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مقدمة
الديباجي القاسم أبو السيد

فام لنا ربوع االيامن وشـيد األقوى، بالسـبب للتمسـك ووفقنا التقوى، كلمة ألزمنا الذى هللا احلمد
وتقوى. تشتد أبدا بعصمته وأيدنا تقوى، وما تعفو

بالتقصري مقر االمكان بحسب شاكرا ملا أواله امتنانه من بحار مغرتف باحسانه معرتف محد أمحده
رشيك ال وحده اال اهللا الـه أن ال الزمان، وأشـهد مـدة تنفد أو التنفد نعمه التـي شـكر من عـام جيـب
واللسـان، ويثبتها القلـب عن ويروهيا واألركان، هبـا اجلـوارح اجلنان، وتشـهد يعتقدهـا لـه شـهادة
ابتعثه ورسـوله، عبده حممداملسو هيلع هللا ىلص وأشـهد أن البيان، الفاظها بدايع وحيرب والبنان، اخللـود صحايـف يف
رواعده، ناعقه، واستعلت ونعق شقاشـقه، هدرت قد والنفاق ضار، الكفر وأسـد وار، الباطل وزند
وأردى أركانه، $ عليه بسـيف وهدم بنيانه، وزلزل نريانه، أمخد حتى يزلملسو هيلع هللا ىلص بوارقه، فلم واشـتعلت
اجلاهيل ونبذ رمحانه، طوعا وكرها وعبدوا وألقى جرانه، الدين واسـتقر وشـجعانه، محاته فقاره بذي
وكانوا اشـعاره، وأفلوا اقتفوا آثاره، الذين صلبانهملسو هيلع هللا ىلص، النـرصاين وكرس سـبته، اليهود وحل َأصنامـه،
جممله ويثبت الفعل إىل القوة من أودعها التي علمه وعيبة وأنصاره، عىل احلق وبعـده أعوانه حياتـه يف
فجعل دعائي سـبحانه فاسـتجاب تعاىل وفصوله أبوابه ويرتب ومنابعه مصادره إىل ويرجع ومفصله،
السـيد فهد أمحد األصحاب واحدى الشـباب فهد عميم، وبفضل سـليم بقلب اهللا آتاه رغبة ذلك من
أمري املؤمنني$ يف عيل أهل السنة طرق من ورد ما فيهام وذكرنا اجلزئني، املخترص يف البلويش، فجعلنا
بمنه الثاين اجلزء هـو أيديكم بني وهذا الذي منهـام األول اجلزء ونرشنا الزهـراء¢، فاطمة وزوجتـه

وتوفيقه.
وبيان: توضيح –



١٠
ج٢ / السنة أهل مسانيد في وفاطمة¢ عيل$ ومناقب فضائل

الرجس، عنهم وأذهب تطهريا بيته وأهل اهللا طهره قد حمضا عبدا اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول ملا كان أنه واعلم
تطهريا﴾(١) ويطهركم البيت أهل الرجس عنكم ليذهب اهللا يريد ﴿انام تعاىل قال يشـينهم، ما كل وهو
إالمن ألنفسـهم فاميضيفون الذي يشـبههم هو إليهم فإن املضاف بد وال مطهر إال اليهم فـال يضـاف
اإلليهَة العناية له وحصلت مقدس إال مطهـر إليهم ينضاف ال والتقديس وإذا كان الطهارة حكـم لـه
حكمهم يف ودخل الطهـارة، بل هم عني املطهـرون، فهم نفوسـهم هبم يف ظنك فام االضافـَة بمجـرد
وعنايته اهللا من اختصاصا املطهـرون يوم القيامة فهم إىل كلهـم فاطمة¢ أوالد والسـادات، الرشفـاء

اهللا به. وعناية حممدملسو هيلع هللا ىلص برشف هبم
والئي فاطمة¢ بحث وزوجتـه املؤمنني أمري عيل وال سـيام عن أهل البيت فضائل فالبحـث عـن
طرق الرشايع ُاما والعقل، الرشع طريق عـن هبم، وهي ثابتَة وعنايته وتعاىل ّتبارك اهللا والية عـن ينشـأ
تفاسـري حول األقوال الواردة ويف السـاموية الكتب ثابتة يف أعني هي ومقاال كتابا فيها فالواليـة ثابتـة
وتابعيهم املصلـني، صلوات عليهم األنبيـاء عن الـواردة األقوال يف وكذلك املذكـورة الكتـب آيـات
من السـنة أهل طريق مـن أمامك اللتني الوجيزتـني يف منهـا نـامذج ترى كـام وأصحاهبـم وحوارهيـم
االجياز تقتضيان اللتني املذكورتني يف الوجيزتني أخرى أمثلة نورد أن نستطِلع وال االسالمية، الرشيعة
كذلك. العقيل الطريق بالنسـبة اىل األمر أن كام اخلاصة هبا املواقف فلرياجع عليها االطـالع أراد فمـن
وذلك غريه تتوفر يف مل بخصوصيات طالب$ أيب بن االمام عيل أمري املؤمنني شخصِية ولقد امتازت
وشـجاعة واقدام وتقوى وزهـد وفصاحـة وبالغة وحلم علـم من الكامل درجـات بأعـىل التصافـه
صحابة الرسـول من غريه يف توجد جمتمعة وصفاَت كثرية أخـرى مل اهللا كلمـة اعالء سـبيل يف وتفـان
واظهار فضائله منزلته بيان يف الرسـول الروايات التي صدرت عن من جانب الكثري اىل هذا الكريم،
وكتامن أعدائه الروايات تقيـة أحبائه تلك من كتـامن الرغم عىل اهنـا- الكثرة من بلغت ومناقبـه وقـد
منها نامذج بجمع مسـاعدنا فأقام الكتَب منها وامتألت الركبان هبا سـارت قد عنادا- الروايات تلك
أهنا¢ الطريقة بام هـذه فاطمـة الزكية¢ من سـيدتنا فضائل ذلك اىل وأضـاف وتدوينهـا وترتيبهـا،
دال بعينه فهو املؤمنني وأمري النبي أفضلية عىل دل وكلام الوالية، وصفوة النبوة وثمرة اخللقـة جوهـرة
مرشق، هنار الح ما وعليهم، عليـه اهللا أرساره، صىل واحد نور من خملوقون ألهنـم عـىل أفضلِيتها¢
اهللا فهـم- صىل وبعد، و عظـم(٢). وكرم ورشف وأبرق مـربق، راعـد، ورعد مـورق، أينـع غصـن و
أحد اهلادي، وحار الدليل، جار اذا وهداتنا معادنا، يف الباقية وذخريتنا وعتادنا عدتنا أمجعني- عليهم

األحزاب/٣٣ (١)
ص ١-٣ ج١، الغمة، كشف (٢)



الرسى محد عن اسـفر هبام متسـك من الذين الثقلني وثاين فازت قداحه، هبام من اعتلق الذين السـببني
إال املودة أجرًا عليه أسألكم ال ﴿قل بدليل ومودهتم واجبة األوىل والعقبى، يف عصمة حمبتهم صباحه،
نفسه وحارهبم، ونصب بالعناد جاهره فقد عصاهم ومن وراقبه اهللا فقد أطاع أطاعهم من يف القربى﴾
الباذخة الرشف الشاخمة، وغرر الفخار وقلل الراسخة، العلوم جبال ناصبه، حني لعقابه وعذابه درءة
سـجعوا وان الرضا، واعطت انقادت األمالك وإذا فخروا عىل واملرتىض، املصطفى انتَسـبوا عدوا اذا
اخلطاب وفصل باحلكمَة وأتوا بالصواب نطقوا وإن قالـوا النارض، واألبيض الذابل، األسـمر أرضوا
تبلغ أن عسـى وما االبتداء واجلواب، يف املفصـل وطبقوا األبواب، مـن البيوت كيـف تؤتى وعرفـوا
القرآن، ومدحهم عليهم اثنى قدر قوم الصفات تنال وكِيف األفكار والقرائح تنتهي أين وإىل املدايـح
وتصلـح األحوال األعامل، تقبـل به والبـاد، احلارض مـن وصفوته العبـاد، من خريتـه فهـم الرمحـن،

والكامل. السعادة وحتصل
صفاهتم ومجلة فضائلهـم أخبار من ملعا فيه أذكـر خمترصا أمجع أن دائام تنازعنـي وقـد كانـت نفيس
مساعدا يل جيعل وتعاىل أن اهللا تبارك وسألت فكري فيه فأعملت قسام قسام اخراجه فأهلمني وآثارهم،
سـبحانه اهللا ٣٣) فان االحزاب التطهري- اآليات (آية فمـن واألخبار: اآليات يف وهـذا ثابت خيرجـه
عنها مجيع أنـواع الرجس َتعـاىل أذهب ألنه عليـه مزيد ال بام بالطهـارة هلا اآلية هـذه يف شـهد وتعـاىل
يريد ال بام النفس حديث حتى والكبرية منها الصغرية والسيئات املعايص ومن والباطنية منها الظاهرية
كل عيب عن طاهرة طهارة حقيقية اآليَة هذه فهي¢ بنص بالبال ما يكرهه سـبحانه أخطار اهللا ومن
قد وهي¢ الرجس، يف فهو داخل واخلواطر النفس وحديث من الوسوسـة تفرضه ما اذ كل ونقص

ايضا. واملناقب الفضائل مراتب أعىل يف فهي منه طهرت
املعدودة األطهار األئمـة أن منه- بروح اهللا اعلم- ايـدك الشـافعي: طلحة بن حممد العالمـة قـال
به الرشيف اتصاهلم به بالنسب اتصاهلم عىل زيادة اهللا برسول مل واألخبار األحاديث كتب يف مزاياهم
وحمل نيل، وقدر قدر ونيل فضل، ورشف فضل رشف تعاىل اهللا زادهم فاطمة¢ فبواسطَتها بواسطة
هذه مدلول هبدايتها اىل امـدد اهللا بصريَتك بنور فانظر اصل.. وَتطهري تطهري واصـل وعلو حمل، علـو
بني وقد درجتها، اىل علو اشاراهتا وكِيفية عباراَهتا مراتب وترتيب ابنائنا﴾(١) ندع تعاىل قل ﴿أي اآلِية
كان وحيث االعتناء بمكانتها، بذلك ليظهر خلفها ومن يدهيا بني من مكتنفة جعلها وجـل- عـز اهللا-
باالنباء أبلغ باالنفس اذ احلراسة باالحاطة بِينهام جعلها النبيملسو هيلع هللا ىلص مع عيل نفس " أنفسنا قوله" من املراد

(٧٦٦ ص اِيران، طبع السؤل، (مطالب داللَتها. يف

عمران /٦١ آل (١)

١١
الديباجي أبو القاسم السيد مقدمة



١٢
ج٢ / السنة أهل مسانيد في وفاطمة¢ عيل$ ومناقب فضائل

وزوجته فاطمة عيل املؤمنني أمـري فضائل من الثاين للجزء هذا املقام تقدمة يف أردنا ايـراده ما هـذا
سامحة االطالق عىل ومرجعنا فقيهنا رحلة من السنويَة ذكرى بمناسبة نرشناه والذي عليهام، اهللا سالم

الزكية. نفسه قدس اهللا اخلوئي- القاسم أيب السيد اهللا العظمى آية

الديباجي ملقاسم أبو الكويت/ السيد
١٤٢١هـ من شهر صفر املظفر األول يوم



املقدمة
النجوى فشـهد وقرب يرى فال عال اخللق الذي خالق هـو إال إله الذي ال العاملـني رب هللا احلمـد
احلميد وهو العزيز شئ خلقه كل الذي أتقن الشاكرين فوق الشكر احلامدين وأشكره محد فوق أمحده
املسـدد املصطفى األجمد الرسـول العاملني إله وحبيب سـيد املرسـلني عىل والثناء والسـالم الصالة ثم
الطاهرين الطيبني املصطفى حممدملسو هيلع هللا ىلص القاسم بأيب األرضني ويف بأمحد السامء سمي يف الذي املؤيد العبد
بلطفه علينا سـبحانه اهللا من إن القدير العزيز من عنايتـه وإنه كان األفالك اهللا خلـق ملا لوالهـم الـذي
احلق إمام العارفني وسيد أمري املؤمنني حق يف القليل هذا ووضنا لكتابة وقوة منه بحول املعرفة وأهلمنا
مجلة من وبيناه أوردنـاه قد والذي الزهـراء¢ فاطمة الطاهرة الصديقـة حق ويف طالب أيب بـن عـيل
عيل$ ومناقب كتـاب فضائل من الثاين يكون اجلزء السـنة وهو أهل مسـانيد من املعتربة الكتب مـن
يكون أن اهللا من التوفيق والطباعة وكان بالنرش عليه أعاننا والذي السـنة أهل مسـانيد يف وفاطمة¢
عمره وأفاض يف أطال اهللا الديباجي القاسـم أبو االسـالم اسـتاذنا الفقيه السـيد حجة سـامحة يد عىل

جميب. قريب إنه بركاته من علينا
عـيل$ وفاطمة الزهراء¢ حق يف املدونة والروايات األحاديـث مجلة من هذا كتابنـا وجيتمـع يف
املوايل أهيا يـا أعناقنا يف واجـب ولبيـان فضلهم ونـرشه للناس هلو أحقيتهم يف ومناقـب فضائـل مـن
وبام اهللا أمره خدمة مواله بام وحق عليه حـق الطاعة ملواله كل إنسـان عىل أن إعلم حممد آلل واملحـب
عيل احلسن أبو الثقلني إمام الكونني موىل سيام وال حممد آل خلدمة وجل عز اهللا أهلمه ما تقديم يستطِيع
ومرضات ملرضاته التوفيق العليم دوام السميع اهللا وأسـأل الدهر بقي ما الزهراء¢ فاطمة واملظلومة

الطاهرين. بيته وأهل رسولهملسو هيلع هللا ىلص
اهللا اسـتغفر وإين خردل من حبة تك مثقال سـعى وإن لألنسـان إال ما ليس إنه اهللا أيدك ثـم أعلـم



١٤
ج٢ / السنة أهل مسانيد في وفاطمة¢ عيل$ ومناقب فضائل

وحسـن املعرفة ومتام اخللوص ومتام نيتي يل يصلح وأن العاقبة حسـن وأسـأله التقصري عىل ولكم يل
نرش ساعدنا وساهم يف الذي الديباجي القاسم أبو السيد استاذنا وال سيام ولكم يل التوفيق ودوام النية
وروحاين جانب روحـي هلا التـي اليومية الدراسـات وأحياء ارشـاداته وألسـتاذنا الكتـاب وطباعـة
وآله حممد نبينـا عىل والسـالم والصالة رب العاملـني هللا واحلمـد العابديـن$ زيـن جامـع اإلمـام يف

الطاهرين.

وأعده مجعه
البلويش أمحد فهد الكاتب:



اإلهداء
الفرج وأسـأله له تعاىل اهللا عجل والزمان العرص صاحب وموالنا األرضني سـيدنا يف بقية اهللا إىل
وأسـأل فاطمة الزهراء# جدته وحق أمـري املؤمنني حق جده يف القليـل املتواضع هذا منـا يتقبـل أن
بقيت ما الدائم والسـالم رفيقا أولئك وحسـن الطاهرة والعرتة نبيه بيت أهل خلدمة التوفيق العيل اهللا
األرض لسـاخت هو لوال الذي اهللا بأمر امللء املحفوظ عن املحجوب العرتة وآخر البرشية منفذ عىل
القليل ويغفر هذا يتقبل أن اهللا السميع فاسأل جرمه وعظم لسانه وكل أوبقه ذنبه حمب قد سالم بأهلها
الدعاء إنه سـميع وآل حممد حممد حيرشنا مع وأن أخوتنا املؤمنني علينـا وعىل الواسـعة برمحته وِيرحـم

رب العاملني. هللا واحلمد العيل العظيم باهللا إال قوة وال حول وال





وصالته عيل$ إسالم ذكر باب
سعد (املجلد الثالث) البن الكربى الطبقات

عن نجيح أيب عن حازم بن نافع وإسحاق بن إبراهيم أخربنا قال: عمر بن احلديث حممد ذكر –
(٢١ (ص سنني. ابن عرش وهو عيل$ من صىل أول قال: جماهد

أيب بن عيل قتادة أن عن عروبة أيب بن سـعيد أخربنا قال: بن عطاء الوهاب عبد أخربنا قال –
(٢٣ (ص مشهد. كل بدر ويف يوم اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول صاحب لواء طالب كان

ورأسه عليا رأيت عن عامر قال: جابر عن إرسائيل أخربنا قال: موسى بن اهللا عبيد – أخربنا
(٢٧ قطن. (ص كأهنام بيضاوان وحليته

جـعفر مـوىل عــن شــريك عـن جـابر أخربنـا قـال: الفضــل بـن دكـني قــال: أخربنــا –
(ص خلفه. ومن يديـه بني مـن أرخـاها قـد سـوداء عاممة عليه رأيت عليا$ قـال: هـرمز لـه قـال

(٢٩
جابر عن زهري أخربنا قاال: املرصي خالد بن وعمرو موسى األشيب بن أخربنا احلسن قال: –

(٢٩ امللك. (ص اهللا عيل خاتم نقش كان قال: بن عيل حممد عن اجلعفي
أبـو حـدثني قــال: خليفـة فطر بـن قــال: أخربنـا أبـو نعيم دكني بــن الفضــل أخربنــا –
املـرادي فـرده مـرتني ملجم الرمحن بـن عبـد فجـاء البيعــة إىل النـاس عيل$ دعـا قــال: الفضيـل
هبذين ثم متثد رأســه مـن حليته هـذا، يعني مـن هـذه لتخضبن أشـقاهـا حيبس مـا فقـال: أتــاه ثــم

البيتني:
ـــوت ـــم ـــل ل حــــيــــازيــــمــــك أشــــــــــدد

ـــــك ـــــي ــــــــــوت آت ــــــــــم ال ـــــــــــــإن ف
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ــــل ــــت ــــق ال ـــــــــن م ــــــــــزع ــــــــــج والت
بـــــــــواديـــــــــك ـــــــــــل ح إذا

(٣٣ (ص
بن احلسـن سـمعت هبرية بن مريم قال: عن إسـحاق أيب عن أيب خالـد بـن إسـامعيل قـال –
يدركه وال األولـون سـبقه ما رجل أمس فارقكم لقد الناس أهيـا يا فقال: الناس خيطـب قـام عـيل$
إن جربائيل اهللا عليه يفتـح حتى فـام يرد الراية فيعطيه املبعث يبعثـه اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول كان لقد اآلخـرون
أن عطائه أراد فضلت من درهم سـبعامئة إال بيضاء وال ترك صفراء ما يسـاره عن وميكائيل عن يمينه

(٣٨ (ص خادما. يشرتي هبا

األول) (اجلزء املحرقة الصواعق
ال إىل أنه النبي األمي لعهد إنه النسـمَة وبرأ احلبَة فلق والذي قال: عيل$ عن مسـلم أخرج –

(١٢٢ (ص إال منافق. يبغضني وال مؤمن إال حيبني
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(١٢٣ ص األول (اجلزء املحرقة الصواعق

وأنا شـاب بعثتني اهللا رسـول اليمن فقلت: يا اىل اهللاملسو هيلع هللا ىلص بعثنى رسـول قال: عيل$ عن – قال
فوالذي فلق لسانه قلبه وثبت اهد اللهم قال: ثم بيده صدري فرضب القضاء ما أدري وال بينهم أقيض

يف قضاء بني أثنني. شككت ما احلبة
يا فجاء خصـامن فقال أحدمها: أصحابه من مجاعة مع جالسـا اهللاملسو هيلع هللا ىلص كان رسـول أن – ويروي
ال ضامن احلارضين فقال: من رجل فبدأ محاري قتلت بقرتـه وإن بقرة محـارا وإن هلذا يل إن اهللا رسـول
مشـدوديـن أم مرسـلني أكانـا هلام: عيل$ عيل. فقال يا اقض بينهام اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول فقال البهائم. عىل
مرســلة وصـاحبهـا والبقـرة مشــدودا احلامر كـان فقـاال: واآلخـر مرســال مشــدود أحـدمهـا أم
حـكمـه وَأمىض اهللاملسو هيلع هللا ىلص رســول فـأقر البقـرة ضـامن احلـامر صـاحـب فقــال عـيل$: عـىل معهــا.

قضاءه.
إين قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص حديثا رسـول أكثر أصحاب مالك قيل له: أنه عيل$ عن سـعد ابن أخرج –

سكت ابتدأين. وإذا أنبأين سألته إذا كنت
أن أحد جيرتئ مل غضب اذا اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول كان قالت: سـلمة أم عن واحلاكم الطرباين – أخرج

طالب$. أيب إال عيل بن يكلمه
الوحيد بأيب يقول وهـو وقبله عليا التزم النبيملسو هيلع هللا ىلص رأيت قالـت: عائشـة عن يعىل أبو أخـرج –

(١٢٤ الشهيد. (ص
فينا خطيبا اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول فقام عليا اشـتكى الناس اخلدري قال: سـعيد عن ايب احلاكم أخرج –

اهللا. ذات يف إنه ألخشن فواهللا عليا تشكوا فقال: ال
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محزة. أعاممي وخري طالب عيل بن ايب اخويت خري النبيملسو هيلع هللا ىلص قال: عائشة أن عن أخرج الديلمي –
(١٢٥ (ص

طالب. ايب بن عيل حب صحيفة املؤمن قال: عنوان النبيملسو هيلع هللا ىلص أن أنس عن أخرج اخلطيب –
ألهل الصبح ككوكب اجلنة يزهو يف عيل قال: النبيملسو هيلع هللا ىلص أن أنس عن والديلمي البيهقي – أخرج

الدنيا.
عن رداؤه سقط املسجد وقد يف مضطجعا عليا وجد النبيملسو هيلع هللا ىلص أن سهل عن الشـيخان أخرج –
أحب الكنية فلذلك كانت هذه تراب أبا قم ويقول: عنه النبيملسو هيلع هللا ىلص يمسـحه فجعل تراب فأصابه شـقه

هبا. كناه ألنهملسو هيلع هللا ىلص إليه الكنى
قم وقال: برجله فرضبني حائط يف قال: طلبني النبيملسو هيلع هللا ىلص عيل$ عن املناقب يف أمحـد أخـرج –
ومن اجلنة يف كنز فهـو عهدي عىل مات من عىل سـنتي فقاتل ولدي وأبو أخـي ألرضيـك أنت فـواهللا
واإليامن ماطلعت باألمـن له اهللا ختم موتـك بعد حيبك مـات ومن قىض نحبه عهـدك فقد عـىل مـات

(١٢٦ (ص غربت. أو شمس

(أقول)
به ينوه كان طالب$ وما أيب عيل بن رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص به خص السليم ما بالقلب أيدك اهللا وتنبه فانظر
يف قول بالتأمل قليلة حلظات نقف وهنا اهللاملسو هيلع هللا ىلص. رسـول أصحاب أمام وباألخص الناس من كثري أمام
االخاء من وتعـاىل سـبحانه اهللا أعطاه وما ورسـوله اهللا حياه الذي أمـري املؤمنـني لعـيل رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص
مات من وفاتهملسو هيلع هللا ىلص وعىل وبعد اهللا رسول حياة اهللا يف رسول سنة عىل ولديه والقتال وأبو اهللاملسو هيلع هللا ىلص لرسول
رسول بعد من له املؤمنني عيل$ والطاعة أمري بوالية يعني نحبه قىض فقد طالب ايب بن عهد عيل عىل
املؤمنني أمري واليـة وهو املسـتقيم الرصاط عىل مشـى موته بعد عيل حيب وهـو مـات مـن وان اهللاملسو هيلع هللا ىلص
وحيبه اهللا ورسوله حيب حقه اهللاملسو هيلع هللا ىلص يف رسول قال كام وتعاىل سبحانه عذاب اهللا من آمن فهو وأبناءه#

وآل حممد. حممد بحب اجعلنا من املتمسكني اللهم ورسوله اهللا
اال آمنوا﴾ الذين أهيـا ﴿يا اهللا أنزل قـال: ما عباس ابن ايب حاتم عن الطـرباين وابـن أخـرج –
اال عليا ذكر ومـا مكان غري يف أصحـاب حممد ورشيفها ولقـد عاتب اهللا أمريها طالـب ايب بـن وعـيل

(١٢٧ (ص بخري.
عيل$ عن ايب قال: سـألت بـن أمحد بن حنبل اهللا عبد عن الطيوريـات يف أخـرج السـلفي –
قد اىل رجل فجاؤا جيـدوه شـيئا فلم أعداؤه له ففتش االعداء كان كثري أن عليا أعلم فقـال: ومعاويـة
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(١٢٧ (ص له. منهم كيدا فأطروه وقاتله حاربه
نزلت وأين فيم نزلـت علمت وقد آيـة اال نزلت ما واهللا قـال: عيل$ عن سـعد بن – أخـرج

ناطقا. ولسانا عقوال يل قلبا وهب ريب إن نزلت من وعىل
املظفر منصور أبا أهنم شاهدوا مشاخينا بالعراق من مجاعة حدثني قال: اجلوزي سبط بن عن –
بألفاظه ونمقه املؤمنني أمـري اىل الشـمس رجوع حديث العرص بعد ذكر الواعظ القباوي أردشـري بـن
املنرب عىل فقام غابت قد أهنا ظن الناس حتى الشـمس سـحابة فغطت يقول: أهل البيت فضائل وذكر

وأنشد: الشمس وأومأ اىل
ــي ــه ــت ــن ـــى ي ـــت ـــس ح ـــم ـــاش ي ــــغــــربــــي الت

ــه ــل ــج ــن ول الـــمـــصـــطـــفـــى آلل ــــي ــــدح م
ثــنــاءهــم أردت ان ـــانـــك عـــن ــــي  ــــن واث

ــه ــل ألج ـــــوف  ـــــوق ال كـــــان  اذ ـــت ـــي ـــس أن
فــلــيــكــن ــــك  ــــوف وق لـــلـــمـــولـــى ـــــان ك ان

ـــه ـــل ـــرج ول ــــــذا الـــــوقـــــوف لـــخـــيـــلـــه ه
(١٢٨ (ص
له يشهد أن رجاء فيه يصيل ثم املال بيت يكنس كان عليا$ جممع أن عن املدائني بن أخرج –

(١٢٩ (ص عن املسلمني. املال فيه حيبس مل أنه
هبـام ثالث فمر ثالثـة أرغفة اآلخر ومـع أرغفة مخسـة أحدمها يتغذيـان مـع – جلـس رجـالن
من أكله عـام عوضا دراهم ثامنيـة الثالث هلـام ثم طرح السـواء عىل الثامنية األرغفـة فأجلسـاه فأكلـوا
وصاحب ثالثة الثالثة ولصاحب دراهم مخسـة يقول إن له أرغفة اخلمسـة فصاحب فتنازعا طعامهام
الثالثة: لصاحب فقال أيب طالب بـن عيل املؤمنني أمري اىل فاختصام ونصفا لـه أربعة أن يدعي الثالثـة
فقال عيل$: احلق إال بمر الرضيت فقال: لك. خري ذلك فإن الثالثـة وهو صاحبك به ما ريض خـذ
أرغفة أربعة الثامنية أليسـت عيل$: ذلك فقال وجه عن بيان فسـأله واحد درهم إال احلق مر ليس يف
فأكلت أنت ثامنية السـواء عىل أكال فتحملون أكثركم يعلم وال وأنتم ثالثـة أكلتموها ثلـث وعرشيـن
سـبعة له عرش ثلثا فبقي مخسـة أثالث والذي له ثامنية صاحبك تسـعة أثالث وأكل والذي لك أثالث

اآلن. رضيت فقال: بواحدك. ولك واحد بسبعته سبعة فله واحد ولك
يف فأقمه أذهب بأمي فقـال: احتلم أنـه هذا زعم له: فقيل ألمري املؤمنـني برجـل أتـى – ذكـر

ظله. فارضب الشمس
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املؤمنني$ أمِري كالم من –
قدره عرف امرؤ هلك ما - ١

حيسنه ما امرئ كل قيمة - ٢
عرف ربه فقد نفسه عرف - من ٣

لسانه حتت خمبوء املرء - ٤
إىل ما قال قال وانظر إىل الذي تنظر - ال ٥

املقادير ضلت التدابري حلت إذا - ٦
بغريه وعظ من السعيد - ٧
اللسان اإلحسان يقطع - ٨

أفقرالفقراحلمق - ٩
العقل. الغنى أغنى - ١٠

نجا كيف نجا العجب ممن بل هلك كيف هلك ممن العجب ليس - ١١
حترس املال وأنت حيرسك العلم - ١٢

حمكوم عليه حاكم واملال العلم - ١٣
الناس يضل وهذا بتهتكه الناس وينفر يفتي هذا متنسـك وجاهل متهتك عامل ظهري قصم - ١٤

بتنسكه
من املال العلم خري - ١٥

ومجيل األسـلوب كثري وكالمه$ علام اذ قيمة كل امرئ ما حيسـنه أقلهم قيمـة النـاس أقـل - ١٦
خوف االطالة البديع تركته

غريها فتصدر يملك ال دراهم كان مع عيل$ أربعـة قال: عباس ابن عن الواقـدي أخـرج –
بالليل أمواهلـم ينفقون فنزل فيه ﴿الذيـن عالنيـة رسا وبدرهم هنـارا وبدرهـم وبدرهم ليـال بدرهـم

(١٣١ حيزنون﴾. (ص وال هم عليهم خوف هوال رهبم أجرهم عند فلهم وعالنية رسا والنهار
فقال: باهللا. عليك أقسمت فقال: اعفني فقال: عليا$ يل محزة: صف بن لرضار معاوية – قال
احلكمة وتنطلق من جوانبه العلم يتفجر عـدال وحيكم فصال يقول القوى شـديد املدى بعيد واهللا كان
يعجبه الفكرة غزير الدمعة طويل كان ووحشته بالليل ويأنس وزهرهتا الدنيا من يستوحش لسانه من
ونحن ويأتينا اذا دعوناه سـألناه اذا جييبنا كأحدنا فينا وكان خشـن ما الطعام ومن ما قرص اللباس من
ال يطمع والقرب املسـاكني يعظـم أهل الدين له نكلمه هيبة نـكاد ال منا وقـربه إيانـا تقريبـه مـع واهللا
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الليل أرخى وقـد بعض مواقفه يف رأيتـه لقد وأشـهد عدله من الضعيف وال ييـأس باطلـه يف القـوي
غري دنيا يا ويقول: احلزين بكاء ويبكي السليم متلمل يتململ حليته عىل قابضا نجومه سدوله وغارت
من آه آه قصري وخطرك قليل فعمرك فيها يل الرجعة ثالثا باينتك قد هيهات هيهات تشوقت غريي إيل

كذلك. كان واهللا احلسن أبا اهللا رحم وقال: معاوية فبكى الطريق. السفر ووحشة وبعد الزاد قلة
ثالث عىل قال: عيل$ علينا؟ أحببت مل معمر: بـن خلالد قال معاوية أن عسـاكر أخـرج ابن –

(١٣٢ (ص حكم. اذا عدله وعىل قال اذا صدقه وعىل غضب حلمه اذا عىل خصال،
بيته اللهم وأهل حممـد عىل يصيل حتى الدعـاء حمجوب اهللاملسو هيلع هللا ىلص: قال رسـول الديلمي أخـرج –

(١٤٨ حممد وآل حممد. (ص عىل صيل
وعيل ومحزة أنا اجلنة املطلب سادات أهل عبد بنو نحن قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول أن الديلمي أخرج –

(١٦٠ (ص واملهدي#. واحلسني واحلسن وجعفر
وعملوا الذين آمنوا ﴿إن نزلت ملا عن ابن عياس أنه قال الذرندي مجال الدين احلافظ أخرج –
تأيت وشـيعتك أنت هو طالب$: ايب بن لعيل اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول خري الربية﴾ قال أولئك هم الصاحلات

مقمحني. غضابا عدوك راضني مرضيني ويأيت يوم القيامة أنت وشيعتك
بن بسـيامهم﴾ عن كال يعرفون رجال األعراف ﴿وعىل اآلية هـذه تفسـِري يف الثعلبي أخـرج –
ذو وجعفر طالب أيب بن وعيل ومحزة العباس عليه الرصاط من عال موضع قال: األعراف أنـه عبـاس

(١٦٩ (ص بسواد الوجوه. ومبغضيهم الوجوه ببياض حمبيهم يعرفون اجلناحني
بيته يف رحـى تطحن فرأى عيل ينادي ذر أبـا أرسـل اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول أن سـريته املال يف أخـرج –
قد األرض يف سـياحني مالئكة أن هللا علمت أما ذر أبا يـا فقال: بذلك النبي فأخرب أحـد معهـا وليـس

(١٦٧ (ص حممدملسو هيلع هللا ىلص. آل بمعونة وكلوا
فقال فقىض بينهـام القضاء يف لعـيل$ فـأذن خيتصامن جـاء أعرابيان قـال: قطني الـدار – عـن
موالك هذا هذا؟ من ما تدري وقال: وحيك وأخذ بتالبيبه عمـر ، فوثب إليه يقيض بيننا أحدمهـا: هذا

(١٧٩ (ص بمؤمن. فليس يكن مواله ومن مل مؤمن وموىل كل
أعلم. فقال: فهو عليا عنها فقال: أسأل مسألة عن سأل معاوية رجال أن حنبل أمحد بن أخرج –
رسـول كان رجال كرهت لقد قلت قال: بئس ما عيل. جواب من إيل أحب هبا املؤمنني جوابك أمري يا
عمر وكان بعدي نبي ال أنه إال موسى من هارون بمنزلة مني أنت له: قال ولقد عزا بالعلم يعزه اهللاملسو هيلع هللا ىلص

منه. يشء أخذ عليه اذا أشكل
عن ميمون بن عمرو عن بسنده بن أمحد موفق الثاين عرشعن الباب يف احلنفي القندوزي ذكر –
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يف صفني أيام الكوفة أهل بعض أنشد قال طالب أيب بن عيل بعد خدجية من أسلم أول ابن عباس قال
شعرا: مدحه

ــه ــطــاعــت ب االمـــــــام الــــــذي نــــرجــــوا أنـــــت
ــا ــران ــف غ ـــن ـــم ـــرح ال مــــن ـــور ـــش ـــن ال يـــــوم

مــشــتــبــهــا ـــامـــاكـــان ـــن ـــن دي مــــن أوضــــحــــت
ـــا ـــان ـــس إح فـــيـــه عـــنـــا ــــــك رب جــــــــزاك

كــلــهــم الــــنــــاس ــــى ــــداءألول ــــغ ال ــي ــس ــف ن
ـــا ـــوالن ـــرم ـــي ـــخ ـــي ال ـــل ـــي ع ـــب ـــن ـــد ال ـــع ب

