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املقدمة

بسم هللا الرمحن الرحيم .احلمد هلل رب العاملي .اللهم
صل على حمد واله الطاهرين .ربنا اغفر لنا وإلخواننا
املؤمني.
حىت يصل املسلمون اَل معارف دينية موحدة سواء
على مستوى السنة او مستوى تفسري القران فانه
يبقى شكل من اخلالف على ثبوت طائفة من تلك
املعارف بي أبناء اإلسالم .وحلقيقة ان اهم عالمات
الصدق واحلق هو وجود شواهد ومصدقات للمعرفة
مما هو اثبت ومعلوم منها ،فانه يكون من السهل
جدا متييز ما هو صدق وحق عن غريه ابن األول
يتميز بوجود الشاهد واملصدق .فاملعرفة الِت هلا
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شاهد ومصدق من العارف الثابتة القرانية والسنية
القطعية حتقق درجة العلم واحلجة وتكون حقا
وصدقا وال يصح ردها او تكذيبها .وهنا حبث
خمتصر ِف الشواهد القرانية والسنية ِف على حديث
وعقيدة ان االئمة بعد النب صلى هللا عليه واله اثنا
عشر اوهلم علي بن ايب طالب واخرهم املهدي
صلوات هللا عليهم امجعي.
فهذا الكتاب من تطبيقات منهج عرض احلديث
على القران والسنة ،وموضوعه الشواهد
واملصدقات ،وهللا املوفق.
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الفصل األول :التصديق (املصدقية) عالمة الصدق
ان حمورية (التصديق) املصدقية ِف قبول الدعوة و
تبي احقيتها ظاهر ِف الكتاب العزيز قال هللا تعاَل
ص ِدقًا لِ َما َم َع ُك ْم َوَال تَ ُكونُوا أ اَو َل
(وآَِمنُوا ِِبَا أَنْ َزل ُ
ْت ُم َ
َ
َكافِ ٍر بِ ِه ) فهنا جعلت الدعوة لالميان بسبب ان
الدعوة مصدقة و موافقة ملا عند املدعوين  .و
كذلك قوله تعاَل ِ ِ
يل َهلُ ْم آَِمنُوا ِِبَا أَنْ َز َل ا
اَّللُ
َ
(وإذَا ق َ
قَالُوا نُ ْؤِم ُن ِِبَا أُنْ ِز َل َعلَْي نَا َويَ ْك ُف ُرو َن ِِبَا َوَراءَهُ َو ُه َو
ص ِدقًا لِ َما َم َع ُه ْم ) و قوله تعاَل (قُ ْل َم ْن َكا َن
ا ْحلَ ُّق ُم َ
ك ِبِِ ْذ ِن اِ
ِِ
ص ِدقًا
يل فَِإناهُ نَ ازلَهُ َعلَى قَ ْلبِ َ
اَّلل ُم َ
َع ُد ًّوا جل ِْْب َ
لِما ب ْي ي َدي ِه ) و قوله تعاَل (نَ از َل َعلَي َ ِ
اب
ْ
َ ََ َ ْ
ك الْكتَ َ
ِاب ْحل ِق مص ِدقًا لِما ب ْ ِ
(وأَ اَن لَ اما
َ ََ
َ ُ َ
ي يَ َديْه ) و قال تعاَل َ
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َِمس ْعنَا ا ْهلَُدى آ ََمناا بِ ِه ) هذه اآلية تشري اَل ان مصدر

االميان كون املسموع هدى بشكل مطلق من دون
نظر اَل حالة الناقل  .و ان قوله تعاَل ِ ِ
يل
َ
(وإذَا ق َ
َهلُ ْم آَِمنُوا ِِبَا أَنْ َز َل ا
اَّللُ قَالُوا نُ ْؤِم ُن ِِبَا أُنْ ِز َل َعلَْي نَا
ص ِدقًا لِ َما َم َع ُه ْم )
َويَ ْك ُف ُرو َن ِِبَا َوَراءَهُ َو ُه َو ا ْحلَ ُّق ُم َ
يشري اَل ذم التعذر ابلتشبث ابخلاص و امر ابالميان
ابهلدى .و قوله تعاَل (نَ از َل َعلَي َ ِ
اب ِاب ْحلَِق
ْ
ك الْكتَ َ
م ِ ِ
ي يَ َديْ ِه ) يشعر بل هو ظاهر ابن
صدقًا ل َما بَ ْ َ
ُ َ
املصدقية شرط ِف الكتاب و احلق فيه  .بل ان

ظاهر القرآن كون املصدقية هي الداعي و املعتْب
لتصديق القائل بدعوة قال تعاَل (وم ِ ِ
ي
صدقًا ل َما بَ ْ َ
َُ َ
ي ِم َن الت ْاوَراةِ )  .بل ان النهي قد ورد صرَيا ِف
يَ َد ا

عدم جواز رد الدعوة املصدقة ِبا عند املدعو قال
ِ
ِ
اب آَِمنُوا ِِبَا نَ ازلْنَا
ين أُوتُوا الْكتَ َ
تعاَل ( َاي أَيُّ َها الاذ َ
ِ
م ِ ِ
ِ
اها
وها فَ نَ ُرد َ
س ُو ُج ً
ُ َ
صدقًا ل َما َم َع ُك ْم م ْن قَ ْب ِل أَ ْن نَطْم َ
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َعلَى أَ ْد َاب ِرَها ) .كما ان هللا تعاَل قد وصف
الدعوات الِت ليس هلا مصدق و الِت تكون عن
اهلوى ابلظن الذي ال يصح اتباعه قال تعاَل (إِ ْن ِه َي
وها أَنْتُ ْم َوآ ََاب ُؤُك ْم َما أَنْ َز َل ا
اَّللُ ِِبَا ِم ْن
إِاال أ ْ
َمسَاءٌ َمس ْاي تُ ُم َ
ٍ ِ ِ ِا ا
س َولََق ْد
ُس ْلطَان إ ْن يَتابعُو َن إال الظ ان َوَما ََتَْوى ْاألَنْ ُف ُ
َجاءَ ُه ْم ِم ْن َرِبِِ ُم ا ْهلَُدى ) الحظ كيف ان القران بي
كون فقدان السلطان من هللا انه مما َتوى االنفس
و اسقط تلك املعرفة عن االعتبار بذلك  ،و من
الظاهر ان ذلك بغض النظر عن القائل  .و يشعر
بذلك نفي العلم عن املعرفة الظنية الِت ال تتسم
ِ
ِ
َخرةِ
ِ
ابملصدقية قوله تعاَل (إِ ان الاذ َ
ين َال يُ ْؤمنُو َن ِاب ْآل َ
لَيُ َس ُّمو َن ال َْم َالئِ َكةَ تَ ْس ِميَةَ ْاألُنْ ثَى (*) َوَما َهلُ ْم بِ ِه ِم ْن
ِعل ٍْم إِ ْن يَتابِعُو َن إِاال الظا ان َوإِ ان الظا ان َال يُغْ ِين ِم َن ا ْحلَِق
َش ْي ئًا ) فان العلم املفقود هنا و ان كان هو االخبار
بطريق علمي اال ان من ضمنه كما عرفت ان يكون
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مصدقا بدليل االشارة اَل ان ذلك ظن  ،و لو انه
كان مصدقا خلرج عن هذه الدائرة  .اذن املصدقية
ِف الدعوة و الداعي اليها هي املعتْب احلق و الداعي
لالميان ِبا  ،و ان رد الدعوة املصدقة ِبا عند املدعو
منهي عنه و مذموم قرآنيا .
قال هللا تعاَل ِ ِ
يل َهلُ ْم آَِمنُوا ِِبَا أَنْ َز َل ا
اَّللُ قَالُوا
َ
(وإذَا ق َ
نُ ْؤِم ُن ِِبَا أُنْ ِز َل َعلَْي نَا َويَ ْك ُف ُرو َن ِِبَا َوَراءَهُ َو ُه َو ا ْحلَ ُّق
م ِ
ص ِدقًا لِ َما َم َع ُه ْم ) ان هذه اآلية مفصلة
صدقًا ُم َ
ُ َ
وحمكمة خبصوص االميان ابلدعوة

و شروط و

دواعي تصديقها ،و تبي شرط التصديق ابلنقل .
وهي ظاهر ِف ان املضمون واملعرفة املصدقة ملا
قبلها و ملا هو خارجها من معارف حقة هو املعتْب
ِف االميان ابلدعوة .كما اهنا تدل على النهي
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ابلتشبث ابلنقل اخلاص ورفض النقل اخلارجي حبجة
االكتفاء ابألول  .و من خالل اطراف الدعوة و
النقل و عدم تعرض اآلية لشخصية الناقل تشري اَل
عدم االعتبار حبال الناقل واَّنا االعتبار ابملضمون
و الدعوة ذاَتا .
ان حمورية القيمة املتنية للخْب ليس فقط مما يفرضه
العقل بل الشرع ايضا فهو نظام له دستور و روح و
مقاصد و رحى و قطب تدور حوله ابقي اجزائه و
انظمته  ،و ان كل ما خيالف تلك الروح و املقاصد
ال يؤخذ به  .فالشرع نظام واضح املعامل فيه معارف
اثبتة قطعية ال يصح خمالفتها ،و االخبار الظنية مهما
كانت درجة االطمئنان بصدورها فاهنا خاضعة فيه
للتقييم املتين كما هو حال اي نظام معرِف
اختصاصي َيتكم اَل عمومات وقواعد اثبتة ظاهرة
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هي دستور النظام و عموده وعلى ذلك ظاهر
االخبار املستفيضة بل املعارف الشرعية الثابتة  .و
من اجللي جدا ان ِف الشريعة معارف اثبتة ال يصح
قبول ما خيالفها  ،و يكون املخالف هلا مشكال
ضعيفا و غري املخالف وما كان له شاهد ومصدق
حقا بل ان القرآن و السنة قد جاءت بذلك بشكل
ال يقبل الشك .

و يؤيد كل ما تقدم ان هللا تعاَل جعل الصدق و
احلق شرط ِف املعرفة العلمية و وجه االميان ابلدعوة
واتباعها  ،و ان الواجب اتباع الصدق و احلق
بعالماته الذاتية بغض النظر عن طريق نقله و وصوله
ك ِ
ص ْدقًا َو َع ْد ًال َال ُمبَ ِد َل
قال تعاَل ( َوَمتا ْ
ت َكلِ َمةُ َربِ َ
ِ
لِ َكلِماتِِه و ُهو ال ا ِ
يم (*) َوإِ ْن تُ ِط ْع أَ ْكثَ َر َم ْن
سم ُ
َ َ َ
يع ال َْعل ُ
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يل اِ
ضي ِ
وك َع ْن َسبِ ِ
اَّلل إِ ْن يَتابِعُو َن إِاال الظا ان
ضلُّ َ
ِِف ْاأل َْر ِ ُ
صو َن ) فالحظ كيف جعل هللا تعاَل
َوإِ ْن ُه ْم إِاال َخيْ ُر ُ
الصدق و الواقعية مصدر املعرفة و صفة العلم و ان
غريه هو الظن قال تعاَل (قُ ْل َه ْل ِع ْن َد ُك ْم ِم ْن ِعل ٍْم
فَ تُ ْخ ِر ُجوهُ لَنَا إِ ْن تَتابِعُو َن إِاال الظا ان َوإِ ْن أَنْ تُ ْم إِاال
صو َن ) ان االمر هنا وجه اَل الكافرين كما هو
ََتْ ُر ُ
ظاهر و مثله قوله تعاَل (وَال تَ ْلبِسوا ا ْحل اق ِابلْب ِ
اط ِل
ُ َ َ
َ
َوتَ ْكتُ ُموا ا ْحلَ اق َوأَنْتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن ) فان املركزية هنا لكون

املعرفة حقة بغض النظر عن نقاهلا  .و قال تعاَل (
قُ ْل َه ْل ِم ْن ُش َرَكائِ ُك ْم َم ْن يَ ْه ِدي إِ ََل ا ْحلَِق قُ ِل ا
اَّللُ
ِ ِ
ِ
َح ُّق أَ ْن يُتابَ َع
يَ ْهدي لل َ
ْح ِق أَفَ َم ْن يَ ْهدي إِ ََل ا ْحلَِق أ َ
ف َحتْ ُك ُمو َن
أَ ام ْن َال يَ ِه ِدي إِاال أَ ْن يُ ْه َدى فَ َما لَ ُك ْم َك ْي َ
(*) َوَما يَتابِ ُع أَ ْكثَ ُرُه ْم إِاال ظَنًّا إِ ان الظا ان َال يُغْ ِين ِم َن
ا ْحل ِق َشي ئًا إِ ان ا ِ
يم ِِبَا يَ ْف َعلُو َن ) و اآلية ظاهرة
َ ْ
اَّللَ َعل ٌ
ِف جعل احلق و املضمون املوافق له املصدر و
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الداعي االساسي لقبول الدعوة ال غري  .ان هذا
التعريف العلمي للظن ابنه ما خالف الصدق و ان
العلم ما كان صدقا يبطل دعوى ان قوة السند
تقلل من ظنية اخلْب و ان االختالف بينها ِف درجة
الظنية  .و آايت احلق دالة على كون مصدر االميان
هو ما ِف املنت و املضمون من معرفة مطلقا من دون

