل يله ـل 

منازلنم يف اجلن , وقدر مندازلنم مدن مندزيل, يدا عديل أال تدرك أن تندون منزلدَك 

ممابل منزيل يف اجلند , فد ن منزلدَك يف مَمابدل مندزيل؛ يدا أبدا بندر إين ثعرفده رجدال 

باسمه وأسم أبيه وأمه إذا أت  باَب اجلن  ط يبس باب من أبواهبا وال غرف  من غرفها 

قَحافد ؛ يدا عمدر لمدد رأيد  يف اجلند  أيب  بندر بدنأبدو  رحبًا مرحبًا هوإال قاَل له  م

قصدرا من دّرا بيلاء جدرفه لؤلؤ أبيض مًيد بالياقوت فذع بني حسنه, فمل  يا 

ر َوان ملن ه ا الَمصدر فمال لفت  مدن قدري  ف ننتده يل فد َهب  الدخلده فَمدال يل 

حفص  لدخلته يا عثَمن لنل نبي با أر َوان ه ا لعمر بن اقطاب فلوالَ غريتك يا 

رفيما يف اجلن  وان  َرفيمي يف اجلن  يا طلح  ويدا زبدري ان لندل نبدي حدوارأ واندتَم 

حوارأ يا عبد الرمحن لمد بط  بك عندي حتد  خًدي  ان تندون قدد هلند  ثدم 

جئ  وقد عرق  عرقا جديدا فمل  لك ما ابطا بك عني لمد خًي  ان تنون قد 

يل من اين  كثرا مايل ما زل  موقوفا حمتبسًا اسذل عن ماهلن  فمل  يا رسول ا 

                                                                                                                                                       
متهالـ  مـن البد  يف ا  اة الدن ا الذي يتعرض لألمراض والضـعف والكـا ف صـبح اإلن ـا  

 وهذا  هل ل س يف صفات أهل اجلنة. الوهن

 .266, ص35تاريخ مدينة دمرتق: ج (1)
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 .(1)«اكتسبته وفيَم انفمته

, َوالةمذي, وابن ماجـة, والرويـا , َوا ـا م, والضـَ اء, يلـن (2)وأخرج أمحد 

                                                            
يله ل وللل( ظاهر ف ل؛ فقـد أدخهـت وا ديث منكر وضع ف, والكذب يلىل اهلل ورسولل )صىل اهلل  (1)

ف ل تعابري وألفاظ سم ة وغريبة يلىل ال  اق الب ا  لهنبي األ رم صىل اهلل يله ل وللل وسهم؛ أيعقـل 

أ  النبي )صىل اهلل يله ل وللل( ال يعهم ملن هذه الب ـوت باسـتثناء ب ـت يلـع )يله ـل ال ـعم(  ـه هـو 

 ل وللل( بموضـ  منزلـل؛ يف حـني وجـدنا أ  النبـي واضح يف س اق ا ديث فقد أخا )صىل اهلل يله

)صىل اهلل يله ل وللل( مل يتعرف يلىل بق ة املنازل فهو معارض لصدر ا ديث ح نه قـال: )لقـد أرا  

اهلل منازلكم( ثم   ف يعقـل: أ  النبـي )صـىل اهلل يله ـل وللـل( ال يعهـم أيـن منزلـلل  أو يمتنـ  مـن 

 مر وإال لدخهل  .الدخول ملنزل يلمر خوفا  من غرية يل

أما سند ا ديث فهو مطعو  ف ل يلند أهل ال نة واجلهيلة فــ)يلهر بـن سـ ف الضـبي( تـرجم لـل ابـن أيب  

, فقال: )سمعت ة ـى بـن معـني يقـول: يلـهر بـن 393, ص6حاتم الرازي يف اجلرا والتعديل: ج

قـال:  ـا  رتـ خا  س ف ل س حديثل بيشء, وحدثنا يلبد الرمحن قال: سألت أيب يلن يلهر بن سـ ف ف

صا ا  و ا  ضع ف ا ديث, منكـر ا ـديث, وقـال: سـمعت أبـو زريلـة يقـول: يلـهر بـن سـ ف: 

, وقـال: 347, ص2ضع ف(. أّما يلبد الرمحن بن محد املحاريب, فقـد أورده العقـ ع يف الضـعفاء: ج

فقـال:  ,282, ص5بهغنا أ  املحاريب  ا  يدلس. وترجم لـل ابـن أيب حـاتم يف اجلـرا والتعـديل: ج

سألت أيب يلن يلبد الرمحن املحاريب, فقال: صدوق إذا حدث يلـن الثقـات, ويـروي يلـن امل هـولني 

أحاديث منكرة, ف ف د حديثل بروايتل يلن امل هولني(. وقال ف ل الذهبي نقع  يلن ابن معني يف املغني 

 : )يروي املنا ري يلن امل هولني(.611, ص1يف الضعفاء: ج

 .351, ص5م ند أمحد: ج (2)
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(, قـال: وسـهم – وللـل –يلبد اهلل بن بريدة, يلن أب ل, أ  رسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

أربَع , أخربين أنه حيبهم, وأمر أين ان أحبدتهم عديل وأبدو إن ا  حيب من أ حايب »

 . (1)«ر َوسلَمن واملمداد وابن اثسودذ

 – وللـل –, يلـن أنـس قـال, قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل (2)َوأخرج الطاا 

 .(3)«احلور العني, عيل وعَمر وسلَمن ثالث  تًتاق هلم»(: وسهم

 – وللل –)أتى جائ ل النبي )صىل اهلل يله ل قال:  , يلن يلع,(4)َيعىلأبو  وأخرج 

طالـب أيب  (, فقال: يا حممد إَ  اهلل ةب مـن أصـَحاب  ثعثـة فـأحَبهم يلـعوسهم

ثعثة مـن إىل  (؛ قال: َوأتاه جائ ل فقاَل: يا حممد أ  اجلنة لترتَتاقوأبو ذر واملقداد

فأراد أ  َي ـأل  أصَحاب , َويلنده أنس بن َمالَ , فرجا أ  يكو  لَبع  األنَصار,

                                                            
؛ ابـن 231وأخرجل ايضا : ابن املغازيل الرتافعي يف مناقب يلع بـن أيب طالـب يله ـل ال ـعم: ص (1)

؛ 251, ص11؛ املــزي يف هتــذيب الكــهل: ج409, ص21يل ــا ر يف تــاريخ مدينــة دمرتــق: ج

 , وغريهم.540, ص1الذهبي يف سري أيلعم النبعء: ج

 «يساق إليهم احلور العني, عيل وعَمر وسلَمنثالث  », وف ل بهف : 215, ص6م الكبري: جاملع  (2)

؛ 244, ص9؛ اهل ثمـي يف جممـ  الزوائـد: ج164, ص5وأخرجل أيضـا : أبـو يعـىل املوصـع: ج (3)

, 21؛ ابـــن يل ـــا ر يف تـــاريخ دمرتـــق: ج410, ص1القـــايض املغـــريب يف رتــــرا األخبـــار: ج

 .754, ص11ج ؛ املتقي اهلندي يف  نز العهل:49, ص1؛ ا اف  االصبها : ج411ص

 .143, ص12م ند أيب يعىل: ج (4)
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( يلـنهم فَهابـل فخـرَج فهقـى أَبـا بكـر, وسـهم – وللـل –رسول اهلل )صىل اهلل يله ـل 

( أنفـا, وسـهم – وللـل –فَقال: يا أبا بكر إ   نت يلند رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل 

ثعثـة مـن أصـَحابَ , فرجـوت أ  تكـو  إىل  فأتاه جائ ل فقال: إ  اجلنة لترتَتاق

أ  أَسألل فهل لَ  أ  تدخل فت ـأللل فقـال: إ  أَخـاف أ   لبع  األنَصار فهبت

قوم, ثم لقـي يلمـر بـن اخلطـاب فَقـال لـل مثـل  أسألل, فع أ و  منهم ف رتتمت يب

اهلل وأ  مل  بكر, فهقى يله ا  فقال لل: نعم أنا أسـألل فـام   نـُت مـنهم فأمحـدأيب  قول

 .(1)(أ ن منهم محدت اهلل

( فَقال: إ َّ أن ا  حدثني أنـل وسهم – وللل –يله ل فدخل يلىل نبي اهلل )صىل اهلل  

ثعثة مـن أصـَحابَ , إىل   ا  يلندَب لنفا , وأ  جائ ل أتاَب فقال: إّ  اجلنة لترتَتاق

أن  منهم يا عيل, وعَمر بن يارس, وسَيًهد معَك »قال: فمن هم يا نبي اهللل قال: 

مًاهد َبنّيَ َفللَها ع يم خربَها, وسلَمن َوهو منَا أهدَل البيد  َوعندا  دح فاختد ا 

 .(2)«لنفسَك 

                                                            
لعهل: رجوت اهلل وهو الصح ح م  س اق ا ديث, ورتخ  أمـري املـؤمنني يلـع بـن أيب طالـب  (1)

 )يله ل ال عم( ف بدو إاا صحفت واهلل العامل.

ــد: ج (2) ــ  الزوائ ــي يف جمم ــاريخ دمرتــق: ج117, ص9وأخرجــل اهل ثم ــن يل ــا ر يف ت , 21؛ واب

 .754, ص11واملتقي اهلندي يف  نز العهل: ج؛ 412ص
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يله ل , يلن الااء بن يلازب قال, قال رسول اهلل )صىل اهلل (1)وأخرج ابن يلَ ا ر 

تدوب؟ منتدوٌب ال إلده إال تدرون َما عىل العدرش من»( ذات يوم: وسهم – وللل –

 . (2)«عيل الرّض بنر الصديس عمر الفاروق عثَمن الًهيد أبو  ا  حممد رسول ا ,

 –  رسـوَل اهلل )صـىل اهلل يله ـل أَوأبو نع م يف ا ه ة, يلـن يلـع,  وأخرج أمحد,

إنه تدؤمروا أبدا بندر هددوا أميندًا زاهددًا يف الددنَيا, راغبدًا يف »(, قـال: وسهم – وللل

اةخرا؛ وإنه تؤمروا عمر هدوا قويًا امينًا يف ا  ال خيداف لومد  ال,دم, وإنه تدؤمروا 

 . (3)«هديًا يذخ  بنم الطريس املستميمعليًا وال أراكم فاعلني, هدوا هاديًا م

                                                            
 .297, ص39تاريخ مدينة دمرتق: ج (1)

ال يصح: فقد أزاحت أحداث ال ق فة وما تبعها من أحداث يلص بة جرت يلىل يلةة رسـول اهلل  (2)

)صىل اهلل يله ل وللل وسهم( واألمة ال ـتار يلـن زيـف هـذه الديلايـة اإليلعم ـة التـي ال جـدم إال 

ة وال هطا ؛ وأما سنده ف صـرخ بالوض  فقد أخرجل ابن يل ا ر من طريـق حممـد أرباب اإلمار

 بن يلبد بن يلامر ال مرقندي الذي يلرف بالكذب والوض ؛

. قال اخلط ب البغدادي ف ل نقع  يلن الـدار قطنـي: يكـذب ويضـ , )تـاريخ بغـداد: 1فقد قالوا ف ل:  

 (,194, ص3ج

 ) ا  يض  ا ديث وغريهم(. 343, ص2. قال الذهبي يف املغني يف الضعفاء: ج2 

لقــد غفــل الواضــ  هلــذا ا ــديث يلــن إمــارة يلــثه , فضــع  يلــن ذلــ  فــام  هــذه املفــردة  أقدول   (3)

)اإلمارة( هي من أدب ات سق فة بني سايلدة فقد قال يلمـر بـن اخلطـاب يومهـا: )مـن ذا ينازيلنـا 

ل بـن مـرزوق الكـويف( وقـد سهطا  حممد وإمارتل(. أما سند ا ديث فمطعو  ف ل ويلهتل )فضـ 

← 
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مَلـا قـدمت مـن غـزوة ذات )وأخرج ابـن الن ـار, يلـن يلمـرو بـن العـاص, قـال: 

 – وللـل –رسول اهلل )صـىل اهلل يله ـل إىل  الَ عسل, و نت أظن أ  ل س أحدا  أحَب 

, قهـت: إّ  «عايًد »قهت: يا رسول اهلل أي الناس أحـب إل ـ ل قـال:  ي( منوسهم

أيب  , قهت: فأي الناس أحب ال   بعدي«أبوها اذن»ل ت أسأل  يلن الن اءل قال: 

, قهـت: يـا «فذبوهدا أذن»قهت: ل ت أسأل  يلن الن اءل قال:  «حفص »بكرل قال: 

 .(1)«(إن ه ا يسذلني عن النفس»أصحابل فقال: إىل  رسول اهلل فأين يلعل فالتفت

                                                                                                                                                       
ونقل أقوال يلههء أهل العامـة  6772, برقم 362, ص3ترجم لل الذهبي يف م زا  االيلتدال: ج

 واجلهيلة فكانت  اآليت:

 . قال الن ائي: )ضع ف(.1

 . و ذا ضعفل يلثه  بن سع د.2

إخراجـل . قال أبو يلبد اهلل ا ا م: )فض ل بن مرزوق ل س من رتـرط الصح ح, يل ب يلـىل م ـهم 3

 يف الصح ح(.

 . قال ابن حبا : )منكر ا ديث جدا ,  ا  ممن :ط  يلىل الثقات, ويروي يلن يلط ة املوضويلات(.4

 . قال الذهبي: )يلط ة أضعف منل(.5

 . قال ابن يلدي: )يلندي أنل إذا وافق الثقات ةتد بل(.6

 . قال ابن معني: )ضع ف(.7

 بكر جتدوه.....( بعد أ  أورد هذه الةمجة.ثم ساق الذهبي حديثل هذا: )إ  تؤمروا أبا 

وَإِنْ ..}, فام  يلائرتة وحفصـة ذ رمهـا اهلل تعـاىل يف حمكـم  تابـل يف قولـل  ال يصح ا ديث أقول  (1)
← 
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إنَّ خري هد ا »نع م يف ا ه ة, يلن البخةي قال, خطَب يلع فَقال: أبو  وأخرج 

ال  بنر وعمر؛ فمدام رجدل فمدال  وأند  يدا أمدري املدؤمنني؟ فمدأبو  اثم  بعد نبيها

 .(1)«نحن أهل بي  ال يوازينا أحد

يلبداهلل جعفر الصادق يف  تابل امل َمى بمصباِا الرتــريعة أبو  قال االمام اهلَهم 

وسهم(  -وللل -ومفتاا ا ق قة: إيلهم أ  اهلل يلز وجل أختار لنب ل )صىل اهلل يله ل 

ــد والنصـــر  مــن أصــحابل طائفــة أ ــرمهم بأجــل الكرامــة, وحعهــم بحــىل التأي 

 –روه, وأنطق ل ا  حممد )صىل اهلل يله ل واإلستقامة,  صبتل يلىل املحبوب واملك

( بفضائههم ومناقبهم, فأيلتقد حمبتهم وأذ ر فضههم, وأحذر جمَال ة وسهم – وللل

                                                                                                                                                       
وقد أخرج البخاري يف  تاب الهباس و تاب القـرا  يلـن ابـن يلبـاس وقـد سـال  ,{تَظَاهَرَا عَلَْيدهِ.. 

يلمر بن اخلطاب يلن املرأتني الهتني تظاهرتا يلـىل رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل وللـل( فقـال: )يلائرتـة 

وحفصة(, فضع  يلن ذل  فـام  الـراوي لهحـديث هـو يلمـرو بـن العـاص الـذي جـاهر بحربـل هلل 

منني فكـا  بـذاب مـن املنـافقني ل( يف محهل ال  ف وقتالـل لعـع أمـري املـؤورسولل )صىل اهلل يله ل ولل

بغضني وقتهل امل همني يف صفني. فك ف ال يكذب يلىل اهلل ورسولل )صىل اهلل يله ل وللل( يف هـذه امل

 األحاديث.

ال يصح لتظهمل من أيب بكر ويلمر يف مواض   ثرية, وقد بنّي ف ها أاه منعاه حقل ا ديث  أقول  (1)

يف خعفة رسول اهلل )صىل اهلل يله ل وللل وسهم(؛ فضع  يلـه جـرى مـن األحـداث مـن مصـادرة 

 أرض فدب واهل وم يلىل ب ت فاطمة وأسقاطها املح ن )يله هم ال عم( وغريها من األحداث. 

 نظر  تابنا: )باب فاطمة بني سهطة الرتـريعة ورتـريعة ال هطة(.ملزيد من االطعع ي
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أهل البدع, فاماا تنبت يف القهـب  فـرا , وضـهوا ضـعال  مب نـا, وأ  أرتـتَبل يله ـَ  

 يلـامل الغ ـوب, وقـل الّههـم أ  حمـب  ملـن أحببتـل أنـتإىل  فضل بعضـهم, َفِكههـم

َورسولَ , مبغ  ملن أبغضتل أنت ورُسـول  فأنـل الَ يكهـف فـوق ذلـ  انتهـى؛  

 .(1)قهت: هذا هو الطريُق ال ه م والصـراط امل تق م

                                                            
أحد فروع الـدين يف هـذه  وهومن الثوابت العقدية يف مدرسة العةة النبوية )التويل والتاي( إ   (1)

املدرسة؛ وقد أقتىض هقق التـويل والتـاي قـراءة ح ـاة الصـحابة ومعرفـة سـريهتم, فكـا  زمـام 

التويل والتاي هو رتخ  يلع بن أيب طالـب )يله ـل ال ـعم(, وذلـ   البحث وم زا  التثبت يف

 «. ال ةب  إال مؤمن وال يبغض  إال منافق»لقول رسول اهلل صىل اهلل يله ل وللل وسهم: 

اهلل إىل  أما ما ارتتبل حالل منهم يلىل امل هم, فهم يعرف أ ا  حمبا  لعع )يله ل ال ـعم( أم مبغضـا  فـأمره

 اهلل يله ل وللل وسهم(. تعاىل ورسولل )صىل

أما معرفة رتأن تهم ومنزلتهم يلند اهلل تعاىل ورسولل )صىل اهلل يله ـل وللـل وسـهم( فهـو  ـه جـاء يلـن  

اإلمام الصادق )يله ل ال عم( وغـريه مـن أئمـة العـةة النبويـة صـهوات اهلل يلهـ هم أمجعـني فقـد 

و وجـل اإلخـتعف بـني مدرسـة اختار اهلل )طائفة منهم( ول س  ههم يلىل منزلة واحدة, وهذا هـ

يلدالة مج ـ  الصـحابة, إىل  العةة النبوية وغريها من املدارس من أهل العامة واجلهيلة فقد ذهبوا

 م  التم   بتفض ل )اخلهفاء الرارتدين( وتقديم أيب بكر ويلمر يلىل مج   الصحابة.



 

 

 

 

 

 

 املعراج العاشر
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 املعراج العابر

يف جهاده وغزواته )عليه السالم( وما لقاه من اجلهل والغشر من األمة
(1)

 

 خماصمته )عليه السالم( وحال أعشائه.أواًل: فيما نزل من القرآن يف 

 قال اهلل تعاىل:

َُط َعددْت َلُهددْم ِثَيددابٌ ِةددْا َندداٍر     } َهددَذاِن َخْوددَماِن اْخَإَوددُموا ِفددُّ َرِِِّهددْم َفالَّددِذيَا َكَفددُروا 

 .(2){ُيَوَب ةِْا َفْوِق ُرُءوِسِهُم اْلحَِميُم

فينَدا »يلـع, قـال: , يلـن (3)أخرج العد , َويلبد بن محد, وا ا م, وابـن مردويـة

يف ال ين بدارزوا يدوم بددر,  {َهَذاِن َخوَْماِن اْخَإوَُموا ِفُّ َرِِِّهدمْ } نزل  ه ا اةي 

                                                            
األمـة فقـد يكـو   إىل مل يصـرا املصنف يلـن الـذين غـدروا بعـع )يله ـل ال ـعم( ون ـب األمـر (1)

 الغدرة مجايلة نالوا صفة )األمة(؛ وقد يكونوا رموزا  تبعتهم األمة.

إالَّ أ  املهم يف هذا العنوا  هو ب ا  هذه ا ق قة التي تظهر حال امل همني بعد وفاة رسول اهلل )صـىل  

 .( ل ولللصىل اهلل يله)اهلل يله ل وللل( وما جرى يلىل اإلمام يلع )يله ل ال عم( ويلةة النبي 

 .19سورة ا د, اآلية:  (2)

 .281مناقب يلع بن ايب طالب يله ل ال عم: ص (3)
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 .(1)«محزا وعيل وعبيدا بن احَلارق وعتب  بن ربيع  وجيَب  بن ربيع  والوليد بن عتب 

, والـدورقي, (4), والن ـائي, وابـن جريـر(3), والبخـاري(2)رتـ َبةأيب  وأخرج ابن 

أنا أول من جيًو بني يدأ الرمحن »ن ق س بن يلبادة, يلن يلع, قاَل: ,يل (5)والب هقي

َهدَذاِن َخْودَماِن اْخَإَودُموا ِفدُّ     }  للثصوم  يوم الميام ؛ قال قديس  وفديهم نزلد 

قال  هم ال ين بارزوا يوم بدر محدزا, وعديل, وعبيددا, وجديَب  بدن ربيعد ,  ,{ َرِِِّهْم

 .(6)«بن عتب  وعتب  بن ربيَع , والوليد

                                                            
 .7, ص5وأخرجل البخاري يف الصح ح خمتصـرا  يف باب: قصة غزوة بدر: ج (1)

 .437, ص6املصنف البن أيب رت بة: ج (2)

 .6, ص5صح ح البخاري, باب: غزوة بدر: ج (3)

 .172, ص17جام  الب ا : ج (4)

 .73, ص3دالئل النبوة لهب هقي: ج (5)

؛ النــووي يف رتـــرا صــح ح 386, ص2وأخرجــل أيضــا : ا ــا م الن  ــابوري يف امل ــتدرب: ج (6)

؛ يلبد الرزاق الصنعا  يف 202, ص1؛  رتف املرتكل البن اجلوزي: ج166, ص18م هم: ج

 , وغريهم.33, ص3تف ريه: ج
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ن مل ينتهوا إ( للمشركني بعلي صلى اهلل عليه وآله وسلمثانيًا: يف حتذير النيب )

 فليضرب أعناقهم عن الشين.

َوقال َح ـن  (2), والةمذي(1)رَت َبةأيب  وأخرج أمحد, وابن جرير, َوصححل ابن 

د يف , َوالب هقي, والضَ اء, وة ى بـن سـع (3)صح ح غريب, وأبو داوود, وا ا م

إيضاا اإلرتكال, يلـن يلـع, قـال:  ـا  يـوم ا ديب ـة خـرج إل نـا مـن املرتــر ني, 

فقالوا: يا رسول اهلل خرج إل   ناس من أبنائنَا وإخواننا وأرقائنَا, ف هم سـهل بـن 

يلمر, وأناس من رؤساء املرتـر ني, ول س هلم فقـل يف الـدين, َوإنـه خرجـوا فـرار 

 نَا؛ فرتاور أبا بكر يف أمـرهم؛ فقـال: صـدقوا يـا من أموالنا, وضَ ايلنا, فأرددهم إل

بكر فتغـري وجـل النبـّي )صـىل أيب  رُسول اهلل, وقال لعمر: َما ترىل فَقال مثل قول

يدا »(: وسـهم – وللـل –(, فقال رسول اهلل )صىل اهلل يله ل وسهم – وللل –اهلل يله ل 

أمدتحن ا  قلبده لَميدََمن,  (4)معًدر قري  لتنتهني أو ليبعثن ا  علينم رجاًل مننم

                                                            
 .497, ص7املصنف البن أيب رت بة: ج (1)

 .298, ص5لةمذي: جسنن ا (2)

 .138, ص2امل تدرب يلىل الصح حني: ج (3)

أريد بـ)منكم( اجلن  ة, أي: من قريش ول س من قب هة أخرى ف كو  التخصـ   له ـنس ولـ س  (4)

َكَمددا أَْرَسددْلَنا ِفدديكُْم َرُسددول ا ِةددْنكُْم َيْإُلددو َعَلددْيكُْم ََياِتَنددا َوُيددَزك يكُْم   }لهفوــة, ونظــريه قولــل تعــاىل: 

 (. 151. )سورة البقرة, اآلية:{َوُيَعل ُمكُُم اْلِكَإاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَعل ُمكُْم َةا لَْم َتكُونُوا َتْعَلمُوَن
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, قـال «ال»بكر: أنا هو يـا رُسـول اهللل قـال: أبو  فقاَل  .«يرضب رقابنم عىل الدين

, وقـد َ ـا  «, َولنن خا َئ النعل يف املس دال»ل قال: يلمر: أنا هو يا رسوَل اهلل

 – وللـل –يلع :صفَها, ثم قال يلـع: إ َّ َرسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل إىل  ألقى نعهل

 .(1)«عّمدًا فليتبوا ممعدا من النَارمن ك َب عيّل مت»( قال: وسهم

, يلن يلبد الرمحن بن يلوف, مَلا أفتح َرسوَل اهلل )صىل اهلل (2)رت َبةأيب  وأخرج ابن

يلرتــرة أو  ةالطـايف, فحاصــرها ت ـعإىل  ( مكـة, أنصــرفوسـهم – وللل –يله ل 

دا »ثه  يلرتـرة فهم يفتَحها, ثم أرهل روَحة أو غدوة فنزَل, ثم ه ـر ثـم قـال:  أهّيَ

, وأن موعدددكم احلددوم, والدد أ النددا  إين فددرط لنددم, وأو ددينم بعددء  خددرياً 

ا لتميمن الَصلوا, ولتؤتن الزكوا, أو ثبعثن إلينم رجالً  مني, أو كنفيس  نفيس بَيدا

يلمـر؛ َبكـر, أو أبـو  , فـرأى النـاس أنـل«ليبني ذرارهيدمأعناق مماتلتهم وَ فليرضبن 

                                                            
, 5؛ الن ـائي يف ال ـنن الكـاى: ج359, ص4وأخرجل أيضـا : الطحـاوي يف رتــرا اآلثـار: ج (1)

اهلنـدي يف  نـز العـهل: ؛ املتقـي 659؛ ويف خصائ  أمـري املـؤمنني يله ـل ال ـعم: ص115ص

؛ املح ـن بـن  رامـة يف تنب ـل الغـافهني: 26, ص4؛ أسد الغابـة البـن األثـري: ج127, ص13ج

 , وغريهم.128؛ املوفق اخلوارزمي يف املناقب: ص114ص

 .23, برقم 498, ص7املصنف البن أيب رت بة الكويف: ج (2)
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 .(1)(«ه ا» :فأخذ ب د يلع فَقال

 – وللــل –, يلــن ابــن يلَبــاس, أّ  رســول اهلل )صــىل اهلل يله ــل (2)وأخــرج ا ــا م 

يف سـعمة مـن دين ـةل قـال:  , قـال:«  َبعددأ جهدداً إنََّك ستلم»( قال لَعع: وسهم

 .(3)«نعم»

( قاتل على صلى اهلل عليه وآله وسلمعلى التأويل والنيب )ثالثًا: يف أنه يقاتل 

 التنزيل.

يف ا هَ ـة,  (2), َوأبـو نعـ م(1), وا ا م(6), وابن حّبا (5), وأبو يعىل(4)وأخرج أمحد 

                                                            
؛ أبــو يعــىل املوصــع يف 121ص ,2وأخرجــل أيضــا : ا ــا م يف امل ــتدرب يلــىل الصــح حني: ج (1)

؛ ابــن يل ــا ر يف تــاريخ 164, ص13؛ املتقــي اهلنــدي يف  نــز العــهل: ج166, ص2م ــنده: ج

, 100؛ ابن مردوية يف مناقب يلع بن أيب طالب يله ل ال عم: ص243, ص42مدينة دمرتق: ج

 . 124, ص1؛ القندوزي يف يناب   املودة: ج101برقم 

 .140, ص3جامل تدرب يلىل الصح حني:  (2)

؛ الزرنــدي يف نظــم درر ال ــمطني: 503, ص7وأخرجــل أيضــا : ابــن أيب رتــ بة يف املصــنف: ج (3)

؛ ال ــ وطي يف  فايــة 32996, بــرقم 617, ص11؛ املتقــي اهلنــدي يف  نــز العــهل: ج118ص

 .138, ص2الطالب: ج

 .82, ص3م ند أمحد: ج (4)

 .341, ص2امل ند أليب يعىل املوصع: ج (5)

 .385, ص15ابن حبا : جصح ح  (6)
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إنَّ »(, قال: وسهم – وللل –سع د, إ َّ رسول اهلل )صىل اهلل يله ل أيب  والضَ اء, يلن

بكـر ويلمـرل أبـو  ؛ ق ـل«كَم قاتلد  عدىل تنزيلده مننم من يماتل عىل تذويل المرآن

 .(3), يعني يله ا  «ال, ولننه خا ئ النعل»قاَل: 

 –يف ا ه ة, يلن يلـع, قـال: ذَ ـرت لهنبـي )صـىل اهلل يله ـل  (4)نع مأبو  وأخرج 

, وذكرَهدا أما إّنه سيًهد مَعك مًاهد أمرَهدا ع ديم»( يلهرا , فَقال: وسهم –ل ولل

 .(5)«كثري, وثناَ,ها َحَسن

                                                                                                                                                       
 .123, ص3امل تدرب يلىل الصح حني: ج (1)

 .67, ص1حه ة األول اء أليب نع م: ج (2)

, ط دار الفكـر؛ الـذهبي يف تـاريخ 451, ص42وأخرجل أيضا : ابن يل ا ر يف تاريخ دمرتق: ج (3)

الب هقـي , ط دار املعـارف؛ 217, ص6؛ ابن  ثري يف البداية والنهاية: ج488, ص1اإلسعم: ج

, ط دار الكتـب العهم ـة؛ أمحـد بـن حنبـل يف فضـائل الصـحابة: 435, ص6يف دالئل النبـوة: ج

, برقم 64, ص9, ط مؤس ة الرسالة؛ الطحاوي مرتكل اآلثار: ج1071, برقم 627, ص2ج

 , وغريهم.3430

 , بهف  لخـر وهـو: )يلـن أيب مهـ ح األنصـاري142, ص1أخرجل أبو نع م يف حه ة األول اء: ج (4)

أما »( يلهرا  فقال: وسهم – وللل –قال: ذ رت لهنبي )صىل اهلل يله ل  –)يله ل ال عم(  –يلن يلع 

 (.«إنه يًهد معك مًاهدًا أجرها ع يم وذكرها كثري وثناؤها حسن

ـــز العـــهل: ج (5) ؛ وا ـــاف  ال ـــ وطي يف جـــام  723, ص11وأخرجـــل: املتقـــي اهلنـــدي يف  ن

← 
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راف , قال: إ َّ َرسول اهلل )صـىل اهلل يله ـل أيب  , يلن(2), َوالطاا (1)َوأخرج أمحد 

, قال: فأنا أرتـَقاهم «سينون بينك, َوبني عا,ً  أمر»(, قال لعع: وسهم – وللل –

 .(4()3)«مذمنهاإىل  الَ ولنن إذا َكان فردوَها»َيا رسول اهللل قال: 

 – وللـل –ذر قال: قال رُسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل أيب  , يلن(5)وأخرج الديهمي 

َوال أ نفيس بيدا إّن فينم لدرجاًل يماتدل الندا  مدن َبعددأ عدىل تذويدل »(: وسهم

المرآن, كَم قاتل  املًدركني عدىل تنزيلده, َوهدم يًدهدون أن الَ إلده إال ا , فيندرب 

                                                                                                                                                       
 .5226, برقم 298, ص6األحاديث: ج

, بهف  ف ل اختعف: )يلن أيب راف  أ  رسول اهلل 393, ص6أخرجل أمحد بن حنبل يف امل ند: ج (1)

, «أنده سدينون بيندك وبدني عا,ًد  أمدر»( قال لعع بن أيب طالـب وسهم – وللل –)صىل اهلل يله ل 

ال, ولندن إذا كدان »ل قـال: «فذنا أجدماهم يدا رسدول ا »: «نعم»ل  قال: «أنا يا رسول ا »قال: 

 (.«ذلك فارددها إىل مذمنها

 , بهف  مقارب.333, ص1وأخرجل الطاا  يف املع م الكبري: ج (2)

؛ وابن ح ـر الع ـقع  يف 46, ص13وأخرجل مجايلة أيضا  منهم: اهل ثمي يف جمم  الزوائد: ج (3)

يل ا ر يف تاريخ ؛ ابن 196, ص11؛ املتقي اهلندي يف  نز العهل: ج46, ص13فتح الباري: ج

 .95, ص5؛ املنتظم البن اجلوزي: ج204, ص69مدينة دمرتق: ج

ي تفاد من هذا ا ديث أ  أمري املؤمنني يلع )يله ل ال عم( قد أتب  يف خروج يلائرتـة مـا أوصـاه  (4)

 .(صىل اهلل يله ل وللل)بل رسول اهلل 

 .368, ص4الفردوس بمأثور اخلطاب: ج (5)
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ا عمله كَم سثم أمدر ويسَثطو, (1)قتلهم عىل النَا  حت  يطعنوا عىل ويل ا  تعاىل

 .(2)«, وكان ذلَك كله رك ا  تَعاىلالسفين  والغاَلم واجلدار

 رابعًا: يف وجوب قتال أعشاء علي عليه السالم وإن أعشائه هم الفئة الباغية.

رافِـ , يلـن أب ـل, يلـن َجـده أيب  , يلن حممد بن يلَب ـد اهلل ابـن(3)وأخرج الطاا  

يا أبا رافع, سَينون بعددأ »(: وسهم – وللل –قال, قال رسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

قوم يماتلون عليًا, حس عىل ا  جَهدادهم, فمدن ط يسدتطاع جهدادهم بَيددا فبلَسدانه, 

 .(4)«انه فبملبه, ليس وراء ذلَك يشءفمن ط يستطع بلَس 

 وللـل –ر بن َيارس, إ  رسول اهلل )صىل اهلل يله ل , يلن يله(5)وأخرج ابن يلَ ا ر 

يا عيل ستماتلَك الفئ  الباغي  وأندَ  عدىل احلدس, فمدن ط ينصددرَك »(, قاَل: وسهم –

                                                            
 ب ا  منزلة يلع )يله ل ال عم( فهو بـن  رسـول اهلل صـىل اهلل يله ـل والن  الرتـريف صـريح يف (1)

 .«ويل ا  تعاىل»وللل وسهم: 

؛ واملوفـــق 32969, بـــرقم 613, ص11وأخرجـــل أيضـــا : املتقـــي اهلنـــدي يف  نـــز العـــهل: ج (2)

 .88اخلوارزمي يف املناقب: ص

 .321, ص1املع م الكبري: ج (3)

, 11؛ املتقـي اهلنـدي يف  نـز العـهل: ج134, ص9جمم  الزوائـد: جوأخرجل ايضا : اهل ثمي يف  (4)

 .613ص

 .473, ص42تاريخ مدينة دمرتق: ج (5)



 97 ............................................ )عليه السالم(/ اجلزء الثاين معارج العال يف مناقب املرتىض

 .(1)«يومئ  فليس مني

قولل )صـىل  (3), بدل ل(2)قال مجهور يلههء أهل ال نة الفوة الباغ ة معاوية وحزبل 

, وقـد ُقتـل (4)املتواتر تقتل يلهر الفوـة الَباغ ـة ( يف ا ديثوسهم – وللل –اهلل يله ل 

 .(5)يوم صفني م  يلع )يله ل ال عم( َقَتَهل يل َكر َمَعاوية

                                                            
ــهل: ج (1) ــز الع ــدي يف  ن ــي اهلن ــا : املتق ــل أيض ــام  351, ص11وأخرج ــ وطي يف ج ــاف  ال  ؛ ا 

؛ 296, ص11؛ الصا ي الرتامي يف سب ل اهلدى: ج26151, برقم 331, ص23األحاديث: ج

 .429, ص5؛  ابن منظور يف خمة تاريخ دمرتق: ج26, ص2صمي يف سمط الن وم: جالعا

ي تفاد من س اق ا ديث وداللتل الب ان ة إ  الذين يقاتهو  يلع )يله ـل ال ـعم( غـري حمصـورين  (2)

 بزما  حمدد, بل إاا سنة جتري يف األمة يلىل خمتهف األزمنة واألمكنة.

 .308؛ املع ار واملوازنة أليب جعفر االسكايف: ص259, ص3سبل ال عم لهصنعا : ج (3)

؛ صح ح م هم, باب: ال تقوم ال ـايلة: 207, ص3صح ح البخاري:  تاب اجلهاد وال ري: ج (4)

؛ م ـتدرب 51؛ فضـائل الصـحابة لهن ـائي: ص333, ص5؛ سنن الةمـذي: ج186, ص8ج

صح حة أخرجا بعضـها ومل , وأيلقبل بقولل: هذا حديث لل طرق بأسان د 149, ص2ا ا م: ج

 :رجاه هبذا الهف .

, وقد نقل ما دار بني معاوية ويلمرو بن العـاص وولـده وهروبـل مـن 161, ص2م ند أمحد: ج (5)

هذا العار الذي  ق بل و رتف أمره بني امل همني فحاول بائ ا  نفي اجلرم يلنل و ونل قائـد الفوـة 

 ل ال عم( بقول معاوية: , قال:  سم  اإلمام يلع )يلهالباغ ة فقال: )إنه قتهل الذين جائوا بل( فهه

( ) ـه يـروي املشرري  زة ملـا ألقـاه بـني رمـاا )إذا رسول اهلل )صىل اهلل يله ل وللل( الذي قتـل محـ

← 
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 (لى اهلل عليه وآله وسلمخامسًا: يف إن اإلمة ستغشر به بعش النيب )ص

, وا َـا م(1)رت بة, وا ارث, َوالبـزارأيب  وأخرج ابن 
, والعقـ ع, والب هقـي, (2)

ستغدر  (3)أن اثم »وسهم(:   -وللل - بي )صىل اهلل يله لالنإىل  ممَا يُلهد يلن يلع, أ 

                                                                                                                                                       
(, ويله ل: فقد قابل اإلمام يلهب يله ل ال ـعم 35هـ( يف معا  األخبار: ص381الصدوق )ت: 

معاوية برد قاط  أباد هذا الفكر الضـال املنحـرف؛ ومـن ثـم لـو هذه الرتبهة الواه ة التي أطهقها 

 ا  األمر هبذا الق اس ف كو  مج   الرتهداء يف بدر وغريها ممن استرتهدوا بـني يـدي رسـول اهلل 

)صىل اهلل يله ل وللل وسهم( قد قتههم رسول اهلل )صىل اهلل يله ل وللل وسهم( ألنل أخرجهم وجاء 

 املعر ة.إىل  هبم

قى الرته د رته دا  والقاتل قاتع  والباغي باغ ا  وس د البغات وقائدهم معاوية بن أيب سف ا  ويله ل: يب

 وبن  رسول اهلل )صىل اهلل يله ل وللل وسهم( الذي ال ينطق يلن اهلوى.

 .159, ص1م ند البزار: ج (1)

 .140, ص3امل تدرب يلىل الصح حني: ج (2)

مل ـهمني الـذين أدر ـوا يله ـا  )يله ـل ال ـعم( ومـن ماذا يفهم مـن لفـ  )األمـة( هـل هـم مج ـ  ا (3)

الصحابة وأبنائهم فغدروا بعع )يله ل ال عم(, أم أ  الهف : )يـراد بـل( نفـر واحـد  ـه دل يله ـل 

ِْدَراِهيَم َكداَن أُةَّدة    }قولل تعـاىل:  إىل  أم أاـم  ـانوا مجايلـة  ـه دل القـرل  يف اإلرتـارة ,{إِنَّ ِإ

ََْد َخلَْت}يلنهم باألمة أو األمم بع  اجلهيلات والفوات فعا  ُكلََّمدا َ َخَلدْت   },{ِتْلَك أُةَّةٌ 

وغريهـال واإلجابـة يلـىل هـذه الت ـاؤالت تف ـد بـأ  سـنة الغـدر بعـع يله ـل  ,{أُةَّةٌ َلَعنَْت ُأْخإََها

 ال عم وأبنائل م تمرة منذ أ  قب  رسول اهلل )صىل اهلل يله ل وللل( ومل تزل جارية.
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 .(1)«من َبعدايب 

 – وللـل –, يلن يلع قـال, قـال يل رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل (2)وأخرج ا ا م 

عهد معهود أن اثم  ستغدر بَك بعدأ, وأن  تع  عدىل ملتدي, َوتمتدل »(: وسهم

أبغلدني, وأن هد ا ستثلدبو مدن  ومدن أبغلدَك عىل سنتي, من أحبَّك أحبندي, 

 .(3), يعني   تل ِمن َرأسل«ه ا

 سادسًا: يف أنه مأمور بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني.

, ويلبـد الغنـي بـن سـع د يف (5), َوالطـاا (4)رت بة, وابـن يلـديأيب  وأخرج ابن 

, وابــن (6)إيضـاا األرتــكال, واألصـبها  يف ا  ــة, وابـن منــدة يف غرائـب رتــعبة

                                                            
؛ 297, ص11؛ واملتقي اهلندي يف  نز العهل: ج140, ص3اهل ثمي يف جمم  الزوائد: جوأخرجل  (1)

 .138, ص2؛ وال  وطي يف  فاية الطالب: ج447, ص42وابن يل ا ر يف تاريخ دمرتق: ج

 .142, ص3امل تدرب يلىل الصح حني: ج (2)

يل يف مناقـب يلـع ؛ ابن املغاز269, ص42وأخرجل ايضا : ابن يل ا ر يف تاريخ مدينة دمرتق: ج (3)

 .297, ص11؛ واملتقي اهلندي يف  نز العهل: ج213بن أيب طالب يله ل ال عم: ص

 .219, ص2الكامل: ج (4)

 .213, ص8املع م األوسط: ج (5)

 هكذا وردت يف املخطوط. (6)
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 . (2)«لناكثني, والماسطني, َواملارقنيَ أمرت بمتال ا», يلن يلع, قال: (1)يلَ ا ر

أمدرت بمتدال », يلـن يلـع, قـال: (3)وأخرج ا ـا م يف األربعـني, وابـن يلَ ـا ر

ثالث , الماسطني, َوالناكثني, َواملارقني, فذّما الماسطون فذهل الًام, وأّما النداكثون 

 , يعني ا رورية.(5)«النهرون فذهل , وأما املارق(4)ف كرهم

                                                            
 .468, ص42تاريخ دمرتق البن يل ا ر: ج (1)

, بهفـ  139, ص3ىل الصـح حني: جوأخرجل مجايلة بهف  لخر, منهم: ا ا م يف امل ـتدرب يلـ (2)

وسهم( يلع بن ايب طالب  -وللل  -يلن أيب أيوب األنصاري قال: )أمر رسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

بقتال النا ثني والقاسـطني واملـارقني(. ورواه ابـن ايب يلاصـم هبـذا الهفـ  يف  –)يله ل ال عم(  –

؛ 1117, ص3, يلــن يلبــد اهلل بــن م ــعود؛ وابــن يلبــد الــا يف االســت عاب: ج425ال ــنة: ص

؛ وابن مردويل يف مناقب اإلمـام يلـع بـن أيب 336, ص8واخلط ب البغدادي يف تاريخ بغداد: ج

 .160ل ال عم: ص طالب يله

 .469, ص42اريخ مدينة دمرتق: جت (3)

قولل )فذ رهم( تدخل من الراوي يف ا ديث فقد تكتم يلىل ما ذ ـره اإلمـام )يله ـل ال ـعم( يف  (4)

التعريف بالنا ثني وأبدل هذا التعريف بهف  )ذ رهم( أي اإلمام يلع )يله ل ال عم( هارت ا  منـل 

 لب ا  رموز النا ثني وهم طهحة والزبري ويلائرتة.