معا ــن  ــي ــن ــؤم ــم ال ومـــولـــى الــنــبــي أخــــي
ـــا ـــمـــان ـــقـــاوإي ـــصـــدي ت الــــنــــاس وأول 

(٥٩ (ص
النبيملسو هيلع هللا ىلص أمر من علمته شئ أول قال: عن ابن مسعود بسنده أمحد بن موفق ذكرالقندوزي عن –
ومعه باب الصفا من رجل عنده إذ أقبل نحن فبينا عبد املطلب بن فنزلت دارالعباس مكة مـن قدمـت
هذا إن يا عباس فقلنا: سبعا بالبيت طافوا ثم املرأة الغالم ثم اسـتلمه ثم احلجر فاسـتلم وامرأة مراهق
بنت زوجته خدجية واملرأة طالب أيب عيل بن حممدملسو هيلع هللا ىلص والغالم أخي ابن هذا قال: فيكم. نعرفه مل الدين

الثالثة. إال هوالء الدين هبذا اهللا يعبد أحد األرض وجه عىل ما خويلد
املؤمنني أنشد: ألمري أبيات ٦٧ عرشص الرابع الباب القندوزي يف ذكر –

ــي ــم ــه س ـــــــأن ب ــــــــــام األن لـــقـــدعـــلـــم
ــم ــه س ـــــل ـــل ك ـــض ـــف ي االســــــــــالم ـــــن م

وصــــهــــري أخـــــــي الــــنــــبــــي ـــــد ـــــم وأح
ــي ــم ع ــــــــن واب ــــه صــــلــــى ــــل ال ـــه ـــي ـــل ع

لـــــلـــــنـــــاس طـــــرا قــــــائــــــد وإنـــــــــــي
وعـــجـــم ــــــرب ع مـــــن ـــــــــالم ــــــى االس إل

ـــس ـــي رئ ــــد ــــدي ــــن ص ــــــل ك ــــــل ــــــات وق
ضـــخـــم ـــــــــــــالم االس ــــــن ــــــارم ــــــي وج

ـــــي والئ ــــم ــــه ــــزم أل ــــــرآن ــــــق ال وفـــــــي
ـــعـــزم ب ــــا ــــرض ف طــــاعــــتــــي وأوجــــــــــب
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ــــى أخـــــوه ــــوس مـــــن م ـــــــــارون ه ـــا ـــم ك
ــي ــم ــه س وذاك ـــــــوه أخ ــــــا أن ـــــــذاك ك

ــــا ــــام إم ــــم ــــه ل ــــي ــــن ــــم أق ـــــك ـــــذل ل
ــم خ ـــــر ـــــغـــــدي ب ــــــه ب وأخـــــبـــــرهـــــم

ــي ــم ــه ــس ب يـــعـــادلـــنـــي ـــم ـــك ـــن م فـــمـــن
ورحــــمــــي وســــابــــقــــتــــي ــــــي ــــــالم وإس

ـــــــل ثـــــــم ويِ ـــــــــل فــــــويــــــل ثـــــــم وي
ــي ــم ــل ــظ ب ــــــدا غ ـــى اإللــــــــه ـــق ـــل ي ـــن ـــم ل

ـــــل وي ـــــــم ـــــــــل ث وي ـــــــم ـــــــــــل ث ووي
ــي ــم ــض ه ومــــريــــد ـــي ـــت ـــاع ط ـــد ـــاح ـــج ل

يـــشـــقـــى ســـفـــاهـــا ـــــذي ـــــل ـــــــــل ل ووي
جــــرم غــــيــــر ـــــن م ــــــي ــــد عــــــداوت ــــري ي

القتال﴾ املؤمنني اهللا ﴿كفـى مسـعود: ابن مصحف السـيوطي يف الدين جالل احلافظ قـال –
(٩٢ (ص طالب$. أيب بن بعيل

حسـنا وعدا وعدناه تعـاىل ﴿أفمـن يف قولـه ابن عبـاس عـن جماهـد عـن بسـنده احلموينـي –
ومحزة. عيل يف قالت: نزلت فهوالقيه﴾

من وهم خريمنها فله باحلسنة جاء ﴿من وجل قوله عز والثعلبي يف واحلمويني احلافظ أخرج –
أخرجوا كنتم تعلمون﴾ إال ما هل جتزون النار يف وجوههم فكبت بالسيئه جاء ومن آمنون يومئذ فزع
هبا جاء من التي باحلسنة أنبئك عبداهللا أال أبا يا يل عيل$: قال قال: اجلديل عبداهللا عن أيب بأسانيدهم
احلسـنة قال: قلت: بىل. عمال. معها ومل يقبل يف النار أكبه اهللا هبا جاء من التي اهللا اجلنة والسـيئة ادخله

(٦٩ ص للقندوزي والعرشون اخلامس (الباب والسيئة بغضنا. حبنا
واملقام الركن بني صفن رجـال أن لو مرفوعا: عباس ابن عن الثاين اجلـزء القنـدوزي ذكـر يف –

(١٧ (ص النار. دخل ا حممدملسو هيلع هللا ىلص بيت ألهل مبغض وهو تعاىل اهللا لقي وصام ثم فصىل
فقال عجزة كعب بن لقيني قال: ليىل أيب بن عبدالرمحن عن البخاري أخرج ذكرالقندوزي –
كيف اهللا رسـول قلنا يا فقال: فاهدهـا. بىل فقلت: اهللاملسو هيلع هللا ىلص. من رسـول هدية سـمعتها لـك أهـدي يل:
محيد انك ابراهيم عـىل صليت كام آل حممـد وعىل حممد صـيل عىل اللهم قولوا قـال: الصـالة عليـك؟

جميد.
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صالة عىل أبطأ بالال أنس أن عن عيل عـن داود وأبو حنبل بن أمحد أخرج ذكـر القنـدوزي –
فاشـتغلت يبكي والصبي تطحن وهي بفاطمة¢ مررت قال: حبسـك؟ ما النبيملسو هيلع هللا ىلص فقال له الصبـح

(٢٥ ص (اجلزء الثاين اهللا. رمحتها رمحك له النبيملسو هيلع هللا ىلص قال أحبسني فذلك بالرحى
عيل$ فضل مثل مكتسـب اكتسـب ما قال: مرفوعا بن اخلطاب عمر عـن الطـرباين – أخـرج

الردى. عن ويرده اىل اهلدى هيدي صاحبة
سيكون رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال قال: الغفاري& عن ايب ذر الفردوس صاحب أخرجه القندوزي –

والباطل. بني احلق الفاروق فانه طالب عيل بن ايب فالزموا ذلك كان فان فتنة بعدي من

(أقول)
ابناءه وعىل علِيه وسـالمه اهللا صلوات طالب عيل بن أيب املؤمنني أمري حب ثبـت قلوبنا عىل اللهـم
عىل وأمتنا أحينـا حمياهم اللهم بواليتم املتمسـكني ومن آثارهم يتبع ممـن واجعلنا الطاهريـن الطيبـني
ما ومنزلته ورشفه فضله من اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول أبان العظيم الذي قد هذا االمام نعم معهم حمبتهم واحرشنا

حميط. ورائه من واهللا البالغ اال الرسول عىل وما له والطاعة اتباعه فألزمهم مأل اخلافقني
وكف كفي بكر ابا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: يا رسول قال قال: الصديق بكر ايب عن الفردوس صاحب – أخرج

سواء. العدل يف عيل
عيل حق قال رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال: بن عبداهللا& عن جابر الفردوس صاحب رواه القندوزي –

ولده. عىل األمة كحق الوالد هذه عىل ايب طالب بن
وعيل العلم ميزان أنا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول مسعود قال: عبداهللا بن عن الفردوس رواه صاحب –

عالقته. وفاطمة خيوطه واحلسني واحلسن كفتاه
يف يب ارسي ملا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول قال: قال هريرة ايب عن ابو نعيم احلافظ رواه – ذكـر القنـدوزي

بعثتم؟ بامذا حممد يا ايل سلهم تعاىل اهللا فأوحى السامء االنبياء يف فاجتمع عيل املعراج ليلة
طالب. ايب والوالية لعيل ابن بنبوتك األقرار وعىل وحده اهللا اال اله أن ال شـهادة عىل بعثنا فقالوا:
منذر أنت ﴿انام نزل قوله تعاىل ملا قال: عباس بـن الفردوس عن ٦٢( رواه صاحب الثـاين ص (اجلـزء

هيتدي املهتدون. يا عيل وبك اهلادي وعيل املنذر اهللاملسو هيلع هللا ىلص: أنا رسول قال قوم هاد﴾(١) ولكل
الناس يعلم قال رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: لو قال: حذيفة عن رواه صاحب الفردوس القندوزي ذكر –
الست قال: وحني واجلسد الروح وآدم بني بذلك فضائله سمي ملا أنكروا أمري املؤمنني سمي عيل متى

٧ آية الرعد سورة (١)
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وعيل أمريكم. نبِيكم وحممد ربكم أنا تعاىل اهللا فقال بىل. قالوا: بربكم؟
عيل فقال: مع اهللاملسو هيلع هللا ىلص جالسا رسول رأيت قال: مالك بن أنس عن حنبل بن أمحد االمام – رواه

خلقه. اهللا عىل حجة وهذا أنا
شـبان من طائفة مع جلوسـا بمكة كنا ابن عباس قال: عن املغازيل ابن ذكر القندوزي رواه –
بعدي من وصيي فهو منزله يف النجم هذا فقالملسو هيلع هللا ىلص: من انقض نجم انقض اذ اهللاملسو هيلع هللا ىلص وفينا رسول قريش
ضل هوى ما إذا فنزلت ﴿والنجم بعيل ضللت قد فقالوا: عيل$ منزل يف انقض وقد ونظـروا فقامـوا

غوى﴾(١). وما صاحبكم
الكتاب﴾(٢) علم عنده ﴿ومن تعـاىل قوله عبداهللا بن سـالع يف عن الثعلبي أورده القنـدوزي –

طالب. ايب بن ذلك عيل انام قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول سألت قال:
قال قال: االسود& بن املقداد عن كتابه إسحاق يف وأورده أبو الثاين اجلزء القندوزي ىف ذكر –
آلل حممد والوالية الرصاط جواز عـىل آل حممد وحب من النار آل حممد بـراءة معرفـة اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول

من العذاب. أمان
طالب$: أيب بن عيل املؤمنني قال أمِري املؤمنني ومواعظه: أمري حكمة نبذة عن –

والشـح الدنيا عىل واحلرص باجلهـل خصـال، القناعة بخمسـة اخللق عـىل مسـدود الطريـق - ١
بالرأي. واالعجاب بالعمل بالفضل والرياء

عند وقول احلق اخللوة يف والعفة من العرس واجلود الغضب عند العفو األعامل أربعة، أصعب - ٢
ترجوه. أو ختافه من

عنهم. تبن الرش أهل وباين منهم اخلريتكن أهل قارن - ٣
مثواك. به أصلحت ما دنياك إال مالك من - ٤

وليس ونفعك مرضته يف يسـعى فانه االحسـان منك عىل أقوى اإلسـاءة عىل أخوك اليكون - ٥
تسوءه. أن رسك من جزاء

أعظمه أهانه. ومن خانه الزمان من أمن - ٦
والغنى الصرب يف والنرص يف الصدق واملروءة التواضع يف التقوى والرفعة الكرامة يف وضعت - ٧

الصمت. يف والعافية الزهد يف والراحة القناعة يف
عليه. الساخط كثر نفسه عن ريض من - ٨

النجم سورة (١)
٤٣ آية الرعد (٢) سورة
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نفسه. حماسن أسلبته أدبرت غريه واذا حماسن اعارته احد الدنيا عىل اذا أقبلت - ٩
عليكم. جينفوا(١) مل غبتم وان عليكم بكوا متم ان الناس خالطوا - ١٠

فانتهزوا فرصة اخلري. السحاب مر متر والفرصة باحلرمان واحلياء باخليبة اهليبة - قرنت ١١
عن املكروب. والتنفيس امللهوف اغاثة العظام الذنوب كفارات من - ١٢

فاحذره. نعمه يتابع عليك ربك سبحانه رأيت اذا - ١٣
وجهه. وصفحة فلتات لسانه من شيئا االظهر أحدا أضمر - ما ١٤

باجلهل عمي عن احلق. نزاعه كثر ومن محيدا الناس عاش يف حلم - من ١٥
رش منه. الرش وفاعل منه اخلري خري فاعل - ١٦

كرساب فانه ومصاحبة الكذاب واياك فيرضك أن ينفعـك يريد فانه األمحق ومصاحبة - إيـاك ١٧
القريب. عنك ويبعد البعيد اليك يقرب

قلبه. وراء العاقل ولسان فيه يف احلمق طالب - ١٨
تعجبك. حسنة من اهللا عند خري تسوؤك سيئة - ١٩
الشهوات. مادة واملال الطالب جناح الشفيع - ٢٠

الكالم. نقص العمل تم اذا - ٢١
غربة. األحبة - فقد ٢٢

واألركان. ما ظهر عىل اجلوارح وأرفعه اللسان عىل وقف ما العلم أوضع - ٢٣
أرضمنه. هو عليه ما اهللا فتح إال دنياه دينه الصالح من شيئا املرء يرتك - ال ٢٤

أجره. ويبقى مئونته تذهب وعمل تبعته وتبقى لذته تذهب عمل عملني بني شتان ما - ٢٥
فيعيش يف طلب اياه الغناء الـذي ويفوت هرب منه الـذي الفقر يسـتعجل للبخيل عجبـت - ٢٦

األغنياء. حساب اآلخرة يف وحياسب عيش الفقراء الدنيا
عينك. يف املخلوق يضعف عندك اخلالق عظم - ٢٧
لغريك. خازن فيه فأنت قوتك فوق كسبت ما - ٢٨

والنار. والعداوة والوجع الفقر كثري قليلها أربعة - ٢٩
جواهر الرجال. يعرف تقلب األحوال يف - ٣٠

الوايش ضِيع الصديق. أطاع من - ٣١
الصواب. خفي اجلواب ازدحم اذا - ٣٢

واخلصومة احلكم عليه ىف عليه مال جينفوا: أي جنف (١)
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الشهوة. قلت املقدرة كثرت اذا - ٣٣
األسد. كراكب السلطان صاحب - ٣٤

اهللا يك من عمرك يأت إن فإنـه أتاك قد الذي يومك عىل يأتك هـم يومـك الذي مل حتمـل ال - ٣٥
برزقك. فيه

حب أمه. الرجل يالم وال أبناء الدنيا الناس - ٣٦
عىل هبا واذا أدبـرت فانترصوا عىل النوافل فامحلوها أقبلـت فاذا وأدبارا للقلـوب أقبـاال إن - ٣٧

الفرائض.
تقطره. من فانظر عند السؤال يقطره وجهك جامد ماء - ٣٨

بمعروفه يمن ال وجواد ان يتعلم يستنكف ال وجاهل لعلمه مستعجل عامل أربعة قوام الدين - ٣٩
بدنياه. يبيع آخرته ال وفقري

يف الدنيا قول يقـول األمل بطـول التوبة يف ويطمـع عمل بغـري اآلخرة يرجـو تكـن ممـن - ال ٤٠
أويت ما شـكر عن ِيعجز يقنع مل وان منع يشـبع مل منها أعطي الراغبني ان فيها عمل ويعمـل الزاهديـن
عملهم ويبغض وال يعمـل الصاحلني يـأيت حيب ال بام ينتهي ويأمر وال ينهـى بغي مما الزيـادة وينبغـي
ويقنط عويف اذا بنفسه يعجب الهيا أمن صح وان نادما ظل سقم ان املذنبني وهو أحدهم يكره املوت
لنفسـه يرجو ذنبه بأدنى من غريه عىل خياف يسـتقر ما عىل يغلبها ما يظن وال عىل نفسـه تغلبه ابتىل اذا
افتقر وان وفتن بطر استغنى ان مغرتا اعرض رخاء ناله وان مضطرا دعا بالء اصابه من عمله أن بأكثر
فهو يتعظ وال املعوظة يف يعترب ويبالـغ العربة وال يصف اذا سـأل ويبالغ عمل اذا ووهـن يقترص قنـط
خيشـى والعزم مغنام مغرما الغنم فيام يبقى يرى مقل يناقش فيام يغنى ويسـامح وبالعمل مـدل بالقـول
ما من طاعته ويستكثر نفسـه من منه أكثر مايسـتقل غريه معصية من يسـتعظم الفوت يبادر وال املوت
مع الفقراء مـن الذكر اهللا األغنِياء احب مداهن اللغو مـن ولنفسـه طاعن عىل الناس غريه مـن حيقـره
اخللق خياشى يويف وال نفسـه يستويف ويغوى غريه حيكم عليها لغريه يرشـد وال لنفسـه غريه حيكم عىل

خلقه. اذى يف يف ربه وال خيشى ربه

(أقول)
اجلميل كالمه العذب من نبذة املؤمنني$  حكمـة أمري من الدرر أقوال هذا من كتابنا يف أثبتنـا قـد
امام الكونني العارفني سيد يتعلم ويأخذ احلكمة واملوعظة من أن أراد ملن للمتعلمني هو مدرسة الذي
املودة ينابيع عن كتـاب نقال وحكمة نقل أربعبن مقالـة عىل أخترصنـا وقد واحلسـني#. احلسـن أبو
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وهو عندهم الثقـات ومن السـنة واجلامعة أهل من مسـانيد مسـند يعترب هو الذي احلنفي للقنـدوزي
حممد الشيخ بن كالن بخواجة ابراهيم املعروف شيخ بن شيخ سـليامن األجمد الشـيخ العالمة الفاضل

احلنفي. القندوزي البلخي احلسيني بابا خواجة به املشتهر معروف
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الثاين) (اجلزء املحرقة الصواعق

تكرمون بنا فإنه بنا واستشفعوا اهللا تعاىل اىل بمحبتنا توسلوا رفعه: جابر عن القندوزي ذكر –
(٦٨ (ص اجلنة. يف كلهم ترزقون فمحبونا أمثالنا غدا َحتبون وبنا وبنا

اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول دخل إذ يوما لنائم إين قال: عيل$ أبيه عن احلنفية بن عن حممد ذكر القندوزي –
اهللا بأن هذا برش يل: فقـال أتاين فإن جربائيل وأمي بك أيب يفدى برجله وقال: قـم وحركنـي فنظـر إيل
وبخس طعن عليه وإن من وملحبيه ولذريته وشيعه له ليغفر تعاىل اهللا صلبه وأن األئمة من جعل َتعاىل

النار فهو يف حقه
أمحد شككت يا يل: فقال النوم يف اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول رأيت قال: حنبل بن أمحد عن القندوزي ذكر –
له كنت من السـنة حديثا أربعني أمتـي عىل حفظ من حديثي عـن ادريس بن الشـافعي حممـد قـول يف

السنة. بيتي من أهل فضائل أن عرفت ما يوم القيامة شفيعا
عن وائل عن أبى حدثني قالت السـهمي بن عاص عبداهللا بنت عائشـة عن القندوزي ذكر –
يذكرون فضائل حممد اجتمعوا قوم من ما يقول: رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص سـمعت أم سـلمة& قالَت: نافع عن
وقالت املالئكة عرجت تفرقوا فـإذا حتدثهم هبم حلقت حتى السـامء من هالئكة هبطت إال حممـد وآل
يذكرون قوم مع كنا هلم: منها فتقول أطيب رائحة شممنا ما منكم نشم رائحة إنا هلم: املالئكة اآلخرة
املكان اىل بنا اهبطوا فيقولون: تفرقوا اهنم فيقولون: ِإليهم بنا اهبطوا فيقولوا: حممدملسو هيلع هللا ىلص بيت ال فضائل

الذي كانوا فيه.
عند حرسة ملحبك أن ليس عيل حسـبك عن عائشـة رفعته: يا عن مرسوق القندوزي ذكر –

القيامة يوم فزع وال قربه يف وال وحشة موته
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عيل. خمالفة االسالم أول ثلمة يف القندوزي عن جابر رفعه: ذكر –
لك غفر اهللا أن عـيل يا قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص عيل$ عن رسـول عن الديلمي أخـرج ذكـر القنـدوزى –

األنزع البطني. فانك فابرش شيعتك وملحبي ولذريتك ولشيعتك وألهلك ولولدك
آمنوا الذين ﴿إن نزلت ملا عباس قال: ابن عن املدين الزرندي الدين مجال قال القندوزي ذكر –
القيامة يوم تأيت وشيعتك أنت هو لعيل: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول قال الربية﴾ خري هم أولئك الصاحلات وعملوا
منك تربأ من عدوي؟ قال: ومن فقال: مقمحني غضبا أعداؤك ويأيت مرضيني راضني وشـيعتك أنت

ولعنك.
ايب هريرة عن األسـلمي بريدة عن الرتمذي أخرج املناقب، يف اخلوارزمي املؤيد ابـو أخـرج –
فيم عمره عن عن أربع يسـأل اهللا الرجـل حتى قدم عن قدم تزول ال بيده نفيس والذي قـال: مرفوعـا

البيت. أهل حبنا وعن أنفقه وفيم كسبه مم ماله وعن أفناه وعن جسده فيم أباله
لعيل$. من الفضائل ماجاء الصحابة من جاء ألحد ما حنبل: بن أمحد االمام قال –

عىل يصربون ال أناسا أن الشافعي االمام أحد أصحاب هو بن سليامن الربيع عن البيهقي نقل –
بكالم آخر ويشتغلون رافيض هذا يقولون يذكرها أحدا منا رأوا فإذا البيت ألهل فضيلة أو منقبة سامع

يقول:- الشافعي فأنشأ االمام
ــــا ــــي ذكــــرواعــــل ـــس ـــل ـــج م فـــــي إذا

الــــزكــــيــــة ـــــاطـــــمـــــة وف وســــبــــطــــيــــه
ـــــرى بـــعـــضـــهـــم ذكــــراســــواهــــم ـــــأج ف

ـــة ـــي ـــق ـــل ـــق ـــل س فــــــأيــــــقــــــن أنـــــــــــه
ــه ــي ــن ب مــــــع عـــلـــيـــا ـــــــــــروا ذك اذا 

الـــعـــلـــيـــة ــــــات ــــــرواي ــــــال ب تــــشــــاغــــل
ذا ــــن ع قــــــوم ــــا  ي تــــــجــــــاوزوا ـــــــال وق

ـــة ـــي ـــض ـــراف ال حـــــديـــــث مـــــن فـــــهـــــذا
ــــاس ــــن أن م الــــــى الـــمـــهـــيـــمـــن بــــرئــــت

الــفــاطــمــيــة ـــــرفـــــض حـــــب ال يــــــــرون
ربــــي صـــــــالة ــــــول  ــــــرس ال آل عــــلــــى

ـــة ـــي ـــل ـــاه ـــج ال لـــــقـــــوم ــــه ــــت ــــن ــــع ول
مناجات:- احلسني$ بن عيل االمام عن وروي –
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ــــو أرج ـــا ـــه ل هـــــــواك ـــات ـــح ـــف ن إلــــهــــي
الـــمـــهـــجـــو ــــا ــــه ب ــــش ــــي ــــع وت ـــا ـــي ـــح ت

ــوا ــج ــه ــت اب ـــك ـــات ـــف كـــمـــال ص ــــه ــــوج وب
ــوا ــدرج ــن وي ــم ــغ ال ِيـــطـــوى ــك ــث ــدي ح ــر ــش ــن وب

قــــــوم ســـــــــــوى ــــــــاس ــــــــن ال ــــــــا م
ــوا ــج ــم ه ـــج ـــم ه وغــــيــــرهــــم عــــرفــــوك

ــك ــن ع ــــل  ــــاف ــــغ ال قــــلــــب أعــــتــــب  ال
حــــرجــــوا ـــــى ـــــم األع عــــلــــى ـــس ـــي ـــل ف

ـــوا ـــل ـــع ـــــرا ف ـــــي خ فــــعــــلــــوا ــــــــوم ق
ــــــوا درج ـــا ـــي ـــل ـــع ال ـــــــــدرج ال ــــى ــــل وع

ـــا ـــي ـــدن ال الــــــى الــــفــــقــــراء ـــــوا ـــــل دخ
خــــرجــــوا ـــا ـــه ـــن م دخـــــلـــــوا وكـــــمـــــا

رسول سمعت قالت: سلمة ام صحيح عن بسـند واحلاكم احلسـكاين حنبل بن أمحد أخرج –
فقد سبني. من سب عليا اهللاملسو هيلع هللا ىلص يقول:

أزوج فاطمة أن أمرين وتعاىل اهللا تبارك إن قال: النبيملسو هيلع هللا ىلص أن مسعود ابن عن الطرباين أخرج –
عيل. من

إمام عيل رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: قال قال: االنصاري عبداهللا بن عن جابر احلسـكاين احلاكم أخرج –
خذله. من وخمذول نرصه من منصور الفجرة الربرة وقاتل

عائشة: فقالت العرب. سيد هذا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول فقال بعد من عيل$ ظهر أنه البيهقي أخرج –
العرب. سيد وهو العاملني سيد العرب؟ فقال: أنا بسيد اهللا ألست يا رسول

(أقول)
الكتَب يف وسيام مجة كثرية هلي السنة عند أهل آل حممد# حق الواردة يف والروايات أن األحاديث
عندنا والصحيحة املعتربة الكريم وهي القرآن بعد من فيها إهنا يقولون التي الثقات من املراجع املعتربة
آل حق وردت يف التي الفضائل من الفريقني عند ثابت هو وما املصادر بحثنا وراجعنا تلك ا إذا ونحن
فاطمة طالب والصديقة الطاهرة أيب بن عيل املؤمنني أمري العارفني سيد عن خيصها ما وخصوصا حممد
يف ومادونت القلم بياهنا عن عجز حتى حيصيها أن يمكن ال التي املصلني أفضل صلوات عليهم الزهراء
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الذين حممد بيت أهل حق يف ندوهنا أو نقوهلا أو نبينها أن عسانا ما حقهم#، الكتب يف تلك من كثري
فيه. وما اهللا الكون خلق ملا لوالهم

الكويت: بلدنا يف هبا مررت قد حادثتني وأود ذكر
القليلة وكان باملعرفة أعرفه شـخص فجاءين أصدقاءنا أحد عند جالسـا من األيام يوم كنت –
طالب يف أيب بن عيل وضعتم أنتم يل: املذهب اجلعفري فقال أو الشيعي يكرهون املذهب من الذين هو

القرآن؟
كان اسم عيل اذا وثانيا أوال هذا نحن ننزله ومل رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص قلب عىل اهللا أنزله القرآن أن له: قلت
نحن. وليس أنـزل القرآن الذي هو ألنه سـبحانه من اهللا الكريم فهو القرآن يف موجود طالـب ايب بـن
نزلنا ﴿انا نحن احلـق وقوله السـابقة ألنه يقول الكتَب حرفوا كام َأن حيرفـه أحد ال يسـتطيع والقـرآن

حلافظون﴾. له نا وإ الذكر
فيها؟ قال: أنتـم تقولون صدق اهللا طالب أيب بـن عيل أثبتنا هي اآلية التي تقـول أنا لـه: وما قلـت

العظيم. العيل
أسـامء اهللا اسـم من العظيم فالعيل قول العيل هذه اآليـة؟ ان طالب يف أيب بـن عيل وأين لـه: قلـت
مذكور املؤمنني أمـري ان اسـم فرضنا واذا اهللا احلسـنى أسـامء كلها وهذه الغفور الـرؤوف، كالرمحـن،

جوابا. يرد ومل فسكت منا. االمر وتعاى وليس هذا سبحانه اهللا من فهو بالقرآن
السـنَه أهل يصلون فيها كانـوا التي األماكن بعـض أصيل يف كنت اننـي هـي الثانيـة احلادثـة –
كان والذي من أهـل التعصب اللذين هم الناس أحد أمامي الظهـر وكان صالة كانت وقـد واجلامعـة
فقلت يف الصالة فقام باجتاهي هناية ويرتقب إيل ينظر وكان الظهر صالة فأهنيت لعيل الكارهني من هو
العرص قال االنتهاء من صالة وبعد كذلك ينتظر وهو العرص وصليت فقمت يريد ما اعرف اين نفيس
غري صحيحة صالتنا ان عرفت دليل بأي له: قلت اهللا. صحيحة عنـد وغري هذه خطأ ان صالتـك يل:

صالتنا؟ منا يقبل ال فاناهللا صحيحة غري كانت واذا
اهللا. ويل عليا أن اشهد تقولون أنتم قال:

الصالة. يف وليس األذان يف الصالة خارج اهللا ويل عليا أن له: أشهد قلت
اهللا. ويل عليا ان تقوهلن اشهد حجة بأي قال:

من وبدليل اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول حجها حجة آخر خم وهي بغدير كانت اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول من بحجة قلت:
الكريم. القرآن

خم؟ بغدير اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول حجة وما كانت قال:
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عاد اهللا ملا رسـول أن خم بغدير طالب ايب بن اهللاملسو هيلع هللا ىلص لعيل رسـول نصب عن تقرأ له: كأنك مل قلت
إليك أنزل النبي بلغ ما أهيا ﴿يا وأوحى له عليه جربائيل حجها نزل آخر حجة وهي الوداع حجـة مـن
طالب ايب بن عيل اهللا رسـول فأخذ الناس﴾ من يعصمك رسـالته واهللا بلغت ما تفعل مل وإن ربك من

أنفسكم. بكم من أوىل اين تعلمون أولستم وقال: الناس ومجع
نعم. قالوا:

واخذل نرصه من عاداه وانرص وعاد من وااله مـن اهللا وال مواله فهذا عيل مواله كنت فقـال: مـن
خذله. من

ذكرت. الذي عن يف كتبنا أقرأ اين مل قال:
أراجع سـوف وقال لك فسـكت قلته صحيح ما الوداع لتعرف باب حجة اذهب وراجع له: قلت

ذكرت. ما
اللسان عنه يعجز ما البيت أهل فضائل من تذكر وكتبهم عنادهم وعىل من هؤالء الناس فالعجب

الصدور. يف التي ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب ولكنه
يف وهو ذر& أيب اىل رجل جاء قال: ثعلبة بن معاوية عن يف سريته املال أخرج القندوزي ذكر –
النبيملسو هيلع هللا ىلص إىل أحبهم إليك الناس أحب ان أعرف فإين إليك بأحب الناس فقال: أخربين املدينة مسـجد

طالب (ع(. أيب بن فأشار اىل عيل الشيخ هو ذاك الكعبة ورب أي قال:
من قـال النبيملسو هيلع هللا ىلص: بـدر ليلة كانت ملـا قال: عـيل$ عن املناقب حنبـل يف بـن امحـد أخـرج –
فيها فانحدر مظلمة القعر بعيدا بئرا وأتى قربة فاحتضن لنا املاء؟ فأحجم الناس فقام عيل$ يستسقي
السامء من وحزبه فهبطوا حممد لنرص تأهبوا وإرسافيل وميكائيل جربائيل اىل اهللا تبارك وتعاىل فأوحى

وتبجيال. إكراما عليه سلموا البئر حاذوا فلام
اهلدى وكهف علم فقـال: كان واهللا عيل$ عن سـئل وقد عباس ابن عـن – ذكـر الَقنـدوزي
الدجى يف ظلم أسـفر ونورا للزلفى العلـم ومنتهى ومنبع النـدى احلجى وحمل النهـى وطـود الـورى
املصطفىملسو هيلع هللا ىلص حممد شهد النجوى بعد من وأكرم الوثقى بالعروة احلجة العظمى ومستمسكا اىل وداعيا
بمثله اسمع ومل مثله عيناي تر مل احد فام يفوقه النساء خري وزوج السبطني وأبا صاحب القبلتني وكان

(ص ٣٥) التناد. يوم اىل العباد ولعنة اهللا فعليه لعنة فمن يبغضه
كان رجل يف لتقعون أنكـم قال للناس: انه عباس ابن عـن املناقب يف حنبل امحـد بـن – أخـرج

بيته. فوق جربائيل يسمع وطء قدم
وهوحتت باجلوزق عـيل$ عىل قال: دخلت أبيـه بن عنرتة عن هـارون عن القنـدوزي ذكـر –
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تلبس وأنت هذا املال من بيتك لـك وألهل قد جعل تعاىل اهللا إن املؤمنني أمري يا قطيفـة فقلت: سـمل
(ص ٤٤) املدينة. من خرجت هبا التي لقطيفتي واهنا مالكم من أزدئكم(١) قال: ما الردي الثوب هذا
االنصاري جابر بن عبداهللا السـبعون رواه صاحب الفردوس عن يف املناقب ذكر القندوزي –
املقربني حتى املالئكة عىل يوم طالـب كل ايب بن بعيل يباهي وجل عز اهللا ان اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول قـال: قال

عيل. يا هنيئا بخ بخ يقول:
مرشق النـاس ووجهه اىل خرج انـهملسو هيلع هللا ىلص قال: بـن مهام بالل عن ابـو بكراخلوارزمـي – أخـرج
اهللا بأن وابنتي وابن عمي أخي يف ريب أتتني من بشـارة قال: عوف بن عبدالرمحن فسـأله كدائرة القمر
أهل بعدد حمبي رقاقا فحملت طوبـى فهزها شـجرة هبز خازن اجلنان رضوان وأمر عليـا بفاطمة زوج
املالئكة بأهلها نات اسـتوت القيامـة فاذا كل ملك صكا إىل ودفع من نور مالئكة حتتها وأنشـأ البيـت
سـبب أخي وابنتي النار فصار من فيه فكاكة صكا اليه إال دفعت ألهل البيت حمب يبقى اخللق فال يف

النار. من امتي من رقاب رجال ونساء فكاك

(اجلزء األول) بابن عساكر املعروف أيب القاسم للحافظ دمشق تاريخ
فقال: أحق الـرتاب يف طالب$ نائم ايب بن وعـيل اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول جاء قال: ايب الطفيـل عـن –

(٢٤ الرتاب. (ص الرتاب أنت أبو أبو أسامئك
املؤمنني أمري ترى أن بني تريد يل أيب: يا اجلمعة فقال يوم ايب اسـحاق قال: كنت مع ايب عن –
واللحية الرأس أبيض البطن ضخـم أنزع ورداء إزار عليه خيطب الناس عليا$ فقمت فرأيـت قـال:

(ص ٢٨) نزل. حتى جيلس ومل ترفعون كام فلم يرفع يديه
رسـول مع اهللا عبدت يقول: عليا$ سـمعت قال: جوين بن حبة بن كهيل عن سـلمَة – عن

(٤٣ (ص سنني. سبع األمة من هذه رجل يعبد أن قبل اهللاملسو هيلع هللا ىلص
األكرب وأنا الصديق رسوله وأخو اهللا عبد أنا يقول: عليا$ سمعت قال: عبداهللا بن عباد – عن