االشارة اَل القائل ِف هذا املقام قال تعاَل (بَ ْل َك اذبُوا
يج ) و قال تعاَل
ِاب ْحلَِق لَ اما َجاءَ ُه ْم فَ ُه ْم ِِف أ َْم ٍر َم ِر ٍ
وِبم لِ ِذ ْك ِر اِ
ِِِ
اَّلل َوَما
ين آ ََمنُوا أَ ْن ََتْ َش َع قُلُ ُُ ْ
(أََملْ ََيْن للاذ َ
ِ
ِ
ين أُوتُوا
نَ َز َل م َن ا ْحلَِق ) و قال تعاَل ( َشط َْرهُ َوإِ ان الاذ َ
ِ
اب لَيَ ْعلَ ُمو َن أَناهُ ا ْحلَ ُّق ِم ْن َرِبِِ ْم ) و قوله تعاَل
الْكتَ َ
(ه َو الا ِذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ ِاب ْهلَُدى َو ِدي ِن ا ْحلَِق ) و قال
ُ
تعاَل (الا ِذين آَتَي نَ ُ ِ
اب يَ ْع ِرفُونَهُ َك َما يَ ْع ِرفُو َن
َ ْ
اه ُم الْكتَ َ
أَبْ نَاءَ ُه ْم َوإِ ان فَ ِري ًقا ِم ْن ُه ْم لَيَ ْكتُ ُمو َن ا ْحلَ اق َو ُه ْم
يَ ْعلَ ُمو َن) بل جتد أتكيدا على اعتبار املضمون و
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ك فَ َال تَ ُكونَ ان
الدعوة مثل قوله تعاَل ( ا ْحلَ ُّق ِم ْن َربِ َ
ِ
ين )  .و على ذلك جاءت االخبار
م َن ال ُْم ْم ََِت َ
املستفيضة املصدقة بذلك و املوافقة لذلك  .فعن
أيوب بن احلر قال :مسعت أاب عبد هللا عليه السالم
يقول :كل شيء مردود إَل كتاب هللا والسنة ،وكل
حديث ال يوافق كتاب هللا فهو زخرف .و عن
أيوب ،عن أيب عبد هللا عليه السالم قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه واله :إذا حدثتم عين ابحلديث
فاحنلوين أهنأه وأسهله وأرشده ،فإن وافق كتاب هللا
فأَن قلته ،وإن مل يوافق كتاب هللا فلم أقله .و عن
ابن أيب يعفور ،قال علي :وحدثين احلسي بن أيب
العالء أنه حضر ابن أيب يعفور ِف هذا اجمللس قال:
سألت أاب عبد هللا عليه السالم عن اختالف يرويه
من يثق به  ،فقال :إذا ورد عليكم حديث فوجدمتوه
له شاهد من كتاب هللا أو من قول رسول هللا صلى
13

هللا عليه واله ،وإال فالذي جاءكم به أوَل  .وعن
على أيب احلسن الرضا عليه السالم انه قال ال تقبلوا
علينا خالف القرآن فإَن إن حتدثنا حدثنا ِبوافقة
القرآن وموافقة السنة ،إَن عن هللا وعن رسوله
حندث ،وال نقول :قال فالن وفالن فيتناقض كالمنا،
إن كالم آخرَن مثل كالم أولنا ،وكالم أولنا مصداق
لكالم آخرَن ،وإذا أَتكم من َيدثكم خبالف ذلك
فردوه عليه وقولوا :أنت أعلم و ما جئت به ،فإن
مع كل قول منا حقيقة وعليه نور ،فما ال حقيقة معه
وال نور عليه فذلك قول الشيطان.
من هنا يصح القول ان القرآن الكرمي ظاهر ِف ان
االعتبار خبصائص املضمون املنقول ابملصدقية و
املطابقة للحق بعالمات ذاتية  ،فيصح نسبة النقل
اَل النب صلى هللا عليه و اله بتحقيق صفات
14

املصدقية و املوافقة للقران و السنة الثابتة  ،و ال
وجه للتصرف ابلنقل و ال ادخال امور اخرى ال
شاهد عليها  .فكل ما ينسب اَل النب صلى هللا
عليه و اله وكان مصدقا ابلقران و السنة و عليه
شاهد منهما يكون معتْبا و ال يصح رده و كل ما
تقدم من آايت دالة على ذلك والرواايت مستفيضة
ِف ذلك بينا بعضها.
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الفصل الثاين :حديث (االئمة بعدي اثنا عشر)

احلديث مستفيض ِبذا اللفظ وهنا سأذكر اللفظ
ابلضبط وِف مكان اخر سأذكر تواتر احلديث معىن.

كمال الدين والعيون عن َيىي بن أيب القاسم ،عن
الصادق ،عن آابئه ،عن علي عليهم السالم قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :االئمة بعدي اثنا
عشر ،أوهلم علي بن أيب طالب وآخرهم القائم ،هم
خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج هللا على امِت
بعدي.
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كمال الدين واالماِل والعيون عن الثماِل عن علي
بن احلسي ،عن أبيه عن جده عليهم السالم قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :االئمة من بعدي
اثنا عشر ،أوهلم أنت اي علي وآخرهم القائم الذي
يفتح هللا  -تعاَل ذكره  -على يديه مشارق االرض
ومغارِبا.
كفاية األثر عن أيب مرمي عبد الغفار بن القاسم قال:
قال موالي الباقر عليه السالم قال حدثين أيب عن
أبيه عن آابئه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وآله :إن االئمة بعدي اثنا عشر عدد نقباء بين
إسرائيل ،تسعة من صلب احلسي عليه السالم
والتاسع قائمهم خيرج ِف آخر الزمان فيمالها عدال
بعد ما ملئت ظلما وجورا .
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كفاية األثر سلمان الفارسي قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وآله :االئمة بعدي اثنا عشر ،مث قال:
كلهم من قريش أال إهنم عَتيت.

كفاية األثر عن سلمان قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وآله االئمة بعدي اثنا عشر عدد شهور
احلول ،ومنا مهدي هذه االمة.

كفاية األثر عن أيب ذر قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وآله :االئمة بعدي اثنا عشر ،تسعة من
صلب احلسي َتسعهم قائمهم.
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كفاية األثر عن ام سلمة رضي هللا عنها قالت :كان
رسول هللا صلى هللا عليه وآله يقول :االئمة بعدي
اثنا عشر عدد نقباء بين إسرائيل ،تسعة من صلب
احلسي ،أعطاهم هللا علمي وفهمي فالويل
ملبغضيهم.

كفاية األثر واملناقب :عبد هللا بن مسعود قال:
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله يقول :االئمة
بعدي اثنا عشر ،كلهم من قريش.

19

كفاية األثر واملناقب عن عبد هللا بن مسعود قال:
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله يقول :االئمة
بعدي اثنا عشر ،تسعة من صلب احلسي والتاسع
مهديهم.

كفاية األثر عن ابن عباس قال  .قلت :اي رسول هللا
فكم االئمة بعدك ؟ قال االئمة بعدي اثنا عشر
أوهلم علي بن أيب طالب ،وبعده سبطاي احلسن
واحلسي ،فإذا انقضى احلسي فابنه على ،فإذا مضى
علي فابنه حممد ،فإذا انقضى حممد فابنه جعفر ،فإذا
انقضى جعفر فابنه موسى ،فإذا انقضى موسى فابنه
علي ،فإذا انقضى علي فابنه حممد ،فإذا انقضى
حممد فابنه علي ،فإذا انقضى علي فابنه احلسن،
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فإذا انقضى احلسن فابنه احلجة .مث قال :هم االئمة
بعدي وإن قهروا.

كفاية األثر عن أنس بن مالك قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وآله :االئمة بعدي اثنا عشر ،مث
أخفى صوته فسمعته يقول :كلهم من قريش.

كفاية األثر و املناقب عن أنس قال :سألت النب
صلى هللا عليه وآله :من حواريك اي رسول هللا ؟
فقال :االئمة بعدي اثنا عشر من صلب علي
وفاطمة ،وهم حواريي وأنصار ديين.
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كفاية األثر عن أيب سعيد قال :مسعت رسول هللا
صلى هللا عليه وآله يقول :االئمة بعدي اثنا عشر
تسعة من صلب احلسي ،امناء معصومون ،ومنا
مهدي هذه االمة.

كفاية األثر عن أيب سعيد قال :مسعت رسول هللا
صلى هللا عليه وآله يقول :االئمة بعدي اثنا عشر،
تسعة من صلب احلسي َتسعهم قائمهم.
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كفاية األثر عن أيب سعيد قال :مسعت رسول هللا
صلى هللا عليه وآله يقول :االئمة بعدي اثنا عشر
تسعة من صلب احلسي واملهدي منهم.

كفاية األثر عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وآله :إن االئمة بعدي اثنا عشر رجال من
أهل بيِت ،علي أوهلم وآخرهم حممد مهدي هذه
االمة ،أال إن من متسك ِبم بعدي فقد متسك حببل
هللا.

كفاية األثر عن عمر بن اخلطاب قال :مسعت رسول
هللا صلى هللا عليه وآله يقول :االئمة بعدي اثنا
عشر ،مث أخفى صوته فسمعته يقول :كلهم من
قريش.
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كفاية األثر عن عثمان بن عفان قال :مسعت رسول
هللا صلى هللا عليه وآله يقول :االئمة من بعدي اثنا
عشر ،تسعة من صلب احلسي ومنا مهدي هذه
االمة ،من متسك من بعدي ِبم فقد استمسك حببل
هللا.

كفاية األثر عن أيب امامة قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وآله :االئمة بعدي اثنا عشر كلهم من
قريش ،تسعة من صلب احلسي واملهدي منهم.

واثلة بن االسقع قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وآله :إن االئمة بعدي اثنا عشر.
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إشارة
لفظة ( كلهم من قريش جاءت ِف حديث أربعة من
الصحابة مع لفظ ( االئمة بعدي اثنا عشر) و بعض
هذه االحاديث تقول (مث أخفى صوته) وبعضها
تقول( مث قال) وهذا يشري اَل ان حديث جابر بن
مسرة هو نفس هذا احلديث اال ان حديث جابر ذكر
(خليفة وامريا ورجال) لكن هنا لدينا أربعة من كبار
الصحابة واكثر قراب ولصوقا وصحبة من رسول هللا
صلى هللا عليه واله فيكون املصدق ان هذا ه اللفظ
األصلي وانه عْب عنه بتلك االلفاظ املقاربة .واليك
االحاديث:
كفاية األثر عن أنس بن مالك قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وآله :االئمة بعدي اثنا عشر ،مث
أخفى صوته فسمعته يقول :كلهم من قريش.
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كفاية األثر عن عمر بن اخلطاب قال :مسعت رسول
هللا صلى هللا عليه وآله يقول :االئمة بعدي اثنا
عشر ،مث أخفى صوته فسمعته يقول :كلهم من
قريش.
كفاية األثر سلمان الفارسي قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وآله :االئمة بعدي اثنا عشر ،مث قال:
كلهم من قريش أال إهنم عَتيت.
كفاية األثر واملناقب :عبد هللا بن مسعود قال:
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله يقول :االئمة
بعدي اثنا عشر ،كلهم من قريش.
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الفصل الثالث :الشواهد القرانية
نذكر هنا االايت الِت هلا اتصال مباشر ابإلمامة
واحقية االمامة دون غريها من االايت الِت حقق
مصداقها العام او اخلاص اهل البيت عليهم السالم.
ع أَبْ نَاءَ ََن َوأَبْ نَاءَ ُك ْم َونِ َساءَ ََن َونِ َساءَ ُك ْم
(تَ َعال َْوا نَ ْد ُ
َوأَنْ ُف َسنَا َوأَنْ ُف َس ُك ْم)

ك فِ ِيه ِم ْن بَ ْع ِد َما َجاءَ َك ِم َن ال ِْعل ِْم فَ ُق ْل
فَ َم ْن َحا اج َ
ع أَبْنَاءَ ََن َوأَبْ نَاءَ ُك ْم َونِ َساءَ ََن َونِ َساءَ ُك ْم
تَ َعال َْوا نَ ْد ُ
وأَنْ ُفسنَا وأَنْ ُفس ُكم مثُا نَب ت ِهل فَ نَجعل لَعنَةَ اِ
اَّلل َعلَى
َ َ َ َ ْ َْ ْ ْ َ ْ ْ
الْ َك ِ
ي [آل عمران]61/
اذبِ َ
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املتفق عليهم اهنا ِف اهل البيت عليهم السالم مل
يشاركهم فيها احد.
ِ
َج ًرا إِاال ال َْم َو ادةَ ِِف الْ ُق ْرََب)
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ
( َال أ ْ
اَّلل ِعب َ ِ
ِ
َذلِ َ ِ
ين
ك الاذي يُبَش ُر اُ َ
ادهُ الاذ َ
ِ
ال ا ِ
احل ِ
َج ًرا
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ
ات قُ ْل َال أ ْ
ص َ
ف َح َسنَةً نَ ِز ْد لَهُ فِ َيها ُح ْسنًا إِ ان ا
الْ ُق ْرََب َوَم ْن يَ ْق ََِت ْ
اَّللَ
ور [الشورى]23/
غَ ُفوٌر َش ُك ٌ
آ ََمنُوا َو َع ِملُوا
إِاال ال َْم َو ادةَ ِِف