؛ املتقـي اهلنـدي يف  نـز العـهل: 339, ص1خرجل أيضـا : القـايض املغـريب يف رتــرا األخبـار: جوأ (5)

 .194؛ املوفق اخلوارزمي يف املناقب: ص38, ص7؛ ابن  ثري يف البداية والنهاية: ج292, ص11ج
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أيب  , يلـن(2), والعق ع, والب هقـي يف الـدالَيل, وابـن يلَ ـا ر(1)يعىلأبو  وأخرج 

جرير املاز , قال: رتهدت يله ا  والزبري حني توافقا, فَقال لل يلع: يا زبري أنرتـدب, 

عليدًا إندَك تَماتدل »وسـهم( يقـول:  –وللـل  –أسمَعت رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل 

 .(3)ل قال: نعم َومل أذ ر ذاب إال يف مَقامي هذا, ثم أنصـرف«وأن  ظاط له

, وابـن من ـ , والعقـ ع وقـاَل ال يـروى هـذا املـتن مـن (4)رتـ بةأيب  وأخرج ابن 

                                                            
ر , يلن أيب يعىل املوصع هبذا الهف , ومل أيلث460, ص2رواه ابن ح ر الع قع  يف اإلصابة: ج (1)

 أنل أخرجل يف مصنفاتل األخرى.إىل  يله ل يف مصنفل مما يرتري

 .409, ص18تاريخ مدينة دمرتق: ج (2)

, 3وأخرجــل مجايلــة مــن ا فــاظ بألفــاظ أخــرى, مــنهم: ا ــا م يف امل ــتدرب يلــىل الصــح حني: ج (3)

, يلن أيب األسود الدؤيل, قال: رتهدت يله ا  والزبري ملا رج  الزبري يلىل دابتل يرتق الصـفوف 369ص

 ـل فعرض لل ابنل يلبد اهلل, فقال: مال ل فقال: ذ ر يل يلع حديثا  سمعتل من رسـول اهلل صـىل اهلل يله

: ولهقتـال جوـتل إنـه جوـت -يلبـد اهلل –فع أقاتهل, قال  «لتماتلنه وأن  ظاط له»وللل وسهم, يقول: 

لتصهح بني النـاس ويصـهح اهلل هـذا األمـر بـ ؛ قـال: قـد حهفـت إال اقاتـل. قـال: فـايلنق غعمـ  

جرجس وقف حتى تصهح بني الناس. قال: فايلتق غعمـل جـرجس ووقـف, فـاختهف أمـر النـاس 

؛ وابـن ح ـر 241, ص11يلىل فرسـل( ورواه أيضـا  يلبـد الـرزاق الصـنعا  يف املصـنف: جفذهب 

؛ وابـو 719, ص8؛ ابـن أيب رتـ بة الكـويف يف مصـنفل: ج161, ص6الع قع  يف فـتح البـاري: ج

 .470, ص2؛ ابن أيلثم الكويف يف الفتوا: ج173, ص1الفداء يف املختصـر: ج

 .719, ص8املصنف: ج (4)
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, يلـن يلبـد الَ ـعم رجـل مـن حَبـة, قـال: خـَع يلـع (2)وابن يلَ ـا ر (1)َوجل ,يثبت

 –  ـف سـمعت َرسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل بالزبري يوم اجلمل, فَقال نرتدت  اهلل 

ه وأند  ظداط, ثدم لتَماتلنّد»( وأنت الوي يدي يف سـق َفة بنـي فـع : وسهم – وللل

 .(3)ل َفَقال: قد سمَعت ال جرم, وال جرم, ال أقاتهَ  «لينصدرَن عليَك 

, يلن األسود بن ق س, قال: َحدثني من رأى (4)وأخرج الزر يش, وابن يل ا ر 

 اجلمل, فنوه بل يلع, يا أبا يلبد اهلل, فأقبل حَتى ألتفت أيلناق َدواهبَه.الزبري يوم 

 – وللـل –فَقال لل يلع: نرتدت  اهلل؛ أتذ ر يوما  أتاَنا رسول اهلل )صىل اهلل يله ل  

, فالب «ماتلنََّك يومًا وهو لَك َظاطٌ أتناجيهه؟ وا  لي»( وأنا أناج بَ , فقال: وسهم

 . (5)ـرفالزبري وجل دابتل فانص

                                                            
 .65, ص3 ع: جضعفاء العق (1)

 .409, ص18تاريخ مدينة دمرتق: ج (2)

ــاري: ج398, ص1ورواه أيضــا : القــايض املغــريب: ج (3) , 13؛ ابــن ح ــر الع ــقع  يف فــتح الب

 .93, ص18؛ املزي يف هتذيب الكهل: ج46ص

 .406, ص18تاريخ مدينة دمرتق: ج (4)

, 2؛ الزيهعي يف جريد األحاديث: ج719, ص8وأخرجل مجايلة, منهم: ابن ايب رت بة يف املصنف: ج (5)

؛ ابـن 415, ص6؛ الب هقـي يف دالئـل النبـوة: ج489, ص2؛ الذهبي يف تاريخ اإلسعم: ج21ص

 .494, ص1؛  ابن م كويل يف جتارب األمم: ج238, ص6 ثري يف البداية والنهاية: ج
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, يلـن ثـور بـن جمـزاة, قـال: مـررت بطهحـة بـن يلب ـد اهلل يـوم (1)وأخرج ا ا م

اجلمل, وهو صــري  يف لخـر رمـق, فوقفـت يله ـل, فرفـ  رأَسـل, فقـال: إ  ألرى 

وجل رجل  أنل القَمر فمن أنت فقهت من أصَحاب أمري املؤمنني يلع َفقال أبُ ـط 

هت نفُ ـل, فأت ـُت يله ـا  فأخاتـل يدب أبايعَ  لل, فب ـطت يـدي وبـايعني, وفاضـ

(, وسهم – وللل –بقول طهحة, فقال: )اهلل أ ا( صدق َرسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

 .(2)أبى اهلل أ  يدَخل اجلنة إال وب عتي يف يلنقل(

                                                            
 .373, ص3لصح حني: جامل تدرب يلىل ا (1)

وهذا ا ديث يهزم أ  تكو  هناب ب عة لعع )يله ل ال عم( مـن مج ـ  امل ـهمني حتـى ي ـتحقوا  (2)

دخول اجلنة, وهذه الب عـة متحققـة يف األئمـة الـذين تهـوه )يلهـ هم ال ـعم( أوهلـم ولـده اإلمـام 

ام يلـع )يله ـل ال ـعم( ا  ن ولخرهم املهدي املنتظر )يل ل اهلل فرجل الرتـريف( فامذا  ا  اإلم

يلىل فرض ة هذا الن  الرتـريف قد قبل الب عة منل بواسطة أحد أصحابل فك ف يكو  حـال مـن 

 باي  ويص يلع )يله ل ال عم( واحد بعد واحد )صهوات اهلل يله هم أمجعني(.

أما حال طهحة الذي  رتفت يلنل الروايات فهي تف د بأ  هذه الب عة مل تغني يلنل رتـ وا  بعـد مـا جـرى  

منل بحق يلع )يله ل ال عم( فاهلل تعاىل ال :دع ب نتل, وإّنه  ا  تكبري اإلمام يلع )يله ل ال عم( 

يله ل ال عم( يلند اهلل ب ا  ما أخفاه هؤالء من األحاديث  النبوية الرتـريفة التي تظهر منزلة يلع )

ورسولل )صىل اهلل يله ل وللل وسهم( ولكن ملا أدر هم املوت ورتاهدوا جنود املعئكة,  رتفوا ما 

أخفوه من اآليات التي أنزهلا اهلل تعاىل, ولكن ه هات ه هات فهقد وقف يله ل أمري املؤمنني يلـع 

معر ة اجلمل, فقال ألصـحابل:  )يله ل ال عم(  ه يروي الرت خ املف د والطايس, بعد أ  انتهت

← 
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, (4)يَلاصمأيب  , وأبو يلوانة, وابن(3), وأبو داود(2), ومَ هم(1)وأخرج يلبد الرزاق 

َوهب اجلهني, أنل َ ا  يف اجل ش الـذين  ـانوا مـ  الـذين , يلن زيد بن (5)َوالب هقي

اخلوارج, فَقال يلع: )أهّيا الناس إ  سمعت رسول اهلل )صـىل اهلل يله ـل إىل  َساروا

إىل  خيرج قوم من أمتي يمرؤن المدرآن, ليسد  قدراءتنم»(, يقول: وسهم – وللل –

امهم جديئًا,  ديَ إىل  نم لواهتم جديئًا, وال  دَيامإىل  قراءهتم جيئًا, وال  لواتنم

المرآن حيسبوون أنَّه هلم, وهو عليهم الَ جياوز  لوهتم تراقيهم, يمرقون من مرؤن ي

                                                                                                                                                       
أجه وه فأجه وا طهحة وهو جثة هامدة  ه يراه الناس, لكن لإلمام يلع )يله ـل ال ـعم( رؤيـة 

هـذا النا ـث ب عتـي واملنرتـ  الفتنـة يف »أخرى فأراد أ  ينبل الناس مـن غفهـتهم فخاطبـل قـائع: 

, فأجهس, فقال أمري املؤمنني «ةقتع وقتل يلةيت, أجه وا طهحإىل  األمة, وامل هب يلّع, الدايلي

تو ما وعدين ريب حمًا, فهل وجدت ما وعددك ربدك »يله ل ال عم:  يا طلح  بن عبيد ا  قد وَجده

؛ االحت ـاج لهطـايس: 256, ص1. )اإلررتـاد لهمف ـد: ج«أ د عوا طلحد »ل ثم قـال: «حماً 

 (.239, ص1ج

 .147, ص10املصنف: ج (1)

 لتحري  يلىل قتال اخلوارج., باب: ا115, ص3صح ح م هم: ج (2)

 .429, ص2سنن أيب داود: ج (3)

 .432ال نة: ص (4)

 .171, ص8ال نن الكاى: ج (5)
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اإلسالم كَم يمرق السهم من الرمي , لو يعلم اجلي  ال ين يصيبووهنم ما َقىضد هلدم 

وسلم(, لينلوا عن العمل, وآي  ذلَك أن  –وآله  –عىل لَسان نبّيهم ) ىل ا  عليه 

هم رجاًل له علد َوليس  له ذَراع عىل علدا مثل حلم  الًدى, عليه جعرات في

معاويدد  وأهلدده, َوتءكددون هددؤالء خيلفددوننم يف ذرارينددم إىل  بدديض, أفتدد هبوون

وأمَوالنم, وا  إين ثرجوا أن ينونوا هؤالء الموم سفنوا الددم احلدراَم, وأغداروا 

وا عىل اسم ا   .«يف رسح النا , فسريو

 التق نَا ويلىل اخلوارج يلبد اهلل بن َوهب الراسبي, فقال هلم: )ألقوا الرَماا, فهَه  

وسهوا ال  وف من جفوَاا, فام  أَخاف أ  ينارتدو م  ه نارتدو م يوم حـروراء 

فرجعوا فوحرتوا برَماحهم, وأسهوا ال  وف, ورت رُهم النَاس برَماحهم, وقتهوا 

وـذ إالّ رجـع , فقـال: )ألتم ـوا بعضهم يلىل بع , وَما أصـ ب مـن النَـاس يوم

, فهم جيدوه, فقام يلع بنف ل حتى أتـى ناسـا  قـد قتـل بعضـهم يلـىل (1)ف هم املخرج

بع , فقال: )أخروهم(, فوَجـدوه ممَـا يـع األرض, فكـَاوا, قـال: )َصـدق اهلل, 

 وبهغ رسولل(.

لل إال هو, لقـد فَقام يله ل يلب دة ال ه َه , وقاَل: يا أمري املؤمنني, اهلل الذي ال إ 

(؛ فَقـال : )إي, َواهلل وسـهم – وللـل –سمعت هذا من رسول اهلل )صـىل اهلل يله ـل 

                                                            
 يف صح ح م هم وغريه: )املخدج(. (1)
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 .(1)(الذي الَ إلل إال هو(ل حتى استحهَفل ثهَثا وهو ةهُف لل

, يلن جندب, قال: مَلا فارقت  اخلوارُج يله ا  خرج يف طهبهم (2)َوأخرج الطاا  

نَا مَعل, فانتَه نا كر القـوم, فـامذا هلـم دويد  ـدوي النحـل مـن قـراءة إىل  َوخرجب يل ب

القرل , وإذا ف هم أصَحاب العَصاة وأصَحاب الاانس, فَهـه رأيـتهم دخهنـي مـن 

ت, فر زت رحمي ونزلَت يلن فريس ووضـعت برنيسـ فنرتــرت  ذلَ  رتّدة فتحريب

 رحمي, وأنا أقول يف َصـهويت:إىل  يله ل دريلي, وأخذَت بمقود فريس, فَقمت أَصع

الّههم إ   ا  قتال هؤالء القـوم لـَ  طايلـة فـأذ  يل ف ـل, وإ   ـا  معصـَ ة فـأر  

 –طالب يلىل بغهة رسول اهلل )صىل اهلل يله ل أيب  برأيَ , فأنا  ذلَ  إذا قبل يلع بن

 .«عوذ با  يا جندب من جدر السثمن»(, فهه َجاء إيّل قال: وسهم – وللل

ف وت أسَعى إل ل, ونزل فَقام يصّع, إذا أقبل رجـل, فَقـال: َيـا أمـري املـؤمنني,  

َمددا »قــال: قطعــوا النهــر فــذهبوا قــال:  ؟«ومددا ذاكَ »ألــَ  َحاجــة يف القــومل قــال: 

وا , قال: سبَحا  اهلل؛ ثم َجاء لخر, فقال: قد قطُعوا النهر فذهبوا؛ قال يلـع: «قطعو

دوا, وال »ال: قـد قطُعـوا النهـر فـذهُبوا؛ قـال: ثم َجاء لخر, فقَ  «َما قطعووا» َمدا قطعو

وا, وليمتلن دونه, عهد من َرسول ا  ) ىل ا  عليه   .«(وسلم –وآله  –يمطعو

                                                            
 .164, ص5وأخرجل أيضا : الن ائي يف ال نن الكاى: ج (1)

 .228, ص4املع م األوسط: ج (2)
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دا أندا فذبَعدث إلديهم رجداًل يمدرأ املصدحئ, »ثم ر ب, فقال يل:   يدا جنددب, أمَّ

يرجدموا بالنبدل, َيدا كتاب رهبم َوسن  نبيهم, فال يمبل علينا بوجهه حت  إىل  يدعوا

إىل  من يذخ  ه ا املصحئ فيميشد بده»ثم قال:  «جندبو أَما أنه ال يمتل منَا عًدرا

 «.لكتاب ا  وسن  نبّيهم, وهو ممتول َوله اجلن إىل  هؤالء الموم, فيدعوهم

خدد  هدد ا »فهــم جيبــل إال رتــاب مــن بنــي يلــامر بــن صعصــَعة؛ فقــاَل لــل يلــع:  

 .«ليهنا بوجهك حت  يرجموَك بالنبللس  ممباًل عاملصحئ, أَما إّنَك ممتول وَ 

القوم, فَهه دَنا منهم ح ث ي معوا قاموا ونرتـبوا  إىل  فخرَج الرتاب باملصحف 

دونندم »الفتى قبل أ  يرج , فرَماه الرتاب فاقبل يله نا بوجهل فقَعد, فقـال يلـع: 

قتـل منـا , قال جندب: قتهت يكفي هـذه ثهن ـة قبـل أ  أصـع الظهـر, وَمـا «الموم

 . (1)يلرتـرة وال ن ا منهم يلرتـرة  ه قال

لمد علم  َعايًد  », يلن يلع, قال: يف الدالَيل (3), والب هقي(2)َوأخرج الطاا 

بنر, أن جي  املروا َوأهل النهروان مللعوندون عدىل لَسدان حممدد  دىل ا  أيب  بن 

                                                            
؛ اهل ثمـي يف جممـ  الزوائـد: 264, ص12البـاري: جورواه أيضا : ابن ح ر الع قع  يف فـتح  (1)

 .350, ص6؛ ن ل األوطار لهرتو ا : ج242, ص6ج

 .214, ص2املع م األوسط: ج (2)

 .434, ص6دالئل النبوة: ج (3)
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 . (1)«َوسلم –وآله  –عليه 

 . (2)يلثه  قال يلع بن يلّ ا : ج ش املرَوة قتهة

لمدد علدم »وأخرج يلبد الغني بن سع د يف إيضـاا اإلرتـكال, يلـن يَلـع, قـال: 

بنددر, فسددلوَها أن أ ددَحاب أيب  أولددوا العلددم مددن أ ددَحاب حممددد, وعايًدد  بندد 

وسدلم, وقدد  –وآله  -كربال, وذأ الثدأ ملعونون عىل لَسان النبي  ىل ا  عليه  

 .(3)«خاب من افءىَ 

                                                            
؛ 243, ص6؛ وابن  ثري يف البداية والنهاية: ج443, ص39وأخرجل: ابن يل ا ر يف تار:ل: ج (1)

 .289, ص11ج املتقي اهلندي يف  نز العهل:

 .443, ص39تاريخ مدينة دمرتق البن يل ا ر: ج (2)

 .288, ص11 نز العهل: ج (3)



 

 

 

 

 املعراج احلادي عشـر

 دهمفيما استفادت الصحابة ومن بع

 وموتاًحياةً عليه واثنوا  عنه 
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 املعراج احلادي عشر

 وموتًا. عليه حياًةوا فيما استفادت الصحابة ومن بعشهم عنه )عليه السالم( واثن

 بكر له يف حرب الردة.أبو  أواًل: يف مشاورة

أخرج مَ دد يلـن ة ـى بـن برهـا  إ َّ أبـا بكـر الصـديق استرتـار يله ـا  يف أهـل 

 , فعند ذل  قال«إن ا  نع الصلوا والزكوا وال أرى أن يفرق» :, قال يلع(1)الردة

 –صـىل اهلل يله ـل )لقاتهتهم يله ل,  ه قاتههم رسـول اهلل  بكر: لو منعو  يلقاال  أبو 

 .(2)(وسهم –وللل 

                                                            
مل تكن الردة  ه سم ت ترتكز يلىل من  بع  امل همني إليلطاء الز اة وإنـه لعـدم ايلـةاف  ثـري  (1)

عم( م لعـع )يله ـل ال ـمنهم بالب عة التي متت يف سق فة بني سايلدة وقد  انوا بايعوا يف غدير خـ

منهم أ  هذه األموال ال ت هم إال لهخه فـة الـذي أمـرهم رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل  فرأى  ثري

وللل وسهم( بمبايعتل ولذل  متت حماربتهم هت يلنوا  )املرتدو (, ومما سـايلد يلـىل قمعهـم أ  

رتـاورة , وأما صحة هذه الروايـة يف محرهبمبعضا  منعوا الز اة فقدموا بذل  ذريعة أليب بكر يف 

أيب بكر ألمري املؤمنني يله ل ال عم يف قتاهلم فبع دة ال سـ ه وأ  أمـري املـؤمنني يله ـل ال ـعم  قـد 

أيلتزهلم وجهس يف داره جيم  القرل , فضع  يلـن أ  هـذه ا ـرب قـد رتـهدت تصـف ة املعارضـة 

 ألهل ال ق فة, ومن ثم ال يض  أمري املؤمنني يله ل ال عم يده يف الرتبهات.

 .531, ص6العهل: ج  نز (2)
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بكـر تطهـب إىل أيب  َجـاءت فاطمـة)جعفـر, قـال: أيب  , يلـن(1)وأخرج ابن َسعد

أبـو  مرياَثها, وجاء العَباس بن يلبد املطهب يطهُب مرَياثل, وَجـاء مَعهـا يلـع, فقـال

ال نورق ما تركنا  ددق , »: (وسهم –ل ولل –صىل اهلل يله ل )َبكر: قال رسول اهلل 

د, وقدال زكريدا يرثندي », فقال يلـع: «وما كان النبي يعول فعيل وورق سدليَمن داوو

بكر: هـو هكـَذا وأنـت َواهلل تعهـم مثـل َمـا أيلهـم, أبو  , قال«ويرق من آل يعموب

 .(2)«(تاب ا  ينطس فسنتوا وانصدرفواه ا ك»فقال يلع: 

, يلن معقل بن يَ ار املـز , قـاَل: سـمعت أبـا بكـر الصـديق (3)وأخرج الب هقي

 .(4)(وسهم –وللل  –طالَب يلةة رُسول اهلل صىل اهلل يله ل أيب  يلع بنيقول: )

                                                            
 .315, 2الطبقات الكاى: ج (1)

؛ الصـا ي الرتـامي 27556, برقم 13, ص25وأخرجل أيضا : ال  وطي يف جام  األحاديث: ج (2)

 .397, ص18؛ النويري يف ااية األرب: ج370, ص12يف سبل اهلدى والررتاد: ج

ال يصح فقد جابل يلع وفاطمة يله هه ال عم هذا القرار الذي اجذه أبـو بكـر يف حماربـة فاطمـة ومنعهـا  

ارثها من رسـول اهلل صـىل اهلل يله ـل وللـل وسـهم وحـبس أمـوال رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل وللـل( 

ول ومصادرة أرض فدب, ومنعها حقها يف اخلمس م  ولدهيا, وغري ذلـ  مـن األحـداث التـي يطـ

 ب ااا؛ وملزيد من االطعع ينظر  تاب: باب فاطمة بني سهطة الرتـريعة ورتـريعة ال هطة, لهمحقق.

 .166, ص6ال نن الكاى: ج (3)

, 13, واملتقــي اهلنـدي يف  نـز العــهل: ج117ورواه: املح ـن بـن  رامــة يف تنب ـل الغـافهني: ص (4)

← 
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بكـر يله ـا  أبـو  الـدنَ ا, وابـن مردوَيـة, يلـن الرتـعبي, قـال: رأىأيب  وأخرج ابن

 – اهلل يله ـل أيلظـم النـاس منزلـة مـن َرسـول اهلل )صـىلإىل  فقال: من رسه أ  ينظر

هـذا إىل  (, وأقرَبل قرابة َوأفضهل َوالة وأيلظمل غنـاء  يلـن نب ـل فه نظـروسهم – وللل

أما إنه إن قال ذلَك, أنده ثواا, وأنده ثرحدم اثمد  »بكر, فقال: أيب  فَبهغ يله ا  قول

وسدلم( يف الغدار, وإنده ثع دم  –وآلده  –وإنه لَصاحب رسول ا  ) ىل ا  عليه 

 .(2)((1)«وسلم( يف ذات يدا –وآله  –عن نبيه ) ىل ا  عليه  النا  غناء

                                                                                                                                                       
لل وسهم( دار وذلـ  أ  يلـةة النبـي . والصح ح من يلةة رسول اهلل )صىل اهلل يله ل ول115ص

)صىل اهلل يله ل وللل وسهم( هم فاطمة ويلـع وا  ـن وا  ـني والت ـعة املعصـومني مـن ذريـة 

ا  ني )يله هم ال عم( أوهلـم ولـده اإلمـام يلـع زيـن العابـدين ولخـرهم املهـدي صـهوات اهلل 

 يله هم أمجعني.

؛ املحـب الطـاي يف الريـاض 73, ص42ج أخرجل ا اف  ابن يل ا ر يف تاريخ مدينة دمرتـق: (1)

 . 130, ص1النالة: ج

أقول: هذا ا ديث  ذب يلىل اهلل ورسـولل )صـىل اهلل يله ـل وللـل( وذلـ  أ  املتتبـ  لألحـداث التـي 

وقعت يف ال ق فة وما تعها وما جرى من بني أم ة ومـروا  ل ـوقن بـأ  املـراد هـو ا فـاظ يلـىل 

عم( ال يناقذ نف ـل وال يـداهن يف حـق اهلل تعـاىل فمـرة يقـول اإلمارة وال هطا ؛ فعع )يله ل ال 

لقد تقمصها مني ابـن أيب قحافـة ومـرة مـا جـاء يف هـذا ا ـديث, فضـع  يلـن انتهـاب حـدود اهلل 

 ورسولل )صىل اهلل يله ل وللل وسهم( باقتحام ب ت النبوة وحرقل, أي: ب ت فاطمة يله ها ال عم.

ال متنا , فأما ال ـند فقـد ورد ف ـل )زافـر بـن سـه ه ( وقـد أورده ا ديث ال يصح سندا  و أقول  (2)

← 
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 يف معرفة كثري من  املسائل. إليه )عليه السالم(ثانيًا: يف احتجاج عمر بن اخلطاب 

سـع د أيب  , يلـن(2), والب هقـي(1)َوأخرج اجلندي, وأبو ا  ن القطا , َوا ـا م

اخلدري, قال: ح  نا م  يلمر بـن اخلطـاب فهـَه دخـل الطـواف اسـتقَبل ا  ـر 

فَقال: إ  أيلهم إنَ  ح ر ال تال وال تنف , َولوال إ  رأيت َرسول اهلل )صـىل اهلل 

                                                                                                                                                       
؛ والعق ع يف الضعفاء ونقل يلن البخاري 214, برقم 180الن ائي يف الضعفاء واملةو ني: ص

. وورد يف سنده أيضا  )يلع بن قادم( وقد ضـعفل 95  ص2قولل ف ل: )يلنده مراس ل ووهم(: ج

, ونقل تضع ف ابن معني لل. وأورده أيضا  ابن 252, ص3ج العق ع وأورده يف  تابل الضعفاء:

؛ و ذل  أورده ا اف  الذهبي يف  تابل املغني 201, ص5يلدي يف  تابل الكامل يف الضعفاء: ج

. أما متن ا ديث فهو يصــرخ بالوضـ  وذلـ  أ  أمـري املـؤمنني يلـع 93, ص2يف الضعفاء: ج

قـابههم بالثنـاء وتوزيـ  ال ـهت والصـفات التـي مـا )يله ل ال عم( ال يغة بمدا املادحو  لل ف 

أنزل اهلل هبا من سـهطا , فنبـي اهلل اخله ـل هـو األواه ا هـ م, فضـع  يلـن ذلـ  أيـن  انـت هـذه 

الرمحة ح نه قام بتفت ش ب ت بضعة رسول اهلل )صىل اهلل يله ل وللل وسهم( فاطمة وحـرق دارهـا 

ترب جرحا  يلم قا  يف األمـة, فكـا  أول أرتداداتـل واسقاط جن نها حتى ماتت غاضبة رته دة ,مما 

الوفـاة وهـو يـردد  ندم اخله فـة حتـى متنـى أنـل مل يـدخل دارهـا, ومل يـأمر بتفت رتـل ح ـنه 

)فوددت أ  مل أ رتف ب ت فاطمة يلن يشء وإ   انوا قد غهقوه يلىل ا ـرب( )تـاريخ الطـاي: 

ــة دمرتــق: ج619, ص2ج اــد البعغــة البــن أيب ا ديــد ؛ رتـــرا 420, ص30؛ تــاريخ مدين

 (.51, ص6املعتزيل: ج

 .457, ص1امل تدرب يلىل الصح حني: ج (1)

 .451, ص3رتعب اإليه  لهب هقي: ج (2)



 115 ......................................................... / اجلزء الثاينمعارج العال يف مناقب املرتىض

يدا )»طالب: أيب  ( يقّبه  َما قبهتَ , ثم قّبهل, فقال لل يلع ابنوسهم – وللل –يله ل 

قـال: وأيـن  «بنتاب ا  عز وجل؟» :قال لقال: مل, «َوينفعأمري املؤمنني( إّنهو يرض 

َِِندُّ ََ َم ِةدْا   } قال ا  تعاىل»ذلَ  من  تاب اهلل يلز وجل قال:  ََِك ةِْا  َوِإْذ َأَخَذ َر

ََِلددي َوددِهدَْنا َأْن    ََدداُلوا  ِِددَرُِِّكْم  َتُقوُلددوا َيددْوَم ُظُهددوِرِهْم ذُرِّيَّددَإُهْم َوَأْوددَهَدُهْم َعَلددي أَْنفُِسددِهْم َألَْسددُت 

بىل َخلس ا  آدم ومسح عىل ظهرا فمدررهم بذنده , {اْلِقَياَةِة إِنَّا ُكنَّا عَْا َهَذا َإداِفِلنيَ 

الرب, وأهنم العبيد ,وأخ  عهودهم ومواثيمهم, وكتب ذلك من رق, وكدان هلد ا 

جدَهده احل ر عينان َولَسان فمال له  أفتح, قاَل ففتح فاا فذلممه ذلَك الدرق, فمدال  أَ 

 –ملن وافاك باملوافاا يوم الميامد , وإين أجدهد لسدمع  رسدول ا  ) دىل ا  عليده 

يؤت  يوم الميام  باحل ر اثسود ولده لسدان ذلدس, يًدهد ملدن »وسلم( يمول   –وآله 

فقال يلمر: أيلوذ باهلل أ  أيلـ ش , «يستلمه بالتوحيد, فهو يا أمري املؤمنني يرض وينفع

 .(1)أبا ا  نيف قوم ل ت ف هم يا 

أنـل قـال يلمـر ), والديهمي, (3), وأبو نع م يف ا ه ة(2)وأخرج الطاا  يف األوسط

                                                            
ــة: ج (1) , 3؛ وال ــ وطي يف الــدر املنثــور: ج116, ص3وأخرجــل أيضــا : الزيهعــي يف نصــب الراي

 .109, ص9؛ اآللويس يف تف ريه: ج144ص

 .248, ص5جاملع م األوسط:  (2)

 .108, ص14معرفة الصحابة: جمل نعثر يلىل ا ديث يف ا ه ة, وإنه يف  (3)
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دنا أيب  بن اخلطاب لعع ابـن طالـب: َيـا أبـا ا  ـن ربـه رتـهدت وغبنـا, ورَبـه رتـهب

, قال: الرجل وما هنّ وغبت, ثعث اسألَ  يلنهن هل يلندَب منهن يلهمل قاَل  يلع: 

 – وللـل –نعـم, قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل ل رت وا , قـال: ب الرجل ومل ير منة

أ,تلئ, ومدا تنداكر  إن اثرَواح جنود جمندا,  تلتمي فتًام؛ فََم تعارف منَها»(: وسهم

, قال: َواحدة, والرجـل يتحـدث ا ـديث ن ـ ل أو ذ ـره, قـال يلـع: «منَها اختلَئ 

َمدا مدن الملدوب قلدب »( يقول: وسهم – وللل –سمعت رسول اهلل )صىل اهلل يله ل »

, «إذ علتده سدَحاب  فداظلم إذ هلد  إالّ وله سحاب  كَسحاب  الممر, بينا الممر 

قال يلمر: أثنَتا  والرجل يرى الرؤَيا فمنَها ما يصدق ومنهـا َمـا يكـذب قـال: نعـم, 

َما من عبد وال أم  يندام »( يقول: وسهم – وللل –سمعت رسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

العرش فالتي ال تستيمظ إال عند العدرش فتلدك إىل  فيستثمَل نومًا إال يعرج بروحه

, فقـال «الرؤَيا التي تصَدق َوالتدي تسدتيمظ دون العدرش فهدي الرؤيدا التدي تند بو 

 .(1)(يلمر: ثَعثة  نت يف طهبهَن, فا مد هلل الذي أصبتهَن قبل املوت

, يلن سع د بن امل  ب, قال: خـرَج يلمـر بـن اخلطـاَب يلـىل (2)وأخرج ابن سعد

                                                            
؛ البقـايلي يف نظـم الـدرر: 65, ص1وأخرجل أيضا : ابن حبا  يف األمثال يف ا ديث النبوي: ج (1)

 .307, ص31؛ ال  وطي يف جام  األحاديث: ج459, ص5ج

 .339, ص2الطبقات الكاى: ج (2)
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أصَحابل يوما  فقال: أفتو  يف يشء صنعتل ال وم, فقالوا: َما هـو َيـا أمـري املـؤمننيل 

ت يب َجارية يل فأيل بتني فوقعت يله هـقال: م ا وأنـا َصـايمل فعظَّـم يله ـل القـوم رَّ

جئ  حدالالً, ويدوم مندان »: طالب, فقالأيب  ويلع َسا ت, فَقال: َما تقول َيا ابن

 .(1), فقال: أنَت خريهم فتوى«يوم

 ثالثًا: يف أقوال الصحابة وعلماء املسلمني فيه )عليه السالم(

سـألت يلمـر بـن )وأخرج الزبري ابن بكار يف املوفقَ ات, يلن ابن يلَبـاس, قـال: 

وا َعدْا َأْودَياَء ِإْن ُتْبدَد    َيدا َأَيَهدا الَّدِذيَا ََةُندوا َلدا تَْسدَألُ      } :اخلطاب يلـن قـول اهلل يلـز وجـل

قال: َ ا  رَجال من املهاجرين يف أنَ اهبم يشء, فقالوا يوما :  ,(2){َلكُمْ تَُسؤْكُْم

ــر ــا ق ــأنزل اهلل م ــا  يف ن ــبنا, ف ــزل قرلن ــا أ  اهلل أن ــال يل: )واهلل لوددن ــم ق إ  أَت, ث

 َبـل ؛ ولكنـي أخرتـى يل(3)طالـب, إ  ُويّل زهـدأيب  َصاحب  هـذا, يعنـي يلـع ابـن

                                                            
ديث؛ فقد حذف الراوي منل نصف ا كم وهو الكفارة, وذل  أ  يلمر بـن اخلطـاب مل ال يصح ا  (1)

يراع حرمة رتهر رمضا  فقد أفطر يلمدا  فهم يمه  رتهوتل أثناء الص ام فواقـ  اجلاريـة. ولـذا مل يرتـأ 

 أمري املؤمنني يلـع )يله ـل ال ـعم( بحـذفإىل  الراوي أ  يقدم هذه املثهبة فغري حكم اهلل تعاىل ون بل

 الكفارة واال تفاء بالقضاء.

 .102سورة املائدة, اآلية: (2)

هنا أراد يلمر بن اخلطاب ب ا  أحد األسباب التي  انت حائع  دو  وصول أمري املؤمنني يلـع )يله ـل  (3)

تويل أمور اخلعفة بعد رسول اهلل )صىل اهلل يله ل وللل وسهم( أال وهو: الزهد فقد يلرفـوا إىل  ال عم(

← 
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؛ قهت: يا أمري املؤمنني, إ  َصاحبنا مـن قـد يلهمـت, واهلل مـا (1)بنف ل أ  يذهب بل

( وسهم – وللل –تقول إّنل ال غري, وال بدل, وال أسَخط رسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

ل (2)جهـل وهـو يريـد أ  :طبهـا يلـىل فاطمـةأيب  أيام صـحبتل؛ فقـال: واَل يف بنـت

                                                                                                                                                       
 غري ما ي تحقو .إىل  وأيقنوا أ  يله ا  )يله ل ال عم( لو ويل األمر ملن  أيدهيم من أ  تصلمج عا  

 –وهذا ن  واضح يف التعري  باإلمام يلع )يله ل ال عم( فقـد ن ـب يلمـر بـن اخلطـاب إل ـل  (1)

درجة أنل :اف يله ل من اهلعب. وهو  ارتف بصــراحة إىل  رذيهة الع ب بالنفس –والع اذ باهلل 

ن يلدم حبل لعع )يله ل ال عم( ولذا  ا  رد ابن يلباس راديلا  وحمذرا  لل فقال لل: )إ  صـاحبنا يل

من قد يلهمت( ثم يض ف ردا  قاس ا  وجريوا  مل تأخذه لومة الئم, فقـال: )واهلل مـا تقـول   إّنـل ال 

سـول اهلل, غري, وال بدل, وال أسخط رسول اهلل صىل اهلل يله ل وللل( أي: إ  غريه من غري سـنة ر

 وبدل حكم اهلل, وأسخط رسول اهلل صىل اهلل يله ل وللل وسهم.

هذه ا ادثة, أي خطبة اإلمام يلع )يله ل ال عم( لبنت أيب جهل بعد زواجل من بنت رسـول اهلل  (2)

)صىل اهلل يله ل وللل(, هي حادثة مهفقة تكرتف يلن ح م البغ  والضغائن التي مهوت نفـوس 

, ولقد  ا  اهلدف منها خهـق حالـة مـن اخلعفـات بـني يلـع (يله ل ال عم)القوم يلىل اإلمام يلع 

سـتغار مـن وجـود رضة يله هـا,  (يله هـا ال ـعم)وفاطمة )يله هه ال عم(, ظنا  منهم أ  فاطمـة 

بـذل , ف غضـب لغضـبها,  (صـىل اهلل يله ـل وللـل)فتغضب وتتـأمل, ومـن ثـم سـتخا رسـول اهلل 

صـىل اهلل )ام يلع )يله ل ال عم( ما يهحقـل مـن غضـب النبـي ويتأذى بأذاها, ومن ثم يهحق اإلم

و  ـد  السررارر  ـا  يعهـم خبـث هـذه  (صىل اهلل يله ـل وللـل)والع اذ باهلل؛ وأل  النبي  (يله ل وللل

صدورهم, فبني هلم يلامة, وجلم   امل همني, أ  من أغضب فاطمـة إىل  املنافقني, قام فرد ال هم

فقد أغضبل, ومن أغضبل فقد أغضب اهلل تعاىل, أي أ  اإلمام يلع )يله ل ال ـعم( مل :طـب ابنـة 

← 
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فَصـاحبنا مل  ,(1){َوَلدْم َنِجدْد َلدُه عَْزةًدا    }قهت: قال اهلل يف معصَ ة لدم )يله ل ال عم(: 

(, ولكن اخلواطِر التـي وسهم – وللل –يعزم يلىل سخط رسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

ال يقدر أحد يلىل دفعَها يلن نف ل, وربه  انت مـن الفق ـل يف ديـن اهلل, الَعـامل بـأمر 

ه َها رج  وأناب؛ فقال: يـا بـن يلَبـاس مـن ظـن إنـل يـرد بحـور م, اهلل, فامذا نبل يل

 .(2)(ف غوص ف َها معكم حتى يبهغ قعرَها, فَقد ظن يل زا  

                                                                                                                                                       
أيب جهل وإنه املنافقو  قد افتعهوا ا ادثة وأرتايلوها بني امل ـهمني, والقـرل  الكـريم واضـح يف 

ََلَُّبدوا َلدَك اْلدُأُةوَر         }يلز وجل لنب ـل الكـريم: ب انل ألفعال هؤالء فقال  ََْبدُل َو ََدُوا اْلِفْإَندَة ِةدْا  َِْإ َلَقدِد ا

صـىل اهلل يله ـل , فقد جاءهم قول رسـول اهلل ){َحإَّي َجاَء اْلحََق َوظََهَر أَْةُر اللَِّه وَُهْم َكارُِهوَن

 .«فاطم  بلع  مني من آذاها فمد آذاين»(: وللل

يف الدن ا  انت  لل رغبة يف الزواج يلىل فاطمة البتول وأي أمراة (يله ل ال عم)ام يلع ومن ثم فع اإلم

الزهراء النبوية والبضعة املحمدية, فع أبنة أيب جهـل أو غريهـا يقـدم اإلمـام  ىحوراء أن  ة سو

ّمدا , وأفسررم  يا رسول ا  أّما حدزين »خلطبتها وهو القائل بعد دفنل لفاطمة:  (يله ل ال عم)يلع 

 .«ليىل فمسّهد, إىل أن خيتار ا ّ يل دارك اّلتي أن  هبا مميم

  .115سورة طل, اآلية:  (1)

, 13؛  نـز العـهل: ج51, ص12أخرجل أيضا : رتـرا اد البعغة البن أيب ا ديـد املعتـزيل: ج (2)

ــور  ال ــ وطي: ج455ص ــدر املنث ؛ جــام  270, ص16؛ تف ــري اآللــويس: ج309, ص4؛ ال

 .30150, برقم 318, ص27له  وطي: ج األحاديث
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من ت تختهُفو  َبعديل فقال  :جمهز قال, قال يلمرأيب  وأخرج ابن َراهوية, يلن

رجل من القوم: الزبري بن الَعوام؛ قال: إذا ت تخهفونل رتـح حا  غهقـا , يعنـي يسء 

األخعق؛ فقال رجـل: ن ـتخهَف طهحـة بـن يلب ـد اهلل؛ فقـال:   ـف ت ـتخهفو  

( أرضا  نحَهها وسهم – وللل –رجع   ا  أول يشء نحهل رسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

نكـم إإياه ف َعهها يف مهر هيودية, فقال رجـل مـن القـوم: ن ـتخهف يله ـا ؛ فقـال: 

استخهفتموه ألقامكم يلىل ا ق وإ  لعمري ال ت تخهفونل, والذي نفيس ب ده, لو 

ال  رهتم؛ فقال الول د بن يلقبة: قد يلهمنَا اخله فة من َبعدب, فقَعد فقـال: مـنل قـ

خا يلثه  ألمل, قاَل: و  ف ةب يلثه  امَلال, وبـَره أيلثه  ابن يلفا ؛ و ا  الول د 

 .(1)بأهل ب تل

يلمــر بــن  وأخــرج البخــاري يف األدب, يلــن يلبــد الــرمحن بــن يلبــد القــادر, أ 

ـا  اخلطاب ورجع  من األنصار  انا جال ني, ف وت ف َه ت إل هَه, فقال يلمر: إنَّ

ال نحب من يرف  حديثنا, فقهَت: ل ت أجالس أولوَ  يا أمري املؤمنني, قال يلمر: 

بل جتالس هؤالء, وهؤالء, وال ترف  حديثنا, ثم قال لألنصاري: من يرى النَـاس 

                                                            
, ط دار الوطن بالريـاض؛ وابـن ح ـر 15, ص5أخرجل أيضا : البويصـري يف اهاف اخلرية: ج (1)

, 5؛ واملتقي اهلندي يف  نز العـهل: ج2138, برقم 267, ص6الع قع  يف املطالب العال ة: ج

 , ط مؤس ة الرسالة.735ص
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َعدد  األنصاري رجاال  من املهاجرين مل ي ـم يله ـا  يقولو  يكو  اخله فة بعديل ف

ا َ ن, فو اهلل أنل ألحراهم, إ   ـا  يلهـ هم أ  يقـ مهم أيب  فقال يلمر َفه هلم يلن

 .(2)((1)يلىل طريقة من ا ق

, وبقي بن خمهد, يلن سـعد بـن َوقـاص, قـال: لـو َوضـ  (3)رت َبةأيب  َوأخرج ابن

                                                            
 .9761, برقم 446, ص5مصنفل: ج أخرجل يلبد الرزاق الصنعا  يف (1)

؛ إال أنـل 80, ص1أقول: وإ   ا  ا ديث ضـعفل األلبـا  يف  تابـل: ضـع ف األدب املفـرد: ج (2)

يكرتف يلن حماولة الراوي أو من ن ب إل ل ا ديث وهو يلمـر بـن اخلطـاب إ  املـراد هـو: ب ـا  

, ومن ثـم فـام  إيصـال أمـر حالة الناس يف إيلراضها يلن اإلمام يلع بن أيب طالب )يله ل ال عم(

الناس وإيلراضهم يلن يلع بن أيب طالب )يله ل ال ـعم( ولـ س إىل  انتقال اخلعفة من بعده مرده

لقرار يلمر بن اخلطاب, أي إلقاء تبعة األمر بامقنايلهم, فضع  يلن إهيام القراء بـأ  النـاس مل يكـن 

أخطـر مـن األول يف تضـه ل  ب نهم وبني اإلمام يلع بـن أيب طالـب )يله ـل ال ـعم( مـودة, وهـذا

 يلزوفهم يلن لل حممد صىل اهلل يله ل وللل.إىل  معرفة ظعم ة جتر الذهنإىل  القراء وإيصاهلم

هذا من ناح ة, من ناح ة أخرى فا ديث  رتف يلـن وجـود تكتـل وهـزب وفووّيـة داخـل امل تمـ   

الفوويـة وا زب ـة, اإلسعمي يف خعفة يلمر بن اخلطاب, وإ  يلمر  ا  يلـىل معرفـة دق قـة هبـذه 

ا ــزب إىل  ولــذا طهــب مــن اجلــالس إل ــل وارتــةط يله ــل الكــته  وحفــ  ا ــوار ويلــدم إفرتــائل

املعارض لل, فضع  يلن  ونل يل نا  ينقل لعمر ما يـدور بـني االنصـار واملهـاجرين, وذلـ  لقولـل: 

 )بل جتالس هؤالء وهؤالء وال تنقل حديثنا(ل .

)يلن خالد بن يلرفطـة قـال: أت ـت سـعد بـن مالـ  باملدينـة  , وجاء ف ل:504, ص7املصنف: ج (3)

← 
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ما سببتل أبدا  بعدما سـمعت مـن رسـول اهلل  املنرتار يلىل مفرقي يلىل أ   أسّب يله ا  

 .(1)( ما سمعتوسهم – وللل –)صىل اهلل يله ل 

, يلــن ابــن يَلبــاس قــال: إذا حــدثنا ثقــة يلــن يلــع الفتَ ــا ال (2)وأخــرج ابــن َســعد

 .(3)نعدوَها

يلنل, قال  انت لَعع ثه  يلرتـرة منقَبـة, مـا  انـت ألحـد مـن  (4)أخرج الطاا 

                                                                                                                                                       
فقال: ذ ر يل أنكم ت بو  يله ا ل قال: قد فعهنا, قال: فهعه  قـد سـببتلل قـال: قهـت: معـاذ اهلل  

قال: فع ت بل فهو وض  املنارتـر يلىل مفرقي يلىل أ  أسب يله ا  ما سببتل أبدا  بعـدما سـمعت مـن 

 ( ما سمعت(وسهم – وللل –رسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

وهذا هو الصح ح وذل  إ  يلمرو بن العاص قد جاهر يف حربل لعع ومحل ال  ف ضده وهو أيلظم من 

 جريمة ال ب, ومن ثم فالقائل باالمتناع يلن ال ب سعد بن مال , ول س سعد بن أيب وقاص. 

