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 مقـام

 

 )علیھ السالم(طالب أمیر المؤمنین علّي بن أبي

 

 عن الخلفاء من كتب أھل السنة

 

 

 

 

 

 )رحمھ اهللا(العّالمة نجم الدین العسكري: تألیف
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 )علیھ السالم(طالب مقام أمیرالمؤمنین علّي بن أبي :اسم الكتاب

 عن الخلفاء من كتب أھل السّنة      

 )رحمھ اهللا(العّالمة الشیخ نجم الدین العسكري :المؤلف

 الحدیث :الموضوع

 )علیھم السالم(المعاونیة الثقافیة للمجمع العالمي ألھل البیت :الناشر

 اعتماد :المطبعة

 . ھـ 1416 :الطبعة اُألولى

 . ھـ 1429 :الطبعة الثانیة

 3000: الكمیة

 ISBN: 964-529-135-6 شابك    

 )علیھم السالم(حقوق الطبع والترجمة محفوظة للمجمع العالمي ألھل البیت 

     www.ahl-ul-bayt.org 
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 )علیھ السالم(طالب مقام أمیرالمؤمنین علّي بن أبي 

  كلمة المجمع

 

 كلمة المجمع

 

الذي اختزنتھ مدرستھم وحفظھ من الضیاع أتباعھم یعّبر  )علیھم السالم(إّن تراث أھل البیت
وقد استطاعت ھذه المدرسة أّن ترّبي . عن مدرسة جامعة لشتى فروع المعرفة اإلسالمیة

النفوس المستعدة لالغتراف من ھذا المعین، وتقّدم لُألمة اإلسالمیة كبار العلماء المحتذین 
ستوعبین إثارات وأسئلة شتى المذاھب واإلتجاھات الرسالیة، م)علیھم السالم(البیت لُخطى أھل

الفكریة من داخل الحاضرة اإلسالمیة وخارجھا، مقّدمین لھا أمتن األجوبة والحلول على 
 .مدى القرون المتتالیة

ـ منطلقًا من مسؤولیاتھ التي أخذھا على  )علیھم السالم(البیت وقد بادر المجمع العالمي ألھل
الرسالة وحقائقھا التي ضّبب علیھا أرباب الفرق والمذاھب  عاتقھ ـ للدفاع عن حریم

وأتباع )علیھم السالم(البیت وأصحاب اإلتجاھات المناوئة لإلسالم، مقتفیًا خطى أھل
الرد على التحدیات المستمرة، وحاولت أن تبقى على  الرشیدة التي حرصت في مدرستھم

 .عصر  الدوام في خّط المواجھة وبالمستوى المطلوب في كّل

في ھذا المضمار  )علیھم السالم(البیت  إّن التجارب التي تختزنھا كتب علماء مدرسة أھل
ألّنھا ذات رصید علمي یحتكم إلى العقل والبرھان ویتجّنب الھوى ; فریدة في نوعھا 

المذموم، ویخاطب العلماء والمفكرین من ذوي االختصاص خطابًا یستسیغھ العقل  والتعصب
 .السلیمة وتتقّبلھ الفطرة

أن یقدم لطّالب الحقیقة مرحلة جدیدة من )علیھم السالم(البیت وقد حاول المجمع العالمي ألھل
ھذه التجارب الغنّیة من خالل مجموعة من البحوث والمؤلفات التي یقوم بتصنیفھا مؤلفون 

باإللتحاق ، أومن الذین أنعم اهللا علیھم )علیھم السالم(البیت معاصرون من المنتمین لمدرسة أھل
بھذه المدرسة الشریفة، فضًال عن قیام المجمع بنشر وتحقیق ما یتوخى فیھ الفائدة من 
مؤلفات علماء الشیعة األعالم من القدامى أیضًا لتكون ھذه المؤلفات منھًال عذبًا للنفوس 

ة للعالم الرسالی)علیھم السالم(البیت الطالبة للحّق، لتنفتح على الحقائق التي تقّدمھا مدرسة أھل
 .أجمع، في عصر تتكامل فیھ العقول وتتواصل النفوس واألرواح بشكل سریع وفرید

ونبتھل الى اهللا تعالى بأن یتغّمد المؤلّف المحّقق المرحوم العّالمة الشیخ نجم الدین 
العسكري بواسع رحمتھ ویسكنھ فسیح جّناتھ لتألیفھ ھذا الكتاب ولكّل اإلخوة الذین ساھموا 

 .في إخراجھ
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وكّلنا أمل ورجاء بأن نكون قد قّدمنا ما استطعنا من جھد أداًء لبعض ما علینا تجاه رسالة 
 .رّبنا العظیم الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحّق لیظھره على الدین كّلھ وكفى باهللا شھیدًا

 

 )علیھم السالم(المجمع العالمي ألھل البیت

 المعاونیة الثقافیة

  )علیھ السالم(طالب مقام أمیرالمؤمنین علّي بن أبي

 

 

 

 

 دیباجة الكتاب

الحمدهللا رّب العالمین والصالة والسالم على محّمد وآلھ األبرار وصحبھ األخیار السّیما ابن 
الذي روت الصحابة وأوالدھم في حّقھ من الكرار )علیھما السالم(طالب عّمھ وزوج ابنتھ علّي بن أبي

 .مالم تروه في حق غیره من الصحابة األخیار )صلى اهللا علیھ وآلھ(الفضائل عن النبّي

وبعد فیقول الراجي عفو رّبھ الرؤوف الغني نجم الدین الشریف العسكري ھذا بعض ما روتھ 
بكر وعمر  الصحابة وأوالدھم كأبي بروایة كبار)علیھ السالم(علماء السّنة في كتبھم من فضائل علّي

ھذا المختصر بسندي المتصل  بن الخّطاب وعثمان بن عفان وعائشة وعبداهللا بن عمر، اذكرھا في
إلیھم بواسطة علمائھم اذكرھا مع تعیین الكتاب وصفحتھ أو بابھ أو فصلھ وتعیین مذھب مؤلف 

 .الكتاب ومولده ووفاتھ على حسب اإلمكان بعون اهللا الرحمن

بكر ثم ما روي عن عمر ثم ما روي عن عثمان ثم ما روي عن عائشة   وأقّدم ما روي عن أبي
 . )علیھم السالم(الحسن أبي شبیر وشبر سّیدي شباب أھل الجنة  وعبداهللا بن عمر في فضل اإلمام أبي
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)1(ـ 1الحدیث ـ 
 

 

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(بكر أنھ قال سمعت رسول اهللا أخرج بسنده عن ابن السمان بسنده عن أبي
 .»ال یجوز أحد الصراط إّال من كتب لھ علّي الجواز«: یقول

قال للسّتة  )علیھ السالم(إّن علیًا: ّصھنقل ھذا الحدیث بعد نقلھ من سنن الدارقطني ما ھذا ن): أقول(
یا  )صلى اهللا علیھ وآلھ(أنشدكم اهللا ھل فیكم أحد قال لھ رسول اهللا«: األمر شورى بینھم) عمر(الذین جعل 

اللھّم ال، وفي معناه ما رواه عنترة عن علّي : قالوا. »علّي أنت قسیم الجنة والنار یوم القیامة غیري
 .  ـ انتھى ـ »أنت قسیم الجنة والنار في یوم القیامة تقول ھذا لي وھذا لك«:  لھ قال )علیھ السالم(الرضا

وفي الفصل التاسع عشر من مناقب الخوارزمي الحنفي أخرج حدیث عنترة بسند آخر ولفظ 
 .آخر وفیھ زیادة في اللفظ والمعنى راجع

طبري الشافعي تألیف المحّب ال)  ھـ 1356طبع مصر سنة  17ص(وفي كتاب ذخائر العقبى 
ذكر اختصاص (أخرج الحدیث تحت عنوان )  ھـ 694ھـ والمتوفى سنة  615المولود سنة (

 ) .بأنھ ال یجوز أحد الصراط إّال من كتب لھ علّي الجواز )علیھ السالم(علّي

فتبّسم أبوبكر في )علیھ السالم(طالب التقى أبوبكر وعلّي بن أبي: عن قیس بن أبي حاتم قال: وقال
ال یجوز «: یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت رسول اهللا: قالمالك تبسمت؟ : فقال لھ )علیھ السالم(لّيوجھ ع

 . »أحد على الصراط إّال من كتب لھ علّي الجواز

أخرج ھذا الحدیث ابن السمان في كتاب الموافقة، وفي مناقب الخوارزمي الحنفي : )ثم قال(
في الفصل التاسع عشر أخرج الحدیث بسنده مع )  ھـ 568ھـ والمتوفى سنة  484المولود سنة (

في ضمن حدیث  )علیھ السالم(اختالف في بعض ألفاظھ، وذكره في كتابھ المعروف بمقتل الحسین
الحمویني الشافعي وذكره إبراھیم بن محّمد )   ھـ 1367ط النجف سنة  39ص 1في ج(مفصل 

وذكره المحب ) الباب الرابع والخمسین 1ج(في كتابھ فرائد السمطین )  ھـ 722المتوفى سنة (
الطبري الشافعي أیضًا في كتابھ اآلخر المسّمى بالریاض النظرة في فضائل العشرة، وأخرجھ ابن 

ال «:  یقول)هللا علیھ وآلھصلى ا(سمعت رسول اهللا: قال أبوبكر لعلّي: أبي عدسة في تأریخھ وھذا لفظھ

 .  »یجوز أحد الصراط إّال من كتب لھ الجواز
                                                           

، طبع مصر سنة 97ھـ  ص  974ھـ والمتوفى سنة  909المولود سنة : في الصواعق المحرقة البن حجر الھیتمي الشافعي)  1(
 . ) ھـ 1308(
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في ینابیع الموّدة )  ھـ 1293المتوفى سنة (وأخرج الحدیث الشیخ سلیمان الحنفي القندوزي 
الشافعي في مناقبھ كما نقلھ في   وأخرجھ ابن المغازلي)  ھـ 1301طبع اسالمبول سنة  86ص(

 .اقبھ موجود في النجف األشرف وّفق اهللا المؤمنین لطبعھكتاب غایة المرام وكتاب من

أبوبكر بن : قال الشریف العسكري على ما عثرت علیھ رواة ھذا الحدیث جّمة من الصحابة ھم
 .أبي قحافة وابن عباس وابن مسعود وأنس بن مالك كما یظھر ذلك من مراجعة الكتب المذكورة

 

*   *   * 
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)2(ـ 2الحدیث ـ 
 

بعد  )صلى اهللا علیھ وآلھ(لما جاء أبوبكر وعلّي لزیارة قبره: أخرج ابن السمان في كتابھ وقال: قال
صلى اهللا علیھ (ال اتقدم رجًال سمعت رسول اهللا: تقّدم، فقال أبوبكر: بكر وفاتھ بستة أیام قال علّي ألبي

 . »علّي مّني كمنزلتي من رّبي«: یقول فیھ )وآلھ

مع اختالف في اللفظ وھذا ) 64ص(أخرج الحدیث المحب الطبري في ذخائر العقبى  )أقول(
من اهللا عّز  )صلى اهللا علیھ وآلھ(بمنزلة النبّي)صلى اهللا علیھ وآلھ(ذكر أنھ من النبّي(نّصھ بعد ھذا العنوان 

 ).وجّل

بعد وفاتھ بسّتة أیام  )وآلھ صلى اهللا علیھ(جاء أبوبكر وعلّي یزوران قبر النبّي: عن ابن عّباس قال
یقول  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ما كنت ألتقّدم رجًال سمعت رسول اهللا: تقّدم فقال أبوبكر: قال علّي ألبي بكر

 . »علّي مّني كمنزلتي من رّبي«: فیھ

 .أخرجھ السمان في كتاب الموافقة )ثم قال(

 

*   *   * 

 

 

)3(ـ 3الحدیث ـ 
 

 

:  فسألتھ عائشة عن سبب ذلك، فقال) 1()علیھ السالم(كان أبوبكر یكثر النظر إلى وجھ علّي :لقا
 .اّنھ حدیث حسن  )ثم قال(» النظر إلى وجھ علّي عبادة«: یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت رسول اهللا

ن أخرج ھذا الحدیث في الفصل الثاني من الفصول التي یذكر فیھا فضائل علّي ب ):أقول(
الحدیث الخامس عشر أخرج الطبراني والحاكم عن : وقال)  75ص(أیضًا  )علیھ السالم(طالب أبي

 .وإسناده حسن ) ثم قال( »النظر إلى علّي عبادة«: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(اّن النبّي): 2(ابن مسعود 

صحابة الكرام یظھر لمن تتّبع األخبار النبوّیة أن ھذا الحدیث رواه جمع كثیر من ال: )أقول(
وابن مسعود وأنس بن ) 5(وعائشة) 4(وعثمان بن عّفان) 3(بكر، كعمر بن الخطاب  غیر أبي

                                                           
 . 108ص: اعقالصو)  2(
 . 108ص : الصواعق)  3(
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وعمرو بن ) 10(وعمران بن حصین) 9(وجابربن عبداهللا) 8(ومعاذ بن جبل) 7(وثوبان ) 6(مالك
في (غیر أن ألفاظھم مختلفة والمعنى واحد ) 13) (ره(وأبي ذر) 12(وأبي ھریرة ) 11(العاص

بكر الصدیق وعمر  روى من حدیث أبي: أخرج الحدیث ثم قال) 357ص 7البدایة والنھایة ج
وعثمان بن عّفان وعبداهللا بن مسعود ومعاذ بن جبل وعمران بن حصین وأنس وثوبان وعائشة 

: وفي حدیث عائشة، »النظر إلى وجھ علّي عبادة«: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(وأبي ذر وجابر أن رسول اهللا
من البدایة والنھایة تألیف ابن كثیر إسماعیل بن عمر الدمشقي تلمیذ ابن . إنتھى »ذكر علّي عبادة«

أخرج الحدیث عن عائشة وعن ابن ) 95ص(وفي ذخائر العقبى )  ھـ 774(تیمیة المتوفى سنة 
حدیث عائشة أخرجھ ابن ) ثم قال(مسعود وعن عمرو بن العاص وعن جابر وعن أبي ھریرة 

في الموافقة وحدیث ابن مسعود أخرجھ أبو الحسن الحربي وحدیث عمرو بن العاص السمان 
الفرات  أخرجھ األبھري وحدیث جابر وعمران بن حصین ومعاذ وأبوھریرة أخرجھ ابن أبي

 .انتھى

في كتابھ كفایة )   ھـ 658(أخرجھ الكنجي الشافعي المتوفى سنة ) ره(ذر وحدیث أبي )أقول(
في :   ـ أو قال ـ مثل علّي فیكم«:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  قال: ّصھوھذا ن) 67ص(الطالب 

ذر رواه أبو   وحدیث أبي )ثم قال(. »ھذه اُألّمة كمثل الكعبة المستورة، النظر إلیھا عبادة والحّج إلیھا فریضة
)  ھـ 911(وأخرج الحدیث جالل الدین السیوطي الشافعي المتوفى سنة . سلمان الخطابي، انتھى

بكر وعثمان بن  أخرجھ ابن عساكر من حدیث أبي:   وقال) 96ص 1ج(في كتابھ تاریخ الخلفاء 
في الفصل ) 251ص(عفان ومعاذ بن جبل وأنس وثوبان وجابر بن عبداهللا وعائشة في المناقب 

صلى اهللا (سمعت رسول اهللا: قال:  الثالث عشر أخرج الحدیث بسنده عن عمران بن حصین ولفظھ

أخرج الخوارزمي :  قال الشریف العسكري. انتھى باختصار »النظر إلى علّي عبادة«: یقول )لیھ وآلھع
حدیث ابن مسعود بسند آخر ـ ولفظھ ولفظ ابن كثیر في البدایة ) 251ص(الحنفي في المناقب 

ذر من كتاب موّدة القربى  أخرج حدیث أبي) 254ص 1ج(والنھایة سواء ـ وفي ینابیع الموّدة 
علّي باب «: )صلى اهللا علیھ وآلھ(لسّید علّي الھمداني الشافعي وھذا لفظھ عن أبي ذر رفعھ قال رسول اهللال

رواه أبو نعیم  »علمي ومبین ُألمتي ما أرسلت بھ من بعدي، حّبھ إیمان وبغضھ نفاق والنظر إلیھ رأفة وعبادة
) 14(الحدیث عن أبي الدرداء 235الحافظ بإسناده ھذا وقد أخرج القندوزي في ینابیع الموّدة ص

علّي باب علمي ومبین ُألمتي ما أرسلت بھ من بعدي حّبھ إیمان «: )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: أنھ قال

رواه صاحب الفردوس، وأما حدیث ثوبان فقد أخرجھ  »وبغضھ نفاق والنظر إلیھ رأفة وموّدتھ عبادة
في كتابھ فرائد السمطین وھو كتاب )  ھـ 772(توفى سنة إبراھیم بن محّمد الحمویني الشافعي الم

مخطوط موجود في مكتبة الصادق في الكاظمیة وفي النجف في مكتبة السماوي وفي طھران 
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عثرت على نسخة خطیة قدیمة في إحدى المكتبات فأكملت من علیھا نسخة الكاظمیة وّفق اهللا 
 .المؤمنین لطبع ھذه النسخة العزیزة الوجود

أخرج الحدیث ابن المغازلي الشافعي في مناقبھ عن : قال) 90ص 1ج(نابیع الموّدة وفي ی
صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا: ابن األسقع وعن أبي ھریرة قالوا) 15(عمران بن الحصین وعن واثلة 

 .»النظر إلى وجھ علّي عبادة«:   )وآلھ

فعلى : ال الشریف العسكريق) 16(وفي فرائد السمطین أخرج الحدیث عن أبي سعید الخدري 
وقد مّرت ) ره(ما یظھر من كتب الحدیث أن الراوي لھذا الخبر سّتة عشر من كبار الصحابة

 .أسماؤھم في ضمن نقل الحدیث فتدبر واغتنم

أخرج حدیثًا مفّصًال وفي آخره لفظ بمعناه )   ھـ 568(وفي مناقب الخوارزمي الحنفي المتوفى 
وإلیك تفصیل الحدیث كما  )صلى اهللا علیھ وآلھ(عن النبّي)علیھ السالم(علّيوروات الحدیث أھل البیت عن 

بسنده عن محّمد بن زكریا ) 24ص(في أوائل الكتاب وكما في كفایة الطالب ) 8ص(في المناقب 
عن أیبھ عن علّي  )علیھما السالم(عن جعفر بن محّمد بن عماد عن أبیھ عن جعفر بن محّمد الصادق

قال رسول : قال )علیھ السالم(طالب  عن أبیھ عن أمیرالمؤمنین علّي بن أبي )ا السالمعلیھم(بن الحسین
إّن اهللا جعل ألخي علّي فضائل ال ُتحصى كثرة فمن ذكر فضیلة من فضائلھ مقّرًا بھا «: )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا

لذلك  ئكة تستغفر لھ ما بقيغفر اهللا لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأّخر ومن كتب فضیلة من فضائلھ لم تزل المال

الكتاب رسم ومن استمع إلى فضیلة من فضائلھ غفر اهللا لھ الذنوب التي أكتسبھا باالستماع، ومن نظر إلى كتاب 

 .»فضائلھ غفر اهللا لھ الذنوب التي اكتسبھا بالنظر

عبد إّال بوالیتھ طالب عبادة وذكره عبادة وال یقبل اهللا إیمان   النظر إلى أخي علّي بن أبي« ):ثم قال(

 ).انتھى بألفاظھ( »والبراءة من أعدائھ

 

 

 

 

)4(ـ 4الحدیث ـ 
 

 

من سّره أن : طالب مقبًال فقال  نظر أبوبكر إلى علّي بن أبي: أخرج بسنده عن الشعبي قال
منزلة وأعظمھم عند اهللا عناء وأعظمھم علیھ ینظر إلى أقرب الناس من رسول اهللا وأجودھم 

                                                           
 . 97في الفصل الرابع عشر ص: مناقب الخوارزمي الحنفي)  4(
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اّنھ «: یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(طالب ـ ألني سمعت رسول اهللا  فلینظر إلى ھذاـ وأشار إلى علّي بن أبي

 .»لرؤوف بالّناس وأّنھ ألّواه حلیم

طبع ) 393ص 6ج(في كتابھ كنز العّمال )  ھـ 975(أخرج علّي المّتقي الحنفي المتوفى  :أقول
حدیثًا بمعناه من مستدرك الحاكم وكتاب األشراف البن أبي الدنیا وابن )  ھـ 1313سنة (حیدر آباد 

 .مردویھ غیر أّنھ فیھ تصحیف بالنظر إلى ما أخرجھ موفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب

 

*   *   * 
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)5(ـ 5الحدیث ـ 
 

 

َمن كانت لھ عند رسول : بكر فقال كنت جالسًا عند أبي: بسنده عن حبشي بن جنادة قال
وعدني ثالث حثیات من تمر )صلى اهللا علیھ وآلھ(أّنھ:  ، فقام رجل فقال عّدة فلیقم )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا

یا أبا الحسن ان ھذا یزعم أن رسول : ارسلوا إلى علّي فجاء فقال لھ: فقال أبوبكر:  فأحثھا لي قال
: وعده أن یحثى لھ ثالث حثیات من تمر فاحثھا لھ، فلما حثاھا لھ قال أبوبكر )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا

صدق : ال تزید واحدة على اُألخرى، فقال أبوبكر عّدوھا فعّدوھا فوجدوھا في كل حثیة ستین تمرة
: لیلة الھجرة ونحن خارجون من الغار نرید المدینة )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا ورسولھ، قال لي رسول اهللا

 .انتھى» یا أبا بكر كّفي وكّف علّي في العدد سواء«

) 37ص 1ج(لفاء أخرج الحدیث جالل الدین السیوطي الشافعي في كتابھ تاریخ الخ ):أقول(
 . »كّفي وكّف علّي في العدل سواء«: )صلى اهللا علیھ وآلھ(وفیھ، قال رسول اهللا

 

 

)6(ـ 6الحدیث ـ 
 

 

حّدثني مالك بن أنس : أخرج الحدیث أو ما بمعناه الكنجي الشافعي قال:   قال الشریف العسكري
جئت : حّدثني أبوبكر قال سمعت أبا ھریرة یقول: العن الزھري عن أنس عن عمر بن الخطاب ق

وبین یدیھ تمر فسلمت علیھ فرّد علّي وناولني من التمر ملء كّفھ فعّددتھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(إلى النبّي
طالب وبین یدیھ تمر فسّلمت   فإذا ھو ثالث وسبعون تمرة ثم مضیت من عنده إلى عند علّي بن أبي

ّي وناولني من التمر ملء كفھ فعّددتھ فإذا ھو ثالث وسبعون تمرة فكثر علیھ فرّد علّي وضحك إل
فقلت یا رسول اهللا جئتك وبین یدیك تمر فناولتني  )صلى اهللا علیھ وآلھ(تعجبي من ذلك فرجعت إلى النبّي

طالب وبین یدیھ تمر فناولني  ملء كفك فعددتھ ثالثًا وسبعین تمرة ثم مضیت إلى عند علّي بن أبي
یا أبا ھریرة أما «: وقال )صلى اهللا علیھ وآلھ(ّفھ فعّددتھ ثالثًا وسبعین فتعجبت من ذلك فتبسم النبّيملء ك

 قلت ذكره محدث الشام في كتابھ عن محّدث: ثم قال »علمت أن یدي وید علّي في العدل سواء

                                                           
 .  205في الفصل التاسع عشر ص)  ھـ 568(والمتوفى سنة ) ھـ 484(المولود سنة : مناقب الخوارزمي الحنفي)  5(
 . 129ص: في كفایة الطالب)  6(
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عني  العراق كما أخرجناه سواء وھو نوع عزیز الوجود وقد سّماه بعضھم روایة األقران وقد
 ) .النوع من األحادیث واألخبار(جماعة من الحّفاظ بجمع ھذا 

وكذلك اقتدیت بمن تقدمني وجمعت ھذا المختصر واسأل اهللا تبارك وتعالى أن ینفعني بھ  :أقول
 .في العاجل واآلجل أّنھ لطیف بعباده رؤوف بھم

 

*   *   * 
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)7(ـ 7الحدیث ـ 
 

 

: سمعت أبا بكر یقول: أخرج بسنده عن یونس بن سلیمان التمیمي عن أبیھ عن زید بن تبیع قال
خّیم خیمة وھو متكئ على قوس عربیة وفي الخیمة علّي وفاطمة  )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا رأیت رسول

یا معشر المسلمین أنا سلم لَمن سالم أھل ھذه «:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ل اهللاوالحسن والحسین، فقال رسو

الخیمة وحرب لَمن حاربھم وولّي لمن واالھم وعدّو لمن عاداھم، ال یحّبھم إّال سعید الجّد طّیب المولد وال 

: ول ھذا؟ قالیا زید أنت سمعت أبابكر یق: فقال رجل لزید: قال »یبغضھم إّال شقّي الجّد ردّي الوالدة
 .إنتھى. أي ورب الكعبة

ھذا حدیث ورد بمعناه أحادیث كثیرة تسّمیھ العلماء حدیث الكساء، وقد : قال الشریف العسكري
وھو كتاب جمعنا ) )علیھا السالم(حیاة فاطمة(أخرج ذلك أصحاب الصحاح وقد جمعنا أكثره في كتابنا 
السّنة وھو حسن في موضعھ غیر مزعج فیھ أحوال الّصدیقة الكبرى على حسب روایة علماء 

 .وفّقنا اهللا لطبعھ ونشره النتفاع المسلمین منھ. لقاریھ بل یأنس بمطالعتھ

 

 

)8(ـ 8الحدیث ـ 
 

 

عشرة سابقة ثماني  )صلى اهللا علیھ وآلھ(كانت ألصحاب محّمد:  قال عمر: بسنده عن جابر، قال
 .فخّص عنھا علّي بثالث عشرة سابقة وشركنا في الخمس

نحوه سندًا ومتنًا ) الفصل الرابع 45ص 1ج(أخرج في كتابھ المعروف بمقتل الحسین  ):أقول(
. 

أخرج عن ابن ) 66ص 1ج(وتاریخ الخلفاء ) 68ص(وفي ذخائر العقبى والصواعق المحرقة 
بل مضمونھ ینفي ; » وشركنا في الخمس«: لجملة األخیرةعّباس حدیثًا بمعناه، وال یوجد فیھ ا

أخرجھ الطبراني : وھذا نّص الخبر في تاریخ الخلفاء والصواعق وقاال)علیھ السالم(اشتراك أحد معھ
 .كانت لعلّي ثماني عشرة منقبة ما كانت ألحد من ھذه اُألّمة: في معجمھ عن ابن عّباس أّنھ قال

 
                                                           

 . 206في الفصل التاسع عشر ص: مناقب الخوارزمي الحنفي)  7(
 . 59في الفصل السابع ص: مناقب الخوارزمي الحنفي)  8(
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)9(ـ 9الحدیث ـ 
 

 

لسمعتھ وھو )صلى اهللا علیھ وآلھ(اشھد على رسول اهللا: أخرج بسنده عن عمر بن الخّطاب أنھ قال
 .»لو أن السموات السبع واألرضین السبع وضعت في كّفة ووضع إیمان علّي في كّفة لرجح إیمان علّي«: یقول

 .السمان في الموافقة والحافظ السلفي في المشیخة البغدادیة أخرجھ ابن ):ثم قال(

أخرج الحدیث في الموّدة السابعة من موّدة القربى للسّید علّي الھمداني الشافعي  ):أقول(
ولقول عمر بن الخطاب مقّدمة وموجب ذكره في ) 254ص 1ج(المطبوع جمیعھ في ینابیع الموّدة 

طاب رجالن فسأاله عن طالق اَألمة، فانتھى إلى حلقة فیھا رجل أتى عمر بن الخ: موّدة القربى قال
یا أصلع ماترى في طالق اَألمة فأشار بالسبابة والتي یلیھا فالتفت ابن الخطاب إلیھما : أصلع فقال

: یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(طالب أشھد أني سمعت رسول اهللا ھذا علّي بن أبي: اثنان فقال لھما: وقال

» طالب أھل السموات واألرض وضع في كّفھ ووضع إیمان علّي في كّفة لرجح إیمان علّي بن أبي لو أن إیمان«

 .انتھى من ینابیع الموّدة 

أخرج الخوارزمي الحنفي الحدیث بسندین في المناقب في الفصل : قال الشریف العسكري
: عمر فقاال لھجاء رجالن إلى : الثالث عشر وھذا نّصھ بسنده عن ھبرة عن أبیھ عن جده قال
: ماترى في طالق اَألمة؟ فقال: ماترى في طالق اَألمة؟ فقام إلى حلقة فیھا رجل أصلع فقال لھ

اثنتان، فقال لھ أحدھما جئناك وأنت الخلیفة فسألناك عن طالق : اثنتان بیده فالتفت عمر إلیھما فقال
أتدري من ھذا؟ ھذا علّي بن ویلك : اَألمة فجئت إلى رجل فسألتھ فواهللا ما كّلمك فقال لھ عمر

لو أن السموات واألرض وضعت في «: یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(أّني سمعت رسول اهللا )علیھ السالم(طالب أبي

 ).ھذا لفظھ األّول( .»كّفة میزان ووزن إیمان علّي لرجح إیمان علّي على السموات واألرض

خرج بسند آخر عن مسقلة العبدي عن أبیھ عن جّده عن عمر بن وأما لفظھ الثاني فإّنھ أ
لو أن السموات السبع «: سمعتھ وھو یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(اشھد على رسول اهللا: الخّطاب قال

علیھ (طالب في كفة میزان لرجح إیمان علّى واألرضین السبع وضعت في كّفة میزان ووضع إیمان علّي بن أبي

 .انتھى» )السالم

صلى اهللا (كنز العمال لفظ الرسول األكرم) 156ص 6ج(أخرج علّي المتقي الحنفي في  ):أقول(

ھكذا وقد  )صلى اهللا علیھ وآلھ(فقط من دون ذكر صدر الحدیث، ألن بناءه على ذكر كالم النبّي )علیھ وآلھ

                                                           
 . 100ص : ذخائر العقبى، للمحب الطبري الشافعي)  9(
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 لو أن السموات واألرض«: من عمر ولفظھ ھذا أخرجھ من فردوس الدیلمي عن ابن عمر ال

 .إنتھى »موضوعتان في كفة وإیمان علّي في كفة لرجح إیمان علّي

حدیث مصقلة العبدي بسنده عن ) 129ص(أخرج الكنجي الشافعي في كفایة الطالب  ):أقول(
أتى عمر بن الخطاب رجالن، سأاله عن طالق اَألَمة فقام :   عمر بن الخطاب وھذا لفظھ، قال

أیھا األصلع ماترى في طالق اَألمة : یھا رجل أصلع فقالمعھما فمشى حتى أتى حلقة في المسجد ف
سبحان :  تطلیقتان، فقال أحدھما: فرفع رأسھ إلیھ ثم أومئ إلیھ بالسبابة والوسطى فقال لھما عمر

اهللا جئناك وأنت أمیرالمؤمنین فمشیت معنا حتى وقفت على ھذا الرجل فسألتھ فرضیت منھ أن 
ھذا علّي بن أبي طالب أشھد على رسول : ال، قال: ھذا؟ قاال تدریان من: أومئ إلیك، فقال لھما

إّن السموات السبع واألرضین السبع لو وضعتا في كّفة ثم وضع «: لسمعتھ وھو یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا

 . »طالب إیمان علّي في كّفة لرجح إیمان علّي بن أبي

عن  )علیھ السالم(كتاب فضائل علّيھذا حدیث حسن ثابت، رواه الجوھري في : قلت ):ثم قال(
كما  )علیھ السالم(شیخ أھل الحدیث الدارقطني وأخرجھ محّدث الشام في تاریخھ في ترجمة علّي

 .أخرجناه سواء

*   *   * 
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)10(ـ 10الحدیث ـ 
 

 

ثالث خصال لئن )علیھ السالم(طالب لقد ُأعطي علّي بن أبي: بسنده عن عمر بن الخطاب أنھ قال
: وما ھي یا أمیرالمؤمنین؟ قال: یكون لي واحدة منھن أحّب إلّي من أن ُأعطى حمر النعم، قیل

ھ ما یحّل ، وسكناه المسجد مع رسول اهللا یحّل لھ فی)صلى اهللا علیھ وآلھ(تزویجھ فاطمة بنت رسول اهللا
 .لھ، وأعطاءه الرایة یوم خیبر

قال عمر بن : بسنده عن أبي ھریرة قال )11(أخرج ھذا الحدیث في تاریخ الخلفاء): أقول(
لقد ُأعطي علّي ثالث خصال لئن یكن لي خصلة منھا أحّب إلّي من أن ُأعطى حمر النعم، : الخطاب

، وسكناه المسجد مع رسول  )صلى اهللا علیھ وآلھ(فاطمة بنت رسول اهللا تزویجھ: فسئل ماھي؟ قال
 ).انتھى. (یحّل لھ فیھ ما یحّل لھ، واعطاؤه الرایة یوم خیبر )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا

وروى أحمد بن حنبل نحوه بسند صحیح ): ثم قال(وأخرجھ جالل الدین السیوطي بھذا اللفظ 
أخرجھا علماء  )علیھ السالم(طالب ث مشھورة معروفة لعلي بن أبيعن ابن عمر وھذه الخصال الثال

وھذا ) 76ص(السّنة في صحاحھم، وأخرج حدیث ابن عمر المحّب الطبري في ذخائر العقبى 
طالب ثالث خصال لئن یكون لي واحدة منھن أحّب إلّي  لقد ُأوتي ابن أبي: لفظھ عن ابن عمر قال

ابنتھ وولدت لھ، وسّد األبواب إّال بابھ في المسجد  )اهللا علیھ وآلھ صلى(من حمر النعم زّوجھ رسول اهللا
فإّن ھذا مروي عنھ وكذا رواه بریدة : واعطاه الرایة یوم خیبر، أخرجھ أحمد ولعّلھ سقط قال عمر

 .یعني الحدیث انتھى: أن عمر، قال

مر علیك شواھد یظھر لمن تتّبع ان ھذا الحدیث رواه عمر ورواه ابن عمر أیضًا وسی ):أقول(
 .القول فیما بعد فتبّصر 

 .ولفظھ ولفظ الخوارزمي سواء ) 78ص(وقد أخرج الحدیث عن عمر في الصواعق 

عن عمر ) 341ص 7ج(رواه ابن عمر وأخرج الحدیث ابن كثیر في البدایة والنھایة : وقال
 .ولفظھ ولفظ جالل الدین في تاریخ الخلفاء سواء

غیر وجھ وأما روایة ابن عمر فقد رواه االمام أحمد عن وكیع  وقد روى عن عمر من ):ثم قال(
صلى اهللا علیھ (كنا نقول في زمان رسول اهللا: عن ھشام بن سعید عن عمر بن أسید عن ابن عمر قال

طالب ثالثًا لئن أكون اعطیتھن أحّب إلّي من  خیر الناس أبوبكر ثم عمر ولقد ُأوتي ابن أبي: )وآلھ
                                                           

 . 232في الفصل التاسع عشر ص: مناقب الخوارزمي الحنفي)  10(
 . 66ص 1ج: تاریخ الخلفاء)  11(
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عن عمر ) 393ص 6ج(الثالث وأخرج الحدیث علّي المتقي في كنز العمال حمر النعم فذكر ھذه 
 .من مسند ابن أبي شیبة ولفظھ لفظ الخوارزمي

سمعت عمر بن الخطاب : عن ابن عباس قال) 32ص(وأخرج الخوارزمي الحنفي في المناقب 
صلى (سمعت رسول اهللاف )علیھ السالم(أما علّي: وعنده جماعة فتذاكروا السابقین إلى اإلسالم فقال عمر

یقول فیھ ثالث خصال لوددت أّن لي واحدة  منھن لكان أحّب إلّي مما طلعت علیھ  )اهللا علیھ وآلھ
بیده  )صلى اهللا علیھ وآلھ(الشمس كنت أنا وأبو عبیدة وأبوبكر وجماعة من األصحاب إذ ضرب النبّي

ل المسلمین إسالمًا وأنت مّني بمنزلة ھارون یا علّي أنت أّول المؤمنین إیمانًا وأّو«: على منكب علّي فقال

 .انتھى لفظ الخوارزمي. »من موسى

) 395ص 6ج(أخرج ھذا الحدیث علّي المتقي الحنفي في كنز العّمال : قال الشریف العسكري
من كتب عدیدة من تاریخ بغداد البن النجار بلفظین ومن كتاب األلقاب للشیرازي ومن كتاب الكنى 

ب حسن بن بدر وھو كتاب جمع فیھ ما رواه من الخلفاء والكل رووه بطرقھم التي للحاكم ومن كتا
 .تنتھي إلى عمر بن الخطاب ھذا

) 30ص(المحب الطبري الشافعي وأخرجھ في الصواعق ) 58ص(وأخرجھ في ذخائر العقبى 
ولفظھ تام كامل ال نقص ) 102ص 2ج(ابن حجر الھیتمي الشافعي وأخرجھ في وفیات األعیان 

 .یھف

*   *   * 
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)12(ـ 11الحدیث ـ 
 

 