ومن املستفيض عنهم عليهم السالم اهنم هم
املقصودون هنا ابلقرى .وهو ما يصدقه االنتظام
واالعتبار وكل تفسري خيالف ذلك خيتل.
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(إِ اَّنَا ي ِري ُد ا ِ ِ
الر ْجس أ َْهل الْب ْي ِ
ت
ب َع ْن ُك ُم ِ َ َ َ
ُ
اَّللُ ليُ ْذه َ
ريا )
َويُطَ ِه َرُك ْم تَطْ ِه ً
ْبج ا ْجل ِ
ُوَل
اهلِيا ِة ْاأل َ
َوقَ ْر َن ِِف بُيُوتِ ُك ان َوَال تَ َا
ْب ْج َن تَ َُّ َ َ
ص َالةَ وَآتِي ال ازَكاةَ وأ ِ
ِ
َط ْع َن ا
اَّللَ َوَر ُسولَهُ إِ اَّنَا
َوأَق ْم َن ال ا َ َ
َ
ي ِري ُد ا ِ ِ
الر ْجس أ َْهل الْب ْي ِ
ت َويُطَ ِه َرُك ْم
ب َع ْن ُك ُم ِ َ َ َ
ُ
اَّللُ ليُ ْذه َ
ريا [األحزاب]33/
تَطْ ِه ً
ومن املستفيض جدا ان املراد ابهل البيت هم عليهم
السالم وهو ما يصدقه االنتظام واالعتبار فان كل
تفسري بغريهم خيتل وال يستقيم.
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(وأ ِ
ول َوأ ِ
ُوِل ْاأل َْم ِر ِم ْن ُك ْم)
َطيعُوا ال ار ُس َ
َ
اَّلل وأ ِ
ِ
ِ
َطيعُوا ال ار ُسو َل َوأ ِ
ُوِل
ين آ ََمنُوا أَطيعُوا اَ َ
َاي أَيُّ َها الاذ َ
ِ
از ْعتم ِِف َشي ٍء فَر ُّدوهُ إِ ََل اِ
اَّلل
ْاأل َْم ِر م ْن ُك ْم فَِإ ْن تَنَ َ ُ ْ
ْ ُ
َّلل والْي وِم ْاآل ِ
ِ
ِ
وال ار ُس ِ
ك
َخ ِر َذلِ َ
ول إِ ْن ُك ْن تُ ْم تُ ْؤمنُو َن ِاب ا َ َ ْ
َ
َح َس ُن َأتْ ِو ًيال [النساء]59/
ري َوأ ْ
َخ ٌْ
وجاء مستفيضا عن اهل البيت عليهم السالم اهنم
هم اولو االمر وان طاعتهم مفَتضة وهو ما يصدقه
االنتظام واالعتبار فانه ال انطباق للوصف اال عليهم
فان كل ما قيل من تفاسري بغريه خيتل وال يستقيم.
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أقول وهذا مطلق مستمر اَل يوم القيامة وال
خمصص .أي ان وجود وِل االمر الزم اَل يوم
القيامة.
ض َها ِم ْن بَ ْع ٍ
ض)
(ذُ ِرياةً بَ ْع ُ
َدم ونُوحا وآ َ ِ ِ
إِ ان ا
َل ِع ْم َرا َن
يم َوآ َ
اَّللَ ْ
اصطََفى آ َ َ َ ً َ
َل إبْ َراه َ
ض َها ِم ْن بَ ْع ٍ
ض َو ا
ي ( )33ذُ ِرياةً بَ ْع ُ
َعلَى ال َْعال َِم َ
اَّللُ
َِمس ِ
يم [آل عمران]34 ،33/
ٌ
يع َعل ٌ
وقد ورد عنهم عليهم السالم اهنم من هذه الذرية،
وهو ما يصدقه االنتظام واالعتبار فاهنم ذرية النب
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وأحق الناس به ،واالصطفاء ِف القران اعم من النبوة
فيجري ِف الوصية واالمام.
(ول َْو َردُّوهُ إِ ََل ال ار ُس ِ
ول َوإِ ََل أ ِ
ُوِل ْاأل َْم ِر ِم ْن ُه ْم)
َ
ِ
اخلَو ِ
ف أَ َذاعُوا بِ ِه َول َْو
َوإِ َذا َجاءَ ُه ْم أ َْم ٌر م َن ْاأل َْم ِن أَ ِو ْ ْ
ِ
ِ ِ
َردُّوهُ إِ ََل ال ار ُس ِ
ول َوإِ ََل أ ِ
ين
ُوِل ْاأل َْم ِر م ْن ُه ْم ل ََعل َمهُ الاذ َ
ِ
ضل اِ
ِ
اَّلل َعلَْي ُك ْم َوَر ْمحَتُهُ
يَ ْستَ ْنبطُونَهُ م ْن ُه ْم َول َْوَال فَ ْ ُ
َالتابَ ْعتُ ُم ال ا
ش ْيطَا َن إِاال قَلِ ًيال النساء]83/
وقد ورد عنهم مستفيضا اهنم هم اول االمر وان الرد
اليهم عليهم السالم ،وهو ما يصدق االنتظام
واالعتبار وكل تفسري بغريهم خيتل وال يستقيم.
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أقول وهذا مطلق مستمر اَل يوم القيامة وال
خمصص .أي ان وجود وِل االمر الزم اَل يوم
القيامة.

ت م ْن ِذر ولِ ُك ِل قَ وٍم َه ٍ
اد )
ْ
(إِ اَّنَا أَنْ َ ُ ٌ َ
وي ُق ُ ِ
ين َك َف ُروا ل َْوَال أُنْ ِز َل َعلَْي ِه َآيَةٌ ِم ْن َربِ ِه إِ اَّنَا
ََ
ول الاذ َ
ت م ْن ِذر ولِ ُك ِل قَ وٍم َه ٍ
اد [الرعد]7/
ْ
أَنْ َ ُ ٌ َ
ورد عنهم عليهم السالم مستفيضا ان اهلادي لقومه
هو االمام منهم عليهم السالم وهو ما يصدقه
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االنتظام واالعتبار .وكل تفسري بغريهم خيتل وال
يستقيم.
أقول وهذا مطلق مستمر اَل يوم القيامة وال
خمصص .أي ان وجود هاد للقوم الزم اَل يوم
القيامة.

(وي ْت لُوهُ َش ِ
اه ٌد ِم ْنهُ)
ََ
أَفَمن َكا َن َعلَى ب يِنَ ٍة ِمن ربِ ِه وي ْت لُوهُ َش ِ
اه ٌد ِم ْنهُ َوِم ْن
ْ َ ََ
َ
َْ
ِِ ِ
ك يُ ْؤِمنُو َن بِ ِه َوَم ْن
وسى إِ َم ًاما َوَر ْمحَةً أُولَئِ َ
قَ ْبله كتَ ُ
اب ُم َ
ِِ
َح َز ِ
ك ِِف ِم ْريٍَة
اار َم ْو ِع ُدهُ فَ َال تَ ُ
يَ ْك ُف ْر بِه م َن ْاأل ْ
اب فَالن ُ
ِ
ك ول ِ
ِ ِ
َك ان أَ ْكثَ َر الن ِ
ااس َال يُ ْؤِمنُو َن
م ْنهُ إِناهُ ا ْحلَ ُّق م ْن َرب َ َ
[هود]17/

34

وقد جاء مستفيضا عنهم عليهم السالم ورواه
غريهم ان الشاهد علي عليه السالم .وكل تفسري
بغريه خيتل وال يستقيم.
ال إِِين ج ِ
ك لِلن ِ
ال َوِم ْن ذُ ِرياِِت)
ااس إِ َم ًاما قَ َ
(قَ َ
اعلُ َ
َ
وإِ ِذ ابْ تَ لَى إِبْ ر ِاهيم ربُّهُ بِ َكلِم ٍ
ال إِِين
ات فَأََمتاُه ان قَ َ
َ َ َ
َ
َ
جِ
ك لِلن ِ
ال
ال َال يَنَ ُ
ال َوِم ْن ذُ ِرياِِت قَ َ
ااس إِ َم ًاما قَ َ
اعلُ َ
َ
ِ
ِ
ي [البقرة]124/
َع ْهدي الظاال ِم َ
وجاء عنهم عليهم السالم اهنا جارية اَل يوم القيامة
ويصدقه االعتبار واالنتظام ،ويصدق ايضا اهنم
االحق ابالمامة وال تنطيق على غريهم وكل نسبة
لالمامة اَل غريهم خيتل وال يستقيم.
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أقول وهذا مطلق مستمر اَل يوم القيامة وال
خمصص .أي ان وجود امام الزم اَل يوم القيامة.

ض ُه ْم أ َْوََل بِبَ ْع ٍ
ض)
( َوأُولُو ْاأل َْر َحاِم بَ ْع ُ
ِ
ِ
اه ُدوا َم َع ُك ْم
اج ُروا َو َج َ
ين آ ََمنُوا م ْن بَ ْع ُد َو َه َ
َوالاذ َ
ض ُه ْم أ َْوََل بِبَ ْع ٍ
ض ِِف
ك ِم ْن ُك ْم َوأُولُو ْاأل َْر َح ِام بَ ْع ُ
فَأُولَئِ َ
ٍ ِ
اب اِ
كِتَ ِ
اَّلل إِ ان ا
يم ()75
اَّللَ بِ ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
[األنفال]75/
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وجاء عنهم عليهم السالم اهنا عامة واهنا تشمل
والية االمر ويصدقه ما تقدم من اايت الذرية والقرَب
واهل البيت.

ااس َعلَى َما آ َََت ُه ُم ا
ضلِ ِه)
اَّللُ ِم ْن فَ ْ
س ُدو َن الن َ
(أ َْم ََْي ُ

ْك فَِإ ًذا َال ي ْؤتُو َن النا ِ
ِ
صيب ِمن الْمل ِ
ريا
ُ
أ َْم َهلُ ْم نَ ٌ َ ُ
اس نَق ً
َ
ااس َعلَى َما آ َََت ُه ُم ا
اَّللُ ِم ْن
س ُدو َن الن َ
( )53أ َْم ََْي ُ
ضلِ ِه فَ َق ْد آَتَي نَا آ َ ِ ِ
ِ
اب َوا ْحلِ ْك َمةَ
فَ ْ
ْ
يم الْكتَ َ
َل إبْ َراه َ
ِ
يما [النساء]54 ،53/
َوآَتَ ْي نَ ُ
اه ْم ُم ْل ًكا َعظ ً
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وجاء عنهم عليهم السالم اهنا ِف الطاعة وِف النبوة
واالمامة واهنا ِف االئمة املفروضة طاعتهم عليهم
السالم ويصدقه السياق واايت اوِل االمر .وكل
تفسري بغري ذلك خيتل وال يستقيم.

ِ
ِ
(إِ اَّنَا َولِيُّ ُك ُم ا
ين)
ين آ ََمنُوا الاذ َ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ َوالاذ َ
ِ
اَّلل ورسولُهُ والا ِذين آَمنُوا الا ِذ ِ
يمو َن
إِ اَّنَا َوليُّ ُك ُم اُ َ َ ُ َ َ َ
ين يُق ُ
َ
ص َالةَ َويُ ْؤتُو َن ال ازَكاةَ َو ُه ْم َراكِعُو َن (َ )55وَم ْن يَتَ َو ال
ال ا
اَّلل ورسولَه والا ِذين آَمنُوا فَِإ ان ِحزب اِ
اَّلل ُه ُم الْغَالِبُو َن
ْ َ
اَ َ َ ُ ُ َ َ َ
[املائدة]56 ،55/
والنقل مستفيض اهنا ِف علي عليه السالم.
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أقول وهذا مطلق مستمر اَل يوم القيامة وال
خمصص .أي ان وجود الوِل الزم اَل يوم القيامة.

ِِ
َّلل ُُخُسهُ ولِل ار ُس ِ
ول َولِ ِذي الْ ُق ْرََب)
(فَأَ ان ا َ َ
ِ ِ
ٍ ِِ
َّلل ُُخُسهُ ولِل ار ُس ِ
ول
َوا ْعلَ ُموا أَاَّنَا غَن ْمتُ ْم م ْن َش ْيء فَأَ ان ا َ َ
َولِ ِذي الْ ُق ْرََب َوالْيَ تَ َامى َوال َْم َساكِ ِ
سبِ ِ
يل إِ ْن
ي َوابْ ِن ال ا
ِ
َّلل وما أَنْ َزلْنَا َعلَى َع ْب ِد ََن ي وم الْ ُفرقَ ِ
ان
ُك ْن تُ ْم آ ََم ْن تُ ْم ِاب ا َ َ
َْ َ ْ
ي وم الْتَ َقى ا ْجلمع ِ
ان َو ا
اَّللُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير
َْ َ
َْ َ
[األنفال]41/
و قد جاء عنهم ان ما كان هلل فللرسول وما للرسول
يصري اَل االمام هنم عليهم السالم .ويصدقه االنتظام
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واالعتبار وان اخلمس عالمة والية ،وكل تفسري
بغريهم خيتل وال يستقيم.
أقول وهذا مطلق مستمر اَل يوم القيامة وال
خمصص .أي ان داء خلمس ملن يقوم مقام النب الزم
اَل يوم القيامة.

ِ
(إِ ان ا
اب)
صلُّو َن َعلَى النِ ِ
اَّللَ َوَم َالئ َكتَهُ يُ َ
ِ
ِ
إِ ان ا
ين
صلُّو َن َعلَى النِ ِ
اَّللَ َوَم َالئ َكتَهُ يُ َ
اب َاي أَيُّ َها الاذ َ
ِ
ِ ِ
يما [األحزاب]56/
آ ََمنُوا َ
صلُّوا َعلَْيه َو َسل ُموا تَ ْسل ً
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السنة القطعية هو جعل ال حممد معه صلى هللا عليه
واله ِف صالة املسلم عليه .وهذه ميزة وتفرد يكون
شاهدا ابهنم الذرية و األوَل به.
(إِِين ج ِ
اع ٌل ِِف ْاأل َْر ِ
ض َخلِي َفةً)
َ
ك لِلْم َالئِ َك ِة إِِين ج ِ
اع ٌل ِِف ْاأل َْر ِ
( َوإِ ْذ قَ َ
ض َخلِي َفةً
َ
ال َربُّ َ َ
ك ِ
الد َماءَ َوَْحن ُن
قَالُوا أ ََجتْ َع ُل فِ َيها َم ْن يُ ْف ِس ُد فِ َيها َويَ ْس ِف ُ
ِ
ِ ِ ِ
ال إِِين أَ ْعلَ ُم َما َال
َك قَ َ
س لَ
نُ َسب ُح حبَ ْمد َك َونُ َقد ُ
ض ُه ْم
َد َم ْاأل ْ
َمسَاءَ ُكلا َها مثُا َع َر َ
تَ ْعلَ ُمو َن (َ )30و َعلا َم آ َ
َمسَ ِاء َه ُؤَال ِء إِ ْن ُك ْن تُ ْم
َعلَى ال َْم َالئِ َك ِة فَ َق َ
ال أَنْبِئُ ِوين ِِب ْ
ص ِِ
ك َال ِع ْل َم لَنَا إِاال َما
ي ( )31قَالُوا ُس ْب َحانَ َ
ادق َ
َ
ك أَنْ َ ِ
ِ
َد ُم
يم ( )32قَ َ
َعلا ْمتَ نَا إِنا َ
ال َاي آ َ
يم ا ْحلَك ُ
ت ال َْعل ُ
ال أََملْ أَقُ ْل
َمسَائِ ِه ْم قَ َ
َمسَائِ ِه ْم فَ لَ اما أَنْ بَأ َُه ْم ِِب ْ
أَنْبِْئ ُه ْم ِِب ْ