هــ( يف م ـند سـعد بـن أيب وقـاص: 246البغـدادي )املتـوىف سـنة  أخرجل أيضا : أمحد الـدروقي (1)

؛ ابـن 114, ص2؛ أبو يعىل املوصع يف م نده: ج590؛ وابن أيب يلاصم يف ال نة: ص189ص

 .412, ص42يل ا ر يف تاريخ دمرتق: ج

, وقد أورده بهف : )إذا حدثنا ثقة يلـن يلـع بفت ـا ال 338, ص2الطبقات الكاى البن سعد: ج (2)

 (.نعدوها

؛ ابن ح ـر الع ـقع  يف فـتح 407, ص42ورواه أيضا : ابن يل ا ر يف تاريخ مدينة دمرتق: ج (3)

 .100, ص2؛ أن اب األرتـراف لهبعذري: ج60, ص7الباري:ج

 .212, ص8املع م األوسط: ج (4)
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 .(1)هذه األمة

بد اهلل يل ا , يلن ابن رب َعة:  ـا  لَعـع مـا رتـوت مـن رضس قـاط  يف وقال يل

 – وللـل –الِعهم, و ا  لل القدم يف اإلسعم, والصهر برسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل 

 .(2)(, والفقل يف ال نة, َوالن َدة يف ا رب, َواجُلود يف امَلالوسهم

واملقداد وخ ـاب وجـابر , روَي يلن سهَه  وأيب ذر (3)وقال ا اف  ابن يلبد الا

وأيب سع د اخلدري وزيـد بـن أرقـم إ  يله ـا  أول مـن أسـهم وفضـهل, هـؤالء يلـىل 

 .(4)غريه

                                                            
, 9؛ اهل ثمــي يف جممــ  الزوائــد: ج22, ص1وأخرجـل ا ــا م ا  ــكا  يف رتــواهد التنزيـل: ج (1)

 .406, ص2؛ يناب   املودة: ج190ال  وطي يف تاريخ اخلهفاء: ص؛ 120ص

؛ املحب الطاي يف الريـاض 1107, ص3أخرجل مجايلة, منهم: ابن يلبد الا يف االست عاب: ج (2)

؛ ابـن ح ـر الع ـقع  يف هتـذيب التهـذيب: 22, ص4؛ أسد الغابة: ج152, ص3النالة: ج

 .487, ص20؛ املزي يف هتذيب الكهل: ج297, ص7ج

 .1090, ص3اإلست عاب: ج (3)

؛  ابـن األثـري يف أسـد 116, ص4ورواه ايضا : ابن أيب ا ديد املعتزيل يف رتـرا اـد البعغـة: ج (4)

ــة: ج ــزي يف هتــذيب الكــهل: ج18, ص4الغاب ــوايف: ج480, ص20؛ امل , 21؛ الصــفدي يف ال

 .228, ص3؛ القندوزي يف يناب   املودة: ج178ص
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, فقـال: (1)َوملا دخل يلع )ريض اهلل يلنل( الكوفة, دخل يله ل حك م مـن العـرب

واهلل يا أمري املؤمنني, لقد زينت اخلَعفة وما زينت , َورفَعتهـا ومـا رفعتـَ , وهـي 

 .(2)إل  , منها إل ها   انت أحوج

النَاس يلن يلـع, إال أنـل  ـا  ال يبـايل  الب هقي أنل ق ل لهرتافعي: ما نفروأخرج 

, , والزاهد ال يبايل بالدنَ ا وأههها, و ا  يلاملا  بأحدل فَقال الرتافعي: إّنل  ا  زاهدا  

والعــامل ال يبــايل بأحــد, و ــا  رتــ ايلا , والرتــ اع ال يبــايل بأحــد, و ــا  رتـــريفا , 

 .(3)الرتـريف ال يبايل بأحدو

وأخرج ال هفي يف الط وريات, يلن يلبد اهلل بن أمحـد بـن حنبـل, قـال: سـألت 

                                                            
ا كــ م هــو صــاحب أمــري املــؤمنني )يله ــل ال ــعم( صعصــعة بــن صــوحا  )تــاريخ أقــول هــذا  (1)

 (.179, ص2ال عقويب: ج

هــ( بهفـ : )واهلل يـا أمـري املـؤمنني, لقـد زينـت اخلعفـة ومـا 284أخرجل ال عقويب )املتوىف سـنة  (2)

منهم: زانت , ورفعتها ما رفعت , وهلي إل   أحوج من  إل ها(. وأخرجل غري ال عقويب مجايلة, 

؛ ابـن يل ـا ر يف 415, ص1حممد بن سه ه  الكـويف يف مناقـب أمـري املـؤمنني يله ـل ال ـعم: ج

؛ ا اف  ال ـ وطي 32, ص4؛ ابن األثري يف أسد الغابة: ج445, ص42تاريخ مدينة دمرتق: ج

؛ القندوزي يف يناب   املودة: 469, ص4؛ املناوي يف ف   القدير: ج198يف تاريخ اخلهفاء: ص

 .407, ص2ج

 .63؛ وابن ح ر اهل ثمي يف الصوايلق: ص415, ص1أخرجل: العاصمي يف سمط الن وم العوايل: ج (3)
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يلهم أ  يله ا   ا   ثري األيلداء, ففـتش لـل أيلـداءه إأيب, يلن يلع, ومعاويةل فقال: 

 .(1)رجل قد حاربل وقاتهل فاطروه,   دا  منهم للإىل  رت وا  فهم جيدوا, ف اوا

 .(2)َجاء ألحد من الفَضاِئل ما َجاء لَععوقال أمحد: َما  

وقال اسهيل ل القايض, والنَ ائي, َوأبو يلع الن  ـابوري: مل يـرد يف حـق أحـد  

 .(3)من الصحابة باألسان د ا  ا  أ ثر ما جاء يف يلع

 ومن َ عم الرتافعي رتعر:

 

 

 

 

 

 
                                                            

يف هفــة  ؛ املبــار فوري81, ص7رواه مجايلـة, مــنهم: ابــن ح ــر الع ــقع  يف فــتح البــاري: ج (1)

؛ ال ـــ وطي يف تـــاريخ 129, ص5؛ ابـــن اجلـــوزي يف املنـــتظم: ج231, ص10األحـــوذي: ج

؛ ابـن يلق ـل العهـوي يف النصـائح 407, ص2؛ القندوزي يف ينـاب   املـودة: ج217اخلهفاء: ص

 .199الكاف ة: ص

؛ حممــد بــن ايب يعــىل يف طبقــات 108, ص3رواه مجايلــة: ا ــا م الن  ــابوري يف امل ــتدرب: ج (2)

, 4؛ املنـاوي يف فـ   القـدير: ج9, ص1؛ القندوزي يف يناب   املودة: ج319, ص1ا نابهة: ج

 .34؛ املوفق اخلوارزمي يف املناقب: ص418, ص42؛ ابن يل ا ر يف تاريخ دمرتق: ج468ص

, 3؛ املحــب الطــاي يف الريــاض النظــرة: ج115, ص3رواه مجايلــة, مــنهم: ابــن يلبــد الــا: ج (3)

 .9, ص1؛ القندوزي يف يناب   املودة: ج236جواهر املطالب: ج ؛ البايلو  يف188ص
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 وقال أيضا  رتعر:

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 

 
 وقال أيضا  رتعر:

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 

 

                                                            
؛ الزرنـدي يف نظـم درر 146, ص15رواه مجايلة, منهم: ابن يل ا ر يف تاريخ مدينـة دمرتـق: ج (1)

 .107, ص1؛ ابن الصباغ املالكي يف الفصول املهمة: ج110ال مطني: ص

؛ 44ورواه يف معارج الوصول أيضا : ص ؛111رواه مجايلة منهم: الزرندي يف نظم درر ال مطني: ص (2)

 .373, ص2؛ القندوزي يف يناب   املودة: ج107, ص1ابن الصباغ املالكي يف الفصول املهمة: ج

؛ ابن يلبد الا يف االنتقاء يف فضائل 20, ص9رواه مجايلة, منهم: ابن يل ا ر يف تاريخ دمرتق: ج (3)

؛ ابـن 32, ص25اآللويس يف تف ريه: ج؛  166, ص27؛ الرازي يف تف ريه: ج91الثعثة: ص

 .58, ص10؛ الذهبي يف سري أيلعم النبعء: ج20, ص9يل ا ر يف تاريخ دمرتق: ج
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الـرف  ح ـدا  إىل  وقال الب هقي إنه قـال الرتـافعي ذلـَ  حـني ن ـبل اخلـوارج

, وقاَل لل املز  إنَ  رجل توايل أهل الب ت فهو يلمهت يف هذا الَبـاب أب اتـا  (1)وبغ ا  

 فقال رتعر:

 

 

 

 

 (2) 

 من موِض  متعددة. (3)نقهت من الصوايلق خمهصا   

 .)عليه السالم(رابعًا: يف أقوال علماء الصوفية فيه 

َوإَما استَفادة الصوف ة العه ة يلنل )يله ل ال ـعم( وثنـاءهم يله ـل, فـأ ثر مـن أ  

 ةىص, و فاَب يف ذلَ  أ  سعسههم  هَها تنهى إل ل ) رم اهلل وجهل(.

 عء يلع املرتىض(.)قدس رّسه(: )رت خنا يف األصول والب (4)قال اجلن د 

                                                            
؛ فه  الن اة لعع بن حممد فتح الـدين ا نفـي: 133الصوايلق املحرقة البن ح ر اهل ثمي: ص (1)

 .21ص

 .133؛ الصوايلق املحرقة: ص98, ص3يناب   املودة لهقندوزي: ج (2)

 مهخصا . (3)

اجلن د البغدادي, هو: )اجلن ـد بـن حممـد بـن اجلن ـد البغـدادي اخلـزاز, أبـو القاسـم: صـويف مـن  (4)

العههء بالدين, مولده ومنرتأه ووفاتل ببغداد, أصل أب ل مـن ااونـد؛ و ـا  يعـرف بـالقواريري, 

← 
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وقال أيضا  )لو فرغ أمري املؤمنني من حروب وقعتل مـ  املخـالفني, لنقـل إل نـا  

 يلنل من هذا العهم, يعني يلهم ا قائق والتصوف, ما ال تط قل القهوب(.

 طالب رس العارفني(.أيب  وقال يف رتـرا التعرف: )يلع ابن 

)ريض اهلل يلنـل( إنـل قـال:  (1)وروى يلن الرت خ حمي الدين يلبد القـادر اجلـ ع  

                                                                                                                                                       
ريل: مـا رأيـت ن بة لعمل القوارير؛ ويلرف اجلن د باخلزاز ألنل  ا  يعمل اخلز؛ قال أحد معاصــ

يل ناي مثهل, الكت بة ةالو  جمه ل أللفاظل, والرتعراء لفصاحتل, واملتكهمو  ملعان ل, وهو أول 

 من تكهم يف يلهم التوح د ببغداد.

وقال: ابن األثري يف وصفل: إمام الدن ا يف زمانل؛ ويلده العههء رت خ مذهب التصوف, لضبط مذهبـل  

من العقائد الذم مـة, حممـي األسـاس مـن رتـبل الغـعة,  بقوايلد الكتاب وال نة, ولكونل مصونا  

ساملا  من  ل ما يوجب ايلةاض الرتـرع. من  عمـل: طريقنـا مضـبوط بالكتـاب وال ـنة؛ مـن مل 

بعـ  إىل  ةف  القرل  ومل يكتب ا ديث ومل يتفقل ال يقتدى بل. لل رسائل مطبويلة منها ما  تبـل

  ة, والغناء, وم ائل أخرى.أخوانل, ومنها ما هو يف التوح د واأللوه

ــرقم   ــة )ال ــل )دواء األرواا( )خمطوطــة( رســالة صــغرية ضــمن جممــوع يف األزه  ( ويف 33590ول

املغرب بالرباط يلىل جزء )خمطوط( يرتتمل يلىل نبذ من الويل  من  عم أيب القاسم اجلن د, رأيتل 

 ((.141, ص2عم لهزر ع: جيلند محاد بو يل اد املوظف يف اخلزانة  العامة بالرباط. )ينظر: األيل

حمي الدين يلبد القـادر بـن موسـى بـن يلبـد اهلل بـن جنكـي دوسـت ا  ـني الكـ ع , مؤسـس  (1)

بغـداد إىل  الطريقة القادرية, من  بار الزهاد واملتصوفني, ولد يف ج ع  )وراء طاستا ( وانتقل

ويل , وتفقـل, وسـم  هـ؛ فاتصل برت وخ العهم والتصـوف, وبـرع يف أسـال ب الـ488رتابا  سنة 

← 
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(, فقـال: يـا بنـي, وسـهم – وللـل –يلىل الكريس رأيَت َرسول اهلل )صـىل اهلل يله ـل 

فـتح إفقهت: َها يا أبتاه أنا رجل يل مي   ف أتكهم يلـىل فصـَحاء بغـدادل فقـال: 

سـب ل ربـ  إىل  , وقـال يل: تكهـم يلـىل النـاس, وأدعفاَب ففتحت؛ فتفَل ف ل سـبعا  

واملويلظة ا َ نة؛ فصه ت الظهر وجه ت, وحال  خهق  ثري, فـارتد با كمة 

زائي, فقال: أفتح فاب ففتحتـل؛ فتفـل ف ـل اميلع, فرأيت يله ا  )ريض اهلل يلنل( قائه ب

 – وللـل –, فقهت: ملَ ملب تكمهَها سبعا , قال: أَدبا  م  رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل ستا  

ندي وجـدي الفـرد )قـدس اهلل رسه (, ثم توارى يلنـي, وقـال: سـ دي وسـوسهم

العزيز( أستخرت مرة فرأيت الغوث األيلظـمل فقهـت: يـا سـ دي أريـد أ  أبـاي  

رجع يف طريقتكم حتى اسأل يلنل تفص ل ما تعهمت منكم بـع تكهـف فـاخاو  

بلل فقال: الغوث األيلظم, إ َّ ب عت  تكو  م  أمري املؤمنني يلع )يله ل ال ـعم(؛ 

ام  أ  أذهُب يف طريق ف ل لثار األقدام, ولكن ل س ف ـل أحـدا, فرأيت بعد يلّدة أي

فرأيت رجع  جال ا  يف وسط الطريق, فخفت منل, فطهبني مرتريا ب ده, ففرحـت, 

                                                                                                                                                       
ا ديث, وقراء األدب, وارتتهر؛ و ا  يأ ل من يلمل يده, وتصدر لهتدريس واإلفتاء يف بغـداد 

هـ, وتويف هبـا؛ لـل  تـب منهـا: الغن ـة لطالـب طريـق ا ـق )مطبـوع(, والفـتح الربـا  528سنة 

عم )مطبــوع(, وفتــوا الغ ــب مطبــوع, والف وضــات الربان ــة )مطبــوع(, لهمزيــد ينظــر: )األيلــ

 (.47, ص4لهزر ع: ج
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( وسـهم – وللـل –فقال: يا بطي ال ري, أنا يلع أرسهني رسول اهلل )صىل اهلل يله ـل 

وأيلَطـى يـده يف يـد ألذهَب  يلنده, فهرولت مَعل, فوصهت فأخذ ب دي هت يده, 

أيب  (, وقــال: يــا رســول اهلل, هــذا يــدوســهم – وللــل –رســول اهلل )صــىل اهلل يله ــل 

( ب ـده َيـده, فـأطه  وسـهم – وللـل –الرضا حممد, فباي  رسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

أمري املؤمنني يلع مـا يف قهبـي, وقـال: أنـا وسـ هة الب َعـة, هكـذا يف حـق أولَ ـاء اهلل 

ــا ــاىل, واإلرت ــةتع ــغال إىل  رة يف ا ق ق ــت باألرت ــدس رسه(: فهقن ــال )ق ــدب, فق ي

 واألذ ار واألرسار فت رست يلّع, وأنا  نت قبل ذل  مرتغوال بذ ر قهبي وهبي.



 

 

 

 

 املعراج الثاني عشـر

 

 يف نُبَذ من مشائله وكراماته

 وقضاياه وكلماته الدالة على علو قدره

 علماً وحكمة وزهداً ومعرفة باهلل تعاىل
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 املعراج الثاني عشر

الشالة على علو قشره علمًا ذ من مشائله وكراماته وقضاياه وكلماته َبيف ُن

 وحكمة وزهشًا ومعرفة باهلل تعاىل

 :أما مشائلهأواًل: 

س َوالهح ـة, وبـه أ, أبـ   ر(3)ربعـة (2)الهو , أضه  (1)دملفكا  )يله ل ال عم( 

ويف  (4)خصب   تل و ا    تل  ث فة طويهـة و ـا  حـَس الوجـل, ضـحوَب ال ـنّ 

القصـر من الطـول إىل  يلظ م الَع نني أقرب (5)َجام  األصول  ا  ادم رتديد االدمة

مل يصفل أحد باخلضـاب  (6) ثري الرتعر يلري  الهح ة أضه  أب   الراس والهحَ ة

                                                            
 دم الهو : أي أسمر.ل (1)

 أضه : أصه . (2)

 ربعة: ل س بالطويل الفارع وال بالقصري. (3)

 ضحوب ال ن:  ثري االبت ام. (4)

 رتديد االدمة: رتديد ال مرة. (5)

 للهذه الصفات بعضها صح ح وبعضها من صنايلة أيلدائل الذين توالوا يلا األزمنة, وال سـ ه  (6)

أم ة الرت رة املهعونة يف القرل , فقد حرصوا يلىل تضه ل الناس يف  ل زما  وصدهم يلـن ا ـق 

وإ   ا  األمر غري متعهق باملفاه م الفكرية والعقدية,  صفات يلع )يله ل ال عم( ومعحمل,  ه 

أورده املصنف نقع  يلن مصادر املخـالفني ل ـب ل يلـع بـن أيب طالـب )يله ـل ال ـعم( ومنهاجـل 

 لنبوي,  ابن األثري اجلزري وغريه.ا
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 .(1)إال نادرا  

ويف الكرما  رتـرا صح ح البخاري  ا  ح ن الوجل  أنل القمـر ل هـة البـدر 

 .(2)ضحوَب ال ن

  يلع )ريض اهلل يلنل( ح ن َويف األربعني لتاج اإلسعم ا دابادي البخاري َ ا

ا مـرة إىل  الوجل رتديد األدمة من بع د وأ  تبّ نـة مـن قريـب, قهـت اسـمر َمائـل

مربويلا  اضه  ارتعر الَبد  يلظ م الـبطن طويـل الهحَ ـة قـد مـألت َمـا بـني منكب ـل 

ــاء مــرة ومل يكــن أيلَضــاؤه وأطرافــل م ــتوية متناســبة حتــى وصــفل  خضــَب با نَ

 .(4)((3)أيلَضاؤه ثم جاتبعضهم فقال  أنل  رست 

                                                            
 .125, ص12جام  األصول البن األثري: ج (1)

 .146, ص3يناب   املودة: ج (2)

 املصدر ال ابق نف ل. (3)

 الرق ـقال صحة ملا وصفل املخالفو  بأنل لدم رتديد األدمـة وهـي الصـفة التـي  ـا  يوصـف هبـا  (4)

الهو  األفريقي إىل  برتـرتل )يله ل ال عم(  ا  قريبذهن القارئ بأ  لو  إىل   ي يتبادر والعب د

أي: األسود. وهذا خعف الواق  الذي زيفل املنافقو , أيلداء اهلل ورسولل )صىل اهلل يله ـل وللـل( 

وأيلدائل, ولنعم ما قال العم س, وهو يرثي ابنل بأب ات تكرتف يلن الداف  يف وصـف أيلدائـل لـل 

 بصفات ذم مة, فقال:

 

 

 ← 
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 ثانيًا: يف بجاعته وعلمه وزهشه.

 ألف: بجاعته )عليه السالم(.

                                                                                                                                                       

 

 

 
واملزي واملعتزيل  التي تتحدث يلن صفتل )يله ل ال عم( فقد أوردها ابن يلبد الا ا ق ق ةأما الصورة 

 فكانت  اآليت: وغريهموالععمة امل هيس  وابن ح ر

ح ـن , -أي: رتدة سواد العـني مـ  سـعتها  -القصـر, أديلد الع نني, إىل  لا)إنل  ا  ربعة من الرج 

واألغ د: مائـل العنـق  –أغ د الوجل  أنل القمر ل هة البدر ح نا , يلري  املنكبني, رتثن الكفني, 

ال ,  أ  يلنقل أبريق فضة, أصه  ل س يف رأسـل رتـعر إ-وهي صفة  ارتفة يلن رقة الطب  ومجالل 

املرتـا  الغالـوف وهـو  -من خهفل,  بـري الهح ـة, ملنكبـل مرتـا   مرتـا  ال ـب  الضـاري 

, ال يتبني يلضده من سايلده قد -والعضد  الكتفالق م الهني من العضم, واملنكب ابتداء يلظم 

أدجمت إدماجا , غذا مرتى تكفأ, وإذا أم   بذراع رجل أم   بنف ـل فهـم ي ـتط  أ  يتـنفس, 

ال من ما هو, رتديد ال ايلد وال د, وإذا مرتـى لهحـرب هـرول, إىل  ويف روايةال مرة؛ إىل  وهو

؛ 1123, ص3ثبت, قوى رتـ اع, منصـور يلـىل مـن القـاه(. ))االسـت عاب البـن يلبـد الـا: ج

ـــن ح ـــر: ج ؛ البحـــار 489, ص20؛ هتـــذيب الكـــهل: ج297, ص7هتـــذيب التهـــذيب الب

 ((.5, ص35لهم هيس: ج

هلل يله ل وللل يف ب ا  صفة يلع )يله ل ال عم(: هو ما رواه الصـدوق أما ما روي يلن رسول اهلل صىل ا

يوسـف يف مجالـل, وإىل إىل  مـن أحـب أ  ينظـر»)رمحل اهلل( يلنـل )صـىل اهلل يله ـل وللـل( أنـل قـال: 

يلـع )يله ـل إىل  , أي:«إىل هـذا إبراه م يف سخائل وإىل سه ه  يف هب تل وإىل داود يف قوتـل فه نظـر

 (.757 لهصدوق: جال عم(. )األمايل
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وأما أحوالل يف الرت ايلة ولثاره يف ا روب فمرتهورة, قال سع د بـن امل ـ ب: 

 .(1)أَصابت يله ا  )ريض اهلل يلنل( يوم أحد ست يلرتـرة رضبة

 .(عليه السالم)باء: علمه 

باملحل الَعايل, قال ابن يلبـاس: أيلطـى يلـع )ريض وأما يلهمل فكا  من الُعهوم 

 .(2)اهلل يلنل( ت َعة أيلرتار العهم, وواهلل لقد رتار هم يف العرتـر الباقي

                                                            
؛ وجاء ف ل: )لقد أصابت يله ا  يوم أحد ست 20, ص4رواه ابن األثري اجلزري يف أسد الغابة: ج (1)

 يلرتـرة رضبة,  ل رضبة تهزمل األرض, فه  ا  يرفعل إال جائ ل يله ل ال عم(.

 نـي يف يلمـدة وقد رواه غري ابن األثري, ولكن حذفوا منل ذيل ا ديث  ه أورده املصـنف, مـنهم: الع

ــاري: ج ـــرا صــح ح البخ ــاري برت ــاريخ اخلهفــاء: ص147, ص2الق ــ وطي يف ت ؛ 184؛ ال 

 .386, ص2القندوزي يف يناب   املودة: ج

, فعن يلـع )يله ـل ال ـعم( أنـل قـال: 517, ص2أما ا هبي فقد رواه بهف  لخر يف ال رية ا هب ة: ج

أ ابني يوم أحد سد  عًددرا ةبد  سدمط  إىل اثرم يف أربعد  منهدا ف دا,ني رجدل حسدن »

أقبل عليهم فماتل يف طاع  ا , وطاعد  », ثم قال: «الوجه, حسن اللحي , وأخ  بلبعي فذقامني

, وملا أخات النبي )صىل اهلل يله ل وللل فقال: يا يلـع أمـا تعـرف «رسول ا , ف هنَم عنك را يان

يدا عديل, أقدر ا  »قهت ال: ولكن رتبهتل بدح ة الكهبـي, فقـال )صـىل اهلل يله ـل وللـل(:  الرجلل,

 . «عينك, ف نه جربا,يل عليه السالم

, بهف : )واهلل لقـد أيلطـي يلـع بـن أيب طالـب 1104, ص3رواه ابن يلبد الا يف االست عاب: ج (2)

ورواه أيضـا  املحـب الطـاي يف  ت عة أيلرتار العهم, وأيم اهلل لقد رتار كم يف العرتـر العارتــر(؛

← 
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ــويلهم ــار الصــَحابة ورج ــؤال  َب ــرية إىل  وس ــواطن الكث ــل يف امل ــاواه وأقوال فت

 .(1)َوامَل ائل املعضعت مرتهور

                                                                                                                                                       
 .72؛ الاي يف اجلوهرة: ص22, ص4؛ ابن األثري يف أسد الغابة: ج160الرياض النظرة: ص

أما ما روي يلن األيلمش يلن إبراه م قال: ) انوا يـروو  أ  ت ـعة أيلرتـار العهـم ذهـب حـني مـات 

 يلمر بن اخلطاب(.

واألدلـة, سـواء يلـىل م ـتوى ا ـديث النبـوي  ما يعاضده من القرائنإىل  فهو ال يصح,  ه أنل يفتقر

علمندي رسدول ا  ألدئ »الرتـريف  ه هو حال يلهم يلع بن أيب طالـب )يله ـل ال ـعم(  قولـل: 

؛ أو سـواء يلـىل «أنا مدين  العلم وعديل باهبدا», وحديثل صىل اهلل يله ل وللل وسهم: «باب من العلم

تــب التــاريخ أو ال ــرية أو الــةاجم, والتــي امل ــتوى ا  ــايت والوقــائ  ال ــهو  ة التــي نقهتهــا  

ب ا  موارد هذا العهم الذي  ا  ح مل ت ـعة ايلرتـار إىل  تناولت ح اة يلمر بخطاب, فهي تفتقر

وبقي يلرتـر واحدل  فضع  يلن ذل , مل يظهر الراوي: من هم هـؤالء الـذين  ـانوا يـروو  هـذه 

 ا مل يصـرا هبم الراويل النت  ة واخل ارة العهم ة يلند موت يلمر بن اخلطاب   ملاذ

ويله ل: فهذا ا ديث ال يصح, ال مـن الناح ـة العهم ـة, وال الوجدان ـة, وال ينفـ  إال يف جمـال واحـد, وهـو 

  ال  اسة ال هطوية, واألغراض الرتخص ة, التي تغافل أصحاهبا يلن قول يلمر بن اخلطاب: )ال أبقـا

 . )يله ل ال عم( يفضح  ذب الراوي, فاحت اج يلمر إىل يلعاهلل ملعضهة ل س هلا أبو ح ن(

 قول يلمر بن اخلطاب: )ال أبقا  اهلل ملعضهة ل س هلا أبو ح ن( والذي أخرجل مجايلـة, مـنهم:  (1)

؛ 88؛ ابن مردويل يف مناقب يلع بن أيب طالب: ص99, ص2البعذري يف أن اب األرتـراف: ج

 ؛ وغريهم.227, ص1ودة: ج؛ القندوزي يف يناب   امل97املوفق اخلوارزمي يف املناقب: ص
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 جيم: زهشه عليه السالم.

فهو من األمـور املرتـهورة التـي أرتـةَب يف معرَفتهـا  وأما زهده )ريض اهلل يلنل(

) رمحـة اهلل(  (1)اخلاص والَعام, وأما ما رويناه يلنل يف م ـند اإلمـام أمحـد بـن حنبـل

وغريه أنـل )ريض اهلل يلنـل( قـال: لقـد رأيتنـي وأ  ألربـط ا  ـر يلـىل بطنـي مـن 

ــة  ــار, َويف رَواي ــوم أربعــة لالف دين ــغ ال  أربعــني ألــف اجلــوع, وإ  صــدقتي لتبه 

( فقال العهَهء )رمحهـم اهلل(: مل يـرد )ريض اهلل يلنـل( بـل ز ـوة مـال يمهكـل, (2)دينار

وإنه أراد )ريض اهلل يلنل( الوقوف  التي تصدق هَبا, وجعَهها صدقة جارية, و ـا  

ا َاصل مـن غهَتهـا يبهـغ هـذا القـدر قـالوا: ومل يـدخر )ريض اهلل يلنـل( قـط َمـأ ال 

؛ وروينا أنل  ا  يله ل إزار (3)ومل يةُب حني توىف إال ستهئة درهم يقارب هذا املبهغ,

 .(4)ارتةاه بخم ة َدراهم

                                                            
 .159, ص1م ند أمحد: ج (1)

ــد: ج (2) ؛ املحــب الطــاي يف 123, ص9وأخرجــل أيضــا  مجايلــة, مــنهم: اهل ثمــي يف جممــ  الزوائ

؛ املتقـي اهلنـدي يف 191يف نظـم درر ال ـمطني: ص ؛ الزرنـدي208, ص3الرياض النالة: ج

 .375, ص42؛ ابن يل ا ر يف تاريخ مدينة دمرتق: ج179, ص13 نز العهل: ج

 .145, ص3يناب   املودة لهقندوزي: ج (3)

 املصدر ال ابق نف ل. (4)
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, قـال يف (1)انتهى املهخ  من فصل اخلطاب خلواجل حممد بارسا )قـدس رسه(

, يلن ابن يلَباس, قال:  ا  م  يلع أربعة دَراهم ال (3), أخرج الواحدي(2)الَصوايلق

اـارا , وبـدرهم رسا , وبـدرهم يلعن ـة, فنـزل ف ـل يمه  غريَهـا فتصـَدق بـدرهم 

ِِِّهدْم َوَلدا            } ِِاللَّْيدِل َوالنََّهداِر ِسدرعا َوَعَلاِنَيدة  َفَلُهدْم َأْجدُرُهْم ِعْندَد َر َخدْوفٌ  الَِّذيَا ُيْنِفُقدوَن َأْةدَواَلُهْم 

                                                            
 , فقال: )ا اف  حممـد بـن حممـد بـن68, ص2ترجم لل ال  د حم ن األمني يف أيل ا  الرت عة: ج (1)

حممود البخاري املعروف بخواجل بارسا ا نفي, قال ف ل الكفوي يف أيلعم األخ ار: قـرأ العهـوم 

يلــىل يلهــهء يلصـــره, و ــا  مقــدما  يلــىل أقرانــل, وحصــل الفــروع واألصــول, وبــرع يف املعقــول 

 أيب حن فة بـن الـنعه  إمـام املـذهب ا نفـي,إىل  واملنقول( وأخذ فقهل من مرتايخ ا نف ة املنته ة

 مرتا:ل يف الطريقة النقرتبندية, ويعد أحد رت وخها(.إىل  وأما طريقل يف التصوف ف عود

وقال لغا بزرب الطهرا  يف الذريعة )قد أورد  تاب )فصل اخلطاب يف فضـائل اآلل واألصـحاب( وهـو 

د بالفارس ة, وقد قام بتعريبل ال  د بادرتاه ا  ـ ني, جـد ال ـ د يلبـد الـرح م بـن يلبـد اهلل بـن ال ـ 

 (.213, ص4(. )الذريعة: جهفة الن باء يف فضائل لل العباءبادرتاه ا  ني, الذي ألف )

هـ( حممد بن بارسا حممد بن 1110-1041, )الاهانبوري 135, ص7وقال الزر ع يف األيلعم: ج

خواجــة حممــد ابــن موهــب البخــاري ثــم اهلنــدي: فق ــل حنفــي, متصــوف, باحــث, مــن أهــل 

 م ب  احة طويهة ويلاد فاستقر يف بهده, لل تصان ف  ثرية(.)برهانبور( باهلند, قا

 .131الصوايلق املحرقة البن ح ر اهل ثمي: ص (2)

 .58أسباب النزول: ص (3)
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 .(2)((1){َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيحْزَُنوَن

 .(ليه السالمع)ثالثًا: يف وصف ضرار بن محزة لعلي 

وقال معَاوية لالار بن محـزة: صـف يل يله ـا ل فقـال: أيلفنـي, فقـال: أق ـمت 

يله َ , فقال:  ا  َواهلل بع د املـدى, رتـدي القـوى, يقـول فضـع , وةكـم يلـدال , 

يتف ر العهم من جوانبل, وتنطق ا كمة من لَ انل, ي توحش من الدن ا وزهرهَتا, 

ل الفكرة, يع بل من الهباس ما ويأنس باله ل ووحرتَتها, و ا  غزير الدمعة, طوي

قصـر, ومن الطعـام مـا خرتـن, و ـا  ف نـا  أحـدنا, جي بنَـا إذا سـألناه, ويأت نـا إذا 

ديلوناه, ونحن َواهلل َم  تقربل إيانا, وقربل منا, ال نكاد نكهمل ه َبة لل, ّيعظـم أهـل 

, الدين, َويقرب امل ا ني, ال يطم  القوى يف بطهل, وال ي أس الضع ف من يلدلـل

وأرتهد لقد رأيتل يف بعـ  مواقفـل وقـد أرخـى اله ـل سـدَولل, وغـارت ن ومـل, 

قابضا  يلىل   تل, يتمهمل متهمل الَ ه م )أي الهديغ( ويبكي بكاء ا زين, ويقول: 

                                                            
 .274سورة البقرة: اآلية  (1)

؛ 133, ص1؛ الن ـفي يف تف ـريه: ج260, ص1يف تف ـريه: ج أخرجل مجايلة, مـنهم: البغـوي (2)

؛ الفخـر 371, ص1؛ ابـن يلط ـة األندليسـ يف تف ـريه: ج398, ص1الزخمرتـري يف تف ريه: ج

؛ ابن ح ـر يف الع ـاب يف 347, ص3؛ القرطبي يف تف ريه: ج89, ص7الرازي يف تف ريه: ج

 ؛ وغريهم.634, ص1ب ا  األسباب: ج
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( 1تعر   أم إيلَّ تًوق , هيهات هيهات, قدد بانيتدك)أيب  يا دنيا غرأ غريأ,»

ثدري, وح دك  قليدل؛ آا آا مدن قلد  ثالثًا ال رجع  فيها, فعمرك قصدري, وخطدرك ك

؛ فبكـى معاويـة وقـال: رحـم اهلل أبـا ا  ـن «الزاد, وبعد السفر, ووحً  الطريس

 .(2) اَ  واهلل  ذل 

 رابعًا: يف عّشله يف الرعية ويف نفسه.

وسبَب مفارقة أخ ل يلق ل لل إنل  ا  يع طل  ل يوٍم من الرتعري ما يكفي يلَ الل, 

, فصاَر يدخر  ل يوم رت وا  قه ع , حتى أجتم  يلنـده (3)افارتتهى يله ل أوالَده مري 

ما أرتةى بل سمنا  ومترا, وصن  هلم, فديلوا يله ا  إل ل, فهَه َجاء وقدم لل ذلَ  َسأل 

, ؟«أو كدان ينفدينم ذلدَك بعدد الد أ عدزلتم عنده»يلنل, فقصوا يله ل ذلَ , فقال: 

ال حيدل يل » ـل يـوم, وقـال: قالوا: نعم, فنق  مما  ا  يعط ل مقَدار ما  ا  يعزلل 

, فغضَب, فحمى لل حديدة وقرهَبا من خِده وهـو غافـل, فتـأوه «أن أزيد من ذلَك 

                                                            
والبائن هي املرأة التي ال يلدة هلا بعد الطعق أو الوفاة,  البـا ر أو ال ـائس  بان ت : أي طهقت , (1)

 وغريها.

؛ امل ـعودي يف مـروج الـذهب: 177, ص2أخرجل مجايلة منهم: الزخمرتـري يف رب   األبرار: ج (2)

؛ الزرنـدي يف معـارج الوصـول: 402, ص24؛ ابن يل ا ر يف تـاريخ دمرتـق: ج421, ص2ج

 .235, ص1اهر املطالب: ج؛ البايلو  يف جو51ص

 حهوى ُتصن  من التمر وال من. املريس: (3)
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مدن يعطينادي تدربا, إىل  , فمال  ثذهبن«هزع من ه ا وتعر ني لنار جهنم»وقال: 

 .(1)«فلحس بمَعاوي 

اَل لـل وقد قال يوما : لوال يلهم بأ  خري لل ِمن أخ ـل مـا اقـام يلنـدنا وتر ـل, فقـ

يلق ل: أخي خري يل يف ديني,  وأنت خري يل يف دن اي, َواسأل اهلل خامتة خـري, وقـد 

 .(2)أثرت

حمتـاج وإ  فقـري فـأيلطني,  وأخرج ابن يل ا ر, أ  يلق ع  سأل يله ـا , فَقـال إ 

, فـألح يله ـل, فقـال «َعطاءَك مع املسلمني فذعطيك معهدمأ رب حت  خيرج »قال: 

ألقفال َوخذ حوان ت أهل ال وق, فقل دق هذه اإىل  ق بلفانطه «خ  بيدا»لَرجل: 

ــا يف هــذه ا وان ــت ــد أ  يتخــذو  َســارقا, قــال: (َم وأندد  تريددد أن  », قــال: تري

, قـال آلتـني معاويـة, «يتث وين سارقًا, أن آخر أموال املسلمني فذعطينَهدا دوهندم

, فأتى معاوية ف ألل فأيلطـاه ماَئـة ألـف, ثـم قـال: أصـعد املنـا «أن  َوذاكَ »قال: 

فاذ ر ما أوالَب لل يلع وما أول تَ , فصعد فحمد اهلل, وأثنى يله ـل, ثـم قـال: أهيـا 

                                                            
؛ الزخمرتــري 245, ص11رواه مجايلة, منهم: ابن أيب ا ديد املعتزيل يف رتــرا اـد البعغـة: ج (1)

 .97, ص1؛ ابن محدو  يف التذ رة ا مدون ة: ج107, ص3يف رب   االبرار: ج

؛ الب ـا  والتب ـني 423, ص3؛ أسد الغابة البن األثري: ج107, ص3االست عاب البن يلبد الا: ج (2)

 .63, ص20؛ الوايف بالوف ات: ج185, ص7؛ التذ رة ا مدون ة: ج374له اح : ص
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الناس إ  أخا م إ  أَردت يله ا  يلىل دينل فاختـار دينـل يلـّع, وإ  أردت معاويـة 

 .(1)يلىل دينل فاختار  يلىل دينل

داين يلن جمّم  أ  يله ا  ا  يكنس ب ت املال ثم يصع ف ـل رَجـاء َوأخرج ابن امل

 .(2)أ  يرتهد لل أنل مل ةبس ف ل املال يلن امل همني

ل قـال: يلـىل ثـعث خصـال: يلـىل وقال معاوية خلالد بن معمـر مل أحببـَت يله ـا  

 .(3)حهمل إذا غضب, ويلىل صدقل إذا قال, ويلىل يلدلل إذا حكم

 ه السالم.خامسًا: يف وصفه لنفسه علي

 وملا وَصل إل ل فخر من مَعاوية قال لغعمل: أ تب إل ل ثم أمىل يله ل:

 

 

 

 

 

 
                                                            

؛ 419, ص2؛ القنـدوزي يف ينـاب   املـودة: ج223رواه أيضا ؛ ال  وطي يف تـاريخ اخلهفـاء: ص (1)

 .132الصوايلق املحرقة: ص

ــي: ج (2) ــارات لهثقف ــد: ج46ص, 1الغ ــن أيب ا دي ــة الب ــز 199, ص2؛ رتـــرا اــد البعغ ؛  ن

, 3؛ تـاريخ ا إلسـعم لهـذهبي: ج478, ص42؛ تاريخ ابن يل ا ر: ج182, ص13العامل: ج

 .643ص

 .132؛ الصوايلق املحرقة: ص152, ص3رب   األبرار لهزخمرتـري: ج (3)
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 (1) 

قال الب هقي: إ  هذا الرتعر مما جيب يلىل  ل أحد متواٍ  يف يلـع حفظـل, لـَ عهم  

ــعم ــاخره يف اإلس ــَ   (2)مف ــم خمه ــن أ  هىصــ, ت ــر م ــع أ ث ــب يل ــى, ومناق انته

 الصوايلَق.

, يلن جابر, قال: سمعت يله ا  ينرتد ورُسول اهلل صـىل اهلل (3)وأخرج ابن يلَ ا ر

 وسهم: –وللل  –يله ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .82: ص؛ نظم درر ال مطني123, ص3رتـرا اد البعغة البن أيب ا ديد: ج (1)

 .133؛ الصوايلق املحرقة: ص420, ص2يناب   املودة: ج (2)

 .521, ص42تاريخ مدينة دمرتق البن يل ا ر: ج (3)
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 .(1)«صدقت يا يلع»( قال: وسهم – وللل –فتب م رسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

 سادسًا: يف كراماته عليه السالم وآياته الباهرة.

 وأما كراماته )عليه السالم( فمنها رد الشمس

, يلن أسـهء بنـت يلمـ س, قالـت:  ـا  رسـول اهلل )صـىل اهلل (2)أخرج الطاا 

( إذا نزل يله ل الـوحي يكـاد يغرتـى يله ـل, فـأنزل يله ـل يومـا  وسهم – وللل –يله ل 

 وللـل –وَراُسل يف ح ر يلع حتى غابت الرتمس, فرفَ  رسول اهلل )صىل اهلل يله ـل 

, «رسدول ا ال يدا »ل, قـال: « دلي  العصددر يدا عديل»( رأسل, فقال لـل: وسهم –

فديلى اهلل فرد يله ل الرتمس حتـى َصـىل العصــر, قالـت: فرأيـت الرتـمس بعـدما 

 .(3)غربت حني ردت حتى َصىل العصـر(

                                                            
؛ الزرنـدي يف 99, ص2وأخرجل مجايلة, منهم:  ا ـاف  االصـبها  يف ذ ـر أخبـار اصـبها : ج (1)

 .96نظم درر ال مطني: ص

 .151, ص24املع م الكبري لهطاا : ج (2)

هــ( يف رتــرا 323وأخرجل مجايلة, منهم: ا ـاف  ابـن سـهمة األزدي الطحـاوي )املتـوىف سـنة  (3)

؛ ابن 102؛ ابن املغازيل يف مناقب يلع بن أيب طالب يله ل ال عم: ص46, ص1معا  اآلثار: ج

, وقد حذف من ا ـديث مـا يتعهـق بـرد الرتـمس, ووضـ  مكانـل 584أيب يلاصم يف ال نة: ص

إىل  بث الفايلل يف طبايلة الكتاب ونفاقل يف  ته  ما أمر اهلل بل أ  يوصـلنقاط, مما يكرتف يلن خ

؛ ابن يل ـا ر يف تـاريخ 197, ص15؛ تف ري القرطبي: ج126, ص2الناس؛ تف ري الرازي: ج

← 
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ملا  نـا بخ ـا سـهر رسـول »ا  ن رتاذا  الفضع, يلن يلع, قال: أبو  وأخرج

  ( يف قتال املرتـر ني, فهه  ا  من الغد و ا  موسهم – وللل –اهلل )صىل اهلل يله ل 

ــام  ــل ومل أصــِل صــهوة الَعصـــر, فوضــ  رأســل يف ح ــري فن صــهوة العصـــر جوت

فاستثقل ومل ي ت ق  حتى غربت الرتمس فهم أست ق  م  غروب الرتمس قهـت: 

يا رسول اهلل ما صه ت العصـر  راه ـة أ  أوقظـ  مـن نومـ , فرفـ  رسـول اهلل 

عدىل ق بنفسده اللهم إن عبددك تصدد»( يده, وقال: وسهم – وللل –)صىل اهلل يله ل 

, فرأيتَها يلىل ا َال يف وقت الَعصـر, ب ضاء نق ل حتـى «نبّيك, فذردد عليه جدروقَها

 .(1)قمت, ثم توضأت ثم صه ت ثم غابت

أنًدكم با  »ذر, قال: قال يلع يوم الرتورى: أيب  وأخرج رتاذا  الفضع, يلن

ّدت له الًمس غري حني نام النبي ) ىل ا  عليه  وسدلم(  –وآله  –هل فينم من رو

يدا عديل  دلي  العصددر؟ يف ح درأ حتد  غابد  الًدمس, فمدال   وجعل رأسده

قلدد   الّلهددم ال, فمددال  اللهددم أردد هدد ا عليدده, ف ندده كددان يف طاعتددَك وطاعدد  

                                                                                                                                                       
 .145؛ ابن مردويل يف مناقب يلع يله ل ال عم: ص214, ص42دمرتق: ج

؛ واملقريزي يف امتاع األسـهع: 349, ص12جأخرج مجايلة, منهم: املتقي اهلندي يف  نز العهل:  (1)

؛ ال ـــ وطي يف جـــام  115, ص1؛ البـــايلو  الدمرتـــقي يف جـــواهر املطالـــب: ج30, ص5ج

 (.34681, برقم )33, ص32األحاديث: ج
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 .(1)«رسولَك 

 وحديث رَدها صححل الطّحاوي, والقايض يف الرتفاء, وح نل رت خ اإلسـعم

   من قالوا: إّنل موضوع., وتبعل غريه, وردوا يلىل مج (2)زريللأبو 

 -وللل  -قال يف الرتواهد: وق  َرد الرتمس ثان ا بعد رسول اهلل )صىل اهلل يله ل  

بابـل, وأراد أ  يمـر يلـىل إىل  وسهم( حـني توجـل أمـري املـؤمنني ) ـرم اهلل وجهـل(

الفرات, و ا  وقت صهوة العصـر, فَصىل م  طائفة من أصَحابل, وأرتـتغل مج ـ  

لدَواب يلىل البحر, حتى  غربت الرتمس وفاهتم َصـهوة العصــر, أصَحابل بأمرار ا

أمــري املــؤمنني ) ــرم اهلل وجهــل( فــديلى اهلل إىل  فتكهُمــوا يف ذلــَ  حتــى بهــغ اخلــا

ســبحانل أ  يــرد الرتــمس, فأســت اب اهلل لــل, ويلــادت الرتــمس حتــى قامــت يف 

موِض  تكـو  ف ـل وقـت صـهوة الَعصــر, فهـه سـهم النـاس مـن صـهوهتم غربـت 

لرتـمس, و ــا  هلـَـا صــوت َهائــل, فخـاف النَــاس وارتــتغهوا بالت ــب ح َوالتهه ــل ا

 .(3)واالستغفار

                                                            
, ط جممـ  إح ـاء الثقافـة اإلسـعم ة؛ 177, ص1أخرجل مجايلة, مـنهم: البـايلو  الدمرتـقي: ج (1)

 (.34132, برقم )228ص ,31ال  وطي يف جام  األحاديث: ج

 , ط مكتبة القاهرة بمصـر.128الصوايلق املحرقة: ص (2)

؛ 204, ص1أخرج ا ادثة مجايلة, منهم: الرت خ الصدوق رمحل اهلل يف مـن ال ةالـه الفق ـل: ج (3)

← 
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الَباب حكاية يل  َبـة حـدثني هبـا مجايلـة مـن مرتـا:نا  ويف (1)وقال يف الصوايلق

بالعراق: إّاُم رتاهدوا أبا منصور املظفر بن أزد رتري العبادي املوايل , ذ ر بعـ  

اظ, وذ ـر فضـايل أهـل الب ـت فغطـت سـحابة العصـر هذا ا ـديث ونمقـل بألفـ

 الرتمس وأنرتد:إىل  الرتمس حتى ظن الناس أَاا قد َغابت فَقام يلع املنري وأوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .(2)الرتمس وطهعتإىل  قالوا: فان اب

 – وللـل –ومنها ما أخرج ابن رتاهني, يلن يلع, قال رسول اهلل )صىل اهلل يله ـل 

يلع فايلتصم القربة ثـم  فاح م الناس, فقام «؟من يستسمي لنا من املداء» (:وسهم

ائ ــل وم كائ ــل جإىل  فانحــدر ف هــا, فــأوحى اهلل ,بع ــدة القعــر مظهمــة أتــى بوــرا  

                                                                                                                                                       
؛ الفتــال الن  ــابوري يف روضــة الــوايلظني: 347, ص1الرتــ خ املف ــد رمحــل اهلل يف اإلررتــاد: ج

؛ 172, ص41يف البحـار: ج ؛ الععمـة 138 يف امل ـت اد: ص؛ الععمة ا ـع129ص

 .418, ص1؛ القندوزي يف يناب   املودة: ج286, ص1األربع يف  رتف الغمة: ج

 .128الصوايلق املحرقة البن ح ر: ص (1)

, 2؛ القنـدوي يف ينـاب   املـودة: ج232, ص20ورواه أيضا : الـذهبي يف سـري أيلـعم النـبعء: ج (2)

 .410ص
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( وحزبل فنزلوا مـن وسهم – وللل –رساف ل: تأّهبوا لنصـر حممد )صىل اهلل يله ل إو

إىل  ال هء, هلـم لغـط يـذيلر مـن سـمعل, فهـه مـروا بـالبور سـهموا يله ـل مـن أوهلـم

 .(1)لخرهم إ راما وتب  ع

, وأمحــد, وابــن ماجــة, َوالبــزاز, وابــن جريــر (2)رتــ بةأيب  ومنهــا مــا أخــرج ابــن

يف الدالئل, والض اء, يلن يلبد الرمحن  (3)وصححل, والطاا , وا ا م, والب هقي

لــ ىل, قــال:  ــا  يلــع :ــرج يف الرتــتاء يف إزار ورداء ثــوبني خف فــني, ويف أيب  ابــن

الص ف بالقباء املحرتو, والثوب الثق ل, فقال الناس لعبد الرمحن لو قهـت ألب ـ  

لنــاس قــد رأوا مــن أمــري املــؤمنني رتــ وا  فقهــت: إ  اأيب  نــل ي ــهر معــل, ف ــألتامف

استنكروه, قال: وما ذابل قالوا: :رج يف ا ر الرتديد يف القَبـاء املحرتـو َوالثـوَب 

الثق ل وال يبايل, ذلَ  و:رج يف الاد الرتديد يف الثوبنَي اخلف فني واملعئني ال يبايل 

أسأل , )أ  ت ـألل  ذلَ  وال يتقي بردا , فَهل سمعت يف ذل  رت وا  فقد أمرو  أ 

إذ سمرت يلنده, ف مر يلنده فقال: يا أمـري املـؤمنني, إ  النـاس قـد تفقـدوا منـَ  

                                                            
؛ املتقــي اهلنــدي يف  نــز 308وأخرجــل ايضــا  مجايلــة مــنهم: املوفــق اخلــوارزمي يف املناقــب: ص (1)

؛ ال ـ وطي يف 50, ص1؛ أبو نع م االصـبها  يف فضـائل الصـحابة: ج421, ص10العهل: ج

 .3467, برقم 28, ص32جام  األحاديث: ج

 .523, ص8املصنف البن ايب رت بة: ج (2)

 .213, ص4قي: جدالئل النبوة لهب ه (3)
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قال: )جـرج يف ا ـر الرتـديد يف القَبـاء املحرتـو أو الثق ـل,  ؟«وما هو»رت وا , قال: 

وجــرج يف الــاد الرتــديد يف الثــوبني ا ف فــني واملعئــني ال تبالــل ذلــ , وال تتقــي 

قهت: بىل واهلل قـد  نـت معكـم,  «وما كن  مَعنا يا أبا ليىل بثيرب؟» ل قال:(1)بردا(

وسلم( بعث أبا بندر فَسدار بالندا   –وآله  –ف ن رسول ا  ) ىل ا  عليه » :قال

 فاهنزم حت  رجع, وبعث عمر فذهنزم بالنا  حت  أنته .