(٤٤ (ص سنني. سبع الناس قبل صليت ولقد مغرت كذاب ال يقوهلا اال
أشد منه حتى ضحكا ضحك مل أره ضحكا يوما ضحك عليا$ قال: رأيت العرين حبة عن –

(٥٠ (ص نبيهاملسو هيلع هللا ىلص. قبيل غري هذه األمة عبدك من عبدا أعرف أن ال اللهم قال: ثم ناجذه أبدى
فلام كان منا اهللا شـاء ما فكنا عنده ذر بـايب فنزلنا انا وسـلامن حجبت قـال: ايب سـخيلة عـن –
كان ذلك اختالف فان الناس يف يكون ان خائف واين حدثت أمورا قد أرى إين ذر ابا يا حفوف قلت:

مالكم من ماأصيب أي أزدئكم: ما (١)
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اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول اين سـمعت (ع( فأشـهد طالب بن ايب وعيل وجل عز كتاب اهللا قال: إلزم تأمـرين؟ فـام
احلق بني الفاروق وهو األكرب وهو الصديق يوم القيامة من يصافحني وأول يب من آمن أول عيل يقول:

(٧٦ (ص والباطل.
بكر فسـمعت ابا ابا بايـع الناس بعدما قاعدا كنـت قال: رافع ايب عـن احلسـني بن عـيل عـن –
فيهم وأنت واوالدهم بني عبداملطلب مجع رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص ان تعلم هل اهللا انشـدك للعباس: يقول بكر
ووزيرا أخا مـن أهله له جعل إال نبيا اهللا يبعث مل انه املطلـب عبد بني يا قريـش. فقال: دون ومجعكـم
فلم أهيل يف وخليفتي ووزيري ووصيي اخي يكون أن عىل يبايعني منكم فمن أهله يف ووصيا وخليفة
قائمكم ليقومن تكونوا اذنابا واهللا رؤسا وال االسالم يف كونوا عبداملطلب بني يا فقال: احد منكم يقم
اليه ودعاه له رشط عىل مـا فبايعه طالـب من بينكم عيل بن ايب فقام لتندمن ثـم غريكـم لتكونـن يف أو

(٨٩ (ص نعم. قال: اهللا رسول من هذا له اتعلم
من رسـول رأيت فلقد طالب ايب عن ذكر عيل بـن كفـوا يقول: بـن اخلطاب عمـر سـمعت –
كنت الشـمس عليه طلعت أحب ايل مما اخلطاب آل يف منهن واحدة تكـون يل ألن خصـاال فيـه اهللاملسو هيلع هللا ىلص
وعيل$ قائم عىل سـلمة ام اىل باب فانتهينا اهللا رسـول اصحاب من نرض يف عبيدة وأبو بكر وابـو انـا
عيل$ عىل فاتكأ فثرنا إليه اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول فخرج إليكم خيرج فقال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول أردنا فقلنا: الباب
اهللا بأيام وأعلمهم ايامنـا املؤمنني أول ختاصم. أنـت قـال: انك خماصم عىل منكبيه ثم بيـده رضب ثـم
عاضدي وغاسيل ودافني وأنت بالسـوية وأرأفهم بالرعية وأعظمهم مزية وأقسـمهم بعهده وأوفاهم
حويض. وتذود عن احلمد بلواء تتقدمني وأنت كافرا بعدي ترجع ولن وكرهية شديدة اىل كل واملتقدم

(٩٠ (ص





اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول قال ما باب
عيل$ يف فضل والصحابة

(اجلزء األول) بابن عساكر املعروف ايب القاسم للحافظ دمشق تاريخ
من طالب ايب بن وعـيل زكريا بن عمران وحييى وهـارون بن انا خلقت اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول قـال –

(ص ١٢٦) طينة واحدة.
الثلج من وأبرد الزبـد من والني من الشـهد أحىل لعينا الفـردوس يف ان اهللاملسو هيلع هللا ىلص: قـال رسـول –
من وال لنا فليس الطينة تلك من يكن فمن مل شيعتنا منها منها وخلق اهللا فيها خلقنا املسك من وأطيب

(١٢٦ (ص طالب. ايب بن عيل وجل عليه والية اهللا عز أخذ الذي امليثاق وهي شيعتنا
بن وعيل بعرفات اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول كان يقول: بن عبداهللا سمعت جابر ايب الزبري املكي قال: عن –
منه فدنا عيل. يا وهويقـول: أدن مني النبيملسو هيلع هللا ىلص فأتينا طالب ايب عيل بن وإىل إيل فأومأ جتاهـه طالـب ايب
أصله أنا شجرة من وأنت أنا خلقت كفي- ياعيل يف كفك يعني مخيس- يف مخسك ضع فقال: عيل$
صاموا أمتي أن عيل لو يا اجلنة دخل فمن تعلق بغصن منها أغصاهنا فرعها واحلسـن واحلسـني وأنت

(١٣٤ (ص النار. يف أبغضوك ألكربهم اهللا ثم كاألوتار يكونوا حتى وصلوا يكونوا كاحلنايا حتى
(ص ١٤٢) سنة. عرشين ابن وهو عيل$ قال: دفع رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص الراية اىل ابن عباس عن –
حيملها كان من قال: القيامة. يوم رايتك حيمل من رسول اهللا يا قيل قال: سمرة بن جابر عن –

(١٤٦ (ص طالب$. ايب بن عيل الدنيا يف
أن ترضني أما النبـيملسو هيلع هللا ىلص: هلا فقال له. مال ال عائـال زوجتني اهللا رسـول يا – قالـت فاطمة¢:
(ص ٢٤٩) بعلك. واآلخر أباك أحدمها منهم رجلني فجعل فاختار األرض أهل اىل أطلع اهللا يكون
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فرأيت منه مكة اىل املدينـة من عيل بـن ايب طالب$ سـافرت مع قال: محزة وهـب بن عـن –
فذكرت رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص فلقيت فرجعت قال: منه. ألنالن رسـول اهللا فلقيت لئن رجعت فقلت: جفوة

(ص ٣٨٥) بعدي. عليا وليكم فان لعيل هذا تقولن ال اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول يل فقال فنلت منه. عليا

(اجلزءالثاين) عساكر دمشق البن تاريخ
احلنفية بن األنصـاري وحممد عبداهللا جابر بن عنـد كنا قال: بـن عقيل حممد بن عـن عبـداهللا –
قال اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول سـمعت من ما أخربتني جابر أال يا باهللا أنشـدك فقال: العراق أهل من رجل فجاءه
من الناس وثم هلم هلم وأشار بيده: لعيل فقال فسطاط أو خباء من فخرج اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول كنامع جابر:
أبو ثم باهللا أكان العراقي: أنشـدك الرجل فقال مواله مواله فعيل كنت من وعقارفقال: ومزينة جهينة

(ص ٦٠) وعمر؟ فقال: اللهم ال. بكر
نشـدتك رجل: له الناس فقال عليه واجتمع املسـجد يف فجلس الكوفة ابو هريرة قال: قدم –
من وااله وعاد مـن وال اللهم مواله فعيل مـواله كنت من النبيملسو هيلع هللا ىلص يقول: أسـمعت هريرة ابا يـا بـاهللا

(٧٤ نعم. (ص اللهم هريرة: ابو عاداه. قال
من بأحد تصنعه بعيل شـيئا ال أنك تصنع اخلطاب: بن لعمر قيل قال: اجلعد ايب بن عن سـامل –

(٨٢ (ص موالي. انه قال: النبيملسو هيلع هللا ىلص. أصحاب
يف جملسـه فلام رآه جالس اخلطاب بن ابى طالب$ وعمر بن عىل فاختة قال: اقبل ابى عن –
انك املؤمنني أمري يا القـوم: بعض قال عيل$ قام فلام املجلس يف وتواضع وتوسـع له تضعضع عمـر
رأيتك قال: أصنع به؟ رأيتني وما عمر: قال حممدملسو هيلع هللا ىلص أصحاب من بأحد تصنعه ما صنيعا بعـيل تصنـع
كل وموىل ملوالي واهللا انه ومايمنعني جيلس. قال: حتى وأوسـعت وتواضعت تضعضعت كلام رأيته

(٨٢ (ص مؤمن.
مواله فعيل كنت من لعيل يف معنى النبي يقول الشافعي سمعت قال: سليامن بن الربيع عن –
ال الكافرين آمنوا وإن الذين موىل اهللا ﴿ذلك بأن وجل قوله عز وذلك اإلسالم بذلك والء مواله يعني

(٨٧ (ص هلم﴾(١) موىل
وواليتي واليتي واليته فان طالب ايب عيل بن فليتول وصدقني يب من آمن اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال –

(٩١ (ص اهللا. والية
ويسـكن جنة ممايت حييى حيايت ويموت من رسه ان اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول قال: قال عباس بـن – عـن

١١ آية حممد سورة (١)



٤١
عيل$ فضل والصحابة يف اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول قال ما باب

خلقوا عرتيت فاهنـم بعدي من باألئمة وليقتـد وليه بعدي وليـوال عليا من فليـوال ريب غرسـها عـدن
اهللا أناهلم ال صلتي فيهـم امتي القاطعني من بفضلهم ويل للمكذبـني وعلام- -رزقوافهام طينتـي مـن

(٩٥ (ص شفاعتي.
من أرسـلنا من حممد ﴿وسـئل يا فقال: ملك أتاين عبداهللا يا النبيملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال عبداهللا عن –
طالب. أيب بن عيل ووالية واليتك عىل قال: بعثوا؟ ما عىل قلت: ما بعثوا؟ عىل (١)﴾ قبلك من رسـلنا

(٩٧ (ص
الدر يتمسـك بقضيب أن من رسه يقول: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول قال: سـمعت عازب الـرباء بن – عـن

(ص ١٠١) عيل. بحب فليمسك عدن جنة اهللا يف غرسه الذي
قال: هو؟ نعم. قلت: وما جواز؟ قال: للنار هل اهللا رسول يا للنبي قلت قال: عباس ابن عن –

(١٠٤ (ص ايب طالب. حب عيل بن
خلقك بأحب ائتني اللهـم فقال: مشـويا اهللا طريا رسـول اىل أم أيمن أهدت قال: أنـس – عـن

(ص ١٣١) معه. ايب طالب فأكل بن عيل فجاء منه معي يأكل اليك
من أهل قلت أنت؟ ممن فقالت: النبيملسو هيلع هللا ىلص زوج أم سـلمة عىل دخلت قال: أرقم ابن زيد عن –
يسـب أحدا سـمعت ما يا أمة واهللا اهللاملسو هيلع هللا ىلص؟ قلت: ال رسـول فيهم الذين يسـب من وقالـت: الكوفـة.
(ص حيبه. رسول اهللا واهللا كان حيبه قد ومن بعيل اهللا فعل واهللا اهنم يقولون: بىل قالت: رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص.

(١٧١
وأخربين انه أربعة بحب وجل ريب عز أمرين اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول قال قال: عن ابيه بريدة ايب عن –
عيل يا منهم انك يا عيل انك عيل منهم انك يا وقال: فخاطب عليا$ هم؟ من رسول اهللا يا قلنا حيبهم

(١٧٧ (ص وسلامن. واملقداد ذر وأبو ثالثا- منهم-
رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص أيسـب عبداهللا أبا فقالت: يا سـلمة أم عىل قال: دخلت اجلديل اهللا عبد عن ايب –
حيبه. ومن طالب بن ايب عيل يسب أليس وأنى يكون هذا. قالت: اهللا سبحان وأنتم أحياء؟ قلت: فيكم

(ص ١٨٢) حيبه. اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول يسب أليس قالت: قلت: بىل.
طالب$ بن ايب عيل بيد آخذ وهو املسجد اهللاملسو هيلع هللا ىلص ونحن يف رسول علينا دخل قال: عن جابر –
ويبغض أنه حيبني زعم من كذب قال: اهللا. رسول بىل يا قالوا: حتبوين. أنكم ألستم زعمتم النبي: فقال

هذا. (ص ١٨٥)
أحبك وصدق فيك لعيل$: طوبى ملن يقول اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول سمعت قال: يارس عامر بن عن –

٤٥ أية الزخرف (١) سورة



٤٢
ج٢ / السنة أهل مسانيد في وفاطمة¢ عيل$ ومناقب فضائل

(ص ٢١١) فيك. وكذب أبغضك ملن وويل
عىل طريق ثم يقف عاتقه عىل ولده حيمل خيرب يوم بعد من – قال أنس بن مالك: كان الرجل
فإن قال املقبل. الرجـل هذا حتب بني أي باصبعه: وأومأ بوجهه تلقـاءه يوجهه اليه واذا نظـر عـيل$
حاجة فال بأهلها تلحق أبيك وال بأمك إحلق األرض، وقال له: حرف به ال قال قبله، وإن نعم الغالم

(٢٢٥ طالب$. (ص عيل بن أيب حيب ال فيمن يل
الركن ييل مما خرج علينا اذ حيدثنا اهللاملسو هيلع هللا ىلص الكعبة ورسول بفناء نحن قال: بينام عن ابن عباس –
ايب بن عيل فقال لعنت. وقال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول فتفل قال: الفيلة من يكون ما كأعظم عظيم شـئ اليامين
هذا إبليس أعلم. قـال: ورسـوله اهللا عيل قال: تعرفه يا ما قـال: أو اهللا؟ رسـول يا طالـب$: مـا هذا
علمت ما أو قال: أقتله؟ اهللا يا رسول وقال: موضعه. عن وجذبه فأزاله ناصيته عىل فقبض إليه فوثب
طالب واهللا ما ايب بن يا ولك مايل قال: ناحية ثم فوقف يده فرتكه من قال: املعلوم. الوقت أجل اىل أنه
قال واألوالد﴾(١) األموال يف ﴿وشـاركهم تعاىل اهللا قال أقرأ ما فيه أباه شـاركت وقد اال أحد أبغضك
ألجد فإين فخنقته بحلقه فأخذت الصالة يل يف فقال: لقدعـرض ثم حدثنا رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص عباس: ابن
تنظرون إليه. (ص بالسارية ألريتكموه مربوطا سليامن$ أخي دعوة ولوال كفي عىل ظهر لسـانه برد

(٢٢٦
فقال: ألنه حتـب عليا؟ ال قريش مابال احلسـني بن لعيل قلت قال: أبيه أيب طـاوس عن عـن –

(ص ٢٢٩) العار. آخرهم وألزم النار أوهلم أورد
فهمه يف نوح وإىل علمه يف آدم اىل ينظر أراد أن اهللاملسو هيلع هللا ىلص: من رسول قال احلمراء قال: عن أيب –
بن عيل إىل فلينظر بطشـه يف وإىل موسـى بن عمران زهده يف زكريا بن حييى وإىل حلمه ابراهيم يف وإىل

(٢٨٠ (ص طالب. أيب
وعمر ابو بكر طويال فلحق عليا$ رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص ناجا الطائف كان يوم ملا قال: جابر عن –

(٣٠٨ (ص أنتجاه.. أناجيه ولكن اهللا أنا ما قال: اهللا رسول يا عليا مناجاتك طالت فقاال:
أيب سمعت املنصوريقول املهدي يقول سـمعت سمعت يقول الرشـيد سـمعت املأمون قال –
إليه املصري فسأله طالب ايب عيل بن اىل عباس يقول: رجع عثامن ابن سمعت يقول جدي سمعت يقول
سـمعت قال: إيل؟ النظر لك حتد ما عثامن يا لك ما فقال له عيل$: اليه يمـد النظر فجعل فصـار اليـه

(ص ٣٩٣) عبادة. عيل اىل يقول: النظر رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص
بردائه فقام باب النبيملسو هيلع هللا ىلص اىل واحلسن واحلسني وفاطمة عيل جاء قال: بن عازب الرباء – عن

٦٤ اآلية الإرساء سورة (١)



٤٣
عيل$ فضل والصحابة يف اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول قال ما باب

(٤٣٧ (ص عرتيت. هؤالء اللهم قال: عليهم ثم وطرحه
اهللاملسو هيلع هللا ىلص عدة رسول عند له كانت من فقال: بكر كنت جالسا عند ايب قال: بن جنادة حبيش عن –
أرسلوا قال: متر. من حثيات اهللاملسو هيلع هللا ىلص وعدين ثالث رسول ان اهللا رسول خليفة يا فقال: فليقم فقام رجل
حثيات له ثالث حيثي أن وعـده اهللا رسـول يزعم أن هذا احلسـن ان أبا فقال: يا طالب ايب بـن عـيل اىل
تزيد ال ثمرة سـتني حثية كل يف فوجدوه فعدوها بكر:عدوها أبو فقال له قال: فحثاها متـر فإحثها مـن
خارجان ونحن اهلجرة ليلة اهللا رسول يل قال اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول صدق بكر: ابو فقال األخرى واحدة عىل

(٤٣٨ (ص العدل سواء. يف عيل وكف كفي املدينة: نريد الغار من

(اجلزءالثاين) عساكر دمشق البن تاريخ
مل فمن أمتي وبني بينـي فيام علام جعلتك لعيل: النبيملسو هيلع هللا ىلص قـال قال: حذيفة عن وائـل – عـن ايب

(٤٨٩ (ص كفر. فقد يتبعك

(اجلزءالثالث) عساكر البن دمشق تاريخ
وال كذبت وال كذبت واهللا مـا املنربيقول: عىل عليـا$ سـمعت قال: حييى بن عبداهللا عـن –
يل وإين لعىل لنبيه$ فبينهـا بينهـا ريب من بينة لعـىل إيل وإين عهد مـا وال نسـيت يب ضـل وال ضللـت

(٢٠ لقطا. (ص ألقطه الطريق الواضح
عىل وختمت القرآن سورة تسعني اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عىل قرأت ابن مسعود قال: عن زاذات عن –

(ص ٢٦) طالب. أيب بن عيل قال: هو؟ من له بعده فقيل الناس خري
(ص طالب. أيب بن من عيل اهللا أقرأ لكتاب أحدا رأيت قال: ما السلمي أيب عبدالرمحن عن –

(ص ٣٤) عيل$. املدينة أهل أقىض نتحدث أن كنا قال: عبداهللا *عن (٢٧
(٤٦ (ص غريه. إىل نعدل مل عيل عن ثبت لنا شئ اذا إنا قال: ابن عباس عن –

غريه. نجاوزه إىل مل وثبـت شـئ تكلم به عـيل من فتيا أو قضاء بلغنا اذا قال: عباس ابـن – عـن
(٤٦ (ص

(٤٨ (ص بالسنة. أعلمكم عيل$ قالت: عائشَه عن –
بن الكوفة فعامل بالعراق وعـامل الدرداء أبو بالشـام عامل اىل ثالثة، العلم انتهى مـرسوق: – قـال
عامل عامل الشـام سـأل التقوا فإذا طالب$ ايب بن عـيل املدينة الـدرداء وعامل ابو الشـام وعـامل مسـعود

(٥٢ يسأهلم. (ص عامل املدينة ومل العراق عامل وسأل العراق



٤٤
ج٢ / السنة أهل مسانيد في وفاطمة¢ عيل$ ومناقب فضائل

من أعلم حممدملسو هيلع هللا ىلص يف أصحاب كان رباح ايب بن للعطاء قلت قال: سـليامن ايب بن عبداهللا عن –
(٥٣ (ص أعلمه. ما واهللا ال قال: عيل$

تعرضون بلغني أنكم له سعد: فقال مالك بن سعد أتى أنه بن عرفطة: خالد بكر بن ايب عن –
رسول سمعت لقد سـعد بيده نفس والذي قال: اهللا معاذ قال: بالكوفة فهل سـببته. عيل$ سـب عىل

(٥٥ (ص أبدا. سببته ما أسبه عىل أن عىل فرقي املنشار وضع لو شيئا عيل يف يقول اهللاملسو هيلع هللا ىلص
فورب تفعل ومل عمر: بن لـه فقال عيل$ يذكر رجال أن بلغه عمر أنه ابـن عطـاء عن – عـن

(ص ٥٧) مردود. من اهللا ما هلا من احلسنى سبقت له لقد البنية هذه
اهللا أبغضك قال: أبغضه. فإين عيل ما تقول يف البن عمر عبيدة قال: قال رجل بن سعد عن –

(٥٧ (ص أبغضك. فإين
خلفنا ورجل قال املوسـم أيام يف بذراعي أخذ بن عيل احلسـني كان قال: حلذيفة مـوىل عـن –
اليوم منذ آذيتنا قـد فقال: عليه وأقبل ذراعـي احلسـني فرتك فأطال ذلك أغفر له وألمه اللهـم يقـول:

(٥٧ أمي. (ص مني ومن خري وأيب ايب وألمي وترتك يل تستغفر
من املؤمنني جئتك أمـري فقال: يا معاوية اىل التميمـي أحور جـاء ابن قـال: اسـحاق ايب – عـن
ولكنا اللؤم أتاه وأنى ويلك معاوية: فقال النـاس وأجبن الناس وأعيا الناس وأبخل الناس أألم عنـد
وأنى أتاه التبن وقبـل ألبعد الترب ذهب- يعني تـرب- من وآخر تبن من كان لعـيل بيت لـو نتحـدث أن
أتاه وأنى ويلك عيل من قريش أفصح من عىل رأس رجل املوايس جرت انه ما لنتحدث كنا وان العي
وأخرج عنقك خدعة لرضبت احلرب أن لوال بـن أحور يا رصعه واهللا اىل قط له رجل برز ومـا اجلبـن

(ص ٥٨) يف بلدي. تقيمن فال
من لعيل$ كان لقـد أصحـاب النبيملسو هيلع هللا ىلص: بعض قال يقـول: الطفيل أبا سـمعت فطـر قـال –

(٦٣ (ص خريا. لوسعتهم امللء منها قسمت بني سابقه أن لو ما السوابق
يارسول شأنك ما فقلت: اجلن قال فتنفس وفد ليلة النبي مع كنا قال: مسعود بن اهللا عن عبد –
ثم ساعة مىض فسكت ثم أبو بكر. قال: من؟ قلت: إيل نفيس. قلت: فاستخلف. قال: قال: نعيت اهللا
قال: قلت مسـعود. بن يا نفيس إىل نعيت قال: وأمي. أنَت بأيب اهللا رسـول يا شـأنك ما فقلت: تنفس
قال: شأنك. ما قلت قال: تنفس. ثم مىض ساعة ثم قال: فسـكت عمر. قلت: من؟ قال: فاسـتخلف.
بيده نفيس والذي قال: أما عيل. قلت: من؟ قال: فاستخلف. قلت قال: مسعود. بن يا نفيس إىل نعيت

(ص ٧٢) أكتمني. أمجعني أطاعوه ليدخلن اجلنة لئن



الشورى ألصحاب املؤمنني أمري مناشدة باب
(اجلزءالثالث) عساكر البن دمشق تاريخ

وعثامن عليا يل أدعـوا قال: طعن يوم اخلطاب بـن عمر شـهدت قال: بن ميمون عمـرو عـن –
عيل يا فقال: وعثامن عـيل غري منهم أحدا يكلم فلم وقاص بن ايب وبن عوف وسـعد والزبـري وطلحـة
والعلم الفقه من اهللا أتاك وما وصهرك اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول من وقرابتك حقك يعرفون لك هؤالء القوم لعل
صهرك يعرفوا لك القـوم أن هذا لعل عثامن يا فقال: عثامن دعا اهللا فيه ثـم فاتق هذا األمر فـإن وليـت
فقال: له فدعي صهيبا يل أدعو قال: ثم فيه. اهللا هذا األمر فاتـق َوليت فإن ورشفك اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول مـن
فلام رقبته فارضبوا خالف فمن رجل اجتمعوا عىل فإذا بيت يف القوم هؤالء وليحل ثالثا بالناس صل
أمري يا فام يمنعك عبـداهللا: ابنه له فقال بـه الطريق يسـلك األجيلح يولوها أن قال: عنده مـن خرجـوا

(٨ ه (ص وميتا. أحتملها حيا أن قال: أكره املؤمنني
حيملها كيف األصلع ولوهـا أن درهم هللا الشـورى ألصحاب قال عمر قال: ابـن عمر عـن –
فقد إن اسـتخلف فقال: وال توله. منه ذلك أتعلم فقلت قال: عنقه بالسـيف. عىل محلها وإن احلق عىل

(٨٣ مني. (ص خري هو قد ترك من مني وإن أترك خري من هو استخلف
يسـتطيع ال بام عليهم ألحتجن واهللا الشـورى: يوم عـيل$ قال قال: بن واثلـة عمـرو عـن –
وطلحَة والزبري وعبدالرمحن لعثامن قال ثـم خالفه. يقول وال رده عجميهم وال وال عربيهم قرشـيهم

طلحة:- قدم وقد كان قريش من وكلهم أصحاب الشورى وهم وسعد
ال. قبيل؟ قالوا: اللهم اهللا وحد أحد إال هو أفيكم إله ال باهللا الذي قال: أنشدكم - ١

ال. وصىل القبلتني؟ قالوا: اللهم قبيل هللا هل فيكم أحد صىل باهللا أنشدكم قال: - ٢
بيني فآخى املؤمنني آخى بـني اذ غريي اهللاملسو هيلع هللا ىلص أخو رسـول أحد فيكم هل باهللا أنشـدكم قـال: - ٣
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ال. اللهم قالوا: لست بني؟ إال إين موسى من هارون بمنزلة منه وجعلني نفسه وبني
يف معه وكنت وفتح بايب ابوابكم رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص سـد اذ غريي أفيكم مطهر باهللا - قال: أنشـدكم ٤
اهللا أمر نعم قال: عيل وفتحت باب اهللا غلقت أبوابنا رسول يا فقال: عمه. اليه ومسـجده فقام مسـاكنه

ال. اللهم قالوا: أبوابكم؟ وسد بابه بفتح
فقال: خيرب يوم ايل الراية دفع رسـوله مني اذ واىل اىل اهللا أحب أحد باهللا أفيكم نشـدتكم قال: - ٥
خلقك بأحب إئتني اهللا يقول: إذ الطائر وِيوم ورسوله اهللا وحيبه ورسوله اهللا حيب من اىل الراية ألعطني

ال. اللهم قالوا: غريي؟ رسولك اللهم وإىل رسولك وإىل فجئت فقال: اللهم معي يأكل إليك
احلكم؟ ذلك اهللا رفع غريي حتى نجواه صدقـة يدي بني قدم أحد أفيكم باهللا نشـدتكم - قـال: ٦

ال. اللهم قالوا:
اللهم قالوا: غريي رسوله ويف اهللا يف والعرب قريش مرشكي أفيكم من قتل باهللا نشدتكم قال: - ٧

ال.
دعا ما مثل الواعية أذنه يكون وأن العلم يف له اهللا رسـول أفيكم أحد دعا قال: نشـدتكم باهللا - ٨

ال. اللهم قالوا: يل؟
نفسـه اهللا جعله رسـول من يف الرحم اهللا رسـول اىل أقرب فيكم أحد هل نشـدتكم باهللا قال: - ٩

ال. اللهم قالوا: ونساءه نساءه غريي؟ أبناءه وأبناه
سـيدة اهللاملسو هيلع هللا ىلص بنت رسـول فاطمة زوجتي مثل له زوجة أحد اليوم أفيكم باهللا نشـدتكم - قال: ١٠

ال. اللهم قالوا: عاملها؟ نساء
اجلنة شباب أهل سيدي ابني احلسن واحلسني مثل ابنان له فيكم أحد هل باهللا - قال: نشدتكم ١١

اللهم ال. قالوا: خال النبيني غريي؟ ما
مع باجلناحني املزيـن اجلنة يف الطيـار جعفـر كأخي أخ لـه أفيكـم أحد بـاهللا نشـدتكم - قـال: ١٢

ال. قالوا: اللهم غريي؟ املالئكة
قرابته غريي من أحد يؤمن أن قبل مع النبي اخلمس يأخذ كان أحد باهللا أفيكم نشدتكم قال: - ١٣

ال. اللهم قالوا: فاطمة؟ وغري
الشهداء محزة اهللا سيد رسول وأسد أسد اهللا عمي مثل عم أحد له باهللا أفيكم نشدتكم قال: - ١٤

ال. اللهم قالوا: غريى؟
غريي؟ أشـاء كيف يل يقلبونه النبي مـع املالئكة غسـل وىل أحد أفيكم باهللا نشـدتكم - قـال: ١٥

ال. اللهم قالوا:
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اللهم ال. قالوا: املالئكة؟ مع اهللا رسول غمض وىل أفيكم أحد باهللا نشدتكم قال: - ١٦
ومواعيده غريى؟ ديونه بعده اهللا عن رسول قىض أحد أفيكم باهللا نشدتكم قال: - ١٧

ال. اللهم قالوا:

(أقول)
الشــورى الذي أصحـاب مــن األعرتافــات وتلـك املؤمنني$ مــن أمـري املنـاشـدات وهلـذه
عـن أضاعـوه الذي املؤمنني حلقه أمـري حيفظوا جدير به أن هلـو األمر هلذا اخلطاب بـن عـمر وضعهم
عشـر منـاشدة سـبعـة ذكـر عىل أقترصت ولقـد أعلم بـه وهم به وبام ناشــدهم منه عـرفوه بام عمـد
يثبت أكثرمما ما لريى عسـاكر البن الثـالث املجلد فلرياجـع االطــالع أحب املؤمنني ومـن أمـري مـن

ذكر.
بالقرب أشياء، بخمسة اخلالفة تستحق يقول: رباح بن ابراهيم قال: سمعت توبة أبى عن –
هذه فلم ير العدو يف والنكاية الدين يف والفقه الدنيا يف اىل اإلسالم والزهد والسـبق اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول من

(٩٨ طالب. (ص ايب يف عيل بن اال األشياء اخلمسة
من طائفة يوم فجاءت جالسـا ذات أبى يدي قال: كنت بني بن حنبل امحد بـن عبـداهللا عـن –
يف أكثرتم قد هؤالء يا فقال: رأسه ايب فرفع وأطالوا وزادوا طالب أيب بن عيل خالفة فذكروا الكرخيني

(١١٤ (ص يزينها. عيل تزين عليا بل مل اخلالفة ان وعيل واخلالفة واخلالفة عيل
علينا فخرج املهاجرين واألنصـار من نفـر اهللاملسو هيلع هللا ىلص يف بيت رسـول عند كنا محدان: ابـن قـال –
التقي احلفي حيب اهللا خياركم املوفون املطيبون إن قال: بىل. قالوا: أخربكم؟ أال وقال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول

(١١٩ ذا احلق مع ذا. (ص مع احلق طالب فقال: ايب قال ومر عيل بن
أمرين رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص النهروان: يوم يقول عليًا أمري املؤمنني قال: سمعت القرصى عن خليل –

(١٦٢ (ص والقاسطني. واملارقني الناكثني بقتال
رسـول فقال عيل فجاء سـلمة أم منزل فأتى رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال: خرج عبد اهللا بن علقمة عن –

(١٦٣ (ص بعدي. والناكثني واملارقني القاسطني قاتل واهللا سلمة هذا أم يا اهللاملسو هيلع هللا ىلص:
يا أبا له: فقلنا صفـني من منرصفه عند األنصاري قاال: أتينـا أبو أيوب واألسـود علقمة عـن –
أناخت حتى لـك وإكراما اهللا من تفضال ناقتـه وبمجئ عليك حممـدملسو هيلع هللا ىلص بنزول أكرمـك اهللا أيـوب إن
الرائد إن فقال: يا هذان اهللا إال إله ال أهل ترضب به عىل عاتقك بسـيفك جئت ثم الناس ببابك دون
والقاسـطني الناكثني بقتال عيل$ مـع طوائف ثالثة بقتـال أمرنا اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول وإن أهلـه يكـذب ال
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منرصفنا فهذا القاسـطون والزبري وأما طلحة أهـل اجلمل وهم قابلناهم فقد الناكثون فأمـا واملارقـني
وأهل النخيالت وأهل وأهل السعيفات الطرفاوات أهل يف املارقون وأما معاوية- يعني من عندهم-
يقول اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول وسمعت قال: اهللا. شاء قتاهلم إن من البد هم ولكن أين أدرى واهللا ما النهروانات
قد عليا إن رأيت يارس بن عامر يا معك واحلق احلق مع ذاك وأنت إذ الفئة الباغية تقتلك ياعـامر لعـامر:
هدى يا من خيرجك ولن ركن يف لن يدليك فإنه عيل مع فاسلك غريه الناس واديا وسلك سلك واديا
أعان سـيفا تقلد ومن در من وشـاحني القيامة يوم اهللا عدوه قلده عليا عىل به سـيفا أعان تقلد عامر من
اهللا. رمحك حسـبك اهللا رمحك حسـبك هذا يا قلنا: نار. من وشـاحني القيامة يوم عيل قلده اهللا عدو به

(ص١٧٠)
الفئة سـتقاتلك عيل يا يقول: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول سـمعت قال: يارس بن عامر عن عشـاقة عن ايب –

(١٧١ فليس مني. (ص يومئذ مل ينرصك احلق فمن عىل وأنت الباغية
اهللا عز وجل يوم يدي للخصومة بني جيثو من أول أنـا عيل$: قال عباد قال: بن قيـس عـن –

(١٧٨ (ص القيامة.
وهدايا نريوز وعنده دهاقني يوم بالرحبة أتيت عليـًا$ قال: أبيه عنرتة عن بن هـارون عـن –
وان ألهل شـيئا- التبقي يعني التطيق شـيئا- إنك املؤمنني أمري يا وقال: بيده فأخذ قنـرب فجـاء قـال:
قال: فأدخله هي ما فانظر انطلق قال: هي؟ وما قال: لك باسـية خبأت ولقد نصيبا املال يف هذا بيتك
أن أردت لقد أمك فلام رأها عيل$ قال: ثكلتك بالذهب مموهة وفضة ذهب آنية مملوءة باسية بيتا فِيه

١٨١ (ص قال: ثم بحصته عريف كل ويأيت جعل يزهنا ثم تدخل بيتي ناراعظيمة
فـــيـــه وخــــــــيــــــــاره هـــــــــذا جــــــنــــــاي

فـــيـــه الـــــــــى يـــــــــده جـــــــــان وكـــــــــل
ما البرصة يقول: عيل$ عىل منرب سمعت قال: جده عن أبيه عن عامر بن العالء بن معاذ عن –
يأكل قورصة له كانت من أفلح وقال: دهقان إيل القويرصة أهداها إال هذه هذا عىل وليت من أصبت

مرة. (ص ١٨٦) منها كل يوم
فقلنا حريرة إلينا فقرب يوم األضحى عيل$ مع دخلت قال: بن زرير الغافقي عبد اهللا عن –
للخليفة حيل ال زرير يا ابن اخلبز. فقال: أكثر قد اهللا هذا البط فإن قدمت إلينا من لو اهللا أصلحـك لـه:

(١٨٧ (ص الناس. يطعمها وأهله وقصعة هو قصعة يأكلها قصعتان إال اهللا مال من
يشرتي مني من فقال: السـوق بسـيفه إىل عيل$ خرج التيمي قال: جممع عن أيب حيان – عن

(ص ١٨٩) بعته. ازارا ما هبا أشرتي دراهم أربعة عندي كان فلو هذا سيفي
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وقال فالن قائلون: فقال العزيز. عبد بن عمر عند الزهاد تذاكروا قال: صالح بن عن حسن –
(ص٢٠٢) طالب$. بن أيب عيل الدنيا يف الناس أزهد العزيز: عبد بن عمر فقال فالن قائلون:

إىل ودىل رجليه محـارا عليـا$ قد ركب رأى أنه حدثه مـن عن األسـود ايب – عـن صالـح بن
(ص ٢٠٢) الدنيا. أهنت الذي أنا قال: ثم موضع واحد

سعيد له: يا أبا فقال األزارقة من رجل نحن عند احلسن إذ أقبل بينا قال: حسان بن هشام عن –
يف أعدائه صائبا هللا سهام إن عليا$ كان عليا اهللا رحم وجنتا احلسن وقال: فامحر قال: عيل يف تقول ما
بالرسوقة اهللا ملال يكن مل األمة هـذه اهللاملسو هيلع هللا ىلص وكان رباين رسـول من وأقرهبا أرشفها العلم حملـة وكان يف
عيل$ ذاك بينة وأعالم مونقة ريـاض يف منه فكان علمه عزيمة القرآن أعطـى بالنؤمـة اهللا أمـر وال يف

(٢٠٣ (ص يالكع.
يقينك ال جتعل قـال: احلسـن أبا أين يا لعيل$: عمر قال عباس قال: ابن عـن عكرمـة عـن –
فأمضيت وقسـمت أعطيت ما إال الدنيا من أنه ليس لك واعلم حقا ظنك وال جهال علمك شـكا وال

(٢٠٩ (ص احلسن. أبا يا صدقت قال: فأبليت ولبست فسويت
وراءك ختلفن ال بني أي أيب عيل$: يل عيل$: قال بن قال: قال احلسن بن حرب عن سامك –
وإما رجل به سـعيت بام فسـعد رجلني إما رجل عمل فيه بطاعة اهللا ألحد ختلفه فإنك الدنيا من شـيئا
نفسـك. (ص عىل أن تؤثره بحقيق هذين احد وليس ذلك لـه عىل عونا اهللا فكنت فيـه بمعصية عمـل

(٢٢٧
احلسـني جالسـا مع ايب كنت قال: احلسـني سـامل موىل ايب حدثني زيد قال: بن حسـني عن –
خمزوم هاشـم وبني ومن بني قريش من ناس ومعه طالـب# ايب بن بن عيل احلسـني بن عيل بـن زيـد
قاموا ثم شـيئا هلم يقول ال سـاكت وزيد وعمر بكر أبا قدموا املخزوميني أبا بكر وعمر فكان فتذاكروا
كلامت ذلك يف قلت واين مقالتكم سـمعت اين عيل: بن زيد فقال جملسـهم اىل بالعيش وتفرقوا فعادوا

(٢٥٥ (ص يقول: زيد أنشد ثم فاسمعوهن
يـــومـــابـــرأيـــهـــم ـــل األقـــــــــوام ـــض ف ـــــن وم

ـــب ـــاق ـــن ـــم ال ـــه ـــت ـــل ـــض ـــا ف ـــي ـــل ع ـــــــإن ف
ــه ــول ق ــــق ــــح وال الـــلـــه رســــــول وقــــــول

الـــكـــواذب األنــــــوف فــيــه ـــت ـــم رغ وإن
مـــغـــالـــبـــا ــــي عــــل يـــــا ــــي مــــن بـــــأنـــــك

ــب ــاح وص ـــي  ل أخ مـــوســـى ـــن م كــــهــــارون
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ـــــره فـــاســـتـــجـــاب ألم ــــدر ــــب ب ــــــــاه دع
ـــارب ـــض ي ـــــــه اإلل ذات ــــي ف ـــــادره ـــــب ف

ـــــه وكــــأنــــه ب ـــم ـــوه ـــل ـــع ي ــــــازال ــــــم ف
ثـــاقـــب ـــى بــــالــــقــــوائــــم ـــن ـــث ــــاب ت ــــه ش

فسألته يغطيه وهو وجهه نصف اسود قد رجال بالشـام رأيت قال: هاشـم بني شـيخ من عن –
قال: كنت شـديد أخربته إال عن ذلك أحد اليسـألني أن عيل جعلت هللا قد نعم ذلك فقال: عن سـبب
صاحب أنت منامي فقال: يف أتاين آت نائم ليلة ذات أنا فبينا باملكروه له الذكر كثري يف عيل$ الوقيعة

(٢٦٣ ترى. (ص كام أسود وجهي وشق فأصبحت وجهي شق عيل ورضب يف الوقيعة
الشـهيد بأيب الوحيد بأيب يقـول: وقبله وهو عليـا التزم رأيت النبـيملسو هيلع هللا ىلص قالت: عائشـة عـن –

(٢٨٥ (ص الشهيد. الوحيد
باكيا فقعد قرظة بنت فاختة امرأته مع نائم وهو معاوية اىل عيل$ نعي جاء قال: مغرية عن –
فقد أبكي ملا وحيك أنا فقال: عليـه تبكي عليه واليوم تطعن باألمس أنت فاختة: له مسـرتجعا فقالـت

(٣٣٧ (ص وعلمه. حلمه من الناس

حجر العســقالين بن عيل بن امحــد الدين لشــهاب متييــز الصحابة ىف اإلصابــة
(املجلد الثالث) هـ ٨٥٢ سنة املتوىف

اىل والعودة إياك عليا$ فقـال: يا بني ينتقص له أبنا سـمع أنه الزبري بن عبداهللا بن عامر عـن –
فهدمته الدنيا شيئا مل يبن الدين وإن رفعة إال بذلك يزده اهللا ستني سنة فلم شتموه مروان بني فإن ذلك

(ص ٥٥) فهدمته. بنت ما عىل عاودت إال شيئا تبن مل وإن الدنيا
صفو كان ياعـم مل ربيعة: بن ايب بن عيـاش اهللا لعبد العاص قلـت بن عمر بـن قـال سـعيد –
العلم يف من رضس قاطع شئت له ما كان ان عليا$ ابن اخي يا طالب$ فقال: ايب بن عيل اىل الناس
يف والنجدة السنة يف اهللاملسو هيلع هللا ىلص والفقه لرسـول يف األسـالم والصهر والقدم العشـرية البسـطة يف له وكان

(٤٣ (ص املاعون. يف واجلود احلرب

(أقول)
من والروايات والعرب املواعظ من والعديد والنصوص األحاديث من مجلة هذا كتابنا ذكرنـا يف قـد
والتي كتبهم يف والوارد عندهم والثابت شتى الطرق من عنهم نقل من وعن والصحابة اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول
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األبيات بعض نورد أحببنا أن وقد أحاديث ثابتة من فيها بام الصحيحة واملراجع السنة مسانيد أهل هي
وفاطمة الزهراء¢ا: املؤمنني$ مدح أمري يف الشعر من

ــــن ــــقــــي ــــمــــت ال ــــــــــــــام أنـــــــــــت إم
ـــــق كـــلـــهـــم ـــــل ـــــخ ال إمـــــــــــام ـــــــل ب

ــــات ــــرب ــــك ــــال ـــــرج ب ـــــف ـــــم ال ــــــــت أن
الـــعـــلـــم ــــقــــي ــــن ال ــــقــــي ــــت وأنـــــــــت ال

ــــــــا الـــــــلـــــــه وفـــــي ــــــــدان ه ــــــــك ب
امـــــــام ـــــد ـــــع ب ــــــــــــام ام ــــــــــــدك ول

حـــــيـــــدرة الـــــخـــــلـــــق عـــــــرفـــــــت
ـــم ـــي ـــش ـــــم ال ـــــري ك ضــــــرغــــــام أســـــــد

ــــــــــــه كــــــفــــــاك ــــــــــــت ــــــــــــادي اذان
ـــرم ـــك ـــال ب الــــخــــلــــق  ــــي ــــاض ق ـــــن م  

ــــه ــــدح ـــــــن م ـــــان ع ـــــس ـــــل ـــــزال ـــــج ع
ـــالـــقـــلـــم ب ـــــط ـــــخ ال ــــز ــــج وكـــــــــذا ع

الــــــلــــــه رســـــــــــــــــول ــــــــــــــي وص
ـــم ـــي ـــق الــــحــــق وال ــــــــام ام ـــــوه ـــــف وص

ـــــدرة ـــــي ح ـــــــن ع ـــــق ـــــل ـــــخ ال ـــــــل س
ـــم ـــم ـــح وال ــــــضــــــراب  ال ــــد ــــت اش اذا

حـــــيـــــدرة عـــــــن الـــــخـــــلـــــق وســـــــــل
يــــحــــرم اذ ــــــراب ــــــح ــــــم ال ـــــــي ف

––––––
ــــا ــــه ــــل أله الــــــنــــــيــــــا واتــــــــــــــــرك

ـــر ـــي ـــن ـــم لـــــلـــــســـــراج ال ومــــــضــــــي
بـــحـــبـــهـــم ــــــوم ــــــرح ــــــم ال فــــــأنــــــت

ـــر ـــي ـــغ ـــص ال ــــــود ــــــمــــــول ال وأنــــــــــت
ـــــا ـــــات ـــــج ـــــن ـــــام ـــــي ـــــل ع ـــــــــــب ح

ـــر ـــي ـــكـــب ال الــــمــــطــــلــــع ــــــــول ه ــــــن م
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املؤمنني$: أمري من الزهراء يف تزويج فاطمة عائشة عن هذا الشعر ذكروا قد
ـــر ـــش ـــب ـــــاء ال ـــــس ن ــــر ــــي خ ــــة ــــم ــــاط ف

ــــه الــقــمــر ــــوج ك لـــهـــــــاوجـــه ومــــــن
فــــاضــــال فـــــتـــــى زوجـــــــــــك الــــــلــــــه

ــر ــض ــح ال فــــي ــــي عـــلـــيـــاخـــيـــرمـــن ــــن أع
تقول: أيضا عنها وذكروا

ــك ــح م عــــلــــى الــــتــــبــــرحــــك ــــــــــا اذام
غـــيـــرشـــك ـــــــن م ـــــه ـــــش غ ــــن ــــي ــــب ت

ــى ــف ــص ــم ال ـــــذهـــــب وال الــــغــــش ـــا ـــن ـــي وف
الـــمـــحـــك بــــيــــنــــنــــاشــــبــــه ـــــي عـــــل

البيت أهـل الرجز عنكـم ليذهب يريـداهللا نزلـت ﴿انام العسـقالين قـال: ملا حجر بـن ذكـر –
وقال: سـلمة يف بيت أم واحلسـني# واحلسـن وعليا فاطمَة اهللاملسو هيلع هللا ىلص دعا رسـول يطهـريا﴾ ويطهركـم

(٣٧ (ص تطهريا. بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم أهل هؤالء اللهم

(أقول)
تطهريا كتابـه وطهرهم سـبحانه وتعاىل يف ذكرهم اهللا اهللاملسو هيلع هللا ىلص الـذي بيت رسـول أهل هـؤالء نعـم
قد ومراجعهم كتبهم وإن كام يدعـون أزواجه هم وإنام هم ليسـم بأهنم بعض الناس يزعم كـام وليـس

الفريقني. عند ثابت وهو الكساء أهل اخلمسة حممد آل البيت هم أهل أثبتوا إن
" النسـوة النبي بنون نسـاء ذكر قد وعال جل هذه اآلية املباركة وأن اهللا ىف يدخلون ال أزواجه وانام

اهللا الكريم. كتاب واضح برصيح دليل هذا "وعىل فتعالني أمتعكن تردن كنتن إن

واألربعون) التاسع الباب األول، (اجلزء ينابيع املودة
رسول قال: صىل مالك بن عن ايب سـفيان عن أنس األعمش عن الشـافعي املغازيل ابن عن –
يف صالته وأوجز رأسه سها ثم رفع انه ظننا حتى األوىل الركعة يف ركوعه يف وأبطأ العرص صالة اهللاملسو هيلع هللا ىلص
دنا فقل اآلخر حتى الصف الصفوف من يتخطى زال فام مني، ياعيل أدن فنادى: علينا أقبل ثم وسلم
فناديت فيه ماء فلم أجد بيتي فأتيت غريوضوء كنت عىل قال: األول؟ الصف خلفك عن الذي ما له:
وعليه ماء فيه ذهب من أنا بسطل احلسـن فإذا أبا يا هيتف فاذاهاتف أحد ياحسـني فلم جيبني ياحسـن
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رسـول فتبسـم مني ومن أخذمها هبام أتى أدرى من فال املسـك من أطيب وهو فتوضأت باملاء منديل
والذي أتاك اجلنة مـن واملندِيل واملاء السـطل قال: إن ثم عينيه بني ما صـدره وقبـل اهللاملسو هيلع هللا ىلص وضمـه إىل
ارسافيل قابضا زال ما بيده حممد نفـس والذي ميكائيل أتاك باملنديل والذي جربائيل وباملـاء بالسـطل

(ص ١٤١) ومالئكته حيبونك. اهللا الصالة وأن يف يب حلقت حتى ركبتي عىل بيده
قال قال: مسـعود ابن وائل عن ايب عن األعمش اخلوارزمي عن أمحـد بن موفق أخـرج ذكـر –
جربائيل ثم ارسافيل ثم ميكائيل السامء أهل من أخا طالب بن ايب عيل اختذ من أول ان اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول
عىل يرتحم وإنه املوت ملك ثم اجلنـان رضوان خازن العرش ثم محلة السـامء أهل من أحبه مـن وأول

(ص ١٣٣) األنبياء#. عىل يرتحم كام ايب طالب بن عيل حمبي

(اجلزءالثاين) املودة ينابيع
مررت السـامء اىل يب أرسي ملا مرفوعا قال: ذر سـريته عن ايب يف واملال اخلرض احلافظ – أخرج
ينظر يديه لوح املغرب وبني يف واألخـرى املرشق يف وإحدى رجليه نور من رسير عىل جالـس بملـك
وعليك السالم يا فقال: عليه عليه فسـلمت فسـلم عزرائيل هذا من هذا؟ قال: جربائيل يا فيه فقلت:
أرواح بقبض اهللا تعاىل وقد وكلني أعرفه ال كيف قال: تعرفـه؟ عيل؟ فقلت: عمك ابن ما يفعل أمحـد

(٣٠ (ص بمشيئته. يتوفاكام فاهللا عيل عمك ابن وروح إال روحك اخلالئق
إنكم الرمحن عبد يا عوف: بن الرمحن لعبد اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول قال قال: عباس ابن عن عكرمة – عن
واحلسـن ووصيي وهو وفاطمة علمي باب من عيل فهو ومني وأنا طالب أخي أبى بن وعيل أصحايب

(٨٨ (ص وكرما. ورشفا عنرصا األرض خري هم واحلسني





عيل$ حكم باب
حجر العســقالين بن عيل بن أمحــد الدين لشــهاب متييــز الصحابة يف اإلصابــة

(املجلدالثالث)
(٣٧ (ص عيسى. يف إرسائيل بنو افرتقت كام أمتي فيك لعيل: تفرتق اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال رسول –

أعتمر فقال: إئت أين من اخلطاب فسـألته عمر بن أتيت قال: العبدي مسـلمة بن أذينة – عن
(٤٣ (ص فاسأله. عليا

(٤٣ (ص فاسأله. عليا ائت فقالت: اخلفني عىل املسح عن عائشة هاين بن رشيح – سأل
طالب$ ايب عيل بن لـه يسـأل الفقهية- املسـائل من يعني به- ينزل فيام يكتـب معاويـة – كان
هذا يسمع عتبة: ال أخوه له طالب فقال ايب ابن بموت والعلم الفقه ذهب بلغه قتله قال: تلك فلام عن

(ص ٤٥) عنك. دعني له: فقال الشام. منك أهل
قطريتان وعليه الكوفة مسـجد من خيرج أبيه قال: رأيت عيل$ جرموزعن بن حدثنا أبحر –
يأمرهم درة ومعه األسـواق يف يطوف وهو السـاق نصف اىل وإزاره باألخرى متزرا بالواحدة مرتديا

(٤٨ (ص والوفاء بالكيل وامليزان. البيع احلديث وحسن وصدق اهللا بتقوى
ملجم قال: ابن اذا رأى بن ابى طالب$ عيل كان قال: عن عبيدة ابن سريين عن –

ــي ــل ــت ــــــد ق ــــــري وي ــــه ــــات ــــي ح أريـــــــــد
ـــــراد م ـــــن خـــلـــيـــلـــك م ـــــن م ـــــرك ـــــذي ع

(٦٠ (ص
مل يقتلني بعد. وأتى عيل$ إنه فاميمنعك منه؟ قال: قاتيل. قيـل: هذا إن أما قال: عـيل$ إن –
فقال له: إليه فبعث العرب هبا يتحدث فتكة بك سيفتك أنه ويقول: يسم سيفه ملجم ابن له: إن فقيل
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(٦١ قتلني بعد. (ص ما وقال: عنه فخىل وعدوك قال: لعدوي سيفك مل تسم
اخلارجي: حطان بن عمران قال –

ــهــا ب أراد  ــــا م ـــى ـــق ت ــــن م ضــــربــــة  ــــا ي
ـــا ـــوان رض الـــعـــرش  ذي مـــن ــغ ــل ــب ــي ل إال

فـــأحـــســـبـــه ـــا ـــن ـــي ح ألذكـــــــــــره ـــــــي إن
ـــد الــــلــــه مـــيـــزانـــا ـــن ع الـــبـــريـــة أوفـــــــى

(١١/١٢ (جملد املعتزيل أيب احلديد البالغة البن هنج رشح
فقام نازلة بـه نزلت عمر أن كتـاب ظهر عىل قرأت قـال: حممد السـيني بن احلسـني حدثنـي –
أمري يا فقالوا: األمر؟ هـذا ىف تقولون ما احلارضين معرش عنده: ملن وقـال هلا وتقطر وترنح هلـا وقعـد
قال: سـديدا﴾ ثم قوال اهللا وقولوا أتقوا آمنوا الذين ﴿يأهيا وقال: فغضب واملنزع املفزع أنت املؤمنـني
يعدل وأنى قال: ايب طالب ابـن أردت كأنك هبا قالوا: واخلبري نجدهتا ابـن لنعلم إين وإياكـم واهللا أمـا
من شـمخا هناك إن هيهات قال: أمري املؤمنني يا به دعوت فلو قالوا: مثله حرة طمحت وهـل عنـه يب
وأفضوا نحوه فانقصفوا بنا إليه يأيت فامضوا وال يؤنى اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول علم وحلمة من من وأثرة هاشـم
سدى﴾(١) يرتك أن ﴿أحيسب اإلنسان ويقرأ مسحاته عىل لرتكل تبان وهو عليه حائك له يف فألفوه إليه
وسـكتوا فسـأله سـكت ثم فبكوا لبكائه الناس فأجهش عىل خديـه هتمي ودموعـه السـورة آخـر إىل
يا قومك فقال: أبى احلق ولكن أرادك لقد فقال عمـر: أما واهللا جواهبا. فأصدر الواقعة تلك عمرعـن
يديه عىل إحدى عمر فوضع ميقاتا﴾ كان الفصـل هنا ﴿إن يوم هنا ومن من عليك خفض حفـص أبـا

(٧٩ يف رماد. (ص ينظر كأنام وخرج األرض اىل وأطرق األخرى
قام وعنده ناس فلام  يف املسجد عمر جلس اىل عليا$ (أماليه) أن األنباري يف بكر ابو روى –
عمود قام ملا سـيفه لوال واهللا يتيه أن ملثله فقال عمر: حق التيه والعجب إىل بذكره ونسـبه واحد عرض

(٨٢ (ص رشفها. وذو سابقتها وذو األمة أقىض بعد وهو األسالم

عبده. حممد للشيخ بريوت) ط األول، (املجلد البالغة هنج
يقضون الذين من وإنه عليا تركـت واهللا لقد عوف: بن األسـود لعبد الرمحن املقـداد بن قـال –
من ألعجب إين واهللا املقـداد: فقال للمسـلمني اجلهد تقصيت لقد مقداد يا فقال: يعدلون باحلـق وبـه

٣٦ آية القيامة، (١) سورة
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يا الرمحن: عبد فقال به منه أعلم وال باحلق اقىض رجال أعلم أن وال أقـول ما رجال اهنـم تركوا قريـش
األحـداث من قيـام حـدث ما عثامن عهد يف حدث ملا االهللا. ثم الفتنة فاتـق عليك أخشـى اين مقـداد
الرمحن: فقـال عبد يديـك عمل هـذا لعبد الـرمحـن أنـه قيل روي عىل واليـة األمصـار أقاربــه مــن
(ص وهــو مهـاجر لعثامن. الرمحن مات عبد ثم أبدا أكلمه ال أن عـىل هللا ولكن هذا به أظن كنـت مـا

(٣٤
قطيعَة كل أال إن فقال: املدينة بيعتـه يف من يوم خطب ثاين عليا$ إن قال: عباس ابـن عـن –
ولو يبطله احلق القديـم ال املال فـإن يف بيت مـردود اهللا فهو مال أعطـاه من مـال عثـامن وكل أقطعهـا

(٤٦ (ص تزوج. قد وجدته
بني أخا فقال$: يا به؟ أحق وأنتم املقام هذا عن املؤمنني: كيف دفعكم قومكم ألمـري – قيـل
اسـتعلمت وقد املسـألة وحق السـهر ذمامة بعد ولك سـدد غِري يف الوضني(١) ترسـل لقلق إنك أسـد
فإهنا كانت نوطا واألشدون برسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص نسـبا األعلون ونحن املقام هبذا علينا األسـتبداد فاعلم أما
(٦٣ (ص القيامة. إليه واملعود هللا واحلكم آخرين نفوس وسخت عنها قوم نفوس عليها شحت أثرة

(أقول)
اهللا أطاع مـن ألنه والكرامة واملنزلـة بالرشف فـاز فقد حممد حممـد وآل بأهـل بيت متسـك مـن إن
يف القرآن أنزله من اهللا فرض حممد وآل حممد إطاعت وإن نعم األعىل املقام اىل اهللا وتعاىل رفعه سبحانه
إلطاعة املوىل بالكرامـة فاز من فاز وكـم وعال جل اهللا من أمر والتسـليم آلل حممـد اإلطاعة فكانـت

والنيات املخلصة.
والـــعـــنـــبـــر ــــمــــســــك وال الــــــــدر ـــي ـــل ع

ـــص والـــجـــوهـــر ـــال ـــخ ال ــــب ــــذه ال عـــلـــي
ــر ــش ــح ــم ال ـــة ـــاح ـــس ب الــــضــــرغــــام ـــي ـــل ع

ـــــار ـــــن وال ــــة ــــن ــــج ال ــــي قـــســـيـــم ــــل ع
كــبــر اذ ـــراب  ـــح ـــم ـــال ب الــــزاهــــد عـــلـــي

ـــر ـــف أس إذ الــــكــــفــــر قــــامــــع عــــلــــي
الـــكـــوثـــر ـــر ـــه ن مــــن الــــســــاقــــي ـــي ـــل ع

ــر ــج ــن ــخ وال ــــــارب الــســيــفــيــن ض ـــي ـــل ع

مضطرب. اي الوضني: (١)
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ـــر ـــب ـــمـــن وال ــــق ــــح ال ــــب ــــاح ص عــــلــــي
ــر ــف ــظ ــم ــل ل ـــــاس ـــــن ال عــــلــــي هـــــــــادي

ــــــــر ــــــدى األزه ــــــه ال ــــــــور ن ــــي ــــل ع
ـــــر ـــــب األك ــــــه ــــــل ال ـــــــــاب ب ـــــي ـــــل ع

حممد آل ياسـني آل قال: عباس ابن عن عن جماهد نعيم احلافظ أبـو أخرج القنـدوزي ذكـر –
(٦ (ص . اسامء حممدملسو هيلع هللا ىلص من وياسني اسم

أنا لعيل: يقول سمعت رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال: ابن عباس عن جبرب بن سعيد عن احلمويني أخرج –
(ص١٠) وجل. عز نور اهللا من وأنت

آبائهم يف أصالب وهم حيبنا من ميثاق وجل أخذ اهللا عز ان احلسـني$: بن عيل قال االمام –
(ص ٢١) وقال: ذلك عىل اهللا جعل جبلتهم ألن واليتنا ترك يقدرون عىل فال

جــــواهــــره عـــلـــمـــي مــــن ــــم ألكــــت ــــــي ان
فــيــفــتــتــنــا جـــهـــل ذو ـــق  ـــح ال يـــــرى كـــيـــال 

ــن ــس ح ــــــو أب ــــــذا فـــــي ه ــــدم ــــق ت ــــــد وق
الــحــســنــا ــه ــل ــب ق ــــــى ــن وأوص ــي ــس ــح ــــى ال ال

ــه ب ـــــــوح أب لـــــو ـــم ـــل ع ــــر ــــوه ج ورب
ــا ــن ــوث ال ــد ــب ــع ي مـــمـــن ـــــت أن ــــي ل ــل ــي ــق ل

ـــي دم مـــســـلـــمـــون ـــــــال رج وألســـتـــحـــل
ــا ــن ــس ح ــــه ــــون ــــأت ي ــــح مـــــا ــــب أق يـــــــرون

فاذا واملدينة مكـة بني كنـت قال: رجال أن السـمهوري للعالمـة العقديـن جواهـر أخـرج –
أين يا من له: وقلت فرددته عيل فسـلم أخرى حتى قرب مني ويغيب تارة يظهر الربية يلوح يف شـبح

غالم؟
اهللا. من قال:

اىل أين؟ قلت:
زادك؟ قلت: فام اهللا. اىل قال:

فمن أنت؟ قلت: قال: التقوى.
قال: أنا رجل عريب.

يل؟ فقلت: عني
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فقال: أنا رجل قرييش.
اهللا؟ يل عافاك عني فقلت:

هاشمي. رجل أنا فقال:
يل؟ فقلت: عني

(٢٢ (ص وقال: أنشد ثم علوي رجل أنا فقال:
رواده الـــــحـــــوض ــــى ــــل ع ـــن ـــح ـــن ف

وراده نـــــســـــعـــــد و  نـــــــــــــذود
ــا ــن ب إال  فـــــــاز مــــــن فـــــــاز ــــا ــــم ف

زاده ــــا ــــن حــــب مــــــن ومـــــــاخـــــــاب
ــــرور ــــس ال مـــنـــا نــــــال ــــا ــــرن س فـــمـــن

ســــــــاء مــــيــــالده ســــــاءنــــــا ومــــــــن
ــا ــن ــل ــض ف كــــاتــــمــــنــــا ــــــــان ك ــــــــن وم

ــــاده ــــع ــــي م ـــــة ـــــام ـــــي ـــــق ال ــــــوم ــــــي ف





عليه$ والثناء قضاءه يف ماجاء باب
املودة ينابيع

اخلواص تذكرة –
وغابا حيرض اآلخر حتى أحدنا إىل تدفعيها ال هلا: وقاال دينار مائة امرأة أودعا قريش من رجلني ان
أخذه فقالت: فطلبه اآلخر جاء ثم فدفعته إليه وأريد املال هلك قد ان صاحبي فقال: أحدمها جـاء ثـم
ما عمر: فقال هي. قال: بينة؟ ألك للرجل: فقال عمر فارتفعا اىل كذا. الرشط ما كان صاحبك. فقال:
عليه القصة املرأة فقصت فرفعهام إليه ايب طالب بن عيل اىل إرفعنا اهللا أنشـدك فقالت: ضامنة أراك إال
عندنا احرض مالك فقال: بـىل فقال: صاحبه؟ دون أحدنا إىل التسـلميها القائل ألسـت فقال للرجل:
طالب. ابن ايب بعد اهللا أبقاين ال عمر فقال: ذلك فبلغ حمتاال وكان املال. فانقطع الرجل وخذ صاحبك

(١٣٧-١٣٨ (ص
عدهتا نكحت يف قـد بامرأة أيت عمر أن مـرسوق عن املحـب الطربي أخـرج العقبـى ذخائـر –
كانا جهال إن فقال: عليا$ ذلك فبلـغ أبدا الجيتمعان وقال: املال بيت يف مهرها وجعل بينهـام ففـرق
فخطب عمر اخلطاب من خاطب فهو عدهتا انقضت فاذا بينهام ويفرق فرجها من فلها املهربام استحل

(٨١ (ص عيل$. قول فرجع اىل السنة اىل اجلهاالت ردوا وقال:
أبا يا بينهام اقض لعيل$: فقال خيتصامن أعرابيان جاءه قد عمر انه عن الطربي املحب – أخرج
ما وحيك وقال: بتالبيبه وأخذ عمر إليه فوثب بينناأ يقيض أحدمها هذا فقال بينهام. عيل فقىض احلسـن

بمؤمن. فليس يكن مواله ومن مل كل مومن وموىل موالي هذا من هذا؟ تدري
عمربن طرقني قـال: أنه ابن عبـاس عن عمر البن عبـاس) روي (حمادثـة اليعقـويب تاريـخ –
حتى عنقه درته حافيا فخرج وعىل املدينة نواحي نحرس بنا أخرج فقال: من الليل هدأة بعد اخلطاب
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أمري يا له: فقلت صعدا قدميـه بيده وتأوه أمخص وجعل يرضب ظهره عىل الفرقد فاسـتلقى أتـى بقيع
األمر هذا ذكرت قال: فتحس لتقول كنت غواص ان قال: غص األمر؟ هـذا إىل أخرجك املؤمنـني ما
رجل ذاك فقال: عوف بن الرمحن عبد عن أنت أن له: فقلت قال: صدقت. قال: تصريه من بعينه واىل
وقاص؟ بن ايب سعد فقلت قال: اقتار. غري ومانع من رسف غري يف ملعط إال يصلح ال األمر ممسك وهذا
ماله يعطي واملديح للرشف يناول رجل ذاك قال: اهللا؟ عبد يف قال: فقلت: طلحة ضعيف مؤمن قال:
ذاك قال: األسالم. فارس العوام فهو بن قال: فقلت: فالزبري بأو(١)وكرب. وفيه غريه مال اىل حتى يصل
الصالة. تفوته حتى الظهر اىل بكرة من املكيلة عىل ليكادح نفس ان كان ويوم شيطان وعفة انسان يوم
وأعطاهم مال رقاب الناس عىل أمية معيط وبني محل ابن ايب ويل ان قال: عفان؟ بن عثامن فقلت قال:
قال: ولئن فعل سـكت ثم بيته يف حتى تقتله اليه العرب فعل لتسـرين واهللا ولئن ليفعلن ويل ولئن اهللا
هلا صاحبكم أترى بـن عباس. امعنها ال فقال: قال: سـكت بيته ثم حتى تقتله يف اليه العـرب لتسـرين
ذكرت كام واهللا هو َقال: وقرابته وعلمه؟ وسابقته فضله مع ذلك يتبعد من وأين فقلت: موضعا؟ قال:
املجلس يف الدعابة(٢) ، خصاال فيه أن أال املحجة الواضحة فأخذ الطريق منهج عىل حتملهم ولو وليهم
سنة هال اسـتحدثتم املؤمنني أمري يا فقلت: قال: للناس مع حداثة السـن. والتبكيت الرأي واسـتبداد
كان اذ بدر ويوم األشياخ؟ عنه وتأخرت األبطال عنه كعم وقد ود عبد بن عمرو خرج إذ اخلندق يوم
يا بن فقال: اليك وقريش يستوفيكم. جعلته السعب اذ كان باإلسـالم سـبقتموه وال قطا األقران يقط
فقال: فسكت اغضبه أن فكرهت قال: عليه. دخال يوم بكر بأيب فعل أبوك كام يب أن تفعل أتريد عباس
بمر ليأخذن وليهم ولئن حتتمله، ال ولكن قريشا به، ألحق الناس عمك ابن ألن عليا عباس يابن واهللا

(١٥٨-١٥٩ ص ٢ (املجلد ثم ليتحاربن. بيعته لينكثن ولئن فعل رخصة، عنده جيدون ال احلق

١، ط١) (ج البالغة هنج رشح
اهللا يد يف ما أقول احلرم: يف احلد انسـان عيل$ عني فقأ وقد عمر، قول احلديد: ايب ابن قال –

(ص ٤٤٦) اهللا. حرم يف فقأت عينا

(اجلزءالثاين) ربه ابن عبد لإلمام الوحيد الفريد العقد
حوائجه وقىض عنه دينه وقىض وقربه أكرمه معاوية عىل ايب طالب قدم عقيل بن انه ملا ذكر –

والتعظيم. الكر البأو: (١) 
املزاح. الدعابة: (٢)



له قال اصطنعك. وال وما وصلـك قرابتك قطع لك حافظا عليـا أن واهللا األيام: بعض يف لـه قال ثـم
لك أبا ال وجرتم فاكفف وأفسـدتم خنتم إذ رعيته وأصلح أمانته وحفظ ظنك أجزل لقد عقيل: واهللا
أن أخي آثر صدقت قال: عيل اخيك من لك خري أنا يزيد ابا له معاوية يوما وقال بمعزل. تقول عام فانه
(ص ١١٠) منك. لنفسه خري وأخي من أخى خري فأنت دينك عىل وأنت آثرت دنياك دنياه عىل دينه

بني هاشـم يا قالت لعقيل: خالة معاويـة ربيعـة بن عتبة بنـت وهي عقيـل امـرأة ذكـر: أن –
جهنم دخلت اذا عقيل: قال فضة أباريق أعناقهم كأن عمـي أين أخي أين ايب أين ابدا قلبـي حيبكـم ال

(ص ١١٠) شاملك. عىل فخذي
بتزويج وأفتيت اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول وحواري قاتلت أم املؤمنني عباس: اهللا ابن لعبد الزبـري قـال –
بنني هلا خري وكنا املؤمنني أم سـميت وبنا أخرجتها وأبوك وخالك فأنت املؤمنني أم فقال: أمـا املتعـة.
كان وإن املؤمنني ضللتم بقتالكم عيل مؤمنا فقد كان فإن عليا$ وأبوك أنت وقاتلت عنها اهللا فتجاوز
رسـول سـمعَت قال: عليا$ فان املتعة وأما الزحف من بفراركم من اهللا بسـخط بؤتم كافرافقد عيل

(١١٣ (ص هبا. فأفتيت فيها رخص اهللاملسو هيلع هللا ىلص
يمنع ابـن عباس ما يل: يا فقال يوما اخلطاب بـن عمر ماشـيت عباس قال: بن اهللا عبـد – عـن
بالنبوة فضلتموهم إنكم أدري لكننـي قال: أدري. ال قلت: خاصة؟ البيت أهل وأنتـم منكم قومكـم
إال مـا أخاهلا بل النصيبني بأيديكم أفضـل وإن شـيئا يبقوا لنا مل النبوة مـع فضلـوا باخلالفة إن فقالـوا

(٢١٤ (ص قريش. أنف رغم عىل نزلت وإن جمتمعة لكم

٦٣
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فضله$ يف ماجاء باب
الثاين) ربه (اجلزء عبد ابن الوحيد لإلمام الفريد العقد

عائشـة هودج من دنا حتى ايب طالـب$  ابـن عيل وظفر كان اجلمـل مـا كان يـوم ملـا ذكـر: –
وقال بعضهم سـبعني امرأة أربعني معها وبعـث اجلهاز بأحسـن عيل فجهزها فأجابته بـكالم فكلمهـا
ايب بن اجلمل دعـا عيل امر انقىض ملـا عباس قال: عـن ابن عكرمة) (وعن املدينـة حتـى قدمت امـرأة
املرأة وأصحـاب البهيمة رغاف أنصار يا قال: وأثنى عليه ثـم فحمد اهللا فعالمها بآجرتـني طالـب$
البرصة أسـامء هي رش وهلا كل ماء مغيض السـامء هبـا أبعدها من بالد رش نزلتم فهزمتـم جئتـم وعقـر

فيه. أن تقر اهللا أمرها التي بيتها اىل فلرتجع أين هذه املرأة وتدمر واملؤتفكة والبصرية
البيت  يف وسـادة اىل يدي اذن ومـددت بال فدخلت يل تـأذن فلم عليها فاسـتأذنت فجئـت قـال:
بغري وسـادتنا عىل وجتلس اذننا تدخل بيتا بال مثلك رأيت يا ابن عباس ما تاهللا فقال: عليها فجلسـت

أمرنا.
يأمرك املؤمنني أن أمري تفعيل فلم فيه تقري أن اهللا أمرك الذي إال وال بيتك بيتك هو ما فقلت: واهللا
نعم قلت: اخلطاب بن ذاك عمر املؤمنني اهللا أمري رحم قالت: منه خرجت الـذي بلدك اىل ترجعـي أن
ثم بكية ناقة فوق إال إبـاؤك ماكان قلت: أبيت أبيت قلـت: طالب$ أيب بن عيل املؤمنني أمـري وهـذا
أرجع نعم قالت: ثم عال تشـيجها فبكت حتى وال تنهني قال: تأمرين مترين وال وال حتلـني مـا رصت

فيه. أنتم بلد فإن أبغض البلدان إيل
قالت: صديقا هلم أباك وجعلنا أما جعلنـاك للمؤمنني إذ منك جزاؤنا ذلك كان ما واهللا قلـت: أمـا

عباس. ابن يا اهللا برسول عيل أمتن
علينا. به ملننت منا بمنزلته منك كان لو بمن عليك نعم نمن قلت:
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واهللا بعض من بعضهـا ذرية بأيب عينـي وقال: فأخربته فقبل بني عليـا$ فأتيت عباس: ابـن قـال
(ص ٢٣١) سميع عليم.