41

سماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َوأَ ْعلَ ُم َما
ب ال ا َ َ
لَ ُك ْم إِِين أَ ْعلَ ُم غَْي َ
تُ ْب ُدو َن َوَما ُكنْ تُ ْم تَ ْكتُ ُمو َن [البقرة]33-30/
هذه خالفة حق منه تعاَل وليس اال النب او من
يقوم مقامه الن اجلعل مستمر وكل تفسري بغري ذلك
خيتل وال يستقيم .وِف االايت داللة على ان
االستحقاق للخالفة يكون ابلعلم وانه بتوفيق من
هللا تعاَل واصطفاء منه تعاَل.
أقول وهذا مطلق مستمر اَل يوم القيامة وال
خمصص .أي ان وجود خليفة من هللا الزم اَل يوم
القيامة.
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الفصل الرابع :الشواهد السنية الثابتة.
اذكر هنا االحاديث الثابتة القريبة جدا ِف االمر
ابالمامة واخلالفة والوصية ألهل البيت عليهم
السالم ودن غريها مما هو كثري فيهم.
حديث الثقلي
وهو حديث مستفيض اثبت عن رسول هللا صلى هللا
عليه واله وِف لفظ امحد بن حنبل:
ول اِ
َعن أَِيب س ِع ٍ
صلاى ا
اَّللُ َعلَْي ِه
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
يد قَ َ
اَّلل َ
َ
ْ
َو َسلا َم إِِين ََت ِر ٌك فِي ُك ْم الثا َقلَ ْ ِ
ْب ِم ْن ْاآل َخ ِر
يأَ
َح ُد ُُهَا أَ ْك َُ
سم ِاء إِ ََل ْاألَر ِ ِ
ِ
كِتاب اِ
َتِيت
َ ُ
ْ
ض َوع ْ َ
اَّلل َح ْب ٌل ممَْ ُدو ٌد م ْن ال ا َ
ض.
َن يَ ْف ََِتقَا َح اىت يَ ِر َدا َعلَ اي ا ْحلَْو َ
أ َْه ُل بَ ْي ِِت َوإِ اهنُ َما ل ْ

43

حديث الغدير
وهو حديث مستفيض اثبت عن رسول هللا صلى هللا
عليه واله وِف لفظ امحد بن حنبل:
ول اِ
ال ُكناا َم َع َر ُس ِ
ْْب ِاء بْ ِن َعا ِز ٍ
صلاى ا
ب قَ َ
اَّللُ
اَّلل َ
َع ِن ال ََ
ِ ِ
ِ
ِ
ي فِينَا
َعلَْيه َو َسلا َم ِِف َس َف ٍر فَ نَ َزلْنَا بغَدي ِر ُخ ٍم فَ نُود َ
ول اِ
ص َالةُ َج ِام َعةٌ وُك ِس َح لِر ُس ِ
صلاى ا
اَّللُ َعلَْي ِه
ال ا
اَّلل َ
َ
َ
ت َش َج َرتَ ْ ِ
صلاى الظُّ ْه َر َوأَ َخ َذ بِيَ ِد َعلِ ٍي
َو َسلا َم َحتْ َ
ي فَ َ
رِ
ض َي ا
َستُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن أَِين أ َْوََل
اَّللُ تَ َع َاَل َع ْنهُ فَ َق َ
ال أَل ْ
َ
ِ
َستُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن
ي ِم ْن أَنْ ُف ِس ِه ْم قَالُوا بَلَى قَ َ
ِابل ُْم ْؤمنِ َ
ال أَل ْ
ال فَأَ َخ َذ
أَِين أ َْوََل بِ ُك ِل ُم ْؤِم ٍن ِم ْن نَ ْف ِس ِه قَالُوا بَلَى قَ َ
ت َم ْوَالهُ فَ َعلِ ٌّي َم ْوَالهُ اللا ُه ام
بِيَ ِد َعلِ ٍي فَ َق َ
ال َم ْن ُك ْن ُ
و ِال من و َاالهُ و َع ِ
اداهُ
اد َم ْن َع َ
َ َْ َ َ
ال َهنِيئًا َاي ابْ َن أَِيب
ك فَ َق َ
قَ َ
ال فَلَ ِقيَهُ عُ َم ُر بَ ْع َد َذلِ َ
طَالِ ٍ
ت َم ْو ََل ُك ِل ُم ْؤِم ٍن َوُم ْؤِمنَ ٍة
ت َوأ َْم َس ْي َ
َصبَ ْح َ
بأْ
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ال أَبُو َع ْبد ال ار ْمحَ ِن َح ادثَنَا ُه ْدبَةُ بْ ُن َخالِ ٍد َح ادثَنَا
قَ َ
ااد بْن سلَمةَ َعن َعلِ ِي بْ ِن َزيْ ٍد َعن َع ِد ِي بْ ِن َاثبِ ٍ
ت
ْ
َمح ُ ُ َ َ ْ
ْْب ِاء بْ ِن َعا ِز ٍ
صلاى ا
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلا َم
ب َع ْن النِ ِ
اب َ
َع ِن ال ََ
َْحن َوهُ

حديث الكساء
وهو حديث مستفيض اثبت عن رسول هللا صلى هللا
عليه واله وِف لفظ امحد بن حنبل:
صلاى ا
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلا َم َجلا َل
َع ْن أُِم َسلَ َمةَ أَ ان النِ ا
اب َ
ي وفَ ِ
ِ
ال
اط َمةَ كِ َساءً مثُا قَ َ
َعلَى َعل ٍي َو َح َس ٍن َو ُح َس ْ ٍ َ
ِ
ب َع ْن ُه ْم
اللا ُه ام َه ُؤَال ِء أ َْه ُل بَ ْي ِِت َو َخا ا
ص ِِت اللا ُه ام أَ ْذه ْ
ِ
ول
َت أ ُُّم َسلَ َمةَ َاي َر ُس َ
ريا فَ َقال ْ
س َوطَ ِه ْرُه ْم تَطْ ِه ً
الر ْج َ
اِ
ال إِنا ِ
ك إِ ََل َخ ٍْري.
اَّلل أ َََن ِم ْن ُه ْم قَ َ
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حديث املنزلة
وهو حديث مستفيض اثبت عن رسول هللا صلى هللا
عليه واله وِف لفظ امحد:
ول اِ
َعن أَِيب س ِع ٍ
صلاى ا
يد ْ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
اخلُ ْد ِر ِي قَ َ
اَّللُ
اَّلل َ
َ
ْ
ِ
َعلَي ِه وسلام لِعلِ ٍي أَنْ َ ِ
ِ
وسى
ْ ََ َ َ
ارو َن م ْن ُم َ
ت م ِين ِِبَْن ِزلَة َه ُ
ب بَ ْع ِدي.
إِاال أَناهُ َال نَِ ا

حديث الدار
وهو حديث مستفيض اثبت عن رسول هللا صلى هللا

عليه واله واللفظ المحد بن حنبل:
اد ب ِن َعب ِد اِ
ال لَ اما
َس ِد ِى َع ْن َعلِ ٍى قَ َ
َع ْن َعبا ِ ْ ْ
اَّلل األ َ
َت َه ِذهِ اآليةُ ِ ِ
ال َمجَ َع
ي) قَ َ
نَ َزل ْ
ريتَ َ
ك األَق َْربِ َ
َ َ
(وأَنْذ ْر َعش َ
ِ
ِ
اجتَ َم َع
النِ ُّ
اِب -صلى هللا عليه وسلم -م ْن أَ ْه ِل بَ ْيتِه فَ ْ
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ال َهلُ ْم « َم ْن
ال  -فَ َق َ
ثَالَثُو َن فَأَ َكلُوا َو َش ِربُوا  -قَ َ
ضمن َع ِىن َدي ِىن ومو ِ
اع ِ
يدى َويَ ُكو ُن َم ِعى ِِف ا ْجلَن ِاة
يَ ْ َ ُ
ْ َََ
ال َر ُج ٌل َملْ يُ َس ِم ِه
َويَ ُكو ُن َخلِي َف ِىت ِِف أ َْهلِى » .فَ َق َ
ول اِ
وم ِِبَ َذا.
يك َاي َر ُس َ
َش ِر ٌ
ت ُك ْن َ
اَّلل أَنْ َ
ت َْحبراً َم ْن يَ ُق ُ
ك َعلَى أ َْه ِل بَ ْيتِ ِه
ال اآل َخ ُر قَ َ
ال مثُا قَ َ
قَ َ
ض ذَلِ َ
ال فَ َع َر َ
ال َعلِ ٌّى أ َََن.
فَ َق َ

حديث املهدي
احاديث ِف االمام املهدي عليه السالم كثرية ومنها
ما أشار انه من اهل البيت واللفظ عن ايب داوود
ول اِ
اَّلل -صلى هللا
ت َر ُس َ
َع ْن أُِم َسلَ َمةَ قَال ْ
َت َِمس ْع ُ
ى ِمن ِع َْتتِى ِمن ول ِ
ِ
َد
عليه وسلم -يَ ُق ُ
ول « ال َْم ْهد ُّ ْ َ ْ َ
فَ ِ
اط َمةَ.
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حديث ملك العرب
وهو حديث مستفيض اثبت عن رسول هللا صلى هللا
عليه واله وِف لفظ امحد بن حنبل:
ول اِ
عن َعب ِد اِ
صلاى ا
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلا َم
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
اَّلل قَ َ
ْ
اَّلل َ
ِ
ب
ب ال اد ْه ُر َح اىت ميَْلِ َ
ك ال َْع َر َ
َال تَنْ َقضي ْاألَ ااي ُم َوَال يَ ْذ َه ُ
ِ
اطئ ِْ
امسي.
َر ُج ٌل ِم ْن أ َْه ِل بَ ْي ِِت ْ
امسُهُ يُ َو ُ
حديث الطائر
وه حديث مستفيض عن رسول هللا صلى هللا عليه
واله رواه امحد بن حنبل ِف املناقب واللفظ هنا
للحاكم:

عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال  :كنت أخدم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فقدم لرسول هللا
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صلى هللا عليه وسلم فرخ مشوي  ،فقال  « :اللهم
ائتين ِبحب خلقك إليك َيكل معي من هذا الطري
» قال  :فقلت  :اللهم اجعله رجال من األنصار
فجاء علي رضي هللا عنه  ،فقلت  :إن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم على حاجة  ،مث جاء  ،فقلت
 :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على حاجة مث
جاء  ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « :
افتح » فدخل  ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  « :ما حبسك علي » فقال  :إن هذه آخر
ثالث كرات يردين أنس يزعم إنك على حاجة ،
فقال  « :ما محلك على ما صنعت ؟ » فقلت  :اي
رسول هللا  ،مسعت دعاءك  ،فأحببت أن يكون رجال
من قومي  ،فقال رسول هللا  « :إن الرجل قد َيب
قومه » « هذا حديث صحيح على شرط الشيخي
 ،ومل خيرجاه » وقد رواه عن أنس مجاعة من أصحابه
زايدة على ثالثي نفس.
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حديث ابن عباس اجلامع
وهو حديث مستفيض واثبت عن ابن عباس واللفظ
المحد بن حنبل:
ون قَ َ ِ ِ
ح ادثَنَا َعمرو بْن م ْيم ٍ
س إِ ََل ابْ ِن َعبا ٍ
اس
َ
ُْ ُ َ ُ
ال إِّن َجلَال ٌ
إِ ْذ أ َََتهُ تِ ْس َعةُ َرْه ٍط فَ َقالُوا َاي أ ََاب َعبا ٍ
وم
اس إِ اما أَ ْن تَ ُق َ
ال ابْ ُن َعبا ٍ
اس بَ ْل
ال فَ َق َ
وَن َه ُؤالَِء .قَ َ
َم َعنَا َوإِ اما أَ ْن ُخيْلُ َ
ال و ُهو ي ومئِ ٍذ ِ
يح قَ ْب َل أَ ْن يَ ْع َمى
وم َم َع ُك ْم .قَ َ َ َ َ ْ َ َ
أَقُ ُ
صح ٌ
ال -
ال فَابْ تَ َدءُوا فَ تَ َح ادثُوا فَالَ نَ ْد ِرى َما قَالُوا  -قَ َ
قَ َ
ف َوقَ عُوا ِِف َر ُج ٍل
ض ثَ ْوبَهُ َويَ ُق ُ
ول أ ْ
ُف َوتُ ْ
فَ َجاءَ يَ ْن ُف ُ
اِب -صلى هللا عليه
لَهُ َع ْش ٌر َوقَ عُوا ِِف َر ُج ٍل قَ َ
ال لَهُ النِ ُّ
وسلم-