حيب ا  وسلم(  ثعطني الراي  رجاًل  –وآله  –فمال رسول ا  ) ىل ا  عليه  

ورسوله, وحيبه ا  ورسوله, يفتح ا  لده لديس بفدرار فذرسدل إيّل فددعاين, فذتيد  

, فدََم آذاين «اللهم أكفه احلدر والدربد»ًا فتفل يف عيني, وقال  وأنا أرمد ال أبصدر جيئ

 .(2)«بعد حر, وال برد

َما رمددت », والض اء, يلن يَلع, قال: (3)َوأخرج ابن جرير وصححل, وأبو يعىل

وسلم( وجهدي, وتفدل  –وآله  –وال  دع  من  مسح رسول ا  ) ىل ا  عليه 

                                                            
 هكذا وردت يف املصدر الذي نقل يلنل, أي املصنف البن أيب رت بة. (1)

؛ البويصـــري يف اهــاف 291, ص31أخرجــل مجايلــة, مــنهم: ال ــ وطي يف امل ــند اجلــام : ج  (2)

, 2؛ ابن يل ا ر يف تار:ـل: ج122, ص13؛ املتقي اهلندي يف  نز العهل: ج72, ص7اخلرية: ج

, 1؛ ابن محـدو  يف التـذ رة ا مدون ـة: ج144, ص1 رب   األبرار: ج؛ الزخمرتـري يف412ص

 .82ص

 .445, ص1يب يعىل: جأم ند  (3)
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 .(1)«يف عيني يوم خيرب حني أعطاين الراي 

وح نل, يلن َجابر بن يلبد اهلل, قال: إ  يله ا  محل الَبـاب  (2)رت بةأيب  وأخرج ابن

 .(3)يوم خ ا حني صَعد امل همو  مفتوحا , وإنل جرب فهم ةمهل إال أربعو  رجع  

, يلن ح ر املدري, قال: قال يلـع: (4)ومنها ما أخرج يلبد الرزاق, وابن يل ا ر

, قهــت: «منعدد», قهــت: و ــأين ذلـ ل, قــال: ؟«كيدئ بددك إذا أمددرت أن تلعنندي»

, قـال: فـأمر  حممـد ابـن يوسـف أخـو «العني وال ترّبأ مندي»فك ف أصن ل قال: 

ا َ اج و ا  أمريا  يلىل ال من أ  ألعن يله ا , فقهت: إ  األمري أمر  أ  ألعن يله ا  

                                                            
؛ اهل ثمـي 150وأخرجل مجايلة, منهم: ابن املغازيل يف مناقب يلع بن أيب طالب يله ل ال عم: ص (1)

تقــي ؛ امل154, ص3؛ املحــب الطــاي يف الريــاض النالــة: ج122, ص9يف جممــ  الزوائــد: ج

؛ الــذهبي يف 109, ص42؛ ابــن يل ــا ر يف تار:ــل: ج420, ص12اهلنــدي يف  نــز العــهل: ج

؛ ال  وطي يف تاريخ 375, ص7؛ ابن  ثري يف البداية والنهاية: ج626, ص3تاريخ اإلسعم: ج

 .407, ص2؛ القندوزي يف يناب   املودة: ج190اخلهفاء: ص

 .507, ص7املصنف البن أيب رت بة: ج (2)

؛ املحـب الطـاي يف 367, ص7وأخرجل مجايلة, منهم: ابن ح ر الع قع  يف فتح البـاري: ج (3)

ــاض: ج ــهل: ج151, ص3الري ــز الع ــدي يف  ن ــي اهلن ــاريخ 136, ص13؛ املتق ــذهبي يف ت ؛ ال

 .416, ص4؛ ابن  ثري يف البداية والنهاية: ج412, ص2اإلسعم: ج

 .310, ص56تاريخ مدينة دمرتق: ج (4)
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 , فهذا من  رامات يلع وأنصاره بالغ ب.(1)فالعنوه لعنل اهلل فه فطن هلَا إال رجل

يف الَدالئل, يلن جعفر بن حممد, يلن أب ل, قال: يلرض  (2) منعأبو  منها ما أخرج

لعع رجع  يف خصوَمة ف هَس يف أصل جدار, فقاَل لل رجل: اجلدار يق ؛ فقـال 

 .(3), فقىض ب نهه, وقام ف قط اجلدار«أمض كف  با  حارساً »يلع: 

أدعدو عليدك »( حدث بحديث فكذبل رجل, فَقال لل: يلنل ومنها إّنل )ريض اهلل

 .(4), قال: أدع, فديلا يله ل فهم ياا حتى ذهَب بصـره«إن كن  كاذباً 

                                                            
؛ القـايض الـنعه  املغـريب يف رتــرا 888, ص2مجايلة, مـنهم: الثقفـي يف الغـارات: جوأخرجل  (1)

؛ الع ــع يف معرفــة 358, ص2؛ ا ــا م الن  ــابوري يف امل ــتدرب: ج171, ص1األخبــار: ج

؛ ابــن قت بــة الــدينوري يف يل ــو  206؛ اجلــاح  يف الب ــا  والتب ــني: ص288, ص1الثقــات: ج

ــار: ج ــات: ج؛ الصــفدي يف 271, ص2األخب ــوايف بالوف  ــاريخ 158, ص5ال ؛ ال ــ وطي يف ت

 .197اخلهفاء: ص

 .515, برقم 148, ص2دالئل النبوة أليب نع م: ج (2)

, ط مطبعـة ال ـعادة 157, ص1وأخرجل أيضـا  مجايلـة, مـنهم: ال ـ وطي يف تـاريخ اخلهفـاء: ج (3)

ض النالـة: ؛ املحـب الطـاي يف الريـا488, ص3بمصـر؛  الكاندههوي يف ح ـاة الصـحابة: ج

 .36471, برقم 131, ص13؛ املتقي اهلندي يف  نز العهل: ج282, ص1ج

, ط دار ا ـرمني 1791, برقم 219, ص2أخرجل مجايلة منهم: الطاا  يف املع م األوسط: ج (4)

, ط دار الفكـر؛ ال ـ وطي يف تـاريخ اخلهفـاء: 153, ص9بالقاهرة؛ اهل ثمي يف جمم  الزوائد: ج

 ة ال عادة بمصـر., ط مطبع157, ص1ج
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ومنَها ما ثبت بالروايات الصح حة إّنل ) رم اهلل وجهل(  ا  إذا وضَ  رجهل يف 

الر اب اآلخر, إىل  الر اب أفتتح تعوة القرل  من الَفاهة, َومَلا وَصل رجه ل الثا 

 .َواستوى رَدائل يلىل الدابة ختم القرل 

ومنها ما روى يلن أسهء بنـت يلمـ س, يلـن فاطمـة الزهـَراء )ريض اهلل يلـنهَه( 

طالب ل هة الزفـاف, أل  سـمعت األرض تـتكّهم أيب  جوفت من يلع ابن)قالت: 

(, وسـهم – وللـل –مَعل, فهَه أصبحت حك ـت ذلـَ  لرسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل 

ــل  ــل –ف ــ د رســول اهلل )صــىل اهلل يله  ــاىل, وأطــال ( رتــكوســهم – ولل ر اهلل تع

, ف ن ا  تعاىل فلدل »ال  ود ثم رفَ  رأَسل, فقال:  َيا فاطم  أبًدر بطهارا نسلكا

رأ بعلكا عىل اقاليس كلَها, وأمر اثرم أن يتنلم مَعه ب ميع أخَبارَها, وبدَم جيد

 .(1)(«املغربإىل  عليَها من املًدرق

ــرية  ــعم(  ث ــل ال  ــل )يله  ــواهد و رامات ــذا يف الرت ــا  ــة لن ــهرية ال َحاج إىل  رت

                                                            
بنـاء العامـة فـ ه تـوفر لـدّي مـن مصـادرهم, يف حـني أورده بعـ  يلهـهء أمل أيلثر يله ـل يف  تـب  (1)

؛ ويف 94, ص3مام ة االثنا يلرتـرية, فكـا  مـنهم: ال ـ د ابـن طـاووس يف إقبـال األيلـهل: جاإل

ا  يف ؛ ال ـ د هارتـم البحـر172؛ ح ن بن سه ه  ا ع يف املختصــر: ص111الطرائف: ص

؛ االربـع يف  رتـف الغمـة: 271, ص41؛ الععمـة امل ه ــي: ج121, ص1مدينة املعـاجز: ج

 ؛ وغريهم.289, ص1ج
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 احَصاءَها فامنَّل مظهر الَع ايب.

 سابعًا: يف قضائه عليه السالم وحكمه يف املعضالت من املسائل.

 وأما قضاياه عليه السالم

, وابن من  , وابن جرير (3), وأمحد(2)رت َبةأيب  , وابن(1)فمنها ما أخرج الَط ال ـي

 – وللـل –رسول اهلل )صىل اهلل يله ل  بعثني», يلن يلع, قال: (4)وصححل, والب هقي

ه هو  ـذلَ  يتـدافعو  هقوم قد بنوا زب ة لألَسد, فب نإىل  ال من فانته نَاإىل  (وسهم

إذ سقط رجل متَعهق بآخر, ثم تعهق رجل لخر حتى َساروا ف َها أربعـة ف ـرحهم 

 األسد ثم انتدب لل رجل بحربة فقتهل, وماتوا مـن جـراحتهم  ههـم, فقـام أول ـاء

أول اء الثا  فأخرجوا الَ ـعا ل قتهـوا, فأتـاهم يلـع يلـىل قضـّ ة ذلـَ , إىل  األول

(, حـي  أنـا وسـهم – وللـل –فقال: تريدو  أ  تقَتتهوا ورسول اهلل )صـىل اهلل يله ـل 

أقيض ب نكم بقضاء إ  رض تم فهو القَضاء وإالّ جحـد بعضـكم يلـىل بعـ  حتـى 

(, ف كـو  هـو الـذي يقيضـ لـل, فمـن هموسـ – وللـل –تاتوا النبي )صىل اهلل يله ـل 

                                                            
 .18م ند أيب داود: ص (1)

 .12, ص7املصنف البن أيب رت بة: ج (2)

 .77, ص1م ند أمحد: ج (3)

 .249, ص6معرفة ال نن واآلثار: ج (4)
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يلدى بعـد ذلـَ  فـع حـق لـل أمجعـوا ِمـن قَبائـل الـذين حفـروا البـري, ربـ  الديـة, 

ونصف الدية, وثهث الدية, َوالديـة  امهـة, فهـألول الربـ  ألنـل ههـَ  مـن فوقـل, 

ولهثا  ثهث الدية, ولهثالث نصف الدية, ولهراب  الديـة, فـأبوا أ  يرضـوا, فـأتوا 

( وهــو يلنــد مقــام إبــراه م, فقصــوا يله ــل وســهم – وللــل –صــىل اهلل يله ــل النبــي )

 , فقـال رجـل مـن القـوم: إ  يله ـا  «أنا أقىَض بيننم واحتب »القّصة, فقال: 

(؛ ويف لف , فقال وسهم – وللل –ب ننا, فقضوا  يله ل, فأجازه النبي )صىل اهلل يله ل 

 .(1)(«كَم قىض عيلالملاء »وسهم:  –وللل  –النبي صىل اهلل يله ل 

أتـى يلمـر بـن )طالـب يلـع بـن أمحـد, يلـن سـع د بـن جبـري, قـال: أبو  وأخرج

لل خهَقـا , ثـدَيا  َوبطنـا  َوأربعـة أيـدي ورأسـا   اخلطاب بامرأة قد َولدت َولدا  

وفرَجا  هذا يف النصف األيلىل, فأما األسفل فامنل فخذا  وَسـاقا  ورجـَع  مثـل 

ذلـَ  اخلهـق الع  ـب, أبـو  اَثهـا مـن زوجَهـا وهـوساير النَاس, فطهبت املـرأة مري

( فرتاورهم, فهـم وسهم – وللل –فديَلى يلمر بأصَحاب رسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

 طالب, فقال يلع:أيب  ديلى يلع ابنجي بوا ف ل بيشء, و

                                                            
؛ إمــام مــذهب 449, ص2بــن ا  ــني يف األحكــام: جوأخرجــل مجايلــة, مــنهم: اإلمــام ة ــى  (1)

ــاب األم: ج ــافعي يف  ت ــار: ج187, ص7الرت ــل األوط ــو ا  يف ن  ؛ املحــب 234, ص7؛ الرت

 .169, ص3الطاي يف الرياض النظرة: ج
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, وأقدم مدن » إن ه ا أمر ينون له بناء فذحبسَها, وأحبس ولَدها, وأقبض َمداهلمه

 .«باملعروف خيدمهم, وأنفس عليهم

ففعل ذل  يلمر, ثَم ماتت املرأة ورتب اخلهق وطهَب املـرياث, فحكـم لـل يلـع 

بأ  يقم لل خادم خىص :دم فرج ل, ويتوىل منل ما تتوىل األمهـات, ال ةـل ألحـد 

يلع فقال لل: يا أبـا إىل  سوى اخلادم, ثم إ  أحد البدنني طهَب النكاا, فبعث يلَمر

ارتـتَهى أحـدمَها رتـهوة خالفـل اآلِخـر, وإ ب طهـب  حَ ن ما جتـد يف أمـر هـذين إ ب 

اآلخر َحاجة طهـب الـذي يه ـل ضـَدها, حتـى أنـل يف َسـايلتنَا هـذه طهـب أحـدمَها 

 اجلهع, فقال يلع: 

ا  أكرب, إن ا  أحلم َوأكرم من أن يرى عبدًا أخداا وهدو جيدامع أهَلده, ولندن »

 .«إال عند املوت عللوا ثلَثا ف ن ا  سيميض قلاءا فيه َما طلَب ه ا

فَعا  بعدَها ثَعثة أيام وَمات ف م  يلمر أصَحاب رسول اهلل )صىل اهلل يله ـل 

( فرتاورهم ف ل, قال بعضهم: أقطعـل حتـى تبـني ا ـّي مـن امل ـت وسهم – وللل –

َوتكفنل وتدفنل, فقال يلمر: إ  هذا الذي أرتـرتم أيل ب, أ  نقتل ح ا  بحال م ت 

هلل حَ ـبكم تقتهـو  وأنـا ارتـهد أ  ال إلـل إال اهلل وأ  ا :َوضد اجلَ د ا ي, فقـال

يَلع فقاَل لل: يا أبا ا َ ن أحكم ف ه بني إىل  حممدا  رسول اهلل, وَقراء القرل  فبَعث

 هذين اخلهقني, فَقال يلع: 
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اثمر فيه أو ح من ذلَك واسَهل وأيرَس, احلنم أن تغسلوا َوحتنطوا وتنفنوا »

له اقادم إذا مىض فيعاون عليه أخاا, فد ذا كدان بعدد ثدالق وتدعوا مع ابن أمه حيم

جئ فاقطعوا جافًا وينون مو َع حي ال يذط ف ين أعلم أن ا  ال يبم  احلدّي بعددا 

 .«أكثر من ثالَق لَيال يتذذى برا,ح  نتن  وجيفته

طالب فَه أيب  ففَعهوا بل ذل , فَعا  اآلخر ثعثة أيام وَمات, فقال يلمر: يا ابن

 .(1)(لت  ارتف  ل رتبهة, وموض   ل حكمز

َوأخرج ا َاف  مجال الدين املزي يف هتذيبل
, يلن زر بن حبـ ش, قـال: جهـس (2)

يا  م  أحدمَها مخَ ة أرغفـة, ومـ  اآلخـر ثعثـة أرغفـة, فهـَه وضـَعا  رُجع  يتَغدَّ

 الغداء بني أيدهيه مّر هبَه رجل ف هم, فَقـاال أجهـس لهغـَداء ف هـس وأ ـل معهـَه 

واستوىف  ههم األرغفة الثهن ة فقام الرجل وطـرا إلـ َهه ثهن ـة دَراهـم وقـال هلـَه 

خذاَها يلوضا  ممَا أ هت لكـه وثهثـل مـن طَعـامكه فتنازيَلـا فقـال َصـاحب اخلم ـة 

األرغفة يل مخَ ة دَراهم َول  ثعثة وقال َصاحب األرغفة الثعثة ال أرىض إال أ  

                                                            
, 5؛ املتقـي اهلنـدي يف  نـز العـهل: ج264, ص29أخرجل مجايلة, منهم: ا ـاف  ال ـ وطي: ج (1)

؛ 220, ص5؛ ال ـ د حممـد قـع لكهنـوي: ج173, ص6م ني: ج؛ الغدير لهععمة األ833ص

 وغريهم.

 .486, ص20هتذيب الكهل: ج (2)
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ا يله ل طالَب فقّص أيب  املؤمنني يلع ابن أمريإىل  فارتفَعاتكو  الدراهم ب ننا نصفني 

قد عرم عيّل  احبك ما عرم َوخبزا أكثر من »قصتهَه فقال لَصاحب الَثعثة: 

ليس لَك », فقال: َواهلل ال رض ت إال بمر ا ق, فقال يلع: «خبزَك فارم بالثالث 

, «هدو ذاكَ », فقال الرجل: سبحا  اهلل, قـال: «من  احلس إال درهم َواحد َوله سبَع 

أليس الثَمني  أرغف  أربَعد  »قال: فعرفني الوجل يف مر ا ق حتى أقَبهلل فقال يلع: 

وعًدددرون ثلثددًا أكلتموَهددا وانددتم ثالثدد  وال يعلددم اثكثددر أكددال مددننم وال اثقددل 

تسددَع   فيحملددون يف أكلنددم عددىل السددَواء, فذكلدد  أندد  الثَمنيدد  أثددالق وإنددَم لددَك 

أثالق, َوأكل  احبك ثَمني  أثالق وله سمس  عًددر ثلثدا, أكدل منهدا ثَمنيد  وبمدي 

, فقـال الرجـل «سبع , وأكل لك واحدا من تسع , فلك واحد بواحدك وله سدبع 

 .(1)(رض ت اآل 

 األيلور الَ ـهمى, إ َّ رجـع  جـاءأيب  يلن يلبد الرزاق, َوأبو طالب املذ ور, يلن

فقال: يا أمري املؤمنني إ  قد رَقت فاحتهمـت يَلـىل أم فـع ,  طالبأيب  يلع ابنإىل 

                                                            
؛ الصـفدي يف الـوايف بالوف ـات: 1105, ص3وأخرجل أيضا: ابـن يلبـد الـا يف االسـت عاب: ج (1)

؛ القنــدوزي يف ينــاب   205, ص1؛ البــايلو  الدمرتــقي يف جــواهر املطالــب: ج179, ص21ج

؛ ال ـ وطي يف جـام  األحاديـث: 6, ص20؛ النويري يف ااية األرب: ج411ص, 2املودة: ج

 .28, ص2؛ العاصمي يف سمط الن وم العوايل: ج33195, برقم 259, ص30ج
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َوالرجل قايلد, فغضب ثم وثب إل ل فتَعهق بل, وقال: يا أمري املؤمنني خذ يل بحقي 

َما أجد عىل النَايم حنًَم, إال أن أقيمه يف الًمس وأحدد »منل, فتب م يلّع, ثم قال: 

 .(1)«هفيئه إفءاقًا وحنًَم  , فَتعال نرضبو فيئ

 ثامنًا: يف بعض من حكمه ومواعظه وبالغته

 (:عليه السالم)وأّما كلماته 

فهي خارجة يلن اإلحَصاء, وهي من الَبعغة بالدَرجـة القصـوى, لكنـي أنقـل 

 طرفا  منَها.

يف ا  ـة, َوأبـو  بنضرر أخرج ابن األنباري يف املَصاحف, والـذهبي يف الِعهـم, 

 أخـذ ب ـدي  يلـع ابـن), يَلن  م ل بن زياد, قـال: (3), وابن يلَ ا ر(2)نع م يف ا ه ة

 تنفس, ثم قال: (4)ناحَ ة اجلَبا , فهَه أصحرإىل  طالَب فأخرجنيأيب 

يا كميل إن ه ا الملوب أوعَي , فثريَها أوعاَهدا, أحفدظ عندي مدا أقدول لدَك, »

                                                            
, ط مؤس ة الرسالة؛ ا اف  14510, برقم 999, ص5أخرجل املتقي اهلندي يف  نز العهل: ج (1)

 .32422, برقم 395, ص29ال  وطي يف جام  األحاديث: ج

 .80, ص1حه ة األول اء أليب نع م االصبها : ج (2)

 .18, ص14تاريخ دمرتق: ج (3)

 الصحراء بعد أ  خرج من مدينة الكوفة.إىل  اصحر, أي: وصل (4)
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, عاطٌ رباين, ومتَعلم عىل سبيل ن اا, و,ج رَعاٌع أتباع كل باغ يميلدون النا  ثلث 

ركدن وثيدس, يدا كميدل الَعلدم إىل  مع كل ريح, َط يستليئوا بنور العلم, وط يل ذوا

خري من امَلال, َوالعلم يزكوا عىل اإلنَفاق, َواملال تنمَصه النفم , يا كميل حمّبد  العداط 

ط الطاعد  لربده يف حياتده, ونيدل اثحدوثد  بعدد وفاتده, دين يدان بده, منسدب  العدا

ونفَم  امَلال تزول بزواله, والعلم حاكم واملال حمندوم عليده, يدا كميدل مدات خدزان 

اثمَوال وهم أحَياء, والعَلَمء باقون ما بمي الدهر, هم أعياهنم مفموودا وأمثداهلم يف 

ودا, إن ها هنَا َلعالًَم ناً   .«لو أ ب  له محل » صدرهإىل  وأرتار, «الملوب موجو

 ثم قال:

اللهم بىل أ بَ  لمتا غري َمذمون عليه يسدتعمل آلد  الددين للددنيا, ومسدت هرًا »

بنعم ا  عىل عبادا, وبح  ه عىل أوليا,ده, أو منَمدادًا حلملد  احلدس ال بصدريا لده يف 

او منهومًا أحنا,ه, ينمدح الًك يف قبله ثول عارم  من جبه  الّلهم ال ذا وال ذاك 

بالل ات سلس المياد للًهوات أو مغرما باجلمع واالدخار, ليسًا من رعداا الددين 

 .«يف يشء, أقرب جبها هبَم االنعام السا,م , ك لك يموت العلم بموت حامليه

 ثم قال:

اللهم بىل, ال ختلوا االرم من قا,م  , بح   إما ظاهرًا مًهورَا وإمدا خا,فدًا »

ح ددج ا  وبيناتدده, ذا وأيددن أولئددك, أولئددك اثقلددون عددددًا, مغمددورًا لددئال تبطددل 



 161 ........................................... )عليه السالم(/ اجلزء الثاين معارج العال يف مناقب املرتىض

اثع مددون قدددرا, هبددم حيفددظ ا  هبددم ح  دده وبيناتدده, حتدد  يودعوهددا ن ددرا,هم, 

ويزرعوها يف قلوب أجباههم, ه م هبم العلم عىل حميم  البصريا, فباجدروا روح 

جلداهلون, اليمني, وأستسهلوا مدا أسدتوعرا املفدءون, وأنسدوا بدَم أسدتوح  منده ا

و حبوا الدنيا بذبدان أرواحها, معلم  باملحل اثعدىل, يدا كميدل أولئدك خلفدا ا  

 .(1)(«رؤيتهم, استغفر ا  يل ولكإىل  دينه, آا آا جوقاإىل  يف أر ه, الدعاا

جندات عددن إىل  لمدد سدبس», يلـن يلـع, قـال: (2)وأخرج الدينوري يف امل الَ ة

 َيام, وال حج وال أعَمر, ولنن عملوا عدن ا  مدا أقوام ما كانوا بذكثر َ لوا وال 

 .(3)«أمرهم به

                                                            
؛ ابن يلبد 80هـ( يف املع ار واملوازنة: ص220أخرجل مجايلة, منهم: ابو جعفر االسكايف )املتوىف  (1)

؛ ابـن أيب ا ديـد يف 10, ص2؛ الزخمرتــري يف الفـايق: ج29, ص1الا يف جام  ب ا  العهم: ج

؛ الرتـنق طي 192, ص2؛ فخر الدين الرازي يف تف ـريه: ج346, ص18رتـرا اد البعغة: ج

؛ الـذهبي يف 376, ص6؛ اخلط ب البغدادي يف تاريخ بغداد: ج311, ص7يف أضواء الب ا : ج

 .205, ص2؛ ال عقويب يف تار:ل: ج11, ص1تذ رة ا فاظ: ج

 , ط مجع ة الةب ة اإلسعم ة بالبحرين.72, برقم 377, ص1امل ال ة وجواهر العهم: ج (2)

؛ ال  وطي يف جام  110, ص1وأخرجل مجايلة, منهم: اجلرجا  يف االيلتبار وسهوة ا زين: ج (3)

ــث: ج ــرقم 432, ص22األحادي ــب: ج25245, ب ــراف الغرائ ــديس يف أط ؛ 247, ص1؛ املق

إىل  , وقــد ن ــبل7, ص1؛ ابــن اجلــوزي يف ذم اهلــوى: ج360, ص4يف الفــردويس: ج الــديهمي

← 
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يدا طالدب العلدم إن العلدم ذو », يلـن يلـع, قـاَل: (1)وأخرج اخلط ـب يف اجلـاِم 

فلا,ل كثريا, فراس  التوا دع, وعينده الدرباءا مدن احلسدد, وأذنده الفهدم, ولسدانه 

الّصدددق, وحف دده الفحددص, َوقلبدده حسددن النيدد , َوعملدده حرفدد  اثجددياء واثمددور 

الواجَبدد , ويدددا الرمحدد , ورجلدده زيددادا العَلددَمء, وّ,تدده السددالم , وحنمتدده الددورع, 

وقا,ددا العافيد , ومركبده الوفداء, وسدالحه لدني النلمد , وسديفه  ومستمَرا الن اا,

الرك, وقوسه املداراا, وجيًه جماورا العلدَمء, ومالده اثدب, وذخريتده أجتنداب 

الددد نوب, وزادا املعدددروف, ومددداؤا املوادعددد , ودليلددده اهلددددى, ورفيمددده  دددحب  

 .(2)«اثخيار

من حس الَعداط أن ال », قال: , يلن يلع(3)وأخرج املرهبي, وابن يلبد الا يف الِعهم

تنثددر عليدده السددؤال, وأن ال تعنَتدده يف اجلددواب, وأن ال تلددح عليدده إذا أعددرم, وال 

                                                                                                                                                       
 .8, ص1رسول اهلل صىل اهلل يله ل وللل؛ ابو يلبد اهلل ازريلي يف روضة املحبني: ج

 .46, برقم 49, ص1اجلام  ألخعق الراوي ولداب ال ام : ج (1)

؛ ابـن رتـعبة ا ـرا  يف 48, ص1: جوأخرجل أيضا مجايلهم: الرت خ الكه ني رمحل اهلل يف الكـايف (2)

, بـــرقم 170, ص32؛ ا ـــاف  ال ـــ وطي يف جـــام  األحاديـــث: ج200هـــف العقـــول: ص

؛ املتقي اهلندي يف  نز 842, برقم 447, ص2؛ اخلط ب البغدادي يف الفق ل واملتفقل: ج34991

 , ط مؤس ة الرسالة.29362, برقم 467, ص10العهل: ج

 .146, ص1يلبد الا: ججام  ب ا  العهم البن  (3)
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تذخ  بثوبه إذا كسل, وال تًري إليه بيدك, وأن ال تغمدزا بعيندَك, وأن ال تًداور يف 

جملسه, وأن ال تطلب زلَته, وإن زل تذّني  توبته, وقبلد  فيئتده, وأن ال تمدول قدال 

الٌن خالف قولَك, وأن ال تفيش لده رسًا, وأن ال تغَتداب عنددا أحددا, وأن حتف ده ف

جاهدًا وغا,بًا, وأن تعم بالموم بالسالم, وأن حتله بالتحي , وأن هلس بدني يديده, 

خدمته, وأن ال متل من طول  حبته, إنَم هو إىل  وإن كان  له حاج  سبم  الموم

منفَعد , وإن الَعدداط بمنزلد  الَصددا,ام المددايم كالنثلد  ينت ددر متد  سددمم عليدَك منَهددا 

يددوم إىل  امل اهددد يف سددبيل ا  فدد ذا مددات الَعدداط انثلمدد  يف اإلسددالم َثلمدد  ال تسددّد 

 .(1)«الميام , وطالب العلم تًيعه سبعون ألفا من ممرب الَسَمء

, يلن حممد بن إسـَحاق, يلـن الـنعه  بـن سـَعد, أ  (2)نع م يف ا ه ةأبو  وأخرج

 من ال هود َدخهوا يلىل يلع, فقالوا لل: صف لنَا ربـَ  هـذا الـذي يف الَ ـهء أربعني

 متى  ا , ويلىل أي يشء, فقال يلع:  ف هو, و  ف  ا , و

وا مندي وال تبدالوا أن ال تَسدذلوا أحددا غدريأ, إنَّ ريب عدز » معًدر اليهود أسدمعو

وال جدبح يتمصدا,  وَجل هو اثول ط يبدو من َما, وال ممازج معدَم, وال حدال و,دا,

                                                            
؛ ابــن إدريــس ا ــع يف 223, ص1وأخرجــل أيضــا  مجايلــة, مــنهم: الاقــي يف املحاســن: ج (1)

 .302, ص1؛ املتقي اهلندي يف  نز العهل: ج464م تطرفات الرسائر: ص

 .72, ص1حه ة األول اء أليب نع م: ج (2)
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وال حم وب فيحوى, وال كان بعد أن ط يندن, فيمدال حدادق, بدل جدل أن ينيدئ 

بتنّيئ اثجياء, كيئ كان, بل ط يزل وال يزول الختالف اثزمان, ال تملب جدان 

بعد جان, وكيئ يو ئ باثجباح, وكيئ ينع  باثلسن الفصاح, من ط ينن يف 

فيمال كاين, بل هدو بدال كيفيد , وهدو أقدرب مدن اثجياء فيمال باين, وط يبن عنها 

حبل الوريد, وأبعد يف الًبه من كل بعيد, ال خيف  عليه من عبادا جثوص حل  , 

وال كددرور لف دد , وال ازدالف وبددرا, وال انبسدداط خطددوا يف غسددس, ليددل داج وال 

أدالج, ال يتغًدد  عليدده الممددر املنددري وال انبسدداط الًددمس ذات النددور بلددو,َها يف 

رور, وال أقبال ليل ممبل, وال أدبار هنار أال وهو حميم بَم يريد من تنوينه, فهو الن

اقلدس مرضدوب, إىل  العاط بنل منان وكل حني وأوان, وكل هنايد  ومددا, اثمدد

غريا منسوب, ط خيلس اثجياء من أ ول أوليد , وال بذوا,دل كاند  قبلده إىل  واحلد

ا  ور فذحسن  دورته, توحدد يف علدوا بدي , خلس ما خلس فذقام خلمه, و ور م

مندده أمتندداع وال لدده بطاعدد  يشء مددن خلمدده انتفدداع, إجابتدده للددداعني  فلدديس 

سدريع , واملال,ن  يف السدَموات واثر دني لده مطيعد , علمده بداثموات البا,ددين 

دىل كعلمده بدَم يف االر دني  كعلمه باثحيداء املتملبدني, وعلمده بدَم يف السدَموات العو

وعلمددده بندددل يشء ال حيدددريا اث دددوات وال تًدددغله اللغدددات, سدددميع  السدددفىل,

لأل وات املثتلف  بال جوارح وال أدوات, وال جدفه وال هلدوات, سدبحانه وتعداىل 
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عن تنييئ الصفات من زعم أن إهلنا حمدود فمد جهل اقدالس املعبدود, ومدن ذكدر 

مندان فد ن كند  أن اثماكن به حميط  لزمته احلريا والتثليم, بل هو املحيم بندل 

 ادقا إهيا املتنلئ بو ئ الرمحن بثالف التنزيل والربهان, فصئ لندا جرب,يدل 

ومينا,يددل وإرسافيددل, هيهددات اتع ددز عددن  ددف   لددوق مثلددك وتصددئ اقددالس 

املعبود, وإنَم تدرك  ف  رب اهليئ  واثدوات فنيئ من ط تذخ ا سدن  وال ندوم لده 

 .(1)«هو رب العرش الع يمما يف اثر يني والسَموات وما بينهَم و

أمـري  يلـع فقـال: يـاإىل  جـاء رجـل), يلن ا ـارث, قـال: (2)وأخرج ابن يلَ ا ر

 املؤمنني أخا  يلن القدرل

 .«طريس م لم ال تسلنه»قال: 

 مري املؤمنني: أخا  يلن القدرلقال يا أ

 .«بحر عمس ال تل ه»قال: 

 أمري املؤمنني أخا  يلن القدرلقال: يا 

 .«ا  قد خف  عليك فال تفتًهرس »قال: 

                                                            
ظ أخرى؛ واملتقي اهلنـدي يف  نـز , بألفا79وأخرجل: الرت خ الصدوق رمحل اهلل يف التوح د: ص (1)

 .408, ص1العهل: ج

 .513, ص42تاريخ مدينة دمرتق: ج (2)
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  املؤمنني أخا  يلن القدرلقال: يا أمري

ا السا,ل إن ا  خلمَك ملا جاء أو ملا جئ ؟»قال:   «أهّيَ

 قال: بل مَلا رتاء

 «فيستعملَك كَم جاء أو كَم جئ ؟»قال: 

 .قال: بل  ه رتاء

 .«فبعثك يوم الميام  كَم جاء أو كَم جئ ؟»قال: 

 .«ل ربك العافي ؟ذأهَيا السا,ل الس  تس»قال:  ه رتاء, قال: 

 .قال: بىل

فمن أأ يشء تسذله العافي  أمن البالء ال أ أبتالك به أم من البالء الد أ »قال: 

 .«أبتالك به غريا

 .قال: من البعء الذي أبتع  بل

 .«أهيا السا,ل تمول ال حول وال قوا إال بمن؟»قال: 

 .العع العظ مقال: إال باهلل 

 .«فتعلم ما تفسريها؟»قال: 

 .مما يلهم  اهلل يا أمري املؤمننيقال: فعهمني 
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إن تفسريها إال بمدر عىل طاعد  ا  وال تندون لدك قدوا يف معصدي  ا  يف »قال: 

اثمرين نيعًا إال با , أهيا السا,ل الك مع ا  مًيئ  أو فوق ا  مًديئ  أو دون ا  

  إن لك دون ا  مًيئ  فمد أكتفي  هبا عن مًيئ  ا  وإن زعمد  مًيئ , ف ن قل

أن لك فوق ا  مًيئ  فمد ادعي  مًيئ  عىل ا , وإن زعم  أن مع ا  مًيئ  فمد 

ادعي  مع ا  جدركاء يف مًيئ , أهيا السا,ل إن ا  يًيح ويداوأ فمنه الداء ومنده 

 .«الدواء أعلم  عن ا  أمرا

 .قال: نعم

 .«اةن أسلم أخوكم, فموموا فصافحوا»ال يلع: ق

لو أن عندأ رجدالن المدريد  ثخد ت برقبتده ثدم ال أزال أجذهدا »ثم قال يلع: 

 .(1)«(ود ه ا اثم  ونصاراها وجموسَهاحت  أقطعها, ف هنم هي

, يلن حممد بن إدريس الرتافعي, يلن ة ى بن سـه م, يلـن (2)وأخرج ابن يل ا ر

طالـب, أنـل أيب  يلـن يلبـد اهلل بـن جعفـر, يلـن يلـع ابـن جعفر بن حممد, يلن أب ـل,

 لناس يوما ؛ فقال يف خطبتل:خطب ا

                                                            
, 1؛ املنــاوي يف فــ   القــدير: ج225, ص2وأخــرج مجايلــة, مــنهم: الثعهبــي يف تفرســه: ج (1)

 .200؛ ال  وطي يف تاريخ اخلهفاء: ص346, ص1؛ املتقي اهلندي يف  نز العهل: ج447ص

 .182, ص51: جتاريخ مدينة دمرتق (2)
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وأع َب ما يف اإلنسان قلبه, وله مواد من احلنم  وأ داد مدن خالفهدا, فد ن »)

سنح له الرجا أوهله الطمع, وإن هاج به الطمع أهلنه احلدرص, وإن ملنده اليدذ  

الغدديظ, وإن أجددد الددرك نيسدد  قتلدده اثسددئ, وإن عددرم لدده الغلددب اجددتد بدده

التحفظ, وإن ناله اقوف جغله احلزن, وإن أ ابته مصيب  قصمه احلزن, وإن أفداد 

ماال أطغاا البغي, وإن عله فاق  جغله البالء, وان أجهدا اجلوع فع بده اللدعئ, 

 .«فنل تمصري به مرض, وكل افراط له مفسدا

أمـري املـؤمنني أخانـا يلـن  فقام إل ل رجل ممن  ا  رتـهد معـل اجلمـل فقـال: يـا

 القدرل

 .«بي  م لم فال تدخله»قال: 

 أمري املؤمنني أخانا يلن القدرل قال: يا

 .«سء ا  فال تتنلفه»قال: 

 أمري املؤمنني أخانا يلن القدرل قال: يا

 .«أما إذا أبي  ف نه أمر بني أمرين, ال جرب وال تفويض»قال: 

 باالستطايلة وهو حارضه, فقال:قول قال: يا أمري املؤمنني فعنا ي

 .«به عيلَّ »
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 من س فل قدر أرب  أصاب  فقال: فأقاموه فهه رله سل

ن تمددول أحددد,ا فءتددد االسددتطاع  متلنهددا مددع ا , أومددن دون ا , وإيدداك أ»

 .«فاةب عنمك

 قال فه أقول يا أمري املؤمننيل قال: 

 .(1)(«قل, أملنها با  ال أ إن جاء ملننيَها»

, يلن ابن يلباس, قال: ما انتفعت بكعم أحد بعـد النبـي )صـىل (2)خرج أيضا  َوأ

 طالب, فامنل  تب إيل:أيب  يلع بن  تبل إيل بشيء( إال وسهم – وللل –اهلل يله ل 

بَم يصدري إليدك ممدا ط يندن  بسم ا  الرمحن الرحيم, أما بعد يا أخي فانك »

ما ط ينن لتدركه مما نلد  مدن الددنيا, فدال تندن بده فرحدا, ومدا  ليفوتك, ويسؤوك

 .(3)«فاتك منها فال تنن عليه حزينا, ولينن عملك ملا بعد املوت, والسالم

                                                            
, خمتصــرا ؛ ا هـوا  يف نزهـة 129وأخرجل مجايلة, منهم: القضايلي يف دستور معامل ا كم: ص (1)

؛ فخـر الـدين الـرازي يف تف ـريه: 348, ص1؛ املتقي اهلنـدي يف  نـز العـهل: ج42الناظر: ص

 .245, ص1؛ ابن محدو  يف التذ رة ا مدون ة: ج64, ص15ج

 .509, ص42يخ مدينة دمرتق: جأي ابن يل ا ر, يف تار (2)

؛ املحـب 140, ص15وأخرجل مجايلة, مـنهم: ابـن أيب ا ديـد املعتـزيل رتــرا اـد البعغـة: ج (3)

؛ 271؛ ابن طهحة الرتافعي يف مطالب ال ؤول: ص201, ص3الطاي يف الرياض النالة: ج

← 
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أ بني, ال ختلفن أطالب  أيب  قال يل عيل بن» يلن ا  ن بن يلع قال: (1)َوأخرج

فيده بطاعد  ا   وراءك جيئا من الدنيا, فانك ختلفه ثحدد رجلدني, إمدا رجدل عمدل

فسعد بَم جمي  به, وإما رجل عمل فيده بمعصدي  ا  فنند  عوندا لده عدىل ذلدك, 

 .(2)«وليس أحد ه ين بحميس أن تؤثرا عىل نفسك

 , يلن يلع, قال:(4), وابن يلَ ا ر(3)َوأخرج الدارمي

ددده لددديس يف الطدددري يشء إال وهدددو  (5)كوندددوا يف الندددا  كالنثلددد » يف الطدددري, إنَّ

يستلعفها, ولو تعلم الطري ما يف أجوافها من الربك  ط يفعلوا ذلك, خالطو النا  

بذلسنتنم وأجسادكم, وزا,لوهم بذعَملنم وقلوبنم, ف ن للمرء ما أكتسب, وهدو 

                                                                                                                                                       
 .316البايلو  الدمرتقي يف جواهر املطالب: ص

 .09, 42دمرتق: جيل ا ر يف تاريخ مدينة ابن  (1)

, 20؛ املعتزيل يف رتـرا اـد البعغـة: ج72, ص8وأخرجل مجايلة, منهم: الكه ني يف الكايف: ج (2)

, 1؛ ابـن محـدو  يف التـذ رة ا مدون ـة: ج721, ص3؛ املتقي اهلندي يف  نز العـهل: ج54ص

 .299؛ البايلو  يف جواهر املطالب: ص65ص

 .92, ص1سنن الدارمي: ج (3)

 .509, ص42مدينة دمرتق: جتاريخ  (4)

 يف املصدر:  النحهة. (5)
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 .(1)«مع من أحب

 , وابن الن ار, يلن يلع قال:(2)نع م يف ا ه ةأبو  وأخرج

كونوا ينابيع العلم, مصابيح الليل, خلس الثياب, جدد الملوب, تعرفدوا بده يف »

 .(3)«السَمء, وتدكروا به يف اثرم

َوأخرج ابن الن ار, يلن يلبد امله  بـن قريـب, قـال: سـمعت العـَعء بـن زيـاد 

طالـب منـا أيب  يقـول: صـعد أمـري املـؤمنني يلـع بـنأيب  األيلرايب يقول: سـمعت

تنة, وفراغل من النهـروا , فحمـد اهلل, وخنقتـل العـاة فبكـى حتـى الكوفة بعد الف

أخضهت   تل بدمويلل وجرت؛ ثـم نفـ    تـل, فوقـ  ررتارَتـها يلـىل نـاس مـن 

 قد حرمل اهلل يلىل النار, ثم قال:الناس, فكنا نقول: إّ  من أصابل من دمويلل ف

لطددول  أهيددا النددا  ال تنونددوا ممددن يرجددوا اةخددرا بغددري عمددل, ويددؤخر التوبدد »

اثمل, يمول يف الدنيا قول الزاهدين ويعمل فيها  عمل الراغبني, إن أعط  منهدا ط 

                                                            
؛ ال ـ وطي يف تـاريخ اخلهفـاء: 467, ص2وأخرجل مجايلة, منهم: الدمريي يف ح اة ا  وا : ج (1)

 . 151؛ الزرندي يف نظم درر ال مطني: ص199ص

 , )م ندا (.77, ص1حه ة األول اء: ج (2)

ــايل: (3) ــد يف أم ــنهم: الرتــ خ املف  ــة, م ــهل: ج7ص أخرجــل مجايل ــز الع ــدي يف  ن ــي اهلن , 16؛ املتق

 .206ص
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يًبع, وإن منع منها ط يمندع, حي دز عدن جدنو مدا أو , ويبتغدي الزيدادا فدَم بمدي, 

ويددذمر ال يددذ  وينهدد , وال ينتهددي, حيددب الصدداحلني وال يعمددل بددذعَمهلم, ويددبغض 

ستغن  استيمن, إن اعىل ما ي ن, وال يغلبها عىل ما ال املني وهو منهم, تغلبه نفسه 

فتمددر, قددنم ووهددن, فهددو بددني الدد نب والنعمدد  يرتددع بعافيدد  فددال افددتن, وإن مددرم 

يًنر, ويبتىل فال يصرب, كان احل ر من املوت سواا, وكان من وعظ وزجر غدريا, 

ا نمدل الددهر, يا أعرام املنايا, يا رها,ن املوت, يا وعاء اثسمام, يا هنب  اثيام, وي

ويا فاكه  الرمان, ويا نور احلدثان, ويا خر  عزَّ احل ج, ويدا مدن غمزتده الفدتن, 

وحيل بينه وبني معرف  العرب, بحس أقدول مدا ن دا مدن ن دا إالّ بمعرفد  نفسده, ومدا 

َُددوا } هلددك مددن هلددك إال مددن حتدد  يدددا, قددال ا  عددز وجددل   َيددا َأَيَهددا الَّددِذيَا ََةُنددوا 

إىل  جعلنا ا  وإياكم ممن سمع الوعظ فمبل, ودعد , (1){أَْنفَُسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا

 .(2)«العمل فعمل

 .«املحب إىل  الصم  داعي », يلن يلع قال: (3)الدن اأيب  َوأخرج ابن

                                                            
 .6سورة التحريم, اآلية:  (1)

؛ واملتقي اهلندي 33491, برقم 429, ص30أخرجل ا اف  ال  وطي يف جام  األحاديث: ج (2)

 .44229, برقم 197, ص16يف  نز العهل: ج

 .303الصمت ولداب اله ا : ص (3)
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طالـب أيب  , يلن يونس بن م رَسة بن جه س, أ  يلـع ابـن(1)وأخرج ابن يل ا ر

 ا  وهو يقول:قدم ال من قام خط ب ملا

إنَّ من النا  مدن يبصددر بالليدل وال يبصددر بالنهدار, ومدن الندا  مدن يبصددر »

بالليل والنهار, ومن النا  من ال يبصددر بالليدل وال بالنهدار, يعدم باليدد المصدريا 

 . انتهى(2)«مثلَم يعم بيد

طالـة ات العال ـات ألهـل اهلل, ولـوال اإلاملقامـإىل  إرتـارة قهت يف هذا الكـعم 

الندا  نيدام فد ذا مداتوا »: ومـن  عمـل ريض اهلل يلنـل: (3)لذ رهتا قال يف الصـوايلق

 .(4)«انتبهوا

 .(5)«لو كًئ الغطاء ما أزددت يمينا»

 .(6)«من عرف نفسه فمد عرف ربه» 

                                                            
 .163, ص50تاريخ مدينة دمرتق: ج (1)

 .1082, ص2وأخرجل مجايلة, منهم: الواقدي يف املغازي: ج (2)

 .129الصوايلق املحرقة: ص (3)

ــريب يف تف ــريه: ج (4) ــن يل ــنهم: اب ــة, م ــل مجايل ــب: 81, ص2أخرج ــق اخلــوارزمي يف املناق ؛ املوف

 .375ص

 .253, ص7رتـرا اد البعغة البن أيب ا ديد املعتزيل: ج (5)

ــق اخلــوارزمي: ص؛ املن86, ص2تف ــري ال ــهمي: ج (6) ــب لهموف ــاب   375اق ــدوزي يف ين ؛ القن

← 
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 .(1)«أعادا اثعت ار ت كري بال هب» 

 .(2)«اذا حل  املمادير  اع  التدابري» 

 . (3)«ا قالمإىل  ال تن ر ال أ قال وان ر» 

 . (4)«رحم ا  أمرًء عرف قدرا وط يتعد طورا»

 .(5)«كف  بال نب جفيعًا للم نب»

 .(6)«عبد الًهوا أذل من عبد الرق» 

 تاسعًا: ما ذكرته الصوفية من حكمه يف كتبهم فكان دستورًا هلم يف مذهبهم.