رفعھ لو أن البحر مداد والریاض أقالم واإلنس كتاب والجن ) ره(بسنده عن عمر بن الخطاب
 .حساب ما أحصوا فضائلك یا أبا الحسن

صلى اهللا (قول عمر ھذا مطابق لما رواه ابن عباس حبر اُألّمة عن النبّي: قال الشریف العسكري

، وروایة ابن عباس أخرجھا الخوازمي الحنفي في المناقب وأخرجھ الكنجي الشافعي في )علیھ وآلھ
 .كفایة الطالب واللفظ للكنجي الشافعي 

لو أن الغیاض أقالم «:   )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: روى مجاھد عن ابن عباس قال: قال

 .انتھى »طالب والبحر مداد والجن حساب واإلنس كتاب ما أحصوا فضائل علّي بن أبي

*   *   * 

                                                           
 .في المودة الخامسة من مودة القربى للسّید علّي الشافعي الھمداني 249ص 1ج: ینابیع المودة)  12(
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)13(ـ 12الحدیث ـ 
 

 

من كنت «: علیًا عاّمًا فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ(نصب رسول اهللا: بسنده عن عمر بن الخطاب قال

مواله فعلّي مواله، اللھّم واِل َمن وااله وعاِد َمن عاداه واخذل َمن خذلھ وانصر َمن نصره اللھّم أنت شھیدي 

 :  »علیھم

یا : یا رسول اهللا وكان في جنبي شاب حسن الوجھ طّیب الریح، قال لي: قال عمر بن الخطاب

یا عمر : عقدًا ال یحّلھ إّال منافق فأخذ رسول اهللا بیدي، فقال )یھ وآلھصلى اهللا عل(عمر لقد عقد رسول اهللا

 .أنھ لیس من ولد آدم لكنھ جبرائیل أراد أن یؤكد علیكم ما قلت في علّي

 . )14(أخرج جالل الدین في تاریخ الخلفاء ):أقول(

ري وزید بن أرقم وعمر وذي مرة وأبو أخرجھ أحمد بن علّي وابن أیوب األنصا ):ثم قال(

یعلى وعن أبي ھریرة والطبراني عن ابن عمر ومالك ابن الحورث وحبشي بن جنادة وجریر 

وسعد بن أبي وقاص وأبي سعید وأنس وابن عباس وعمارة وبریدة وفي أكثرھا زیادة في اللفظ 

 .والمعنى

 

*   *   * 

                                                           
 .  من مودة القربى 249ص 1ج: ینابیع المودة)  13(
 . 56ص 1ج: تاریخ الخلفاء)  14(
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)15(ـ 13الحدیث ـ 
 

 

عن ) حیث یدخل )صلى اهللا علیھ وآلھ(یدخل مع النبّي  )علیھ السالم(ذكر أنھ(بسنده أخرج تحت عنوان 
یا علّي یدك في یدي تدخل معي «:)علیھ السالم(یقول لعلي )صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت رسول اهللا: عمر، أنھ قال

 .»یوم القیامة حیث أدخل

 .أخرجھ الحافظ أبو القاسم الدمشقي 

ھذا حدیث حسن : ، وقال)76ص(أخرج الحدیث الكنجي الشافعي في كفایة الطالب  ):أقول(
 :وھذا لفظھ)علیھ السالم(عال وفیھ فضیلة سامیة ورتبة عالیة لعلّي 

عند )لھصلى اهللا علیھ وآ(بمرافقة النبّي )علیھ السالم(الباب الحادي  واألربعون في تخصیص علّي
 .دخول الجنة 

أخبرنا العدل عبدالواحد بن عبدالرحمن بن عبدالواحد بن ھالل قراءة علیھ وأنا أسمع  ):ثم قال(
أخبرنا الحافظ مؤرخ الشام أبوالقاسم علّي بن الحسن ابن ھبة اهللا الشافعي المعروف : بجامع دمشق

لحسن علّي بن إبراھیم حّدثنا أحمد طاھر الفرضي أخبرنا أبو ا بابن عساكر، أخبرنا أبو بكر بن أبي
بن جعفر بن حمدان حّدثنا علّي بن الحسن القطیعي حّدثنا أبو مسعود بن عقیل حّدثنا عبدالعزیز بن 

قال رسول : الخطاب حّدثنا عیسى بن داود بن أبي ھند عن أبي جعفر عن رجل عن أنس قال
فتركبھا وركبتك مع ركبتي وفخذك مع ! نوق الجّنة یا علّيیؤتى یوم القیامة بناقة من «:   )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا

 .ھكذا رواه الحافظ في فضائلھ: قلت »فخذي حتى تدخل الجنة

وأخبرنا یوسف بن علّي بن شروان ببغداد أخبرنا أبو الحسن عبدالرحمن بن أحمد بن أبي تمام 
اد أخبرنا الشریف أخبرنا القاضي أبو الفضل محّمد بن عمر بن یوسف األرومي الشافعي ببغد

عبدالصمد بن علّي بن مأمون حّدثنا الحافظ أبو الحسن علّي بن عمر الدارقطني صاحب الجرح 
والتعدیل حّدثنا أبو عبداهللا بن عبدالصمد بن المھتدي حّدثنا بكر بن سھل الدمیاطي حّدثنا محّمد بن 

رك عن معمر عن الزھري عن سالم عبداهللا بن سلمان الخراساني حّدثنا عبداهللا بن یحیى حّدثنا المبا
ما عسى أن یقولوا في علّي سمعت رسول : لما طعن عمر وأمر بالشورى قال: عن ابن عمر قال

ـ قلت ھذا حدیث  »یا علّي یدك في یدي یوم القیامة حتى تدخل حیث أدخل«: یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا
 ).انتھى ألفاظھ. ()لسالمعلیھ ا(حسن عال وفیھ فضیلة سامیة ورتبة عالیة لعلّي

                                                           
 . 89ص: ذخائر العقبى للمحب الطبري) 15(
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)16(ـ 14الحدیث ـ 
 

 

عن  )علیھ السالم(ذكر أنھ ما اكتسب مكتسب مثل فضلھ: قال )علیھ السالم(عند ذكره فضائل علّي
كتسب مثل فضل علّي ما اكتسب م«: )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: قال )رضي اهللا عنھ(عمر بن الخطاب

 .أخرجھ الطبراني: ، ثم قال»یھدي صاحبھ إلى الھدى ویرّده عن الردى

من الفضائل مثل ماذكر  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وألجل ذلك لم یذكر ألحد من صحابة الرسول ):أقول(
سیوطي ھذا جالل الدین ال. وھذا أمر ذكره جمع من العلماء في كتبھم )علیھ السالم(طالب  لعلّي بن أبي

 :ماھذا نّصھ )17(أخرج في كتابھ تاریخ الخلفاء)  ھـ 911(الشافعي المتوفى سنة 

من الفضائل ما  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ماورد ألحد من أصحاب الرسول:  قال اإلمام أحمد بن حنبل
 .، أخرجھ الحاكم)رضي اهللا عنھ(ورد لعلّي

 )18(في مستدرك الصحیحین)   ھـ 405(أخرجھ الحاكم النیسابوري المتوفى سنة  ):أقول(
قال : قال)   ھـ 463(وفى سنة للعّالمة القرطبي ابن عبدالبّر النمري المت )19(وأخرجھ في االستیعاب

لم یرو في فضائل أحد من الصحابة باألسانید : أحمد بن حنبل وإسماعیل بن إسحاق القاضي
 .  )علیھ السالم(طالب  الحسان ما روي في فضائل علّي بن أبي

في مكتبة ) ھـ 1366(وأخرجھ الثعلبي في تفسیره المعروف، وقد عثرت على جزء منھ سنة 
: أخرج الحدیث عنھ تفسیر اآلیة المباركة. بطوس خراسان )علیھ السالم(وسى الرضااإلمام علّي بن م

 . )20()اآلیة...ِإنََّما َوِلیُُّكُم اللَُّھ َوَرُسوُلُھ(

 . )21(وأخرجھ الذھبي في تلخیص المستدرك

في دیباجة  )22(وأخرجھ الخوارزمي الحنفي في كتابھ المسّمى بالمناقب وقد یعّبر عنھ باألربعین
 .الكتاب في أّولھ

 

                                                           
 .61ص: ذخائر العقبى للمحب الطبري) 16(
 ). ھـ 1305(طبع مصر سنة  65ص 1ج: تاریخ الخلفاء)  17(
 ).  ھـ 1314(حیدر آباد سنة   طبع 107ص 3ج: مستدرك الصحیحین)  18(
 .  ) ھـ 1319(، طبع حیدر آباد سنة 479ص 2ج: االستیعاب)  19(
 .55: المائدة)  20(
 . 107ص 3ج: تلخیص المستدرك)  21(
 . 20ص): األربعین(المناقب )  22(
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)23(ـ 15الحدیث ـ 
 

 

قال عمر :   بن عّفان، قال بسنده عن حّماد بن ثابت البناني عن عبید بن عمر اللیثي عن عثمان
 .طالب  إّن اهللا تعالى خلق مالئكة من نور وجھ علّي بن أبي: بن الخطاب

خلق في حدیثًا فیھ أن اهللا تعالى  )24(أخرج الكنجي الشافعي في كتابھ كفایة الطالب ):أقول(
السماء الرابعة ملكًا من نور علّي تزوره المالئكة في لیلة الجمعة ویوم الجمعة وھذا نّصھ بسنده 

علیھ (كما أخرجھ في الباب السادس والعشرین وھو باب یذكر فیھ شوق المالئكة والجنة إلى علّي

 .واستغفارھم لمحّبیھ )السالم

ى اهللا عن محّمد بن عبید اهللا البغدادي أخبرنا أخبرنا محّمد بن عبدالواحد بن المتوكل عل: قال
أبوالقاسم بن البسري أخبرنا عبیداهللا بن  محّمد الحافظ أخبرنا عبداهللا بن سلیمان حّدثنا إسحاق بن 

بكر حّدثنا إسحاق بن صالح عن أبي ربیعة األیادي عن الحسن   إبراھیم النھشلي حّدثنا یحیى بن أبي
: قلت »اشتاقت الجّنة إلى ثالثة إلى علّي وعّمار وسلمان«:  )لى اهللا علیھ وآلھص(قال رسول اهللا: عن أنس قال

 .ھذا حدث حسن رزقناه عالیًا

بن أحمد أخبرنا أبو جعفر  وأخبرنا منصور ابن السكن أخبرنا ابن خضیر أخبرنا علّي ):ثم قال(
ّمد یحیى بن محّمد بن محّمد بن أحمد أخبرنا القاضي أبو محّمد عبداهللا بن معروف حّدثنا أبو مح
صلى (قال رسول اهللا:  صاعد حّدثنا حسن بن عرفة حّدثنا یزید بن ھارون حّدثنا حمید عن أنس قال

مررت لیلة ُأسري بي إلى السماء فإذا أنا بملك جالس على منبر من نور والمالئكة تحدق بھ «: )اهللا علیھ وآلھ

ّلم علیھ فلّما دنوت منھ وسلمت علیھ فإذا أنا بأخي وابن عّمي ادُن منھ وس: فقلت یا جبرئیل َمن ھذا الملك؟ قال

یا محّمد ال ولكن المالئكة شكت : یا جبرئیل سبقني علّي إلى السماء الرابعة فقال لي: طالب فقلت علّي بن أبي

وم جمعة حّبھا لعلّي فخلق اهللا تعالى ھذا الملك من نوره على صورة علّي فالمالئكة تزوره في كّل لیلة جمعة وی

 .»سبعین ألف مرة یسبحون اهللا ویقدسونھ ویھدون ثوابھ لمحب علّي

ھذا حدیث حسن عال لم نكتبھ إّال من ھذا الوجھ تفّرد بھ یزید بن ھارون عن حمید  ):قلت(
 .الطویل عن أنس وھو ثقة، إنتھى

 
                                                           

 . 230الفصل التاسع عشر ص: مناقب الخوارزمي) 23(
 . 51ص: كفایة الطالب)  24(
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)25(ـ 16الحدیث ـ 
 

 

: قال عمر بن الخطاب: ھریرة قال بسنده عن أبي) أي في الطبقات(أخرج ابن سعد : فقال فیھ
 .علّي أقضانا

) ھـ 911(توفى سنة أخرج جالل الدین السیوطي الشافعي الم: قال المؤلف الشریف العسكري
: قال )علیھ السالم(نحوه وھذا لفظھ في الباب الذي ذكر فیھ فضائل علّي. )26(في كتابھ تاریخ الخلفاء

: حدیثًا قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(مالَك أنت أكثر أصحاب رسول اهللا: أخرج ابن سعد عن علّي أنھ قیل لھ
 .أني وإذا سكت ابتدانيأني كنت إذا سألتھ أنب

 .علّي أقضانا: قال عمر بن الخطاب: وأخرج عن أبي ھریرة قال): ثم قال(

 .كّنا نتحدث أن أقضى أھل المدینة علّي: وأخرج الحاكم عن ابن مسعود قال ):ثم قال(

كان عمر بن الخطاب یتعّوذ باهللا من معضلة لیس فیھا : عن سعید بن المسیب قال ):ثم قال(
 . أبوالحسن

 .)علیھ السالم(طالب تعّوذ عمر باهللا من معضلة لیس فیھا أبوالحسن علّي بن أبي ):قال المؤلف(

في  )27()  ھـ 463(ابن عبدالبّر المتوفى سنة ) منھم(ذكره جمع كثیر من علماء السّنة 
كان عمر یتعّوذ من معضلة لیس لھا أبو : فإّنھ أخرج بسند عن سعید بن المسیب قال: االستیعاب

 .الحسن

 )علیھ السالم(قال بعد ذكره مراجعة عمر إلى علّي )28(المحب الطبري في ذخائر العقبى ):ومنھم(
 .لوال علّي لھلك عمر: قال عند ذلك)علیھ السالم(ھر فلما أجاب عن ذلكفي المرأة التي ولدت لستة أش

 .وعن سعید بن المسیب قال كان عمر یتعّوذ من معضلة لیس لھا أبو الحسن ):ثم قال(

 .أخرجھ أحمد وأبوعمر ):ثم قال(

 654(والمتوفى سنة )   ھـ582(أبو المظفر یوسف بن قزاوغلي الحنفي المولود سنة  ):ومنھم(
أمر عمر في قضیة المرأة التي ولدت لستة : غیر أّنھ قال )29(في كتابھ تذكرة خواص األئمة)  ھـ

                                                           
علیھ (طالب الث وھو فصل ذكر فیھ ثناء الصحابة على علّي بن أبي، في الفصل الث78ص: الصواعق المحرقة البن حجر) 25(

 ).السالم
 .66ص 1ج: تاریخ الخلفاء)  26(
 ). ھـ 1319(، طبع حیدر آباد سنة 474ص 2ج: االستیعاب)  27(
 .  ھـ 1356طبع مصر سنة  82ص: ذخائر العقبى)  28(
 . 87ص: تذكرة الخواص)  29(
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: بعد ما بّین سببھ فقال عمر عند ذلك )علیھ السالم(طالب أشھر برجمھا فمنعھم من ذلك علّي بن أبي
 .طالب اللھّم ال تبقني لمعضلة لیس لھا ابن أبي

كالمًا لعمر  )30(فإنھ أخرج في كنز العّمال)  ھـ 975(المّتقي الحنفي المتوّفى سنة  علّي )ومنھم(
 :بمضمونھ وھذا نّصھ

 .اللھّم ال تنزلن بي شّدة إّال وأبو الحسن إلى جنبي: قال عمر

وفیھ عن . ي شدیدة إّال وأبو الحسن إلى جنبياللھّم ال تنزلّن ب: قال عمر )31(وفي ذخائر العقبى
 .ال أبقاني اهللا بعدك یا علّي: كان عمر یقول لعلّي إذا سألھ ففّرج عنھ: یحیى بن عقیل قال

:  وعن أبي سعید الخدري أنھ سمع عمر یقول لعلي ـ وقد سألھ عن شيء فأجابھ ـ ):ثم قال(
 .انتھىأعوذ باهللا أن أعیش في یوم لست فیھ یا أبا الحسن 

نحو ذلك، أو ما بمعناه في حّق علّي بن ) رض(إّن لعمر بن الخطاب ):قال المؤلف(
علیھ (طالب مراجعات الخلفاء إلى علّي بن أبي(وقد جمعنا بعضھ في كتابنا  )علیھ السالم(طالب أبي

) رض(یقرب من خمسین قضیة راجع الخلفاءوھو كتاب حسن نافع جامع أخرجنا فیھ ما ) )السالم
 .وّفقنا اهللا لطبعھ ونشره. فأجابھم بأجوبة مقبولة )علیھ السالم(فیھا علّیًا

: أخرج الحدیث بسنده عن سعید بن جبیر عن ابن عّباس عن عمر قال )32(وفي كفایة الطالب
 .فال أتركھ أبدًا )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا قال أخذت من رسول.  علّي أقضانا وأبي أقرأنا

 .أخرجھ ابن عساكر الدمشقي في تاریخھ بطرق شتى ):ثم قال(

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(أخذت من رسول اهللا ـ أي قولي علّي أقضانا من رسول اهللا: قولھ ):قال المؤلف(
وھذا الحدیث ونّص .   »علّي أقضاكم«: ھما ھذا نّص )علیھ السالم(قال في علّي )صلى اهللا علیھ وآلھ(فإّن النبّي

 . )33(في علّي بأنھ كان أقضى الصحابة، أخرجھ ابن الصباغ المالكي )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبّي

كان أعلم  )علیھ السالم(علّیًاإّن : ذكر ذلك بعد قولھ )34(وخّرجھ الكنجي الشافعي في كفایة الطالب
 :ویدل علیھ وجوه: قال. الصحابة

والقاضي محتاج إلى جمیع أنواع العلوم فلّما رّجحھ  »أقضاكم علّي«: )صلى اهللا علیھ وآلھ(قولھ: األّول
 .على الكل في القضاء لزم ترجیحھ علیھم في جمیع العلوم 

                                                           
 .53ص 3ج: كنز العّمال)  30(
 . 82ص: ذخائر العقبى)  31(
 . 130ص: كفایة الطالب)  32(
 .17: الفصل األّول: الفصول المھمة)  33(
 . 104ص: كفایة الطالب)  34(
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: )صلى اهللا علیھ وآلھ(في علم واحد كقولھأما سائر الصحابة فقد رّجح كل واحد منھم على غیره 
صلى اهللا علیھ (وكان »أفرضكم زید وأقرأكم أبي وأعلمكم بالحالل والحرام معاذ بن جبل وأبوذر أصدقكم لھجة«