ظاملة. له وأنت عليا تقاتلني احلوأب كالب ينبحك بك محرياء كأين يا لعائشـة: النبيملسو هيلع هللا ىلص – قال
(٢٣٢ (ص



واألنصار بكر أليب معاتبة فاطمة¢ باب
الثاين)(١) (الباب الطرحيي الدين لفخر الطرحيي املنتخب

مخارها والثت قامت والعوايل فدكا منعهـا عىل بكر ارصار أيب الزهراء$ بلغ فاطمة ملـا أنـه –
عىل دخلت حتى احلياء شـدة من أذياهلا يف ونسـائها تطأ من حفدهتا ملة بإزارها وأقبلت يف واشـتملت
سرت، بينها وبينهم يرضب أن فأمرت املهاجرين واألنصار من مجع وحوله أبيها مسجد يف وهو بكر أيب
فورهتم فقالت: من سـكنوا حتى أمهلت ثم هلا، رمحة بالبكاء والنحيب القوم أنـة أجهش أنت إهنا ثـم
ومن تبغون اجلاهليـه يل أفحكم إرث أنـه تزعمون اآلن وأنتم أيب إرث أبتـز كيف املسـلمني يـا معـرش
شـيئا جئت لقد أباك ترث بكر أبا أيب وأنت يا مرياث أحرم يوقنون فكيف حكام لقوم اهللا من أحسـن
ما أنزل خيالف هذا له: فقالت شيئا يورثون ال األنبياء أن قال: وإنه شيئا أبوك أرثك فقال هلا: ما فريا،
خاصا ذلك جيعل ومل حظ األنثيني﴾ مثل بأوالدكم للذكر اهللا ﴿يوصيكـم يقول حيث كتابـه العزيز يف
قال تعاىل ﴿وورث وقد نـورث ال األنبياء معارش نحن قال: أنه تـروي عن أيبملسو هيلع هللا ىلص وكيف دونه باألمـة
يعقوب﴾ آل من ويرث يرثني وليا لدنك مـن ﴿قال رب هب يل زكريا عن وقـال تعاىل داود﴾ سـليامن
وقال املؤمنني من رجل إليه فقام بذلك يشـهدوا لك وأبيض أسـود هايت قال: باجلدال عليه أحلت فلام
بفدك والعوايل؟ فجاءت لفاطمة يشهد الغفري حتى اجلم ذلك من الغدير يوم ببيعته لعيل شـهد له: من
اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول رووا أن الصحابة مجيع أن مع قوهلا يقبل ال هذه امرأة قال: بذلك هلا أم أيمن وشـهدت
نفسـه اىل بعلك جير النفع هذا فقال: بذلك هلا وشـهد عيل$ جاء ثم اجلنة أهل مـن أيمـن أم قـال: أن
فعند عيل، مع واحلق احلق مع اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال: عيل رسـول أن مجيعا رووا أهنم مع لك بشـهادته نحكم وال
أباها تلقى حتـى عمر- يعني ال تكلمه وصاحبـه- أن وحلفـت وانرصفت فاطمة¢ غضبـت ذلـك

١٠٨٥ هـ. املتويف سنة بريوت ط. (١)
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ليست وقالت: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول بعضاديت حجرة أخذت حقها منعت وقال: ملا منهام ناهلا ما وتشكوا إليه
جدران فارتفعت تدعو أن ومهـت السـامء اىل قناعها جنب رفعت ثم مني اهللا بأعظم عند ناقـة صالـح
الصفوة بنت يا املومنني$ فمسك يدها الرشيفة وقال: أمري فجاء العذاب وتدل املسـجد عن األرض
أقسمت عليك نقمة عليم فال تكوين للعاملني رمحة أباك أن الرمحة معدن الرسـالَة النبوة وشـمس وبقية

مصالها اىل ترجعي فعادت الرحيم أن بالرؤوف
مــــســــجــــدك ــــــــقــــــــوم ال دكـــــــــــــدك

ــــــدك ف ــــــا ــــــم ــــــاط ف ــــــوا ــــــع ــــــن م
لــــعــــنــــة الــــــــــقــــــــــوم فــــــعــــــلــــــى

ـــــك ـــــل ـــــف ال ـــــــرك ـــــــاح ـــــــم ـــــــل ك
(١٢/١٣ (ص

(أقول)
منعوها الذين من املغصوب بحقهـا تطالب وقفت التي املواقف من الكثري النسـاء¢ لسـيدة وإن
عىل أحد عليا يدعو مل حقيهام منع يف اخللفاء من كان الذي االرصار هذا فمع عيل زوجها وحـق حقهـا

بحكمه. فيهم فيحكم اىل اهللا املرجع وانام حقهم غصبوا ممن
دموعه بلت حتى شديدا بكاء بكى الوفاة اهللا رسول حرضت ملا أنه قال: عباس ابن عن نقل –
هبم بعدي وما يفعلون هبم من وما يصنع لذريتي أبكي فقال: ما يبكيك؟ اهللا رسول يا له: فقلت حليته
عىل وغصبت بعلها وقهر حقهـا وغصب بعدي ظلمت من وقد ابنتي بفاطمـة¢ أرشار أمتـي فكأين
فبكت أبيها كالم أمتي فسمعت فاطمة من يعينها أحد أبتاه فال يا أبتاه يا تنادي وهي مرياثها فكأين هبا
وإنك قليل اال بعدي ومل تلبثي يب اللحاق برسعة حممد يا بنت وأبرشي فاطمة يا اسكتي هلا النبي: فقال
بعد ضاحكة فاطمة ما رأيت قـال: وذكر رسوراعظيام. بذلك فرست بيتي أهل يب من يلحـق أول مـن

(٣٣ (ص فدماها. تتورم حتى للصالة تقوم فاطمة من أعبد الدنيا ما كان يف وقيل اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول
هبذا أحق عمك ابن كان عباس لقد ابن يا وقال: اخلطاب عمر بن عباس: أخذ بيدي ابن قال –
يا فقلت: قال له. قريش وبغض ألهل بيتـه سـنه وحمبته حداثة قال: هي؟ وما قلت ثالث، لوال األمـر
جعله حني اهللا فوا اهللا ما أستحدثه اجلواب؟ فقال: قل. فقلت: أما حداثة سنه يف يل أتأذن أمري املؤمنني
أسـالكم ال تعاىل فيهم ﴿قل اهللا بقول عمل فقد بيتـه ألهل كنفسـه، وأما حمبته نفسـه وجعل لنبيه أخـا
أمررسـوله حيث اهللا أعىل قريش من نقمت فعىل له قريش بغض وأما القربى﴾ يف إال املودة أجرا عليه



يده فجذب رسـوله فيها. قال: أطاع حيث عيل عليـا بقتاهلا، أم عىل أمر حيث عىل رسـوله أم بحرهبـا،
(٤٣ (ص بحر. من لتغرف انك عباس ابن يا وقال:

اآلية فقام آخر اىل ترفع اهللا أن أذن بيوت يف رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص قرأ قال: مالك بن أنس روي عن –
هذا اهللا رسـول يا فقال: بكر أبو األنبياء، فقام بيوت فقال: اهللا؟ يا رسـول هذه بيوت أي فقال: رجل

(٧٧ (ص من أفاضلها. نعم قال: وفاطمة. عيل بيت يعني البيت منها
تلقاها التي الكلامت عن النبيملسو هيلع هللا ىلص قال: سـئل عباس عن ابن بأسـناده الشـافعي املغازيل رواه –
فتاب عليه. عيل تبت إال واحلسـني واحلسـن وعيل وفاطمة بمحمد سـأله عليه فقال: فتاب ربه آدم من

(ص٧٧)
فبكى تطحن وهـي االبل أوبـار من كسـاء فاطمة عىل اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول قـال: رأى جابـر عـن –
ربك يعطيك ﴿ولسـوف ذلك عند فنزلت قال اآلخرة لنعيم الدنيا مرارة اصربي عىل يا فاطمة وقال:

(ص١٠٣) فرتىض﴾.
احلسـن فاستسـقى اهللاملسو هيلع هللا ىلص وأنا نائم رسـول دخل قال: عيل$ عن حنبل بن اىل أمحد مرفوعا –
فقالت النبـي فنحاه احلسـني فجاء فـدرت فحلبها حيلبها كـي إىل شـاة لنا النبي فقـام قـال: واحلسـني
وإياك إين ثم قـال: قبله استسـقى لكن احلسـن أحبهـام إليك؟ فقال: ال كأن اهللا رسـول يا فاطمـة¢:

(١١٥ (ص القيامة. يف مكان واحد يوم الراقد وهذا وهذين
فنظر اليها رأسـها برقعة عند فاذا عيل عن وجهها كشـف فاطمة الزهراء¢ توفيت – قـال: ملا
إال إله أن ال تشـهد وهي اهللا رسـول بنت به فاطمة ما أوصت هذا الرحيم اهللا الرمحن (باسـم فاذا فيها
من اهللا يبعث وأن فيها ريب ال آتية السـاعة وأن حق والنار حق اجلنة وأن ورسـوله عبده حممد وأن اهللا
من يب أوىل واآلخرة أنت يف الدنيا لك ألكون منك اهللا زوجني حممـد بنت فاطمة أنا عيل يـا القبـور، يف
ولدي واقرأ اهللا وأسـتودعك أحدا تعلم وال بالليل وادفني وصل عيل وكفني وغسـلني حنطني غريك

(١١٨ (ص القيامة). يوم السالم اىل
سـؤال عن أسـألك أن أريد فقال: أمية بني من رجل جاءين قال: عباس ابن – حكـى عبـداهللا
ال وهل أم الوضوء ينقض هل دم البعوضة يف تقول عبد اهللا ما يل: يا أبا سـل عامتريد. فقال له: فقلت
دم عن السألت فلم البعوضة دم عن تسأل عديم الرأي يا أمك ثكلتك له: نجس؟فقلت أم هو طاهر
وأنصاره وأطفاله أوالده وقتلتم وكرستم عظمه حلمه وقطعتم دمه سفكتم اهللا رسول بنت ابن احلسني
جلسـائه وقال: اىل اهللا التفت عبد ثم الظاملني اهللا عىل لعنة أال املاء رشب من حريمه ومنعتموه وسـبيتم
بنت ابن دم احلسـني عن اهللا يسـأله أن خياف وال البعوضة دم عن يسـألني كيف هذا اللعني اىل انظروا

٦٩
واألنصار بكر أليب معاتبة فاطمة¢ باب
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احلسن كثرية: مرارا يقول اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول أذين من هبايت سـمعت اين واهللا ألصحابه: قال ثم اهللا رسـول
وآذى أبغضهام من اهللا وأبغـض من أحبهام اهللا أحب وأنا منهام منـي ومها الدنيا يف رحيانتـاي واحلسـني
عيني وسـيدي وقرتا وسـبطاي ابناي فاهنام قطعهام من اهللا وصلهام وقطع من اهللا ووصل أذامها اهللا من

(ص ١٦٤) أمجعني. اخللق من اجلنة أهل شباب
أقبلت قال: ثم اهللا رسـول عند جده ليدفنوه محلوا جثامنه عيل# احلسـن بن تويف ملا أنه ذكر –
ارجعي عباس: ابن فقال هلا ال أحب؟ من أن تدفنوا ببيتي أتريدون وهي تقول: بغل عىل راكبة عائشة
فقالت: جده عند العهد به لنجدد جئنا وإنام كام أوىص البقيع يف ندفنه فنحن احليا واسـتعيل منزلك اىل
جتملت ويوما عائشة يوما يا لك سوأتاه وا عباس: ابن هلا البقيع قال خترجوا به اىل حتى أنرصف ال اين

(٢٠٨ (ص تفيلت. عشت وان تبغلت



فاطمة# وعىل عليه ثناءالصحابة باب
الثاين) (الباب لفخر الدين الطرحيي للطرحيي املنتخب

ايب بن عيل يسـبون فسـمعهم أمية بني من قوم عباس عىل ابـن مر قال: – عـن حذيفـة اليـامين
فقال: يقولون هؤالء األنذال؟ ما لقائده: فقال السـن كبري مكفوف البرص عباس ابن وكان طالب$
عز هللا السـاب أيكم قال: منهم بالقـرب فلام صار إليهم، قربنـي غالم يا لـه: فقال عليا. اهنـم يسـبون
فقالوا: اهللا؟ رسول السـاب فقال: أيكم سـقر كفر وخلد يف فقد اهللا يسـب فمن اهللا معاذ وجل؟ قالوا:
طالب؟ ابن أيب السـاب عيل أيكم كبريا فقال: اثام افرتى فقد سـبه اهللا فمن رسـول نسـب أن اهللا معاذ
رب وحق جهنم أهل ويا األمم ارش يا هلم: ذلك منا فقال كان قد وقالوا: رؤوسـهم حيا منه فنكسـوا
سب ومن سب اهللا فقد سبني فقد سـبني ومن عليا سب يقول: من اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول سـمعت اين الكعبة
يف أسفل درك اجلحيم فلم األليم بالعذاب فيها فابرشوا خملدا جهنم يف نار منخريه عىل كبه اهللا تعاىل اهللا
احلديث؟ أوردت حني وجوههم رأيـت كيف غالم فقال: يا لشـأنه وانرصف فرتكهم جوابا يـردوا له

شعرقال: مني موالي اسمع يا فقال:
مـــــــزورة بــــأعــــيــــن إلــــيــــك ـــــروا ـــــظ ن

ـــازر ـــج ال ـــار ـــغ ش ـــــى ال ـــوس ـــي ـــت ال نـــظـــر
بارك اهللا فيك. زدين يا غالم له فقال

فقال:
ـــم ـــه ـــوات أم ـــى ـــل ع خــــــزي ــــم ــــاؤه ــــي أح

لـــلـــغـــابـــر ـــة ـــح ـــي ـــض ــــون ف ــــت ــــي ــــم وال
فقال: فيك. اهللا بارك زدين فقال
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ــا ــم ــن ــه ج ـــون ـــن ـــك ـــس ي ـــة ـــام ـــي ـــق ــــــوم ال ي
فـــاجـــر عـــبـــد ـــل ـــك ـــرل ـــي ـــص ـــم ال بـــئـــس

فقال: فيك. اهللا بارك زدين فقال
ــدر ــي ح ــــع م ــم ــه ــم ــي ــص خ ـــنـــبـــي ال ــــــذا وك

ــر ــاص ــن ال ـــر ـــي وخ غـــــدا الــخــصــيــم نـــعـــم
تعاىل. (ص ٢١٧) اهللا غالم وأنت حر لوجه يا فيك اهللا بارك له فقال

املدينة سـكك يف يميش لقـد رأيت جابر األنصـاري& وهو واهللا عباس أنـه قال: ابـن عـن –
ايب بن عيل حب عىل أوالدكم أدبوا الناس معارش يقول: وهو واألنصـار املهاجرين عند بيوت ويقـف

(ص ٢١٨) شأن أمه. يف فانظروا أبى فمن طالب
ابن الثعلبـي ورواه قال مرضات اهللا﴾ نفسـه ابتغـاء يشـرتي من الناس ﴿ومن اهللا تعاىل قـال –

(ص ٢١٨) عيل$. يف نزلت اهنا عباس
املهتدون. هيتدي عيل يا وبك اهلادي املنذر وعيل أنا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال قال: ابن عباس عن –

(٢١٩ (ص
ايب طالب. بن هذه األمة عيل قال: سابق ابن عباس وعن –

هم الصاحلات أولئك وعملوا آمنوا ﴿إن الذين يف اآلية  نزلت هذه ملا عباس قال: وعن ابن –
ياعيل. وشيعتك أنت هم لعيل: اهللا رسول قال الربية﴾ خري

منزهلا يف ألزورها الزهراء¢ فاطمة منـزل مواليت اىل يوم ذات مضيت قالت: أيمـن أم عـن –
الباب سقوف فنظرت من مغلق بالباب أنا واذا دارها باب اىل فأتيت الصيف أيام من حارا يوما وكان
تديرها يد غري من تـدور تطحن الرب وهي الرحى ورأيت الرحـى نائمة عند بفاطمـة الزهـراء¢ واذا
هللا تعاىل قريبا يسـبح كفا ورأيت هيزه أرمن ومل هيتز واملهد فيه نائم واحلسـني$ جانبها اىل أيضا واملهد
اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول سـيدى ومضيت اىل نلك فرتكتها أيمن فتعجبت من قالت أم الزهراء فاطمة كـف مـن
أيمن؟ أم يا أبدا. فقال يل: مارأيت مثله رأيت عجبا ما رأيت اهللا إين رسول وقلت له: يا وسلمت عليه
وهي الرب تطحن بالرحـى واذا مغلقا الباب الزهراء فلقيـت فاطمة سـيديت منزل قصـدت فقلـت: أين
قريبا هللا تعاىل يسـبح كفا ورأيت هتزه يد من غري هيتز احلسـني$ مهد ورأيت تديرها يد غري من تدور
الزهراء فاطمة ان أيمن اعلمي أم يا قال: يا سـيدى ذلك من فتعجبت شـخصه أر ومل فاطمة كف من
اهللا فوكل الينام من فسبحان فنامت النعاس عليها اهللا فالقى قيض والزمان متعبة جائعة صائمة وهي
نومها يزعجها من لئـال احلسـني ولدها مهد هيز آخر اهللا ملكا عياهلا وأرسـل قوت عنها يطحـن ملـكا
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ال تفرت فاطمة ألن تسبيحه هلا يكون ثواب فاطمة كف من قريبا عز وجل يسبح هللا آخر ملكا اهللا ووكل
أخربين اهللا رسول يا قالت: لفاطمة امللك ذلك تسبيح ثواب جعل اهللا نامت فاذا وجل عز اهللا ذكر عن
وقال: ضاحكا النبيملسو هيلع هللا ىلص فتبسـم يسـبح؟ ومن ويناغيه احلسـني مهد هيز الذي ومن الطحان يكون من
ارسافيل. (ص فهو املسـبح امللك وأما ميكائيل احلسـني فهو مهد هيز الذي فجربائيل وأما الطحان أما

(٢٤٥
أتعلمني بنية عليا$ قال هلا: يا بعلها وفقر احلال ضعف عند أهيا شكت ملا أن فاطمة¢ روي –
األبطال وقاتل عرش سنة اثنى ابن وهو أمري كفاين قال: أعلم اهللا ورسوله عندي قالت: ما منزلة عيل
عرشين سـنة ابن وهو كريب مهـي وجىل غمي وأزال عرش سـنة وفرج ثامنية ابن وهو األهـوال والقـى

(ص ٢٩٧) رسورا عظيام. بذلك فاطمة فاستبرشت سنة اثنني وعرشين ابن وهو باب خبري وقلع
بعض يف الرضا موسـى بن عيل االمام عـىل دخلت قال: فضل ذبيـان بن بن سـهيل – حكـى
رسـولنا يأتيك أراد ذبيان السـاعة يا بن بك مرحبا فقال يل: الناس من أحد عليه يدخل أن قبل األيام
فقلت: وأرقني أزعجنـي وقد البارحة رأيته ملنـام فقال: اهللا؟ رسـول بن يا ملاذا فقلت: عندنـا لتحـرض
اىل فيه مائـة مرقاَة فصعدت يل سـلم نصب كأين قد رأيت ذبيان بن يا اهللا. فقـال: شـاء يكون ان خـريا
اهللا شـاء فقال يل: ما سـنة مرقاة لكل سـنة مائة تعيش وربام العمر بطول يا موالي أهنيك فقلت: أعاله
يرى ظاهرها خرضاء قبة يف دخلت كأين رأيت أعىل السـلم اىل صعدت ذبيان فلام بن كان، ثـم قـال: يا
من يرشق النور حسـنان غالمان وشـامله يمينه واىل فيها جالسـا رسـول اهللا جدي ورأيت باطنها من
واقفا رجال ورأيت عنده جالسا اخللقة هبي بني يديه شخصا اخللقة ورأيت هبية امرأة ورأيت وجوههام
ولدي بك يا يل: مرحبا قال مربع) فلام رآين النبيملسو هيلع هللا ىلص عمر باللوى ألم ) يقرأ هذه القصيدة وهو يديه بني
الزهراء أمك فاطمة عىل سـلم يل: ثم قال عليه أبيك عيل فسـلمت سـلم عىل الرضا موسـى بن عيل يا
شاعرنا عىل سلم يل: قال عليهام ثم فسلمت واحلسني احلسن أبويك عىل سلم يل: عليها فقال فسلمت
السيد إسامعيل اىل النبي فالتفت عليه وجلست فسلمت احلمريي اسامعيل السيد الدنيا دار يف ومادحنا

يقول: القصيدة فأنشد إنشاء من فيه كنا ما اىل عد وقال له:
مــــربــــع ـــــــوى ـــــــل ال عــــــمــــــرو  ألم 

ـــع ـــق ـــل ب ــــــــه ــــــــالم أع طــــــامــــــســــــة
ومن معه معه النبي وفاطمة# بكى إذ تطلع) كالشـمس (ووجهه قوله بلغ اىل النبيملسو هيلع هللا ىلص فلام فبكى
وقال: إهلي أنت يديه النبيملسو هيلع هللا ىلص واملفزع) رفع الغاية من اىل اعلمتنا: شـئت لو له (قالوا قوله اىل بلغ وملا
بني جالس وهو بيده اليه طالب وأشـار أيب بن عيل واملفزع الغاية أن أعلمتهم إين وعليهم عيل الشـاهد
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النبي التفت انشـاد القصيـدة من احلمريي اسـامعيل السـيد فرغ فلام الرضا موسـى عيل بن قال: يديـه
يزل ومل الرضا قال بحفظها، شـيعتنا وأمر القصيدة هذه احفظ الرضا موسـى بن عيل هلـا يل: وقـال إيل

منه. حفظتها حتى يكررهاعيل
مـــربـــع ـــــوى ـــــل ـــــال ب عـــــمـــــرو ألم 

ـــع ـــق ـــل ب ــــــــه ــــــــالم أع طــــــامــــــســــــة
الـــطـــيـــروحـــشـــيـــة ــــــــــروح عــــنــــه ت

تـــفـــزع خـــيـــفـــتـــه ــــــن م ــــــــــــد واألس
مــــؤنــــس ـــــــا ـــــــه ـــــــاب دارم ــــــم ــــــرس ب

ــــــُع ــــــرى وق ــــــث ال ــــــي ف ــــــــــــالل إالظ
ــهــا ــث ــف ن ــــن م ــــوت ــــم ال رقــــــش يــــخــــاف

مـــنـــقـــُع ــــا ــــه ــــاب ــــاي أن ـــــي ـــــم ف ـــــس وال
رســمــهــا ـــــن م لـــمـــاوقـــفـــن الـــعـــيـــس

َتـــدمـــع ــــه  ــــان ــــرف ع ـــــن م ــــن  ــــي ــــع وال  
ــه ألــــهــــو ب ـــــن قــــدكــــنــــت م ذكــــــــرت

ــــُع ــــوج ــــــج م ش ـــــب ـــــل ـــــق وال ــــت ــــب ف
ــــى ــــن ــــف ــــاش ــــم ــــارل ــــن ــــال ــــــــــأن ب ك

ـــذع ـــل ت ــــد  ــــب ك أروي ــــــب  ح ــــــن  م
ــــــــوا أحـــمـــدا أت قــــــوم ـــــن م ـــت ـــب ـــج ع

ــــُع ــــوض ــــام ــــه لـــــيـــــس ب بــــخــــطــــبــــة
ــا ــن ــت ــم ــل أع شــــئــــت ـــــو ل ـــــه ل ـــــوا ـــــال ق

والــــــمــــــفــــــزُع الــــــغــــــايــــــة ـــــــــن إم
ــــا ــــن ــــت ــــارق ف و اذاتـــــــوفـــــــيـــــــت

يــطــمــُع مـــــن ـــك ـــل ـــم ال فـــــي ـــم ـــه ـــي وف
ـــا ـــزع ـــف ـــــال لــــوأعــــلــــمــــتــــكــــم م ـــــق ف

ــع ــن ــص ت أن  فــــيــــه ـــم ـــت ـــي ـــس ع ـــم ـــت ـــن ك
ــــوا ــــارق ف اذ  ـــل  ـــج ـــع ال أهــــــل صـــنـــيـــع

أودُع ــــــه  ل فـــــالـــــتـــــرك ـــــــــــارون ه
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ــن ــم ل ـــــان ـــــي ب ـــــــال ق ـــــــــذى ال ـــــــي وف
ــــع ــــم ــــس أوي ــــل ــــق ــــع ي اذا كـــــــــان 

عــــزمــــة ذا ـــــد ـــــع ب ــــــه ــــــت أت ـــــــم ث
ــــُع ــــدف م ــــا ــــه ــــس ل ــــي ل ــــــــه رب ــــــن م

مــبــلــغــا ــــن ــــك ت ــــــــــــم ـــــغ وإالل ـــــل أب
ـــُع ـــن ـــم ي ـــــم ـــــاص ع والــــــلــــــه مـــنـــهـــم

ــــــذي ــــي ال ــــب ــــن ال قــــــــام فــــعــــنــــدهــــا
يـــــصـــــدُع يـــــــأمـــــــره بـــــمـــــا كـــــــــان

كـــفـــه وفـــــــــي مـــــــأمـــــــور ــــب ــــط ــــخ ي
ـــلـــمـــع ي ـــــــرا ـــــــاه ـــــي ظ ـــــل ع ـــــــف ك

ــــــذي ال ــــف ــــك ب رافـــــعـــــهـــــا أكـــــــــرم
ــــُع ــــرف ت ـــــــــذي ال والــــــكــــــف يـــــرفـــــع

ـــه ـــول ح ــــــن م واألمـــــــــــــالك ـــــول ـــــق ي
ـــســـمـــُع ي ـــــد ـــــاه ش فـــيـــهـــم والــــــلــــــه

لــه فـــــهـــــذا ــــــــــواله م كــــنــــت مــــــن
ــُع ــن ــق ي ــــــم ول ـــم يـــــرضـــــوا ـــل ف ــــى ــــول م

ـــهـــم ـــن م ــــــت ــــــن وج ـــــوه ـــــم ـــــه ـــــات ف
ــــُع ــــل األض الــــــصــــــادق ــــــالف خ عـــلـــى

غـــــاضـــــهـــــم فـــعـــلـــه قـــــــــوم وظـــــــــل
ـــــدُع ـــــج ت ــــــم ــــــه ــــــاف ـــــا آن ـــــم ـــــأن ك

ـــره ـــب ق ــــــي ف واروه اذا ــــى ــــت ح
ـــُع ـــي ض دفـــــنـــــه عــــــن وانــــــصــــــرفــــــوا

ــه ب ــــــــــى وأوص ـــــس ـــــاألم ب ـــــــال ق ـــــا م
يـــنـــفـــُع ــــا ــــم ب ـــــــروا الـــــضـــــر ـــــــت واش

ــــعــــده ب ــــــــه ــــــــام أرح وقــــــطــــــعــــــوا
ـــُع ـــط ــــا ق ــــم ب ــــــزون ــــــج ـــــوف ي ـــــس ف

بــــمــــوالهــــم ــــــــــدرا غ ــــــــوا ــــــــع وأزم
بـــــــه أرمـــــــــُع لـــــمـــــا كـــــــــان تـــــبـــــا
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ـــه ـــوض ح ـــــــــــردوا  ي عـــلـــيـــه هــــــم ال
ـــُع ـــف ـــش ي فــــيــــهــــم  ــــــو  ه وال  ــــــــدا غ

ـــا الـــى ـــع ـــن ص بـــيـــن ـــــا م ـــــه ل حــــــوض
ــــــــُع ــــــه أوس ب ـــــــرض ـــــــع وال ـــــة ـــــل آي

ـــدى ـــه ـــل ل فـــــيـــــه عـــــلـــــم ــــب ــــص ــــن ي
ـــــه مــــتــــرُع ل مـــــــاء ـــــن م ــــــوض ــــــح وال

كــــوثــــر مـــــــن رحـــــمـــــتـــــه ــــض ــــي ــــف ي
ــــُع ــــص أن أو كــــالــــفــــضــــة ـــــض  ـــــي أب

ومـــــرجـــــانـــــه يـــــــاقـــــــوت حــــــصــــــاه
إصـــــبـــــُع ــــه ــــن ــــج ت لـــــــم ولـــــــؤلـــــــؤ

وحـــــافـــــاتـــــه مـــــســـــك ـــــاءه ـــــح ـــــط ب
مــــربــــُع ــــهــــا مـــــونـــــق مــــن ــــز ــــهــــت ي

نـــاضـــر ـــــــــورى ال دون ـــــا م ــــر ــــض اخ
ـــــُع ـــــص أن ــــــــرأو ــــــــف أص ـــــــع ـــــــاق وف

ـــــه ـــــان ـــــدح ـــــه أبــــــــاريــــــــق وق ـــــي ف
ـــــل األصــــلــــُع ـــــرج ال ـــا ـــه ـــن ع ـــــــذب ي

ـــب ـــال ط ابــــــــي ــــن ــــااب ــــه ــــن ع يــــــــذب
ــــــــــَرُع ُش ــــــــل ـــــاء اب ـــــرب ـــــج ك ــــــــا ذب

أنــــواعــــه ـــــان ـــــح ـــــري وال ــــر ــــط ــــع وال
ــــــــزُع زع ــــــه ب ــــت ــــب ه ــــــــد وق ذاك 

مــــــأمــــــورة الـــــجـــــنـــــة مـــــــن ريـــــــــح
لــــهــــامــــرجــــُع ـــــس ـــــي ل ـــــــة ـــــــب ذاه

ـــوا ـــرب ـــش ي لــــكــــي مــــنــــه  ــــــــوا  دن اذا 
فـــــارجـــــُع ــــكــــم ــــا ل ــــب ت ــــهــــم ل ـــــــال ق

فـــالـــتـــمـــســـوامـــنـــهـــال ـــــــم ـــــــك دون
ـــُع ـــب ـــش ي ـــــع ـــــم ـــــط ـــــم أوم ـــــك ـــــروي ي

ـــد ـــم أح ــــي ــــن ب ـــــــــى وال ــــن ــــم ل ـــــــذا ه
ـــُع ـــب ـــت ي يـــــكـــــن غـــــيـــــرهـــــم ولـــــــــم
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ـــه ـــوض ح مـــــن ــــارب ــــش ــــل ــــوزل ــــف ــــال ف
يـــمـــنـــُع لــــمــــن ــــــــــذل وال ــــــل ــــــوي وال

ـــم ـــه ـــات ـــرراي ـــش ـــح ال ــــــوم ي والـــــنـــــاس
أربــــــــُع ـــــك ـــــال ه ـــا ـــه ـــن ـــم ف ــــس ــــم خ

ــــهــــا وفــــرعــــون ــــل ــــج ــــع ال ــــــة ــــــراي ف
الـــمـــشـــنـــُع ــــــــــة األم وســـــــامـــــــري

ــــــــم ـــــا أذل ـــــه ـــــدم ـــــق ي ورايــــــــــــــــة
أكــــــــــوُع ـــــع ـــــك ل ــــم ــــي ــــئ ل ـــــد ـــــب ع

ـــر ـــت ـــب ح ـــــا ـــــه ـــــدم ـــــق ي ـــــــــــــــة وراي
ـــــــدُع أب ـــــد ق ــــان ــــت ــــه ــــب وال ـــــزور ـــــل ل

ــــل ــــث ــــع ــــان ــــه ــــدم ــــق ي ورايـــــــــــــــــة
مــــضــــجــــُع لــــــــه البــــــــردالــــــــلــــــــه

أودعـــــــــــوا ســـــقـــــر فـــــــي أربـــــــعـــــــة
مـــطـــلـــُع قــــعــــرهــــا ـــــن بــــهــــم م لــــيــــس

ــــدر ــــي ـــــقـــــدمـــــهـــــا ح ـــــــــــــــة ي وراي
تـــطـــلـــُع اذ ـــس ـــم ـــش ـــال ك ـــــه ـــــه ووج