 قهت ومن أمجل  عمل )يله ل ال عم( ما ذ رهتا الصوف ة يف  تبهم.

 عني لل يف التصّوف, يلن يلع, قال:يلبد الرمحن ال همي يف األربأبو  فمنها, ما أخرج

                                                                                                                                                       
 .413, ص2املودة: ج

 .241, ص20رتـرا اد البعغة لهمعتزيل: ج (1)

 .452, ص3رب   األبرار لهزخمرتـري: ج (2)

 .375املناقب لهخوارزمي: ص (3)

 .307, ص1رتـرا اد البعغة لهمعتزيل: ج (4)

 .129الصوايلق املحرقة: ص (5)

 .376موفق اخلوارزمي: صاملناقب له (6)
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علم الباطن رس مدن أرسار ا  عدز وجدل, وحندم مدن حندم ا  )عدز وجدل( »

 .(1)«وب من يًاء من عبادايم فه يف قل

 :ومنها

 .(2)«حليته وعنمهإىل  وأجار ,وه ا يفَّ علَم لو أفًيته قلبتم ه ا إنَّ »

)ريض اهلل  ومنها يلن  م ل بن زياد, أنل قال: سألت موالنا أمـري املـؤمنني يله ـا  

 ؤمنني أريد أ  تعرفني نفيسليلنل( يا أمري امل

 .؟«رفكيا كميل وأأ اثنفس تريد أن أع» قال:

 .يا موالي, وهل هي األنفس واحدةلقهت: 

                                                            
, 158, ص10اإلمام يلع  )يله ل ال ـعم( يف  نـز العـهل: جإىل  هذا ا ديث ن بل املتقي اهلندي (1)

, مـن 160, ص2النبـي )صـىل اهلل يله ـل وللـل(: جإىل  , ون ـبل ا ـاف  ال ـ وطي28820برقم 

 اجلام  الصغري.

, بهفظــني خمتهفــني, األول: )رواه الععمــة 603, ص7يف أحقــاق ا ــق: ج رواه ال ــ د املريليشــ (2)

( قـال:  ـا  يلـع )ريض اهلل يلنـل(, 189, ص2ال  د يلبد الوهاب الرتعرا  يف لطائف املـنن: ج

إىل  يلهمني رسول اهلل )صىل اهلل يله ل وللل( يلهه  لو أفرت تل خلضبت هذه من هذه, وأرتـار»يقول: 

 «.  تل ويلنقل

, ط ح در لباد الد ن( قال: قـال يلـع 26واه الععمة الكا وردي يف )الروض األزهر: صوالثا : ر

, لو قهت خلضبتم هذه وهذه: »-)يله ل ال عم(  –    تل ويلنقل.إىل  , وأرتار«إ  بني جنبّي يلهه 
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ــال:  يددا كميددل إهنددا أربعدد  الناميدد  النباتيدد , واحلسددي , واحليوانيدد , والناطمدد  »ق

المدسي , والنلي  اثهلي , ولنل واحدا من ه ا سمس قدوى وخا ديتان, فالناميد  

النباتي  هلا سمدس قدوى جاذبد  وماسدن  وها دم  ودافعد  ومرتبد , وهلدا خا ديتان 

يوانيد  هلدا سمدس قدوى, سدمع الزيادا والنمصان, وانبعاثها من النبدد, واحلسدي  احل

وبصدر وجم وذوق وملس, وهلا خا يتان الر ا والغلب, وانبعاثهدا مدن الملدب, 

والناطمدد  المدسددي  هلددا سمددس قددوى, فنددر وذكددر وعلددم وحلددم ونباهدد , ولدديس هلددا 

أنبعاق, وهي أجبه اثجدياء بدالنفو  امللنيد , وهلدا خا ديتان النزاهد  واحلنمد ؛ 

وى, بماء يف فناء, ونعديم يف جدفاء, وعدز يف ذل, وفمدر يف والنلي  اإلهلي  هلا سمس ق

غناء, و رب يف بالء, وهلا خا يتان الر ا والتسدليم, وهد ا مبددأها الدرب تعداىل, 

سو }وقـال:  ,{وََنَفْخُت ِفيِه ِةدْا ُروِحدُّ  } وإليه تعود, قال ا  تعاىل  توَهدا الدنَّفه َيدا َأيَّ

عاي جا نَّ و * اره
يَّ ً  َربِّكا إىل  املهوطهَمئا

َيً  َمره ا
 .(1)«والعمل وسم النل, {َرا ا

وسددبحان مددن ذكددرا الندداام  سددبحان مددن أطاعدده العدداه بعصدديانه,»ومنهــا: 

 .(2)«بنسيانه

                                                            
, 3؛ الفـ   الكارتـا  يف التف ـري الوصـفي: ج85, ص58رواه الععمة امل هيس يف البحـار: ج (1)

 .111ص

حممـد بـن إىل  ؛95, ص9هذا القول ن بل الععمة يلبد الوهاب ال بكي يف طبقـات الرتـافع ة: ج (2)

← 
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إنَّ ا  فوق كل يشء, وال يمال حتتده يشء, وأمدام كدل يشء, وال يمدال »ومنها: 

 بحان مدن هدو كد ا, ولديسأمامه يشء, وهدو يف كدل يشء, ال كيشدء يف يشء, فسد

 .(1)«هن ا عيني

                                                                                                                                                       
أمحد بن يلبد املؤمن املعروف بالرت خ رتمس الدين بن الهبا  ح ث ساق ترمجتل وأورد ف هـا هـذا 

ذه وهو مما أخذ يله ـل( ثـم سـاق هـ –يف  تابل املترتابل يف الربان ات  –القول قائع : )ومن مناجاتل 

املناجات؛ فضع  يلن ذل  فالعبارة مبهمة وخمالفة لهثوابت العقدية التي جاء هبـا القـرل  الكـريم 

 .)يله هم ال عم( والعةة النبوية

, وهو جزء مـن حـديث طويـل وقـد أورد 423أخرجل الرت خ الصدوق رمحل اهلل يف األمايل: ص (1)

ملـا هفـ : فعـن األصـبغ بـن نباتـة, قـال: الاملصنف يف املعارج جزءا  منل, أما ا ـديث فكـا  هبـذا 

بعهمـة رسـول اهلل  امل ـ د مـتعمه  إىل  جهس يلع )يله ل ال عم( يف اخلعفة وبايعـل النـاس خـرج

نعل رسول اهلل )صىل اهلل  بردة رسول اهلل )صىل اهلل يله ل وللل( منتعع   )صىل اهلل يله ل وللل( الب ا  

, ثـم  اهلل يله ل وللل( فصعد املنا, ف هس يله ل متمكنـا  س ف رسول اهلل )صىل يله ل وللل(, متقهدا  

يا معًدر النا , سلوين قبل أن تفمدوين, ه ا »رتب  بني أصابعل, فوضعها أسفل بطنل, ثم قال: 

سفم العلم, ه ا لعاب رسول ا   ىل ا  عليه وآله, ه ا ما زقني رسول ا   ىل ا  عليه وآلده 

اثولني واةخرين, أما وا  لو ثني  يل وسادا, ف لس  عليهدا,  زقا زقا, سلوين ف ن عندأ علم

ثفتي  أهل التوراا بتوراهتم حت  تنطس التوراا فتمول   دق عيل ما ك ب, لمد أفتاكم بَم أندزل 

, وأفتي  أهل اإلن يل ب ن يلهم حت  ينطس اإلن يدل فيمدول   ددق عديل مدا كد ب, لمدد  ا  يفَّ

, وأفتيد  أهدل المدرآن بمدرآهنم حتد  ينطدس المدرآن فيمدول   ددق عديل مدا أفتاكم بَم أنزل ا  يفَّ 

, وأنتم تتلون المرآن ليال وهنارا, فهل فدينم أحدد يعلدم مدا ندزل  ك ب, لمد أفتاكم بَم أنزل ا  يفَّ

← 
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 .(1)«أراهم نفسه من غري أن يت ىل هلمإّن ا  هىل لعبادا من غري أن يروا, و»ومنها: 

                                                                                                                                                       
فيه؟ ولوال آي  يف كتاب ا  عز وجل ثخربتنم بَم كان وبَم ينون, وبَم هو كا,ن إىل يوم الميامد , 

َْبُِت َوِعْندَُه ُأَم اْلِكَإاِب}اةي   وهي ه ا   (.39.)سورة الريلد, اآلية: «{َيْمُحو اللَُّه َةا َيَشاُء َوُي

سلوين قبل أن تفمدوين, فوال أ فلس احلب  وبرأ النسم , لدو سدذلتموين عدن أأ »ثم قال يله ل ال عم: 

ومدنيها, سدفرهيا وحرضدهيا, ناسدثها ومنسدوخها,  آي , يف ليل أنزل , أو يف هنار أنزل , منيها

, فمال إليده رجدل يمدال لده ذعلدب, وكدان «وحمنمها ومتًاهبها, وتذويلها وتنزيلها, إال أخربتنم

ذرب اللسان, بليغا يف اقطب, ج اع الملدب, فمدال  لمدد ارتمد  ابدن أيب طالدب مرقداا  دعب , 

ويلدك يدا »املدؤمنني, هدل رأيد  ربدك؟ فمدال   ثخ لنه اليوم لنم يف مسذلتي إياا؛ فمال  يا أمري

ويلدك  ط تدرا العيدون ». قال: فك ف رأيتلل صفل لنـا؛ قـال: «ذعلب ط أكن بال أ أعبد ربا ط أرا

بمًاهدا اثبصدار, ولندن رأتده الملدوب بحمدا,س اإليدَمن, ويلدك يدا ذعلدب, إن ريب ال يو دئ 

وال ب يئد  وال بد هاب, لطيدئ  -نتصداب قيدام ا -وال باحلركد  وال بالسدنون, وال بميدام  بعدبال

اللطاف  ال يو ئ باللطئ, ع يم الع م  ال يو ئ بالع م, كبري النربياء ال يو دئ بدالنرب, 

جليل اجلالل  ال يو دئ بدالغلظ, رؤوف الرمحد  ال يو دئ بالرقد , مدؤمن ال بعبدادا, مددرك ال 

ا عدىل غدري مبايند , فدوق كدل , هو يف اثجياء عىل غري ممازجد , خدارج منهدظبم س , قا,ل ال بلف

يشء وال يمال يشء فوقه, أمام كل يشء وال يمال لده أمدام, داخدل يف اثجدياء ال كًدديء يف يشء 

, فخـر ذيلهـب مغرتـ ا يله ـل, ثـم قـال: تـاهلل مـا «داخل, وخارج منهدا ال كيشدء مدن يشء خدارج

تـاوي الـرمع: فيف مثهها(؛ وروى ق ه منل الـرمع إىل  سمعت بمثل هذا اجلواب , واهلل ال يلدت

 .111-110, ص6ج

 .52رواه الراغب األصفها  يف املفردات يف غريب القرل : ص (1)
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 .(1)«رأيته فعرفته فعبدته, ط أعبد ربا ط أرا»ومنها: 

 . (2)«يل معي وق  ليس فيه عبد وال رب»ومنها: 

 .(3)«يل مع ا  وق  نيس فيه عبد وال رب»ويف رواية: 

 .(4)«النًئ عن رس ال ات أجدراك»ومنها: 

من سذل عن ا  فهو جاهل, ومن أجاب عنه فهو مًدرك, ومدن عرفده »ومنها: 

 .(5)«توحيدا فهو ملحد, ومن ط يعرف ه ا فهو كافر

                                                            
مل أيلثر يله ل هبذا الهف , وقد أرتتهر يلنل يله ل الصعة وال عم  ه رواه الصدوق يله ـل الرمحـة يف  (1)

 «. مل أيلبد ربا  مل أره»حديث ذيلهب الذي مر ذ ره لنفا  فكا  مما ورد ف ل 

 مل أيلثر يله ل هبذا الهف  ف ه توفر لدي من مصادر. (2)

حديث لخر لرسول اهلل صىل اهلل يله ل وللل وقد رواه أبو إىل  ن ب هذا ا ديث هبذا الهف  املرتابل (3)

يل مددع ا  », بهفــ : 384, ص3هــ( يف االرتــارات والتنب هـات: ج428يلـع ســ نا )املتـوىف ســنة 

, وقـد رواه غـري واحـد ممـن  تـب يف الفه ـفة «بدي مرسدلوق  ال يسعني فيه ملك ممدرب وال ن

 والعرفا  ويلهم الكعم وغريها.

 مل أيلثر يله ل هبذا الهف  وال بهف  مرتابل ف ه توفر لدّي من مصادر. (4)

, ضـمن 195, ص3مل أيلثر يلىل مصدره يف حني ذ ر الععمة لغا بزرب الطهـرا  يف الذريعـة: ج (5)

املوسوم بـ)ب م وام ـد( فقـال: فـاريس, اي: الكتـاب, يف رتــرا ( 704يلنوا   تاب هت الرقم )

 حديث )من سال يلن التوح د( ملريزا حممود الرتهايب, ولعهل تناول لا هذا ا ديث.
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 باهللل فأجاب: ومنها, سول يلع: هل يلرفت اهلل بمحمد أو يلرفت حممدا  

وسدلم(  –وآلده  –عليده لو عرف  ا  بمحمد ما عرفته ولنن حممد ) دىل ا  »

رسول ا  ) دىل إىل  با  ملا احت   وثس يف نفيس من ا  تعاىل, ولو عرف  حممداً 

وسلم(, ولنن ا  تعاىل عرفني نفسه بال كيفي  كَم جاء, وبعدث  –وآله  –ا  عليه 

وسددلم( لتبليددغ أحنددام المددرآن, وبيددان اإلسددالم,  –وآلدده  –) ددىل ا  عليدده  حممددداً 

 .(1)«ىل منهج اإلخالص و دقهو بَم جاءواإليَمن وإثبات احل  , وتمويم النا  ع

 .(2)«من عرف ا  كل لسانه»ومنها: 

                                                            
, بهفـ  لخـر, وهـو: يلـن سـهه  287أخرجل الرت خ الصدوق رمحـل اهلل يف  تـاب التوح ـد: ص (1)

بـا أم  مائة من النصارى وما سأل يلنـل دينة الفاريس يف حديث طويل يذ ر ف ل قدوم اجلاثه ق امل

أمـري املـؤمنني يلـع بـن أيب طالـب )يله ـل ال ـعم( ف ـألل يلـن م ـائل إىل  بكر فهم جيبل ثم أررتـد

فأجاب يلنها, و ا  ف ه سألل أ  قال لل: )أخا  يلرفـت اهلل بمحمـد أم يلرفـت حممـدا بـاهلل يلـز 

  ا  بمحمدد  دىل ا  عليده وآلده ولندن ما عرفد»وجلل فقال يلع بن أيب طالب يله ل ال عم: 

عرف  حممدًا با  عز وجل حني خلمه وأحد فيه احلدود مدن طدول, وعدرم, فعرفد  إنده مددبر 

 .«مصنوع باستدالل وإهلام منه وارادا كَم أهلم املال,ن  طاعته وعرفهم نفسه بال جبه وال كيئ

رسول اهلل صىل اهلل يله ـل وللـل؛ إىل  108, ص15هذا ا ديث ن بل الفخر الرازي يف تف ريه: ج (2)

أحد, فضع  يلـن روايتـل إىل  رتخص ات أخرى وبعضها مل ين بلإىل  يف حني ذ رتل بع  املصادر

 بألفاظ أخرى.
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 .«ويف رواي  كَمل االخالص, (1)كَمل التوحيد نفي الصفات عنه»ومنها: 

احلميمد  كًدئ جدبحات »ل: ومنها سول ) ـرم اهلل وجهـل( يلـن ا ق قـةل فقـا

 «.اجلالل من غري إجارا

 فقال ال ائل زد ل

 .«الوجود عىل إقرار قلب ذأ اجلحوديًهد له أعالم » :قال

 فقال زد ل 

 «.صحو املعهوم م  حمو املوهوم»قال: 

 فقال زد ل

 «ج ب نفي اثحدي  للف  التوحيد»قال: 

 فقال زد ل

 .«هتك السء لغلب  الرس»قال: 

 زد لفقال 

                                                            
أول الددين معرفتده, »روى الرتـريف الـريض يف اـد البعغـة يلنـل )يله ـل ال ـعم( هبـذا الهفـ :  (1)

ه توحيددا, وكدَمل توحيددا االخدالص لده, وكدَمل وكَمل معرفته التصديس به, وكَمل التصدديس بد

 .106, ص1؛ رتـرا اد البعغة البن م ثم البحرا : ج«االخالص له نفي الصفات عنه
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را, جدهد ا  نور يًدرق من  بح اثزل فيلوح عىل هياكدل التوحيدد آثدا»قال: 

 .(1)«أنه ال إله إال هو

                                                            
؛ وحممـد تقـي امل هيسـ األول يف 29رواه ال  د ح در لمع يف جام  األرسار ومنب  األنوار: ص (1)

؛ وحب ـب اهلل اخلـوئي يف 221ص ,1؛ ال  د نعمة اهلل اجلزائـري: ج81, ص2روضة املتقني: ج

 .247, ص19منهاج الاايلة: ج
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 اخلامتة

 :يف وفاته )عليه السالم( وغريها من اللواحق واملتمماتأواًل: 

ول )ريض اهلل يلنل( وهو يلىل املنا بالكوفة, يلن قولل تعاىل: قال يف الصوايلق ُس 

َََ ددي َنْحَبددهُ } َُوا َةددا َعاَهددُدوا اللَّددَه َعَلْيددِه فَِمددْنُهْم َةددْا  َِدددَُّلوا  ِرَجددالٌ َصددَد َوِةددْنُهْم َةددْا َيْنَإِظددُر َوَةددا 

 .(1){َتْبِديل ا

اللهم أغفر, ه ا اةي  نزل  يّف, ويف عمدي محدزا, ويف ابدن عمدي عبيددا »فقال: 

يوم بددر, ومحدزا قىضد  ابن احلارق بن عبد املطلب, فذما عبيدا فمىض نحبه جهيداً 

 , وأجدار بيددا«من هد ا يوم أحد, وأما أنا فذنت ر أجماها خيلب ه ا نحبه جهيداً 

 –وآلدده  –الماسددم  ددىل ا  عليدده أبددو  يعهددد عهدددا إيّل حبيبدد»حليتدده ورأسدده إىل 

 .(2)«وسلم

                                                            
 .23سورة األحزاب, اآلية:  (1)

؛ ابـن الصـباغ املـالكي يف 300أخرجل ابن مردويل يف مناقب يلع بن أيب طالب يله ل ال عم: ص (2)

 .421, ص2؛ القندوزي يف يناب   املودة: ج612الفصول املهمة: ص
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ــد ــرج أمح ــاا (1)وأخ ــوي, والط ــل(2), والبغ ــن مردوي ــ م(3), واب ــو نع يف  (4), وأب

 –ب ند صح ح, يلن يلهر بن يارس, أ  النبـي )صـىل اهلل يله ـل  (5)الداليل, وا ا م

أجدم  الندا  رجدالن, أحديم ثمدود الد أ عمدر الناقد  »( قال لعـع: وسهم – وللل

 .(6)يعني   تل ,ه, يعني فرقل, حتى يبل منل هذ«وال أ يرضبك يا عيل عىل ه ا

, يلـن صـه ب (2)ب ند رجالل ثقات, وابن يل ا ر (1), وأبو يعىل(7)وأخرج الطاا 

                                                            
 .263, ص4م ند أمحد: ج (1)

؛ بهف  لخر: )يلن النبي صىل اهلل يله ل وللل انـل قـال يومـا  لعـع يله ـل 38, ص8املع م الكبري: ج (2)

يدا رسدول ا ؟ قدال   ددق ؛ فمدن أجدم   الناقد من أجم  اثولني؟ قال  ال أ عمر »ال عم: 

ل رتار النبي صىل اهلل يله أو «اةخرين؟ قال  ال علم يل يا رسول ا . قال  ال أ يرضبك عىل ه ا

أمدا وا  لدوددت أنده قدد »يافوخل, فكا  يلـع )يله ـل ال ـعم( يقـول ألهـل العـراق إىل  وللل ب ده

 ووض  يده يلىل مقدم رأسل(. «انبعث اجماكم فثلب ه ا يعني حليته من ه ا

 .191مناقب يلع بن أيب طالب يله ل ال عم: ص (3)

 644, وص227, ص2معرفة الصحابة: ج (4)

 .141ص ,3م تدرب ا ا م: ج (5)

؛ الن ائي يف ال نن الكاى: 147, ص1وأخرجل مجايلة , منهم: الضحاب يف اآلحاد واملثا : ج (6)

؛ ابن ايب حاتم الـرازي يف تف ـريه: 465, ص1؛ الزيهعي يف جريد األحاديث: ج153, ص5ج

 .192, ص4؛ القرطبي يف تف ريه: ج3438, ص10ج

 .38, ص8املع م الكبري: ج (7)
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مدن أجدم  »( وسـهم – لوللـ –قـال يل رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل )يلن يلـع, قـال: 

ال يلهـم قهت:  « دق , فمن اجم  اةخرين؟»قهت: يلاقر الناقة, قال:  «اثولني؟

نافوخـل, و ـا  يقـول: إىل  وأرتار ب ده «ال أ يرضبك عىل ه ا»قال:  يل يا رسول اهلل

 .(3)(«, يعني حليته من دم رأسه«جماكم خيلب ه ا من ه اأنه انبعث أوددت »

 (7), والب هقـي(6), وا ارث, وأبـو نعـ م(5)رت بة, والبزارأيب  , وابن(4)وأخرج أمحد

فضـالة األنصـاري, أيب  ورجالل ثقات, يلن فضـالة بـن (8)يف الداليل, وابن يل ا ر

حتـى ثقـل,  طالب, و ا  مريضا  أيب  من   يلايدا  لعع ابنأيب  قال: خرجت م  ابن

                                                                                                                                                       
 .377, ص1يعىل: جيب أم ند  (1)

 .546, ص42تاريخ دمرتق البن يل ا ر: ج (2)

؛ القايض الـنعه  املغـريب يف رتــرا 446, ص1وأخرجل أيضا : الزيهعي يف جريد األحاديث: ج (3)

 .1125, ص3؛ ابن يلبد الا يف االست عاب: ج444, ص2األخبار: ج

 .102, ص1م ند أمحد: ج (4)

 .137, ص3م ند البزار: ج (5)

 .330, وص84, ص1معرفة الصحابة: ج (6)

 , ط دار الكتب العهم ة.438, ص6دالئل النبوة: ج (7)

 .548, ص42تاريخ ابن يل ا ر: ج (8)
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جه نـة, احتمـل حتـى  نق م  هذا املنزل, ولو مت مل يه  األيلـراب (1)فقال لل اين

فضـالة أبـو  تأيت املدينة فأ  أصاب  أجه , ول   أصحاب  وصهوا يله  , و ا 

إين لس  مّيتًا من وجعي ه ا, إنَّ رسول ا  ) دىل »من أصحاب بدر, فقال يلع: 

, يعني «ال أموت حت  أومر, ثم ختلب ه ا وسلم( عهد إيلَّ أن –وآله  –ا  عليه 

 .(2)  تل من دم هذه هامتل

, َوالعد , َوالبزار, ويعقوب بن سـفَ ا , َوأبـو يعـىل, وابـن (3)وأخرج ا م دي

, يلـن يلـع, (8), والضـَ اء(7)يف املعرفة, وابن يلَ ا ر (6), وأبو نع م(5), وا ا م(4)حَبا 

                                                            
 جاء يف م ند أمحد: ما يق م  يف منزل  هذا لو أصاب  أجه  مل يهـ  إال أيلـراب جه نـة همـل (1)

 املدينة.... .إىل 

؛ اهل ثمـي يف جممـ  الزوائـد: 145, ص1واملثـا : ج وأخرجل مجايلة, منهم: الضحاب يف اآلحاد (2)

ــا: ج185, ص5ج ــد ال ــن يلب ــل 1730, ص4؛ االســت عاب الب ــن ح ــر اهل ثمــي يف تع   ؛ اب

 , وغريهم.395, ص1؛ الذهبي يف تاريخ اإلسعم: ج513املنفعة: ص

 .30, ص1م ند ا م دي: ج (3)

 .127, ص15صح ح ابن حبا : ج (4)

 .140, ص3الصح حني: جامل تدرب يلىل  (5)

 .321, برقم 345, ص1معرفة الصحابة أليب نع م االصبها : ج (6)

 .454, ص42تاريخ مدينة دمرتق: ج (7)

 .281, ص1األحاديث املختارة: ج (8)
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يـن تريـدل أإىل  وقد أدخهـت دخـع يف الغـرز, فقـال:أتا  يلبد اهلل بن سعم »قال: 

فقهت: العراق, فقال: أما إن  لو جوتها ل ص بن  ذباب ال  ف, قـال يلـع: وأيـم 

األسود أبو  ( قبهل يقولل قال:وسهم – وللل –اهلل لقد سمعت النبي )صىل اهلل يله ل 

 .(1)فه رأيت  ال وم قط حماربا :ا بذا يلن نف ل

أيب   نت يلنـد يلـع ابـنالطف ل, قال: أيب  , يلن(3), وأبو نع م(2)وأخرج ابن سعد

طالب, فأتاه يلبد الرمحن بن مه ـم فـأمر لـل بعطائـل, فقـال: مـا ةـبس أرتـقاها أ  

  تـل, واهلل أنـل لعهـد النبـي إىل  :ضبها من أيلعها, جضب هذه من هذه, وأوم 

 .(4)( األمي إيّل((وسهم – وللل –)صىل اهلل يله ل 

                                                            
؛ البو بصـريي يف 560, ص2وأخرجل مجايلة, بألفاظ متقاربة, منهم: امحد بن حنبل يف ال نة: ج (1)

, 1, ط دار الوطن الرياض؛ الضحاب يف اآلحـاد واملثـا : ج214, ص7اهاف اخلريية املهرة: ج

 , ط دار الراية بالرياض, وغريهم.144ص

 .33, ص3الطبقات الكاى: ج (2)

 .314, برقم 356, ص1معرفة الصحابة: ج (3)

؛ أبــو الفــرج االصــفها  يف مقاتــل 30, ص1وأخرجــل مجايلــة, مــنهم: الثقفــي يف الغــارات: ج (4)

؛ الطاا  يف املع م 291, ص2؛ القايض النعه  املغريب يف رتـرا األخبار: ج18الطالب ني: ص

 .105, ص1الكبري: ج
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غرر, يلن يلب د, قال:  ا  يلع , وو    يف ال(2), وابن سعد(1)وأخرج يلبد الرزاق

 إذا رأى ابن مه م, قال:

 

 (3) 

 .(4)«فمن يمتلني», فق ل لل: أال تقتهل فقال: «ه ا وا  قاتيل»ثم قال: 

, وابن اجلوزي يف الواه ات, يلن أصـبغ ابـن نباتـة قـال, قـال (5)وأخرج العق ع

( حـدثني أ  رضب ل ـب  يلرتــرة وسـهم – وللـل –يلع: إ َّ خه ع )صىل اهلل يله ل 

متيض من رمضا , وهي اله هة التـي مـات ف هـا موسـى, أمـوت الثنـني ويلرتــرين 

 .(6)متيض من رمضا , وهي اله هة التي رف  ف ها يل  ى((

                                                            
 .125, ص10املصنف : ج (1)

 .34, ص3الطبقات الكاى: ج (2)

يف األصل يعود إىل ب ت من الرتعر قالل يلمرو بن معـدي بـن  ـرب, وقـد متثـل بـل أمـري املـؤمنني  (3)

 بن سعد هبذا الهف :)يله ل ال عم( وقد أورده ا

 

 .632, ص1؛ الفصول املهمة البن الصباغ املالكي: ج393املناقب لهموفق اخلوارزمي, ص: (4)

 .130, ص1ضعفاء العق ع: ج (5)

؛ 446ص, 2؛ القايض النعه  املغريب: ج480, ص47وأخرجل أيضا : ابن يل ا ر يف تار:ل: ج (6)

 .197, ص13املتقي اهلندي يف  نز العهل: ج

← 
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, قـال: احلضررمي , يلـن معويـة بـن جـوين (2), وابن الع ا ر(1)وأخرج ابن يلدي

 يلرض يلىل يلع اخل ل فمر يله ل ابن مه م, ف ألل يلن أسمل أو قال ن ـبل, فـأنتمى

أب ـل, فقـال صـدقت إ َّ رسـول اهلل إىل  حتـى أنت ـب «ك ب »غري أب ل, فقال: إىل 

ــل  ــل –)صــىل اهلل يله  هيــودي ( حــدثني أ  قــاتع رتــبل ال هــود, وهــو وســهم – ولل

 .(3)فأمضل

, يلـن يلب ـدة, قـال: سـمعت يله ـا  :طـب (5), وابـن سـعد(4)وأخرج يلبد الرزاق

رحني منهم وأرحهدم مندي, ذمتهم وسئموين, ومللتهم وملوين, فاللهم سئ»يقول: 

                                                                                                                                                       
أقول: قد ارتتهر وت امل يله ل لدى يلههء اإلمام ة أ  رتـهادتل )يله ـل ال ـعم(  انـت يف ال ـوم ا ـادي 

والعرتـرين من رتهر رمضا  املبارب و انت رضبة ابن مه م لل صـب حة يـوم التاسـ  يلرتــر مـن 

 رتهر رمضا .

 .464, ص3الكامل: ج (1)

 .554, ص42يخ مدينة دمرتق: جتار (2)

ــز العــهل: ج (3) ــدي يف  ن ــي اهلن , ط مؤس ــة الرســالة؛ وا ــاف  170, ص13ورواه أيضــا : املتق

ـــث: ج ـــام  األحادي ـــ وطي يف ج ـــاة الصـــحابة: ج13, ص31ال  ـــدههوي يف ح  , 42؛ الكان

 .2442, ص1؛ ابن منظور يف خمتصـر تاريخ دمرتق: ج182ص

 .154ص, 10املصنف لعبد الرزاق: ج (4)

 .34, ص3الطبقات الكاى: ج (5)
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 .(1)ووض  يده يلىل   تل «ما يمنع أجماكم أن خيلبها بدم

غـرية, قـال: ملـا , يلـن يلـثه  بـن امل(2)وأخرج يعقوب ابن سـف ا , وابـن يل ـا ر

دخل رمضا ,  ا  يلع يتعرتى ل هة يلنـد ا  ـن وا  ـني وابـن يلبـاس, ال يزيـد 

إنَم هي ليل  أو ليلتدان فذ ديب , (3)يذتيني أمر ا  وأنا سميص»يلىل ثهث لقم, يقول: 

 .(4)«من آخر الليل

إىل  , يلـن ا  ـن ابـن  ثـري, يلـن أب ـل, قـال: خـرج يلـع(5)وأخرج ابـن يل ـا ر

ــل, فقــال:  دعددوين فددذهنن »الف ــر, فأقبــل الــوز يصــحن يف وجهــل, فطــردوهن يلن

 .(6), فالبل ابن مه م«نوايح

                                                            
ــبعذري يف أن ــاب األرتـــراف: ج (1) ــتظم: ج501, ص2ورواه أيضــا : ال ــن اجلــوزي يف املن , 5؛ اب

 .163ص

 .555, ص42تاريخ مدينة دمرتق: ج (2)

 اخلم  : أي خايل البطن (3)

املغريب يف رتـرا األخبـار: ؛ القايض 14, ص1ورواه أيضا : الرت خ املف د رمحل اهلل يف اإلررتاد: ج (4)

 .392؛ املوفق اخلوارزمي يف املناقب: ص35, ص4؛ ابن األثري يف أسد الغابة: ج14, ص1ج

 .555, ص42تاريخ مدينة دمرتق: ج (5)

؛ املتقي اهلندي يف  نـز العـهل: 94, ص2ورواه أيضا : البايلو  الدمرتقي يف جواهر املطالب: ج (6)

 .431, ص2رتـرا األخبار: ج؛ القايض املغريب يف 195, ص13ج
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وأخرج يلن األصبح ا نظع, قال: ملا  انت اله هة التي أص ب ف هـا يلـع, أتـاه 

ابن الن اا حني طه  الف ر يؤذنل بالصهوة وهو مضط  , فتثاقل فعاد إل ل الثان ة, 

 لثالثة, فقام يلع يميش وهو يقول:وهو  ذل , ثم يلاد ا

 

 

 

 

 

 .(1)فهه بهغ الباب الصغري رتد يله ل ابن مه م فالبل 

ة ى, أيب  , يلن(4), وابن يل ا ر(3), وابن جرير, وصححل ا ا م(2)وأخرج أمحد

أفعلوا به كدَم أراد رسدول ا  ) دىل   »الالبة, قالقال: ملا رضب ابن مه م يله ا 

                                                            
, 3؛ الـذهبي يف تـاريخ اإلسـعم: ج555, ص42أخرجل: ابن يل ا ر يف تاريخ مدينة دمرتق: ج (1)

 .195, ص2؛ البايلو  الدمرتقي يف جواهر املطالب: ج648ص

أقول: وهذا ال يصح فه س اإلمام يلع )يله ل ال عم( من يكو  نائه يف هذا الوقت  أي الثهث األخري 

ل وهو وقت ال حر والتنفل هلل يلز وجل, فهذه الرواية أموية الصنايلة بع أدنى رت  ملـن من اله 

اطه  يلىل ح اة أمري املؤمنني يلع بـن أيب طالـب )يله ـل ال ـعم( ومـا حـا وه أيلـداء اهلل ورسـولل 

 صىل اهلل يله ل وللل ضد اإلسعم.

 .93, ص1م ند أمحد: ج (2)

 .144, ص3امل تدرب يلىل الصح حني: ج (3)

 .42, ص42تاريخ مدينة دمرتق: ج (4)
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 .(1)«أقتلوا ثم حرقوا»فقال:  «وسلم( أن يفعل برجل أراد قتله –وآله  –ا  عليه 

, الصهبا, قال: ملا رضب ابن مه م يله ا  أيب  , يلن يلتبة بن(2)وأخرج ابن يل ا ر

 خل يله ل ا  ن وهو باب, فقال لل:د

 .«ما يبنيك يا بني»

 .«وما يل ال أبني وأن  يف أول يوم من اةخرا, وآخر يوم من الدنيا»قال: 

 .«يا بني أحفظ أربعا وأربعا وال يرض بك ما علم  معهن»  فقال

 ؟«وما هي يا أب ا »قال: 

إّن أغن  الغن  العمل, وأكرب الفمر احلمدس, وأوحد  الوحًد  الع دب, »قال: 

 «وأكرم النرم حسن اقلس

 ؟«ه ا اثربع , فذعلمني باثربع  اثخرى يا أب »قال: قهت: 

إياك ومصادق  اثمحس؛ فذنده يريدد أن ينفعدك فيرضدك, وإيداك ومصدادق  »قال: 

الن ب؛ فذنه يمرب عليك البعيد, ويبعد عليك المريب, وإياك ومصادق  البثيل؛ 

فاندده يبعددد عنددك أحددوج مددا تنددون إليدده, وإيدداك ومصددادق  الفدداجر؛ فذندده يبيعددك 

                                                            
, 13؛ املتقـي اهلنـدي يف  نـز العـهل: ج145, ص9وأخرجل أيضا : اهل ثمي يف جمم  الزوائـد: ج (1)

 .175, ص5؛ ابن اجلوزي يف املنتظم: ج188ص

 .561, ص42تاريخ مدينة دمرتق: ج (2)
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 .(1)«بالتافه

  (2)وقال يف الصوايلق

 :سبب وفاتهثانيًا: 

أنل ملـا طـال النـزاع ب نـل ) ـرم اهلل وجهـل( وبـني معاويـة أنتـدب ثهثـة نفـر مـن  

اخلوارج, يلبد الرمحن بن مه م املرادي, والاب, ويلمرو الت مي, فاجتمعوا بمكة 

ويلمـرو وتعاهدوا وتعاقدوا ل قتهن هؤالء الثهثة, يله ا )ريض اهلل يلنل(, ومعاويـة, 

بن العاص, ويرةوا العباد منهم؛ فقال ابن مه م: أنا لكم بعع, وقـال الـاب: أنـا 

لكم بمعاوية, وقال يلمرو: أنا لكـم بعمـرو, وتعاهـدوا يلـىل إّ  ذلـ  يكـو  ل هـة 

مصــر صـاحبل, فقـدم إىل  حادي يلرتـر أو ساب  يلرتـر رمضا , ثم توجل  ل منهم

ج فكـامتهم مـا يريـد ووافقـل مـنهم, ابن مه م الكوفة فهقـي أصـحابل مـن اخلـوار

رتب ب بن يل رة األرت عي وغريه, فهه  انـت ل هـة اجلمعـة سـاب  يلرتــر رمضـا  

رأيد  الليلد  رسدول ا  »سنة أربعني إذ أست ق  يلىل سحرا, وقـال البنـل ا  ـن: 

وسلم( فمل   يا رسول ا  ما لمي  من أمتك؟ فمال يل   –وآله  –) ىل ا  عليه 

                                                            
ي يف تـاريخ اخلهفـاء: ؛ ال ـ وط89ورواه مجايلة, مـنهم: القضـايلي يف دسـتور معـامل ا كـم: ص (1)

 .266, ص16؛ املتقي اهلندي يف  نز العهل: ج202ص

 .133الصوايلق املحرقة: ص (2)
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, «يل منهم, وأبدهلم يب جدرهم مني ألّلهم أبدلني هبم خريا», فقهت: همأدع ا  علي

, فرتـد يله ـل رتـب ب «أهيدا الندا  الصدلوا الصدلوا»فخرج يلع من البـاب ينـادي: 

إىل  فالبل بال  ف فوق  س فل بالباب, ورضبل ابـن مه ـم ب ـ فل فصـاب جبهتـل

بنـي أم ـة  قرنل, ووصل دماغل وهرب رتب ب, ودخل منزلل, فدخل يله ل ب ر مـن

فقهتل, وأما ابن مه م فرتد يله ل الناس من  ل جانـب, فهحقـل رجـل مـن مهـدا  

يلع, فنظر إل ل وقال: إىل  فطرا يله ل قط فة ثم صـريلل, وأخذ ال  ف منل وجاء بل

 .«النفس بالنفس إّن أنا م  فذقتلوا كَم قتلني وإن سلم  رأي  فيه رأيي»

, وأقـام يلـع اجلمعـة وال ـبت ويف رواية: فاجلروا قصـاص, فأم ـ  وأوثـق 

وتويف ل هة االحد, وغ هل ا  ن وا  ني ويلبد اهلل بن جعفر وحممد بـن ا نف ـة 

يص ب املاء, و فن يف ثهثة أثواب ل س ف هـا قمـ  , وصـىل يله ـل ا  ـن, و ـا 

 , أو بـني ة ل ع , أو بـالغري موضـ  يـزار اآليله ل سبعا  ودفن بدار اإلمارة بالكوف

  األيلظم, أقوال؛ ثم قطعت أطراف ابـن مه ـم وجعـل يف قوصــرة منزلل واجلام

وأحرقوه بالنار, وق ل: بل أمر ا  ن بالب يلنقل, ثم أحرقت ج فتـل أم اهلرتـ م 

بنت  األسود النخع ة, و ا  يلع يف رتهر رمضا  الـذي قتـل ف ـل يفطـر ل هـة يلنـد 

يلـىل ثهـث لقـم ا  ن ول هة يلند ا  ني ول هة يلند يلبـد اهلل بـن جعفـر, وال يزيـد 
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, فهه  انت اله هة التي قتل يف صب حتها, «(1)أحب أن ألم  ا  وأنا سميص»ويقول: 

 كد ب , وأهندا وا  ما ك ب , وال»ال هء, وجعل يقول: إىل  أ ثر اخلروج والنظر

 .هه خرج وقت ال حر رضبل ابن مه م, ف«الليل  التي وعدت

 يف دفنه )عليه السالم(ثالثًا: 

 .(2)املدينةإىل  يلع لوع تنبرتل اخلوارج, وقال رتـري  نقهل ابنل ا  نويلمى قا 

 –وأخرج ابن يل ا ر, انل ملا قتل محهوه ل دفنوه م  رسـول اهلل )صـىل اهلل يله ـل 

ذ نـد اجلمـل الـذي يله ـل فهـم يـدر أيـن إهم لـ ع ( فب نه هم يف م ريوسهم – وللل

 .(3)و يف ال حابذهب, ومل يقدر يله ل, فهذل  يقول أهل العراق: ه

, و ا  لعـع حـني قتـل (4)وقال غريه إ َّ البعري وق  يف بعد طي فأخذوه ودفنوه 

, وق ــل: ســب  (2), وق ــل: مخــس وســتو (1), وق ــل: أربــ  وســتو (5)ثهــث وســتو 

                                                            
 اخلم  : أي خايل البطن. (1)

؛ وقـد رواه ابـن سـعد يف الطبقـات بألفـاظ خمتهفـة: 133هنا نقهل املصنف من الصوايلق: صإىل  (2)

 .35, ص3ج

 .194تاريخ اخلهفاء له  وطي: ص (3)

 وهذا ال يصح فالةل )يله ل ال عم( رتاخ  لهقايص والدا  يف مدينة الن ف األرتـرف.اقول: 

 املصدر ال ابق وهذا القول هو من صنايلة بني أم ة. (4)

 .194تاريخ اخلهفاء له  وطي: ص (5)
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 ومخ و , وق ل: ثه  ومخ و .