قد ُأوتي جوامع الكلم وخواتمھ، فلّما ذكر لكّل واحد فضیلة وأراد أن یجمعھا البن عّمھ بلفظ  )وآلھ
بلفظ یتضمن جمیع ما ذكره في حقھم وإّنما قلنا ذلك ألن الفقیھ ال یصلح  واحد كما ذكر ُألولئك ذكره

لمرتبة القضاء حتى یكون عالمًا بعلم الفرائض والكتاب والسّنة والكتاب والحالل والحرام ویكون 
قاضیكم علّي كان متضمنًا لجمیع ما ذكر في حّقھم فما ظّنك بصیغة : مع ذلك صادق اللھجة فلو قال

ثم ذكر الوجوه اُألخر وھي قضایا راجع » علّي أقضاكم«:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(یل وھو قولھأفعل التفض
في المرأة التي ولدت لسّتة أشھر والمرأة التي أقرت بالزنا وكانت  )علیھ السالم(علّیًا) رض(فیھا عمر

المراجعات وقد  إلى غیر ذلك مّما یطول الكتاب بذكرھا وقد جمعنا أكثرھا في كتابنا. الخ... حامًال
 .مّرت اإلشارة إلیھ

 

*   *   * 
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)35(ـ 17الحدیث ـ 
 

 

اقِض بینھم یا أبا الحسن : وقد جاءه اعرابیان یختصمان فقال عمر لعلي) رض(وعن عمر
ویحك ما تدري : فوثب عمر وأخذ بتالبیبھ وقالھذا یقضي بیننا : فقضى علّي بینھما، فقال أحدھم

أخرجھ ابن السمان في . َمن ھذا، ھذا موالي ومولى كل مؤمن وَمن لم یكن مواله فلیس بمؤمن
 .كتاب الموافقة

أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي حدیثًا بمعناه عن عمر بن الخطاب فإّنھ  ):قال المؤلف(
نازع : عشر بسنده عن یعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائیل قال ذكر في المناقب في الفصل الرابع

علیھ (بیني وبینك ھذا الجالس وأومئ بیده إلى علّي: عمر بن الخطاب رجًال في مسألة فقال عمر

: فنھض عمر عن مجلسھ فأخذ بُأذنیھ حتى أشالھ من األرض وقال(..) َمن ھذا: فقال الرجل)السالم
 .  )إنتھى. (طالب موالي ومولى كل مسلم  بن أبيویلك أتدري من صغرت، ھذا علّي 

وقد خرج ھذا الحدیث بعد أن أخرج ما في الذخائر وھذا حدیث آخر غیر ما في الذخائر 
 .الختالف ألفاظھ ومعناه

صلى اهللا (من كالم النبّي) رض(عمر بن الخطاب )علیھ السالم(أخذ ھذا القول في علّي :قال المؤلف

وأنھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(من النبّي )علیھ السالم(أنھ: فإّنھ قال عند ذكره )36(العقبىكما في ذخائر  )علیھ وآلھ
إّن «: قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(عن عمران بن حصین أن رسول اهللا:   ولّي كل مؤمن من بعده قال

، والترمذي اسمھ محّمد  )37(لترمذيوھذا الحدیث أخرجھ ا »علّیًامني وأنا منھ وھو ولّي كّل مؤمن بعدي
ھذا وقد أخرج في الذخائر أیضًا حدیثًا آخر )  ھـ 279(عیسى توفي سنة  بن عیسى وكنیتھ أبو

ال : عم، قالن: قال. تبغض علیًا«: )صلى اهللا علیھ وآلھ(بمعناه عن بریدة وكان یبغض علّیًا فقال لھ النبّي

أحّب  )صلى اهللا علیھ وآلھ(فما كان أحد من الناس بعد رسول اهللا: قال »تبغضھ وإن كنت تحّبھ فازدد لھ حّبًا
 .إلّي من علّي

 »ال تقع في علّي فإّنھ مّني وأنا منھ وھو ولّیكم بعدي: )صلى اهللا علیھ وآلھ(وفي روایة إّنھ قال لھ النبّي
 ).انتھى(أخرجھما أحمد 

                                                           
 . 68ص: ذخائر العقبى) 35(
 . 68ص: ذخائر العقبى)  36(
 . ھـ 1310، طبع الھند سنة 460ص 2ج: صحیح الترمذي)  37(
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وخرج في  )38(في سننھ)  ھـ 204(وخرج ذلك أبو داود الطیالسي المتوفى سنة  :لمؤلفقال ا
حدیث )  ھـ 774(الدمشقي القوشي المتوفى سنة البن كثیر إسماعیل بن عمر  )39(البدایة والنھایة

بریدة بن الحصیب بطرق عدیدة وألفاظ مختلفة منھا ما في صحیح الترمذي وسنن أبي داود 
 .وغیرھم )40(الطیالسي وأحمد بن حنبل في مسنده

عن أبي حدیثًا فیھ  )41(أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي في المناقب :قال المؤلف
 : )علیھ السالم(فضیلتان لعلّي

 .فتح خیبر على یده: اُألولى

 .أوقفھ یوم غدیر خم فأعلم الناس أنھ ولّي كل مؤمن ومؤمنة :والثانیة

قال أبي دفع : لیلى قال مریم بسنده عن عبدالرحمن بن أبي وھذا نّص الحدیث عن أبي
تعالى على یده وأوقفھ یوم  طالب ففتح اهللا الرایة یوم خیبر الى علّي بن أبي )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبي

 .إنتھى. غدیر خم فأعلم الناس أنھ وليُّ كل مؤمن ومؤمنة

أراد أبي بالفضیلة الثانیة حدیث الغدیر وھو حدیث معروف مشھور وقد أّلف  ):قال المؤلف(
تبًا خاّصة بل أّلف بعض علماء اإلمامیة كتابًا ضخمًا في سند العلماء في خصوص ھذا الحدیث ُك

 .الحدیث فقط ومثلھ في ألفاظھ

 

*   *   * 

                                                           
 . ھـ 1321، طبع حیدر آباد سنة 360ص 11ج: سنن أبوداود)  38(
 . ھـ 1351، ط سنة 345و 343ص 7ج: البدایة والنھایة)  39(
 . 460ص 2ج: مسند أحمد بن حنبل)  40(
 . 35ص: مناقب الخوارزمي)  41(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 

)42(ـ 18الحدیث ـ 
 

 

حّدثني أمیرالمؤمنین الرشید عن : بسنده عن إبراھیم بن سعید الجوھري وصّي المأمون، قال
سمعت عمر بن الخطاب وعنده جماعة فتذاكروا السابقین : عباس قالأبیھ عن جّده عن عبداهللا بن 

یقول فیھ ثالث خصال وددت  )صلى اهللا علیھ وآلھ(أما علّي فسمعت رسول اهللا: إلى اإلسالم فقال عمر
 .لو أن لي واحدة منھن كان أحب الّي مما طلعت علیھ الشمس

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(بة إذ ضرب النبّيكنت أنا وأبو عبیدة وأبوبكر وجماعة من الصحا ):ثم قال(
أّول المؤمنین إیمانًا وأّول المسلمین إسالمًا وأنت مني  یا علي أنت«: فقال )علیھ السالم(بیده على منكب علّي

 .»بمنزلة ھارون من موسى

عن إبراھیم بن سعید في كنز العمال حدیثًا  )43(أخرج علّي المّتقي الحنفي ):قال المؤلف(
 :الجوھري فیھ زیادة على ما رواه عنھ الخوارزمي وھذا نّصھ

حّدثنا أسلم بن الفضل بن سھل، حّدثنا الحسن بن عبیداهللا االیزاري البغدادي حّدثنا إبراھیم بن 
سعید الجوھري حّدثني أمیرالمؤمنین المأمون حّدثني الرشید حّدثني المھدي حّدثني المنصور 

كّفوا عن ذكر علّي ابن : سمعت عمر بن الخطاب یقول: بي حّدثني عبداهللا بن عباس قالحّدثني أ
یقول فیھ خصال لئن تكن واحدة منھّن في آل  )صلى اهللا علیھ وآلھ(طالب فلقد رأیت رسول اهللا أبي

الخطاب أحّب إلّي مما طلعت علیھ الشمس، كنت أنا وأبوبكر وأبو عبیدة في نفر من أصحاب 
فانتھیت إلى باب ُأّم سلمة وعلّي قائم على الباب فقلنا أردنا رسول  )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا

فصرنا إلیھ فاّتكأ على علّي  )صلى اهللا علیھ وآلھ(فقال یخرج إلیكم فخرج رسول اهللا )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا
ل المؤمنین إیمانًا وأعلمھم إّنك مخاصم تخاصم أنت أّو«: طالب ثم ضرب بیده على منكبھ ثم قال بن أبي

بأیام اهللا وأوفاھم بعھده وأقسمھم بالسوّیة وأرأفھم بالرعیة وأعظمھم رزیة وأنت عاضدي وغاسلي  ودافني 

ثم قال  »والمتقّدم إلى كّل شدیدة وكریھة ولن ترجع بعدي كافرًا وأنت تتقّدمني بلواء الحمد وتذود عن حوضي
وبسطة في العشیرة وبذًال  )صلى اهللا علیھ وآلھ(صھر رسول اهللابن عباس من نفسھ ولقد فاز علّي ب

 .للماعون وعلمًا بالتنزیل وفقھًا للتأویل ونیًال لألقران

                                                           
 . 32ص: مناقب الخوارزمي) 42(
 . 393ص 6كنز العمال ج)  43(
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الصواب أن یجعل ھذا الحدیث حدیثًا آخر رواه إبراھیم بن سعید الجوھري وإن  ):قال المؤلف(
د أخرج علّي المتقي حدیثًا آخر وافق بعض ألفاظھ الحدیث األّول الذي أخرجھ الخوارزمي ھذا ـ وق

من مسند عمر بن الخّطاب عن ) 395ص 6ج(بمعناه وھو حدیث إبراھیم بن سعید الجوھري في 
صلى اهللا (كّفوا عن علّي بن أبي طالب فإّني سمعت رسول اهللا: قال عمر بن الخطاب: ابن عّباس قال

ن أحّب إلّي مما طلعت علیھ ثالث خصال لئن یكون لي واحدة منھ«: یقول في علّي )علیھ وآلھ
 )صلى اهللا علیھ وآلھ(كنت أنا وأبو بكر وأبوعبیدة بن الجراح ونفر من أصحاب رسول اهللا» الشمس
أنت یا «: طالب حتى ضرب بیده على منكبھ ثم قال  متكئ على علّي بن أبي)صلى اهللا علیھ وآلھ(والنبّي

 .  »أّول المؤمنین إیمانًا وأّولھم إسالمًا  علّي

 .»أنت مّني بمنزلة ھارون من موسى وكذب علّي من زعم أّنھ یحبني ویبغضك« ):قالثم (

أخرجھ الحسن بن بدر فیما رواه الخلفاء والحاكم النیشابوري في الكنى والشیرازي في األلقاب 
ال تنالوا علیًا : قال أخرج حدیثًا آخر بمعناه عن عمر)44(وابن النجار في تاریخھ وفي كنز العّمال

لئن یكون لي واحدة منھن أحّب «): في علّي ثالثة(یقول : )صلى اهللا علیھ وآلھ(فإّني سمعت رسول اهللا
وعنده أبوبكر وأبو عبیدة بن الجراح  )صلى اهللا علیھ وآلھ(كنت عند النبّي» إلّي مما طلعت علیھ الشمس
أنت أّول الناس «: ب بیده على منكب علّي فقالفضر )صلى اهللا علیھ وآلھ(وجماعة من أصحاب النبّي

 .»إسالمًا وأّول الناس إیمانًا وأنت مّني بمنزلة ھارون من موسى

كنت أنا وأبوعبیدة : أخرج الحدیث عن عمر قال )45(ابن النجار في تاریخھ في ذخائر العقبى
یا علّي أنت «: طالب فقال منكب على بن أبي )وآلھ صلى اهللا علیھ(وأبوبكر وجماعة إذ ضرب رسول اهللا

 . »أّول المؤمنین إیمانًا وأّول المسلمین إسالمًا وأنت مّني بمنزلة ھارون من موسى

 

*   *   * 

                                                           
 . 395ص 6ج: كنز العمال)  44(
 . 58ص: ذخائر العقبى)  45(
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)46(ـ 19الحدیث ـ 
 

 

ألعطین الرایة غدًا «: )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال

رجًال یحّب اهللا ورسولھ ویحّبھ اهللا ورسولھ كّرارًا غیر فرار یفتح اهللا علیھ، جبرئیل عن یمینھ ومیكائیل عن 

. ائتوني بھ: یا رسول اهللا ما یبصر قال: ؟ قالواأین علّي: فلما أصبح قال فبات الناس متشوقین» یساره

فدنا منھ فتفل في عینیھ ومسحھا بیده فقام علّي من . ادن مني:  )وآلھصلى اهللا علیھ (فلما ُأتي بھ قال النبّي
أخرجھ الدارقطني في سننھ والخطیب البغدادي في تاریخ في رواة مالك . بین یدیھ كأّنھ لم یرمد

 .وابن عساكر في تاریخھ

) رض(ھذا حدیث مشھور روتھ علماء السّنة في صحاحھم عن الصحابة عن عمر) قال المؤلف(
 .ه غیر أن ألفاظھم فیھا مختلفة والمعنى واحد وھذه بعض الكتب التي ذكر فیھا الحدیثوغیر

، 1/29: ، سنن ابن ماجة1/201: ، مصباح السنة2/102: ، صحیح مسلم13/301: البخاري 
 3/16و 133و 1/99: ، أحمد بن حنبل في موارد عدیدة من مسنده2/461: صحیح الترمذي

، وأبو نعیم في 3/108: درك الصحیحین البخاري ومسلم للحاكم، وكتاب مست  358: 5و 4/128و
غیره والمحب  ، تفصیل لیس في7/336: ، وابن كثیر في البدایة والنھایة1/62: حلیة األولیاء

: ، وعلّي المتقي الحنفي في منتخب كنز العّمال المطبوع بھامش المسند73: الطبري في الذخائر
بارز علّي مرحبًایوم خیبر : أخبرني أبي قال: س بن سلمة قالروي عن أیا: وھذا لفظھ قال 4/130

 :فقال مرحب

 شاكي السالح بطل مجرب*** قد علمت خیبر أني مرحب 

 إذ الحروب أقبلت تلتھب

 :بعدما قال مرحب ما قال )علیھ السالم(فاختلفا بضربتین فقطع مرحب أكحلھ فقتلھ، فقال علّي: قال

 كلیث غابات كریھ المنظرة ***أنا الذي سمتني ُأّمي حیدرة 

 أو فیھم بالصاع كیل السندرة

ذكر ذلك بعد أن قال سلمة : قال فقطع رأس مرحب بالسیف وكان الفتح على یده، قال المؤلف
ألعطین الرایة الیوم رجًال یحّب اهللا ورسولھ ویحّبھ «: إلى علّي فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ(أرسلني رسول اهللا

                                                           
 . 395ص 6ج: كنز العمال) 46(
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 .انتھى بتصرف في ألفاظھ
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)47(ـ 20الحدیث ـ 
 

 

ومن جملتھم عمر بن :... القال روي عن جماعة من الصحابة حدیث الغدیر فعدد اسمائھم، ق
; حتى نزلنا غدیر خم )صلى اهللا علیھ وآلھ(خرجنا مع رسول اهللا: الخطاب وھذا لفظھ عن البّراء قال
ألست : بلى یا رسول اهللا قال: قلنا ألست أولى بكم من أنفسكم؟«: بعث منادیًا ینادي فلّما اجتمعنا قال

: بلى یا رسول اهللا قال: قلناألست أولى بكم من آبائكم؟ : قال بلى یا رسول اهللا: قلناأولى بكم من ُأمھاتكم؟ 
من كنت مواله فعلّي مواله اللھم واِل من وااله وعاِد من : بلى یا رسول اهللا قال: قلناألست ألست ألست 

 .طالب أصبحت الیوم ولّي كل مؤمن ھنیئًا یابن أبي: )48(فقال عمر بن الخطابعاداه، 

في سننھ من حدیث حماد بن ) ھـ 273(نة وكذا رواه ابن ماجة القزویني  المتوفى س ):ثم قال(
عدي بن ثابت عن البراء وھكذا رواه مولى بن  سلمة عن علّي بن زید وأبي ھارون العبدي عن

الخضرمي عن أبي إسحاق عن البراء وقد روى ھذا الحدیث عن سعد الوقاص وطلحة بن  عثمان
ي بن جنادة وجریر بن عبداهللا عبداهللا وجابر بن عبداهللا ولھ طرق عنھ، وأبي سعید الخدري وحبش

 .وعمر بن الخطاب وأبي ھریرة انتھى

رواة حدیث الغدیر جم غفیر من الصحابة والتابعین ال یسع ھذا المختصر  :قال الشریف العسكري
ذكر أسمائھم وقد ألف العلماء كتبًا خاصة في حدیث الغدیر وجمعوا رواتھ في مؤلفات ضخمة ومن 

یھ بمراجعة كتاب الغدیر للعّالمة الحّجة المعاصر الشیخ عبدالحسین أراد االطالع على ذلك فعل
 . )صلى اهللا علیھ وآلھ(األمیني رحمھ اهللا تعالى وقّدس اهللا نفسھ الشریفة بجاه علّي وابن عّمھ

 

*   *   * 

                                                           
 . ھـ 1351، طبع مصر سنة  ھـ 774، البن كثیر المتوفى سنة 349ص 8ج: البدایة والنھایة) 47(
طالب  ھنیئًا لك یابن أبي: في الفصول المھّمة البن الصباغ المالكي أخرج الحدیث قال ـ فلقیھ عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال)  48(

 .أصبحت وأمسیت مولى كل مؤمن ومؤمنة الحدیث
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)49(ـ 21الحدیث ـ 
 

 

نقًال عن موّدة القربى للسید علّي الھمداني الشافعي أنھ روى بسنده عن عمر بن الخطاب أنھ 

ھذا علّي أخي في الدنیا واآلخرة وخلیفتي في أھلي «: لما عقد رسول اهللا المؤاخاة بین أصحابھ قال: قال

ي َمن أحّبھ فقد أحّبني ووصّیي في ُأمتي ووارث علمي وقاضي دیني، لھ مني ما لي منھ نفعھ نفعي وضّره ضّر

 .إنتھى »ومن أبغضھ فقد أبغضني

، أخرج  صدر الحدیث عن عمر بن الخطاب وعن جمع من الصحابة )50(وفي البدایة والنھایة

بین أصحابھ فجاء علّي  )صلى اهللا علیھ وآلھ(آخى رسول اهللا: أخرجھ الترمذي عن ابن عمر قال: وقال

أنت «:   )صلى اهللا علیھ وآلھ(فقال رسول اهللا »یا رسول اهللا آخیت بین أصحابك ولم تؤاِخ بیني وبین أحد«: الفق