ـــدر حـــي ـــى ـــف ـــط ـــص ـــم ال ــــي ــــالق ي غـــــــدا
تــــرفــــُع لــــــه الــــحــــمــــد ــــــــــــة وراي

مــــــأمــــــورة الـــــجـــــنـــــة لـــــــه مـــــــــوال
ــــزُع ــــن ت ــــــه ــــــالل إج ــــــن ــــــارم ــــــن وال

ـــة ـــع ـــي ش ــــــــــه ول ــــــــــدق ص ــــــــــــام إم
ــُع ــن ــم ي ولــــــم ــــوض ــــح ال ــــن م ــــــــرووا ي

ـــا ـــن رب مــــــن جــــــاءالــــــوحــــــي ـــــــــذاك ب
ــــزُع ــــج ت ــــــال ف ـــــق ـــــح ال يــــاشــــيــــعــــة

ـــــم يــــزل ل ــــم ــــك ــــادح الــــحــــمــــيــــري م
ـــــُع أصـــــب ــــــع ــــــب أص ـــــقـــــطـــــع ـــــوي ول

ــى ــف ــط ــص ــم ال ـــى ـــل ع صــــلــــوا وبـــعـــدهـــا
األصــــــلــــــُع حـــــــيـــــــدرة وصـــــــفـــــــوه
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احلسـن$ إذ أقبل جالسـا اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول عند كنت قال: عباس ابن حبريعن بن سـعيد عن –
وقال مثل ذلك بكى رأه فلام احلسـني$ ثم أقبل اليمنى عىل فخذه فأجلسـه إيل إيل وقال: بكى فلام رآه
ثم يديه بني وأجلسـها ذلك مثل وقال بكى رآها فلام فاطمة¢ أقبلت ثم اليرسى عىل فخذه وأجلسـه
ما اهللا رسـول يا أصحابه: له فقال األيمن اىل جانبه وأجلسـه ذلك مثل وقال فرآه فبكى عـيل$ أقبـل
واصطفاين بالنبوة والذي بعثني برؤيته. فقال: ترس ما إال فيهم وما له بكيت إال من هؤالء واحدا ترى
(ص بعدى. حيل هبم ملا بكيت وإنام منهم إيل أحب نسمة عىل وجه األرض ما الربية عىل مجيع بالرسالة

(٤١٦



النبيملسو هيلع هللا ىلص بعد باخلالفة عيل أحقية باب
األول) بريوت، املجلد الرابعة، (ط حنبل بن أمحد االمام مسند

وال مرشك العام بعد حيج ال مكة برباءة ألهل بعثه النبيملسو هيلع هللا ىلص أن بكر يثيع عن أيب زيد بن عن –
إىل فأجله مدة رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص وبني من كان بينه نفس مسـلمة وال يدخل اجلنة إال عريان بالبيت يطوف
أنت. أبابكروبلغها عيل فرد إحلقه : لعيل$ قال ثم فسار هبا قال: ورسوله املرشكني من برئ واهللا مدته

(ص ٣)
مما اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول مما ترك مرياثها هلا يقسم أن اهللا رسول وفاة بعد بكر ابا فاطمة¢ سألت ان –
فهجرت فاطمة¢ صدقة فغضبت تركنا ما نورث ال اهللا قال رسول أن أبوبكر: هلا فقال اهللا عليه أفاء

(٦ (ص توفيت. حتى مهاجرته تزل فلم بكر أبا
اهللا نفعني شـيئا من رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص سـمعت إذا كنت عيل$: قالت: قال الغزارية أسـامء عن –

(٩ (ص منه. ينفعني أن بامشاء
هم لألسـد فبينا أزبية بنوا قد قوم إىل فانتهينا اليمن رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص إىل بعثني قال: عيل$ عن –
فجرحهم فيهـا أربعة صاروا رجـل بآخر حَتى تعلق ثم بآخر فتعلق رجـل سـقط إذ كذلـك بتدافعون
األول إىل أولياء اآلخر أولياء فقاموا كلهـم جراحتهم من وماتوا فقتله بحربة له رجل األسـد فانتـدب
أقيض حي اين ورسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص تقاتلوا أن تريـدون فقال: فأتاهم عـيل$ ليقتتلـوا السـالح فأخرجـوا
هو الذي فيكون النبـي تأتوا حتى بعض عن وإالحجزبعضكـم القضاء فهو رضيتـم قضـاء أن بينكـم
الدية وثلث الدية ربع البئر حرضوا الذين قبائل من أمجعوا له حق فال ذلك فمن عدا بعد بينكم يقيض
الدية وللثالث نصف الدية ثلث وللثاين فوقه من هلك ألنه الربع فلألول كاملة والدية ونصـف الديـة
رجل فقال بينكم أقيض أنا فقل: فقصواعليه القصة ابراهيم عند مقام وهو النبي أن يرضوا فأتوا فأبوا
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(٧٧ (ص اهللاملسو هيلع هللا ىلص. رسول فأجازه القصة عليه فقصوا فينا إن عليا قىض القوم من
احلسني بن بن عيل حممد بن عيل بن جعفر أخربين األزدي عيل بن نرص حدثنا اهللا عبد حدثنا –
عن أبيه عن بن احلسني عيل عن أبيه عن بن حممد موسى بن جعفر عن أبيه جعفر أخي حدثني عيل بن
معي كان وأمهام هذين وأبامها أحبني وأحب من فقال: واحلسني احلسن بيد أخذ اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول أن جده

(٧٧ (ص القيامة. يوم درجتي يف
نحرسـه فلام فجئنا تطوعا فيصيل املسـجد اىل بالليل خيرج عيل$ كان قايل: مرة بن يعىل عن –
قلنا: األرض؟ أهل من أم حترسون السامء أهل أمن فقال: نحرسك. قلنا: جيلسكم؟ ما أتانا فقال: فرغ
وقد إال أحد من وليس السـامء يقيض يف شـئ حتى يف األرض يكون إنه ال قال: أهل األرض. بل من
وإن عيل من قدره بينـه وبني خليا جيئ قدره فاذا جاء قدره حتـى ويكالنه يدفعان عنه وكل بـه ملـكان
مل يكن أصابه ما ان حتى يعلم االيامن طعم الجيد عبد وأنه عني كشـف جنة حصينة فاذا جاء أجيل اهللا

(٧٨ ليصيبه. (ص يكن مل أخطأه وما ليخطئه
هو ما عىل أدلك أال فقال: تستخدمه النبيملسو هيلع هللا ىلص أتت فاطمة¢ إن قال: عن عيل$ ليىل أيب – عن

(ص٨٠) ثالثني. وحتمدين وثالثني أربعا تكربين و وثالثني ثالثا تسبحني ذلك خري من
اهللاملسو هيلع هللا ىلص يوم من شهد رسول الناس وهوينشد الرحبة يف عليا سمعت قال: عمر بن زاذان – عن
من يقول: وهو سـمعوا رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص فشـهدوا اهنم رجال عرش ثالثة فقام قال: ما وهويقول غديرخم

(ص ٨٤) مواله. فعيل كنت مواله
اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول يل فقال الكعبة أتينا حتى والنبيملسو هيلع هللا ىلص أنا انطلقت قال: عن عيل$ أيب مريم عن –
اصعد وقال: اهللا نبي يل فنزل وجلس ضعفـا مني فرأى ألهنض به منكبي فذهبت عىل وصعـد اجلـس
حتى أفق السامء لنلت أين لوشئت إيل خييل فانه فنهض يب قال: عىل منكبيه فصعدت قال: منكبي. عىل
يديه ومن وبني شـامله وعن يمينه عن اصفر فجعلت أزاوله او نحاس متثال وعليه البيت عىل صعدت
القوارير. تتكرس كـام به فتكرس فقذفت اهللاملسو هيلع هللا ىلص اقـذف به رسـول يل قال منه اسـتمكنت حتى إذا خلفـه

(٨٤ (ص
وإين ريب فأجيب رسول يأيت أنابرشيوشـك أن فإنام الناس أهيا أال بعد أما اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول قال –
عىل اهلدى ومن كان بـه وأخذ به استمسـك من والنور فيه اهلدى اهللا كتاب أوهلام فيكـم الثقلـني تـارك
مرات. ثالث بيتي أهل يف اهللا بيتي أذكركم تعاىل واستمسكوا به وأهل اهللا بكتاب فخذوا ضل أخطأه

(٩٦ (ص
بني يدي قام حتى فجاءعيل$ املنربوالقرب بني اخلطاب عمربن وضع عمرقال: نافع بن – عن



٨١
النبيملسو هيلع هللا ىلص بعد باخلالفة عيل أحقية باب

بعد صحيفة بصحيفته أن ألقاه من إيل احب تعاىل اهللا خلق من ما مرات هذا ثالث هو فقال: الصفوف
ثوبه. عليه السجى هذا من النبيملسو هيلع هللا ىلص

اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول بقي به ما فواهللا أبا حفص قال: ثم وجهه الثوب عن عيل$ فكشف جاء حديث ويف
(١٠٩ منك. (ص تعاىل بصحيفته اهللا ألقى أن أحب أحد

(أقول)
طالب ايب بن عيل لنزوا قتل أو مات حممد اهللا إن رسول عهد يف عليها تعاهدوا التي الصحيفة وهذه
وفيام النبيملسو هيلع هللا ىلص عىل عهد ذا الصحيفة وكان أصحاب هؤالء اخلمسة موافقة هذا يف وانام كان اخلالفة عن

ببيته. وبقاء عيل الثالثة خالفة اىل النبي وفاة بعد احلال جرى
عني يضمن من هلم: فقـال ورشبوا فأكلوا ثالثون فاجتمع بيتـه أهل من النبيملسو هيلع هللا ىلص مجـع قـال: –

(١١١، ٣٣١ (ص أنا. قال عيل$: أهيل يف خليفتي ويكون اجلنة ومواعيدي ويكون معي يف ديني
يقول يوم اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول سـمع من الرحبة النـاس يف عـيل$ يثيع قال: نشـد بـن زيـد عـن –
اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول سمعوا أهنم زيد ستة فشـهدوا قبل ومن سـعيد سـتة قبل من قام فقال: قام إال غديرخم
مواله مواله فعيل من كنت اللهـم قال: قالوا: بىل. باملؤمنني أوىل خـم: أليس اهللا غدير يوم يقـول لعـيل

(١٥٢ ،١١٨، ١١٩ (ص عاداه. من وعاد وااله من وال اللهم
سمعت قال مالك ذلك عيل$: له فقال جمنونة يرجم أن أراد اخلطاب بن عمر احلسن إن – عن
املجنون وعن حيلم حتى الطفل يستيقظ وعن حتى النائم عن ثالث عن القلم رفع يقول: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول

(١٤٠ (ص يعقل. حتى
(ص رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص. مع رجل صىل أول أنـا يقول: عليـا$ سـمعت قال: العرين عـن حبـة –

(١٤١
فبعثه بكر أبا النبي دعا النبيملسو هيلع هللا ىلص براءة عىل من عرش آيات نزلت قال: ملا عيل$ عن حنش عن –
فاذهب منه الكتاب فخذ بكر فحيثام حلقته أبا أدرك يل: فقال النبي دعـاين ثم مكة أهل عىل ليقرأها هبـا
يا فقال إىل النبي بكـر أبو ورجع منه باجلحفـة فأخذت الكتاب فلحقته عليهم مكـة فاقرأه أهـل إىل بـه
منك. أو رجل أنـت عنك إال يؤدي لن فقال: جـاءين جربئيل ال ولكن قـال: يشء نـزل يف اهللا رسـول

(٣٣١ (ص،١٥١،
لريمجوها هبا فذهبـوا فأمر برمجها زنـت قد بامرأة أتى اخلطـاب بن عمـر إن ظبيـان أيب عـن –
فرجعوا وردهم أيديم من عـيل نانتزعها فأمر عمر برمجها زنت هـذه؟ قالوا: ما فقال: فلقيهـم عيل$
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إىل عيل علمه فأرسـل قد ليشء إال عيل هذا فعل ما قال: ردنا عيل$. ردكم؟ قالوا: ما فقال: إىل عمر
عن القلم رفع النبيملسو هيلع هللا ىلص يقول: سـمعت أما قال: رددت هؤالء. مالك شـبه املغضب فقال: وهو فجاء
عيل: فإن قال بىل. قال: يعقل. حتى املبتىل وعن الصغري حتى يكرب وعن يستيقظ حتى عن النائم ثالث

(١٥٤ (ص أدري. ال عمر: هبا فقال وهوى أتاها فالن فلعله هذه مبتالة بني

(أقول)
شـئ من اليعلم الذي اخلطاب بن عمر مع القبيل هذا من الكثري الكثري أيب طالب$ بن لعيل وأن

احلق. لضاع عيل املؤمنني أمري ولوال اهللا سبحانه حكم
يقول: ثنية الـوداع جاء حتـى النبي مع خـرج عليا$ أن أبيهـا عن سـعد بنت عائشـة عـن –
النبوة. إال موسـى من هارون بمنزلة ترىض أن تكون مني ما أو الرسـول: فقال اخلوالف. مع ختلفني

(١٨٤ ،١٨٢ ،١٧٧ ،١٧٣ (ص١٧٠،
ملن هو قال: قال القربى سـهم ذي يسـأله عن عباس ابن إىل كتب نجدة أن عن يزيد بن هرمز –
القربى ملن ذي سهم عن إيل تسـأل كتبت أنك إليه وكتب أجبته ما فيه يقع شـئ عن إن أرده عباس ابن

(٢٩٤ قومنا. (ص علينا اهللاملسو هيلع هللا ىلص فأبى ذلك رسول لقرابة نراها كنا وإنا هو
اهلادي. وأنا املنـذر اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال رسـول قوم هاد﴾ ولـكل منذر أنت ﴿إنـام قال: عـيل$ عـن –

(ص٤٥١)

ســنن األقوال يف العامل هبامــش منتخب كنــز الثاين) (اجلــزء حنبل أمحــد بــن
واألفعال.

أحد بعدي آية هبا يعمل ومل قبـيل احد يعمل هبا آية مل اهللا تعاىل كتاب يف قـال: ان عـيل$ عـن –
نفذت حتى بدرهم تصدقت اهللاملسو هيلع هللا ىلص اذا ناجيت رسول دينارفبعته بعرشة دراهم فكنت يل كان النجوى

(ص ٢١) صدقات﴾. يدي نجواكم بني تقدموا أن ﴿أأشفقتم فنزلت أحد هبا يعمل فلم
ايب بن هوعيل قال: املؤمنني﴾، ﴿وصالح تعاىل قوله اهللاملسو هيلع هللا ىلص: يف رسـول قال قال: عيل$ عن –

(٣١ (ص طالب.
تظلني وأي سامء أي فقال: هو ما األب بكر الصديق عن سئل أبو قال: التيمي ابراهيم عن –

(ص ٣٣) أعلم. مل يف كتاب اهللا ما قلت اذا تقلني أرض
ال وأما بعضا اخلالئق بعضهم حيمد فقد فقدعرفناه قال عمر: أما احلمد قال: ابن عباس عن –
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اهللا فام وأما سبحان املصيل يكرب اهللا أكربفقد وأما اهللا دون من اآلهلة عبدت فقد عرفناها فقد اهللا إال إله
عيل$: فقال يعلم اهللا يكن يعلم أن أن مل عمر شقي قد عمر: أعلم: فقال اهللا القوم: من رجل فقال هو
عمر: فقال له يقال أن اخللق وأحب واليه مفزع اخلالئق أحد من أن ينتحله ممنوع اسم أمري املؤمنني يا

(٤١ (ص كذاك. هو

(أقول)
اعرتافه وحمتوى تركيزه عىل ومنطقة فهمه اىل اخلطاب بن عمر يصفه اىل ما العزيز القارئ انتظر أهيا
واعرتافه قوله رصيح وهذايدل عىل اهللا دون من اآلهلة عبدت فقد فقد عرفناها اهللا إال إله ال أمـا بقولـه

باالتباع. وأوىل أهدى الفريقني فأي الدين معرفته يف وقلة
سلوين خطبته: يف فقال طالب خيطب ايب عيل بن شهدت قال: واثلة بن عامر ايب الطفيل عن –
آية من ما فواهللا اهللا عن كتاب به سـلوين حدثتكم إال القيامة يوم إىل يكون شـئ تسـألوين عن ال فواهللا
أمري املؤمنني يا فقل: ابن الكواد فقام إليه جبل يف أم نزلت سهل يف أم بنهار أم نزلت أعلم أبليل أنا إال
وقرا فاحلامالت الرياح ذروا والذاريات تعنتا تسأل سـل تفقها وال ويلك له: فقال ذروا. الذاريات ما
يسأل أعمى القمر فقال: يف السواد فام قال: املالئكة فاملقسامت أمرا السـفن فاجلاريات يرسا السـحاب
مبرصة﴾ النهار وجعلنـا آية آية الليل فمحونا آيتـني والنهار ﴿وجعلنا الليل تعـاىل قال اهللا عميـاء عـن

(٤٢ (ص القمر يف الذي السواد الليل فمحوا آية
فوجد أسهم سبعة فقسمه عىل أصبهان من مال طالب$ أيب بن عىل عيل قدم قال: كليب – عن

(١٤٥ (ص كرسة. منها قسم عىل كل وجعل سبعة فيه رغيفا فكرسه عىل

(أقول)
أعدل يوجـد أحد وهل غـريك ومن السـوية هـذا هلو العدل يف إن احلسـن أبا يـا عليـك اهللا سـالم
الكتاب ومـا يدونونه يرونه ما وإن نعم الواحد الرغيـف يف حتى طالب$ أيب عـيل بن من احلكـم يف
سـيد عند العلم خمزون من العلوم من قطرة بحر قطرة يف هلو حكم عـيل يف عيل عدل يف عـيل فضـل يف

واحلسني. أبو احلسن الكونني





فاطمة¢ مرياث بكر أيب اغتصاب باب
اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول وفاة بعد

الثاين) (املجلد حنبل بن أمحد
قالت: ولدي وأهيل. قـال: مت؟ يرثك اذا بكر من يا أبا قالـت: فاطمة¢ أن هانـئ أم عـن –
شاة وال وال فضة وال ذهبا ورثته واهللا ما اهللا بنت رسول يا قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص دوننا. رسول ورثت فام شأنك
بيدك. التي وصافيتنا لنـا جعله الذي وال ماال. قالت: فسـهم اهللا غالما وال عقـارا وال دارا وال بعـريا
(ص ذلك عنهم. رفـع مات فاذا حيا مادام أهله يطعـم النبي ان يقول: اهللا سـمعت رسـول اين فقـال:

(١٦٠

(أقول)
وكيف وأهيل ولدي يرثني مت إن وقد يقول كيف واملوروث الوارث من بكر مايدعيه أبا فالعجب
اهللا رسول هي رحيانة أبيها والتي هي أم التي الزهراء فاطمة سيام وال بيته أهل يورث اهللاملسو هيلع هللا ىلص ال برسول
اهللا وأن عمر وصاحبك أنت اهللا رسـول من إرثها ومنعت حقها وغصبت قد ظلمتها اهللا أنك فاشـهد

األبصار. فيه تشخص ليوم انام يؤخرهم يعمله الظاملون عام بغافل ليس
يملك ما كل عنـه االنسـان اذا رفعوا يعيش فكيف عنهـم ذلك رفع مات إذا قولـه مـن والعجـب
بيت آل إال املسـلمني مال بيت نصيبه مـن يأخذ كل مسـلم كان الذي حقه ومنعوه وغـريه مـن االرث

حممد.
كارها ولقد كنت ملقامـي هذا بخريكم أنـا ما خطب فقـال: أما واهللا بكر أبـا احلسـن أن – عـن
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هبا أن رسـول ال أقوم اذن اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول بسـنة فيكم أعمل أين أفتظنون يكفيني من فيكم ولوددت أن
يف أوثر ال أن فاحتلبـوين فاذاغضبت شـيطانا يغـريين وان يل ملك معه وكان بالوحـي يعصـم كان اهللا

(١٦١ فقوموين. (ص زغت وإن فأعينوين استقمت فإن فراعوين وابشاركم إال اشعاركم
اهللا أنت رسول خليفة يا فقالت: الصديق بكر أيب إىل فاطمة¢ جاءت قال: الطفيل عن أيب –
فقال: اين سـمعت رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص اخلمس بال فام قالت: أهله. بل ال قال: أهله رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص أم ورثت
(ص املسـلمني. عىل أرده أن رأيت وليت فام بعده ييل للذي كانت قبضه ثم طعمة نبيا اذا أطعم يقول:

(١٦٧

(أقول)
بل أهله، يقول: أهلـه؟ أم رسـول اهللا ورثت أنت يسـأل ويناقضه يقول الكالم الرجل بال هذا مـا
غري أهله أحد امليت يأخذ إرث أن جيوز وهل األرث نصيب وهو بعده ييل للذي كانت سمعته ويقول
إن كان حقه يف غري ووضعتـه حقه من أخذته أي دليل وعـىل منه أهله ومنع النـاس أخـذه وفرقـه عىل
املظلوم حق يأخذ وأن أهله اهللاملسو هيلع هللا ىلص وال يضيع حق رسول يتبع أن عليه فكان اهللا رسول سنة يميض عىل

حممدملسو هيلع هللا ىلص. بيت بالظلم آلل البادئ وهو الظامل كيف هذا من
عىل وهو الصديق أيب بكر إىل عـيل# احلسـن بن قال: جاء بن األصبهاين الرمحن عبد عـن –
وبكى حجره يف وأجلسـه أبيك إنه جملس صدقت قال: أيب. جملس عن انزل فقال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول منرب

(ص ١٧٠) اهتمتك. ما واهللا صدقت فقال: أمري. عن هذا واهللا ما عيل$ فقال

(أقول)
بذلك له احلق وليس اهللا رسول منرب وصعد له بمجلس ليس جلس أنه بكر ايب اعرتف لقد اهللا وأيم
الذي حقه وأخذوا حمله وجلسـوا طالب ايب بن الناس أناحوا عيل منه يسـتفاد علم كي حتى وليس له

بعده. من رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص له إليه ووضعه اهللا افرتضه
عىل ثالث إال شئ عىل آيس ال إين موته: مرض قال له يف أبابكر أن عوف بن الرمحن عن عبد –
عيل أعلق فاطمة وتركته وإن بيت كشـفت أكن مل أين أن قال وددت إىل أفعلهن أين مل ووددت فعلتهن

(١٧١ (ص احلرب.
قالت: وأهيل ولدي مت قال: من يرثك اذا بكر: أليب قالت فاطمة¢ إن قال: سلمة ايب عن –

(١٧٢ اهللاملسو هيلع هللا ىلص (ص رسول نرث: ال لنا فام



(اقول)
حــقــهــا مــــن بـــيـــن األنـــــــام والـــمـــغـــصـــوبـــة

أســـيـــر الـــــنـــــاس ـــن ـــي ب ــــاد ــــق ي ــــي ــــل وع
بــهــم ــى ــف ــط ــص ــم ــــم ال ــــاك أوص ـــذا ـــك ـــاه م

ــر ــي ــس ع ـــوه ـــم ـــت ـــي ـــن ج قـــــد ــــــــــذي وال
كـــفـــروا إذ الـــخـــلـــق ـــه ـــل ال هـــــدى  بـــهـــم

تــقــهــر بـــعـــده ــــن م ـــار ـــت ـــخ ـــم ال صـــفـــوة
ــوا ــازل ن الــمــصــطــفــى  آل ــى ــل ع الـــجـــور إالم 

مــحــضــر بـــهـــم ـــه ـــل ال ـــزل ـــن ي كـــأنـــمـــا لــــم
ـــوا ـــل واص بــهــم مــــــادام الـــدهـــر ـــي ـــالم س

حــيــدر ــه ــم ع ـــن وب الــمــصــطــفــى ــي ــب ــن ال ــى ــل ع
أبدا بعده تضلوا ال كتابا أكتب ودواة بصحيفة يل ادعوا النبيملسو هيلع هللا ىلص قال قال: ملا مرض عمر عن –
اذا يوسف صواحبات انكن قلت: اهللاملسو هيلع هللا ىلص يقول رسـول تسمعون ما أال من وراء السـرت النسـوة فقال:
منكم. خري فاهنن دعوهن اهللا: رسول صح ركبتن عنقه. فقال واذا أعينكن عرصتن اهللا رسـول مرض

(١٧٣ (ص
أن قبل فدفن األنصـار يف وكانا النبيملسو هيلع هللا ىلص دفن يشـهدوا مل وعمر بكر أبا أن قـال: عـن عـروة –

(١٧٤ (ص يرجعا.
فرشب فدعـا بنبيذ قال: بأس. ليـس عليك الناس: له اخلطـاب قال عمربن طعـن ملـا قـال: –

جرحه. (ص ١٨٦) من فخرج فرشب بلبن جرحه ثم دعا من فخرج
مهديا هاديا فاعلني جتـدوه عليا وال يراكم تؤمـروا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: أن رسـول قال قال: عيل$ عـن –

(١٩١ (ص . املستقيم حذبكم للرصاط
ينخس عمر فجعل يسـاومه هبا عمر فأتاه يبيعها له بإبل جاء أعرابيـا أن مالك: بن أنـس عـن –
لك أبا ال إبيل األعرايب يقول: خـل فجعل البعري لينظر كيف قـواده ليبعث برجلـه يرضبه بعـريا بعـريا
سـوء فلام رجل ألظنك لعمر إين ببعري فقال األعرايب ذلك يفعل أن قول األعرايب ينهاه ال عمر فجعل
عمر: فقال وأقتاهبا أحالسها عنها أضع حتى األعرايب: فقال أثامهنا وخذ سقها فقال: اشرتاها فرغ منها

كام اشرتيتها. يل فهي عليها وهي اشرتيتها
ترىض هبذا عمر: أقبل عيل$ فقـال يتنازعان اذ مهـا فبينام سـوء أنك رجل األعرايب: أشـهد فقـال

٨٧
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كنت ان املؤمنـني أمري يا عـيل: فقال قصتهام عـيل عىل فقصا نعـم األعرايب: قـال وبينك بينـي الرجـل
من ثمنها بأكثر سلعته يزين فإن الرجل وإال اشـرتطت كام لك فهي وأقتاهبا احالسـها اشـرتطت عليه

(ص ٢٣١) الثمن. عمر إليه فدفع األعرايب وأقتاهبا فساقها أحالسها عنها فوضع



باب متعة احلج
الثاين) (املجلد حنبل بن أمحد

مع فعلتها وقـال: احلج أشـهر يف عن املتعة هنى اخلطاب عمربن أن املسـيب بـن سـعيد عـن –
(ص ٣٣٤) عنها. أهني وأنا اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول

عثامن قوال له فقال هبا بقي املتعـة وعيل$ عن ينهى عثامن كان قال: شـقيق بن عبـد اهللا – عـن
رسـول اهللا. مع متتعنا إنا علمت لقد لفظ: ويف ذلك. فعل رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص علمت أن لقد عيل: لـه فقـال

(ص ٣٣٥) خائفني. ولكنا عثامن: فقال
املتعة وعيل عن ينهى عثامن وكان بعسـفان وعثامن عيل اجتمع قال: املسـيب بن سـعيد عن –
أستطيع ال إين دعنا منك. قال: عثامن: فقال عنه تنهى رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص فعله أمر إىل تريد ما هبا وقال: يأمر

(٣٣ ٦ (ص مجيعا. هبام أهل ذلك فلام رأى عيل مني أدعك أن
رسول مع متتعنا لك قد ذلك ليس أيب له فقال ينهى عن متعة احلج أراد أن عمر إن – عن احلسن

(٣٣٦ (ص ذلك. ينهنا عن ومل اهللاملسو هيلع هللا ىلص
اجعلوا مكة قال قدمنـا فلام وأصحابـه فأحرمنا للحج رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص خرج الرباء قال: عـن –
رسـول اهللا: فقال عمرة. فكيـف نجعلها للحج أحرمنا قـد رسـول اهللا يا الناس فقال عمـرة حجكـم
عائشـة غضبان دخل بيت حتى انطلق القـول فغضب ثم عليه فردوا فافعلوا بـه آمركم الـذي انظـروا
فال باألمر وأناآمر أغضـب ومايل ال قال: اهللا. أغضبه أغضبـك من فقالت: وجهه يف الغضـب فـرأت

(٣٣٦ (ص أتبع.
احلجر دخل الطواف اسـتقبل فلام بن اخلطاب مع عمر حججنا قال: اخلدري سـعيد أيب عن –
فقبله فقال ما قبلتك. يقبلك اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول رأيت إين ولوال والتنفع ترض ال حجر أعلم أنك اين فقال:
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وأين قال: وجل. عز اهللا بكتاب قال: بم. يرضوينفع قال: إنه املؤمنني يا أمري طالب$: بن أبى عيل له
ذرياهتم﴾ ظهورهم من آدم بني أخذ ربك من ﴿وإذ تعـاىل اهللا قال وجل. قال: كتاب اهللا عز مـن ذلـك
هلذا وكان رق يف ذلك وكتب ومواثيقهم عهودهم وأخذ العبيد وأهنم الرب بأنه اآلية فقررهم آخر إىل
يوم باملوافاة وافاك ملن اشـهد فاك ففتح فاه فألقمه ذلك الرق فقال: افتح له: فقال ولسـان احلجرعينان

(٣٥٢ (ص القيامة.
رجال وامرأة فراى ليلة ذات باملدينة نعس كان اخلطاب عمربن أن بكر كلثـوم إبنة أيب عـن أم –
احلد ما عليهام فاحشـة فأقام عىل وامرأة رأى رجال أن إماما أرأيتم للناس: قال أصبح فلام فاحشـة عىل
اهللا احلدإن عليك إذن يقام لك ذلك طالب$: ليس ايب بن عيل قال إنام أنت إمام. قالوا: فاعلني. كنتم
مثل القوم سأهلم فقال ثم أن يرتكهم شاء اهللا ما تركهم ثم أربعة شهداء من أققل األمر هذا عىل يامن مل

(٤١٤ مقالته. (ص عيل مثل األوىل وقال مقالتهم
فقال النبيملسو هيلع هللا ىلص عنها أصحـاب أشهرفسـأل لسـتة ولدت عمرامرأة إىل رفع قال: قتـادة عـن –
احلمل هنا سـتة وكان يف عامني وفصالـه شـهرا. قال ثالثون يقـول ومحلـه وفصاله أال تـرى عـيل$:

(٤٦٩ أشهر. (ص آخرلستة ولدت أهنا بلغنا ثم فرتكها أشهرقال

(أقول)
وعرشين أربعة بقي أشهر الستة رفعنا واذا ثالثون شهرا وفصاله ومحله محلها أشـهر كان السـتة إن

عامني. وهو شهرا

(املجلد الثالث) حنبل بن أمحد
آل وال ملحمد حتـل ال الناس وإهنا أوسـاخ هي الصدقات إنام هـذه إن عبـاس قال: ابـن عـن –

(ص٥) حممد.



اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عند عيل$ باب أفضلية
كتاب اآلخر أكرب من أحدمها الثقلني فيكم تارك رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: إين قال سـعيد قال: أيب عن –
(ص ١٤، احلوض. عيل يردا يفرتقا لن وإهنام بيتي أهل وعرتيت األرض السـامء إىل اهللا حبل ممدود من

(١٧، ٢٦، ٥٩
قد حاجة إليك يل املؤمنـني إن امري يا عيل$ فقـال: إىل رجل جاء قال: نباتـة بن أصبـغ عـن –
اهللا محدت تقضها وشـكرتك وإن مل اهللا محـدت أنت قضيتها فإن إليـك أرفعهـا أن قبـل اهللا إىل رفعتهـا
حمتاج. إين فكتب: وجهك. يف السـؤال ذل أرى أن أكره فإين األرض عىل أكتب عيل: فقال وعذرتك.

يقول: أنشأ فلبسها ثم الرجل فأخذها هبا فأتى بحلة عيل عيل: فقال
ــا ــه ــن ــاس ــح م ـــلـــى ـــب ت ـــة ـــل ـــي ح ـــن ـــوت ـــس ك

طال الــثــنــاء ــن ــس ح ـــن م ـــوك ـــس أك فـــســـوف
ــة ــرم ــك م نـــلـــت الـــثـــنـــا حـــســـن  نـــلـــت إن 

ـــدال ب قـــلـــتـــه ــــد ق ـــا ـــم ب تـــبـــغـــي ولــــســــت
ــه ــب ــاح ص ذكــــــر لــيــحــيــي الـــثـــنـــاء إن

ــال ــب ــج وال ــل ــه ــس ال نـــــداه ــي ــي ــح ي ــث ــي ــغ ــال ك
ـــر تـــواقـــعـــه ـــي خ ــــي ف ــــر ــــده ــــد ال ــــزه الت

ــــذي عــمــال ــــال ب ـــزى ـــج ـــي س ـــد ـــب ع ـــل ـــك ف
ومائة حلة املؤمنني أمري يا فقلت: األصبغ قال دينارفدفعهاإليـه بامئة بالدنانري فأتى عيل عيل: فقـال
الرجل عندي. هذا منزلـة وهذه منازهلم الناس أنزلوا يقـول: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول سـمعت نعم قال: دينار.