 يف وصيته )عليه السالم( للحسن واحلسني )عليهما السالم(رابعًا: 

أو ينم بتمدوى »ني )ريض اهلل يلنهم( فقال هله: ا  ن وا   وملا أص ب ديلا

ا  وال تبغيا الدنيا وأن بغتنَم, وال تبنيا عىل يشء زوأ منها عننَم, وقدوال احلدس, 

وأرمحا اليتيم, وأعينا اللعيئ, وأ يفا لآلخر, وكوندا لل داط خصدَم, وللم لدوم 

 .«مال تذخ كَم يف ا  لوم  ال,أنصارا, وأعمال  , و

ــم نظــر  ــال: إىل  ث ــة؛ فق ــن ا نف  ــده حممــد ب هددل حف دد  مددا أو ددي  بدده »ول

أو يك بمثلده, وأو ديك بتدوقري أخويدك, لع ديم »قال: نعم, فقال:  «أخويك؟

نده أخدوكَم, وابدن  أو دينَم بده ف», ثـم قـال: «حمهَم عليك, وال تؤثر أمدرا دوهندَم

أن قدبض إىل  بدال الده اال ا , أبينَم, وقد علمتَم إن أباكَم كان حيبه؛ ثدم ط ينطدس إال

 .(3)«)كرم ا  وجهه(

                                                                                                                                                       
 املصدر ال ابق. (1)

 .194تاريخ اخلهفاء له  وطي: ص (2)

؛ مـروج 524, ص2إلمام ة ـى بـن ا  ـني: ج؛ األحكام ل17, ص5املنتظم البن اجلوزي: ج (3)

 .413, ص2الذهب لهم عودي: ج
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, يلن ال دي, قال:  ا  ابن مه ـم يلرتـق امـرأة مـن اخلـوارج, (1)ويف امل تدرب

 .ىثعثة لالف درهم, وقتل يلع؛ انتهيقال هلا قطام؛ فنكحها وأصدقها 

 موضع قربه الشريف:خامسًا: 

من طريقـل,  (2)وابن يل ا روأخرج متام بن حممد الاازي, يف  تاب الرهبا  لل, 

يلصمة البخاري, يلن أيب  يلع حممد بن هارو  األنصاري, يلن يلصمة ابنأيب  يلن

أمحد بن خالد التهري, يلن يلصمة العبادا , قال:  نت أجول يف بع  الفهوات, 

إذا بصـرت يف الدير صومعة, ويف الصومعة راهب, فقهت لل/ حدثني بأيل ب ما 

نعم, ب نا أنا ذات يـوم, أذا رأيـت طـائرا أبـ   مثـل  رأيت يف هذا املوض ل فقال:

النعامة, قد وق  يلىل ته  الصخرة, فتق أ راسا ثم رجع ثم ساقا, وإذا هو  هه تق أ 

                                                            
وأورده هبذا الهف : ) ا  يلبد الرمحن بن مه م املرادي يلرتق امرأة من اخلوارج من ت م الربـاب  (1)

يقال هلا قطام فنكحها وأصدقها ثعثـة لالف درهـم وقتـل يلـع )يله ـل ال ـعم( ويف ذلـ  يقـول 

 الفرزدق:

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 .143, ص3امل تدرب يلىل الصح حني: ج

 .352, ص40تاريخ مدينة دمرتق: ج (2)
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بع  أرسع من الـاق حتـى أسـتوى إىل  يلضوا من ته  األيلضاء ألتومت بعضها

جـ  يبتهعـل, رجع جال ا, فامذا َهمَّ بالنهوض نقره الطائرة نقرة قط  أيلضائل ثم ير

فهم يزل يلىل ذل  أياما, فكثر تع بي منل وازددت يق نا لعظمة اهلل تعاىل, ويلهمت 

إ  هلذه األج اد ح اتا بعد املوت, فالتق ت ال ل يوما, فقهت: أهيـا الطـائر سـألت  

بحق اهلل الـذي خهقـ  وبـارأب إال أم ـكت يلنـل حتـى أسـألل, ف خـا  بقصـتل, 

: لـريب املهـ  ولـل البقـاء الـذي يفنـي  ـل يشء فأجابني الطائر بصوت يلريب طهق

ويبقى, أنا مه  من معئكة اهلل مو ل هبذا اجل د ملا أجرم؛ فألتفت إل ل فقهت: يـا 

نف ـل مـا قصـت , ومـن أنـتل قـال: أنـا يلبـد الـرمحن ابـن إىل  هذا الرجل امل مى

مه م قاتل يلع, وأنا ملـا قتهتـل, وصـارت روحـي بـني يـدي اهلل, نـاولني صـح فة 

أ  قتهـت يله ـا, إىل  كتوبة ف ها ما  يلمهتل من اخلري والرتـر منذ يـوم ولـدتني أمـيم

يوم الق امة؛ فهو يفعل يب ما تـراه, ثـم سـكت؛ فنقـر إىل  وأمر اهلل هذا امله  بعذايب

 .(1)ذل  الطائر نقرة نثر أيلضاءه هبا, ثم جعل يبتهعل يلضوا يلضوا ثم مىض

                                                            
, بهفـ  أطـول وتـتم ا ـديث هـي: )يلضـوا 352, ص40أورده ابن يل ا ر يف تاريخ دمرتق: ج (1)

يلضوا, فهه فـرغ منـل, قـال: يـا لدمـي ا  مـاض يلنـ  وخـري وصـ تي لـ  ا  تتقـي اهلل يف رسب 

ويلعن ت  فهذا جزاء من قتل نف ا ز  ة قد  تب هلا ال عادة من اهلل يلز وجل, و تب يلىل قاتهها 

( ا  اميضـ وسـهم – وللـل –اهلل يلز وجل وقد اتا  رسول اهلل )صىل اهلل يله ل  النار والعذاب من

 «.يوم الق امةإىل  هبذا اجل د جزيرة يف البحر األسود الذي جترا منل هوام أههل النار فأيلذبل
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يلن جعفر الصـادق )ريض اهلل يلنـل( أنـل سـول يلـن قولـل  (1)وأخرج ابن يل ا ر

ََددَراٍر َوَةِعددني  إىل  َوََوْيَناهَُمددا}تعــاىل:  ِْددَو   َذاِت  ــوة الن ــف, والقــرار »قــال:  ,(2){َر الرب

إ َّ نفقة بالكوفة الـدرهم الواحـد يعـدل بهئـة », ثم قال: «امل  د, واملعني الفرات

أحـب أ  يتوضـأ بـهء اجلنـة, ويرتــرب  درهم يف غريها, والر عة بهئة ر عة, ومن

من ماء اجلنة, ويغت ل بهء اجلنة, فعه ل بهء الفرات, فأنـل ف ـل مهبطـني مـن اجلنـة, 

وينزل من اجلنة  ل ل هة مثقاال  من م ـ  يف الفـرات, و ـا  أمـري املـؤمنني يلـع 

ــول:  ــأيت الن ــف ويق وادأ السددالم, وجممددع أرواح املددؤمنني, ونعددم امللدد ع »ي

 .(3)«الّلهم أجعل قربأ هبا ه ا املنان وكان يمول  للمؤمن,

بعضـهم, إىل  يلبد اهلل ا اف  بأسناد رفعـلأيب  قال يف فصل اخلطاب يلن ا ا م

أنل قال: ملا حالت وفـاة يلـع )ريض اهلل يلنـل( قـال لهح ـن وا  ـني )ريض اهلل 

عـرنني, فـامنكه إذا انا مت فامحع  يلىل رسير, ثم أخرجا يب, ثم أئت ا يب ال»يلنهه(: 

                                                            
 .213, ص1تاريخ مدينة دمرتق: ج (1)

 .50سورة املؤمنو , اآلية: (2)

ـــز العـــهل: ج57, ص30جرواه ال ـــ وطي يف جـــام  األحاديـــث:  (3) ـــدي يف  ن , 2؛ املتقـــي اهلن

 .581ص
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 .(1)«سةيا  صخرة ب ضاء تهم  نورا, فاحتفرا فامنكه جتدا  ف ها ساحة فادفنا ف ها

الدن ا أنَّل قال بعضـهم: خـرج الررتـ د مـن الكوفـة متصـ دا أيب  ويف رواية البن

ناح ة العرنني, فأرسهنا يله ها الصقور ورجعت إىل  بناح ة العرنني, فه أت الظباء

الررت د فأحال رت خا من مرتايخ العرنني, وسألل فقال: أخانا الكعب, وأخانا 

يلن لبائنا أنل قا يلع )ريض اهلل يلنل( فأستثبت الررت د ذل , و ـا  يـزوره يف  ـل 

 .(2)أ  ماتإىل  يلام

ويروى يلن زيد بن يلع )ريض اهلل يلنهه( أنل قال ألصحابل وهـم يمرتـو  معـل 

اجلنـة, نحـن يف طريـق قـا أمـري يف الطريق الغري: أتدرو  أين نحـنل يف ريـاض 

 .(3)املؤمنني )ريض اهلل يلنل(

بنل اسهيل ل وهو بالغري: هذا قا جـدي )ريض اهلل يلنـل( ومـا يقـول لـل قال ال

ررتـ د ا ـاف  املحـدث أبـو  العوام, ل س بيشء, وقال اإلمام صاين املهة والـدين,

زمـن الررتـ د, ثـم ىل إ )رمحل اهلل( يف ذ ر يلع )ريض اهلل يلنـل(: )مل يـزل قـاه خمف ـا

ظهر بالغري بظاهر الكوفة, ويزوره ال وم يلامل من الناس, وصار قـاه مـأوى  ـل 

                                                            
 .24, ص1؛ اإلررتاد لهمف د: ج145, ص3يناب   املودة لهقندوزي: ج (1)

 , بهف  مقارب ف ل بع  الزيادات.146, ص3رواه القندوزي يف يناب   املودة: ج (2)

 .435, ص2يف جممويلة الرسائل: ج هنا أورده الرت خ لطف اهلل الصايف الكهبايكا إىل  (3)
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 .(2)((1)هل ف, ومه أ  ل هارب

 فيما أعقب من أوالده:سادسًا: 

طالب )ريض اهلل يلـنهم( أيب  ثم أيلهم أ  العقب من أوالد أمري املؤمنني يلع بن

يلبـد اهلل ال ـبط, )ريض أبو  وا  ني حممد ال بط,أبو  من مخ ة نفر وهم: ا  ن

اهلل يلنهه(, أمهه س دة ن اء العاملني الزهراء البتول فاطمة بنت الرسول )صىل اهلل 

( )ريض اهلل يلنها(, وأبو القاسم حممد بـن ا نف ـة )ريض اهلل وسهم – وللل –يله ل 

ل( أمـل يلنل( أمل خولة بنت جعفر بن ق س ا نف ة, وأبو القاسم يلمر )ريض اهلل يلن

الصهباء ام حب ـب الثعهب ـة, وأبـو الفضـل العبـاس )ريض اهلل يلنـل( أمـل أم البنـني 

                                                            
 .736, ص8؛ رتـرا إحقاق ا ق: ج146, ص3يناب   املودة: ج (1)

روى الرت خ املف د رمحل اهلل يف استرتـهاد أمـري املـؤمنني يلـع يله ـل ال ـعم: )وتـوىل غ ـهل  أقول  (2)

فـدفناه  ىل الغري مـن ن ـف الكوفـة,إوتكف نل ابناه ا  ن وا  ني يله هه ال عم بأمره ومحعه 

هناب ويلف ا موض  قاه, بوص ة  انت منل ال هه يف ذل , ملا  ا  يعهمل )يله ل ال عم( من دولـة 

بني ام ة من بعده وايلتقادهم يف يلداوتـل, ومـا ينتهـو  ال ـل ب ـوء الن ـات ف ـل مـن قبـ ح الفعـال 

دق جعفـر بـن واملقال به متكنوا من ذل , فهم يزل قاه )يله ل ال عم( خمفي حتى دل يله ل الصـا

أيب جعفـر )املنصـور( وهـو بـا رية إىل  حممد يله هه ال عم يف الدولة العباس ة وزاره يلنل ورووه

فعرفتل الرت عة  وات تأنفوا إذ ذاب زيارتل )يله ل ال ـعم( ويلـىل ذريتـل الطـاهرين و ـا  سـنل يـوم 

 (.10, ص1وفاتل )يله ل ال عم( ثعثا وستني سنة ( )اإلررتاد: ج
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 .(1)الكعب ة

قالوا: أوالد أمري املؤمنني يلع )ريض اهلل يلنـل يلـنهم( يف أ ثـر الروايـات مخ ـة 

ــدا ــو  ول ــاثهم, ذ ــورهم ت ــعة يلرتـــر, ا  ــن,  (2)وثهث ــر مــن أن ذ ــور, هــم أ ث

ق ــة الكــاى وهــي ام  هثــوم, أمهــم فاطمــة بنــت وا  ــني, وزينــب الكــاى, ور

( و)ريض يلنها(, و انت زينب الكاى وسهم – وللل –رسول اهلل )صىل اهلل يله ل 

أيب  يلبد اهلل بن جعفر بنإىل  روت يلن أمها فاطمة )ريض اهلل يلنهه( وهي خرجت

طالب, فوالدها يله ا ويلونـا ويلباسـا وغـريهم )ريض اهلل يلـنهم( وخرجـت رق ـة 

يلمر بن اخلطاب )ريض اهلل يلنل( فأولدها زيدا, ومـات إىل  وهي أم  هثومالكاى 

 , أنتهى.(3)زيد وأمل يف يوم واحد

انتهى هذا لخر ما أردت ذ ره يف ذلـ  الكتـاب, وا مـد هلل الكـريم الوهـاب, 

يلىل ما أنعم الفراغ من تأل ف هذا  املختصـر, يوم الثعثاء ساب  رب ـ  األول, سـنة 

أربعــني؛ الّههــم إ  وقــ  منــي ســهوا أوخطــأ أو غهــط يف هــذا ألــف ومائــة وســت 

                                                            
 .147, ص3املودة: جيناب    (1)

 املصدر ال ابق. (2)

اختهف املحققو  يف صحة زواج ام  هثوم من يلمر بن اخلطاب فمنهم من قال بذل  ومنهم من  (3)

 نفاه نف ا  قاطعا ولكل فريق منهم استدالالتل.
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التن  خ, فأ  أستغفرب منل, وأتوب إل   فاغفر يل وتب يلّع, إنَّـ  أنـَت التـواب 

الغفور الرح م؛ الّههم أرنا ا ق حقا  حتى نتبعل, وأرنا الباطل باطع  حتى نت نبل, 

رتـف ق, ووصـ ة الصـّديق, يا هادي أهدنا سواء الطريق, وأرزقنا متابعة حب بـ  ال

غايـة التحق ـق, وسـهم  إىل  صىل اهلل يله هه ويلىل لهله, صـهوة تكـو  لنـا موصـولة

 وبارب.

 ذل  متت الكتاب بعو  اهلل امله  الوهاب. وقـد وقـ  الفـرغ مـن  تبـل. يـوم  

ول, سنة ألف ومائة ومخ و , وواحد مـن ه ـرة بن رتنبة يلرتـر, رتهر مجادي األ

النب ني, رسول رب العاملني, أمحد, جمتبى, حممد, مصطفى, س د املرسهني, وخاتم 

 واصحابل وسهم -وللل –صىل اهلل يله ل 

 مه ا رتـريل ا صح حا وقفا

 

 

 
 سابعًا: تقريظ الشيخ ولي اهلل الشهلوي ملعارج العال:

, (2)والعارف ال بحا , وارث رسول اهلل, الرت خ ويل اهللما طال  العامل الربا , 

  تاب معارج العع, وأنرتد أب اتا وأرسل ايّل, وهي هذه:

                                                            
 ... يلع لديلائهم مديلاة جتعهل ال و يل الناس لديلاء مديلاة اخلط هذا اجعل ياربترمجة الب ت:  (1)

 مضت ترمجتل يف مقدمة التحق ق, فهةاج . (2)
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 .(1)متت باخلري والّظفر

                                                            
ِِاللَّدِه َعَلْيدِه َتَوكَّْلدُت َوِإَلْيدِه ُأِنيدبُ       } (1)   ا مـد هلل رب العـاملني, أولخـر ديلوانـا    ,{َوَةا َتدْوِفيِقُّ ِإلَّدا 

 وصىل اهلل يلىل خري خهقل حممد ويلىل للل األخ ار.

 28/7/2016 -1437/رتوال/23



 

 



 

 

 

 

 

فهارس اآليات



 

 



 الصاحة رقمها اآلية السورة

َُِنوا اََّذوي َ ُيقويُموَع  ةاملالد َْ ُ وَاََّذويَ  لأ َويُّْكُ  اَلَّ ُ َورَُسو إْهََّما وَ

ِرْتوعَ اَز  أاََّ وَُه ر َرا وُعوَع اَق لأاََّ وَُي

55 71،139،141 

َُِمسرنْفونَي األنعام َأا ُيحوبُّ ا   141 20إْهَّ ُ 

َأكو  }:األناا  َِيرتَ وَ َِيرتَ ْإذِ َر َِا َر  227 17{ٌَمَىاَلََّ   َو

َو و التوبة ِوَ  اَلَّ و َورَُسو ِوَ  إىل  ٌَنَاءٌََّ  ََاهَدرْت ر  اََّذويَ  

َِمُشرْن ونَي  ا

َِحَنَاْم  أَم ر } َِمَسرجْدو ا َوَمارَََّ ا ََِحاجِّ َو سأجَعَِلْت ر سوقأايَةأ ا

ُونْ َوَجاهَدَ فوي  َِآ ََِيورْم ا ٌْاَلَّ و وَا  َ َِ َأا يَسرتأوُوَع ل َسْبيْل اَلَّ و 

َومونَي َِقأورَم اَظَّا َأا َيوردوي ا {َونرَد اَلَّ و َواَلَُّ  

1 

19 

75 

279 

َولَّ و رَبِّ  يونس َِحَمردُ  َأمونَيسأعْ ا ََِعا  83 10﴾ا

َأير و ْسهويُب هو  ََلأير و تأَو َِّلتُ َوإْ ٌْاَلَّ و  َِا تأورفويقوي إََّْا   َو

{ِونرُ  َ اهودٌ وََيتِْلوُه رٌَِّ و ِو ر ٌَيِّنٍَة ََلأف  أاَع سأفأَم ر}

88 

17 

83 

195 

ÿÂ¯\;Ôá°\;k]Á`;ãÑ]‚…

ONN
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ََلوي ٌ يوسف َِأأررضْ إْهِّي حَمويظَ  َُزَائوْ  ا ََلأف   55 24اجرعَِلنوي 

امم } الرعد لُِكلي  ُمنِْذرٌ  أمْنمم  نِن  ْوم   وم اد   قم  204، 203 7 {هم

َأةً اإرساء َغِلْو َأا تأجرعَلِ يَدَكأِ  َِبَسرطو إىل  َو َأا تأبرسُطِوَا  ْلَّ ا َُنُقوكَ َو

َحرسُورًا ًِاِ  َِلْو  فأتأقِعُدَ 

ٌَف ذأا َولتو} َِْقنر {َحقَُّ  ا

29 

26 

21 

317 

ُأ} طه ِرْني َوي وََيسِّنر * شَدرْري َوي ا رنَ ر َربِّ قأا  {سأ

ٌَقوريًا} ٌَْنا   {إْهََّك ْ نرتَ 

ُوي َهارُوَع * سأهرلوي ِو ر َوزْينًا َوي َواجرَعِل} ٌْ و ا رُددر * سأ

{سأِزْري

َأُوُ  } َوَحاتو َسَيجرَعلْ  ََموْلوا اَق ا َُِنوا َو ْإع  اََّذويَ  ل

 {اَن حرَم ُ ُودًّا

ِونروَا هْعويُدْ  ر وَفويوَا َُلأِقنَاْ  ر ِونروَا} تأارًََّ ْهِخْنُجْك ر َو

ُرَن  {ْس

25 

35 

29-30 

26 

55 

117 

117 

117 

238 

300 
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ٌَيرَ   الارقا  َأ ر يَِقْتُنوا َو أاعَ  َأ ر يُسرْنْفوا وَ وَاََّذويَ  ْإذأا سأِهمأْقوا 

َوكَ قأوَاًِا ذأ

68 19 

ٌْنَي ََشوريَتأَك َوسأهِذورر}الشعراء َِأأِقَن  124،307 216{ا

َُِمنرسَلونَي اتَّبْعُوا قأورْم يَا} يس  216 20{ا

َْوَع إْهَُّو ر وَقوْموُه ر}الصافا   142، 141 24{َِسرْئو

ُ} رافر َ اهلل  ْ  َيُقوَ  َريبَي ُلوَ  َرُجال  أَ ْقتُ َت  216 40 {أَ

َْْك ر َأا ْقِل} الشورى ََِموَد ََّ إََّْا سأجرنًا ََلأير و سأسرأأ ٌَف فوي ا َِْقنر َِ ر ا َو

{حُسرنًا فويوَا َأُ  هأْزدر حََسنَةً يَِقتأْنفر

23 237 ،238 

َِنُوا اََّذويَ  سأيُّوَا يَا} املجا لة ُأ هأاَجيرْتُ  ْإذأا ل ُِوا اَن ُسو  يََدير ٌَيرَ  فأقأدِّ

 {شَدَقأةً هأجرَواْ  ر

ُِوا سأعر سأسأ رمأِقْت ر} {شَدَقأاٍت هأجروَاْ  ر يََدير ٌَيرَ  ْتقأدِّ

12 

13 

317،318،319 

319،320 

َِ ر  احلرش َُقَاشَةَ َو ٌْْو ر  َأور  أاعَ  ََلأف سأِهمْسوْو ر وَ ُونُوَع  ِر وَُي

َُِممِلوُحوَع َأئوكَ ُه ُ ا ُيو أ ُ    هأمِسو و فأْأو

9 17 

َِمَلأائوكأْة  َفإِ   } التحريم ِونونيَ وَا ِر َُِم َو ُ ا َأاُه َوْجبرنْيلْ َوَشا َِور 223 4اَلَّ َ ُهَو 
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َوَك ظأْوريٌ {ٌَعرَد ذأ

َوَيةَ ْسذْعٌ وَتأعوَيوَا} احلاقة  170 12{َوا

َِإْهَِساُع سأَيحرسَُب} القيامة 190 36 {سُدً  ُيِتنَكأ سأعر ا

ِوسركوينًا وََيتويمًا َوسأسوريًا اإنسا  ََلأف حُبِّ و   8 17وَُيطِعوُموَع اَطََّعاَم 

َُِنوا اََّذويَ  إْع } البينة ََمولْوا ل َوَحاتو َو َأئوَك اَق ا  َُيرُن ُه ر ْسو

ََِبنْي ةو {ا

7 259 
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 فهرس آيات اجلزء الثاني

 الصفحة رقمها اآلية ال ورة

ا َوَعاَلناَيددً } البقرة ِ
يهددلا َوالنََّهددارا رسا مه بااللَّ ددَواهَلو ددوَن َأمه مو

نهفا يَن يو
الَّدد ا

ددمه  مه َواَل هو ٌف َعَلدديهها اددمه َواَل َخددوه نهددَد َرهبِّ
مه عا هو ددرو ددمه َأجه َفَلهو

َزنوونَ   {حَيه

274 139 

وا} لل يلمرا  قو يًعا َواَل َتَفرَّ
وا باَحبهلا ا َّا َنا مو

َتصا {َواعه

ددله } ددما َفمو له ددَن الهعا دددا َمددا َجدداَءَك ما ددنه َبعه
ددَك فايددها ما َفَمددنه َحاجَّ

مه َوناَسداَءنَ  نَاَءكو نَاَءَنا َوَأبه عو َأبه ا َنده َسدنَا َتَعاَلوه فو مه َوَأنه َسداَءكو
ا َونا

نََ  ا َّا َعىَل الهَناذابانيَ  َعله َلعه له َفنَ ه مه ثومَّ َنبهَتها َسنو فو  {َوَأنه

103 

61 

31 

33 

دَذلو } املائدة يَن آَمنودوا اَل َتسه
دا الَّد ا َ دمه َيا َأهي  بهدَد َلنو دَياَء إانه تو وا َعدنه َأجه

مه  كو ؤه  {َتسو

102 117 
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مه } األيلراف يََمهو
اِل باسا فووَن كو را َجاٌل َيعه  را

َرافا َعه  {َوَعىَل اثه

مه }  ددَتهو يَّ رِّ مه ذو
ها ددورا ددنه ظوهو

ددنه َبناددي آَدَم ما
ددَك ما َوإاذه َأَخددَ  َرب 

َنا  ده مه َقدالووا َبدىَل َجدها مه َأَلسه و بادَربِّنو ها
سا مه َعىَل َأنهفو َهَدهو َوَأجه

نَّا َعنه َهَ اَأنه  ا كو  إانَّ
َياَم ا َم الهما {غَافِلِنيَ َتموولووا َيوه

46 

172 

34 

115 

هَبومه } األنفال يوَع ِّ
مه َوَما َكاَن ا َّو لا يها

 29 33{َوَأنهَ  فا

ر  } ا  ر و َواًنددا َعددىَل رسو ددلٍّ إاخه ددنه غا
مه ما
ها ورا دددو نَددا َمددا يفا  و َوَنَزعه

َتَمابالانيَ  {مو

ي} وحا نه رو
 {َوَنَفثه و فايها ما

47 

29 

55,56,57 

176 

ًما} طل ده َلهو َعزه ه َن ا  119 115{َوَط

دددنَ  أووَلئادددَك َعنهَهدددا }  األنب اء سه نَّدددا احلهو
دددمه ما يَن َسدددَبَم ه هَلو

إانَّ الَّددد ا

{ُمببَعُدوَ 

101 58 

طَِّع ه} ا د وا قو يَن َكَفرو
امه َفالَّ ا وا يفا َرهبِّ َتَصمو ََمنا اخه َهَ انا َخصه

يمو 
ما مو احلهَ ها

وسا ءو  رو
قا نه َفوه

نه َنار  يوَصب  ما
مه ثاَياٌب ما {هَلو

19 89 
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ا} املؤمنو  َ نَا,و َوا  َذاتا َقَرار  َوَمعاني  إىل  َوآَويه  201 50 {َربه

 األحزاب

 

يددددو } را دددََم يو دددَل الهَبيهددد ا إانَّ َس َأهه جه مو الدددرِّ َب َعدددنهنو
ها يوددد ه

ا َّو لا

رًيا مه َتطهها َركو َطهِّ  {َويو

يَن آَمنودوا } دا الَّد ا َ يِّ َيدا َأهي 
َنَتهو يوَصل وَن َعىَل النَّبا

إانَّ ا ََّ َوَماَل,ا

لايًَم  وا َتسه  َوَسلِّمو
 {َ ل وا َعَليهها

مه َمددنه َقىَضدد } ددنههو
وا ا ََّ َعَليهددها َفما وا َمددا َعاَهدددو َجداٌل َ ددَدقو را

َبهو  ياًل  َنحه لووا َتبهدا رو َوَما َبدَّ
مه َمنه َينهَت ا نههو

 {َوما

33 

 

56 

 

23 

8 ,11 ,12 ,14 ,15,17 ,

18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 

25 

 

185 

نيَ } الصافات  27 130 {َساَلٌم َعىَل إاله َياسا

َب } الرتورى ره َا يفا الهمو ًرا إاالَّ املهََودَّ  َأجه
مه َعَليهها َذلونو له اَل َأسه  28 23 {قو

 ا  رات

 

نهددَد } مه عا ددَرَمنو وا إانَّ َأكه َتَعدداَرفو
وًبا َوَقَبا,اددَل لا ددعو مه جو نَدداكو َوَجَعله

مه  َماكو  {ا َّا َأته

13 21 

 الواقعة

 

 {نيا ما اليَ  َحابو  ه أَ وَ }

ًِّ  َحابو  ه أَ وَ }  {لا ََم ال

َحابو املهَيهَمنَ ا فَ }  {َذ ه

َذَم ا } ًه َحابو املهَ  {َوَأ ه

27 

41 

8 

9 

20 

20 

21 

21 
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اباموونَ } ابامووَن السَّ  21 10 {َوالسَّ

 الف ر

 

عاددي} جا نَّدد و * اره
سو املهوطهَمئا توَهددا الددنَّفه ددَيً   َربِّددكا إىل  َيددا َأيَّ َرا ا

يَّ ً 
 {َمره ا

27-28 176 
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 القرل  الكريم. -

, 2ط ,ال ـ د نب ـل ا  ـني: بحدث اسدتداليل طالب ثالث مدن أسدلمأبو  .1

 لبنا . ,مؤس ة األيلهمي, بريوت هـ,1430

/  املؤلف: أمحد بن أيب بكر بن إحتاف اقريا املهرا بزوا,د املسانيد العرشا .2

ال ـ د بـن حممـود بـن  -إسهيل ل البوصريي/  املحقق: يلادل بـن سـعد 

 .1998 – 1419إسهيل ل/ النال: مكتبة الررتد/  سنة النرش: 

, أبـو العبـاس رتـهاب الـدين إحتاف اقريا املهرا بزوا,د املسدانيد العرشدا .3

دار املرتـكاة لهبحـث  :حهــ(, تـ840أمحد بن أيب بكر الرتافعي )املتـوىف: 

 .دار الوطن لهنرش, الرياض, م1999 -هـ 1420 ,1, طالعهمي

جــعل الــدين ال ــ وطي, هق ــق : ســع د  /اإلتمددان يف علددوم المددرآن .4

 -م, املطبعـة: لبنـا  1996 - 1416املندوب, ط: األوىل, سنة الطبـ : 

 دار الفكر, نرش: دار الفكر.

بن الضـحاب أبـو بكـر الرتـ با /  / تأل ف: أمحد بن يلمرواةحاد واملثاين .5

هــ, 1411هق ق: باسـم اجلـوابرة/ طبـ : دار الرايـة ل ـنة الرايـة ل ـنة 

 م/ الطبعة األوىل/ الرياض ــ املمهكة العرب ة ال عودية.1991
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ا اف  أبو يلبـد اهلل حممـد بـن يلبـد الواحـد بـن أمحـد : اثحاديث املثتارا .6

, نح: يلبد امله  بن يلبد اهلل بـن املقديس املرتهور بالض اء املقديسا نبع 

 , مكة املكرمة.مكتبة النهضة ا ديثةهـ, 1410, 1ط ده ش,

تعه قـات , محد بن يلـع بـن أيب طالـب الطـايسأيب منصور أ  اإلحت اج .7

(/ 5سه هة  تب املناظرات ) ,ومعحظات/ ال  د حممد باقر اخلرسا 

 .إيلداد مر ز األبحاث العقائدية

, األندليس األزدي  الرمحنق بن يلبد يلبد ا  :النربىاثحنام الرشعي   .8

 : أبو يلبـد اهلل ح ـنيهـ(, تح581: ت) اطبابن اخلرّ  املعروفاألرتب ع, 

ال ــعودية/  -م, مكتبــة الررتــد 2001 -هـــ 1422, 1طبــن يلكارتــة, 

 الرياض.

: حممـد يلبـد تـح ي, أبو بكر بن العريب املالك (  أحنام المرآن )ابن العريب .9

 .دار الكتب العهم ةهـ, 1424, القادر يلطا

تـح: حممـد , د بن يلـع الـرازي اجلصـاص أبـو بكـرأمح :أحنام المرآن .10

ــاء الــةاث العــريب  هـــ,1405, الصــادق قمحــاوي ــريوت –دار إح  , ب

 لبنا .

جتم  : أبو ا  ن يلـع بـن و هق ق, اإلمام ة ى بن ا  ني :اثحنام .11
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 .م1990 - 1410 ,1, طأمحد بن أيب حريصة

ذ ـر طب  باسم:  ,أبو نع م أمحد بن يلبد اهلل األصبها   أخبار أ بهان .12

صـدر يلـن دار انترتـارات جهـا  بطهـرا  ـ إيـرا , سـنة  ,أخبار أصبها 

 هـ.1405هـ/ صدر يلن الدار العهم ة بدهع ـ اهلند, 1350

 يلامل الكتب. بن ح ا  )و   (, حممد بن خهف أخبار الملاا  .13

 الغفـاري, ال ـ د حممـود هق ق: يلع أ ـا د,: الرت خ املف االختصاص .14

بريوت ــ  ,والتوزي دار املف د لهطبايلة والنرشهـ, 1414, 2, طالزرندي

 لبنا .

: يلبــد اهلل تـح ,ر: أمحـد بـن حممـد ال ــهفي أبـو طـاهاثربعدني البلدانيد  .15

 .هـ 1412, دار البريويت ,رابح

ل لمؤس ــة  ,: الرتــ خ املف ــداالرجدداد يف معرفدد  ح ددج ا  عددىل العبدداد .16

 .هـ 1416 ,1, طالب ت الح اء الةاث

: أيب أمحد ا ا م الكبري حممد بـن حممـد بـن أمحـد بـن اثسامي والنن  .17

 .مكتبة الغرباء األثرية, 1, ط: يوسف بن حممد الدخ لتحإسحاق 

/ املؤلف: أبو ا  ن يلـع بـن أمحـد بـن حممـد بـن يلـع أسباب النزول .18

هق ــق: يلصــام بــن يلبــد املح ــن الواحــدي, الن  ــابوري, الرتــافعي/ 
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 ا م دا .

: سـامل النمـري القرطبـي, تـح: أبو يلمر يوسف بن يلبد اهلل االست كار .19

 –دار الكتـب العهم ـة  هــ,1421, 1ط حممد يلطا, حممد يلـع معـوض,

 لبنا  بريوت,

ــن أمحــد,االسددتغاث  يف بدددع الثالثدد  .20 , 1ط : أيب القاســم الكــويف يلــع ب

 .األيلهمي لهمطبويلات منرتورات مؤس ة هـ,1373

املعـروف  القرطبـي: أبو يلمر يوسف بـن يلبـد اهلل النََمـِرّي االستيعاب .21

دار اجل ل ل ـنة هـ, 1412, 1, ط: يلع حممد الب اويتح, بابن يلبد الا

 بريوت ــ لبنا . هـ,1412

 لبنا . –بريوت  -ابن األثري, نرش: دار الكتاب العريب  أسد الغاب , .22

, 3, طتـح: د.سـه ه  دن ـا, : أيب يلـع بـن سـ نااإلجارات والتنبيهدات .23

 .  القاهرة –دار املعارف  م, 1983

 ,: ا اف  أمحد بن يلع, ابن ح ر الع قع اإل اب  يف متييز الصحاب  .24

دراسة وهق ق وتعه ق: الرتـ خ يلـادل أمحـد يلبـد املوجـود, الرتـ خ يلـع 

 بريوت ــ لبنا . ,دار الكتب العهم ة هـ,1415, 1, طحممد معوض

: حممد بن إسهيل ل أ ول الفمه املسم  إجاب  السا,ل رشح بغي  اةمل .25
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تــح: القــايض ح ــني بــن أمحــد ال ــ اغي و الــد تور , األمــري الصــنعا 

 –مؤس ـــة الرســـالة م, 1986 , 1, طح ـــن حممـــد مقبـــويل األهـــدل

 .بريوت

دار  , املقديس, أيب الفضل حممـد بـن طـاهر :أطراف الغرا,ب واثفراد .26

 , بريوت, لبنا .الكتب العهم ة

ار العهــم د , 1980:  م, 1980, 5, ط: خــري الــدين الــزر عاثعددالم .27

 لبنا . –بريوت , لهمعيني

 م,  طب  مصطفى البايب بمرص.1937, 4لهصنعا , ط سبل السالم  .28

 تعه ـق: أيب أسـد اهلل بـن ,: اخلط ب التايـزياإلكَمل يف أسَمء الرجال .29

 ,(ميلهـ هم ال ـع)مؤس ـة أهـل الب ـت , ا اف  حممد يلبد اهلل األنصار

 إيرا . ,قم املقدسة

: ا  ني بن إسهيل ل الضـبي املحـامع أبـو يلبـد اهلل )ت أمايل املحاميل .30

 يله . ,: املكتبة اإلسعم ة, 1, طتح: إبراه م الق يس, هـ(320

بكـر يلبـد الـرزاق بـن ا , أبو لهحاف  الصنع: اثمايل يف آثار الصحاب  .31

 القاهرة. ,مهام, تح: جمدي ال  د إبراه م,  مكتبة القرل 

 األســـتاد ويل, يلـــع أ ـــا : ح ـــنيتـــح ,: الرتـــ خ املف ـــداثمدددايل .32
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 ,لهطبايلـــة والنرشـــ والتوزيـــ دار املف ـــد  هــــ, 1414 , 2,طالغفـــاري

 .لبنا  ,بريوت

ــاثمددايل .33 ــع الصــدوق: الرت ــن يل ــد ب ــر حمم ــو جعف ــم ,  خ أب ــح: ق  ت

مر ـــز الطبايلـــة والنرشـــ يف  هــــ,1417, 1, طاســـات اإلســـعم ةالدر

 إيرا . ,ؤس ة البعثة , قم املقدسةم

: ق ــم الدراســات تــح ,حممــد بــن ا  ــن بــن يلــع الطــويس: اثمددايل .34

قم , الطبايلة والنرش يف مؤس ة البعثة مر زهـ, 1414, 1, طاإلسعم ة

 املقدسة ــ إيرا .

ن يلع بن ا  ني الفق ل املحدث أيب ا  : من احلريا والتبرصااإلمام   .35

ــل القمــ ــن بابوي ــح ي,ب ــل ال ــعم: مت ــام املهــدي يله  , 1ط ,درســة اإلم

 قم املقدسة ــ إيرا . ,مدرسة اإلمام املهدي يله ل ال عم هـ, 1404

: تقـى إمتاع اثسَمع بَم للنبي مدن اثحدوال واثمدوال واحلفددا واملتداع .36

, 1ط ,حممـد يلبـد ا م ـد النم  ـى :تـح ,املقريـزي الدين أمحد بن يلـع

 ., لبنا , بريوتر الكتب العهم ةداهـ, 1420

 :االنتماء يف فلا,ل الثالث  اث,م  الفمهاء مالك والًافعي وأيب حنيفد  .37

دار الكتــب  ي,يوســف بــن يلبــد الــا النمــري القرطبــ اإلمــام أيب يلمــر
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 .العهم ة

د الفــردوس : حممــوتــح, : أمحــد بــن ة ــى الــبعذريأنسدداب اثرشاف .38

دمرتـق ـــ  هــ,1417دار ال قظة العرب ة ل نة  ,العظم, صبحي املارديني

 سوريا.

: الرتـ خ ن ة ـى بـن جـابر )الـبعذري(, تـحأمحد بـ :أنساب اثرشاف .39

 , بريوت, لبنا .ؤس ة األيلهمي, مهـ1313, 1حممد باقر حممودي, ط

ــن مطــري الهخمــي اثوا,ددل للطددرباين,  .40 ــوب ب ــن أي ــن أمحــد ب ســه ه  ب

الرتامي, أبو القاسم الطاا , املحقق: حممد رتكور بن حممـود ا ـاجي 

ــر,  ــا  أمري ــالة , دار الفرق ــة الرس ــريوت, ط: األوىل,  –: مؤس  ب

1403. 

ن آدراس  يف  دوء المدرباب فاطم  بني سلط  الترشيع ورشيع  السلط ,  .41

ــل ا  ــنيدراســة   والسددن  والتدداريخ ــل ال ــ د نب  ــق وهه  , 1, طوهق 

 مؤس ة األيلهمي, بريوت, لبنا . هـ,1435

: الرتـ خ حممـد بـاقر امع  لدرر أخبدار اث,مد  اثطهداربحار اثنوار اجل .42

 لبنا . ,بريوت ,مؤس ة الوفاء هـ,1403, 2, طامل هيس

: أبو بكر حممد بن أيب إسحاق بـن الفوا,د املًهور بمعاين اثخبار بحر .43
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 -ح ـن إسـهيل ل : حممد ح ن حممـد , تحكعباذي البخاري ا نفيال

ــدي ــد املزي ـــ,1420, 1, طأمحــد فري ــب ا ه ــةدار الكت ــريوت ,لعهم   ,ب

 .لبنا 

: أبــو ح ــا  حممــد بــن يوســف بــن يلــع بــن البحددر املحدديم يف التفسددري .44

: الرت خ يلادل أمحد تح ي,ا  أثري الدين األندليس الغرناطيوسف بن ح 

دار الكتـب هــ, 1422, 1ض, طالرت خ يلـع حممـد معـويلبد املوجود, 

 لبنا ., بريوت, العهم ة

دار الكتـب  , اف  أيب الفـداء ابـن  ثـري الدمرتـقي: ا ـالبداي  والنهايد  .45

 م/ بريوت ــ لبنا .1994هـ, 1414العهم ة ل نة 

, أبو الفداء إسهيل ل بن يلمر بن  ثري القريش البرصـي البداي  والنهاي  .46

 -ق ــق: يلــع رتــريي, نرشــ: دار إح ــاء الــةاث العــريبثــم الدمرتــقي, ه

 م. 1988 -, هـ 1408لبنا , ط: األوىل -بريوت

ابـن   البدر املنري يف ختدريج اثحاديدث واثثدار الواقعد  يف الرشدح النبدري .47

 , ر بـن يلـع بـن أمحـد الرتـافعي املرصـياملهقن رساج الدين أبو حف  يلم

, 1ط ,ســه ه  ويــارس بــن  ــهلن : مصــطفى أبــو الغــ ط و يلبــداهلل بــتــح

 هـ, دار اهل رة لهنرش والتوزي , الرياض, ال عودية.1425
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: جـواد الق ـومي , تـح: حممد بـن أيب القاسـم الطـايبًارا املصطف  .48

م/ 2000هـــ, 1420مؤس ــة النرشــ اإلســعمي ل ــنة  ,األصــفها 

 الطبعة األوىل/ قم املقدسة ــ إيرا .

فلددا,ل آل حممددد  ددىل ا  عليدده وآلدده بصددا,ر الدددرجات النددربى يف  .49

/ الرت خ حممد بن ا  ن بن فروخ الصفار/ ترمجـة ال ـ د حممـد وسلم

م/ 2006هــ, 1426ال  د ح ني املعهم/ طب : املكتبة ا  درية ل ـنة 

 الطبعة األوىل/ قم املقدسة ــ إيرا .

أبو حممد ا ارث بن حممـد بـن بغي  الباحث عن زوا,د مسند احلارق,  .50

التم مـي البغـدادي اخلصـ ب املعـروف بـابن أيب أسـامة )املتــوىف: داهـر 

املنتقي: أبو ا  ن نور الدين يلع بن أيب بكر بـن سـه ه  بـن , هـ(282

: د. ح ــني أمحــد صــالح تــح, هـــ( 807 بكــر اهل ثمــي )املتــوىف: أيب

املدينـة املنـورة,  -البا ري, النال: مر ز خدمة ال نة وال ـرية النبويـة 

 .1992 – 1413ألوىل, الطبعة: ا

/ البيان والتحصديل والرشدح والتوجيده والتعليدل ملسدا,ل املسدتثرج  .51

املؤلف: أبو الول د حممد بـن أمحـد بـن ررتـد القرطبـي/ حققـل: د حممـد 

لبنــا /  –ح ــي ولخــرو / النــال: دار الغــرب اإلســعمي, بــريوت 
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 م. 1988 -هـ  1408الطبعة: الثان ة, 

, هق ق: يلـع رتـريي, 571, ابن يل ا ر, الوفاة : تاريخ  مدين  دمًس .52

 -املطبعــة: دار الفكــر لهطبايلــة و النرشــ والتوزيــ  1415ســنة الطبــ : 

 –بريوت  -لبنا , نرش: دار الفكر لهطبايلة و النرش والتوزي   –بريوت 

 لبنا .

ة ـى بـن معـني أبـو ز ريـا/ تاريخ ابن معني )رواي  عثَمن الدارمي(/  .53

مد نور س ف/ النال دار املأمو  لهةاث/ سنة النرشـ هق ق د. أمحد حم

 / مكا  النرش دمرتق.1400

, رتمس الـدين أبـو يلبـد اهلل تاريخ اإلسالم ووفيات املًاهري واثعالم .54

: يلمــر يلبــد ال ــعم تــححممــد بــن أمحــد بــن يلــثه  بــن َقــايبهز الــذهبي, 

 1407التدمري, نرش: دار الكتاب العريب, بريوت, لبنـا , ط: االوىل, 

 م. 1987 -هـ 

املؤلف: حممد بن أمحـد بـن يلـثه  الـذهبي أبـو  تاريخ اإلسالم, وذيله, .55

 يلبد اهلل رتمس الدين

/ تـأل ف: جـعل الـدين ال ـ وطي يلبـد الـرمحن بـن أيب تاريخ اقلفاء .56

بكر بن حممد بـن سـابق الـدين اخلضـريي/ هق ـق: جلنـة مـن األدبـاء/ 
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  .طب : مطاب  معتوق أخوا / بريوت ــ لبنا

, حممد بن جرير بن يزيد بن  ثري بن غالـب اآلمـع, أبـو تاريخ الطربأ .57

 هـ. 1387 -بريوت, ط: الثان ة  -جعفر الطاي, نرش: دار الةاث 

/ تدداريخ املديندد  املنددورا املسددم  )نصدديح  املًدداور وتعزيدد  امل دداور( .58

تأل ف: ابن فرحو  أبو حممـد يلبـد اهلل بـن حممـد بـن فرحـو  املـالكي/ 

ح ــني حممــد يلــع رتــكري/ طبــ : ل ــة دار األرقــم بــن أيب  تعه ــق:

 م/ بريوت ــ لبنا .1996هـ, 1416األرقم ل نة 

, ابــن رتــبة النمــريي, هق ــق: فهــ م حممــد رتــهتوت, ط: تدداريخ املديندد  .59

قم, نرشـ:  – , املطبعة: القدس  1368 - 1410الثان ة, سنة الطب : 

 إيرا . –قم  -دار الفكر 

/ أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهـب ابـن واضـح تاريخ اليعمويب .60

الكاتب العبـايس املعـروف بـال عقويب/ النـال: مؤس ـة نرشـ فرهنـ  

 إيرا . –قم  -( ه ل ال عمأهل ب ت )يل

/ أبـو بكـر أمحـد بـن يلـع بـن ثابـت بـن أمحـد بـن تاريخ بغداد وذيولده .61

هـ(/ دراسة وهق ق: مصطفى يلبد 463مهدي اخلط ب البغدادي )ت 

ــة ل ــنة ال ــب العهم  ــ : دار الكت ــادر يلطــا/ طب م/ 1997هـــ, 1417ق
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 الطبعة األوىل/ بريوت ــ لبنا .

تاريخ مدين  دمًدس وذكدر فلدلها وتسدمي  مدن حلهدا مدن االماثدل أو  .62

/  تصـن ف االمـام العـامل ا ـاف  أيب اجتاز بنواحيها من واردهيا وأهلها

افعي املعـروف بـابن القاسم يلع بن ا  ن ابن هبة اهلل بن يلبـد اهلل الرتـ

ــق يلــع رتــريي/  دار الفكــر لهطبايلــة والنرشــ  يل ــا ر/ دراســة وهق 

 والتوزي .

/  املؤلـف: أمحـد بـن حممـد بـن يعقـوب هارب اثمم وتعاقدب اهلمدم .63

م ـــكويل/  املحقـــق: ســـ د  رســـوي ح ـــن/  النـــال: دار الكتـــب 

 .2003 – 1424العهم ة/  سنة النرش: 

املؤلف: الرت خ حممـد الطـاهر بـن  التونسي /التحرير والتنوير د الطبع   .64

 م. 1997 -تونس  -يلارتور/ دار النرش: دار سحنو  لهنرش والتوزي  

/ تأل ف: حممد بـن يلبـد الرمحـا  حتف  اثحوذأ برشح جامع الءم أ .65

هـــ(/ طبــ : دار الكتــب العهم ــة/ بــريوت ــــ 1353املبــار فوري )ت 

 لبنا .

ؤلـف: مجـال الـدين أبـو ا  ـاج / املحتف  اثرشاف بمعرف  اثطدراف .66

يوسف بـن يلبـد الـرمحن املـزي/ املحقـق: يلبـد الصـمد لف الـدين/ 
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هــ, 1403طبعة: املكتـب اإلسـعمي, والـدار القّ مـة/ الطبعـة الثان ـة: 

 م.1983

/ املؤلف: الزيهعي/ هق ق: يلبد اهلل بن يلبـد ختريج اثحاديث واةثار .67

/ املطبعة: الرياض 1414: الرمحن ال عد/ الطبعة: األوىل/ سنة الطب 

 دار ابن خزيمة/ النال: دار ابن خزيمة -

/ تــأل ف: الرافعــي القزوينــي يلبــد الكــريم التدددوين يف أخبددار قددزوين .68

حممــد/ هق ــق: يلزيــز اهلل يلطــاردي/ طبــ : دار الكتــب العهم ــة ل ــنة 

 م/ بريوت ــ لبنا .1987هـ, 1407

تصن ف: أبو يلبد اهلل, رتمس الدين أبو يلبد اهلل حممـد  ت كرا احلفاظ/ .69

بن أمحد بن يلثه  بن قايهز الذهبي/ طبـ : دار إح ـاء الـةاث العـريب/ 

 بريوت ــ لبنا .

/ هق ـق: هق ـق: اح ـا  يلّبـاس و بكـر يلّبـاس/ الت كرا احلمدونيد  .70

م/ النــال: دار صــادر لهطبايلــة  1996الطبعــة: األوىل/ ســنة الطبــ : 

 / بريوت, لبنا .والنرش

/ تأل ف: ابن اجلوزي/ تصـن ف: حممـد بـن أمحـد ترتيب املو وعات .71

بن يلثه  بن قائهز الذهبي/ هق ق:  هل بن ب  و  زغهول/ طبـ : دار 
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م/ الطبعــة األوىل/ بــريوت ــــ 2004هـــ, 1425الكتــب العهم ــة ل ــنة 

 لبنا .

م بـن / املؤلـف: يلبـد العظـ الءغيب والءهيب مدن احلدديث الرشديئ .72

يلبد القوي بن يلبد اهلل, أبو حممد, ز ي الدين املنذري/ املحقق: إبـراه م 

بـريوت/ الطبعـة: األوىل,  –رتمس الدين/ النال: دار الكتـب العهم ـة 

1417. 

 يلبـد الرتـ خ: وتقـديم تصـح ح/ يلـريب ابـن: تـأل ف/ عدريب ابن تفسري .73

/ م2001 هــ,1422 ل نة العهم ة الكتب دار: طب / يلع حممد الوارث

 .لبنا  ــ بريوت/ األوىل الطبعة

, أبـو حممـد ا  ـني بـن م ـعود البغـوي, حققـل وخـرج تفسري البغوأ .74

ســه ه  م ــهم  -يلــثه  مجعــة ضــمريية -أحاديثــل: حممــد يلبــد اهلل النمــر

 -هــ  1417الطبعـة: الرابعـة, ا ر , نرش: دار ط بة لهنرشـ والتوزيـ , 

 م.1997

 بريوت -الب ضاوي/ دار النرش: دار الفكر / املؤلف: تفسري البيلاوأ .75

ّأ حيتوأ عىل  .76 رَبا ما َنَزَل من المورآن يف عيلٍّ أمدري املدؤمنني عليده »تفسريو احلا

مَجََعُل املحّدُث املفرّسُ اُ  ني بن ا كم بـن م ـهم أبـو يلبـداهللَّ «/ السالم 
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َقــُل الّ ــّ د حمّمــد رضــا ا  ــ ن ّي الورّتــاء الكــويّف/ َحقَّ ّي اجلــعيّل/ اِ ــَاِ

 م.2000 -ه  1421الطبعة املحّققة الثالثة/ 

/ تـأل ف: نرصـ بـن حممـد بـن إبـراه م ال ـمرقندي تفسري السدمرقندأ .77

ا نفــي/ هق ــق: د. حممــود مطرجــي/ طبــ : دار الكتــب العهم ــة ل ــنة 

 م/ الطبعة األوىل/ بريوت ــ لبنا .2007هـ, 1427

: يارس بن إبـراه م ـــ غنـ م / تأل ف: ال معا / هق قتفسري السمعاين .78

م/ الطبعـة 1998هـ, 1418بن يلباس بن غن م/ طب : دار الوطن ل نة 

 األوىل/ الرياض ــ املمهكة العرب ة ال عودية.