 .  »أخي في الدنیا واآلخرة

أخرجھ الترمذي ـ قال الشریف : أخرج الحدیث عن ابن عمر وقال )51(وفي ذخائر العقبى

 . ورواه غیر ھؤالء )52(في صحیحھ)  ھـ 279(ى سنة العسكري، أخرج الترمذي المتوف

 

*   *   * 

                                                           
 . 259ص: ینابیع الموّدة) 49(
 . 335ص 2ج: البدایة والنھایة)  50(
 . 166ص: ذخائر العقبى)  51(
 . ھـ 1310طبع الھند سنة  461ص 2ج: صحیح الترمذي)  52(
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)53(ـ 22الحدیث ـ 
 

 

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(عن مسند أحمد عن عائشة بنت سعد عن أبیھا، أّن علّیًا خرج مع رسول اهللا
أو ما ترضى أن تكون مني «: فقال» تخلفني مع الخوالف؟«: حتى جاء ثنیة الوداع وعلّي یبكي، یقول

 .»بمنزلة ھارون من موسى إّال النبّوة

وھذا اسناد صحیح أیضًا ولم یخرجوه وقد رواه غیر واحد عن عائشة بنت سعد عن ): ثّم قال(
 .أبیھا 

جماعة من )صلى اهللا علیھ وآلھ(ن رسول اهللاقد روى ھذا الحدیث ع: قال الحافظ بن عساكر
الصحابة منھم عمر بن الخطاب وعلّي وابن عباس وعبداهللا بن جعفر ومعاویة وجابر بن عبداهللا 
وجابر بن سمرة وأبو سعید والبّراء بن عازب وزید بن أرقم وزید بن أبي أوفى ونبیط بن شریط 

أبو الفضل وُأم سلمة وأسماء بنت عمیس وحبشي بن جنادة ومالك بن الحویرث وأنس بن مالك و
وقد تقّصى الحافظ بن عساكر ھذه األحادیث في ترجمة علّي في تاریخھ : وفاطمة بنت حمزة قال

 .فأجاد وأفاد وبرز على النظراء واألشباه واألنداد 

 .أخرج في البدایة والنھایة الحدیث عن سعد ابن أبي وقاص: قال الشریف العسكري

واسناده صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه فعلیھ مجموع رواة الحدیث كما یظھر  )ثم قال(
 .من البدایة والنھایة عشرون صحابي وغیره 

أخرج الحدیث عن جماعة منھم عمر بن الخطاب وسعد وأبو ھریرة : )54(وفي كفایة الطالب
سمائھم في البدایة والنھایة، وھذا الحدیث المسّمى بحدیث المنزلة صحیح وجماعة ُأخرى تقدم ذكر أ

وخّرجھ مسلم  )56(وخرجھ في )55(الشّك فیھ لدى جمھور أھل السّنة، فقد رواه النجار في صحیحھ
، وأخرجھ الترمذي في )58(بأسانید عدیدة، وأخرجھ الحاكم في مستدرك الصحیحین )57(في صحیحھ

، وأخرجھ النسائي في خصائصھ في موارد )60(، وأخرجھ ابن ماجة القزویني في سننھ)59(صحیحھ

                                                           
 .340ص 5ج: البدایة والنھایة) 53(
 . 151ص: كفایة الطالب، للكنجي الشافعي)  54(
 . ھـ 1372طبع الھند، سنة  386ص 14ج: الصحیح)  55(
 .أیضًا 475ص 17ج: الصحیح)  56(
 .طبع مصر 324و 323ص 2ج: صحیح مسلم)  57(
 . ھـ 1341طبع حیدر آباد سنة  132و 109ص 3ج: مستدرك الصحیحین)  58(
 . ھـ 1310، طبع الھند سنة 460ص 2ج: صحیح الترمذي)  59(
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، )63(، وأخرجھ البغوي في مصابیح السّنة)62(، وأخرجھ الذھبي في تلخیص المستدرك)61(عدیدة
، وأخرجھ في غیر )65(، وأخرجھ أحمد بن حنبل في مسنده)64(وأخرج أبو داود الطیالسي في مسنده

، وأخرجھ ابن األثیر الجزري ) ھـ 1313(ھذه الموارد أیضًا من أجزاء مسنده طبع مصر سنة 
، وأخرجھ ابن عساكر الشافعي المتوفى سنة )66(في تاریخھ)  ھـ 630(الشافعي المتوفى 

 . )68() ھـ 774(، وأخرجھ ابن كثیر الدمشقي المتوفى سنة )67(في تاریخھ الكبیر)  ھـ 571(

، والمحّب الطبري الشافعي أخرجھ في )69(وعلّي المتقي الحنفي أخرجھ في كنز العمال
 .  )71(، وفي كتابھ اآلخر ذخائر العقبى)70(الریاض النظرة

 .)72(في مناقبھ) ھـ 568(وموفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي المتوفى سنة 

 . )73(في الصواعق)  ھـ 974(وأخرجھ ابن حجر الھیتمي المتوفى سنة 

 . )74(وأخرجھ ابن خلكان في وفیات األعیان

 .  )75(في اإلصابة)  ھـ 852(وأخرجھ ابن حجر العسقالني المتوفى سنة 

 . )76(والشبلنجي الشافعي في نور األبصار

 . )77(وجالل الدین السیوطي الشافعي في تاریخ الخلفاء

 .  )78(وابن عبد رّبھ في العقد الفرید

                                                                                                                                                                                     
 .  ھـ 1313طبع مصر سنة  1/28: سنن ابن ماجة)  60(
 . 32و  23و  8و  7: خصائص النسائي)  61(
 .مستدرك الحاكم 3المطبوع بھامش ج 134ص 3ج: تلخیص المستدرك)  62(
 . ھـ 1318طبع مصر سنة  201ص 2ج: مصابیح السّنة)  63(
 . ھـ 1321، طبع حیدر آباد سنة 209، الحدیث 29ص: مسند أبوداود)  64(
 . 369ص 6ج: وفي 338و 3/32و  331و 182و 179و 177و 175و 173و 170ص 1ج: مسند أحمد بن حنبل)  65(
 . ھـ 1303طبع مصر سنة  106ص 2ج: تاریخ ابن األثیر)  66(
 . ھـ 1333، طبع مصر سنة 196ص 4ج: التاریخ الكبیر)  67(
 .بأسانید عدیدة 336ص 7ج: البدایة والنھایة)  68(
 . 153ص 6ج: كنز العمال)  69(
 . 157ص 2ج: الریاض النضرة)  70(
 . ھـ 1356طبع سنة  63و  58ص: ذخائر العقبى)  71(
 .الفصل الرابع 32ص: المناقب)  72(
 . 74و  30ص: الصواعق المحرقة)  73(
 . 104ص 2ج: وفیات األعیان)  74(
 .507ص 2ج: اإلصابة)  75(
 . 68ص: نور األبصار)  76(
 . 65ص 1ج: تاریخ الخلفاء)  77(
 .  ھـ 1302طبع بوالق سنة  194ص 2ج: العقد الفرید)  78(
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 . )79(في االستیعاب)  ھـ 463(وابن عبدالبّر القرطبي المتوفى سنة 

، فإّنھ أخرج بسنده عن الحرث )80(في كفایة الطالب) ھـ 658(والكنجي الشافعي المتوفى سنة 
قد شھدت : ھل سمعت لعلي منقبة؟ قال: بن أبي وقاص فقلت لھ أتیت مكة فلقیت سعد: بن مالك قال

 . لھ أربعًا لئن تكن لي واحدة منھن أحّب إليَّ من الدنیا أعمر فیھا عمر نوح

بعث أبا بكر ببراءة إلى مشركي قریش فسار بھا یومًا ولیلة  )صلى اهللا علیھ وآلھ(إّن رسول اهللا) 1(
أَنَزَل فيَّ ! یا رسول اهللا: فرد على أبابكر فرجع یبكي فقال »بّلغھااتبع أبابكر فخذھا و«): لعلي(ثم قال 

 . »من أھل بیتي«: أو قال »ال إّال خیر إّال أّنھ ال یبّلغ عني إّال أنا أو رجل مّني«: شيء؟ قال

وكّنا مع النبّي في المسجد فنودي فینا لیًال لیخرج من المسجد إّال آل الرسول وآل : قال) 2(
یا رسول اهللا : فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ(فخرجنا نجر نعالنا فلّما أصبحنا أتى العباس النبّي: علّي، قال

ما أنا أمرت بإخراجكم وال اسكان «: فقال رسول اهللا! أخرجت أعمامك وأصحابك وأسكنت ھذا الغالم؟

 .»ھذا الغالم إّن اهللا أمر بھ

بر فجرح سعد ورجع عمر فقال رسول إّن نبي اهللا بعث عمر وسعدًا إلى خی ):قال والثالثة(
في ثناء كثیر أخشى أن  »ألعطین الرایة رجًال یحّب اهللا ورسولھ ویحّبھ اهللا ورسولھ«:   )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا

فتفل : ، قالال استطیع: ، فقالافتح عینیك: أرمد، فجيء بھ یقاد فقال لھ: فقالوا )علیھ السالم(أحصي فدعاه
 .كھا بإبھامھ وأعطاه الرایةفي عینھ من ریقھ ودّل

أیھا الناس ألست أولى «: )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: یوم غدیر خم قال ):والرابعة(قال 

صلى (فرفع یده ورفع رسول اهللا» ادن یا علّي«: بلى، ثم قال: ثالث مرات قالوا »بالمؤمنین من أنفسھم

 .حتى قالھا ثالثًا »من كنت مواله فعلّي مواله«: یده حتى نظرت بیاض ابطھ فقال )اهللا علیھ وآلھ

ركب على ناقتھ الحمراء وخّلف علّیًا  )صلى اهللا علیھ وآلھ(من مناقبھ أن رسول اهللا ):والخامسة(قال 
فجاء حتى : إّنما خّلفھ أنھ استثقلھ وكره صحبتھ فبلغ ذلك علّیًا قال: فنفست ذلك علیھ قریش، قالوا

وبكى : قال !يَّ زعمت قریش إّنك إّنما خلفتني إّنك استثقلتني وكرھت صحبتيعل: أخذ بفوزة الناقة فقال
أیھا الناس أِمْنُكم أحدًاإّال «): ثّم قال(في الناس فاجتمعوا  )صلى اهللا علیھ وآلھ(فنادى رسول اهللا: علّي قال

: فقالنبي بعدي، طالب أن تكون مّني بمنزلة ھارون من موسى إّال أنھ ال  ولھ حاسد أال ترضى یا ابن أبي
 .  »رضیت عن اهللا ورسولھ

ھذا حدیث حسن وأطرافھ صحیحة أما طرفھ األّول فرواه أمام : قلت )ثم قال الكنجي الشافعي(
 .بكر ببراءة وتابعھ الطبراني أھل الحدیث أحمد بن حنبل، وھو بعثة أبي

                                                           
 . ھـ 1318االستیعاب طبع حیدر آباد سنة )  79(
 .  154ـ  151و 148ص: كفایة الطالب)  80(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


معروف مشھور رواتھ جماعة بكر من تبلیغ آیات براءة  حدیث عزل أبي :قال الشریف العسكري
كثیرة من علماء السّنة في مؤلفاتھم في التاریخ والتفسیر والحدیث منھم أبو الفداء إسماعیل بن عمر 

 )82(ومنھم ابن حجر الھیتمي في الصواعق )81(في البدایة والنھایة) ھـ 774(الدمشقي المتوفى سنة 
في )   ھـ 405(ومنھم الحاكم النیسابوري المتوفى سنة  )83(وابن حجر العسقالني في اإلصابة

في )  ھـ 279(ومنھم الترمذي أبو عیسى محّمد بن عیسى المتوفى سنة  )84(المستدرك للصحیحین
، )86(في كنز العمال)  ھـ 975(، ومنھم علّي المّتقي الحنفي الھندي المتوفى سنة  )85(صحیحھ

، ومنھم المحّب الطبري )87(في مسنده)  ھـ241(ومنھم أحمد بن حنبل إمام الحنابلة المتوفى سنة 
، وذكره غیر ھؤالء من علماء السّنة وال  )88(في ذخائر العقبى)  ھـ694(الشافعي المتوفى سنة 

 .یسع المقام ذكر أسماء جمیعھم

 أي حدیث سّد األبواب من(وأما الثاني  :قال الكنجي الشافعي

 . فرواه الترمذي) )علیھ السالم(المسجد إّال باب علّي

قد روى جماعة من علماء السّنة حدیث سّد أبواب المسجد منھم الترمذي  :قال الشریف العسكري
، )91(نھم المحّب الطبري في ذخائر العقبى، وم)90(، ومنھم أحمد حنبل في مسنده)89(صحیحھ في

ومنھم موفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب ورواه ابن المغازلي الشافعي في مناقبھ وأخرج عنھ 
ي تفسیره ، وخّرجھ غیر ھؤالء منھم جالل الدین السیوطي ف)92(القندوزي الحنفي في ینابیع المودة

 . )93(الّدر المنثور

وغیره من  )94(فرواه مسلم في صحیحھ) أي حدیث فتح خیبر(وأما الثالث  :قال الكنجي الشافعي
 .األئمة عن سلمة بن األكوع

                                                           
 . 357ص 7ج: البدایة والنھایة)  81(
 . 19ص: الصواعق المحرقة)  82(
 . 509ص 2ج: اإلصابة)  83(
 . 51ص 2ج: مستدرك الصحیحین)  84(
 . 461ص 2ج: صحیح الترمذي)  85(
 . )علیھ السالم(أیضًا في باب فضائل علّي 153ص 6ج: وفي 249ـ  246ص 1ج: كنز العمال)  86(
 .165ـ  164ص 4وج 283ص 3وج 3ص 1ج: مسند أحمد)  87(
 . 69ص: ذخائر العقبى)  88(
 . ھـ 1310، طبع الھند سنة 462ص 2ج: صحیح الترمذي)  89(
 .175ص 1ج: مسند أحمد)  90(
 . 76ص: ذخائر العقبى)  91(
 . 87ص: ینابیع الموّدة)  92(
 . ھـ 1314طبع مصر سنة  123ص 6ج: تفسیر الدر المنثور)  93(
 .325و  324و  102ص 2ج: صحیح مسلم)  94(
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رواه جماعة من أعالم علماء  )علیھ السالم(ح خیبر على ید علّيحدیث فت: قال الشریف العسكري
 السّنة منھم صاحب صحیح مسلم ومنھم

أبونعیم : ، ومنھم)96(، ومنھم أبو الفداء في البدایة والنھایة)95(البخاري في صحیحھ في موارد منھ
، ومنھم )99(الترمذي في صحیحھ: ، ومنھم )98(، ومنھم البغوي في مصابیح السّنة)97(في حلیة األولیاء

بن األثیر في : وأیضًا، ومنھم )101(، ومنھم الحاكم في مستدرك الصحیحین )100(ابن ماجة في سننھ
 . ، ورواه  غیر ھؤالء )102(ُأسد الغابة

 .والترمذيوأما الرابع رواه ابن ماجة  ):قال الكنجي الشافعي(

الرابع حدیث غدیر خم وقد تقّدم نقلھ وتكّلمنا فیھ إجماًال بما یناسب ھذا  :قال الشریف العسكري
 .المختصر فال نحتاج إلى تكراره

وھو ما نحن بصدده وقد بّیناه في أّول   )علیھ السالم(والخامسة من مناقبھ ):قال الكنجي الشافعي(
لھ من جماعة من األعالم فال نحتاج إلى تكرار الكالم، وإن الحدیث وھو حدیث المنزلة وقد تقدم نق

وكتاب  )قدس سره(أحببت زیادة االطالع فعلیك بمطالعة كتاب غایة المرام للسّید ھاشم البحراني
عبقات األنوار في الجزء الذي یتعرض فیھ لرواة الحدیث وألفاظ الحدیث مفصًال ففي مطالعتھا 

 .غنى وكفایة

 

 

)103(ـ 23الحدیث ـ 
 

 

نقًال عن كتاب موّدة القربى للسّید علّي الھمداني الشافعي فإّنھ أخرج بسنده عن عمر حدیثًا 
طالب لما خلق اهللا  لو اجتمع الناس على حّب علّي بن أبي«: أّنھ قال )صلى اهللا علیھ وآلھ(رفعھ عن النبّي

 . »النار

                                                           
 . ھـ1272، طبع الھند سنة 450ص 16ج: وفي 385ص 14ج: وفي 304و 301ص 12ج: صحیح مسلم)  95(
 .336ص 7ج: البدایة والنھایة)  96(
 . 62ص 1ج: حلیة األولیاء)  97(
 .201ص 2ج: مصابیح السّنة)  98(
 . 461ص 2ج: صحیح الترمذي)  99(
 . 30ص 1ج: ماجةسنن ابن )  100(
 .133و 108ص 3ج: مستدرك الصحیحین)  101(
 ) .علیھ السالم(في ترجمة علّي 21ص 4ج: ُأسد الغابة)  102(
 . 151ص: ینابیع المودة) 103(
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في مقتل الحسین عند )104(أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي: قال الشریف العسكري
لو «: )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: الحدیث عن ابن عباس أنھ قال )علیھ السالم(ذكره مناقب علّي

 .انتھى ھذا .»طالب لما خلق اهللا النار اجتمع الّناس على حّب علّي بن أبي

: وفیھ زیادة قال )علیھ السالم(الحدیث بسنده عن علّي )105(ونقل القندوزي الحنفي في ینابع الموّدة
كّل سماء حّتى  لما ُأسري بي إلى السماء لقتني المالئكة بالبشارة في«:   )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا

طالب ما خلق اهللا  یا محّمد لو اجتمعت ُأّمتك على حّب علّي بن أبي: المالئكة فقال لقیني جبرئیل في محفل من

 .النار

 

 

 

 

)106(ـ 24الحدیث ـ 
 

 

صلى اهللا (إّن رسول اهللا: عن موّدة القربى للسّید علّي الھمداني الشافعي بسنده عن ابن عمر رفعھ

طالب وخیر شبابكم الحسن والحسین وخیر نسائكم فاطمة بنت  بن أبي خیر رجالكم علّي«: قال )علیھ وآلھ

 . »محّمد

ھذا حدیث ورد بمضمونھ أحادیث كثیرة بألفاظ مختلفة منھا ما أخرجھ : قال الشریف العسكري
 . )107(علّي المّتقي الحنفي في كنز العّمال

 . »علّي خیر البشر«: )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: عن الصحابي الكریم ابن عباس أّنھ قال