ب ا
« ألَبْ َعثَ ان َر ُجالً الَ ُخيْ ِز ِيه ا
اَّللَ َوَر ُسولَهُ ».
اَّللُ أَبَداً َُِي ُّ
ال « أَيْ َن َعلِ ٌّى ».
ف قَ َ
قَ َ
استَ ْش َر َ
استَ ْش َر َ
ف َهلَا َم ِن ْ
ال فَ ْ
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َح ُد ُك ْم
ْح ُن .قَ َ
قَالُوا ُه َو ِِف ال ار َحى يَط َ
ال « َوَما َكا َن أ َ
ِ
اد ي ْب ِ
ص ُر -
ْح َن » .قَ َ
ليَط َ
ال فَ َجاءَ َو ُه َو أ َْرَم ُد الَ يَ َك ُ ُ
اها
قَ َ
ال  -فَنَ َف َ
ث ِِف َع ْي نَ ْي ِه مثُا َه از ال ارايَةَ ثَالَاثً فَأَ ْعطَ َ
ص ِفياةَ بِْن ِ
ت ُح ٍَىي –
إِ اايهُ فَ َجاءَ بِ َ
ث فُالََنً لِسورةِ التاوب ِة فَ ب ع َ ِ
قَ َ
ال  -مثُا بَ َع َ
ث َعليًّا َخ ْل َفهُ
ُ َ َْ ََ
ب ِِبَا إِالا َر ُج ٌل ِم ِىن َوأ َََن
فَأَ َخ َذ َها ِم ْنهُ قَ َ
ال « الَ يَ ْذ َه ُ
ِم ْنهُ ».
ال لِبَ ِىن َع ِم ِه « أَيُّ ُك ْم يُ َوالِ ِيىن ِِف ُّ
الدنْ يَا
ال َوقَ َ
قَ َ
ِ
ِ
اآلخرةِ » .قَ َ ِ
ال َعلِ ٌّى
س فَأَبَ ْوا فَ َق َ
َو َ
ال َو َعل ٌّى َم َعهُ َجال ٌ
الدنْ يا و ِ
ت َولِِىي ِِف
اآلخ َرةِ .قَ َ
أ َََن أ َُوالِ َ
ال « أَنْ َ
يك ِِف ُّ َ َ
الدنْ يا و ِ
ال فَ َََتَكهُ مثُا أَقْبَ َل َعلَى َر ُج ٍل ِم ْن ُه ْم
اآلخ َرةِ » .قَ َ
ُّ َ َ
الدنْ يا و ِ
ِ
ال
اآلخ َرةِ » .فَأَبَ ْوا قَ َ
فَ َق َ
ال « أَيُّ ُك ْم يُ َوال ِيىن ِِف ُّ َ َ
الدنْ يا و ِ
ال «
اآلخ َرةِ .فَ َق َ
فَ َق َ
ال َعلِ ٌّى أ َََن أ َُوالِ َ
يك ِِف ُّ َ َ
الدنْيا و ِ
أَنْ َ ِ
اآلخ َرةِ ».
ت َولِىي ِِف ُّ َ َ
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َسلَ َم ِم َن الن ِ
ااس بَ ْع َد َخ ِدجيَةَ –
قَ َ
ال َوَكا َن أ اَو َل َم ْن أ ْ
ول اِ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلم-
ال َ -وأَ َخ َذ َر ُس ُ
قَ َ
ضعه َعلَى َعلِ ٍى وفَ ِ
اط َمةَ َو َح َس ٍن َو ُح َس ْ ٍ
ي
ثَ ْوبَهُ فَ َو َ َ ُ
َ
ال « ( إِ اَّنَا ي ِري ُد ا ِ ِ
ب َع ْن ُك ُم ِ
س أ َْه َل
فَ َق َ
ُ
اَّللُ ليُ ْذه َ
الر ْج َ
الْب ْي ِ
ت َويُطَ ْه َرُك ْم تَطْ ِهرياً) ».
َ
ِ
ِ
ب النِ ِ
اِب -صلى هللا
قَ َ
س ثَ ْو َ
ال َو َش َرى َعل ٌّى نَ ْف َسهُ لَب َ
ال َ -وَكا َن ال ُْم ْش ِرُكو َن
عليه وسلم -مثُا ََن َم َم َكانَهُ  -قَ َ
ول اِ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلم -فَ َجاءَ أَبُو
يَ ْرُمو َن َر ُس َ
ِب
بَ ْك ٍر َو َعلِ ٌّى ََنئِ ٌم  -قَ َ
ب أَناهُ نَِ ُّ
ال َ -وأَبُو بَ ْك ٍر ََْي َس ُ
ِب اِ
اِ
ِب
ال فَ َق َ
اَّلل .قَ َ
ال فَ َق َ
اَّلل قَ َ
ال لَهُ َعلِ ٌّى إِ ان نَِ ا
ال َاي نَِ ا
اِ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلم -قَ ِد انْطَلَ َق َْحن َو بِْئ ِر
م ْيم ٍ
ون فَأَ ْد ِرْكهُ .قَ َ
ال فَانْطَلَ َق أَبُو بَ ْك ٍر فَ َد َخ َل َم َعهُ
َُ
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ِ
ِ
ارةِ َك َما َكا َن
ار  -قَ َ
ال َ -و َج َع َل َعل ٌّى يُ َ
رمى ِاب ْحل َج َ
الْغَ َ
ِب اِ
َف َرأْ َسهُ ِِف الث ْاو ِ
ض اوُر قَ ْد ل ا
ب الَ
اَّلل َو ُه َو يَتَ َ
يُ ْرَمى نَِ ُّ
ك
َصبَ َح مثُا َك َش َ
ف َع ْن َرأْ ِس ِه فَ َقالُوا إِنا َ
ُخيْ ِر ُجهُ َح اىت أ ْ
لَلَئِيم َكان ص ِ
ض اوُر
ت تتَ َ
ك نَ ْرِم ِيه فَالَ يَتَ َ
احبُ َ
ض اوُر َوأَنْ َ
َ
ٌ
ِ
ك.
استَ ْن َك ْرََن ذَلِ َ
َوقَد ْ
ج ِابلن ِ
ال لَهُ َعلِ ٌّى
ال فَ َق َ
وك قَ َ
قَ َ
ااس ِِف غَ ْزَوةِ تَبُ َ
ال َو َخ َر َ
ِب اِ
اَّلل « الَ » .فَ بَ َكى
ال فَ َق َ
ك .قَ َ
ج َم َع َ
ال لَهُ نَِ ُّ
أَ ْخ ُر ُ
ِ
ِ
ارو َن
َعلِ ٌّى فَ َق َ
ال لَهُ « أ ََما تَ ْر َ
ضى أَ ْن تَ ُكو َن م ِىن ِِبَْن ِزلَة َه ُ
ِ
ِ
َس َ ِ
ب
وسى إِالا أَنا َ
م ْن ُم َ
كل ْ
ت بنَِ ٍِب إِناهُ الَ يَ ْن بَغى أَ ْن أَ ْذ َه َ
ت َخلِي َف ِىت ».
إِالا َوأَنْ َ
ول اِ
ت َولِِىي ِِف ُك ِل ُم ْؤِم ٍن
ال لَهُ َر ُس ُ
ال َوقَ َ
قَ َ
اَّلل « أَنْ َ
بَ ْع ِدى ».
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ِِ
ري َاب ِ
ب َعلِ ٍى ».
َوقَ َ
ال « ُس ُّدوا أَبْ َو َ
اب ال َْم ْسجد غَ ْ َ
ِ
فَ َق َ
س لَهُ
ال فَيَ ْد ُخ ُل ال َْم ْسج َد ُجنُباً َو ُه َو طَ ِري ُقهُ ل َْي َ

طَ ِري ٌق غَ ْريُهُ

ت َم ْوالَهُ فَِإ ان َم ْوالَهُ َعلِ ٌّى ».
ال َوقَ َ
قَ َ
ال « َم ْن ُك ْن ُ
آن أَناهُ قَ ْد ر ِ
اَّلل َع از وج ال ِِف الْ ُقر ِ
ض َى
قَ َ
ْبََن اُ َ َ
ْ
َ
ال َوأَ ْخ ََ
َص َح ِ
اب ال ا
ش َج َرةِ فَ َعلِ َم َما ِِف قُلُوِبِِ ْم َه ْل
َعنْ ُه ْم َع ْن أ ْ
ِب اِ
اَّلل -
ال َوقَ َ
ط َعلَْي ِه ْم بَ ْع ُد .قَ َ
َح ادثَنَا أَناهُ َس ِخ َ
ال نَِ ُّ
ِ
ِ
ال ائْ َذ ْن َِل
ي قَ َ
صلى هللا عليه وسلم -لعُ َم َر ح َ
ت فَ ِ
يك
ب عُنُ َقهُ .قَ َ
فَألَ ْ
اعالً َوَما يُ ْد ِر َ
ال « أ ََوُك ْن َ
ض ِر ْ
ل ََع ال ا
ال ا ْع َملُوا َما ِش ْئ تُ ْم
اَّللَ قَ ِد اطالَ َع إِ ََل أَ ْهل بَ ْد ٍر فَ َق َ

».

قال احلاكم ِف املستدر :هذا حديث صحيح اإلسناد
و مل خيرجاه ِبذه السياقة و قد حدثنا السيد األوحد
أبو يعلى محزة بن حممد الزيدي رضي هللا عنه ثنا أبو
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احلسن علي بن حممد بن مهروية القزويين القطان
قال  :مسعت أاب حامت الرازي يقول  :كان يعجبهم
أن جيدوا الفضائل من رواية أمحد بن حنبل رضي هللا
عنه  .تعليق الذهب قي التلخيص  :صحيح.
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خامتة ِف ثالثة مواضع
األول :تواتر حديث االئمة بعدي اثنا عشر
سَتى ان احلديث روي ِبكثر من (  )140طريقا
عن طريق (  )68راواي ،واالحاديث استخرجتها
من أمهات كتب احلديث واُهها حبار االنوار
 1سلمان الفارسي
سلمان الفارسي قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وآله :االئمة من بعدي بعدد نقباء بين
إسرائيل  ،مث وضع يده على احلسي عليه السالم
وقال :تسعة من صلبه والتاسع مهديهم ميال االرض
قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا.
سلمان الفارسي قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وآله :االئمة بعدي اثنا عشر ،مث قال :كلهم
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من قريش أال إهنم عَتيت ما ابل أقوام يؤذونين
فيهم؟
سلمان الفارسي رمحة هللا عليه قال :دخلت على
النب صلى هللا عليه وآله وإذا احلسي على
فخذيه ،وهو يقبل عينيه ويلثم فاه وهو يقول :أنت
سيد بن سيد ،أنت إمام بن إمام أبو األئمة ،أنت
حجة بن حجة أبو حجج تسعة من صلبك َتسعهم
قائمهم.
سلمان الفارسي ،قال :قال رسول هللا  :علي بن
أيب طالب وولداه من بعده ،مث من ولد احلسي ابين
أئمة تسعة هداة مهديون إَل يوم القيامة.

 2أبو ذر
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أبو ذر الغفاري رمحة هللا عليه :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وآله ِف مرضه ِف فاطمة :أال إهنا
سيدة نساء العاملي ،وبعلها سيد الوصيي وابنيها
احلسن واحلسي سيدا شباب أهل اجلنة ،وأبوُها
خري منهما ،وسوف خيرج من صلب احلسي تسعة
من االئمة قوامون ابلقسط ،ومنا مهدي هذه
االمة ،قال :قلت :ايرسول هللا فكم االئمة بعدك ؟
قال :عدد نقباء بين إسرائيل .
عن أيب ذر قال :قلت اي رسول هللا صلى هللا عليه
وآله  :كم االئمة بعدك ؟ قال :عدد نقباء بين
إسرائيل.
عن أيب ذر قال :مسعت فاطمة عليها السالم قال
ايب صلى هللا عليه واله االئمة بعدي :علي
وسبطاي وتسعة من صلب احلسي.
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عن أيب ذر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وآله :االئمة بعدي اثنا عشر ،تسعة من صلب
احلسي َتسعهم قائمهم.
 3عمار
عمار قال :ملا حضر رسول هللا صلى هللا عليه وآله
الوفاة قال لفاطمة :إنك سيدة نساء أهل اجلنة،
وأابك سيد االنبياء ،وابن عمك خري االوصياء،
وابناك سيدا شباب أهل اجلنة ،ومن صلب احلسي
خيرج هللا االئمة التسعة ،مطهرون معصومون ،ومنا
مهدي هذه االمة.
 4جابر
جابر بن عبد هللا قال :ملا أنزل هللا عزوجل على
نبيه" اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول
واوِل االمر منكم" قلت :اي رسول هللا عرفنا هللا و
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رسوله فمن اولوا االمر الذين قرن هللا طاعتهم
بطاعتك ؟ قال :هم خلفائي اي جابر ،وأئمة
املسلمي بعدي ،أوهلم علي بن أيب طالب مث
احلسن واحلسي ،مث علي بن احلسي مث حممد بن
علي املعروف ِف التوراة ابلباقر ،وستدركه اي جابر،
فإذا لقيته فاقرءه مين السالم ،مث الصادق جعفر
بن حممد ،مث موسى بن جعفر ،مث علي بن موسى مث
حممد بن علي ،مث علي بن حممد مث احلسن بن
علي ،مث مسيي وكنيي حجة هللا ِف أرضه وبقيته ِف
عباده ابن احلسن بن علي ،ذاك الذي يفتح هللا -
تعاَل ذكره  -على يديه مشارق االرض ومغارِبا.
 5ابن عباس
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ابن عباس قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وآله يقول :أَن وعلي واحلسن واحلسي وتسعة من
ولد احلسي مطهرون معصومون.
ابن عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وآله :إن أوصيائي اثنا عشر ،أوهلم علي بن أيب
طالب وآخرهم القائم.
ابن عباس قال :قال جابر بن عبد هللا االنصاري
رضي هللا عنه :اي رسول هللا ما عدة االئمة ؟ فقال:
عدَتم عدة الشهور ،وهي عند هللا اثنا عشر شهرا
 ،فاالئمة اي جابر أوهلم علي بن أيب طالب وآخرهم
القائم.
ابن عباس قال :سألت رسول هللا صلى هللا عليه
وآله حي حضرته وفاته فقلت :إذا كان ما نعوذ
ابهلل منه فإَل من ؟ فأشار إَل علي عليه السالم
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فقال :إَل هذا ،فإنه مع احلق واحلق معه ،مث يكون
من بعده أحد عشر إماما مفَتضة طاعتهم كطاعته.
عبد هللا بن العباس قال قال النب صلى هللا عليه
وآله  :االئمة بعدي اثنا عشر أوهلم علي بن أيب
طالب ،وبعده سبطاي احلسن واحلسي ،فإذا
انقضى احلسي فابنه على ،فإذا مضى علي فابنه
حممد ،فإذا انقضى حممد فابنه جعفر ،فإذا انقضى
جعفر فابنه موسى ،فإذا انقضى موسى فابنه علي،
فإذا انقضى علي فابنه حممد ،فإذا انقضى حممد
فابنه علي ،فإذا انقضى علي فابنه احلسن ،فإذا
انقضى احلسن فابنه احلجة .مث قال :هم االئمة
بعدي وإن قهروا ،امناء معصومون.
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ابن عباس قال :مسعت رسول هللا يقول :أَن وعلي
واحلسن واحلسي وتسعة من ولد احلسي مطهرون
معصومون.
 6ام سلمة
ام سلمة قالت :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وآله يقول :إن المِت فرقة وخلعة ،فجامعوها إذا
اجتمعت ،فإذا افَتقت فكونوا من النمط االوسط،
مث ارقبوا أهل بيِت ،فإن حاربوا فحاربوا وإن ساملوا
فساملوا ،فإن احلق معهم حيث كانوا ،قال شداد
قلت :فمن أهل بيته الذين امرَن ابلتمسك ِبم ؟
قالت :هم االئمة بعده كما قال " :عدد نقباء بين
إسرائيل ،علي وسبطاي وتسعة من صلب احلسي
".
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ام سلمة رضي هللا عنها قالت :كان رسول هللا
صلى هللا عليه وآله يقول :االئمة بعدي اثنا عشر
عدد نقباء بين إسرائيل ،تسعة من صلب احلسي،
أعطاهم هللا علمي وفهمي فالويل ملبغضيهم.
 7ابن مسعود
مسروق قال :سئل عبد هللا بن مسعود  :هل عهد
إليكم نبيكم صلى هللا عليه وآله كم يكون من
بعده خليفة؟ قال :نعم عهد إلينا نبينا صلى هللا
عليه وآله أن يكون بعده اثنا عشر خليفة بعدد
نقباء بين إسرائيل .
قيس بن عبد قال سئل عبد هللا بن مسعود :،هل
حدثكم نبيكم صلى هللا عليه وآله كم يكون بعده
من اخللفاء ؟ قال نعم اثنا عشر عدة نقباء بين
إسرائيل.
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عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا
عليه واله :إن علي بن أيب طالب إمامكم بعدي،
وخليفِت عليكم ،فإذا مضى فاحلسن مث احلسي
ابناي إمامكم بعده وخليفِت عليكم ،مث تسعة من
ولد احلسي واحد بعد واحد أئمتكم وخلفائي
عليكمَ ،تسعهم قائم أئمِت ،ميلؤها قسطا وعدال
كما ملئت ظلما وجورا.
ابن مسعود قال النب صلى هللا عليه وآله :اخللفاء
بعدي اثنا عشر كعدة نقباء بين إسرائيل.
عبد هللا بن مسعود قال :مسعت رسول هللا صلى
هللا عليه وآله يقول :االئمة بعدي اثنا عشر ،كلهم
من قريش.
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عبد هللا بن مسعود قال :مسعت رسول هللا صلى
هللا عليه وآله يقول :االئمة بعدي اثنا عشر ،تسعة
من صلب احلسي والتاسع مهديهم.
عبد هللا بن مسعود مسعته صلى هللا عليه وآله
يقول :يكون بعدي من اخللفاء عدة نقباء موسى
اثنا عشر خليفة ،كلهم من قريش.
 8حذيفة
حذيفة بن اليمان قال :قيل ايرسول هللا فكم يكون
االئمة من بعدك قال :عدد نقباء بين إسرائيل تسعة
من صلب احلسي ،أعطاهم هللا علمي وفهمي.
حذيفة بن اسيد قال :مسعت رسول هللا صلى هللا
عليه وآله يقول :االئمة من بعدي من عَتيت ،عدد
نقباء بين إسرائيل ،تسعة من صلب احلسي.
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حذيفة بن اسيد قال :مسعت رسول هللا صلى هللا
عليه وآله يقول  :االئمة بعدي عدد نقباء بين
إسرائيل تسعة من صلب احلسي ومنا مهدي هذه
االمة ،أال إهنم مع احلق واحلق معهم.
حذيفة بن اسيد قال :مسعت رسول هللا صلى هللا
عليه وآله يقول :االئمة بعدي بعدد نقباء بين
إسرائيل أال إهنم مع احلق واحلق معهم.
 9ابن مسرة
جابر بن مسرة قال :كنت مع أيب عند النب صلى
هللا عليه وآله فسمعته يقول :يكون بعدي اثنا
عشر أمريا ،مث أخفى صوته ،فقلت اليب :ما الذي
أخفى رسول هللا صلى هللا عليه وآله ؟ قال :قال:
كلهم من قريش.
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جابر بن مسرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وآله :ال يزال [أهل] هذا الدين عزيزا منيعا
ينصرون على من َنواهم إَل اثين عشر خليفة،
قال :مث قال كلمة أصمنيها الناس .فقلت اليب :ما
كلمة أصمنيها الناس ؟ قال :قال :كلهم من
قريش.
جابر بن مسرة قال :قال النب عليه السالم :ال تزال
هذه االمة مستقيما أمرها ظاهرة على عدوها حىت
ميضي اثنا عشر خليفة ،كلهم من قريش ،فأتيته ِف
منزله قلت :مث يكون ماذا ؟ قال :اهلرج.
جابر بن مسرة يقول :دخلت على رسول هللا صلى
هللا عليه وآله مع أيب فقال :ال تزال هذه االمة
صاحلا أمرها ،ظاهرة على عدوها حىت ميضي اثنا
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عشر خليفة مث قال كلمة خفيت علي ،فسألت أيب
فقال :قال :كلهم من قريش.
جابر بن مسرة قال :مسعت النب صلى هللا عليه
وآله يقول :ال يزال أمر هذه االمة عاليا على من
َنواها حىت متلك اثنا عشر خليفة ،مث قال كلمة
خفية مل أفهمها ،فسألت من هو أقرب إَل النب
صلى هللا عليه وآله مين فقال :قال كلهم من
قريش.
جابر بن مسرة قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وآله يقول :ال يزال هذا الدين ظاهرا ال يضره من
َنواه حىت يقوم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش.
جابر بن مسرة قال :كنت مع أيب ِف املسجد
ورسول هللا صلى هللا عليه وآله خيطب فسمعته
يقول :يكون من بعدي اثنا عشر خليفة ،مث خفض
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من صوته فلم أدر ما يقول ،فقلت اليب :ما قال ؟
فقال :قال كلهم من قريش.
جابر بن مسرة يقول :مسعت رسول هللا صلى هللا
عليه وآله يقول :يكون بعدي اثنا عشر خليفة
كلهم من قريش ،فلما رجع إَل منزله أتيته فيما
بيين وبينه فقلت :مث يكون ماذا ؟ قال :مث يكون
اهلرج.
جابر بن مسرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :
ال يزال الدين قائما حىت تقوم الساعة ،ويكون
عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش.
جابر أنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله:
ال يزال أمر امِت ظاهرا حىت ميضي اثنا عشر خليفة
كلهم من قريش.