/ املؤلــف: حممــد بــن يلمــر بــن ا  ــني الــرازي تفسددري الفثددر الددرازأ .79

الرتافعي املعروف بالفخر الرازي أبو يلبـد اهلل فخـر الـدين/ دار النرشـ/ 

 إح اء الةاث العريب.دار 

تفسددري المددرآن الع دديم مسددندًا عددن رسددول ا   ددىل ا  عليدده وسددلم  .80

/ تـأل ف: يلبـد الـرمحن بـن والصحاب  والتدابعني )تفسدري ابدن أيب حداتم(

حممد بن إدريس الرازي ابن أيب حاتم/ طب : دار الفكر لهطبايلـة والنرشـ 

 ت ــ لبنا .م/ الطبعة األوىل/ بريو2003هـ, 1424والتوزي  ل نة 

/ املؤلف: يلهد الدين أبو الفداء إسهيل ل بـن  ثـري تفسري المرآن الع يم .81
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الدمرتقي/ املحقق: مصطفى ال  د حممد + حممـد ال ـ د ررتـاد + حممـد 

فضل الع هوي + يلع أمحد يلبد البـاقي/ دار النرشـ: مؤس ـة قرطبـة + 

سنة الطب :  مكتبة أوالد الرت خ لهةاث/ البهد: اجل زة/ الطبعة: األوىل/

 م.2000هـ, 1412

, أبو الفـداء إسـهيل ل بـن يلمـر بـن  ثـري القـريش تفسري المرآن الع يم .82

البرصي ثم الدمرتقي, املحقـق: حممـد ح ـني رتـمس الـدين, نرشـ: دار 

 -بـريوت, ط: األوىل  –الكتب العهم ة, منرتـورات حممـد يلـع ب ضـو  

 هـ. 1419

, أبو الفداء إسـهيل ل بـن يلمـر بـن  ثـري القـريش تفسري المرآن الع يم .83

البرصي ثم الدمرتقي, املحقـق: حممـد ح ـني رتـمس الـدين, نرشـ: دار 

 -بـريوت, ط: األوىل  –الكتب العهم ة, منرتـورات حممـد يلـع ب ضـو  

 هـ. 1419

, يلبـد الـرزاق الصـنعا , هق ـق: الـد تور مصـطفى تفسري المدرآن .84

م, نرشـ: مكتبـة  1989 - 1410:م هم حممـد, ط: األوىل, سـنة الطبـ 

 املمهكة العرب ة ال عودية. -الررتد لهنرش والتوزي  الرياض 

/ أبـو ا  ـن مقاتـل بـن سـه ه  بـن برتـري تفسري مماتل بن سليَمن .85
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األزدي بالوالء البهخي/هق ق أمحد فريد/ النال دار الكتب العهم ـة/ 

 م/ مكا  النرش لبنا / بريوت.2003 -هـ 1424سنة النرش 

/ خلامتة ا فاظ أمحد بن يلع بـن ح ـر الع ـقع  تمريب الته يب .86

املتوىف/ دراسة وهق ـق مصـطفى يلبـد القـادر يلطـا/ طبعـة مقابهـة يلـىل 

ن خة بخط املؤلف ويلىل هتذيب التهذيب وهتذيب الكهل/ دار املكتبـة 

 لبنا . –العهم ة/  بريوت 

 يلبد ال  د :هق ق/  الع قع  ح ر ابن: تأل ف/  احلبري تلثيص .87

 .م1964 هـ,1384 ل نة املنورة املدينة: طب /  ال ه  هارتم اهلل

/ تـأل ف: ا ـا م املح ـن بـن تنبيه الغافلني عدن فلدا,ل الطدالبني .88

حممد بن أمحد بن ا  ن بن  رامة بن إبراه م بن إسهيل ل بـن حممـد بـن 

ال ـعم/ إبراه م بن حممد بن ا نف ة ابن اإلمام يلع بن أيب طالب يله ـل 

هق ـــق: ال ـــ د ه ـــني لل رتـــب ب املوســـوي/ طبـــ : مر ـــز الغـــدير 

 م/ قم املقدسة ــ إيرا .2000هـ, 1420لهدراسات اإلسعم ة ل نة 

التنزيل لمواعدد التفلديل يف اةيدات النازلد  يف أهدل البيد  علديهم  .89

ــ : مؤس ــة  السددالم/ ــي/ طب ــأل ف: ا ــا م ا  ــكا  ا ــّذاء ا نف ت

م/ الطبعـــة األوىل/ 1973هــــ, 1393لهمطبويلـــات ل ـــنة  األيلهمـــي
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 بريوت ــ لبنا .

هت يب اةثار وتفصيل الثاب  عن رسول ا   دىل ا  عليده وسدلم  .90

/ املؤلـف: أبــو جعفـر حممــد بـن جريــر بـن يزيــد الطــاي/ مدن اثخبددار

القاهرة/ املطبعة:  –هق ق: حممود حممد رتا ر/ النال: مكتبة اخلان ي 

 القاهرة -رتارع العباس ة  68 -  مطبعة املد

, أبو الفضل أمحـد بـن يلـع بـن حممـد بـن أمحـد بـن هت يب الته يب .91

هـ( النال: مطبعة دائـرة املعـارف النظام ـة, 852ح ر الع قع , ت: 

 هـ.1326اهلند, الطبعة: ط األوىل, 

/ تـأل ف: ا ـاف  املـتقن مجـال أبـو هت يب النَمل يف أسَمء الرجدال .92

ف املـزي/ هق ـق: الـد تور برتـار يلـواد معـروف/ طبـ : ا  اج يوس

م/ الطبعـة األوىل/ بـريوت ـــ 1993هــ, 1413مؤس ة الرسالة ل ـنة 

 لبنا .

/ تأل ف: الرت خ الصدوق/ صـححل ويلهـق يله ـل: ال ـ د التوحيد .93

بـريوت  -هارتم ا   ني الطرا / النال: دار املعرفة لهطبايلة والنرشـ 

 لبنا .

مع الصغري وزوا,دا واجلامع النبدري واجلدامع جامع اثحاديث )اجلا .94
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تـأل ف: جـعل الـدين يلبـد الـرمحن بـن أيب بكـر ال ـ وطي )ت  اثزهر(

ـــ أمحــد يلبــد اجلــواد/ إلاف: 911 هـــ(/ هق ــق: يلبــاس أمحــد صــقر ـ

طب : دار الفكر/ بريوت ـــ  مكتب البحوث والدراسات يف دار الفكر/

 لبنا .

, يلبد الرمحن بن أيب بكر, جعل الدين ال  وطي , جامع اثحاديث .95

ضبط نصوصل وخرج أحاديثل: فريق من الباحثني باملاف: ديلىل مجعـة 

)مفتي الديار املرصية(, طب  يلىل نفقة: د ح ن يلباس ز ى, ط: األوىل, 

 م.2002هـ / 1423

/ املؤلف: س د ح در لمع/ هق ق: بـا جامع اثرسار ومنبع اثنوار .96

دو مقدمل هنرى  ربني و يلثه  اسـهيل ل ة ـى و ترمجـلء  تصح حات و

فاريس مقدمل ها از س د جـواد طباطبـائي/ الطبعـة: دوم/ سـنة الطبـ : 

 / املطبعة: ل ت انترتارات يلهمى و فرهنگى.1368

ــو جددامع اث ددول يف أحاديددث الرسددول .97 ــدين أب ــف: جمــد ال / املؤل

 ــق: يلبــد القــادر ال ــعادات املبــارب بــن حممــد اجلــزري ابــن األثــري/ هق

مكتبة دار الب ا /  -مطبعة املعا  -األرنؤوط/ النال: مكتبة ا هوا  

 الطبعة: األوىل.
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/ تـأل ف: أبـو جامع البيان عن تذويل آأ المدرآن )تفسدري الطدربأ( .98

جعفر حممد بن جرير الطاي/ طب : دار ابن حـزم ـــ دار اإليلـعم ل ـنة 

 م/ الطبعة األوىل/ بريوت ــ لبنا . 2003هـ, 1423

, حممد بن جرير بـن يزيـد بـن  ثـري بـن جامع البيان يف تذويل المرآن .99

غالــب اآلمــع, أبــو جعفــر الطــاي, املحقــق: أمحــد حممــد رتــا ر, نرشــ: 

 م. 2000 -هـ  1420ة, ط: األوىل, مؤس ة الرسال

, حممد بن جرير بـن يزيـد بـن  ثـري بـن جامع البيان يف تذويل المرآن .100

غالــب اآلمــع, أبــو جعفــر الطــاي, املحقــق: أمحــد حممــد رتــا ر, نرشــ: 

 م. 2000 -هـ  1420مؤس ة الرسالة, ط: األوىل, 

/ تأل ف: يلبـد الـرمحن بـن اجلامع الصغري من حديث البًري الن ير .101

أيب بكر بن حممد بن سابق الدين اخلضريي ال  وطي/ طبـ : دار الفكـر 

م/ الطبعــة األوىل/ 1981هـــ, 1401لهطبايلــة والنرشــ والتوزيــ  ل ــنة 

 بريوت ـ لبنا .

/ املؤلـف: ابـن يلبـد الـا/ سـنة الطبـ : جامع بيدان العلدم وفلدله .102

دار الكتــب العهم ــة/ النــال: دار الكتــب  -/ املطبعــة: بــريوت 1398

 هم ة.الع
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/ تــأل ف: أبــو يلبــد اهلل اجلددامع ثحنددام المددرآن )تفسددري المرطبددي( .103

حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فـرا األنصـاري رتـمس الـدين القرطبـي/ 

هق ق ومراجعة: صدقي مج ل ويلرفات العرتـا/ طبـ : دار الفكـر ل ـنة 

 م/ بريوت ــ لبنا .1995هـ, 1415

ألوىل, سـنة الطبـ : , ابـن أيب حـاتم الـرازي, ط: ااجلرح والتعدديل .104

 -م, املطبعــة: مطبعــة جمهــس دائــرة املعــارف العثهن ــة  1952 - 1372

 بريوت. –اهلند, نرش: دار إح اء الةاث العريب  –بح در لباد الد ن 

, ابـن أيب حـاتم الـرازي, ط: األوىل, سـنة الطبـ : اجلرح والتعدديل .105

 -هن ــة م, املطبعــة: مطبعــة جمهــس دائــرة املعــارف العث 1952 - 1372

 بريوت. –اهلند, نرش: دار إح اء الةاث العريب  –بح در لباد الد ن 

, أمحد بـن يلـع بـن حممـد اجلعفـري أبـو الط ـب, جزء ابن عمًليس .106

 -املحقــق: خالــد بــن حممــد بــن يلــع األنصــاري, نرشــ: دار ابــن حــزم 

 م. 1996 -هـ  1416بريوت, لبنا , ط: األوىل, 

/  املؤلـف: يلـع بـن حممـد ا مـريي/  جزء عيل بن حممد احلمدريأ .107

املحقق: يلبد العزيـز بـن سـه ه  بـن إبـراه م البع مـي/ النـال: مكتبـة 

 .1998 – 1418الررتد/  سنة النرش: 
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, أبو زيد يلبد الرمحن بن حممـد بـن اجلواهر احلسان يف تفسري المرآن .108

خمهوف الثعالبي, املحقق: الرت خ حممد يلع معوض والرت خ يلـادل أمحـد 

 -املوجـــود, ط: دار إح ـــاء الـــةاث العـــريب  بـــريوت, ط: األوىل يلبـــد 

 هـ. 1418

جواهر املطالب يف مناقب اإلمدام عديل بدن أيب طالدب )عليده أفلدل  .109

حممد بن أمحـد الدمرتـقي البـايلو  الرتـافعي, الوفـاة:  الصالا والسالم(,

ــــاقر املحمــــودي, ط: األوىل, ســــنة 871 ــــق: الرتــــ خ حممــــد ب , هق 

قـم  -ة: دانش, نرش: جمم  إح اء الثقافة اإلسـعم ة املطبع1415الطب :

 ايرا . –

/ تـأل ف: حممـد جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل عليده السدالم .110

ــاقر  ــد ب ــ خ حمم ــق: الرت ــافعي/ هق  ــايلو  الرت ــقي الب ــد الدمرت ــن أمح ب

ــة اإلســعم ة ل ــنة  ــاء الثقاف ــ : جممــ  إح  ـــ, 1415املحمــودي/ طب ه

 املقدسة ــ إيرا م/ الطبعة األوىل/ قم 1995

/ تـأل ف: حممـد بـن أيب اجلوهرا يف نسدب النبدي وأ دحابه العرشدا .111

هــــ, 1403بكـــر الرتـــهري بـــالاي/ طبـــ : دار الرفـــايلي لهنرشـــ ل ـــنة 

 م/ الطبعة األوىل/ الرياض ــ املمهكة العرب ة ال عودية.1983
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, حممد بن أيب بكر بن يلبـد اجلوهرا يف نسب النبي وأ حابه العرشا .112

موسـى األنصـاري التِّهم ـا , املعـروف بـالُاِّي, نقحهـا ويلهــق اهلل بـن 

يله هــا: د حممــد التــون ي, األســتاذ ب امعــة حهــب, نرشــ: دار الرفــايلي 

 -هـــــ  1403ريــــاض, ط: األوىل, ال –لهنرشــــ والطبايلــــة والتوزيــــ  

 م.1983

/ أمحـد بـن حممـد بـن حاجي  عىل مراقي الفالح رشح نور اإليلداح .113

فـــي/ النـــال املطبعـــة الكـــاى األمرييـــة إســـهيل ل الطحـــاوي ا ن

 هـ/ مكا  النرش مرص1318ببوالق/سنة النرش 

/ املؤلف: أبو ا  ن يلع بن حممد بن حممد احلاوأ يف فمه الًافعي .114

بن حب ب البرصي البغـدادي, الرتـهري باملـاوردي/ النـال: دار الكتـب 

 .1994 -هـ 1414العهم ة/ الطبعة: األوىل 

تـأل ف: جـعل الـدين يلبـد الـرمحن بـن أيب بكـر / احلاوأ للفتاوأ .115

م/ بريوت 1982هـ, 1402ال  وطي/ طب : دار الكتب العهم ة ل نة 

 ــ لبنا .

/ املؤلف: ا  ني بن أمحد بن خالويل أبو احل   يف المراءات السبع .116

ــال: دار الرشــوق  ــد اهلل الن ــريوت/ الطبعــة الرابعــة,  –يلب / 1401ب
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 كرم.هق ق: د. يلبد العال سامل م

احلددديث النبددوأ بددني الروايدد  والدرايدد  دراسدد  مو ددوعي  منه يدد   .117

الحاديث اربعدني  دحابيذ عدىل  دوء النتداب والسدن  والعمدل واتفداق 

ــر ال ــبحا /النال: مؤس ــة االمدد  والتدداريخ ــأل ف: الرتــ خ جعف / ت

قـم/  –االمام الصادق يله ل ال عم لهتحق ق والتأل ف/املطبعة: ايلـتهد 

 هـ.1419 الطبعة: االوىل

ــاء أبددو نعدديم اث ددبهاين -حليدد  اثوليدداء  .118 ــة األول  / الكتــاب: حه 

وطبقات األصف اء/ املؤلـف: أبـو نعـ م أمحـد بـن يلبـد اهلل األصـبها / 

 1405بريوت,  -النال: دار الكتاب العريب 

/ تأل ف: أبو نعـ م أمحـد بـن يلبـد حلي  اثولياء وطبمات اث فياء .119

هق ق: مصطفى يلبـد القـادر يلطـا/ نرشـ: دار اهلل االصفها  الرتافعي/ 

م/ الطبعــة الثان ــة/ بــريوت ــــ 2002هـــ, 1423الكتــب العامل ــة ل ــنة 

 لبنا .

نعـ م أمحـد بـن يلبـد اهلل بـن حلي  اثولياء وطبمات اث دفياء, أبدو  .120

نرشـ:  هــ,430أمحد بن إسحاق بن موسـى بـن مهـرا  األصـبها , ت: 

 .م1974 -ـ ه1394ب وار حمافظة مرص,  -ال عادة 
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أبـو نعـ م أمحـد بـن يلبـد اهلل بـن حلي  اثولياء وطبمدات اث دفياء,  .121

نرشـ:  هــ,430أمحد بن إسحاق بن موسـى بـن مهـرا  األصـبها , ت: 

ثـم صـورهتا يلـدة , م1974 -هـ 1394ب وار حمافظة مرص,  -ال عادة 

دار الفكــر لهطبايلــة  -2  بــريوت, –دار الكتــاب العــريب  -1دور منهــا: 

بــريوت )طبعــة  -دار الكتــب العهم ــة -3 والتوزيــ , بــريوت,والنرشــ 

 هـ بدو  هق ق(.1409

/ املؤلــف:  ــهل الــدين دمــريي/ الطبعــة: حيدداا احليددوان النددربى .122

 ./ النال: دار الكتب العهم ة/ بريوت1424الثان ة/ سنة الطب : 

تأل ف: الرت خ اجله ل األقدم الصـدوق أيب جعفـر حممـد  اقصال/ .123

بــن يلــع بــن ا  ــني بــن بابويــل القمــي/ تصــح ح وتعه ــق: يلــع أ ــا 

الغفاري/ طب : مؤس ة النرش اإلسعمي التابعة جلهيلة املدرسـني ل ـنة 

 م/ قم املقدسة ــ إيرا .1982هـ, 1403

الـرمحن /املؤلف/ أبو الفضل جعل الدين يلبد اقصا,ص النربى .124

ـــة  ـــب العهم  ـــ وطي/دار النرشـــ/ دار الكت ـــر ال  ـــريوت  -أيب بك  -ب

 م.1985 -هـ 1405

/ تأل ف: خصا,ص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب دد عليه السالم دد .125



 املصادر واملراجع .................................................................................... 246

أبو يلبد الرمحن أمحد بن رتع ب الن ائي/ طبـ : دار التقـدم/ القـاهرة ـــ 

 مرص.

: أمحــد بــن /  املؤلــفخصددا,ص أمددري املددؤمنني عدديل بددن أيب طالددب .126

ــد الــرمحن/  املحقــق: أمحــد مــريين البهــويش/  ــو يلب رتــع ب الن ــائي أب

 .1986 - 1406الكويت/ سنة النرش:  –النال: مكتبة املعع 

, يلع بن ا  ن بن ا  ني بن حممد, أبو ا  ـن اخِلَهعـي اقلعيات .127

هـ(, نرش: خمطوط ُنرش يف برنامد جوام  الكهـم 492الرتافعّي )املتوىف: 

 .2004 التاب  ملوق  الرتبكة اإلسعم ة, ط: األوىل, امل ا 

/ تـأل ف: يلبـد الـرمحن بـن أيب بكـر, الدر املنثور يف التذويل باملدذثور .128

 جعل الدين ال  وطي/ طب : دار ه ر.

/ تـأل ف: يلبـد الـرمحن بـن أيب بكـر, الدر املنثور يف التذويل باملدذثور .129

م/ 2002هــ, 1423جعل الدين ال ـ وطي/ طبـ : دار املعرفـة ل ـنة 

 الطبعة األوىل/ بريوت ــ لبنا 

ــدين  الدددر املنثددور/ .130 ــعل ال ــهل ج ــن الك ــرمحن ب ــد ال ــف: يلب املؤل

 .1993بريوت,  -ال  وطي/ النال: دار الفكر 

ــاة: الدددر املنثددور .131 ــدين ال ــ وطي, الوف , نرشــ: دار 911, جــعل ال
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 لبنا . –بريوت -املعرفة لهطبايلة والنرش

/ تــأل ف: يوســف بــن أيب الدددر الن دديم يف مناقددب اث,مدد  اللهدداميم .132

حاتم الرتامي املرتغري العامع من أيلعم القر  ال اب / طبـ : مؤس ـة 

 النرش اإلسعمي التابعة جلهيلة املدرسني/ قم املقدسة ــ إيرا .

دستور معاط احلنم ومذثور منارم الًيم من كالم أمري املؤمنني عيل  .133

, حممـــد بـــن ســـعمة )عليددده أفلدددل الصدددالا والسدددالم(بدددن أيب طالدددب 

 قم. –القضايلي, نرش: مكتبة املف د 

/ املؤلف: ال  د دفاع من وحي الرشيع   من دا,را السن  والًيع  .134

ــ :  ــنة الطب ــة: األوىل// س ــا/ الطبع ــني الرج م/  2000 - 1421ح 

لبنـا / مؤس ـة  -بـريوت  -النال: مؤس ة اإلمامة لهتحق ـق والنرشـ 

 زينب. ال  دة

/ تـأل ف: أمحـد بـن دال,ل النبوا ومعرف  أحدوال  داحب الرشديع  .135

ا  ني بن يلـع بـن موسـى أبـو بكـر الب هقـي/ هق ـق: د. يلبـد املعطـي 

م/ الطبعـة 1988هــ, 1408قهع ي/ طب : دار الكتـب العهم ـة ل ـنة 

 األوىل/ بريوت ــ لبنا .

 ـني بـن , أمحد بن ا دال,ل النبوا ومعرف  أحوال  احب الرشيع  .136
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ِجردي اخلراسـا , أبـو بكـر الب هقـي, نرشـ: دار  ـوب َ يلع بن موسـى اخلرُسب

 هـ. 1405 -بريوت, ط: األوىل  –الكتب العهم ة 

, أمحد بن ا  ـني بـن دال,ل النبوا ومعرف  أحوال  احب الرشيع  .137

ِجردي اخلراسـا , أبـو بكـر الب هقـي, نرشـ: دار  ـوب َ يلع بن موسـى اخلرُسب

 هـ. 1405 -بريوت, ط: األوىل  –الكتب العهم ة 

/ تأل ف: ا اف  حمـب الـدين ذخا,ر العمب  يف مناقب ذوأ المرب  .138

ــة لهطبايلــة والنرشــ ل ــنة  ــ : دار املعرف ــد اهلل الطــاي/ طب ــن يلب أمحــد ب

 م/ بريوت ــ لبنا .1974هـ, 1393

املؤلف: أبو الفضل حممد  ذخريا احلفاظ )من النامل البن عدأ(/ .139

أمحد املقديس الرتـ با , املعـروف بـابن الق رسـا /  بن طاهر بن يلع بن

الريـاض/  –املحقق: د. يلبـد الـرمحن الفريـوائي/ النـال: دار ال ـهف 

 م.1996-هـ  1416الطبعة: األوىل, 

, أبو برِشب حممد بن أمحد بن محاد بن سع د بـن ال ري  الطاهرا النبوي  .140

م هم األنصاري الدواليب الرازي, املحقق: سعد املبارب ا  ـن, نرشـ: 

 .1407الكويت, ط: األوىل,  –الدار ال هف ة 

/ تأل ف: الرت خ اغا بـزرب الطهـرا / ال ريع  إىل تصانيئ الًيع  .141
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 م1983الطبعة: الثالثة النال: دار االضواء لهطبايلة والنرش والتوزي / 

/ تــأل ف: ا ــاف  أيب نعــ م أمحــد بــن يلبــد اهلل ذكددر أخبددار إ ددبهان .142

 م/ ل د .1934هـ, 1352اإلصبها / طب : مطبعة بريل ل نة 

/ املؤلف: أمحد بن يلبد ا هـ م بـن يلبـد رأ  احلسني رض ا  عنه .143

: ال عم بن ت م ة ا را / املحقق: حممد حامد الفقـي/ حالـة الفهرسـة

 – 1368غري مفهرس/ النال: مطبعـة ال ـنة املحمديـة/ سـنة النرشـ: 

1949. 

/املؤلــف: جــار اهلل الزخمرشــي/ ربيددع اثبددرار ونصددوص اثخيددار .144

 هـ. 1412النال: مؤس ة األيلهمي, بريوت/ الطبعة: األوىل, 

روح املعددداين يف تفسدددري المدددرآن الع ددديم والسدددبع املثددداين )تفسدددري  .145

الدين حممود بن يلبـد اهلل ا  ـ ني اآللـويس  / تأل ف: رتهاباةلوام(

البغــدادي/ هق ــق: حممــد ح ــني العــرب/ طبــ : دار الفكــر لهطبايلــة 

م/ الطبعـة األوىل/ بـريوت ـــ 1994هــ, 1414والنرش والتوزي  ل نة 

 لبنا .

, رتـهاب الـدين روح املعاين يف تفسري المرآن الع يم والسدبع املثداين .146

هـــ,هق ق: يلــع يلبــد 1270لــويس ت: حممــود بــن يلبــد اهلل ا  ــ ني األ



 املصادر واملراجع .................................................................................... 250

األوىل, بـــريوت, ط:  –البـــاري يلط ـــة, نرشـــ: دار الكتـــب العهم ـــة 

 هـ.1415

/ املؤلـف: حممـد تقـي رو   املتمدني يف رشح مدن ال حيرضدا الفميده .147

ال ـ د » امل هيس )األول(/ هق ق: نمقل ويلّهق يله ل وألف يلىل طبعـل 

رتتهاردي/ النـال: بن ـاد ح ني املوسوي الكرما  والرت خ يلع پناه اإل

 فرهن  اسعمي حاج حممد ح ني  ورتانپور

/ تـأل ف: اإلمـام رتـ خ املرتـايخ الريام النرضا يف مناقدب العرشدا .148

الفق ــل ا ــديث أبــو جعفــر أمحــد الرتــهري باملحــب الطــاي/ طبــ : دار 

م/ الطبعــة الثان ــة/ بــريوت ــــ 2003هـــ, 1424الكتــب العهم ــة ل ــنة 

 لبنا .

/ تــأل ف: أيب الفــرج مجــال الــدين يلبــد يف علددم التفسددريزاد املسددري  .149

الرمحن بن يلع بن حممـد اجلـوزي القـريش البغـدادي/ طبـ : دار الفكـر 

م/ الطبعـة الثان ـة/ بـريوت ـــ 1987هــ, 1407لهطبايلة والنرشـ ل ـنة 

 لبنا .

, املع فـتح اهلل الكارتـا , هق ـق: مؤس ـة املعـارف, زبدا التفاسري .150

ــنة الط ــ : ط: األوىل س ــارف 1423ب ــة املع ــةت, نرشــ: مؤس  , ط: يل
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 ايرا . –قم  -اإلسعم ة 

, وذ ـر فضـائهل وأيلـعم يف سدريا خدري العبداد سبل اهلدى والرجداد .151

نبوتــل وأفعالــل وأحوالــل يف املبــدأ واملعــاد, حممــد بــن يوســف الصــا ي 

الرتامي, هق ق وتعه ق: الرتـ خ يلـادل أمحـد يلبـد املوجـود, الرتـ خ يلـع 

لبنـا , ط: األوىل,  –: دار الكتـب العهم ـة بـريوت حممد معـوض, نرشـ

 م. 1993 -هـ  1414

/ تأل ف: يلبـد املهـ  سمم الن وم العوايل يف أنباء اثوا,ل والتوايل .152

هــ(/ طبـ : املكتبـة 1111بن ح ني بن يلبد امله  املكي العصامي )ت 

 ال هف ة/ القاهرة ــ مرص.

, يلبــد املهــ  بــن والتددوايلسددمم الن ددوم العددوايل يف أنبدداء اثوا,ددل  .153

املحقــق: , هـــ(1111ح ــني بــن يلبــد املهــ  العصــامي املكــي )املتــوىف: 

يلع حممد معوض, نرشـ: دار الكتـب العهم ـة  -يلادل أمحد يلبد املوجود

 م. 1998 -هـ  1419بريوت, ط: األوىل,  –

/ الرتـ با  الضـحاب يلاصـم أيب بـن يلمـرو يلاصـم أيب ابن/  السن  .154

 هــ,1400 ل ـنة اإلسـعمي املكتبـة: طبـ /  لبا األ نارص حممد: هق ق

 .لبنا  ــ بريوت/  األوىل الطبعة/  م1980
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, أبو بكر بن أيب يلاصم وهو أمحد بن يلمرو بـن الضـحاب بـن السن  .155

هـــ, املحقــق: حممــد نــارص الــدين األلبــا , 287خمهــد الرتــ با , الوفــاة: 

 م.1993-1413بريوت, ط: الثالثة,  –نرش: املكتب اإلسعمي 

/ تـأل ف: حممـد بـن يزيـد أبـو يلبـد اهلل القزوينـي/ سنن ابدن ماجد  .156

 هق ق: حممد فؤاد يلبد الباقي/ طب : دار الفكر/ بريوت ــ لبنا .

, ابـن ماجـة أبـو يلبـد اهلل حممـد بـن يزيـد القزوينـي, سنن ابن ماجه .157

فؤاد يلبد الباقي, نرش: هـ, هق ق: حممد 273 وماجة اسم أب ل يزيد, ت:

 ف صل يل  ى البايب ا هبي. -دار إح اء الكتب العرب ة 

, هق ــق وتصــح ح: يلبــد الــرمحن حممــد الةمــذيسددنن الءمدد أ,  .158

ــ :  ــة, ســنة الطب م, نرشــ: دار الفكــر  1983 - 1403يلــثه , ط: الثان 

 لبنا . –بريوت  -لهطبايلة والنرش والتوزي  

ـــو حممـــد سدددنن الددددارمي .159 ـــدالرمحن أب ـــن يلب ـــداهلل ب ـــف: يلب /املؤل

ـــريب  ـــاب الع ـــدارمي/النال: دار الكت ـــة األوىل,  –ال ـــريوت/ الطبع ب

 /هق ق: فواز أمحد زمريل , خالد ال ب  العهمي.1407

املؤلـف: أبـو بكـر أمحـد بـن السنن النربى ويف ذيله اجلوهر النمي/  .160

ين يلـع بـن ا  ني بـن يلـع الب هقي/مؤلـف اجلـوهر النقـي: يلـعء الـد
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يلــثه  املــارديني الرتــهري بــابن الة ه /النــال: جمهــس دائــرة املعــارف 

 هـ. 1344النظام ة الكائنة يف اهلند ببهدة ح در لباد/الطبعة: األوىل ـ 

ِجردي  السنن النربى, .161 ـوب َ أمحد بن ا  ني بن يلع بـن موسـى اخلرُسب

يلطـا, نرشـ: دار اخلراسا , أبو بكر الب هقي, املحقق: حممـد يلبـد القـادر 

 م. 2003 -هـ  1424لبنا , ط: الثالثة,  –الكتب العهم ة, بريوت 

ــار ســه ه  السددنن النددربى .162 ــور يلبــد الغف ــق: د ت , الن ــائي, هق 

ــ :  ــنة الطب ــن, ط: األوىل, س ــ د  رســوي ح  ــداري وس  - 1411البن

 لبنا . –م, نرش: دار الكتب العهم ة بريوت  1991

/ املؤلــف: الــذهبي/ هق ــق: إلاف وجــريد: سددري أعددالم النددبالء .163

رتع ب األرنؤوط/ هق ق: يلع أبو زيد/ الطبعة: التاسعة/ سنة الطبـ : 

 لبنا . –بريوت  -م/ النال: مؤس ة الرسالة  1993 - 1413

ــن السددريا احللبيدد   إنسددان العيددون يف سددريا اثمددني املددذمون .164 , يلــع ب

الدين ابن برهـا  الـدين, نرشـ: إبراه م بن أمحد ا هبي, أبو الفرج, نور 

 هـ.1427 -بريوت, ط: الثان ة  –دار الكتب العهم ة 

 دار: طبـ /  ا هبـي الـدين برهـا  بـن يلع: تأل ف/ احللبي  السريا .165

 .لبنا  ــ بريوت/  م1980 هـ,1400 ل نة املعرفة
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, يلــع بــن السددريا احللبيدد  س إنسددان العيددون يف سددريا اثمددني املددذمون .166

إبراه م بن أمحد ا هبي, أبو الفرج, نور الدين ابن برهـا  الـدين, نرشـ: 

 هـ.1427 -بريوت, ط: الثان ة  –دار الكتب العهم ة 

ــريش السددريا النبويدد  .167 ــري الق ــن  ث ــر ب ــن يلم ــف: إســهيل ل ب /  املؤل

الدمرتقي أبو الفداء يلهد الدين/  املحقق: مصطفى يلبـد الواحـد/ سـنة 

 بريوت. –/النال: دار املعرفة لهطبايلة والنرش 1976 – 1395النرش: 

/ تأل ف: ابن هرتام/ هق ق: مصطفى ال قا/ طبـ : السريا النبوي  .168

 مؤس ة يلهوم القرل / الطبعة األوىل/ بريوت ــ لبنا .

جثصديته  -رض ا  عنده  -سريا أمري املؤمنني عيل بدن أيب طالدب  .169

مد الصعيب/ الطبعة األوىل / تأل ف: يلع حممد حموعرصا دراس  جامل 

 م.2005 -هـ 1426لهنال/ 

, الصــعيب, ط سددريا أمددري املؤمنني)عليدده أفلددل الصددالا والسددالم( .170

 م.1426/2005االوىل, سنة 

/ تأل ف: ال ّ د رتهاب الدين بـن ال ـّ د رتـمس رشح إحماق احلس .171

الدين املريليش الن في/ هق ق وتعه ق: ال ـ د رتـهاب الـدين املريليشـ 

طب : منرتورات مكتبة لية اهلل العظمى املريليش الن فـي/ قـم  الن في/
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 املقدسة ــ إيرا .

, ال  د املريليشـ, هق ـق: إهـتهم: ال ـ د حممـود رشح إحماق احلس .172

قـم, نرشـ:  –, املطبعـة: حـاف  1415املريليش, ط: األوىل, سنة الطبـ :

 ايرا . –قم  -منرتورات مكتبة لية اهلل العظمى املريليش الن في 

/ تأل ف: أبو حن فل, نعـه  اثخبار يف فلا,ل اث,م  اثطهار رشح .173

ــو  التم مــي املغــريب املرتــهور  ــن ح  ــن امحــد ب ــن منصــور ب ــن حممــد ب ب

بـ)القايض نعه  املغريب(/ هق ق: ال  د حممد ا  ـ ني اجلـعيل/ طبـ : 

هـــ, 1409مؤس ــة النرشــ اإلســعمي التابعــة جلهيلــة املدرســني ل ــنة 

 وىل/ قم املقدسة ــ إيرا .م/ الطبعة األ1988

القـــايض الـــنعه  املغـــريب, هق ـــق: ال ـــ د حممـــد رشح اثخبدددار,  .174

, مطبعة مؤس ـة النرشـ 1414ا   ني اجلعيل, ط: الثان ة, سنة الطب : 

اإلسعمي, نرش: مؤس ة النرش اإلسعمي التابعة جلهيلة املدرسـني بقـم 

 املرشفة.

/ سعد الدين م عود بن يلمر بن يلبـد رشح املما د يف علم النالم .175

اهلل التفتازا / النال دار املعارف النعهن ة/ مكا  النرش با  تا / سنة 

 م.1981 -هـ 1401النرش 
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, رشح م اهب أهل السن  ومعرف  رشا,ع الددين والتمسدك بالسدنن .176

يلمر بن أمحد بن يلثه  رتـاهني أبـو حفـ ,  هق ـق: يلـادل بـن حممـد, , 

 .1995 – 1415رطبة, سنة النرش: النال: مؤس ة ق

/  املؤلــف: يلــع القــاري/  املحقــق: خه ــل رشح مسددند أيب حنيفدد  .177

 - 1405حم ي الدين امل س/   النال: دار الكتب العهم ة/  سنة النرش: 

1995 

/  املؤلف: أبو جعفـر أمحـد بـن حممـد بـن سـعمة رشح معاين اةثار .178

 -د ســ د جــاد ا ــق حممــ -الطحـاوي/  املحقــق: حممــد زهــري الن ــار 

 .1994 – 1414يوسف يلبد الرمحن املريلرتل/  سنة النرش: 

/ املؤلف: ابن م ـثم البحـرا / الطبعـة: األوىل/ رشح هنج البالغ  .179

ــتا   ــ : تاب  ــنة الطب ــات  1362س ــة تبه غ ــل دف ــة: پاپخان  / املطبع

ا ــوزة  -اســعمي/ النــال: مر ــز النرشــ مكتــب االيلــعم االســعمي 

 ايرا . –قم  -العهم ة 

/ تأل ف: ابن أيب ا ديد املعتـزيل/ هق ـق: حممـد رشح هنج البالغ  .180

هــ, 1378أبو الفضل إبراه م/ طبـ : دار إح ـاء الكتـب العرب ـة ل ـنة 

 م/ الطبعة األوىل/ بغداد ــ العراق.1959
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ي  البغـدادي, الرشيع  .181 , أبو بكر حممد بن ا  ني بن يلبد اهلل اآلُجـرِّ

اهلل بــن يلمــر بــن ســه ه  الــدم  ي, النــال: دار  هق ــق: الــد تور يلبــد

 م. 1999 -هـ  1420الرياض/ ال عودية, الطبعة: الثان ة,  -الوطن 

, هق ـق أيب هـاجر املؤلف: أمحد بن ا  ني الب هقيجعب اإليَمن/  .182

 حممد ال ع د ابن ب  و  زغهول/ تقديم د يلبد الغفار سه ه  البنـداري

 دار الكتب العهم ة بريوت لبنا / هـ 1410الطبعة: األوىل, 

مدد يال باحلاجددي  املسددَما مزيددل  - الًددفا بتعريددئ حمددوق املصددطف  .183

ــن موســى اقفدداء عددن ألفدداظ الًددفاء ــاض ب ــو الفضــل القــايض يل  , أب

ــ , ســنة النرشــ:  ال حصــبي, نرشــ: دار الفكــر الطبايلــة والنرشــ والتوزي

 م. 1988 -هـ  1409

/ املؤلــف: الععمــة القــايض أبــو الًددفا بتعريددئ حمددوق املصددطف  .184

ــنة النرشــ:  ــر س ــريب/ دار الفك ــبتي املغ ــاض ال حصــبي ال  الفضــل يل 

 م.2002هـ/ 1423

, 5, ا ا م ا  ـكا , الوفـاة: ق جواهد التنزيل لمواعد التفليل .185

-1411هق ق: الرت خ حممد بـاقر املحمـودي, ط: األوىل, سـنة الطبـ : 

بعـة لـوزارة الثقافـة واإلررتـاد م, نرش: مؤس ة الطب  والنرش التا1990
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 جمم  إح اء الثقافة اإلسعم ة. -اإلسعمي

, 5, ا ا م ا  ـكا , الوفـاة: ق جواهد التنزيل لمواعد التفليل .186

-1411هق ق: الرت خ حممد بـاقر املحمـودي, ط: األوىل, سـنة الطبـ : 

م, نرش: مؤس ة الطب  والنرش التابعـة لـوزارة الثقافـة واإلررتـاد 1990

 جمم  إح اء الثقافة اإلسعم ة. -عمياإلس

/ املؤلـف: حممـد بـن حبـا  بـن  حيح ابن حبان بءتيب ابن بلبان .187

بـريوت/  –أمحد أبو حاتم التم مي الب ـتي/ النـال: مؤس ـة الرسـالة 

 / هق ق: رتع ب األرنؤوط.1993 – 1414الطبعة الثان ة, 

ذ بـن , حممد بن حبا  بن أمحـد بـن حبـا  بـن معـا حيح ابن حبان .188

بَد, التم مي, أبو حاتم, الدارمي, الُب تي, هق ق: رتع ب األرنؤوط,  َمعب

 -هــــ  1414نـــا , ط: الثالثـــة, نرشـــ: مؤس ـــة الرســـالة, بـــريوت, لب

 م.1993

, حممد بن حبا  بن أمحـد بـن حبـا  بـن معـاذ بـن  حيح ابن حبان .189

بَد, التم مي, أبو حاتم, الدارمي, الُب تي, هق ق: رتع ب األرنؤ وط, َمعب

 -هــــ  1414نـــا , ط: الثالثـــة, نرشـــ: مؤس ـــة الرســـالة, بـــريوت, لب

 م.1993
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/ املؤلف: حممد بن إسحاق بن خزيمة أبـو بكـر  حيح ابن خزيم  .190

 – 1390بـريوت,  -ال همي الن  ابوري/ النال: املكتـب اإلسـعمي 

 / هق ق: د. حممد مصطفى األيلظمي.1970

الطبعـة امل ـددة  النبدري(/ حيح اجلامع الصغري وزيادتده )الفدتح  .191

واملزيـــدة واملنقحـــة/ تـــأل ف: حممـــد نـــارص الـــدين األلبـــا / املكتـــب 

 هـ.1408اإلسعمي/ 

/ املؤلف: يلبد اهلل حممد يلب د البغدادي أبـو الصم  وآداب اللسان .192

بكر ابن أيب الدن ا/  املحقق: أبو إسحاق ا ويني/النـال: دار الكتـاب 

 .1990 – 1410العريب/  سنة النرش: 

, أمحـد بـن الصواعس املحرق  عىل أهل الدرفض واللدالل والزندقد  .193

حممد بن يلع بن ح ر اهل ثمي ال عدي األنصاري, رتهاب الدين رتـ خ 

 امـل  -اإلسعم, أبو العباس, هق ق: يلبد الرمحن بـن يلبـد اهلل الة ـي 

 -هــ 1417لبنـا , ط: األوىل,  –حممد اخلراط, نرش: مؤس ـة الرسـالة 

 م.1997

/ املؤلف: أبو جعفر حممد بن يلمرو بن موسـى بـن للعفاء النبريا .194

محاد العق ع املكـي/ املحقـق: يلبـد املعطـي أمـني قهع ـي/ النـال: دار 
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 م.1984 -هـ 1404بريوت/ الطبعة: األوىل,  –املكتبة العهم ة 

/ املؤلــف: أمحــد بــن رتــع ب أبــو يلبــدالرمحن اللددعفاء واملءوكددني .195

/ هق ـق: 1369حهب/ الطبعة األوىل,  –يلي الن ائي/ النال: دار الو

 حممود إبراه م زايد

/ بقهم أيب يلبد الـرمحن حممـد  عيئ اثدب املفرد لَممام البثارأ .196

نارص الدين األلبا  رمحل اهلل تعاىل/ نرش دار الصّديق/ توزيـ  مؤس ـة 

 هـ1421: 1الريا / ط

/ املؤلــف: أبــو ا  ــني ابــن أيب يعــىل, حممــد بــن طبمددات احلنابلدد  .197

 بريوت. –حممد/ املحقق: حممد حامد الفقي/ النال: دار املعرفة 

ــد طبمددات الًددافعي  النددربى .198 ــو نرصــ يلب ــدين أب ــاج ال ــف: ت / املؤل

الوهاب بن يلع بن يلبد الكايف ال بكي/ املحقق: حممود حممد الطناحي 

ى البـايب ا هبـي/ سـنة النرشـ: يلبد الفتاا ا هو/ النال: ف صل يل   -

1383 – 1964. 

بـريوت, نرشـ :  –, ابن سعد, املطبعة: دار صـادر الطبمات النربى .199

 بريوت. –دار صادر 

, أبـو يلبـد اهلل حممـد بـن سـعد بـن من ـ  اهلارتـمي الطبمات النربى .200
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بـالوالء, البرصـي, البغــدادي املعـروف بـابن ســعد, هق ـق: حممـد يلبــد 

هــ  1410بـريوت, ط: األوىل,  –القادر يلطا, نرش: دار الكتب العهم ـة 

 م. 1990 -

, أبـو يلبـد اهلل حممـد بـن سـعد بـن من ـ  اهلارتـمي الطبمات النربى .201

بالوالء, البرصـي, البغـدادي املعـروف بـابن سـعد , هق ـق: حممـد يلبـد 

هــ  1410بـريوت, ط: األوىل,  –در يلطا, نرش: دار الكتب العهم ـة القا

 م. 1990 -

ـــا  )أيب الرتـــ خ طبمدددات املحددددثني بذ دددبهان .202 ـــن حب ـــد اهلل ب , يلب

األصبها (, هق ق: يلبد الغفور يلبد ا ق ح ني البهـويش, ط: الثان ـة, 

بريوت, نرشـ: مؤس ـة  –, املطبعة: مؤس ة الرسالة 1412سنة الطب : 

 بريوت. –الرسالة 

/ املؤلـف: حممـد نـارص ظالل اجلن  يف ختريج السن  البن أيب عا دم .203

 -بريوت/ الطبعة: الثالثـة  –الدين األلبا / النال: املكتب اإلسعمي 

1413-1993. 

ــق العثَمنيدد  .204 ــن بحــر اجلــاح / هق  ــو يلــثه  يلمــرو ب ــأل ف: أب / ت

, هــ1411ولا: يلبد ال ـعم حممـد هـارو / طبـ : دار اجل ـل ل ـنة 
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 م/ الطبعة األوىل/ بريوت ــ لبنا .1991

, اجلـــاح , هق ــق: هق ـــق ولا: يلبــد ال ـــعم حممـــد العثَمنيدد  .205

 مرص, نرش: مكتبة اجلاح . –هارو , املطبعة: دار الكتاب العريب 

, يوســف بــن ة ــى املقــديس, هق ــق: عمددد الدددرر يف أخبددار املنت ددر .206

ــاا حممــد ا هــو, ط: األوىل, ســ ــد الفت ــد تور يلب ــ : ال  - 1399نة الطب

 القاهرة.  -م دا  س دنا ا  ني  -م, نرش: مكتبة يلامل الفكر  1979

, الةمذي, املحقق: علل الءم أ النبري بءتيب أيب طالب الماض .207

حممـود الصـع دي, النـال:  -أبو املعاطي النوري  -صبحي ال امرائي 

 .1989 – 1409يلامل الكتب, الطبعة: األوىل, سنة الطب : 

: أبو جعفر محد بـن يلـع الصـدوق رمحـل اهلل/ هق ـق: علل الرشا,ع .208

ــ : مؤس ــة األيلهمــي ل ــنة  ــوم/ طب ــد الصــادق بحــر العه ال ــ د حمم

 م/ الطبعة االوىل/ بريوت ــ لبنا .1987هـ, 1408

/ املؤلف: يلبد الرمحن بـن يلـع العلل املتناهي  يف اثحاديث الواهي  .209

ــا ــ س/ الن ــل امل ــق: خه  ــن اجلــوزي/ هق  ــة ب ــب العهم   –ل: دار الكت

 .1403بريوت/ الطبعة األوىل, 

/ تأل ف: الدارقطني يلع بن يلمر بن أمحـد/ هق ـق: حمفـوظ العلل .210
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م/ الريـاض ـــ املمهكـة 1985هـ, 1405ال هفي/ طب : دار ط بة ل نة 

 العرب ة ال عودية.

دار إح اء الةاث العريب,  -الع ني, املطبعة: بريوت  :عمدا المارأ .211

 دار إح اء الةاث العريب. نرش:

ــأل ف: عمدددا عيددون  ددحاح اثخبددار يف مناقددب إمددام اثبددرار .212 / ت

ا اف  ابن البطريق, رتمس الدين ة ى بن ا  ن بن ا  ـني األسـدي 

الربعي ا ع/ طب : مؤس ة النرش اإلسـعمي التابعـة جلهيلـة املدرسـني 

 را .م/ الطبعة األوىل/ قم املقدسة ــ إي1986هـ, 1407ل نة 

/ تـأل ف: ابـن أيب مجهـور األح ـائي/ تقـديم: ال ـ د عوايل اللئايل .213

رتهاب الدين الن في املريليش/ هق ـق: جمتبـى العراقـي/ طبـ : مطبعـة 

 م/ قم املقدسة ــ إيرا .1983هـ, 1403س د الرتهداء ل نة 

/ تأل ف: الرتـ خ األ ـا أيب جعفـر عيون أخبار الر ا عليه السالم .214

م/ الطبعــة 2005هـــ, 1425الصــدوق/ طبــ : املكتبــة ا  دريــة ل ــنة 

 األوىل/ قم املقدسة ــ إيرا .