 . )108(ما في ذخائر العقبى : ومنھا

 . )109(ما في ینابیع الموّدة : ومنھا

 .  )110(للسیوطي ما في كنوز الحقائق المطبوع بھامش الجامع الصغیر : ومنھا

 . )111(ما في مسند أحمد بن حنبل : ومنھا

                                                           
 . 38ص 1ج: مقتل الحسین)  104(
 .151ص: ینابیع الموّدة)  105(
 .247ص: ینابیع الموّدة) 106(
 . 159ص 6ج: كنز العّمال)  107(
 . 96ص: ذخائر العقبى)  108(
 .  246ص: ینابیع الموّدة)  109(
 . 21ص 2ج : كنوز الحقائق)  110(
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 . )112(ما في نزھة المجالس : ومنھا

 

*   *   * 

                                                                                                                                                                                     
 . 31و 28ص 5ج: مسند أحمد بن حنبل)  111(
 . ھـ 1320للصفوري الشافعي طبع سنة  183ص 2ج: نزھة المجالس)  112(
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)113(ـ 25الحدیث ـ 
 

 

مّر سلمان الفارسي وھو یرید أن یعود رجًال ونحن جلوس في حلقة وفینا :   عن ابن عمر قال
بكر وعمر،  نبّیھا وأفضل من ھذین الرجلین أبيرجل یقول لو شئت النبأتكم بأفضل ھذه اُألّمة بعد 

أما واهللا لو شئت النبأتكم بأفضل ھذه اُألّمة بعد نبّیھا وأفضل من  ھذین الرجلین : فسألھ سلمان فقال
صلى اهللا (دخلت على رسول اهللا: یا أبا عبداهللا ما قلت، قال: بكر وعمر، ثم مضى سلمان فقیل لھ أبي

 یا سلمان أتدري من األوصیاء؟«: یا رسول اهللا ھل أوصیت، قال: فقلت في غمرات الموت )علیھ وآلھ
آدم وكان وصّیھ شیث وكان أفضل من تركھ بعده من ولده وكان وصّي نوح سام : اهللا ورسولھ أعلم قال: قلت

وكان أفضل من تركھ بعده وكان وصي موسى یوشع وكان أفضل من تركھ بعده وكان وصي عیسى شمعون بن 

 .إنتھى »ن أفضل من تركھ بعده وأني أوصیت إلى علّي وھو أفضل من أتركھ بعديفرخیا وكا

أنھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(بسنده عن النبّي )114(روي في المناقب للخوارزمي: قال الشریف العسكري 
مثالھ یقّویان حدیث سلمان وھذا الحدیث وأ »طالب خیر َمن یمشي على األرض بعدي علّي بن أبي«: قال

 . علیھ الرحمة

 

*   *   * 

                                                           
 وكان وصّي سلیمان آصف بن: یھ إضافة وضعت بین معقوفتینوف.  253ص: ینابیع الموّدة) 113(

 ...برخیا
 . 63ص: المناقب للخوارزمي)  114(
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)115(ـ 26الحدیث ـ 
 

 

: قلنا )صلى اهللا علیھ وآلھ(كنا إذا أعددنا أصحاب النبّي: بسنده عن أبي وائل عن ابن عمر قال
علّي من أھل البیت ال : ھو؟ قال یا أبا عبدالرحمن فعلّي ما: وعثمان، فقال رجل أبوبكر وعمر

َوالَِّذیَن آَمُنوْا َواتََّبَعْتُھْم (: في درجتھ أن اهللا تعالى یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(یقاس بھ أحد ھو مع رسول اهللا

في درجتھ وعلّي  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ـ ففاطمة مع رسول اهللا   )116()ُذرِّیَُّتُھم ِبِإیَمان َأْلَحْقَنا ِبِھْم ُذرِّیَّاَتُھْم
 .معھا، إنتھى كالمھ

 .علّي من أھل البیت ال یقاس بھم أحد شواھد: أن لقول ابن عمر :قال الشریف العسكري

: یقول. ابن أحمد بن حنبلما ذكره في ینابیع الموّدة بعد نقل ھذا الحدیث وھو أن عبداهللا  :منھا
طالب  یا أبة أین علّي بن أبي: أبوبكر وعمر وعثمان ثم سكت فقلت: سألت أبي عن التفضیل فقال

 .الیقاس بھؤالء: ھو من أھل البیت: قال

ًا حدیث) باب أّنھم ال ُیقاس بھم أحد: (وھو ما ذكره تحت عنوان )117(مافي ذخائر العقبى :ومنھا
 .»نحن أھل بیت ال یقاس بنا أحد«:   )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:   ھذا نّصھ بسنده عن أنس قال

 .أخرجھ المأل ):ثم قال(

 . )118(وأخرجھ علّي المّتقي في كنز العّمال ):أقول(

 

*   *   * 

                                                           
 .850، ح297وص.. إن علّیًا: وفیھ 60، ح68/  2ج: ینابیع الموّدة، عن كتاب موّدة القربى) 115(
 . 21: الطور ) 116(
 . 17ص: ذخائر العقبى)  117(
 . 218ص 6ج: كنز العّمال)  118(
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)119(ـ 27الحدیث ـ 
 

 

أّیھا الناس ھذا ولّیكم «: فالتفت فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ(كنا نصّلي مع النبّي: بسنده عن ابن عمر قال

 .ـ یعني علّیًا »بعدي في الدنیا واآلخرة فاحفظوه

 :ورد بمضمون ھذا الحدیث أخبار كثیرة فإلیك بعضھا: قال الشریف العسكري

فأقبل  )صلى اهللا علیھ وآلھ(عند النبّي) أي أعداءه(شكوا علّیًا : بسنده عن عمران بن حصین أنھ قال
دعوا علّیًا دعوا علّیًا دعوا علّیًا إّن «: إلیھم وقد تغّیر وجھھ من الغضب فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا

 .)120(»علّیًا مّني وأنا منھ وھو ولّي كل مؤمن بعدي

سافرت مع علّي فلّما رجعت ولقیت رسول : وبسنده عن وھب بن حمزة قال ما مختصره قال
ال تقولن ھذا لعلّي فإّن «:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(فذكر علّیًا فنلت منھ فقال لي رسول اهللا )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا

 .انتھى باختصار )121(»علّیًا ولّیكم بعدي

أنھ قال في  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وفي ذخائر العقبى أخرج بسنده عن النبّي )122(وفي صحیح الترمذي
 . »أّنھ ولي كل مؤمن من بعدي«: )علیھ السالم(علّي

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(ثم ذكر أخبارًا عدیدة إلثبات كالمھ، منھا ما في مسند أحمد بن حنبل أّن النبّي
 .»ال تقع في علّي فإّنھ مّني وأنا منھ وھو ولّیكم بعدي«: قال لبریدة

 .ذكر حدیثًا بمعناه فراجع.  )123(وفي مسند الطیالسي

 

 

*   *   * 

                                                           
 .، عن مودة القربى253ص: ینابیع الموّدة) 119(
 . 344ص 7ج: ة والنھایة البن كثیرالبدای)  120(
 . 345ص 7ج: والنھایة البدایة)  121(
 . 460ص 2ج: صحیح الترمذي)  122(
 . 206ص: مسند الطیالسي)  123(
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)124(ـ 28الحدیث ـ 
 

 

یا «: بین أصحابھ فجاء علّي فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ(آخى رسول اهللا: بسنده عن ابن عمر قال

أنت أخي في «:   )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا، »رسول اهللا آخیت بین أصحابك ولم تؤاخ بیني وبین أحد

 .»الدنیا واآلخرة

تقّدم نقل الحدیث عن عمر بن الخّطاب وحیث لم نذكر شواھده إّال : لعسكريقال الشریف ا
یسیرًا، ذكرناه ثانیًا عن ابن عمر وحدیث ابن عمر أخرجھ جماعة من أعالم علماء السّنة منھم 

 .  وقال حدیث حسن )125(الترمذي في صحیحھ

 . )126(البغوي في مصابیح السّنة : ومنھم

 . )127(ابن كثیر في البدایة والنھایة : ومنھم

وغیر ذلك فإّنھ نقلھ من كتب عدیدة لعلماء السّنة ال . )128(علّي المّتقي في كنز العّمال : ومنھم
 .یسع المقام ذكرھا 

 .  )129(ابن األثیر الجزري في ُأسد الغابة : ومنھم

 . )130(موفق بن أحمد الحنفي في المناقب : ومنھم

 .  )131(في موارد عدیدة منھأحمد بن حنبل في مسنده  : ومنھم

، فإّنھ أخرج حدیث  )132(إبراھیم بن محّمد الحمویني الشافعي في فرائد السمطین : ومنھم
ومنھم المناوي في . راجعبطرق عدیدة  )علیھ السالم(وعلّي )صلى اهللا علیھ وآلھ(المؤاخاة بین رسول اهللا
الجامع الصغیر للسیوطي الشافعي ورواه غیر ھؤالء وذكر ) 70ص 2ج(كنوز الحقائق بھامش 

 . )ره(أكثرھم في غایة المرام للسّید ھاشم البحراني
                                                           

 .66ص: ذخائر العقبى) 124(
 .461ص 2ج: صحیح الترمذي)  125(
 .202ص 2ج: مصابیح السّنة)  126(
 . 335ص 7ج: البدایة والنھایة)  127(
 . 408و 404و 402و 400و 399و 398و 394و 390و 159و 157و 153و 152و 122ص 6ج: كنز العمال)  128(
 . 16ص 4ج: ُأسد الغابة)  129(
 .95و 92و  91و  83و  82ص: المناقب)  130(
 . 230ص 1ج:  مسند أحمد بن حنبل)  131(
 . 21ص 1ج: فرائد السمطین)  132(
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)133(ـ 29الحدیث ـ 
 

 

من فارق علّیًا فارقني ومن فارقني فارق «: )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  بسنده عن ابن عمر قال

 . »اهللا عّز وجل

حدیثین آخرین بمعناه عن ابن عمر وأخرج   )134(قال الشریف العسكري أخرج في كنز العمال
من فارقك یا «: )ھ وآلھصلى اهللا علی(قال رسول اهللا) ره(ذر وھذا حدیث أبي) ره(حدیثًا نحوه عن أبي ذر

 . »علّي فارقني ومن فارقني فارق اهللا

 .ذر في مستدركھ  والحاكم النیسابوري أخرج حدیث أبي

 

*   *   * 

                                                           
 . 62ص: مناقب الخوارزمي) 133(
 . 156ص 6ج: كنز العمال)  134(
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)135(ـ 30الحدیث ـ 
 

 

لو أن السموات واألرض موضوعتان في كفة «: )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: عن ابن عمر قال

 .إنتھى »إیمان علّي في كّفة لرجح إیمان عليو

تقّدم أن عمر بن الخّطاب :  أخرجھ الدیلمي في مسند الفردوس ـ قال الشریف العسكري ـ 
وألفاظھ غیر ھذه األلفاظ وال نحتاج إلى تكراره راجع  )علیھ السالم(روى ھذا الحدیث في حّق علّي
 . )9( ھذا المختصر في الحدیث رقم

 

 

*   *   * 

                                                           
 . 156ص 6ج: كنز العّمال) 135(
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)136(ـ 31الحدیث ـ 
 

 

یا «: قال مخاطبًا علّیًا )صلى اهللا علیھ وآلھ(أخرج ابن النّجار في تاریخھ بسنده عن ابن عمر أّن النبّي

 .  »علّي أنت في الجّنة

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(روي ھذا الحدیث بألفاظ مختلفة ولعّل غرض النبّي:  قال الشریف العسكري

من ھذا الكالم إفھام ُأمتھ أن علّیًا أفعالھ وأقوالھ صحیحة وال یصدر منھ ماال یرضى بھ اهللا كما كان 

بكالمھ الشریف كان یسّكن خاطر ابن عّمھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(اعداءه وحّساده یزعمون ذلك فیھ فالنبّي

 . »كإّنك من أھل الجّنة وال یضّرك ما یقال فیك وما یظھره أعدائ«: بقولھ

: أّنھ قال )علیھ السالم(عن علّي )137(ویؤید ھذا المعنى ما رواه ابن عساكر في تاریخھ الكبیر

أّول أربعة یدخول الجّنة أنا وأنت یا علي أّن : حسد الناس إّیاَي فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ(شكوت إلى رسول اهللا«

یا رسول اهللا فأین : فقلت )علیھ السالم(والحسن والحسین وذرارینا خلف ظھورنا وأزواجنا خلف ذرارینا قال علّي

 .»شیعتكم من ورائكم: شیعتنا؟ فقال

ولفظھ ولفظ ابن أخرجھ الطبراني : أخرج ما أخرجھ ابن عساكر وقال )138(وفي الصواعق

 .»وشیعتنا عن أیماننا وشمائلنا«: عساكر سواء إّال في آخر الحدیث فإّنھ قال

 .  مع اختالف یسیر )139(وقد أخرج ھذا الحدیث النیسابوري في تفسیره

وفیھ زیادة في اللفظ )140(ائد السمطینوأخرجھ إبراھیم بن محّمد الحمویني الشافعي في فر

 .والمعنى

 . )141(وأخرجھ علّي المتقي في كنز العّمال

 . )142(وأخرجھ القندوزي في ینابیع الموّدة

                                                           
 . 391ص 6ج: كنز العّمال) 136(
 . 318ص 4ج: تاریخ ابن عساكر)  137(
 . 98ص: الصواعق المحرقة)  138(
 . 31ص 25ج: بھامش تفسیر الطبري 31ص 25ج : تفسیر النیسابوري)  139(
 . 9باب  2ج: فرائد السمطین)  140(
 . 212ص 6ج: كنز العمال)  141(
 . 269ص 1ج: ینابیع الموّدة)  142(
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ھذا وقد جمعنا نحو ھذا الحدیث وما . أخرجھ الثعلبي وأحمد بن حنبل وسبط ابن الجوزي: وقال

روي في فضل الشیعة في كتب أھل السّنة في جزء خاص وّفقنا اهللا لطبعھ ونشره ونرجو من 

إخواننا المؤمنین المساعدة في طبع مؤلفاتي فإّن جمیعھا نافعة لإلمامیة تقّوي ُأصولھم وفروعھم 

اللھّم ألِّف بین قلوب المسلمینوقّوھم على أعدائھم، أعداء . رفع النزاع القائم بین أھل السّنة وبینھموت

 . )صلى اهللا علیھ وآلھ(الدین بجاه نبّیھم محّمد

 

*   *   * 
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)143(ـ 32الحدیث ـ 
 

 

ثالث لعلّي ودّدت أن تكون لي واحدة منھّن كانت أحّب إلّي من : بسنده عن عبداهللا بن عمر قال
 .تزویجھ فاطمة وأعطاؤه الرایة یوم خیبر، وآیة النجوى: حمر النعم

تقّدم مثلھ عن عمر بن الخطاب مفصًال وفي الحدیث قضیة النجوى : قال الشریف العسكري
في كتبھم التأریخیة وكتب التفسیر ومن جملة المفسرین وھي قضیة أوردھا علماء السّنة 

 . )144(فإّنھ ذكر ذلك)  ھـ 528(الزمخشري جار اهللا محمود بن عمر الحنفي المتوفى سنة 

وھو صاحب مذھب )  ھـ 310(وأخرجھ المفسر المعروف بالطبري أبو جعفر المتوفى سنة 
 . )145(ھ أخرج حدیث النجوىفإّن

 . )146(وأخرجھ الكلبي محّمد بن السائب

 .نقًال عن كتب عدیدة لعلماء السّنة )147(والسیوطي في الدر المنثور

حدیث آیة النجوى عالء الدین المعروف بتفسیر الخازن المسّمى بباب التأویل ومعاني وأخرج 
 . )148(التنزیل

في تفسیره المسّمى بمدارك )  ھـ 295(وأخرجھ النسفي إبراھیم بن معقل الحنفي المتوفى سنة 
 .  )149(التنزیل وحقائق التأویل

 :لم یذكره غیره وھذا نّصھ ; أخرج ھذا الحدیث بتفصیل 

ھذه آیة من كتاب اهللا ما عمل بھا أحد قبلي وال یعمل بھا «: في آیة النجوى )علیھ السالم(قال علّي: قال

تصّدقت بدرھم وسألت رسول ) )صلى اهللا علیھ وآلھ(أي النبّي(كان لي دینار فصرفتھ فكنت إذا ناجیتھ  أحد بعدي

 عشر مسائل فأجابني عنھا، )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا

 :ـ قلت2. التوحید وشھادة أن ال إلھ إّال اهللا: ما الوفاء؟ قال: ـ قلت یا رسول اهللا 1

: ـ قلت 4. ة إذا انتھت إلیكاإلسالم والقرآن والوالی: وما الحّق؟ قال: ـ قلت 3. الكفر والشرك: وما الفساد؟ قال

: فكیف ادعوا اهللا؟ قال: ـ قلت 6. طاعة اهللا ورسولھ: ـ قلت وما عليَّ؟ قال 5. ترك الحیلة: وما الحیلة؟ قال
                                                           

 . 187ص: مناقب الخورازمي الحنفي) 143(
 . ھـ 1308طبع مصر سنة  443ص 2ج: تفسیر الكشاف)  144(
 . ھـ 1321طبع مصر سنة  14ص 28ج: تفسیر الطبري)  145(
 . ھـ 1355طبع مصر سنة  105ص 4ج: تفسیر الكلبي)  146(
 . 185ص 6ج: الدّر المنثور)  147(
 . 242ص 4ج: تفسیر الخازن)  148(
 .، المطبوع بھامش تفسیر الخازن 242ص 4ج: أویلمدارك التنزیل وحقائق الت)  149(
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ُكل حالًال وُقل : وماذا أصنع لنجاة نفسي؟ قال: ـ قلت 8. العافیة: وماذا أسأل اهللا؟ قال: ـ قلت 7. بالصدق والیقین

فلما فرغ منھا نزل : قال. لقاء اهللا: ـ قلت وما الراحة؟ قال 10. الجّنة: ما السرور؟ قالو: ـ قلت 9. ِصدقًا
 .انتھى بألفاظھ» نسخھا

 

 

)150(ـ 33الحدیث ـ 
 

 

َمن أحّب علّیًا َقِبل اهللا «: )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: بسنده المّتصل بنافع عن ابن عمر قال

صالتھ وصیامھ وقیامھ واستجاب دعاءه، وَمن أحّب علّیًا أعطاه اهللا في كّل عرق في بدنھ مدینة في الجّنة، منھ 

أال ومن أحب آل محّمد أمن من الحساب والمیزان والصراط، أال وَمن مات على حّب آل محّمد فأنا كفیلھ بالجّنة 

 .»وب بین عینیھ آیس من رحمة اهللامع األنبیاء، أال وَمن أبغض آل محّمد جاء یوم القیامة مكت

 )علیھ السالم(روت علماء السّنة أحادیث كثیرة بھذا المعنى في فضل علّي :قال الشریف العسكري
 .وأھل البیت وھي موجودة في كتبھم مرویة عن ابن عمر وعن غیره