70

جابر بن مسرة يقول :مسعت رسول هللا صلى هللا
عليه وآله يقول :يكون بعدي اثنا عشر خليفة
كلهم من قريش مث يكون اهلرج .
جابر بن مسرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله
انه قال  :ال يزال الدين قائما حىت تقوم الساعة،
ويكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش.
جابر بن مسرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وآله يقول :ال يزال الدين قائما حىت يكون اثنا
عشر خليفة من قريش ،مث خيرج كذابون بي يدي
الساعة.
جابر بن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه إن
هذا االمر لن ينقضي حىت يكون فيكم اثنا عشر
خليفة ،مث قال شيئا مل أمسعه ،فسألتهم فقالوا :قال:
كلهم من قريش.
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جابر بن مسرة يقول :مسعت رسول هللا صلى هللا
عليه وآله يقول :ال يضر هذا الدين من َنواه حىت
تقوم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش.
جابر بن مسرة قال :مسعت النب صلى هللا عليه
وآله يقول :يكون بعدي اثنا عشر أمريا ،فقال
كلمة مل أمسعها ،فقال أيب :إنه قال :كلهم من
قريش.
 10الثماِل
الثماِل عن علي بن احلسي ،عن أبيه عن جده
عليهم السالم قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وآله :االئمة من بعدي اثنا عشر ،أوهلم أنت اي
علي و آخرهم القائم الذي يفتح هللا  -تعاَل ذكره
 -على يديه مشارق االرض ومغارِبا.
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عن أيب محزة ،عن علي بن احلسي ،عن أبيه ،عن
أمري املؤمني عليهم السالم قال قال :رسول هللا
صلى هللا عليه وآله :أَن وعلي وفاطمة واحلسن و
احلسي وتسعة من ولد احلسي حجج هللا على
خلقه.
الثماِل ،عن أيب جعفر ،عن أبيه ،عن جده احلسي
صلوات هللا عليهم قال :دخلت أَن وأخي على
جدي رسول هللا صلى هللا عليه وآله ،فقالِ :بيب
أنتما من إمامي سبطي ،اختاركما هللا مين ومن
أبيكما ومن امكما ،واختار من صلبك اي حسي
تسعة أئمة َتسعهم قائمهم.
عن أيب محزة ،عن أيب عبد هللا عليه السالم أنه
قال :منا اثنا عشر مهداي.
 11اسامة
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اسامة بن زيد قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وآله يقول :إين اوَل ابملؤمني من أنفسهم ،مث أخي
علي بن أيب طالب عليه السالم أوَل ابملؤمني من
أنفسهم ،فإذا استشهد فابين احلسن أوَل ابملؤمني
من أنفسهم ،مث ابين احلسي أوَل ابملؤمني من
أنفسهم فإذا استشهد فابنه علي أوَل ابملؤمني من
أنفسهم وستدركه اي علي ،مث ابين حممد بن علي
الباقر أوَل ابملؤمني من أنفسهم ،و ستدركه اي
حسي وتكمله إثنا عشر إماما تسعة من ولد
احلسي.
 12ابن عمر
عبد هللا ابن عمر :اياب طفيل اعدد اثين عشر
خليفة بعد النب صلى هللا عليه وآله مث يكون بعده
النقف والنقاف.
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عبد هللا بن عمر يقول :مسعت رسول هللا صلى هللا
عليه وآله يقول :يكون خلفي اثنا عشر خليفة.
عبد هللا بن عمر يقول :مسعت رسول هللا صلى هللا
عليه وآله يقول :تكون خلفي اثنا عشر خليفة.
 13مهزم
إبراهيم بن مهزم ،عن أبيه ،عن أيب عبد هللا ،عن
آابئه ،عن علي عليه السالم قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وآله :اثنا عشر من أهل بيِت
أعطاهم هللا فهمي وعلمي وحكمِت.
 14عامر
عامر أنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله:
ال يزال أمر امِت ظاهرا حىت ميضى إثنا عشر خليفة
كلهم من قريش.
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َ 15يىي بن القاسم
َيىي بن أيب القاسم ،عن الصادق ،عن آابئه ،عن
علي عليهم السالم قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وآله :االئمة بعدي اثنا عشر ،أوهلم علي بن
أيب طالب وآخرهم القائم ،هم خلفائي وأوصيائي
وأوليائي وحجج هللا على امِت بعدي.
 16عبد الرمحان بن مسرة
عبد الرمحان بن مسرة قال :قال رسول هللا  :إذا
اختلفت االهواء وتفرقت اآلراء فعليك بعلي بن
أيب طالب ،فإنه إمام امِت ،وخليفِت عليهم من
بعدي وإن منه إمامي امِت وسيدي شباب أهل
اجلنة احلسن و احلسي ،وتسعة من ولد احلسي،
َتسعهم قائم امِت ،ميال االرض قسطا وعدال كما
ملئت ظلما وجورا .
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 17عيسى بن امحد
عيسى بن أمحد ،عن أيب احلسن علي بن حممد
العسكري ،عن آابئه عليهم السالم قال :قال علي
صلوات هللا عليه :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وآله :من سره أن يلقى هللا عزوجل آمنا ال َيزنه
الفزع االكْب فليتولك وليتول ابنيك احلسن
واحلسي وعلي بن احلسي وحممد بن علي وجعفر
بن حممد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وحممدا
وعليا واحلسن مث املهدي وهو خامتهم ،وليكونن ِف
آخر الزمان قوم يتولونك اي علي ،صلوات هللا
عليهم أفضل الصلوات ،اولئك يتجاوز عن
سيئاَتم جزاء ِبا كانوا يعلمون .
 18عبد خري
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عبد خري قال :قال أمري املؤمني عليه السالم :قال
ِل رسول هللا صلى هللا عليه وآله :اي علي االئمة
الراشدون املهديون املغصوبون حقوقهم من ولدك
أحد عشر إماما وأنت.

 19أبو بصري
عن أيب بصري عن أيب جعفر عليه السالم قال:
تكون تسعة أئمة بعد احلسي بن علي عليه السالم
َتسعهم قائمهم.
أبو بصري قال مسعت ااب جعفر عليه السالم يقول:
حنن اثنا عشر حمداث.
عن أيب بصري ،عن أيب عبد هللا قال :يكون بعد
احلسي تسعة أئمة َتسعهم قائمهم.
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عن أيب بصري ،عن أيب جعفر الباقر عليه السالم
قال :يكون تسعة أئمة بعد احلسي بن علي عليه
السالم َتسعهم قائمهم.

البطائين قال :كنت مع أيب بصري ومعنا موَل اليب
جعفر الباقر عليه السالم فقال مسعت أاب جعفر
عليه السالم يقول :منا اثنا عشر حمداث ،السابع من
ولدي القائم ،فقام إليه أبو بصري فقال :أشهد أين
مسعت أاب جعفر عليه السالم يقول  -منذ أربعي
سنة قبل هذا – الكالم.
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عن أيب بصري ،عن أيب عبد هللا عليه السالم قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله اختار مين عليا،
واختار من علي احلسن واحلسي ،واختار من
احلسي االوصياءَ ،تسعهم قائمهم.
 20االعمش
االعمش عن احلسي بن علي عليهما السالم
قال:قال رسول هللا يكون بعدي أئمة قوامون
ابلقسط بعدد نقباء بين إسرائيل.

 21سليم
سليم بن قيس قال :قال علي بن أيب طالب عليه
السالم :قال رسول هللا ِف االئمة  :هم مع القرآن
والقرآن معهم ال يفارقهم وال يفارقونه حىت يردوا
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علي حوضي وأول االئمة علي خريهم مث ابين
حسن مث ابين حسي مث تسعة من ولد احلسي عليه
السالم.
 22انس
أنس بن مالك قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وآله :لن يزال هذا االمر قائما إَل اثين عشر قيما
من قريش.
أنس بن مالك قال :مسعت رسول هللا صلى هللا
عليه وآله واالئمة بعدي على عدد نقباء بين
إسرائيل وهم عَتيت من حلمي ودمي.
أنس بن مالك قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وآله :االئمة بعدي اثنا عشر ،مث أخفى صوته
فسمعته يقول :كلهم من قريش.
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أنس قال :مسعت النب صلى هللا عليه وآله يقول:
االئمة بعدي اثنا عشر ،مث أخفى صوته فسمعته
يقول :كلهم من قريش.
 23أبو سعيد
عن أيب سعيد اخلدري قال :مسعت رسول هللا صلى
هللا عليه وآله يقول للحسي عليه السالم :أنت
االمام ابن االمام وأخو االمام تسعة من صلبك
أئمة أبرار ،والتاسع قائمهم.
عن أيب سعيد قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وآله يقول :االئمة بعدي اثنا عشر تسعة من
صلب احلسي ،امناء معصومون ،ومنا مهدي هذه
االمة.

82

عن أيب سعيد قال :قيل لرسول هللا صلى هللا عليه
وآله  ،ايرسول هللا كم االئمة بعدك ؟ قال :اثنا
عشر تسعة من صلب احلسي.
عن أيب سعيد قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وآله يقول :االئمة بعدي اثنا عشر ،تسعة من
صلب احلسي َتسعهم قائمهم.
عن ايب سعيد يقول :مسعت رسول هللا صلى هللا
عليه وآله يقول :اخللفاء بعدي اثنا عشر تسعة من
صلب احلسي ،والتاسع قائمهم ومهديهم ،فطوَب
حملبيهم والويل ملبغضيهم.
عن أيب سعيد قال :قيل لرسول هللا صلى هللا عليه
وآله :ايرسول هللا كم االئمة بعدك ؟ قال :اثنا
عشر من أهل بيِت.
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عن أيب سعيد قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وآله يقول :االئمة بعدي اثنا عشر تسعة من
صلب احلسي واملهدي منهم.