, إبراه م بن حممـد الثقفـي الكـويف, هق ـق: ال ـ د جـعل الغارات .215

الدين ا   ني األرموي املحدث, معحظة: طبـ  يلـىل طريقـة أوف ـت 
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 يف مطاب  هبمن.

يف النتدداب والسددن  واثدب كتدداب دينددي. علمددي. فنددي.  الغدددير .216

تارخيي. أدب . أخالقي مبتنر يف مو وعه فريدد يف بابده يبحدث فيده عدن 

حديث الغدير كتابا وسن  وأدبا ويتلمن تراجم أم  كبريا من رجداالت 

/ لعلم والدين واثدب من ال ين ن موا ه ا اثثارا من العلدم وغدريهم

ة امل اهد رت خنا األ ا الرت خ يلبد ا  ني أمحد تأل ف ا ا العهم ا  

األم ني الن في/ يلني بنرشه ا اج ح ـن إيـرا  صـاحب دار الكتـاب 

 م. 1977 -  ه 1397لبنا  الطبعة الرابعة  -العريب بريوت 

ــن جعفــر الغيبدد  .217 ــراه م ب ــن اب ــداهلل حممــد ب ــأل ف: الرتــ خ أيب يلب , ت

, النـال: 2011االوىل  النعه , هق ق: فارس ح ـو   ـريم, الطبعـة:

 دار اجلوادين

/ تــأل ف: ابــن أيب زينــب الــنعه / هق ــق: فــارس ح ــو  الغيبدد  .218

م/ الطبعة األوىل/ 2001هـ, 1422 ريم/ طب : دار أنوار اهلدى ل نة 

 قم املقدسة ــ إيرا .

/ املؤلـف: حممـود بـن يلمـر الزخمرشـي/ الفا,س يف غريب احلدديث .219

/ الطبعة الثان ة/ هق ق: يلع حممـد الب ـاوي لبنا  –النال: دار املعرفة 
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 حممد أبو الفضل إبراه م. -

, ابن ح ر, ط: الثان ة, سنة الطب : املطبعة: دار املعرفـة فتح البارأ .220

لبنــا , نرشــ: دار املعرفــة لهطبايلــة و النرشــ  –لهطبايلــة والنرشــ بــريوت 

 لبنا . –بريوت 

الكتـب/ النـال:  / املؤلـف: الرتـو ا / املطبعـة: يلـاملفتح المدير .221

 يلامل الكتب

/ املؤلـف: جـعل الفتح النبدري يف  دم الزيدادا إىل اجلدامع الصدغري .222

الدين يلبد الرمحن بن أيب بكر ال  وطي/ هق ـق: يوسـف النبهـا / دار 

م/ الطبعــة: 2003 -هـــ 1423 -بــريوت/ لبنــا   -النرشــ: دار الفكــر 

 األوىل.

 مويلة: مصـادر سـرية / املؤلف: أمحد بن أيلثم الكويف/ املالفتوح .223

النبــي واالئمــة هق ــق: يلــع رتــريي )ماج ــة يف التــاريخ اإلســعمي(/ 

 .1411الطبعة: األوىل/ سنة الطب : 

/ أبـو رتـ اع رتـريويل بـن رتـهردار بـن الفردو  بمدذثور اقطداب .224

هــ/ هق ـق  445رتريويل الديهمي اهلمذا  املهقب إلك ا/ سـنة الـوالدة 

ال دار الكتـب العهم ـة/ سـنة النرشــ ال ـع د بـن ب ـ و  زغهـول/ النــ
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 م/ مكا  النرش بريوت.1986 -هـ  1406

/ تـأل ف: يلـع بـن حممـد بـن أمحـد الفصول املهم  يف معرف  اث,مد  .225

املالكي املكي الرتهري بابن الصباغ/ هق ق: سامي الغربـري/ طبـ : دار 

م/ الطبعـة األوىل/ قـم 2001هـ, 1422ا ديث لهطبايلة والنرش ل نة 

 املقدسة ــ إيرا .

/املؤلف: أبـو فلا,ل اقلفاء اثربع  وغريهم ثيب نعيم اث بهاين .226

نعــ م أمحــد بــن يلبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــرا  

ــال: دار البخــاري  ــل/ الن ــن حممــد العق  األصــبها /هق ق: صــالح ب

 م 1997 -هـ  1417لهنرش والتوزي , املدينة املنورة/ الطبعة: األوىل, 

/ تأل ف: أمحـد بـن حنبـل أبـو يلبـد اهلل الرتـ با / فلا,ل الصحاب  .227

هــ, 1402هق ق: ويص اهلل حممد يلباس/ طب : مؤس ة الرسالة ل نة: 

 م.1982

ــع فلددا,ل الصددحاب  .228 ــن يل ــن رتــع ب ب ــرمحن أمحــد ب ــد ال ــو يلب , أب

ــاة:  ــائي, الوف ــا , الن  ــة 303اخلراس ــب العهم  ـــ, نرشــ: دار الكت  –ه

 بريوت.

هــ/ 1411, البـن رتـاهني/ الطبعـة االوىل/ سديدا النسداءفلا,ل  .229
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 القاهرة. -مكتبة الةب ة االسعم ة

/ املؤلف: أمحد يلع املقريزي تقي الـدين/ املحقـق: فلل آل البي  .230

 1980حممد أمحد يلارتور/ النال: دار اإليلتصام/ سنة النرش: 

/ املؤلـف: يلـع حممـد فـتح الـدين فلك الن اا يف اإلمامد  والصدالا .231

ا نفي/ هق ق: هق ق وتقـديم: الرتـ خ مـع أصـغر يلـع حممـد جعفـر/ 

ــ :  ــنة الطب ــة/ س ــة: الثان  ــة: صــدر/  1997 - 1418الطبع م/ املطبع

 .النال: مؤس ة دار االسعم

, املناوي, هق ـق: تصـح ح أمحـد فيض المدير رشح اجلامع الصغري .232

ــ :  ــنة الطب ــعم, ط: األوىل, س ــد ال  ار م, نرشــ: د 1994 - 1415يلب

 بريوت. –الكتب العهم ة 

, املناوي, هق ـق: تصـح ح أمحـد فيض المدير رشح اجلامع الصغري .233

ــ :  ــنة الطب ــعم, ط: األوىل, س ــد ال  م, نرشــ: دار  1994 - 1415يلب

 بريوت. –الكتب العهم ة 

/ الرتــ خ جمــد الــدين حممــد بــن يعقــوب الفــريوز المددامو  املحدديم .234

هــــ, 1408النـــوري ل ـــنة لبـــادي/ الطبعـــة األوىل/ طبـــ : مؤس ـــة 

 م/ دمرتق ــ سوريا.1987



 املصادر واملراجع .................................................................................... 268

/ املؤلـف: أمحـد بـن المول املسدد يف ال ب عن املسدند لَممدام أمحدد .235

القاهرة/ الطبعـة  –يلع الع قع  أبو الفضل/ النال: مكتبة ابن ت م ة 

 / هق ق: مكتبة ابن ت م ة1401األوىل, 

 ـق: يلـع / املؤلف: الرت خ الكه نـي/ هق ـق: تصـح ح وتعهالنايف .236

/ املطبعــة: 1363أ ــا الغفــاري/ الطبعــة: اخلام ــة/ ســنة الطبــ : 

 طهرا . –ح دري/ النال: دار الكتب اإلسعم ة 

, أبو ا  ن يلع بن أيب الكرم حممد بن حممـد بـن النامل يف التاريخ .237

يلبد الكريم بـن يلبـد الواحـد الرتـ با  اجلـزري, يلـز الـدين ابـن األثـري, 

 –تـدمري, نرشـ: دار الكتـاب العـريب, بـريوت  هق ق: يلمر يلبد ال عم

 م.1997هـ/ 1417لبنا , ط: األوىل, 

, يلبد اهلل بن يلدي اجلرجا , هق ـق: قـراءة وتـدق ق: ة ـى النامل .238

م, نرش: دار 1988 -1409خمتار غزاوي, ط: الثالثة, سنة الطب : حمرم 

 لبنا .  –بريوت  -الفكر لهطبايلة والنرش والتوزي  

/ املؤلـف: أبـو حممـد يلبـد اهلل بـن اثمثال يف احلديث النبدوأكتاب  .239

حممد بن جعفر بن ح ا  األنصـاري املعـروف بـأيِب الرتـ خ األصـبها / 

 -املحقق: الد تور يلبد العع يلبد ا م د حامد/ النال: الدار ال ـهف ة 
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 م.1987 - 1408اهلند/ الطبعة: الثان ة,  –بومباي 

ــنكتدداب اثوا,ددل .240 ــف: اب ــاء  / املؤل ــال: دار اخلهف أيب يلاصــم/ الن

 الكويت -لهكتاب اإلسعمي 

/ تأل ف: أبو يلبد الرمحن اخله ل بن أمحد الفراه ـدي/ كتاب العني .241

هق ق: د. مهدي املخزومي/ طب : مؤس ة األيلهمي لهمطبويلات ل نة 

 م/ الطبعة األوىل/ بريوت ــ لبنا .1987هـ, 1408

/ اثقاويدل يف وجدوا التذويدلالنًاف عن حما,س التنزيدل وعيدون  .242

املؤلف: أبو القاسم حممود بن يلمر الزخمرشي اخلوارزمي/ هق ق: يلبـد 

 بريوت. –الرزاق املهدي/ دار النرش: دار إح اء الةاث العريب 

كًئ اقفاء ومزيل اإللبا  عَم اجتهر من اثحاديدث عدىل ألسدن   .243

اجلراحــي / تــأل ف: الرتــ خ إســهيل ل بــن حممــد بــن يلبــد اهلــادي النددا 

الع هو  الرتافعي/ هق ق: أمحد القع / طب : مؤس ة الرسالة ل نة 

 م/ بريوت ــ لبنا .1985هـ, 1405

/ تأل ف: الرت خ أبو ا  ـن, يلـع بـن كًئ الغم  يف معرف  اث,م  .244

ــنة  ــ : دار األضــواء ل  ــع/ طب ــتح األرب ــن أيب الف ـــ, 1421يل  ــى ب ه

 م/ الطبعة األوىل/ بريوت ــ لبنا .2001
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, أبو الفرج يلبد الـرمحن ابـن كًئ املًنل من حديث الصحيحني .245

الريـاض  -اجلوزي, هق ق: يلع ح ني البواب, دار النرش/ دار الوطن 

 م1997 -هـ 1418 -

/ تـأل ف: أمحـد النًئ والبيان عن تفسري المرآن )تفسري الثعلبي( .246

ــن  ــق: أيب حممــد ب ــو إســحاق/ هق  ــي, أب ــراه م الثعهب ــن إب ــن حممــد ب ب

/ مراجعـة وتـدق ق: نظـري ال ـايلدي/ طبـ : دار إح ـاء الـةاث يلارتور

 م/ الطبعة األوىل/ بريوت ــ لبنا .2002هـ, 1422العريب ل نة 

 فاية الطالب الهب ب يف خصائ  ا ب ـب )صـىل اهلل يله ـل وللـل(,  .247

هـــ يف ح ــدر لبــاد اهلنــد, نرشــ دار  1330لهحــاف  ال ــ وطي, طبــ  ســنة

 الكتاب العريب.

/ تــأل ف: الرتــ خ الصــدوق/ تصــح ح ومتددام النعمدد كددَمل الدددين  .248

وتعه ق: يلـع أ ـا الغفـاري/ طبـ : مؤس ـة النرشـ اإلسـعمي التابعـة 

 م/ قم املقدسة ــ إيرا .1985هـ, 1405جلهيلة املدرسني بقم ل نة 

, هق ـق: ضـبط وتف ـري: 975املتقـي اهلنـدي, الوفـاة:  كنز العَمل, .249

 خ صــفوة ال ــقا, ســنة الرتــ خ بكــري ح ا /تصــح ح وفهرســة: الرتــ

 لبنا . –بريوت  -م,  نرش: مؤس ة الرسالة 1989 -1409الطب : 
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ـــة كندددز الفوا,دددد .250 ـــ : مكتب ـــتح الكراجكـــي/ طب ـــأل ف: أيب الف / ت

م/ الطبعــة الثان ــة/ قــم املقدســة ــــ 1991هـــ, 1411املصــطفوي ل ــنة 

 إيرا .

/ املؤلف: أبو برِشب حممد بن أمحد بن محاد بن سـع د لنن  واثسَمءا .251

بن م هم األنصـاري الـدواليب الـرازي/ املحقـق: أبـو قت بـة نظـر حممـد 

بــريوت/ لبنــا / الطبعــة: األوىل,  -الفاريــايب/ النــال: دار ابــن حــزم 

 م.2000 -هـ  1421

, يلــعء الــدين يلــع بــن حممــد بــن لبدداب التذويددل يف معدداين التنزيددل .252

بن يلمر الرت حي أبو ا  ن, املعروف باخلاز , تصح ح: حممـد إبراه م 

 -بـــريوت, ط: األوىل  -عهم ـــة يلـــع رتـــاهني, نرشـــ: دار الكتـــب ال

 هـ.1415

/ تــأل ف: مجــال الــدين حممــد بــن مكــرم بــن منظــور لسددان العددرب .253

ــب  ــ : دار الكت ــدر/ طب ــامر أمحــد ح  ــق: يل االنصــاري املرصــي/ هق 

 بعة االوىل/ بريوت ــ لبنا .م/ الط2004هـ, 1424العهم ة ل نة 

/ تــأل ف: أمحــد بــن يلــع بــن ح ــر الع ــقع , أبــو لسددان امليددزان .254

ــة  ــ : مكتب ــاا أيب غــدة/ طب ــد الفت ــق: يلب ــدين/ هق  الفضــل رتــهاب ال
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م/ الطبعـــة األوىل/ 2002هــــ, 1423املطبويلـــات اإلســـعم ة ل ـــنة 

 االسكندرية ــ مرص.

ــة / ملحددرر الددوجيز يف تفسددري النتدداب العزيددز .255 ــن يلط  ــف: اب املؤل

األندليس/ هق ق: يلبد ال عم يلبد الرتايف حممد/ الطبعة: األوىل/ سـنة 

دار الكتـــب العهم ـــة/  -م/ املطبعـــة: لبنـــا  1993 - 1413الطبـــ : 

 .النال: دار الكتب العهم ة

, ض اء الدين أبو ال ـعادات هبـة اهلل ما ط ينرش من اثمايل الً ري  .256

ابن الرت ري, هق ق: الد تور حـاتم صـالح بن يلع بن محزة, املعروف ب

ــريوت, ط: األوىل,  ــالة, ب ــة الرس ـــ  1405الضــامن, نرشــ: مؤس   -ه

 م. 1984

حممـد بـن أمحـد بـن أيب سـهل رتـمس األئمـة الرسخيسـ, املبسوط,  .257

بـــريوت, الطبعـــة: بـــدو  طبعـــة, تـــاريخ النرشـــ:  –نرشـــ: دار املعرفـــة 

 م.1993-هـ1414

, أمحـد حوال واثموال واحلفدا واملتاعمتاع اثسَمع بَم للنبي من اث .258

بــن يلــع بــن يلبــد القــادر, أبــو العبــاس ا  ــ ني العب ــدي, تقــي الــدين 

املقريزي, املحقق: حممد يلبد ا م د النم يس, نرش: دار الكتـب العهم ـة 
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 م. 1999 -هـ  1420بريوت, ط: األوىل,  –

أبو بكر أمحـد بـن يلـع بـن ثابـت اخلط ـب البغـدادي  املتفس واملفءق, .259

د تور حممـد صـادق ليـد  ا امـدي دراسة وهق ـق: الـ هـ(463)املتوىف: 

هـ 1417دمرتق, ط: األوىل, : دار القادري لهطبايلة والنرش والتوزي , نرش

 م1997 -

, أبــو حــاتم حممــد بــن حبــا  الب ــتي, هق ــق: حممــود امل ددروحني .260

 حهب. –: دار الويلي إبراه م زايد, النال

/ تأل ف: أيب ا  ن نور الدين يلع بـن جممع الزوا,د ومنبع الفوا,د .261

أيب بكر بن سه ه  اهل ثمي/ هق ق يلبد اهلل حممـد الـدرويش/ نرشـ: دار 

 م/ بريوت ــ لبنا .2005هـ, 1425الفكر ل نة 

م, نرشـ: دار  1988 - 1408, اهل ثمي, سنة الطب  : جممع الزوا,د .262

 لبنا . –بريوت  -العهم ة الكتب 

ــق: املحاسددن .263 ــي/ هق  ــد الاق ــن خال ــن حممــد ب ــف: أمحــد ب / املؤل

تصح ح وتعه ق: ال  د جعل الدين ا   ني )املحدث(/ سنة الطبـ : 

 طهرا . –/النال: دار الكتب اإلسعم ة 1330 – 1370

/ أبـو حممـد يلبـد ا ـق بـن املحرر الوجيز يف تفسري النتاب العزيدز .264
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يلط ة األندليس/ هق ق يلبد ال عم يلبد الرتايف حممد/ النال غالب بن 

 ,م/ مكــا  1993 -هـــ1413 دار الكتــب العهم ــة/ ســنة  

 لبنا .

/ تال ف: ح ن بـن سـه ه  ا ـع/ طبـ :  ترص بصا,ر الدرجات .265

م/ الطبعـة األوىل/ 1950هــ, 1370ل ـنة  منرتورات املطبعة ا  درية

 الن ف األلف ــ العراق.

تأل ف: حممد بن مكرم بن يلع,   ترص تاريخ دمًس البن عساكر/ .266

أبو الفضل, مجـال الـدين ابـن منظـور األنصـاري الرويفعـي األفريقـي/ 

هق ق: روح ة النحاس, رياض يلبد ا م د مـراد, حممـد مط ـ / طبـ : 

م/ الطبعـة 1984هــ, 1402التوزي  والنرش ل ـنة دار الفكر لهطبايلة و

 .األوىل/ دمرتق ــ سوريا

, أبو الفداء يلهد الدين إسهيل ل بن يلع بـن املثترص يف أخبار البرش .267

حممود بن حممد ابن يلمر بن رتاهن رتاه بن أيوب, امله  املؤيد, صاحب 

 محاة, نرش: املطبعة ا   ن ة املرصية, ط: األوىل.

/ تـــأل ف: يلبـــد اهلل بـــن أمحـــد وحمدددا,س التذويدددلمددددارك التنزيدددل  .268

الن في/ هق ق: الرت خ مروا  حممد الرتعار/ طبـ : دار النفـائس ل ـنة 
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 م/ بريوت ــ لبنا .1996هـ, 1416

ــد مرقدداا املفدداتيح رشح مًددناا املصددابيح .269 ــن ســهطا  حمم ــع ب / يل

 م.2002هـ/ 1422القاري/ دار الفكر/ سنة النرش: 

يلع بن )سـهطا ( حممـد, أبـو  ا املصابيح,مرقاا املفاتيح رشح مًنا .270

هــ(, نرشـ: دار 1014ا  ن نور الدين املـع اهلـروي القـاري )املتـوىف: 

 م.2002 -هـ 1422لبنا , ط: األوىل,  –الفكر, بريوت 

/ املؤلــف: امل ــعودي/ الطبعــة: مددروج الدد هب ومعددادن اجلددوهر .271

ــــ :  ــــنة الطب ــــة/ س ــــال:  1984 -   1363 - 1404الثان  م/ الن

 قم -نرتورات دار اهل رة ايرا  م

, أبو يلبد اهلل ا ا م حممد بن يلبد اهلل بـن املستدرك عىل الصحيحني .272

ــن ُنعــ م بــن ا كــم الضــبي الطهــه  الن  ــابوري  ــل ب حممــد بــن محدوي

هـــ(, هق ــق: مصــطفى يلبــد القــادر 405املعــروف بــابن الب ــ  )املتــوىف: 

 – 1411بعـة: األوىل, بـريوت, الط –يلطا, النال: دار الكتب العهم ـة 

1990. 

/ املؤلـف: تقـي الـدين املستدرك عىل جمموع فتاوى جديخ اإلسدالم .273

أبو العباس أمحد بن يلبد ا ه م بـن ت م ـة ا ـرا / مجعـل ورتبـل وطبعـل 
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 هـ. 1418يلىل نفقتل: حممد بن يلبد الرمحن بن قاسم/ الطبعة: األوىل 

وســف يلبــد , ا ــا م الن  ــابوري, هق ــق: إلاف: ياملسددتدرك .274

 الرمحن املريلرتع.

/ املسءجد يف إمام  أمدري املدؤمنني عديل بدن أيب طالدب عليده السدالم .275

تأل ف: أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيـد الطـاي العـامي )الرتـ عي(/ 

ــة اإلســعم ة  ــة الثقاف ــ : مؤس  ــودي/ طب ــق: الرتــ خ أمحــد املحم هق 

 ــ إيرا .م/ الطبعة األوىل/ طهرا  1995هـ, 1415لكورتانبور ل نة 

/ املؤلف: ابن إدريس ا ع/ الطبعة: الثان ـة/ مستطرفات الرسا,ر .276

/ املطبعة: مطبعة مؤس ة النرش اإلسعمي/ النال: 1411سنة الطب : 

 مؤس ة النرش اإلسعمي التابعة جلهيلة املدرسني بقم املرشفة.

/ املؤلـــف: ســـه ه  بـــن داود أبـــو داود مسدددند أيب داود الطياليسددد .277

 بريوت -الفاريس البرصي الط اليس/ النال: دار املعرفة 

, أبــو داود ســه ه  بــن داود بــن اجلــارود مسددند أيب داود الطياليسدد .278

هـ, هق ق: الد تور حممد بـن يلبـد املح ـن 204الط اليس البرصى ت: 

 م. 1999 -هـ  1419مرص, ط: األوىل,  –الة ي, نرش: دار ه ر 

يعىل أمحد بن يلع بن املُثنى بـن ة ـى بـن يل  ـى مسند أيب يعىل, أبو  .279
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ــن هــعل التم مــي, املوصــع, املحقــق: ح ــني ســه م أســد, ل: دار  ب

 .1984 – 1404دمرتق, ط: األوىل,  –املأمو  لهةاث 

/ تأل ف: أمحد بن حنبل أبو يلبد اهلل الرتـ با / مسند أمحد بن حنبل .280

 م/ القاهرة ــ مرص.1990هـ, 1410ل نة طب : مؤس ة قرطبة 

 –بـريوت  -, اإلمـام أمحـد بـن حنبـل, نرشـ: دار صـادر مسند أمحد .281

 لبنا .

, أبو يعقوب إسحاق بن إبراه م بن خمهـد مسند إسحاق بن راهويه .282

هـ, هق ق: 238بن إبراه م ا نظع املروزي املعروف بـ ابن راهويل ت: 

املدينــة  -, نرشــ: مكتبــة اإليــه  د. يلبــد الغفــور بــن يلبــد ا ــق البهــويش

 .1991 – 1412املنورة, ط األوىل, 

/  املؤلـف: أبـو نعـ م األصـبها /  املحقـق: مسند اإلمام أيب حنيف  .283

 نظر حممد الفاريايب/  مكتبة الكوثر/ الرياض/ الطبعة األوىل.

بكـر أمحـد بـن يلمـرو بـن يلبـد مسند البدزار )البحدر الزخدار(/ أبدو  .284

هق ق د. حمفوظ الرمحن زين اهلل/ النـال مؤس ـة يلهـوم اخلالق البزار/ 

/ مكــا  النرشــ 1409القــرل  , مكتبــة العهــوم وا كــم/ ســنة النرشــ/ 

 بريوت , املدينة.
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, أبو بكر أمحد بن يلمرو بن مسند البزار املنًور باسم البحر الزخار .285

[, هق ــق: حمفــوظ الــرمحن زيــن اهلل, 292 - 215يلبــد اخلــالق البــزار  

 10(, ويلادل بـن سـعد )حقـق األجـزاء مـن 9إىل  1األجزاء من )حقق 

(, نرشـ: مكتبـة 18(, وصاي يلبد اخلالق الرتافعي )حقق اجلزء 17إىل 

م, وانتهـت 1988املدينة املنـورة, ط: األوىل, )بـدأت  -العهوم وا كم 

 م(.2009

ــل املسددند اجلددامع .286 ــ : دار اجل  ــل/ طب ــأل ف: حممــود حممــد خه  / ت

م/ الطبعــة األوىل/ 1993هـــ, 1413والتوزيــ  ل ــنة لهطبايلــة والنرشــ 

 بريوت ــ لبنا .

, أبو بكر يلبد اهلل بن الزبري بـن يل  ـى بـن يلب ـد اهلل مسند احلميدأ .287

هــ,حقق نصوصـل وخـرج 219القريش األسدي ا م ـدي املكـي, ت: 

اَراّ , نرش: دار ال ـقا, دمرتـق  سـوريا,  –أحاديثل: ح ن سه م أسد الدَّ

 م. 1996ط: األوىل, 

/ املؤلف: حممـد بـن سـعمة بـن جعفـر أبـو يلبـد اهلل مسند الًهاب .288

بريوت/ هق ق: محـدي بـن يلبـد  –القضايلي/ النال: مؤس ة الرسالة 

 .1986 – 1407امل  د ال هفي/ الطبعة الثان ة, 
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املسددند الصددحيح املثترصدد بنمددل العدددل عددن العدددل إىل رسددول ا   .289

بن ا  اج أبو ا  ن القرتـريي  , م هموسلم( _وآله  _) ىل ا  عليه

هـ( هق ق: حممد فؤاد يلبـد البـاقي, نرشـ: دار 261الن  ابوري )املتوىف: 

 بريوت. –إح اء الةاث العريب 

/ تأل ف: أيب رت اع رتريويل بـن رتـهردار مسند الفردو  للديلمي .290

هـ, 1406بن رتريويل الديهمي اهلمذا / طب : دار الكتب العهم ة ل نة 

 ة األوىل/ بريوت ــ لبنا .م/ الطبع1986

/ تأل ف: أمحد بن يلـع بـن املثنـى أبـو يعـىل التم مـي مسند املو يل .291

هـ(/ هق ـق: ح ـني سـه م أسـد/ طبـ : دار املـأمو  لهـةاث 307)ت 

 م/ دمرتق ــ سوريا.1988هـ, 1408ل نة 

/ املؤلـف: أمحـد بـن إبـراه م الـدورقي مسند سدعد بدن أيب وقداص .292

وخرج أحاديثل: يلامر ح ن صاي/ الطبعـة: البغدادي/ هق ق: حققل 

 بريوت. –/ النال: دار البرتائر اإلسعم ة 1407األوىل/ سنة الطب : 

أبـو سـع د اهل ـثم بـن  ه ـب الرتـايش/ هق ـق د.  املسند للًدايش/ .293

ــوم وا كــم/ ســنة النرشــ  ــة العه ــال مكتب ــن اهلل الن ــرمحن زي حمفــوظ ال

 / مكا  النرش املدينة املنورة.1410
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/ تأل ف: حممد بن يلبد اهلل اخلط ـب العمـري, أبـو مًناا املصابيح .294

يلبد اهلل, ويل الدين التايزي/ هق ـق: سـع د حممـد الهحـام/ طبـ : دار 

 م/ الطبعة األوىل/ بريوت ــ لبنا .2001هـ, 1421الفكر ل نة 

/ تأل ف: ا اف  يلبد اهلل بن حممد بن املصنئ يف اثحاديث واةثار .295

ه م بــن يلــثه  أيب بكــر الكــويف العبيســ/ هق ــق وتعه ــق: أيب رتــ بة إبــرا

ســـع د الهحـــام/ طبـــ : دار الفكـــر لهطبايلـــة والنرشـــ والتوزيـــ  ل ـــنة 

 م/ الطبعة األوىل/ بريوت ــ لبنا .1989هـ, 1409

/ تأل ف: أبو بكر يلبد الرزاق بن مهـام الصـنعا / هق ـق: املصنئ .296

ــب اإلســ ــ : املكت ــي/ طب ــرمحن األيلظم ــب ال عمي لهنرشــ الرتــ خ حب 

 م/ الطبعة الثان ة/ بريوت ــ لبنا .1983هـ, 1403والتوزي  ل نة 

, ابن أيب رت بة الكويف, هق ـق وتعه ـق: سـع د الهحـام, ط: املصنئ .297

م, نرشـ: دار الفكـر  1989 - 1409األوىل, سـنة الطبـ : مجـاد اآلخـرة 

 لبنا . –بريوت  -لهطبايلة والنرش والتوزي 

, أبو بكـر يلبـد الـرزاق بـن مهـام بـن نـاف  ا مـريي الـ ه  املصنئ .298

هـــ, هق ــق: حب ــب الــرمحن األيلظمــي, نرشــ: امل هــس 211الصــنعا , 

بـريوت, ط: الثان ـة,  –اهلند, يطهـب مـن: املكتـب اإلسـعمي  -العهمي
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1403. 

/ مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول  ىل ا  عليده وآلده وسدلم .299

بن ا  ن القريش/ طب : دار البعغ لهصـحافة تأل ف: حممد بن طهحة ا

 م/ بريوت ــ لبنا .1999هـ, 1419والطبايلة والنرش ل نة 

/ املؤلـف: أمحـد بـن يلـع بـن املطالب العالي  بزوا,د املسانيد الثَمني  .300

ح ر الع قع  أبو الفضل رتهاب الدين/ املحقق: سعد بن نـارص بـن 

 دار الغ ث. -العاصمة  يلبد العزيز الرتثري ولخرو /  النال: دار

/ املؤلف: أبو حممد يلبد اهلل بن م هم بن قت بة الـدينوري/ املعارف .301

هق ق: ثروت يلكارتة/ النال: اهل وة املرصية العامة لهكتاب, القـاهرة/ 

 م 1992الطبعة: الثان ة, 

 / املؤلف: ا  ني بن م عود البغـويمعاط التنزيل )تفسري البغوأ .302

سـه ه   -يلـثه  مجعـة ضـمريية  -أبو حممد املحقق: حممد يلبد اهلل النمر 

 م 1989 -هـ  1409م هم ا ر / النال: دار ط بة/  سنة النرش: 

ــق: تصــح ح معدداين اثخبددار .303 ــ خ الصــدوق/ هق  ــف: الرت / املؤل

  . 1338 - 1379وتعه ق: يلع أ ا الغفاري/ سنة الطب : 

جعفر النحاس أمحد بن حممد/ املحقق: / املؤلف: أبو معاين المرآن .304
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 حممد يلع الصابو 

ابـو املؤلف: املع م اثوسم للطرباين )مع م الطرباين اثوسم(/   .305

 -الطــاا /  املحقــق: طــارق بــن يلــوض اهلل القاســم ســه ه  بــن أمحــد 

 . 1995 – 1415حم ن ا   ني/ النال: دار ا رمني/  سنة النرش: 

/ تأل ف: ا اف  أبـو القاسـم سـه ه  بـن للطربايناملع م اثوسم  .306

هـــ(/ طبــ : مكتبــة املعــارف ل ــنة 360أمحــد بــن أيــوب الطــاا  )ت 

ـــة 1985هــــ, 1405 ــــ املمهكـــة العرب  ـــاض ـ ـــة األوىل/ الري م/ الطبع

 ال عودية.

, ســه ه  بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــري الهخمــي املع ددم اثوسددم .307

هـ, هق ق: طارق بـن يلـوض اهلل 360الرتامي, أبو القاسم الطاا  ت: 

 –بــن حممــد , يلبــد املح ــن بــن إبــراه م ا  ــ ني, نرشــ: دار ا ــرمني 

 القاهرة.

, الطاا , هق ق: هق ق وجريد: محدي يلبـد امل  ـد املع م النبري .308

م,  1984 - 1405ال هفي, ط: الثان ة, مزيـدة ومنقحـة, سـنة الطبـ : 

 نرش: دار إح اء الةاث العريب.

ــن مطــري الهخمــي َ ددمو الَنباددرياملوعه  .309 ــوب ب ــن أي ــن أمحــد ب , ســه ه  ب
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ــو القاســم الطــاا , هق ــق: فريــق مــن البــاحثني بــاملاف  الرتــامي, أب

ــرمحن  ــد ال ــن يلب ــد ب ــد و د/ خال ــد اهلل ا م  ــن يلب ــعد ب ــة: د/ س ويلناي

 م.2006 -هـ 1427اجلرييس, ط: األوىل: 

اهلل بـن أمحـد بـن , املؤلف: أبـو نعـ م أمحـد بـن يلبـد معرف  الصحاب  .310

إســحاق بــن موســى بــن مهــرا  األصــبها , هق ــق: يلــادل بــن يوســف 

هـ  1419العزازي, النال: دار الوطن لهنرش, الرياض, الطبعة: األوىل 

 م. 1998 -

, أبو يلبد اهلل ا ا م حممد بن يلبد اهلل بن حممد معرف  علوم احلديث .311

  ـابوري املعـروف بن محدويل بـن ُنعـ م بـن ا كـم الضـبي الطهـه  الن

 –بابن الب  , املحقق: ال ـ د معظـم ح ـني, نرشـ: دار الكتـب العهم ـة 

 م.1977 -هـ 1397بريوت, ط: الثان ة, 

/ املؤلــف: أبــو جعفــر اإلســكايف/ هق ــق: الرتــ خ املعيددار واملوازندد  .312

 1981 - 1402حممد باقر املحمـودي/ الطبعـة: األوىل/ سـنة الطبـ : 

 م.

 بن يلمر الواقدي/ النال: يلامل الكتب / تأل ف: حممداملغازأ .313

/  املؤلـف: حممـد بـن أمحـد بـن يلـثه  بـن قـايهز املغني يف اللعفاء .314
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الذهبي رتمس الدين أبو يلبد اهلل/  املحقـق: نـور الـدين يلـة/  النـال: 

 قطر -إدارة إح اء الةاث 

/ أبو القاسـم ا  ـني بـن حممـد/ هق ـق املفردات يف غريب المرآن .315

 ع / النال دار املعرفة.حممد س د   

م ملا أجدنل مدن تلثديص كتداب مسدلم .316 / ا ـاف  أيب العبـاس املفها

هــ, 1417أمحد بن يلمر بن إبراه م القرطبي/ طب : دار ابن  ثري ل ـنة 

 م/ دمرتق ــ سوريا.1996

/  املما د احلسن  يف بيان كثري من اثحاديث املًدتهرا عدىل اثلسدن  .317

ن بن حممد ال خاوي رتمس الدين أبـو يلبـد املؤلف: حممد بن يلبد الرمح

 / دار الكتاب العريب.1اهلل/  املحقق: حممد يلثه  اخلرتت/ الطبعة: 

/ تأل ف: خث مة بن سـه ه  القـريش )/ هق ـق: من حديث خثيم  .318

هــ, 1400الد تور يلمر يلبد ال ـعم/ طبـ : دار الكتـاب العـريب ل ـنة 

 م/ بريوت ــ لبنا .1980

/ تأل ف: ابن رتهر لرتوب املازندرا / هق ق: مناقب آل أيب طالب .319

د. يوسف البقايلي/ الطبعة األوىل/ نرشـ: مر ـز األبحـاث العقائديـة/ 

 م/ قم املقدسة ــ إيرا .2000هـ, 1421سنة الطب : 
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/ تـأل ف مناقب االمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليده السدالم .320

م القر  الثالث/ هق ق ا اف  حممد بن سه ه  الكويف القايض من أيلع

املحقق اخلبري الععمة ا اج الرت خ حممد باقر املحمـودي/ جممـ  اح ـاء 

 قم. –ايرا   1412الثقافة االسعم ة/ الطبعة االوىل حمرم ا رام 

/ تصــن ف: مناقددب اإلمددام عدديل بددن أيب طالددب دددد عليدده السددالم دددد .321

اجلــع  اخلط ــب الفق ــل ا ــاف  أبــو ا  ــن يلــع بــن حممــد الواســطي 

الرتافعي الرتـهري بـابن املغـازيل/ طبـ : إنترتـاءات سـبط النبـي صـىل اهلل 

 م/ الطبعة األوىل.2005هـ, 1426يله ل وللل وسهم ل نة 

 مناقب اإلمدام عديل بدن أيب طالب)عليده أفلدل الصدالا والسدالم(, .322

هق ق: مجعل ورتبل وقدم لل: يلبد الـرزاق حممـد  410ت:  البن مردوية,

 , 1382 - 1424ح ـــني حـــرز الـــدين, ط: الثان ـــة, ســـنة الطبـــ : 

 املطبعة: دار ا ديث, نرش: دار ا ديث.

تصـن ف: اخلط ـب الفق ـل  مناقب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالدب/ .323

بن ا اف  أبو ا  ن يلع بن حممد الواسطي اجلع  الرتافعي الرتـهري بـا

املغازيل/ إيلداد: املكتب العاملي لهبحوث/ طبـ : منرتـورات دار مكتبـة 

 ا  اة/ بريوت ــ لبنا .
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 عديل يف المدرآن مدن ندزل ومدا السدالم عليه طالب أيب بن عيل مناقب .324

 الرزاق يلبد: هق ق/  االصفها  مردويل بن أمحد: تأل ف/  السالم عليه

 م2002 هــ,1422 ل ـنة ا ـديث دار: طب /  الدين حرز ح ني حممد

 .إيرا  ــ املقدسة قم/  األوىل الطبعة/ 

/ تأل ف: أبـو بكـر, أمحـد بـن مناقب عيل بن أيب طالب عليه السالم .325

بن فورب بن موسـى بـن جعفـر األصـبها / جتم ـ :  موسى بن مردوية

يلبــد الــرزاق حممــد ح ــني حــرز الــدين/ طبــ : دار ا ــديث ل ــنة 

 م/ الطبعة األوىل/ قم املقدسة ــ إيرا .1999هـ, 1419

تأل ف: املوفق بن حممد املكي اخلوارزمي/ طب : مؤس ة  املناقدب/ .326

ــنة  ــعمي ل  ـــ, 1425النرشــ اإلس ــة2004ه ــة اخلام  ــم م/ الطبع / ق

 املقدسة ــ إيرا .

 الكيسـ نرص بن مح د بن يلبد: تأل ف/  محيد بن عبد مسند منتثب .327

 ال ـامرائي, البـدري صـبحي ال ـ د: أحاديـث وجريد وضبط هق ق/ 

ــة: طبــ /  الصــع دي خه ــل حممــد حممــود ــة النهضــة مكتب  ل ــنة العرب 

 .األوىل الطبعة/  م1988 هـ,1408

/ املؤلف: يلبد بن مح د بن نرص أبو املنتثب من مسند عبد بن محيدد .328
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 - 1408القاهرة/ الطبعة األوىل,  –حممد الكيس/ النال: مكتبة ال نة 

1988 

, مجال الدين أبو الفرج يلبـد الـرمحن املنت م يف تاريخ اثمم وامللوك .329

بن يلع بن حممد اجلوزي, املحقق: حممد يلبد القادر يلطا, مصطفى يلبـد 

 1412العهم ة, بـريوت, الطبعـة: األوىل,  القادر يلطا, نرش: دار الكتب

 م. 1992 -هـ 

: أبو ا  ن نور الدين يلع بن أيب بكر بن سه ه  بن أيب بكر املنتمي .330

: د. ح ني أمحد صالح البا ري, النال: تح, هـ( 807اهل ثمي )املتوىف: 

املدينــة املنــورة, الطبعــة: األوىل,  -مر ــز خدمــة ال ــنة وال ــرية النبويــة 

 .م1992 – 1413

املؤلـف: حب ـب اهلل اهلارتـمي  منهاج الرباع  يف رشح هنج البالغد / .331

اخلــوئي/ هق ــق: ســ د إبــراه م امل ــان ي/ الطبعــة: الرابعــة/ املطبعــة: 

 مطبعة االسعم ة بطهرا / النال: بن اد فرهن  امام املهدي )يلد(.

, أبو ا  ـن نـور الـدين يلـع بـن موارد ال مآن إىل زوا,د ابن حبان .332

يب بكر بن سه ه  اهل ثمي, هق ـق: حممـد يلبـد الـرزاق محـزة, نرشـ: دار أ

 الكتب العهم ة.
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/ تأل ف: الـذهبي/ هق ـق: يلـع حممـد الب ـاوي/ ميزان االعتدال .333

م/ الطبعــة 1963هـــ, 1382طبــ : دار املعرفــة لهطبايلــة والنرشــ ل ــنة 

 األوىل/ بريوت ــ لبنا .

ا هــوا / هق ــق: مدرســة / املؤلــف: نزهدد  الندداظر وتنبيدده اقدداطر .334

/  1408(/ الطبعـة: األوىل/ سـنة الطبـ : ه ـل ال ـعماإلمام املهدي )يل

 قم املقدسة. -( ه ل ال عمالنال: مدرسة اإلمام املهدي )يل

/ تـأل ف الععمـة املحقـق اجله ـل النصا,ح النافي  ملن يتوىل معاوي  .335

بــن ة ــى الرشــيف النب ــل ال ــ د حممــد بــن يلق ــل بــن يلبــداهلل بــن يلمــر 

 .1412العهوي/ هدار الثقافة لهطبايلة والنرش ايرا / الطبعة االوىل/ 

نصب الراي  ثحاديدث اهلدايد  مدع حاجديته بغيد  اثملعدي يف ختدريج  .336

مجال الدين أبو حممد يلبـد اهلل بـن يوسـف بـن حممـد الزيهعـي,  الزيلعدي,

قدم لهكتاب: حممـد يوسـف الَبنُـوري, صـححل ووضـ  ا ارتـ ة: يلبـد 

ز الديوبندي الفن ا , إىل  تـاب ا ـد, ثـم أ مههـا حممـد يوسـف العزي

ــا  لهطبايلــة  الكــامهفوري, املحقــق: حممــد يلوامــة, نرشــ: مؤس ــة الري

 –جــدة  -لبنــا / دار القبهــة لهثقافــة اإلســعم ة-بــريوت  -والنرشــ 

 م.1997هـ/1418ال عودية, ط: األوىل, 
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ايلي/ النـال: / املؤلف: البقـن م الدرر يف تناسب اةيات والسور .337

 .1984 – 1404دار الكتاب اإلسعمي/ سنة النرش: 

ن دددم درر السدددمطني يف فلدددا,ل املصدددطف  واملرتىضددد والبتدددول  .338

, جلهل الدين الزرندي ا نفي املد , الوفاة: والسبطني )عليهم السالم(

 , مطبعة القضاء, الن ف األلف. ه 750سنة 

/ تــأل ف: مجــال الــدين حممــد بــن يوســف بــن ن ددم درر السددمطني .339

ا  ن بن حممد الزرندي املد  ا نفي رتـمس الـدين/ ترمجـة وهق ـق: 

يلــع يلارتــور/ نرشــ: دار إح ــاء الــةاث العــريب/ الطبعــة األوىل/ ســنة 

 م/ بريوت ــ لبنا .1958هـ, 1377الطب : 

/ املؤلف: رتهاب الـدين أمحـد بـن يلبـد هناي  اثرب يف فنون اثدب .340

 -بـريوت/ لبنـا   -وهاب النويري/ دار النرشـ: دار الكتـب العهم ـة ال

 م/ الطبعة: األوىل/ هق ق: مف د قمح ة ومجايلة. 2004 -هـ  1424

تـأل ف: ابـن ح ـر الع ـقع / هق ـق: أل ـ د أمحـد  هنج اإليَمن/ .341

ا   ني/ طب : جمتمـ  إمـام هـادي يله ـل ال ـعم, مطبعـة سـتارة ل ـنة 

 بعة األوىل/ قم املقدسة ــ إيرا .م/ الط1998هـ, 1418

حممد بـن  نوادر اث ول يف أحاديث الرسول  ىل ا  عليه وسلم/ .342
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ــرمحن  ــد ال ــق يلب ــد اهلل ا كــ م الةمــذي/ هق  ــو يلب ــن ا  ــن أب يلــع ب

 م/ مكا  النرش بريوت1992يلمرية/ النال دار اجل ل/ سنة النرش 

قلدي   240 نواسخ المرآن ]يتلمن النتداب مناقًد  مدا يزيدد عدىل .343

[/ املؤلف: مجال الدين يلبد الرمحن بن يلع بن حممـد سورا 62قرآني  يف 

 -اجلوزي/ هق ق: حممد ألف يلع امله باري, وأصهل رسالة ماج ـتري 

هــ/ تـاريخ 1401 -التف ـري  -الدراسات العه ـا  -اجلامعة اإلسعم ة 

 م.1984هـ, 1404النرش: 

/ املؤلف: ال ـ د نعمـة اهلل سلنيالنور املبني يف قصص اثنبياء واملر .344

اجلزائري/ النال: منرتورات مكتبة لية اهلل العظمى املريليشـ الن فـي/ 

 هـ. ق. 1404 -ايرا   -قم 

/ نيددل اثوطددار مددن أحاديددث سدديد اثخيددار رشح منتمدد  اثخبددار .345

ــال: إدارة الطبايلــة  ــن حممــد الرتــو ا / الن ــن يلــع ب ــف: حممــد ب املؤل

 املنريية.

وات ا  وسالمه عليهدا  وهدي قلبدي وروحدي التدي ه ا فاطم   ل .346

ــل ني جنبددي )النبددي املصددطف   ددىل ا بدد ــل: ال ــ د نب  / دراســة وهه 

ا  ــني/ رتــعبة الدراســات والبحــوث االســعم ة يف ق ــم الرتــؤو  
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 .2015الفكرية والثقاف ة يف العتبة ا   ن ة املقدسة/ 

دين أليب الفضـــل جـــعل الـــ و دددول اثمددداين بذ دددول التهددداين(, .347

ال  وطي رمحـل اهلل, هق ـق: مصـطفى يلبـد القـادر يلطـا, الطبعـة األوىل 

 م, مؤس ة الكتب الثقاف ة.1988 -هـ 1408

/ تأل ف: ال مهودي, يلـع بـن يلبـد الوفا بَم جيب حلرضا املصطف  .348

اهلل ا  ني ال مهودي وهي رسالة طبعت م  جممويلـة رسـائل/ طبـ : 

م/ الريـاض ـــ املمهكـة 1972 هــ,1392محد اجلارس, دار ال همة ل ـنة 

 العرب ة ال عودية.

/ املؤلف: يلع بن يلبد اهلل بن أمحد وفاء الوفاء بذخبار دار املصطف  .349

ــال: دار  ــو ا  ــن ال ــمهودي/ الن ــدين أب ــور ال ا  ــني الرتــافعي, ن

 هـ.1419 –بريوت/ الطبعة: األوىل  –الكتب العهم ة 

/ تأل ف: سه ه  بـن ابـراه م القنـدوزي ينابيع املودا ل وأ المرب  .350

ا نفي/ هق ق: س د يلـع مجـال الف ا  ـ ني/ النـال: دار االسـوة 

ـــاريخ النرشـــ: لهطبايلـــة والنرشـــ/ املطبعـــة: اســـوه/ الطبعـــة : االوىل ت

 . ه1416
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