ربى للسّید علّي الھمداني الشافعي فإّنھ أخرج نقًال عن موّدة الق )151(ما في ینابیع الموّدة :منھا
إّن اهللا تعالى اّطلع إلى األرض اطالعة من «: )صلى اهللا علیھ وآلھ(ذر الغفاري عن رسول اهللا  بسنده عن أبي

وُأعطي لھ فاطمة العذراء البتول ولم یعط ذلك أحدًا  )لي(عرشھ بال كیف وال زوال فاختارني واختار علّیًا صھرًا 

ّیین وُأعطي الحسن والحسین ولم یعط أحدًا مثلھما، وُأعطي صھرًا مثلي وُأعطي الحوض وجعل إلیھ من النب

قسمة الجّنة والنار ولم یعط ذلك المالئكة وجعل شیعتھ في الجّنة وُأعطي أخًا مثلي ولیس ألحد أخ مثلي، أیھا 

طالب فإّن حّبھ یزید اإلیمان   علّي  بن أبي الناس من أراد أن یطفئ غضب اهللا وَمن أراد أن یقبل اهللا عملھ فلیحّب

 .إنتھى. »وأن حّبھ یذیب السیئات كما تذیب النار الرصاص

أال «: قال: وفیھ زیادة )152(وحدیث ابن عمر المتقّدم أخرجھ الخوارزمي في كتاب مقتل الحسین

 .»ى جبینھ آیس من رحمة اهللاوَمن مات على بغض آل محّمد جاء یوم القیامة مكتوب عل

 )153(وقد أخرج حدیثًا فیھ أغلب مضامین حدیث ابن عمر، الزمخشري في تفسیر الكشاف
 .)154(وأخرجھ السّید شھاب الدین العلوي الشافعي في كتابھ رشفة الصادي من بحر فضائل الھادي

                                                           
 . 43ص: مناقب الخوارزمي) 150(
 . 255ص 1ج: ینابیع الموّدة)  151(
 . 40ص 1ج: مقتل الحسین)  152(
 . ھـ 1308طبع مصر سنة  339ص 2ج: تفسیر الكشاف)  153(
 . ھـ 1303طبع مصر سنة  45ص: رشفة الصادي من بحر فضائل الھادي)  154(
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 :)156(وإلیك لفظ الزمخشري في الكشاف )155(وأخرجھ الحمویني الشافعي في فرائد السمطین

آل محّمد مات شھیدًا، أال وَمن مات  َمن مات على حّب«:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: بسنده قال

على حّب آل بیت محّمد مات مغفورًا لھ، أال وَمن مات على حّب آل محّمد مات تائبًا، أال وَمن مات على حّب آل 

محّمد مات مؤمنًا مستكمل اإلیمان، أال وَمن مات على حّب آل محّمد بّشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكیر، أال 

حّب آل بیت محّمد یزّف إلى الجّنة كما تزّف العروس إلى بیت زوجھا، أال وَمن مات على حّب آل  وَمن مات على

بیت محّمد فتح لھ في قبره بابان على الجّنة، أال وَمن مات على حّب آل محّمد جعل اهللا قبره مزار مالئكة 

ال وَمن مات على بغض آل محّمد الرحمة، أال وَمن مات على حّب آل بیت محّمد مات على السّنة والجماعة، أ

جاء یوم القیامة مكتوب بین عینیھ آیس من رحمة اهللا، أال وَمن مات على بغض آل محّمد مات كافرًا، أال وَمن 

 .إنتھى بألفاظھ. »مات على بغض آل محّمد لم یشم رائحة الجنة

 .وأخرجھ غیرھما )157(وقد أخرج ذلك الشبلنجي الشافعي في نور األبصار

 

 

*   *   * 

                                                           
 . 49ص 2ج: فرائد السمطین)  155(
 . 339ص 2ج: الكشاف)  156(
 . ھـ 1332طبع مصر سنة  ،103ص: نور األبصار)  157(
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)158(ـ 34الحدیث ـ 
 

 

وقد ُسئل بأي لغة خاطبك  )صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت رسول اهللا: بسنده عن عبداهللا بن عمر قال
 رّبك لیلة المعراج؟ 

یا أحمد أنا : یارّب خاطبتني أنت أم علّي؟ فقال: طالب فالھمني إن قلت خاطبني بلغة علّي بن أبي«: فقال

شيء ال كاألشیاء ال ُأقاس بالناس وال ُأوصف باألشباه خلقتك من نوري وخلقت علّیًا من نورك فاّطلعت على 

إنتھى لفظ . »بلسانھ كیما یطمئن قلبكطالب فخاطبتك  سرائر قلبك فلم أجد إلى قلبك أحّب من علّي بن أبي
 .الخطیب الخوارزمي الموجود في المناقب والذي في المقتل بمعناه مع اختالف یسیر في اللفظ

 

*   *   * 

                                                           
 . 42ص 1ج): علیھ السالم(، وفي مقتل الحسین47ص: مناقب الخوارزمي الحنفي) 158(
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)159(ـ 35الحدیث ـ 
 

 

وقال أخرجھ الحاكم في مستدرك الصحیحین عن ابن عمر وفي الصواعق البن حجر 
أخرجھ الترمذي والحاكم عن صحابي آخر وھو أبو سعید الخدري وفي كنز : وقال. )160(الشافعي

رأینا : بسنده عن عبداهللا بن عمر قالوھذا لفظ المحب الطبري  )161(العمال لعلّي المتقي الحنفي
ما لي ال ُأسّر وقد أتاني جبرئیل فبّشرني أن «: وجھ رسول اهللا یتباشر بالسرور، فسألناه عن سببھ قال

 .»حسنًا وحسینًا سّیدا شباب أھل الجّنة وأبوھما خیر منھما

الجّنة وأبوھما خیر ابناي ھذان الحسن والحسین سّیدا شباب أھل «: ولفظ علّي المتقي الحنفي ھذا

 . »منھما

وقد أخرج المحّب الطبري قبل ھذا الحدیث حدیثًا بمعناه عن حذیفة ولفظ الكنجي الشافعي في 
 . )162(كفایة الطالب

الحسن والحسین سّیدا شباب «:   )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا:  عن نافع عن ابن عمر قال: ھذا

 .»ة وأبوھما خیر منھماأھل الجّن

وجمع إمام أھل الحدیث . ھذا حدیث حسن ثابت رزقناه عالیًا بحمداهللا ومنھ قال ):ثم قال(
طرقھ من غیر واحد من  )علیھ السالم(أبوالقاسم الطبراني في معجمھ الكبیر في ترجمة الحسن

 . عمر بن الخطاب: منھم.  الصحابة

 :حذیفة ھذا لفظھ : ومنھم. وفي روایتھ زیادة.  طالب علّي بن أبي :ومنھم

: السرور یومًا من األیام فقلنا )صلى اهللا علیھ وآلھ(رأینا في وجھ رسول اهللا: عن زر عن حذیفة قال
وكیف ال ُأسّر وقد أتاني جبرئیل فبّشرني أن حسنًا « :یا رسول اهللا رأینا في وجھك تباشیر السرور؟ قال

انضمام ھذه األسانید بعضھا إلى : ثم قال الكنجي. »ًا سّیدا شباب أھل الجّنة وأبوھما أفضل منھماوحسین
 .انتھى كالمھ. بعض دلیل على صحتھ

 

*   *   * 

                                                           
 .  206ص 4ج: ، تاریخ ابن عساكر129ص: ذخائر العقبى للمحّب الطبري الشافعي) 159(
 . 82ص: الصواعق المحرقة)  160(
 .220ص 6ج: كنز العمال)  161(
 . 198ص: كفایة الطالب)  162(
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)163(ـ 36الحدیث ـ 
 

 

صلى اهللا علیھ (قال رسول اهللا: ّي المتقي الحنفي في كنز العّمال عن عائشة ھكذا  قالتواللفظ لعل

یا نبّي ) قلت(فقالت  .طالب یا عائشة إذا سّرك أن تنظري إلى سّید العرب فانظري إلى علّي بن أبي«:   )وآلھ
 .»أنا إمام المسلمین وسّید المّتقین :اهللا ألست سّید العرب قال

وھذا لفظ الكنجي الشافعي في كفایة الطالب بسنده عن لیث عن أبي :قال الشریف العسكري 
ـ یا أنس انطلق فادع لي سّید العرب «: )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: لیلى عن الحسن بن علّي قال

فلما جاء علّي ) قال( بأنا سّید ولد آدم وعلّي سّید العر: یعني علّیًا ـ فقالت عائشة ألست سّید العرب قال
یا معشر األنصار أال أدّلكم على ما إن : إلى األنصار فأتوه فقال لھم )صلى اهللا علیھ وآلھ(أرسل رسول اهللا

لحّبي وأكرموه لكرامتي  )بحّبي(ھذا علّي فأحّبوه : بلى یارسول اهللا قال: ؟ قالواتمسكتم بھ لن تضلوا بعدي

 .»اهللا تبارك وتعالى فإّن جبرئیل أمرني بالذي قلت لكم عن

قلت ھذا حدیث ثابت صحیح إذا أودعھ إمام أھل الحدیث سلیمان بن أحمد الطبراني في  )ثم قال(
معجمھ الكبیر في ھذه الترجمة كما أخرجناه وأخرج بعد ھذا حدیثًا آخر بسنده عن ابن أبي لیلى عن 

: فقالوایا أنس إّن علّیًا سید العرب،   )لیھ وآلھصلى اهللا ع(قال رسول اهللا«: قال )علیھما السالم(الحسین بن علّي
 .ھذا الحدیث عال): ثم قال. ()علیھ السالم(كما روي عن الحسن» الحدیث... ألست سّید العرب؟

 

*   *   * 

                                                           
 . 248ص: ، وینابیع الموّدة91ص: ، وكفایة الطالب157ص 6ج: ، كنز العمال75ص: الصواعق المحرقة) 163(
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)164(ـ 37الحدیث ـ 
 

 

ھكذا . ذلك خیر البشر ال یشّك فیھ إّال كافر: فقالتسألت عائشة عن علّي : بسنده عن عطاء قال

في تاریخھ في المجلد الخمسین ألن كتابھ مائة )علیھ السالم(ذكره الحافظ ابن عساكر في ترجمة علّي

 . )علیھ السالم(مجلد فذكر منھا ثالث مجلدات في مناقبھ

ذاك خیر «: لفظھ أخرج القندوزي الحنفي حدیث عطاء عن عائشة وھذا :قال الشریف العسكري

 . )165(كما في ینابیع الموّدة »البشر ال یشك إّال كافر

 .وقد أخرج الكنجي الشافعي حدیث عائشة بأسانید عدیدة عن علّي وعن جابر وعن حذیفة

 كما ذكره محدث العراق ومؤرخھ بسنده عن ذر عن عبداهللا عن علّي )علیھ السالم(وأما لفظ علّي

 .»َمن لم یقل علّي خیر الناس فقد كفر«: )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: قال

 .»علّي خیر البشر من أبى فقد كفر«: یقول )صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت النبّي: وأما لفظ حذیفة قال

وفي روایة لھ عن جابر ھكذا رواه الحافظ الدمشقي في كتاب التاریخ عن الخطیب الحافظ، 

وفي روایة محدث الشام . »علّي خیر البشر فمن أبى فقد كفر«:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: قال

انتھى  »ذاك خیر البریة ال یبغضھ إّال كافر«: فقال)علیھ السالم(عن سالم عن جابر قال سئل عن علّي

 .باختصار

ئق المطبوع بھامش الجامع الصغیر للسیوطي وفي كتاب كنوز الحقائق في حدیث خیر الخال

علّي خیر البشر من شّك فیھ «: أنھ قال)صلى اهللا علیھ وآلھ(نقًال عن سنن أبي یعلى عن النبّي )166(الشافعي 

لبشر فَمن أبى علّي خیر ا«: وذكره بعد ھذا الحدیث نقًال عن تاریخ الخطیب الحدیث بھذا اللفظ »كفر

 .»فقد كفر

أخرج حدیث جابر ولفظھ ولفظ صاحب كنوز  )167(المتقي الھندي الحنفي وفي كنز العّمال لعلي

: )علیھ السالم(الحقائق سواء، ثم أخرج حدیثًا آخر عن ابن مسعود وابن عباس وھذا لفظھ عن علّي

 .إنتھى .»َمن لم یقل علّي خیر البشر فقد كفر«
                                                           

 . 119ص: كفایة الطالب للكنجي الشافعي) 164(
 .  246ص: ینابیع الموّدة)  165(
 .21ـ  20ص 2ج: الجامع الصغیر بھامش)  166(
 . 159ص 6ج: كنز العمال)  167(
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ھذا وقد جمع أحد علماء اإلمامیة وھو أبو محّمد جعفر بن أحمد بن علّي القمي نزیل الري 

جزءًا جمع فیھ ما یقرب من خمسة وسبعین طریقًا للحدیث وقد ذكر فیھ جمیع ألفاظھ والكتاب 

 ). ھـ 1369(وقد طبع في طھران سنة ) نوادر األثر في علّي خیر البشر(یسمى بـ 

 

*   *   * 
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)168(ـ 38الحدیث ـ 
 

 

ما خلق اهللا خلقًا كان أحّب إلى رسول : بسنده عن شریح بن ھانيء عن أبیھ عن عائشة قالت
 .طالب  من علّي بن أبي )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا

 .ھذا حدیث حسن رواه ابن جریر في مناقبھ وأخرجھ ابن عساكر في ترجمتھ  ):ثم قال(

حدیثًا بمعناه بسنده عن جمیع : )169(أخرج الحاكم في مستدرك الصحیحین :قال الشریف العسكري
: دخلت مع ُأّمي على عائشة فسمعتھا من وراء الحجاب وھي تسأل عن علّي فقالت: بن عمیر قال

من علّي وال في  )صلى اهللا علیھ وآلھ(تسألني عن رجل واهللا ما أعلم رجًال كان أحّب إلى رسول اهللا«
ھذا » ))علیھا السالم(امرأتھ فاطمة(من  )صلى اهللا علیھ وآلھ(األرض امرأة كانت أحّب إلى رسول اهللا

 . حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه

 . )170(وفي ذخائر العقبى

: قلت )صلى اهللا علیھ وآلھ(لى رسول اهللاأخرج بسنده عن عائشة أنھا سألت أي الناس كان أحّب إ
زوجھا إن كان ما علمت كان صّوامًا قّوامًا أخرجھ الترمذي في : ومن الرجال قالت: فاطمة، قیل

 . )171(صحیحھ

 .قّوامًا جدیرًا بقول الحّق: وخّرجھ أبو عبیدة وزاد بعد قولھ

فاطمة ومن الرجال علّي،  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ى رسول اهللاكان أحّب الناس إل: وعن بریدة قال
 .خّرجھ أبو عمر انتھى

وابن األثیر في ُأسد  )172(أخرج الحدیث أو ما بمعناه الحاكم في مستدركھ :قال الشریف العسكري
 . )174(وابن عبدالبّر في االستیعاب )173(الغابة

 . )175(والترمذي في صحیحھ في مناقب سلمة

 . )176()علیھ السالم(والخوارزمي الحنفي في مقتل الحسین

                                                           
 . 184ص: كفایة الطالب) 168(
 . 154ص 3ج: مستدرك الصحیحین)  169(
 . 35ص: ذخائر العقبى)  170(
 . 475ص 2ج: صحیح الترمذي)  171(
 . 157ص 3ج: مستدرك الحاكم)  172(
 . 522ص 2ج: ُأسد الغابة)  173(
 .  772ص 2ج: االستیعاب)  174(
 . 471ص 2ج: صحیح الترمذي)  175(
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 .نقل الحدیث عن كتب عدیدة لعلماء السّنة )177(وعلّي المّتقي الھندي الحنفي في كنز العّمال

 

*   *   * 

 

 

)178(ـ 39الحدیث ـ 
 

 

أدعوا وھو في بیتھا لما حضره الموت  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: بسنده عن عائشة قالت

فدعوت لھ عمر  »ادعوا إلّي حبیبي«: فدعوت لھ أبا بكر فنظر إلیھ ثم وضع رأسھ ثم قال إليَّ حبیبي
فدعوت لھ عمر فلّما نظر إلیھ وضع رأسھ ثم  »ادعوا إليَّ حبیبي«: فلّما نظر إلیھ وضع رأسھ ثم قال

رج الثوب الذي ویلكم ادعوا لھ علّیًا فواهللا ما یرید غیره، فلّما رآه ف: فقلت »ادعوا إلّي حبیبي«: قال
 .  ) )علیھ السالم(أي على علّي(كان علیھ فلم یزل محتضنھ حتى قبض ویده علیھ 

صلى اهللا علیھ (والذي یدّل على أن علّیًا كان أقرب الناس عھدًا برسول اهللا ):ثم قال الكنجي الشافعي(

ندیھما عن ُأّم ما ذكره أبو یعلى الموصلي في مسنده ،واإلمام أحمد ابن حنبل في مسنده بس )وآلھ
: قالت )صلى اهللا علیھ وآلھ(والذي أحلف بھ إن كان علّي ألقرب الناس عھدًا برسول اهللا: سلمة قالت

كان یبعثھ في : جاء علّي مرارًا قالت فاطمة:  غداة بعد غداة یقول)صلى اهللا علیھ وآلھ(عدنا رسول اهللا

فقعدنا عند الباب فكنت من أدناھم من الباب فأكّب حاجتھ فجاء بعد فظننت أن لھ إلیھ حاجة فخرجنا من البیت 

ھكذا أخرجھ في : قلت .علیھ علّي فجعل ُیساّره ویناجیھ، ثم نھض من یومھ ذلك فكان أقرب الناس عھدًا
 .فأكّب على علّي إنتھى: والموصلي سواء غیر أن الموصلي قال في مسنده )179(مسنده

ما أخرجھ الكنجي عن ُأّم  )180(أخرج المحّب الطبري في ذخائر العقبى :قال الشریف العسكري
 .أخرجھ أحمد في مسنده ولفظ الطبري والكنجي سواء إّال في بعض كلماتھ: سلمة وعن عائشة وقال

 

 

*   *   * 

                                                                                                                                                                                     
 . 57ص 1ج:  )علیھ السالم(مقتل الحسین)  176(
 . 400ص 6ج: كنز العّمال)  177(
 . 133ص: كفایة الطالب) 178(
 . 300ص 6ج: مسند ابن حنبل)  179(
 .72ص: ذخائر العقبى)  180(
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)181(ـ 40الحدیث ـ 
 

 

یابن عباس : مشیت وعمر بن الخطاب في بعض أزقة المدینة فقال: بن عباس قالعن ا
إذ  )صلى اهللا علیھ وآلھ(واهللا ما استصغره رسول اهللا: استصغروا صاحبكم إذ لم یوّلوه ُأموركم، فقلت

الصواب تقول، واهللا لسمعت رسول ): عمر(اختاره لسورة براءة یقرأھا على أھل مكة فقال لي 
من أحّبك أحّبني ومن أحّبني أحّب اهللا ومن أحّب اهللا أدخلھ «: طالب  یقول لعلي بن أبي )هللا علیھ وآلھصلى ا(اهللا

الجنة مدال« . 