 24أبو جحيفة
عون بن أيب جحيفة ،عن أبيه قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وآله :ال يزال أمر امِت صاحلا حىت
ميضي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش.

 25العباس
العباس بن عبد املطلب أن النب صلى هللا عليه
وآله قال له اي عم :ميلك من ولدي اثنا عشر
خليفة.
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 26أبو هريرة
عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وآله :إن االئمة بعدي اثنا عشر رجال من أهل
بيِت ،علي أوهلم وآخرهم حممد مهدي هذه االمة،
أال إن من متسك ِبم بعدي فقد متسك حببل هللا.
عن أيب هريرة قال :قيل اي رسول هللا صلى هللا عليه
كم االئمة بعدك ؟ فقال :عدد االسباط.
عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وآله ِف علي :هو االمام أبو األئمة الزهر ،فقيل:
ايرسول هللا وكم االئمة بعدك ؟ قال :اثنا عشر
عدد نقباء بين إسرائيل ،ومنا مهدي هذه االمة.
 27عمر

85

عمر بن اخلطاب قال :مسعت رسول هللا صلى هللا
عليه وآله يقول :االئمة بعدي اثنا عشر ،مث أخفى
صوته فسمعته يقول :كلهم من قريش.
 28عثمان
عثمان بن عفان قال :مسعت رسول هللا صلى هللا
عليه وآله يقول :االئمة من بعدي اثنا عشر ،تسعة
من صلب احلسي ومنا مهدي هذه االمة ،من
متسك من بعدي ِبم فقد استمسك حببل هللا.

 29زيد بن اثبت
زيد بن اثبت قال :وضع رسول هللا صلى هللا عليه
يده على كتف احلسن فقال :أنت االمام وابن وِل
هللا ،ووضع يده على صلب احلسي فقال :أنت
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االمام وأبو االئمة ،تسعة من صلبك أئمة أبرار
والتاسع قائهم.
زيد بن اثبت قال ،مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وآله يقول :علي بن أيب طالب خري من اخلف
بعدي وأبو سبطي ،ومن صلب احلسي خيرج
االئمة التسعة ،ومنهم مهدي هذه االمة.
 30ابن ارقم
زيد بن أرقم قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وآله يقول لعلي بن أيب طالب عليه السالم أنت
سيد االوصياء وابناك سيدا شباب أهل اجلنة ،ومن
صلب احلسي خيرج هللا عزوجل االئمة التسعة.
زيد بن أرقم قال :قيل اي رسول هللا كم االئمة
بعدك ؟ قال :عدد نقباء بين إسرائيل وحواري
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عيسى ،تسعة من صلب احلسي ومنهم مهدي
هذه االمة.
 31أبو امامة
عن أيب امامة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وآله :االئمة بعدي اثنا عشر كلهم من قريش،
تسعة من صلب احلسي واملهدي منهم.
 32واثلة
واثلة بن االسقع قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وآله :إن االئمة بعدي اثنا عشر.
واثلة بن االسقع قال :قيل اي رسول هللا كم االئمة
بعدك ؟ قال :عدد نقباء بين إسرائيل.

88

واثلة بن االسقع قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وآله :االئمة بعدي من أهل بيِت عدد نقباء
بين إسرائيل.
 33عمران
عمران بن حصي قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وآله االئمة بعدي من عَتيت بعدد نقباء بين
إسرائيل ،تسعة من صلب احلسي ،ومنا مهدي
هذه االمة ،فمن متسك ِبم فقد متسك حببل هللا.
عمران بن حصي يقول :مسعت النب صلى هللا
عليه وآله يقول لعلي :أنت وارث علمي وأنت
االمام واخلليفة بعدي ،و وزوج ابنِت ،ومن ذريتكم
العَتة االئمة املعصومون ،فسأله سلمان عن االئمة
فقال :عدد نقباء بين إسرائيل.
 34سعد بن مالك
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سيد بن مالك أن النب صلى هللا عليه وآله قال:
نبأين اللطيف اخلبري أنه خيرج من صلب احلسي
تسعة من االئمة ،معصومون مطهرون ،ومنهم
مهدي هذه االمة.
 35أبو قتادة
عن أيب قتادة قال :مسعت رسول هللا يقول :االئمة
بعدي بعدد نقباء بين إسرائيل وحواري عيسى.
َ 36يىي بن ايب القاسم
َيىي بن أيب القاسم ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه،
عن جده ،عن علي عليهم السالم قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وآله :االئمة بعدي اثنا عشر:
أوهلم علي بن أيب طالب وآخرهم القائم ،هم
خلفائي وأوصيائي.
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َ 37يىي البكاء
َيىي البكاء ،عن علي عليه السالم قال :سألت
رسول هللا صلى هللا عليه وآله عن االئمة فقال:
عدد نقباء بين إسرائيل.
 38عيسى بن موسى اهلامشي
عيسى بن موسى اهلامشي بسر من رأى ،قال حدثين
أيب ،عن أبيه ،عن آابئه ،عن احلسي بن علي ،عن
أبيه علي عليه السالم قال ،قلت :اي رسول هللا
وكم االئمة بعدك ؟ قال :أنت اي علي ،مث ابناك
احلسن واحلسي ،وبعد احلسي علي ابنه ،وبعد
علي حممد ابنه ،وبعد حممد جعفر ابنه ،وبعد جعفر
موسى ابنه ،وبعد موسى علي ابنه وبعد علي حممد
ابنه ،وبعد حممد علي ابنه ،وبعد علي احلسن ابنه
وبعد احلسن ابنه احلجة ،من ولد احلسن.
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 39زر

زر بن حبيش ،عن احلسن بن علي عليه السالم
قال :قال رسول هللا :إن هذا االمر ميلكه بعدي
اثنا عشر إماما ،تسعة من صلب احلسي أعطاهم
هللا علمي وفهمي ،ما لقوم يؤذونين فيهم؟
 40إسحاق بن عمار
إسحاق بن عمار ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه
حممد بن علي ،عن أبيه علي بن احلسي ،عن أبيه
احلسي بن علي ،عن أخيه احلسن بن علي عليهم
السالم قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله:
االئمة بعدي بعدد نقباء بين إسرائيل وحواري
عيسى ،من أحبهم فهو مؤمن ،ومن أبغضهم فهو
منافق.
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 41داود بن ايب عوف
عن أيب احلجاف داود بن أيب عوف ،عن احلسن
بن علي عليه السالم قال :مسعت رسول هللا صلى
هللا عليه وآله يقول لعلي عليه السالم :أنت وارث
علمي ومعدن حكمي واالمام بعدي ،فإذا
استشهدت فابنك احلسن ،فإذا استشهد احلسن
فابنك احلسي ،فإذا استشهد احلسي فابنه علي،
يتلوه تسعة من صلب احلسي أئمة أطهار ،فقلت:
اي رسول هللا فما أمساؤهم ؟ قال :علي وحممد
وجعفر وموسى وعلي وحممد وعلي واحلسن
واملهدي من صلب احلسي ،ميال هللا تعاَل به
االرض قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما.
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 42امحد بن حممد بن املنذر
أمحد بن حممد بن املنذر قال :قال احلسن بن علي
صلوات هللا عليهما :سألت جدي رسول هللا صلى
هللا عليه وآله عن االئمة بعده فقال صلى هللا عليه
وآله :االئمة بعدي عدد نقباء بين إسرائيل اثنا
عشر.
 43إمساعيل بن عبد هللا
إمساعيل بن عبد هللا قال :قال احلسي بن علي
عليهما السالم:قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله
 :إذا مت فأبوك علي أوَل يب وِبكاين ،فإذا مضى
أبوك فأخوك احلسن أوَل به ،فإذا مضى احلسن
فأنت أوَل به ،قلت :اي رسول هللا فمن بعدي أوَل
يب ؟ فقال :ابنك علي أوَل بك من بعدك ،فإذا
مضى فابنه حممد أوَل به ،فإذا مضى حممد فابنه
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جعفر أوَل به ِبكانه من بعده ،فإذا مضى جعفر
فابنه موسى أوَل به من بعده ،فإذا مضى موسى
فابنه علي أوَل به من بعده ،فإذا مضى علي فابنه
حممد أوَل به من بعده ،فإذا مضى حممد فابنه علي
أوَل به من بعده ،فإذا مضى علي فابنه احلسن
أوَل به من بعده ،فإذا مضى احلسن وقعت الغيبة
ِف التاسع من ولدك ،فهذه االئمة التسعة من
صلبك ،أعطاهم هللا علمي وفهمي.

 44عبد هللا بن ابراهيم
عبد هللا بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن جده ،عن علي
بن احلسي ،عن احلسي بن علي عليهم السالم
قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وآله يقول فيما
بشرين به :اي حسي أنت السيد ابن السيد أبو
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السادة ،تسعة من ولدك أئمة أبرار والتاسع
قائمهم.
عبد هللا بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن جده ،عن علي
بن احلسي ،عن احلسي بن علي عليهم السالم
قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وآله يقول فيما
بشرين به :اي حسي أنت االمام ابن االمام أبو
األئمة تسعة من صلبك أئمة أبرار والتاسع
مهديهم ،ميال الدنيا قسطا وعدال.

 45الكابلي
الكابلي ،عن علي بن احلسي ،عن أبيه احلسي بن
علي عليهم السالم قال :قلت :اي رسول هللا فمن
ميلك هذا االمر بعدك ؟ قال :أبوك علي بن أيب
طالب أخي وخليفِت ،وميلك بعد علي احلسن مث
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متلكه أنت وتسعة من صلبك ،ميلكه اثنا عشر
إماما ،مث يقوم قائمنا ميال الدنيا قسطا وعدال كما
ملئت جورا.
عن أيب خالد الكابلي قال :دخلت على سيدي
علي بن احلسي زين العابدين عليهما السالم إن
اوِل االمر الذين جعلهم هللا أئمة للناس وأوجب
عليهم طاعتهم أمري املؤمني علي بن أيب طالب ،مث
احلسن مث احلسي ابنا علي بن أيب طالب ،مث انتهى
االمر إلينا.
عن أيب خالد الكابلي قال :قال علي بن احلسي
زين العابدين عليهما السالم متتد الغيبة بوِل هللا
الثاين عشر من أوصياء رسول هللا واالئمة بعده،
اياب خالد إن أهل زمان غيبته و القائلي ِبمامته
واملنتظرين لظهوره عليه السالم جعلهم ِف ذلك
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الزمان ِبنزلة اجملاهدين بي يدي رسول هللا صلى هللا
عليه وآله ابلسيف ،اولئك املخلصون حقا وشيعتنا
صدقا والدعاة إَل دين هللا سرا وجهرا،
عن أيب خالد الكابلي قال :قال علي بن احلسي
زين العابدين عليهما السالم انتظار الفرج من
أعظم الفرج.
عن أيب خالد الكابلي قال :دخلت على علي بن
احلسي عليهما السالم فقلت :اي موالي أخْبين
كم يكون االئمة بعدك ؟ قال عليه السالم :مثانية،
قلت :وكيف ذاك ؟ قال عليه السالم :الن االئمة
بعد رسول هللا اثنا عشر إماما عدد االسباط ،ثالثة
من ملاضي ،أَن الرابع ومثانية من ولدي ،أئمة أبرار.
 46عائشة
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عائشة فقلت :كان لنا مشربة وكان النب إذا أراد
لقاء جْبئيل عليه السالم لقيه فيها وأمرين أن ال
يصعد إليه أحد ،فدخل عليه احلسي بن علي
عليهما السالم ومل نعلم  ،فقال له جْبئيل أخْبين
ريب جل جالله ،إنه سيخلق من صلب احلسي
ولدا مساه عنده عليا خاضع هلل خاشع ،مث خيرج من
صلب علي ابنه ومساه عنده حممدا قانتا هلل ساجدا
 ،مث خيرج من صلب حممد ابنه ومساه عنده جعفرا
َنطق عن هللا صادق ِف هللا ،وخيرج هللا من صلبه
ابنه ومساه عنده موسى واثق ابهلل حمب ِف هللا،
وخيرج هللا من صلبه ابنه ومساه عنده علي الراضي
ابهلل والداعي إَل هللا عزوجل ،وخيرج من صلبه ابنه
ومساه عنده حممدا املرغب ِف هللا والذاب عن حرم
هللا ،وخيرج من صلبه ابنه ومساه عنده عليا املكتفي
ابهلل والوِل هلل ،مث خيرج من صلبه ابنه ومساه احلسن
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مؤمن ابهلل مرشد إَل هللا ،وخيرج من صلبه كلمة
احلق ولسان الصدق ومظهر احلق حجة هللا على
بريته ،له غيبة طويلة ،يظهر هللا تعاَل به االسالم
وأهله ،وخيسف به الكفر وأهله .فأخرجت البياض
وكتبت هذا اخلْب ،فأملت علي حفظا ولفظا مث
قالت :اكتمه علي اياب سلمة ما دمت حية،
فكتمت عليها.
 47زينب
زينب بنت علي عن فاطمة عليها السالم قالت:
دخل إِل رسول هللا صلى هللا عليه وآله عند والدة
ابين احلسي ،فناولته إايه مث قال :خذيه اي فاطمة
فإنه االمام وأبو االئمة تسعة من صلبه أئمة أبرار
والتاسع قائمهم.
 48سهل
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سهل بن سعد االنصاري قال :سألت فاطمة بنت
رسول هللا صلى هللا وآله عن االئمة فقالت :كان
رسول هللا صلى هللا عليه وآله يقول لعلي عليه
السالم :اي علي أنت االمام واخلليفة بعدي وأنت
أوَل ابملؤمني من أنفسهم ،فإذا مضيت فابنك
احلسن أوَل ابملؤمني من أنفسهم ،فإذا مضى
احلسن فاحلسي أوَل ابملؤمني من أنفسهم فإذا
مضى احلسي فابنه علي بن احلسي أوَل ابملؤمني
من أنفسهم ،فإذا مضى علي فابنه حممد أوَل
ابملؤمني من أنفسهم ،فإذا مضى حممد فابنه جعفر
أوَل ابملؤمني من أنفسهم فإذا مضى جعفر فابنه
موسى أوَل ابملؤمني من أنفسهم ،فإذا مضى
موسى فابنه علي أوَل ابملؤمني من أنفسهم ،فإذا
مضى علي فابنه حممد أوَل ابملؤمني من أنفسهم،
فإذا مضى حممد فابنه علي أوَل ابملؤمني من
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أنفسهم فإذا مضى علي فابنه احلسن أوَل ابملؤمني
من أنفسهم ،فإذا مضى احلسن فالقائم املهدي
أوَل ابملؤمني من أنفسهم ،يفتح هللا به مشارق
االرض ومغارِبا ،فهم أئمة احلق وألسنة الصدق،
منصور من نصرهم ،خمذول من خذهلم.
سهل الساعدي قال :سألت فاطمة صلوات هللا
عليها عن االئمة عليهم السالم فقالت :مسعت
رسول هللا صلى هللا عليه وآله [يقول] :االئمة
بعدي عدد نقباء بين إسرائيل.
 49ابن ضبيان
يونس بن ظبيان ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه
حممد بن علي ،عن أبيه علي بن احلسي ،عن أبيه
احلسي بن علي عليهم السالم قال :قالت ِل امي
فاطمة عليها السالم ملا ولدتك دخل إِل رسول هللا
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صلى هللا عليه وآله فناولتك إايه مث قال :اي فاطمة
خذيه فإنه أبو األئمة ،تسعة من ولده أئمة أبرار
والتاسع مهديهم.
يونس بن ظبيان عن الصادق جعفر بن حممد عليه
السالم قال اي يونس إذا أردت العلم الصحيح
فعندَن أهل البيت ،فإَن ورثناه فقلت :اي ابن رسول
هللا وكل من كان من أهل البيت ورث كما ورثتم
من كان من ولد علي وفاطمة عليهما السالم ؟
فقال :ما ورثه إال االئمة االثنا عشر ،قلت :مسهم
ِل اي ابن رسول هللا قال :أوهلم علي بن أيب طالب
وبعده احلسن واحلسي وبعده علي بن احلسي،
وبعده حممد بن علي الباقر ،مث أَن ،وبعدي موسى
ولدي ،وبعد موسى علي ابنه ،وبعد علي حممد ابنه
وبعد حممد علي ابنه ،وبعد علي احلسن ابنه ،وبعد
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احلسن احلجة صلوات هللا عليهم ،اصطفاَن هللا
وطهرَن وآَتَن ما مل يؤت أحدا من العاملي.