(٢٣ (ص



٩٢
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تدري ال إنك فقيل: أصحايب. أصحايب فأقول قال: النبيملسو هيلع هللا ىلص أن قال: اخلدري ايب سعيد عن –
(٢٨ (ص بعدي. بدل ملن سحقا سحقا قال أو بعدا بعدا بعدك. فأقول: ما أحدثوا

(أقول)
ذكرعن كثـرية مثل الذي وأحاديث رسـول اهللا إىل يوم القيامة الصحابة ردود عـىل احلديث وهـذا

القيامة. يوم
إال من موسى هارون بمنزلة مني أنت لعيل: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول قال قال: اخلدري سـعيد أيب عن –

(ص ٣٢) بعدي. النبي أنه
قاتلت كام تأويله يقاتل عـىل إن منكم من اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول اخلدري قـال: قال سـعيد عـن أيب –
،٣٣ (ص نعله. خيصف وعيل$ ولكن خاصف النعل ال فقال: وعمر بكر أبو تنزيلـه قال: فقال عـىل

(٨٢
إن واهللا قومي تنفـع قرابتي ال أن تزعمـون اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول قال اخلدري قال: سـعيد أيب – عـن
الرجل اليسـارفيقول ذات هبم يؤمر قوم يرفع يل القيامة كان يوم إذا واآلخرة الدنيا يف موصولة رمحي
ولكنكم أحدثتم قد عرفت النسب أما فأقول: فالن بن أنافالن اآلخر ويقول فالن بن فالن أنا حممد يا

(٦٢ ،٣٩ (ص القهقري. أعقابكم عىل وأرتددتم بعدي
اجلنة أهل شـباب سـيدا واحلسـني اهللاملسو هيلع هللا ىلص: احلسـن رسـول قال قال: سـعيد اخلدري عن أيب –

(٨٢ ،٦٤ (ص نسائهم. سيدة وفاطمة
خطيبا فينـا اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول فقام قال: النـاس عليا$ اشـتكى قال: سـعيد اخلـدري أيب عـن –

(٨٦ اهللا. (ص ذات يف خشن ال فواهللا إنه عليا تشكوا الناس ال أهيا يقول: فسمعته
فقلت باهلاجرة املدينـة طرق بعض يف اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول قـال: لقيت عيل$ عن قالبـة أيب عـن –
بأيب أنت وأمي هل فقلت: اجلوع إيل. عيل يا وصل قال: السـاعة. هذه ما أخرجك وأمي أنت بأيب له:
أنت هل فقلت: غرسه ودق له باملدينة رجا فأتيت حائط ظل يف فجلس آتيك. قال حتى منتظري أنت
فجعلت عندي صنيع خري من أعطيك مذرة. قال: حشفة وال تعطيني ال كل جرة بثمرة استقي معطي
كراث: من رصة واهـب يل أنت متـر فقلت: هل من حتـى اجتمع قبضة مترة وضع جرة أسـقيت كلـام
جوعي أشـبعت قال: فأكل ثم عليه ثوبـه فألقيته طرف فبسـط جالس وهو النبيملسو هيلع هللا ىلص فأتيـت فأعطـاين

(ص ١٠٢) جوعك. اهللا أشبع



لعيل$ النبيملسو هيلع هللا ىلص وصية باب
(املجلد الثالث) حنبل بن أمحد

ما رجل أحسـن حجر رأسـه يف فإذا مريض وهو اهللاملسو هيلع هللا ىلص نبـي عىل دخلت قـال: عيل$ عـن –
فأنت أحق ابن عمك إدن إىل الرجـل: قال أدنو. قلت: عليه دخلت فلام والنبي نائم اخللـق من رأيـت
حجر يف كان كام حجري يف النبـيملسو هيلع هللا ىلص رأس ووضعت مكانه وجلسـت فدنوت منهامفقام الرجل منـي
ملا فقلت: يف حجـره. كان رأيس الذي الرجل أيـن فقال: النبي اسـتيقظ الرجـل فمكثت سـاعة ثم إن
مكانه. قال: فهل ثم قام فجلسـت مني به أحق فأنت عمك ابن إىل ادن قال: ثم دعاين دخلـت عليـك
ونمت وجعي عنـي خف حتى حيدثني كان جربائيـل ذاك قال: وأمي البـأيب الرجل قلت مـن تـدري

(١١٥ (ص حجره. يف ورأيس
قال: أحد حجر يف ورأسه تويف اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول أرأيت عباس سـألت ابن غطفان قال: أيب عن –
بني اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول تويف قالت: إهنا عائشـة عن حدثني عـروة فإن قلت: عـيل$ صدر إىل وهـو تـويف
الذي وهو عيل صدر وإنه ملستند إىل اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول لتوىف عباس: أتعقل واهللا ابن فقال ونحري سحري

(١١ ٥ (ص عباس. بن الفضل واخي غسله
حسـه يسـمعون آت جاء التعزية وجاءت اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول ملا تويف قال: ذكر إنـه – عـن عـيل$
وذكرالتوبة مصيبة كل مـن عزاء اهللا يف اهللا ورمحة البيت عليكم أهل واليـرون شـخصه فقال: السـالم

(ص ١١٦) اخلرض. هذا قال: قالوا: ال. هذا؟ تدرون من عيل$: هل وسلم فقال
عيل$: فقال يغسـله أن عليا النبيملسو هيلع هللا ىلص أوىص قـال: جده عن أبيه بن احلسـني عـن عيل عـن –
رسول من أقلب أردت أن ما فواهللا عيل: ستعان. قال فقال: إنك ذلك أطيق ال أن أخشى اهللا يارسول

(ص ١٢٢) قلب. إال عضوا اهللا



٩٤
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مما اهللا أيقسم هلا مرياثها رسول وفاة أبابكربعد سألت اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول بنت فاطمة إن عائشة عن –
فاطمة فغضبت صدقة. تركنا ال نورث ما قال اهللا رسول أن بكر: هلا أبو فقال اهللا أفاء مما اهللا ترك رسول
فاطمة¢ فكانت أشهر ستة اهللا له حتى توفيت وعاشت بعد رسول بكرفلم تزل مهاجرة فهجرت أبا
(ص بكرذلك. أبو فأبى باملدينـة وصدقة وفدك خيرب من ترك رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص مما أبـا بكر نصيبها تسـأل

(١٢٨
صلوات وفاطمة بن عيل من احلسن اهللاملسو هيلع هللا ىلص برسـول أحدأشـبه مل يكن قال: مالك بن أنس عن –

بعيل شبيها لست بأيب أنت شبيها احلسن: لإلمام الزهراء¢ فاطمة قالت وكام أمجعني. اهللا عليهم
الباب علينا احفظي ألم سلمة: فقال له فأذن النبي يأيت أن املطر ملك أستأذن قال: أنس عن –
له امللك: فقال النبي منكب عىل يصعد فجعل دخل حتى فوثب عيل# بن أحد فجاءاحلسني اليدخل
بيده فرضب قال: فيه يقتل الذي املكان أريتك شئت وإن تقتله أمتك النبي: نعم. قال: فإن قال أحتبه؟
بكربالء. يقتل نسـمع فكنا قال: ثوهبا. طرف فرصته يف الرتاب ذلك سـلمة أم أمحر فأخذت فأراه ترابا

(٢٦٥ (ص
إيل رفعوا إذا رأيتهم حتى رجال عيل احلوض لريدن النبيملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال مالك بن أنـس عـن –
(٢٨١ (ص أحدثوا بعدك. ما التدري إنك فيقال: أصحايب رب أصحايب يا فالقولن فاختلجوا دوين
إىل صالة إذا خرج أشهر فاطمة ستة اهللاملسو هيلع هللا ىلص كان يمر بباب رسول إن قال: مالك بن أنس – عن
تطهريا﴾. ويطهركم  أهل البيت الرجس عنكم اهللا ليذهب ﴿إناميريد البيت أهل يا الصالة الفجريقول

(ص٢٨٥)
له عيل: قال عليـا$ خيلف أن اهللاملسو هيلع هللا ىلص أراد رسـول ملا قال: األنصاري اهللا عبـد بن عـن جابـر –
بعدي ليس أنه إال موسى من هارون بمنزلة مني تكون ان ترىض أما قال: خلفتني يف إذا مايقول الناس

نبي. (ص ٣٣٨)
اليضلون كتابا فيهـا بصحيفّه ليكتب موته دعا عنـد النبيملسو هيلع هللا ىلص إن قـال: عبداهللا بن جابـر عـن –

(٣٤٦ (ص رفضها. حتى اخلطاب عمربن عليها فخالف قال بعده.
ألحبك. إين عرض احلديث: يف فقال عيل$ وكلمه إىل جاء رجل قال: سلمة عن عن عيل –
كانت أن األرواح قال النبيملسو هيلع هللا ىلص: حيبك قلبي أرى ال قال: املؤمنني؟ أمري يا مل قال: كذبت. عيل: له فقال
ممن كان ماكان، عيل أمر من فلام كان اختلف تناكرمنها وما ائتلف منها تعارف فام اهلواء فتشـام تالقي

(٣٦٨ (ص عليه. خرج
بعثني والذي املواخاة: عـن وأخر عيل األصحاب يف آخى حينام لعيل$ اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول – قـال



أخي وأنت بعـدي نبي ال أنه غري موسـى من هارون بمنزلة منـي وأنت إال لنفيس أخرتـك باحلـق مـا
األنبياء قال: وماورثت قبيل. من اهللا؟ قال: ما ورثت األنبيـاء رسـول يا منك أرث وما قال: ووارثـي.
أخي وأنت ابنتي فاطمـة مع اجلنة يف قرصي يف معي وأنت رهبم وسـنة نبيهـم قال: كتاب مـن قبلك؟
بن جابر قدم حني عطاء: قال (ص٣٧٠( متقابلني﴾. رسر عىل خوانا ﴿إ اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول ثم تال ورفيقي
عهد عىل استمتعنا نعم فقال: املتعة له ذكروا ثم أشياء عن القوم فسأله يف منزله فجئناه معتمرا عبد اهللا

(ص ٣٨٠) عمر. خالفة آخر يف كان اذا حتى وعمر بكر وأيب اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول
إىل عيل خرجت مع قال: احلديبية أصحاب من وكان قال: األسـلمي شـاس عمرو بن عن –
حتى املسجد شكايته يف أظهرت قدمت فلام عليه نفيس يف وجدت حتى ذلك سفري يف فجفاين اليمن
أبدين أصحابه فلامرآين من ناس يف ورسـول اهللا غدوة ذات فدخلت املسـجد اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول ذلك بلغ
يا أوذيك أن باهللا أعوذ قلت: آذيتني لقد واهللا عمرو يا قال: جلسـت النظر حتى إيل حدد عينيه يقول:

(ص ٤٨٣) آذاين. فقد من آذى عليا بىل قال: اهللا. رسول

(املجلد الرابع) حنبل بن أمحد
بالعمرة التمتع عن فنهى الزبري بن اهللا عبد علينا خرج إذ بمكة إنا قال: بن يسار اسحق عن –
وما فقال: عباس بن اهللا عبد ذلك رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص فبلغ ذلك مع صنعوا الناس يكون وأنكر أن احلج إىل
حالال إليها قد رجع الزبري يكن مل فإن فليسـأهلا بكر أيب بنت أسـامء أمه إىل هبذا فلريجع علم ابن الزبري
صدق ابن عباس لقد واهللا قد أفحش لقـد واهللا عباس البن يغفراهللا فقالت: أسـامء ذلك فبلغ وحلـت

(٤ (ص النساء. وأصابوا وأحللنا حلوا
(٥ أنصبها. (ص ما وينصبني آذاها ما يؤذيني مني بضعة فاطمة اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول – قال

٩٥
لعيل$ النبيملسو هيلع هللا ىلص وصية باب





عيل$ حكمة باب
(املجلد الرابع) حنبل بن أمحد

بالعلم ولو يعمل من الـورع والعامل الدين ومالك العمل خزائن من العلم قال: عـيل$ عـن –
(٢٧، ٢٨ قليال. (ص كان

(٢٨ (ص زيادة. واملتقون سادة وجمالستهم قادة العلامء قال: عيل$ عن –
(٣٠ (ص ألموات. ا كاحلي بني اجلهال بني العلم طلب عيل$ قال: – عن

من الرباءة وعينه التواضع فرأسـه فضائل كثرية أن العلم ذو العلم ياطالب قال: عيل$ – عن
واألمور األشياء معرفة وعقله النية وحفظه الفحص وقلبه حسن الصدق ولسـانه الفهم وأذنه احلسـد
العافية وقائده النجاة ومستقره الورع وحكمته السالمة ومهته العلامء زيارة الرمحة ورجله ويده الواجبة
األدب وماله العلامء وجيشه جماورة املداراة وقوسه الرضا وسـيفه لني الكلمة وسـالحه الوفاء ومركبه
(ص األخيار. صحبة ورفيقه اهلدى ودليله املوادعـة ومأواه املعروف وزاده الذنوب اجتناب وخريتـه

(٣٧، ٣٨
فذلك اللسـان عىل وعلم النافع العلم القلب فذلك يف فعلم علامن العلـم قال: عيل$ عـن –

(ص ٥١) آدم. ابن عىل حجة اهللا
وينفع فينتفع رجل يسأل أال يقول: طالب$ أيب بن عيل قال: سمعت عرعرة بن خالد عن –

(٧٢ (ص جلساءه.
وباطل بضحك ختلطـوه فاكظموا عليـه وال فإذاعلمتمـوه العلـم تعلموا عيل$ قـال: عـن –

(٧٣ (ص القلوب. فتمجه
(١٠٢ طالب$. (ص بن أيب عيل بدر مع يوم اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول قال: كان لواء عباس – عن ابن
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يل: قال فلام قاموا فذكروا عليـا قوم وعنده األسـقع بن واثلة عىل دخلت قال: عـامر أيب عـن –
توجه قالت: عيل أسـأهلا عـن بىل. قال: أتيت فاطمة¢ قلت: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول من بام رأيت أخـربك أال
أخذ كل واحلسـن واحلسني# عيل ومعه اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول جاء حتى أنتظره فجلسـت اهللاملسو هيلع هللا ىلص إىل رسـول
واحد كل حسـنا وحسينا وأجلس يديه بني فأجلسـهام وفاطمة عليا فأدنى دخل بيده حتى واحد منهام
البيت أهل الرجس عنكم ليذهـب ﴿إناميريداهللا اآلية تال هذه ثم ثوبه عليهم لـف ثم فخذه عىل منهـام

(١٠٧ أحق. (ص بيتي وأهل أهل بيتي هؤالء وقال: اللهم تطهريا﴾ ويطهركم
فقام الناس فأحجم املاء من لنا يستقي من اهللا: قال رسول بدر كانت ليلة ملا قال: عيل$ عن –
وميكائيل جربائيل إىل اهللا فأوحى فيهـا القعر مظلمة فانحدر بعيد بئرا أتى القربة ثم فاعتصـم عـيل$
بالبئر مروا فلام سـمعه من يذعر لغط هلم السـامء من ففصلوا وحزبه لنرص حممدملسو هيلع هللا ىلص تأهبـوا وارسافيـل

(١١٨ (ص وتبجيال. إكراما آخرهم من عليه سلموا
عىل حممد صل اللهم قولوا فقال: عليك نصيل كيف يارسـول اهللا قيل مسـعود قال: أيب – عن
(ص جميد. إنك محيد العاملني يف ابراهيم عىل باركت كام حممد آل وعىل حممد عىل وبارك حممد آل وعىل

(١١٨
ونحن اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول جلس بني يدي حتى رجل أقبل عمرو قـال: عقبـة بن مسـعود أيب – عـن
صالتنا. يف صلينا نحن عليك إذا نصيل فكيف عرفناه فقد عليك أما السـالم اهللا يا رسـول عنده فقال:
صل فقولوا اللهم عيل صليتم أنتم يسأله فقال: إذا مل الرجل أن حتى أحببنا اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول فصمت قال:
األمي النبي حممد عىل وبارك إبراهيم وآل ابراهيم عىل صليت كام حممد آل األمي وعىل النبي عىل حممد
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(٢٤٤ ،١١٩، ٢٤١ (ص جميد. وعىل آل إبراهيم إك محيد إبراهيم عىل باركت كام
معلام لريى عبدود بن عمرو خرج اخلندق يوم كان ملا األنصاري قال: مالك بـن كعـب عـن –
يدعوك ال أن اهللا لقريش كنت تعاهـد قد إنك عمرو يا : قال لـه عيل$ وخيله هو فلـام وقف مشـهده
وإىل اإلسـالم رسـوله وإىل اهللا إىل أدعوك فإين قال: أجل. قال: إحدامها اخرتت إال خلتـني رجـل إىل
أقتلك أن أحب ما فواهللا أخـي ابن يل: يا قال املبارزة إىل أدعوك فـإين ذلك. قال: يف يل حاجـة ال قـال:

(ص ١٢٤) عيل. فتنازال فقتله إىل عيل فاقبل ذلك عند عمرو فحمى
يثرب أهل يف جـاء حممد خيرب فقالوا: أهل فـزع خيرب اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول نزل ملا قال: بريـدة عـن –
إىل فرجعوا وأصحابه هو وكشفوه فردوه خيرب أهل فلقي بالناس اخلطاب عمر بن اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول فبعث
ورسوله حيب اهللا رجال اللواء اهللاملسو هيلع هللا ىلص: ألعطني رسول فقال أصحابه وجيبنه أصحابه جيبن رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص
يف عينه قتفل يومئذ أرمد وهو عليا$ فدعا وعمر بكر أبو تطاول هلا فلام كان الغد ورسـوله اهللا وحيبه
عىل فرضبه عيل وعيل هو فالتقى اخليربي مرحبا ولقي خيـرب أهل فلقي بالناس اللواء فانطلق وأعطـاه
(١٣٠ ،١٢٨ العسكر. (ص أهل رضبَته صوت وسمع باألرضاس السيف منها عض بالسيف هامته
وأنا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: عيل مني رسول قال قال: الوداع حجة يوم شهد وكان آدم السلويل عن حييى بن –
،١٦٢ (ص عيل$. إال أنا أو ديني بكري: اليقيض عني ابن ايب وقال أو عيل. أنا إال عني يؤدي وال منه

(١٦٥
اهللا إنا رسـول يا فقال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول عىل العبـاس دخل قال: ربيعـة ابن – عـن عبـد املطلـب
امرىء يدخل قلب ال ثم قال: واهللا اهللاملسو هيلع هللا ىلص سكتوا فغضب رسول رأونا فإذا حتدث قريشا فنرى لنخرج

(١٦٥ (ص ولقرابتي. وجل عز حيبكم هللا حتى ايامن



يف الكاللة بكر وأيب عمر عن جاء ما باب
(املجلد الرابع) حنبل بن أمحد

قد قال: أوليس الكاللة؟ كيف يورث اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عمرسأل أن قال: املسيب بن سعيد عن –
فأنزل اهللا يستفتونك قل يفهم مل عمر وكان آخرها كاللة إىل يورث رجل وإن كان قرأ ذلك ثم اهللا بني
فاسـأليه نفس طيب اهللاملسو هيلع هللا ىلص من رسـول رأيت فقال حلفصة إذا مل يفهم عمر فكان الكاللة يف اهللا يفتيكم
رسول وقد قال أراين أعلمها أبدا ما يقول: يعلمها أبدا فكان أباك أرى ما هذا لك ذكر أبوك عنهافقال:

اهللا ما قال. (ص ٢٢٩)
صوابا كان فـإن برأيي فيها أقـول إين فقال: عن الكاللـة بكر أبـو سـئل قال: – عـن الشـعبي
فلام الوالد خال ما أراه برىء منه واهللا الشـيطان ومن خطأ فمني كان وأن رشيك له ال اهللا وحـده فمـن
إن أرى بكر أخاف أبا ألستحي أن إين عمر قال: طعن فلام الولد. عدا ما الكاللة قال: عمر استخلف

(٢٣٠ ،٢٢٩ (ص والولد. الوالد عدا ما الكاللة

(أقول)
كيف بكر وأبا هـو يسـتحي وال الكاللة يف حتى بكر أبـا أن خيالف اخلطاب يسـتحي بـن عمـر إن

أمجعني. املأل عىل اهللا فرضه إمامهم الذي رسوله وخالفوا وخالفوا اهللا خالفوا
(ص الشـام. قصور مثل أن يكون يل من إيل أحب الكاللـة أعلم أكون قـال: ألن عمـر – عـن

(٢٣٠
الكاللة فقـال: كاللة ورث يل قرابـة ذي عن اخلطـاب بن عمر سـألت قال: مـرسوق – عـن
يشء من األرض عـىل ما يل يكون أن مـن إيل أحب أعلمها ألن واهللا قـال: ثم بلحيتـه وأخـذ الكاللـة
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(ص ثالث مرات. فأعادها الصيف يف التي أنزلت اآلية تسـمع أمل فقال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول عنها سـألت
(٢٣٠

إن فقال: شهدت عليا$ سئل عن اخلنثى قال: وائل بكر بن اجلليل عن رجل من عبد – عن
جارية. (ص٢٣٠) الفرج فهو جمرى وإن بال من فهو غالم جمرى الذكر بال من

إن دينه أمر من به أنزل عام عدونا يسـألنا جعل هللا الذي قال: احلمد الشـعبي عن عيل$ عن –
(٢٣١ (ص٢٣٠، مباله. قبل من ورثه إن إليه فكتبت يسألني عن اخلنثى إيل كتب معاوية

عاليا وهي عائشة اهللاملسو هيلع هللا ىلص فسمع صوت رسول عىل بكر أبو استأذن قال: بشري النعامن بن عن –
فأهوى أبو بكر فدخل فاستأذن أو ثالثا مرتني أيب ومني من إلِيك أحب عليا إن عرفت لقد واهللا تقول:

(٢٧٥ (ص اهللاملسو هيلع هللا ىلص. عىل رسول صوتك ترفعني أسمعك يا بنت فالنة أال فقال: إليها
الصالة فنودي فينا خم بغدير فنزلنا سـفر يف اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول مع كنا عازب قال: بن عن الرباء –
أين بيد عيل$ فقال: ألستم تعلمون وأخذ الظهر فصىل شـجرتني حتت اهللاملسو هيلع هللا ىلص لرسول وكسـح جامعة
قالوا: بىل. نفسـه. من مؤمن بكل أوىل تعلمون إين ألسـتم قال: بىل. قالوا: من أنفسـهم. باملؤمنني أوىل
فلقيه قال: عاداه من وعاد وااله من اللهم وال فعيل مواله مواله من كنت فقال: عيل$ بيد فأخذ قال:
،٢٨١ (ص مؤمن ومؤمنة. كل موىل وأمسيت أصبحت طالب أيب ابن يا هنيئا له: فقال ذلك عمر بعد

(٢٦٨، ٣٧٢
وهويقول: عاتقه عىل عيل# بن احلسن واضعا اهللاملسو هيلع هللا ىلص سول رأيت بن عازب قال: الرباء عن –

(٢٩٢ (ص أحبه فأحبه. إين اللهم
عز وجل اهللا عن خيربين جربائيل أضحك وهذا ال ومايل اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول قال قال: عيل$ عن –
وأرواح النبيني العرش ومحلة اهلـواء طالب سـكان أيب بن عيل وبأخي العباس وبعمي يب باهـى اهللا إن

(٣٠٨ ساموات. (ص ست ومالئكة
النبي: فقال اجلنة بعض أصحابه فذكر املدينة مسجد يف يوما رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص بينا قال: جابر عن –
صدق مقعد اآلية ﴿يف معنا ثم تال هذه اهللا أسكنه بمحبتنا وامتحن أحبنا من إن علمت اما دجانة أبا يا

(ص٣٠٩) مقتدر﴾. مليك عند
شـعري شـعرة من من آذى شـعره: وهوآخذ يقول اهللاملسو هيلع هللا ىلص سـمعت رسـول قال: عيل$ عن –

(٣١١ (ص حرام. عليه فاجلنة
آذاين مني فقد آذى شـعرة من فقال: بشـعره آخذ وهو اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال: حثني رسـول عيل$ عن –

(ص٣١١) والعدال. رصفا ال يقبل منه واألرض الساموات ملء اهللا اهللا لعنه آذى قد آذاين ومن
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ما يدر فلم التيمم اخلطاب عـن بن أن رجال سـأل عمر قال: أبيه عن الرمحن عبـد عـن ابـن –
فأتيت رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص الرتاب فتمعكت يف فأجنبت رسية يف حيث كنا أماتذكر بن يارس: فقال عامر يقول
مرة وجهه وكفيه هبام مسـح يف يديه ثم ونفخ ركبتيه عىل يديه شـعبة هكذا ورضب يكفيك إنـام فقـال:

واحدة. (ص٣٢٠)
أنت؟ قال: فام قال: ال. قال: اهللا. رسـول أنت خليفة فقال: بكر إىل أيب جاء أعرابيا روى أن –

(٣٦١ (ص بعده. أنا اخلالفة
يا أهيا أما بعد مخا فقال: يدعى بامء فينا خطيبا يوما اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول قام قال: أرقم – عن زيد بن
اهللا كتاب أوهلام ثقلني فيكم تارك وإين فأجيب وجل عز ريب رسـول يأتيني أن أنابرشيوشـك إنام الناس
بيتي أهل يف اهللا أذكركم بيتي وأهل به واستمسكوا تعاىل اهللا بكتاب والنور فخذوا فيه اهلدى عز وجل
بيته من أهل إن نسـاءه بيته؟ قال: أهل من نسـاؤه أليس زيد يا بيته ومن أهل قال حصني: مرات ثالث
جعفر وآل عقيل وآل وآل عـيل آل هم قال: هم؟ ومن الصدقة بعده. قـال: حرم من بيتـه أهـل ولكـن

(ص٣٦٧) نعم. قال: حرم الصدقة؟ هؤالء عباس. قال: أكل
(ص٣٦٨) طالب. أيب بن اهللاملسو هيلع هللا ىلص عيل رسول مع صىل أول من قال: أرقم زيد بن عن –

مسلم سمع امرئ كل أنشد اهللا قال هلم: ثم الرحبة الناس يف عيل$ مجع قال: أيب الطفيل عن –
فقام ناس النـاس وقال أبو نعيم: ثالثون من فقام قال: ملا ما سـمع اهللاملسو هيلع هللا ىلص يقـول يوم غدير خم رسـول
رسول يا نعم أنفسـهم. قالوا: من باملؤمنني إين أوىل أتعلمون للناس بيده فقال أخذ حني فشـهدوا كثري
نفيس يف وكأن قال فخرجت عاداه من وعاد من وااله فهذا مواله اللهم وال مواله كنت من قال: اهللا.
سـمعت قد وكذا. قال: فام تذكر كذا يقول عليـا$ سـمعت إين له: فقلت أرقم زيد بن فلقيـت شـيئا

(ص٣٧٠) فلك له. اهللاملسو هيلع هللا ىلص يقول رسول
أيب بن بنا عيل فصـىل بالكوفة حصني بن عمران مـع كنت قال: إنه الشـخري مطـرف بن عـن –
صالة رسول مثل هذا بنا عمران: صىل قال فلام فرغ وكلام رفع رأسه سجد كلام يكرب فجعل طالب$

(٤٤٤ (ص ٤٢٨، اهللاملسو هيلع هللا ىلص.
رشاب أي الطبيب: فقال له بطبيب دعا إىل منزله ومحلوه اخلطاب بن عمر طعن ملا أنه ذكر: –
فسـقي لبنا اسـقوه بعض طعناته فقال الناس صديدا نبيـذا فخرج من فسـقي إليك؟ قال: نبيذ أحـب
الشـورى أصحاب فدعى إىل أن قال فاعال فافعل- كنت فام متيس أراك ما الطبيب: فقال لبنـا فخـرج.
املؤمنني أمري يا عمر فام يمنعك ابن له فقال الطريق به سلك األجلح ولوها أن قال- وخاطبهم- إىل أن

(ص ٤٢٩) وميتا. حيا أحتملها أن أكره قال:
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(أقول)
التي املواطن مـن يف شـتى عيل$ أمري املؤمنني إمارة من وبينة يف علم اخلطـاب عمـر بن كان لقـد
املال أن وعىل بعده مـن املؤمنني أمري وإنه اخللق مجيع عـىل عيل$ ويقدم ينوه اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول فيهـا كان
بواليته يعلمون وهم أمري املؤمنني إىل وبغضهم اإلمـارة وحرصم عىل الناس حسـد يتقدموه ولكن ال
الرصاط هبم إىل لسـلك لعيل ولوها إلن وبعلمه وميتـا حيا أن أحتملهـا أكـره يقول: هذا عليهـم ومـع

املستقيم.
صدري أمسـكه إىل يغشـاه وأنا املوت عمر الوفاة فجعل حرض ملا قال: عمر اهللا بن عبد – عن
ضع رأيس وحيـك فأفاق فقال: ذلـك فوجدت من غشـية فأخذته بـاألرض ضـع رأيس وِحيـك فقـال
(ص له. اهللا يغفر إن مل عمـر عمر وِيل فعفره بالـرتاب وقال: ويل رأسـه باألرض فوضعت بـاألرض

(٤٣٦
طالب$ أيب عيل بـن عليهم اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسيـة وأمر رسـول بعث قال: حصني عـن عمـران بن –
لرسـول أمره يذكروا أن حممدملسو هيلع هللا ىلص أصحاب من أربعة فتعاقد عفان قال سـفره فتعاهد يف شـيئا فأحدث
فقام رجل عليه فدخلوا قال: عليه فسلمنا اهللاملسو هيلع هللا ىلص برسول بدأنا سفر من إذا قدمنا وكنا عمران: قال اهللا
عليا إن اهللا رسـول يا الثاين فقال: قام عنه ثم فأعرض كذا وكذا فعل عليا إن اهللا رسـول فقال: يا منهم
فأعرض عنه ثم فعل كذا وكذا عليا إن اهللا رسـول يا فقال: الثالث ثم قام عنه وكذا فأعرض كذا فعل
تغري وقد الرابع اهللاملسو هيلع هللا ىلص عـىل فأقبل رسـول قال: كذا وكذا فعل عليا اهللا إن رسـول يا فقال: قـام الرابـع
)٤٣٨ ،٤٣٧ (ص كل مؤمن بعدي. ويل وهو منه وأنـا مني عليا إن عليا دعوا عليا دعوا فقـال وجهـه
من سب فإنه عليا تسبوا وال أهل اجلنة شباب سيدا فإهنام احلسن واحلسني تسبوا ال اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال

(ص ٤٤٢) اهللا. عذبه اهللا سب اهللا ومن سب فقد ومن سبني سبني فقد عليا

حنبل (املجلداخلامس) بن أمحد
تعودها فاطمة¢ يف لـك هل فقال: النبيملسو هيلع هللا ىلص ذات يـوم وضأت قـال: يسـار بن معقل عـن –
يكن مل فكأنه قال: لك ثقلها غريك ويكون أجرها سـيحمل إنه عيل فقال: أما متوكئا فقام فقلت: نعم.
واشـتدت حزين اشـتد لقد واهللا َجتدينك قالت: كيف هلا: فقـال فاطمة¢ عىل دخلنا حتـى شـئ عـىل
ما أو قال: احلديـث هذا يف يده بخط أيب كتـاب يف وجدت الرمحن أبو عبـد قال وطـال سـقمي فاقتـي

(٢٦ (ص حلام. علام وأعظمهم وأكثرهم سلام أمتي أقدم زوجتك إين ترضني
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اخلامس) (املجلد حنبل بن أمحد

أال العذاب. قالوا: ينزل عليكم خليفتي فتعصون عليكم إن أستخلف اهللاملسو هيلع هللا ىلص: إين رسول قال –
،٢٨ (ص مهديا. وجتدوه هاديا بكم الطريق يسـلك تفعلوا ولن تسـتخلفوه إن قال: عليا؟ تسـتخلف

(١٠٢
وإين قائلكم فيه فقال عيل باب األبواب غري هذه بسـد رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: أما بعد فإين أمرت قال –

(٢٩ (ص فاتبعته. بيشء أمرت ولكني فتحته سددت شيئا وال ما واهللا
املسجد غريي هذا جينب يف أن ألحد ال حيل عيل يا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال قال: ارقم بن زيد عن –

(٢٩ وغريك. (ص
وتركه أخرجكم اهللا ولكن تركته قبل نفيس وال أنـا من أخرجتكم ما أنا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول قـال –

(٣٠ ،٢٩ (ص إيل. يوحى ما إال أتبع إن فعلت به مأمور ما أمرت أنا عبد إنام
لعيل. قاله منافق إال يبغضك وال مؤمن إال حيبك اهللاملسو هيلع هللا ىلص: ال رسول قال عباس قال: ابن عن –

(٣٠ (ص
(٣٠ (ص من عادى عليا. اهللا عادى رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: قال عيل عن –

أيب بن عـيل حب املؤمن صحيفـة عنوان اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول عـن موىل عائشـة قال: – عـن رافـع
طالب.

آذاين. فقد عليا آذى اهللاملسو هيلع هللا ىلص: من رسول عن أنس قال: عن –
أبغض عليا فقد ومن فقد أحبني عليا أحب من اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول عن بن شاش قال: عمرو عن –

أبغضني.
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اهللا. سب سبني فقد ومن فقد سبني عليا سب من رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال: عن – عن سلامن
وخمذول نرصه من منصور وقاتل الفجرة الربرة إمام عيل قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص عن رسول سلمة أم – عن

خذله. من
منه كان ومن خرج مؤمنا كان منه دخل من حطة باب عيل قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول عن جابر عن –

كافرا.
واآلخرة. الدنيا أخي يف أنت لعيل: قال اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عن عباس عن ابن –

وأنا منك. مني أنت لعيل: اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال عن رسول عمر ابن عن –
ما عيل من تريدون مـن عيل ماترِيدون ما قال: رسـول اهللا عن عيل عن عازب بن – عـن الـرباء

بعدي. مؤمن موىل كل عليا مني وأنا منه وهو إن عيل من تريدون
وخري أعاممي محزة. عيل إخواين اهللا قال: خري رسول عن حصني بن عمران عن –

عيل قال: اهللا رسول عن بريدة وليه. عن فعيل وليه كنت من قال: اهللا عن رسول عائشة عن –
فرعي. وجعفر أصيل

أو أنا إال عني يؤدي وال عـيل مني وأنا من عيل قال: اهللا عن رسـول بـن جعفر اهللا عبـد عـن –
عيل.

من بدين. رأيس مني بمنزلة عيل قال: اهللا رسول عن جنادة بن حبيش عن –
ديني. يقيض عيل قال: اهللا رسول عن عباس ابن عن –

باهبا. وعيل دار احلكمة اهللا قال: أنا رسول عن أنس عن البزار –
الباب. فليأت العلم أراد فمن باهبا وعيل العلم مدينَة أنا اهللا قال: رسول عيل عن عن –

عيل حتى يردا يفَرتقا لن عيل مع والقرآن القرآن مع عيل قال: اهللا عن رسـول عن ابن عباس –
احلوض.