ورد في األحادیث النبویة أحادیث كثیرة بھذا المعنى وفیھ زیادة عن غیر  :قال الشریف العسكري
خرج رسول : عن ابن عباس قال )182(عمر كسلمان وعبداهللا بن عّباس وغیرھما ففي كنز العمال

أال من أبغض ھذا فقد أبغض اهللا ورسولھ ومن «: قابضًا على ید علّي ذات یوم فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا

 .»أحّب ھذا فقد أحّب اهللا ورسولھ

قال رسول : ھ خرج بسنده عن سلمان أّنھ قالأن: نقًال عن مستدرك الحاكم )183(وفي كنز العّمال
 . »من أحّب علّیًا فقد أحّبني ومن أبغض علّیًا فقد أبغضني«:   )صلى اهللا علیھ وآلھ(اهللا

نقًال عن المعجم الكبیر للطبراني وتاریخ ابن عساكر بسندیھما عن أبي  )184(وفي كنز العّمال
ُأوصي «: )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: ار بن یاسر عن أبیھ عن جّده قالعبیدة بن محّمد بن عّم

طالب فمن توّاله توّالني ومن توّالني فقد توّلى اهللا ومن أحّبھ أحّبني  من آمن بي وصّدقني بوالیة علّي بن أبي

 .ومن أحبني فقد أحب اهللا ومن أبغضھ فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض اهللا عّز وجّل

تأّمل في ھذا الحدیث ففیھ معنى مھّم وھو تفریقھ بین الوالیة والمحّبة  :قال الشریف العسكري
 . والوصیة بھما

 .الخاتمة وفیھا أحادیث زیادة على األربعین

 

*   *   * 

                                                           
 . 391ص 6ج: كنز العّمال) 181(
 . 391ص 6ج: كنز العمال ) 182(
 . 152ص 2ج: كنز العّمال)  183(
 . 154ص 6ج: كنز العّمال)  184(
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)185(ـ 41الحدیث ـ 
 

 

: قال عمر ابن الخطاب أو قال أبي: نقًال عن مسند ابن أبي شیبة بسنده عن عبداهللا بن عمر قال
صلى اهللا (واهللا أعلم لعلّي ثالث خصال لو تكون لي واحدة منھن أحّب إلّي من حمر النعم زّوجھ ابنتھ

 .فولدت لھ، وسّد األبواب إّال بابھ، وأعطاه الحربة یوم خیبر )علیھ وآلھ

تقّدم حدیث عمر وابنھ في ھذا المعنى، وحیث أن ألفاظھ تختلف مع ما  :ریف العسكريقال الش
والحدیث یتعّدد بتغییر ألفاظھ والرواي . تقّدم ، وكذلك الكتاب المنقول عنھ الحدیث ذكرناه ثانیًا

 .والكتاب المنقول عنھ

 

*   *   * 
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)186(ـ 42الحدیث ـ 
 

 

صلى اهللا علیھ (إّن النبّي:  قال عمر: تاریخ إصفھان البن منده بسنده عن أبي ھریرة قال نقًال عن

ما تمنیت اإلمرة إّال : قال عمر »ألدفعن اللواء غدًا إلى رجل یحّب اهللا ورسولھ یفتح اهللا بھ«: قال )وآلھ
فلّما قفى  »ى یفتح اهللا علیكیا علّي قم اذھب فقاتل وال تلتفت حت«: یومئذ فلّما كان الغد تطاولت لھا فقال

ال إلھ إّال اهللا فإذا قالوھا : حتى یقولو«: قال »یا رسول اهللا على ما ُأقاتلھم؟«: كره أن یلتفت فقال) علّي(

 .»حرمت دماؤھم وأموالھم إّال بحّقھا

ھذا حدیث معروف مشھور روتھ علماء السّنة في كتبھم المعتبرة  :قال الشریف العسكري
ي وغیره من الصحاح كصحیح مسلم وقد تقّدمت اإلشارة إلیھ إجماًال ولنذكر ذلك كصحیح البخار

 .أیضًا على نحو اإلجمال

 . )187(إّن البخاري ذكر ذلك في أربعة مواضع من صحیحھ :فأقول

 . )188(وأما مسلم فقد ذكر ذلك في صحیحھ في أربعة موارد

وأما ما أخرجناه من كنز العّمال أخرجھ أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي ھریرة وفیھ زیادة 
: یوم خیبر )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: عما في كنز العّمال ھذا نّصھ عن أبي ھریرة قال

فأحببت اإلمارة یومئذ فتطاولت لھا : قال عمر. »الدفعّن الرایة إلى رجل یحّب اهللا ورسولھ یفتح اهللا علیھ«
قاتل وال تلتفت حتى یفتح «: واستشرفت رجاء یدفعھا إلّي فلّما كان الغد دعا علّیًا فدفعھا إلیھ فقال

حتى یشھدوا أن ال إلھ إّال «: قال »ا ُأقاتل؟یا رسول اهللا صّلى اهللا علیك على م«: فسار قریبًا ثم نادى »علیك

 »اهللا وأّن محّمدًا رسول اهللا فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دمائھم وأموالھم  إّال بحّقھما وحسابھم على اهللا
 .إنتھى

إّن ابن منده نقل الحدیث بمعناه وأسقط منھ بعض ألفاظھ والقضیة لھا  :قال الشریف العسكري
ب، وال یسع ھذا المختصر التعّرض لذلك، ومن أراد التفصیل فعلیھ بمراجعة تفصیل ذكر في الكت

 .التواریخ وكتب الحدیث والتفسیر وغیر ذلك
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)189(ـ 43الحدیث ـ 
 

 

الجوھري حّدثني أمیرالمؤمنین واللفظ لعلّي المّتقي الحنفي أخرج بسنده عن إبراھیم بن سعید 
: المأمون، حّدثني الرشید حّدثني المھدي حّدثني المنصور حّدثني أبي حّدثني عبداهللا بن عّباس قال

من ) فإّني سمعت(طالب فلقد رأیت  كّفوا عن ذكر علّي بن أبي: سمعت عمر بن الخطاب یقول
لو أن خصلة منھا (دة منھّن في آل الخطاب فیھ خصاًال لئن یكون لي واح)صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا

أنا وأبوبكر وأبو عبیدة ) ذات یوم(أحّب إليَّ مّما طلعت علیھ الشمس كنت ) في جمیع آل الخّطاب
فوجدنا علّیًا (فانتھیت إلى باب ُأّم سلمة ) فانتھینا( )صلى اهللا علیھ وآلھ(في نفر من أصحاب رسول اهللا

ھو في : (فقال )صلى اهللا علیھ وآلھ(أردنا رسول اهللا: ائم بالباب فقلناوعلّي ق) متكئًا على نجاف الباب
 )صلى اهللا علیھ وآلھ(فخرج رسول اهللا) یخرج إلیكم) ()صلى اهللا علیھ وآلھ(البیت رویدكم فخرج رسول اهللا

ابشر یا «: فقال(طالب ثم ضرب بیده على منكبھ  فسرنا إلیھ فاّتكأ على علّي بن أبي) فسرنا حولھ(

أنت أّول الناس إسالمًا : طالب إّنك مخاصم وإّنك تخصم الناس بسبع ال یجاریك أحد في واحدة منھن ّي بن أبيعل

بأّیام اهللا وأوفاھم بعھد  إّنك مخاصم تخاصم أنت أّول المؤمنین إیمانًا وأعلمھم«: ثم قال )»وأعلمھم بأیام اهللا

، وأنت عاضدي وغاسلي ودافني والمتقّدم إلى كّل شّدة اهللا وأقسمھم بالسوّیة وأرأفھم بالرعیة وأعظمھم رزیة

من : ثم قال ابن عّباس »وكریھة، ولن ترجع بعدي كافرًا، وأنت تتقّدمني بلواء الحمد وتذود عن حوضي
، وبسطة في العشیرة، وبذًال للماعون، وعلمًا )صلى اهللا علیھ وآلھ(نفسھ ولقد فاز علّي بصھر رسول اهللا

 .إنتھى. تأویل، ونیًال لألقرانبالتنزیل وفقھًا لل

وقد تقّدم (وما كتب بین ھاللین من زیادة نسخة نقض عثمانیة الجاحظ وبقیة ألفاظھ سواء 
 ).الحدیث مع اختالف

 

 

*   *   * 

                                                           
 .21ص: ، وكتاب نقض عثمانیة الجاحظ393ص 6ج: كنز العّمال) 189(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

)190(ـ 44الحدیث ـ 
 

 

: لعلي )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: نقًال من المعجم الكبیر للطبراني بسنده عن ابن عمر قال

أال أرضیك یا علّي، أنت أخي ووزیري تقضي دیني وتنجز موعدي وتبرء ذّمتي فَمن أحّبك في حیاة مّني فقد «

قضى نحّبھ ومن أحّبك في حیاة منك بعدي ختم اهللا لھ باألمن واإلیمان وَمن أحّبك بعدي ولم یرك ختم اهللا لھ 

ع، وَمن مات وھو یبغضك یا علّي مات میتة جاھلیة یحاسبھ اهللا بما عمل في باألمن واإلیمان وآمنھ یوم الفز

 .إنتھى» اإلسالم

ھذا حدیث صحیح ثابت، ألن الطبري ال یخرج في معجمھ الكبیر غیر  :قال الشریف العسكري
األحایث الصحاح المعتبرة لدیھ، ھذا وللحدیث شواھد في كتب علماء السّنة، منھا ما أخرجھ أبو 

وھذا لفظ علّي المّتقي نقًال عن  )192(وعلّي المتقي الحنفي في كنز العّمال )191(في حلیة األولیاءنعیم 
المعجم الكبیر للطبراني، ومن مستدرك الحاكم وعن فضائل الصحابة ألبي نعیم بسنده عن زید بن 

َمن أحّب أن یحیى حیاتي ویموت موتي ویسكن جّنة الخلد التي «:  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: أرقم قال

طالب فإّنھ لن یخرجكم من بعدي من  وعدني رّبي فإّن ربي عّز وجل غرس قضبانھا بیده فلیتوّل علّي بن أبي

 .انتھى »ھدى ولن یدخلكم في ضاللة

ًا آخر بمعناه مع اختالف في بعض ألفاظھ ثم أن علّي المتقي أخرج حدیث :قال الشریف العسكري
وفیھ زیادة وھذا نّصھ نقًال عن مطیر والباوردي وابن شاھین وابن منده بأسانیدھم عن زیاد بن 

من أحّب أن یحیى حیاتي ویموت میتتي ویدخل الجّنة التي «: )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: مطرف قال

ھ بیده وھي جّنة الخلد فلیتوّل علّیًا وذرّیتھ من بعده فإّنھم لن یخرجوكم وعدني رّبي قضبانًا من قضبانھا غرس

 .انتھى »من باب ھدى ولن یدخلوكم في باب ضاللة

ولفظ أبو نعیم یقارب ھذا اللفظ وفیھ زیادة والمعنى واحد ولعلّي المّتقي الحنفي في كنز 
ات مھّمة ال توجد في غیرھا وھذا نّصھ نقًال عن المعجم الكبیر حدیثًا آخر فیھ زیاد )193(العّمال

من سّره أن یحیى حیاتي ویمیت مماتي «: )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا: للطبراني عن ابن عّباس قال

ویسكن جّنة عدن غرسھا رّبي فلیوال علّیًا من بعدي ولیوال ولّیھ ولیقتد بأھل بیتي من بعدي فإّنھم عترتي 
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لقوا من طینتي وُرزقوا فھمي وعلمي فویل للمكذبین بفضلھم من ُأّمتي القاطعین فیھم صلتي ال أنالھم اهللا ُخ

 .انتھى »شفاعتي

یوصي ُأّمتھ بمتابعة أھل البیت واالقتداء بھم  )صلى اهللا علیھ وآلھ(مازال النبّي :قال الشریف العسكري
ما أخرجھ علّي المّتقي في كنز  )صلى اهللا علیھ وآلھ(ناتھببیانات مختلفة ومن بیا )علیھم السالم(ومحّبتھم
: أّنھ قال )علیھ السالم(نقًال عن تاریخ محّدث الشام ابن عساكر فإّنھ أخرج بسنده عن علّي )194(العّمال

عریان لباسھ الّتقوى وریاشھ الھدى وزینتھ الحیاء یا علّي أن اإلسالم  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قال رسول اهللا«

 . »وعماده الورع ومالكھ العمل الصالح وأساس اإلسالم حّبي وحّب أھل بیتي

 

 

*   *   * 
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)195(ـ 45الحدیث ـ 
 

 

عنھ راض ـ یعني توّفي رسول اهللا وھو : نقل عن عمر أنھ قال )علیھ السالم(في باب مناقب علّي
وفیھ أیضًا عن ابن » أنت مّني وأنا منك«:   )صلى اهللا علیھ وآلھ(طالب ـ وقال لھ رسول اهللا علّي بن أبي
بكر ھذا أخرجھ في  وقول أبي. ارقبوا محّمدًا في أھل بیتھ: بكر موقوفًا علیھ إّنھ قال عمر عن أبي

 . وقال أخرجھ ابن حجر في الصواعق .  )196(اإلتحاف بحّب األشراف

في أھل بیتھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(بكر أن مراقبة النبّي یظھر من قول أبي :قال الشریف العسكري
 .الزمة

 

*   *   * 
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)197(ـ 46الحدیث ـ 
 

 

بوا إلى األشراف تحّب: قال عمر: أخرج ابن عبدالبّر في االستیعاب عن ابن المسّیب قال:   قال
ابن (وتوّددوا، اّتقوا على أعراضكم من السفلة واعلموا أنھ ال یتم شرف إّال بوالیة علّي 

 ). )علیھ السالم(طالب أبي

 

*   *   * 

                                                           
 . 109ص: الصواعق) 197(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

)198(ـ 47الحدیث ـ 
 

 

: سمعت عثمان بن عّفان قال: بكر  بن عبداهللا بن عبدالرحمن قال  أخرج بإسناده عن أبي
صلى اهللا علیھ (سمعت رسول اهللا): قال(سمعت أبا بكر بن أبي قحافة ): قال(سمعت عمر بن الخطاب 

اب ذلك طالب مالئكة یسّبحون ویقّدسون ویكتبون ثو اّن اهللا خلق من نور وجھ علّي ابن أبي«: یقول )وآلھ

 . »لمحّبیھ ومحّبي ولده

تقّدم حدیث بمعناه وھو الحدیث الخامس عشر غیر أنھ یختلف مع ھذا الحدیث في الراوي 
واللفظ والمعنى، ولذلك ذكرناه ثانیًا والحدیث المتقّدم منقول عن الخوارزمي لكن من كتابھ المناقب 

 .وقد یسمى باألربعین

صر وتوجد أخبار ُأخر من الخلفاء وأوالدھم تركنا وھذا آخر ما أردنا ذكره في ھذا المخت
بین الصالة على النبّي ) آلھ(ذكرھا لجھات منھا رعایًة لالختصار ولیعلم أن ما كتبناه من لفظھ 

وسلم أكثرھا من المؤلف ولم یوجد في كتب السّنة، ولذلك جعلناه بین ھاللین ) وآلھ(صلى اهللا علیھ 
 .ه بین ھاللین لیعرف األصل من غیرهكما أن بعض بیاناتنا كذلك جعلنا

الھجریة على مھاجرھا ) 1372(تم استنساخھ في لیلة الرابعة عشر من شھر ذي القعدة سنة 
آالف الصالة والسالم والتحیة وعلى آلھ األمجاد، كتبھ بقلمھ نجم الدین الشریف العسكري ابن 

لعسكري تغّمده اهللا برحمتھ وأسكنھ المرحوم المبرور آیة اهللا المیرزا محّمد الطھراني الشریف ا
فسیح جنتھ بحّق محّمد وآلھ علیھ وعلیھم السالم اللھم صّل على محّمد وآل محّمد وعّجل فرجھم 

 .وفرجنا بھم ووّفقنا لما تحّب وترضى واجعل عواقب ُأمورنا خیرًا آمین رّب العالمین

موالنا ومولى الكونین سّیدنا والحمدهللا على ما وّفقنا لطبع ھذا الكتاب الشریف في مقامات 
طالب علیھ أفضل التحیة والسالم وقد طبع بأمر حضرة حجة اإلسالم  أمیرالمؤمنین علّي بن أبي

 )دام ظّلھ(والمسلمین السّید محّمد حسین ناشر اإلسالم 

 

 

*   *   * 
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  مصادر الكتاب

 

 

 

 

 مصادر الكتاب

 

طبع مصر )  ھـ 1171(، الشیخ عبداهللا الشبراوي الشافعي المتوفى سنة ـ االتحاف بحّب األشراف 1

 ). ھـ 1316(

)  ھـ 606أو سنة  630(، ابن األثیر الجزري الشافعي المتوفى سنة ـ ُأسد الغابة في معرفة الصحابة 2

 ). ھـ 1286(طبع مصر سنة 

طبع )  ھـ 463(توفى سنة ، ابن عبدالبّر النمري القرطبي المـ االستیعاب في معرفة األصحاب 3

 ).  ھـ 1318(حیدرآباد دكن سنة 

والمتوفى )  ھـ 773(، ابن حجر العسقالني أحمد بن علّي المولود سنة ـ اإلصابة في تمییز الصحابة 4

 ).  ھـ 1327(طبع مصر سنة )  ھـ 852(سنة 

)  ھـ 774(الدمشقي المتوفى سنة ، ابن كثیر أبي الفداء إسماعیل بن عمر القرشي ـ البدایة والنھایة 5

 ). ھـ 1315(طبع مصر سنة 

 1305(طبع مصر سنة )  ھـ 911(، جالل الدین السیوطي الشافعي المتوفى سنة ـ تاریخ الخلفاء 6

 ). ھـ

طبع مصر سنة )  ھـ606(، ابن األثیر الجزري مبارك بن محّمد المتوفى سنة ـ تاریخ الكامل 7

 ). ھـ 1303(

 ). ھـ256(البخاري محّمد بن إسماعیل الجعفي المتوفى لكبیر، ـ  التاریخ ا 8

، أبو القاسم علّي بن الحسن بن ھبة اهللا بن عبداهللا بن الحسین الشافعي المولود ـ تاریخ ابن عساكر 9
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