عيل. من أزوج فاطمة اهللا أمرين أن إن قال: اهللا أم سلمة عن رسول عن –
ذريتي جعل اهللا يف صلبه وإن نبي كل ذرية اهللا جعل إن قال: اهللا عن رسول ابن مسعود عن –

عيل عبادة. إىل وجه النظر قالت: عائشة *عن طالب. أيب بن يف صلب عيل
بن نون يوشـع إىل موسـى فالسـابق ثالثة السـبق اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول قال قال: مسـعود ابن عن –

طالب. أيب عيل بن حممد والسابق إىل صاحب يس عيسى والسابق إىل
املرسلني اتبعوا يا قوم قال: يس آل مؤمن النجار حبيب ثالثة الصديقون عباس قال: ابن عن –
أفضلهم. طالب وهو أيب بن وعيل اهللا ريب يقول أن رجال أتقتلون قال: الذي آل فرعون مؤمن وحزقيل
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موسى هارون من مني بمنزلة تكون أن ترىض أما عيل يا قال: رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص عن ليىل أيب عن –
املنافقني. املؤمنني واملال يعسوب عيل يعسوب قال: سعد *عن بعدي. ال نبي إال أنه

الدنيا. الصبح ألهل ككواكب اجلنة قال: عيل يزهر يف اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عن عيل – عن
سواء. يف العدل وكف عيل كفي قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص عيل عن رسول – عن

وأمريها. رأسها آمنوا﴾ إال وعيل الذين أهيا ﴿يا آية َتعاىل أنزل اهللا قال: ما أيب بكر – عن
عىل اطلع وجل عز اهللا أن علمت أما لفاطمة: قال اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عميس عن بيت أسامء عن –
واختذته فأنكحته إيل فأوحـى بعلك اطلع الثانية فاختار ثـم نبيا أباك فبعثه األرض فاختـار منهم أهـل

وصيا.
أصبت نفيس وقد يف ألوتك فام يبكيك ما لفاطمة: قال اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عن عن معمر بن يسار –

الصاحلني. اآلخرة ملن يف وإنه يف الدنيا سعيدا زوجتك لقد بيده نفيس الذي وأيم خري أهل لك
صاحب عند من جربائيل به ما جاءين أتدرى أنس يا اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال: عن رسول ابن عباس – عن

عيل. من فاطمة أزوج أن أمرين اهللا إن قال: العرش
واخيت حني أغضبت عيل تكون أبا تراب أن صلحت فام قم يل: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عيل قال عن –
هارون من بمنزلة منـي أن تكون ترىض أما منهم أحـد وبني بينك أواخ ومل واألنصـار املهاجريـن بـني
ميتة اجلاهلية أماته اهللا أبغضك وااليامن ومن باألمن حَق أحبك أال من نبي بعدي أنه ليس إال موسـى

االسالم. يف وحوسب بعمله
من دمي وهو حلمي ودمه من سليم أن عليا حلمه اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال: يا أم رسول عن عباس عن ابن –

موسى. من هارون بمنزلة مني
شـجرة من وأنت وأنا شـتى شـجر الناس من عيل يا قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول عن عباس ابن – عن

واحدة.
أخي وابن عمي هذا بلغت قد اللهم اشهد اللهم قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عن جنادة بن حبيش – عن

النار. يف عاداه من كب اللهم ولدي وصهري وأبو
وينجز عديت بعدي أتـرك وخري من رسي وموضع أن وصيي رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: عن جابـر عـن –

أيب طالب. بن ديني عيل ويقيض
بن عيل بوالية وصدقني يب آمن من أويص اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال سلامن قال: عن سعيد أيب عن –
أحب أحبني فقد أحبني ومن فقد ومن أحبه فقد توىل اهللا توالين ومن توالين فقد تواله فمن طالب أيب

اهللا. فقد أبغض أبغضني ومن أبغضني فقد ومن أبغضه اهللا
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أيب طلب فإن عيل بـن فليتول وصدقني يب آمـن من اللهم اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول عن عمر ابـن عـن –
اهللا. والية وواليتي واليته واليتي

اخللد ويسـكن جنة مويت ويموت أحب أن حييا حيايت من قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص عن رسـول عامر – عن
مل فإنه بعده من طالب وذريته أيب عيل بن فليتول بيده قضيبها عز وجل غرس ريب فإن ريب وعدين التي

ضاللة. يف يدخلكم هدى ومل خيرجكم من
عىل القرآن كام قاتلت عىل تأويل يقاتل من منكم ان قال: اهللا رسول عن مطرف زياد بن عن –

خاصف النعل. ولكنه ال وعمر قال بكر قيل أبو تنزيله
مل فمن احلق وأت عىل الباغية الفئة سـتقاتلك عيل يا قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص عن رسـول سـعيد أيب عن –

مني. فليس يومئذ ينرصك
تسـعة عيل فأعطي أجزاء عرشة احلكمة قسـمت اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول عن عيل عن نعيم أبـو عـن –

بالواحد منهم. أعلم وعىل والناس جزءا واحدا أجزاء
بعدي. فيه من اختلفوا ما ألمتي عيل أنت تبني يا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول عن أيب مسعود عن –

عىل يمني محراء ياقوتة قبة من يل رضبت القيامة يوم كان قال: إذا اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عيل عن – عن
أيب بن لعيل بيننـا فيام ورضبت العـرش يسـار عىل خرضاء ياقوتة من إلبراهيـم قبة ورضبـت العـرش

خليلني. بني بحبيب ظنكم بيضاء فام لؤلؤة طالب قبة من
خليال فقرصي اختذ ابراهيـم كام خليـال اختذين اهللا إن قـال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول عن عـن سـلامن –
من فياله إبراهيم قرصي وقرص بني طالب أيب عيل بن وقرص متقابلني اجلنة يف اجلنـة وقـرص إبراهيم ىف

خليلني. بني حبيب
أن يسلم قبل سنني سبع عيل وعىل صلت عيل املالئكة إن قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عن حذيفة عن –

برش.
يوم مـن يصافحني وأول مـن آمن أول هذا إن قـال: رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص مجيع عن بن عمـر عـن –
يعسـوب املؤمنني والباطل وهذا بني احلق يفرق األمة هذه فاروق وهذا األكرب الصديق وهـذا القيامـة

قاله لعيل.
عيل. معي صىل من أول قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عن سلامن عن –

وإيامن كفة يف موضوعتان واألرض الساموات أن لو قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص عن رسول عباس عن ابن  –
ايامن عيل. لرجح كفة يف عيل

بسـبع وختصم وال نبوة بعدي أخصمك بالنبوة عيل يا قال: رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص عمر عن ابن – عن
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اهللا وأقسـمهم بأمر وأقومهم اهللا بعهد وأوفاهم باهللا إيامنا أوهلم أنت قريش من أحد فيهـا حياجـك وال
مزية. اهللا عند وأعظمهم بالقضيَه وأبرصهم الرعية يف وأعدهلم بالسوية

ديني. من سالمة يف قال: جهدا بعدي ستلقى إنك أما لعيل: قال معاذ عن رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص عن  –
قال: نعم.

العرب. سيد وعيل آدم ولد سيد أنا رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال: أبيه عن ابن عباس عن عن  –
هيتدي يا عيل وبك اهلـادي وعيل املنذر أنا قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص عن رسـول جابر عن ابـن عباس عـن –

بعدي. املهتدون من
يف إيل فأوحى وجل عز عىل ريب أتيـت أرسى يب ليلة قال: رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص عن عباس ابن عـن –

املحجلني. الغر وقائد املتقني وويل املسلمني إنه سيد بثالث عيل
يوم القيامة أمتي عىل وهذا حجة اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال: أنا رسـول عن زرارة بن بن أسـعد اهللا عبد عن –

عيل. يعني
ويف اهللا ذات يف ألخيشن ال تشكوا عليا فواهللا إنه الناس أهيا قال: رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص عن أنس عن –

اهللا. سبيل
اهللا. ذات يف فإنه عليا تسبوا اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال: ال رسول عن سعيد أيب عن –

احلق يعني عـىل وأصحابه هذا واختـالف فيكون أمتي فرقة بـني تكون اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول قـال –
عيل.

اهللا ثبت إال قدم به فزلت قلب مؤمن يف عيل رسـول اهللا: ما ثبت اهللا حب عن عباس ابن – عن
الرصاط. عىل القيامة يوم قدما

فيك. وكذب أبغضك ملن وويل فيك وصدق أحبك ملن طوبى عيل يا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول –
عيل بغض منه أنا وال مني فليـس فيه من كن ثالث قال: رسـول اهللا بن يارس عن – عـن عـامر

االيامن كالم. قال ومن بيتي أهل ونصب
ال إله اهللا العرش إين أنا عىل ساق مثبتا يب رأيت ليلة أرسى قال: رسول اهللا عن عباس ابن عن –

أيدته بعيل نرصته بعيل. خلقي صفويت من عدن بيدي حممد جنة خلقت غريي
عيل اهللا رسول حممد اله إال إله ال اجلنة باب عىل مكتوب قال: اهللا رسول احلمراء عن أيب – عن

أخو رسول اهللا.
الدنيا أوصيك برحيانتي من أبا الرحيانتني عليك لعيل: سـالم قال اهللا رسـول عن – عن جابر

عليك. واهللا خليفتي ركناك ينهد قليل فض
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كفر. فقد أبى فمن البرش خري عيل اهللا قال: رسول عن جابر عن –
كفر. فقد حسدين ومن حسدين فقد عليا حسد من رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: قال  –

الرشاب وترشب تأكل الطعام اجلنة دابة رأيت عمر يا قال: رسول اهللا عن يارس بن عامر عن –
بن أيب طالب. عيل إىل وأشار اجلنة دابة األسواق هذا يف ومتيش

عىل إلينـا ولكأن فجلس اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول فخرج املسـجد يف جلوسـا كنا قال: سـعيد أيب عـن –
عىل قوتلتم كام القرآن تأويل النـاس عىل يقاتل رجال منكم منا أحد فقال: إن يتكلم ال الطـري رؤوسـنا
عيل علينا فخرج احلجرة يف خاصف النعل ال ولكنه قال: رسول اهللا يا هو أنا فقال: أبوبكر فقام تنزيله

منها. يصلح نعل رسول اهللا ومعه
النبيملسو هيلع هللا ىلص عمرو إىل سهل بن جاء باملدائن يقول وهو عليا سمعت قال: خراش بن عن ربعي –
وعمر: بكر أبو له فقال تعبـدا فأرددهم إلينا الدين هبم من أرقائنا ليس ناس إليك خرج قد إنـه فقـال:
قلبه اهللا امتحن رجال عليكم اهللا يبعـث حتى قريش معرش تنتهوا لن النبي: فقـال اهللا رسـول يا صـدق
قال ال. قال: اهللا رسول يا هو أنا فقال أبو بكر الغنم جمفلون عنه إجفال وأنتم أعناقهم باإليامن يرضب
لرسـول خيصفها نعل عيل كف ويف وقال النعل. ولكنه خاصـف ال قال: اهللا. يا رسـول هو عمـر: أنـا

اهللاملسو هيلع هللا ىلص.
ولقد ورشيفها عـيل أمريها إال كان القرآن يف سـورة تعاىل أنزل اهللا قال: ما عباس ابـن – عـن

إال خريا. لعيل وما قال أصحاب حممدملسو هيلع هللا ىلص عاتب اهللا
أيب كان كثرية فضائل يل احلسن إن أبا يا طالب أيب بن عيل إىل معاوية قال: كتب عبيدة أيب عن –
فقال الوحي وكاتب املؤمنني اهللا وخال رسـول وأنا صهر اإلسـالم ورصت ملكا يف اجلاهلية يف سـيدا

غالم: اكتب يا قال: ثم األكباد آكلة ابن يا تفخر عيل الفضل أبا عيل
صـــهـــري و  أخـــــــي الــــنــــبــــي ـــد ـــم ـــح م

الــــشــــهــــداءعــــمــــي ــــد ــــي وحــــــمــــــزة س
ويــصــبــح ـــي ـــس ـــم ي ــــــــذي وجـــعـــفـــر ال

أمـــي ــــــن الـــمـــالئـــكـــة اب ـــــع م ـــر ـــي ـــط ي
وعــــرســــي ـــي ـــن ـــك س ـــد ـــم ـــح م ــــت ــــن وب

ولـــحـــمـــي ــــي ــــدم ب ـــحـــمـــهـــا ل ــــوط ــــن م
ــا ــه ــن م ـــــــــــداي ول ـــــد ـــــم أح ـــــط ـــــب وس

كـــســـهـــمـــي ســـــهـــــم فـــــأيـــــكـــــم لـــــــه
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ــــرا ط ـــــــــــالم االس إلـــــــى ـــم ـــك ـــت ـــق ـــب س
ــي ــم ــل ح أوان ـــت ـــغ ـــل ـــاب ـــرام ـــي ـــغ ص

طالب. أيب ابن إىل فيميلون الشام أهل يقرأه الكتاب ال هذا أخفوا معاوية فقال
حلوقا كان أولنا به إنه قال: دونكم؟ النبيملسو هيلع هللا ىلص عيل ورث كيف لقثم قيل قال: بسحاق أيب عن –

وأشدنا به وثوقا.
رسـول من طالـب أخربين بأفضل منزلتك قلت لعيل بن أيب قـال: احلرث بـن اهللا عبـد عـن –
إال خري من اهللا سألت عيل ما يا قال: صالته من فلام فرغ يصيل عنده وهو نائم بينام أنا نعم قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص

مثله. لك استعذت إال الرش من استعذت وما مثله لك سألت
ألف باب. يفتح باب باب كل ألف اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول علمني قال: عيل$ عن –

وأقربه رسول اهللا أعظم الناس منزله من إىل ينظر أن من رسه فقال: عليا$ بكر أبو رأى قال: –
هذا. فلينظرإىل أبيه عن غنى وأعظمه دالة وأفضله قرابة

ورسوله اهللا حيب رجل إىل غدا اللواء أن النبيملسو هيلع هللا ىلص قال: ألدفعن قال: قال عمر هريرة أيب – عن
فقاتل اذهب قم عيل يا فقال: هلا تطاولت الغد كان فلام يومئذ إال اإلمارة متنيت عمر: ما به قال اهللا يفتح

عليك. اهللا حتى يفتح وال تلتفت
وإنه ففتحوها صعد املسـلمون يوم خيرب حتى محل الباب عليا إن قال: بن سـمرة عن جابر –

رجال. أربعون إال حيمله فلم جرب
اهللا وأخي رسول عبد إين فقل أحد حاجك فإن أخوك وأنا أخي أنت لعيل: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول قال –

كذاب. إال بعدك أحد يدعيها ال اهللا
بن حممد هذا القرب تعرف صاحب عمر فقال عمر من بمحرض يف عيل وقع أن رجال عروة عن –
آذيت إن آذيته فإنك إالبخري تذكر عليا ال املطلب عبد بن طالب أيب وعيل بن املطلب عبد عبـد اهللا بـن

قربه. هذا يف
تناول مني فمن دينه وديني اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول حسـب حسـبي عيل$: قال قال: صادق أيب عن –

اهللا. رسول من تناوله فإنام شيئا
فاطمة، قالت: رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص إىل الناس أحب كان من عائشـة سـأل إنه بن عمري مجيع عن –

زوجها. قالت: الرجال؟ بل النساء عن نسألك لسنا قال:
وإين رسول خاصة لعيل وغفر عز وجل باهى بكم وغفر لكم عامة اهللا أن اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال –
وبعد حياته يف عليا أحب من السـعيد حق السـعيد إن خيربين جربائيل هذا لقرابتي حماب غري إليكم اهللا
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موته. وبعد حياته يف أبغض عليا الشقي من كل الشقي موته وإن
قيل: العرب سـيد يل ادعوا قـال: اهللا رسـول احلسـن عن السـيد الزهراء¢ عن فاطمة عـن –
أدلكم أال األنصار يا معرش العرب فلام جاء قال: سيد وعيل آدم ولد سيد أنا قال: العرب؟ سيد ألست
أمرين جربائيل بكرامتي فإن وأكرموه بحبي فأحبوه عيل هذا أبدا بعده تضلوا لن به متسـكتم إن عىل ما

وجل. عز اهللا لكم عن بالذي قلت
طالب. أيب بن عيل غري سلوين الناس يقول من أحد ما كان قال: املسيب بن – عن سعيد

وأنزلت لتعي وأعلمك أدنيـك أن أمرين عيل إن اهللا يا رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: قال قال: عـيل$ عـن –
لعلمي. واعية أذن فأنت واعية﴾ ﴿وتعيها أذن

من حيسـن من قال القيامة يوم رايتك حيمل من اهللا يا رسـول قالوا قال: سـمرة بن جابر عن –
طالب. أيب بن عيل الدنيا يف محلها من إال حيملها

احلمد لواء فيدفـع إيل القيامة يوم أمامي لعيل: أنـت اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول قال عباس قال: ابـن عـن –
حويض. عن الناس تذود وأنت إليك فأدفعه

املؤمنون بعدي. ما عرف لوالك يا عيل رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: – قال
فقام رجل أربعة ونحن غرينا راكب القيامة ليس يف عيل يا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال قال: عيل عن –
عقرت عىل ناقته التي صالح وأخي الرباق عـىل قال: أنا هم؟ فمن وأمي أيب فداك فقال: مـن األنصـار
اهللا إال إله ال ينادي احلمد لواء بيده اجلنة نوق نافة من عىل عيل وأخي الغضباء ناقتي عىل وعمـي محـزة
فيجيبهم عرش. حامـل أو مرسـل نبي أو مقرب ملك إال هذا ما اآلدميـون: اهللا فيقول رسـول حممـد
هذا عرش حامل وال وال نبيا مرسـال ملكا مقربا هذا اآلدميني ليس معرش يا بطنان العرش: ملك من

طالب. أيب بن عيل األكرب الصديق
اهللا رسـول يا جربائيل: قال األلوية أصحاب أحد يوم عيل عىل أقبلت ملا قال: رافع أيب عن –

اهللا. رسول يا منكام وأنا فقال جربائيل: منه وأنا مني إنه اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول املواساة فقال هذه هلي إن
يموت غيظا ولن يمأل حتى يموت لن هذا إن لعيل: قال اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عن يارس عامر بن عن –

مقتوال. إال
من متيض عرشة لسـبع أن أرضب خلييل حدثني إن عيل$: قـال قال: بن نباتة عـن األصبـغ –
رفع وهي الليله التي رمضان من ألثنني وعرشين وأمـوت موسـى مات فيها التي الليلة وهي رمضان

عيسى. فيها
بعدي. خريكم خريكم ألهيل من اهللاملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول قال: عمر ابن عن –
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ركبها نجا ومن من نوح سـفينة مثل بيتي أهل مثل اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول قال قال: عن ابن عباس –
ختلف عنها غرق.

عليها يوم كافأتـه يدا بيتي أهل إىل أحد مـن صنع من رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: قال ذر قـال: أبـى عـن –
القيامة.

األرض. أمان ألهل السامء وأهل بيتي ألهل أمان إن النجوم عيل: عن –
حاربكم حرب ملن أنا واحلسـني: واحلسـن وفاطمة لعيل اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول قال: قال حذيفة عن –

ساملكم. ملن وسلم
أحبنا يوم جمتمعون ومن واحلسني واحلسن وفاطمة أنا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال قال: أيب هريرة عن –

بني العباد. يفرق حتى ونرشب نأكل القيامة
واحلسني واحلسن وفاطمة وأنت أنا اجلنة يدخل من أول إن اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال قال: عيل – عن

ورائكم. من قال: فمحبونا؟ عيل: قال
وليهم وأنا فاطمة فأنـا إليهـا إال ولـد ينتمون عصبـة أب نبـي لـكل إن اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول قـال –
أبغضهم ومن اهللا أحبـه أحبهم من بفضلكم للمكذبـني ويل طينتي مـن عرتيت خلقوا عصبتهـم وهـم

اهللا. أبغضه
خوله بام اهللا وأن يمتعـه أجله يف يبارك لـه أن اهللاملسو هيلع هللا ىلص: من أحب رسـول قال قـال: عـن جابـر –

وجهه. القيامة مسودا يوم عيل عمره وورد برت فيهم مل خيلفني ومن حسنة خالفة أهيل يف فليخلفني
شيعتي. وهم بيتي أهل أحب اهللاملسو هيلع هللا ىلص: شفاعتي ألمتي من رسول قال أيب أوىف قال: ابن عن –
النساء وكل من حائض عىل كل حرام هذا مسجدي أن رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: أال قال قال: عيل عن –

واحلسن واحلسني. وفاطمة عيل بيته وأهل عىل حممد إال الرجال من جنب
خريا موعدكم بعرتيت أوصيكم وإين فرط لكم إين الناس أهيا اهللا: رسـول سـلمة عن أم – عن

احلوض.
أحبني ومن فقـد هؤالء من أحـب اهللاملسو هيلع هللا ىلص: قال رسـول املطلب قـال: العبـاس بـن عبد عـن –

وعيل. وفاطمة يعني احلسن واحلسني أبغضني فقد أبغضهم
فاطمة. وخري نسائكم احلسن واحلسني عيل وخريشبابكم خريرجالكم جابرقال: عن –

اهللا سـألتم فإذا الوسـيلة تدعى درجة اجلنة يف رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: قـال: قال أرقم بن عـن زيـد –
واحلسني. واحلسن وفاطمة عيل قال: معك فيها؟ يسكن من اهللا رسول قالوا: يا الوسيلة يل فاسألوا

عليا ريب فليوال غرسها التي جنة عدن ويسكن ممايت ويموت حيايت حييا أن رسه من عيل: عن –
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فويل فهمي ورزقوا طينتي خلقوا من فإهنم عرتيت بعدي من بيتي بأهل وليقتد بعـدي وليوال وليه مـن
شفاعتي. اهللا أناهلم فيهم صلتي ال القاطعني أمتي من بفضلهم للمكذبني

بنا أحد. نحن أهل بيت اليقاس معاذ: عن –
ا حلوض. القيامة عن يوم ذيد إال أحد حيسدنا اليبغضنا أحد وال أنس: – عن

النار. اهللا أدخله إال أحد البيت أهل يبغضنا احلسن: ال السيد عن –
واحلسـن وأنت أنا اجلنة يدخلون أربعة أول أن عـيل يا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول سـعيد: قال أيب عـن –

وعن شامئلنا. أيامننا عن وشيعتنا ذرارينا خلف وأزواجنا ظهورنا خلف وذرارينا واحلسني
سميت وإنام تطمث ومل حتض مل آدمية حوراء فاطمة ابنتي قال: اهللا رسول مسعود عن ابن عن –

النار. وحمبيها من فطمها تعاىل اهللا ألن فاطمة
يب أرسى ليلة فأكلتها اجلنة من بسـفرجلة جربائيل أتاين عن رسـول اهللا قال: ابن عباس عن –

فاطمة. شممت رقبة اجلنة إىل رائحة اشتقت بذا فكنت بفاطمة خدجية فعلقت
العاملني نساء سيدة أن تكوين ترضني أال فاطمة يا قال: رسول اهللا عن فاطمة عن عائشة عن –

هذه األمة. وسيدة املؤمنني نساء وسيدة
لرضاك. ويرىض لغضبك يغضب اهللا إن يا فاطمة قال: اهللا رسول عباس عن ابن عن –

يقبضها. ما ويقبضني يبسطها ما يبسطني مني شجنة فاطمة إنام قال: اهللا رسول عن عيل عن –
رأيت ما فاطمة واهللا يا فقال: رسول اهللا بنت فاطمة عىل دخل اخلطاب بن عمر إن أسلم عن –

اهللا منك. إىل رسول أحب أحدا
فأحنت عيل يابنتي أحني فاطمة قال فيه قبض الذي مرضه يف اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول إن عن عائشـة: –
أحني ساعة ذلك بعد اهللا رسول قال ثم حارضة وعائشـَه تبكي عنه انكشـفت سـاعة ثم فناجاها عليه
بامذا أخربين رسول اهللا بنت يا عائشـة: فقالت تضحك. انكشـفت ثم فناجاها سـاعة عليه فحنت عيل
ذلك فشـق حي وهو برسه أخرب إين ظننت عىل حال رسثم رأيته ناجاين أوشـكت أبوك؟ قالت: ناجاك
قالت: اخلرب. ذلك ختربيني أال لفاطمة: عائشـة قالت إليه اهللا فلام قبضه دوهنا رس يكون أن عائشـة عىل

مرة. كل عام يعارضه القرآن يف كان جربائيل أن األوىل فأخربين املرة ناجاين يف فنعم اآلن أما
واحلسني من شق سلمة فجعل احلسن عند أم كان اهللاملسو هيلع هللا ىلص أن رسول سلمة أيب بنت زينب عن –

جميد. محيد البيت إنه أهل عليكم اهللا وبركاته رمحة فقال: يف حجره وفاطمة شق من
فألقى هبم فجات بزوجك وابنيك ائتني لفاطمة: قال اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول إن سـلمة قالت: عن أم –
آل حممد هؤالء إن اللهم فقال: يديه رفع ثم خيرب من خيربيا أصبناه حتتي كان كسـاء اهللا رسـول عليم
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الكسـاء فرفعت جميد محيد إنك إبراهيم آل عىل كـام جعلتها حممد عىل آل وبركاتك صلواتـك فاجعـل
خري. عىل إنك يدي وقال: من اهللا رسول فجذبه ألدخل

وعطف بيده وحسـنا وحسـينا بيده وفاطمة عليا اهللاملسو هيلع هللا ىلص قالت: اعتنق رسـول أم سـلمة عن –
أنا وأهل بيتي. قلت: إليك اللهم قال: ثم فاطمـة وقبل عليا وقبل عليهم سـوداء كانت مخيصة عليهـم

أنت. و قال: وأنا؟
منك. فإن املهدي فاطمة يا ابرشي لفاطمة: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول – قال

نكسـوا اجلمع يا أهل العرش بطنـان من يـوم القيامـة نادى منـاد عـن احلسـني قـال: إذا كان –
من جارية ألف سـبعني مع فتمر الرصاط عىل حممد بنت فاطمة متر حتى أبصاركم وغضوا رؤوسـكم

لربق. ا كمر احلور العني
نساءاملؤمنني. سيدة تكوين أن ترضني أال فاطمة قال: يا اهللا رسول عن واثلة عن –

فاطمة. أهيل أحب قال: اهللا رسول عن أيب سعيد عن –
عمر الذي كان نصف عاش إال بعد نبي نبي يكن مل أخربه إنه وإنه مرتني العام عارضه القرآن وإنه
فأبكاين ذلك الستني رأس ذاهب عىل إال أراين ومائة سنة وال عرشين عاش عيسى أخربين أن وإنه قبله
ىف ثم ناجاين صربا تكوين أدنى من امرأة فال منك رزية أعظم املؤمنني نسـاء ليس من إنه بنية يا وقال:

أهل اجلنة. نساء سيدة إنك وقال: به حلوقا أول أهله إين فأخربين األخرى املرة
علمت يا رسول اهللا قد يديه فقال: فقعد بني النبيملسو هيلع هللا ىلص إىل بكر أبو جاء قال: مالك بن – عن أنس
أبو فرجع فأعرض عنه فاطمة تزوجني قال: ذاك؟ وما قال: وإين. وإين اإلسالم يف وقدمي مناصحتي
قال عني. فأعرض النبي إىل قال: خطبت فاطمة ذاك؟ وأهلكت. قال: وما هلكت فقال: عمر إىل بكر
رسـول يا فقال: يديه بني فقعد عمر النبي فأتى طلبت مثل الذي فأطلب النبي آيت حتى عمر: مكانك
فأعرض تزوجني فاطمة قال: وما ذاك؟ قال: وإين. وإين يف اإلسالم وقدمي مناصحتي قد علمت اهللا
مثل يطلب نأمره أن حتـى عيل إىل بنا إنطلق اهللا فيها أمـر ينتظر إنه بكـر فقال: إىل أيب عمر فرجـع عنـه
ألمرفقمت أجر فنبهاين قال: ختطب. إبنة عمك فقاال: فسيال أعالج وأنا عيل: فأتياين قال طلبنا. الذي
يا فقلت: بني يدده فقعدت اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول أتيت األرض حتى عىل أجره وطرفا عاتقي عىل طرفا ردائي
تزوجني عيل؟ قلت: يا ذاك وما قال: وإين. ومناصحتي وإنى يف االسـالم قدمي عرفت قد اهللا رسـول
منها لك فال بد فرسـك أما قال: درعي. أعني قال: وبدين. فريس قلت: شـئ؟ وعندك قال: فاطمـة؟
فقال: قبضة منهــا فقبض حجره يف فوضعتهـا هبا فأتيته وثامنـني بأربعامئة فبعتهـا فبعها درعـك وأمـا
آدم حشـوها من بالرشط ووسـادة رشط رسير هلم فجعل جيهزوها أن وأمرهم طيبـا هبا بـالل إبغنا يـا
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ليف.
عيل. يا النبيملسو هيلع هللا ىلص: هي لك فاطمة فقال وعمر بكر ابو خطب  قال: عنبس بن حجر قال –

بالليل عليه ننام جلد كبش غري فراش وهلا حممد ومايل بنت تزوجت فاطمة لقد عيل$: قال –
ومايل خادم غريها. بالنهار ناضحنا عليه ونعلق

يصنع ما استقبحت قد إين يا أسامء اهللاملسو هيلع هللا ىلص قالت: رسول بنت فاطمة إن جعفر قالت: – عن أم
بأرض أريك شيئا رأيته أال رسول اهللا بنت يا أسامء: فقالت فيصفها الثوب عىل املرأة يطرح إنه بالنساء
يعرف هذا وأمجله أحسن فقالت فاطمة: ما ثوبا عليها طرحت رطبة فحنتها ثم فدعت بجرائد احلبشة
عائشـة جاءت فلام توفيت أحد عيل يدخل وال وعيل أنت فاغسـليني مت أنا فإذا املرأة الرجـل من بـه
رسول وبني ابنة بيني حتول إن هذه اخلثعمية فقالت: بكر أيب إىل فشكت تدخيل ال أسامء: فقالت تدخل
عىل محلك ما أسـامء يا وقال: الباب العروس، فجاء أبو بكر فوقف عىل هودج مثل هلا وقد جعلت اهللا
أن أمرتني فقالت: العروس مثل هودج هلا وجعلت اهللا ابنة رسول يدخلن عىل أزواج النبي منعت أن
بكر: أبو فقال هلا. ذلك أصنـع أن صنعت وهي حية فأمرتني الذى هذا وأريتهـا أحد يدخـل عليهـا ال

انرصف ثم غسلها عيل وأسامء. ثم أمرتك ما فاصنعي
أيب منرب عن انزل اخلطـاب املنرب فقلت له: عمربن إىل صعدت قال: عيل# احلسـني بن عـن –

(١٠٥ (ص منرب. له يكن مل أيب إن فقال: منرب أبيك. واصعد
عن فقال: انزل احلسني إليه املنرب فقام عىل خيطب اخلطاب بن عمر كان قال: البحرتى ايب عن –

(ص ١٠٥) أيب. منرب ال أبيك منرب قال عمر: أيب. منرب

(أقول)
املجلس هذا له حيق وإنه ال اخلالفـة حق يف بن اخلطاب االعرتاف من عمر هـذا اىل اهللا أيـدك انظـر
وامللذات الشـهوات ما بني اجلاهلية طرق وإهنم قد سـلكوا بكر أبو فيه جلس كام فيه جالس هو الذي
عمر لسان من الترصيح والقول وهذا أبيك منرب بل منربنا هذا قالوا ليس كام والسلطة الرئاسة وحب
أمرهم باطاعة الذي األعظم بقول الرسـول اإللتزام عدم عىل يدل مما وهذا بكر أيب عن لسـان جاء كام
اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول بعد األمة هبذه حدثت فتنة وان أول اهللا من بأمر باتباعه النبيملسو هيلع هللا ىلص الذي أمرهـم إمامهـم
االسالم يف أول ثلمة إن عباس بن قال كام إمامهم، وبني األمة هذه بني حال وما أيب بكر وعمر خالفة
يوص بمرضه اهللا مل أن رسـول طالب$ وكام زعموا أيب بن عيل اهللا عىل بعد رسـول النـاس اختـالف
مسـدد اهللاملسو هيلع هللا ىلص العقالء ورسـول العقل وال يقبله ال الكالم وإن هذا كيف الناس بني شـورى جعلها بل
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ويرجعون بينهم خليفة يقيض بال أمته اهللا رسول يرتك أن يعقل العصمة فهل فوق سبحانه اهللا قبل من
للرسـالة محل ألهنا وجل اهللا عـز قبل من معصومـا والبـد للخليفـة أن يكون مشـاكلهم حـل يف إليـه
يكون أن من اخلليفة بل البد معصوم إمام بدون هذه األمة ترك جيوز فال امتداد للنبوة واألئمة النبوية
سؤال وهنا بن اخلطاب عمر أوىص إىل بكر أليب الوفاة دنا وملا يوص اهللا مل رسول أن وزعموا معصوما
يتابعوا مل ملاذا صادقني كانـوا فإن عمر إىل بكر أبو يـوص وأوىص مل اهللا رسـول هل يكون يطرح نفسـه
الرجل وهو الناس به يقتدى حسـنة أسـوة اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول يكن بزعمم أمل يوص مل حني اهللا أمر رسـول
أبو كان هل يويص واستحسن أن فكر بكر أبو كان أم سبحانه اهللا قال عظيم كام خلق عىل الكامل وهو
هذه أمور يداري اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول كان فلقد باهللا والعياذ اهللا رسـول من هذه األمة أكثر عىل خائـف بكـر
طالب$ أيب عيل بن أمري املؤمنني إىل النبيملسو هيلع هللا ىلص أوىص فقـد هلا الرحيم األب عليها وهو األمـة وحيافـظ
النبي جتهيز يف مشـغولني البيت أهل كان اهللا حني رسـول اخلالف بعد وفاة كثريمـن املواطـن وكان يف
للبيعة وضاع الناس بأرسها وذهب الدنيا فارق حني رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص وفاة وأي مصيبة أعظم من ودفنه
وال وال حول سدى﴾(١) يرتك أن اإلنسان ﴿أحيسب وجل عز كالم اهللا الناس أم نسو بني حق عيل$

العيل العظيم. باهللا قوة إال
عن تسـألوا آمنوا ال الذين أهيا ﴿يا اهللا عن قول بن اخلطاب عمر سـألت قال: عباس ابن عن –
لوددنا واهللا شـئ فقالوا يوما أنسـاهبم يف املهاجرين من كان رجال فقال: لكم تسـؤكم﴾ تبد أشـياء إن
زهد إن وىل طالـب أيب بن عيل يعني هـذا صاحبكم أن يل: قـال ثم يف نسـبنا فأنـزل أنـزل قرآنـا اهللا أن
إنه تقول ما واهللا علمت قد صاحبنا من إن املؤمنني أمري يا قلت: به يذهب أن عجبه بنفسه ولكنأخشى

(٢٢٩ (ص أيام صحبته. اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول وال اسخط بدل وال غري ما

آية ٣٦. القيامة، سورة (١)





اخلامتة
ومناقب فضائل كتاب إمتام سـبحانه اهللا بعون تم العاملني رب هللا واحلمد الرحيم الرمحن بسـم اهللا
األحاديث من يضم وهو السنة أهل مسانيد وفاطمة الزهراء¢ يف أيب طالب$ عيل بن املؤمنني أمري
اجلزء هو هذا واجلامعة السـنة أهل كتب من حصلنا عليه مـا عىل عيل وفاطمة# فضائـل يف الـواردة
ولكم واحلمد يل واستغفر اهللا حممد آل حق يف القليل العمل هذا من اهللا قبول وأرجو الكتاب من الثاين

الطاهرين. وآله حممد عىل العاملني وصل اهللا هللا رب
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