 50حممد بن لبيد
حممود بن لبيد عن فاطمة عليها السالم قال قلت:
هل نص رسول هللا قبل وفاته على علي ابالمامة ؟
قالت واعجبا أنسيتم يوم غدير خم ؟ قلت قد
كان ذلك ولكن أخْبيين ِبا اشري إليك ،قالت:
اشهد هللا تعاَل لقد مسعته يقول :علي خري من
اخلفه فيكم ،وهو االمام واخلليفة بعدي ،وسبطاي
وتسعة من صلب احلسي أئمة أبرار ،لئن
اتبعتموهم وجدمتوهم هادين مهديي ،ولئن
خالفتموهم ليكون االختالف فيكم إَل يوم القيامة
؟ قلت :اي سيديت فما ابله قعد عن حقه ؟ قالت:
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اياب عمر لقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله:
مثل االمام مثل الكعبة إذ تؤتى وال مث قالت :أما
وهللا لو تركوا احلق على أهله واتبعوا عَتة نبيه ملا
اختلف ِف هللا اثنان ،ولورثها سلف عن سلف
وخلف بعد خلف حىت يقوم قائمنا التاسع من ولد
احلسي ،ولكن قدموا من أخره هللا وأخروا من
قدمه هللا :حىت إذا أحلدوا املبعوث و أودعوه
اجلدث اجملدوث اختاروا بشهوَتم وعملوا آبرائهم،
تبا هلم أو مل يسمعوا هللا يقول " :وربك خيلق ما
يشاء وخيتار ما كان هلم اخلرية" ؟ بل مسعوا ولكنهم
كما قال هللا سبحانه " :فإهنا ال تعمى االبصار
ولكن تعمى القلوب الِت ِف الصدور" هيهات
بسطوا ِف الدنيا آماهلم ونسوا آجاهلم ،فتعسا هلم
وأضل أعماهلم.
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 51اابن بن تغلب
أابن بن تغلب ،عن أيب جعفر الباقر عليه السالم
قال :سألته عن االئمة فقال :وهللا لعهد عهده إلينا
رسول هللا صلى هللا عليه وآله ،إن االئمة بعده اثنا
عشر ،تسعة من صلب احلسي ،ومنا املهدي .

 52أبو مرمي
عن أيب مرمي عبد الغفار بن القاسم قال :قال
موالي الباقر عليه السالم قال حدثين أيب عن أبيه
عن آابئه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله:
إن االئمة بعدي اثنا عشر عدد نقباء بين إسرائيل،
تسعة من صلب احلسي عليه السالم والتاسع
قائمهم خيرج ِف آخر الزمان فيمالها عدال بعد ما
ملئت ظلما وجورا قلت :فإن كان هذا كائن اي ابن
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رسول هللا فإَل من بعدك ؟ قال :إَل جعفر ،وهو
سيد أوالدي وأبو االئمة ،صادق ِف قوله وفعله.
 53زيد بن علي
زيد بن علي عليه السالم قال :حدثين أيب علي بن
احلسي عن أبيه احلسي بن علي عليهما السالم
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :اي حسي
أنت االمام ابن االمام تسعة من ولدك امناء
معصومون والتاسع مهديهم ،فطوَب ملن أحبهم
والويل ملن أبغضهم.
 54غياث
غياث بن إبراهيم عن الصادق ،عن آابئه ،عن
احلسي بن علي عليهم السالم قال :سئل أمري
املؤمني عليه السالم ،عن معىن قول رسول هللا
صلى هللا عليه وآله " :إين خملف فيكم الثقلي
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كتاب هللا وعَتيت " من العَتة ؟ فقال ،أَن واحلسن
واحلسي واالئمة التسعة من ولد احلسيَ ،تسعهم
مهديهم وقائمهم ال يفارقون كتاب هللا وال يفارقهم
حىت يردوا على رسول هللا صلى هللا عليه وآله
حوضه.
 55صاحل بن عقبة
صاحل بن عقبة ،عن جعفر بن حممد عليهما السالم
قال :سئل أمري املؤمني عليه السالم كم هلذه االمة
من إمام هدى ال يضرهم من خذهلم؟ قال :اثنا
عشر إماما.
 56جابر اجلعفي
جابر بن يزيد اجلعفي ،عن حممد بن علي الباقر،
عن علي بن احلسي زين العابدين عليهم السالم
قال :قال احلسن بن علي عليه السالم :االئمة
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[بعد رسول هللا صلى هللا عليه وآله] عدد نقباء
بىن إسرائيل ،ومنا مهدي هذه االمة.

َ 57يىي بن جعدة
َيىي بن جعدة بن هبرية ،عن احلسي بن علي
صلوات هللا عليه وسأله رجل عن االئمة فقال:
عدد نقباء بين إسرائيل تسعة من ولدي آخرهم
القائم.

َ 58يىي بن النعمان
َيىي بن نعمان قال قيل للحسي عليه السالم اي
ابن رسول هللا فأخْبين عن عدد االئمة بعد رسول
هللا صلى هللا عليه وآله قال اثنا عشر عدد نقباء
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بين إسرائيل ،قال :فسمهم ِل ،قال :فأطرق
احلسي عليه السالم مث رفع رأسه فقال :نعم اخْبك
إن االمام واخلليفة بعد رسول هللا صلى هللا عليه
وآله أيب أمري املؤمني علي بن طالب عليه السالم
واحلسن وأَن وتسعة من ولدي ،منهم علي ابين،
وبعده حممد ابنه ،وبعده جعفر ابنه ،وبعده موسى
ابنه ،وبعده علي ابنه وبعده حممد ابنه ،وبعده علي
ابنه ،وبعده احلسن ابنه ،وبعده اخللف املهدي ،هو
التاسع من ولدي .
 59عبد الرمحان بن سليط
عبد الرمحان بن سليط قال :قال احلسي بن علي
بن أيب طالب عليهما السالم منا اثنا عشر مهداي
أوهلم أمري املؤمني علي بن أيب طالب وآخرهم
التاسع من ولدي ،وهو القائم ابحلقَ ،ييي هللا
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تعاَل به االرض بعد موَتا ،ويظهر به دين احلق
على الدين كله ولو كره املشركون ،له غيبة أما إن
الصابر ِف غيبته على االذى و التكذيب ِبنزلة
اجملاهد ابلسيف بي يدي رسول هللا صلى هللا عليه
وآله.
 60احلسي بن علي بن احلسي
احلسي بن علي بن احلسي عليهما السالم قال:
سأل رجل أيب عليه السالم عن االئمة فقال :اثنا
عشر ،سبعة من صلب هذا ووضع يده على كتف
أخي حممد.
 61غالب اجلهين
غالب اجلهين ،عن أيب جعفر الباقر عليه السالم
قال :إن االئمة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وآله
كعدد نقباء بين إسرائيل وكانوا اثين عشر.
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 62زرارة
زرارة قال :مسعت أاب جعفر عليه السالم يقول :حنن
اثنا عشر إماما ،منهم حسن وحسي مث االئمة من
ولد احلسي عليهم السالم.
زرارة قال :مسعت أاب جعفر عليه السالم يقول :اثنا
عشر إماما من آل حممد كلهم حمدثون بعد رسول
هللا صلى هللا عليه وآله ،وعلي بن أيب طالب منهم.
زرارة قال :مسعت أاب جعفر عليه السالم يقول:
االثنا عشر االمام من آل حممد كلهم حمدث ولد
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وولد علي بن أيب
طالب عليه السالم.
 63حممد بن عمران
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حممد بن عمران :مسعت أاب عبد هللا عليه السالم
يقول :حنن اثنا عشر حمداث.
 64صفوان
صفوان اجلمال قال :قلت اليب عبد هللا عليه
السالم :أشهد أن ال إال هللا وحده ال شريك له ،مث
قلت له ،أشهد أن حممدا رسول هللا صلى هللا عليه
وآله كان حجة هللا على خلقه ،مث كان أمري املؤمني
عليه السالم وكان حجة هللا على خلقه فقال عليه
السالم :رمحك هللا مث كان احلسن بن علي عليه
السالم وكان حجة هللا على خلقه فقال عليه
السالم :رمحك هللا مث كان احلسي بن علي عليه
السالم وكان حجة هللا على خلقه  -فقال عليه
السالم :رمحك هللا مث كان علي بن احلسي عليه
السالم وكان حجة هللا عليه خلقه ،وكان حممد بن
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علي حجة هللا على خلقه ،وأنت حجة هللا على
خلقه .فقال :رمحك هللا .
 65نوح بن ابراهيم
نوح بن إبراهيم احملاريب ،قال :وصفت االئمة اليب
عبد هللا عليه السالم فقلت :أشهد أن ال إله إال
هللا وحده ال شريك له ،وأن حممدا عبده ورسوله
وأن عليا إمام ،مث احلسن ،مث احلسي ،مث علي بن
احلسي ،مث حممد بن علي ،مث أنت ،فقال :رمحك
هللا ،مث قال :اتقوا هللا عليكم ابلورع وصدق
احلديث وأداء االمانة وعفة البطن والفرج.

 66شعيب
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شعيب العقرقوِف ،عن الصادق جعفر بن حممد
عليه السالم قال ليونس إذا أردت العلم الصحيح
فعندَن ،فنحن أهل الذكر الذي قال هللا تعاَل" :
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون " فإَن
ورثناه فقال يونس :اي ابن رسول هللا وكل من كان
من أهل البيت ورث كما ورثتم من كان من ولد
علي وفاطمة عليهما السالم ؟ فقال :ما ورثه إال
االئمة االثنا عشر ،فقال :مسهم ِل اي ابن رسول
هللا قال :أوهلم علي بن أيب طالب وبعده احلسن
واحلسي وبعده علي بن احلسي ،وبعده حممد بن
علي الباقر ،مث أَن ،وبعدي موسى ولدي ،وبعد
موسى علي ابنه ،وبعد علي حممد ابنه وبعد حممد
علي ابنه ،وبعد علي احلسن ابنه ،وبعد احلسن
احلجة صلوات هللا عليهم ،اصطفاَن هللا وطهرَن
وآَتَن ما مل يؤت أحدا من العاملي.
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 67علقمة بن حممد
علقمه بن حممد احلضرمي ،عن الصادق عليه
السالم قال :االئمة اثنا عشر ،قلت :اي ابن رسول
هللا فسمهم َل ،قال عليه السالم :من املاضي علي
بن أيب طالب عليه السالم واحلسن واحلسي وعلي
بن احلسي وحممد بن علي مث أَن ،قلت :فمن
بعدك اي بن رسول هللا ؟ فقال :إين أوصيت إَل
ولدي موسى وهو االمام بعدي ،قلت :فمن بعد
موسى ؟ قال :علي ابنه يدعى الرضا ،مث بعد علي
ابنه حممد ،وبعد حممد علي ابنه ،وبعد علي احلسن
ابنه واملهدي من ولد احلسن عليه السالم.

 68عبد العظيم
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عبد العظيم احلسين قال :دخلت على سيدي علي
بن حممد عليهما السالم فقلت له :اي ابن رسول
هللا إين اريد أن أعرض عليك ديين فإن كان مرضيا
ثبت عليه حىت ألقى هللا عزوجل ،فقال :هات اي
أاب القاسم ،فقلت :إين أقول :إن هللا تبارك وتعاَل
واحد ليس كمثله شئ ،خارج من احلدين :حد
االبطال وحد التشبيه ،وإنه ليس جبسم وال صورة
وال عرض وال جوهر ،بل هو جمسم االجسام
ومصور الصور وخالق االعراض واجلواهر ،ورب
كل شئ ومالكه وجاعله وحمدثه .وإن حممد عبده
ورسوله خامت النبيي ال نب بعده إَل يوم القيامة وإن
شريعته خامته الشرائع وال شريعة بعده إَل يوم
القيامة وأقول إن االمام واخلليفة ووِل االمر بعده
أمري املؤمني علي بن أيب طالب عليه السالم مث
احلسن مث احلسي مث علي بن احلسي مث حممد بن
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علي مث جعفر بن حممد مث موسى بن جعفر مث علي
بن موسى مث حممد بن علي مث أنت اي موالي فقال
عليه السالم :ومن بعدي احلسن ابين .فكيف
للناس ابخللف من بعده؟ قال :فقلت :وكيف ذلك
اي موالي ؟ قال :النه ال يرى شخصه وال َيل
ذكره ابمسه حىت خيرج فيمال االرض قسطا وعدال
كما ملئت جورا وظلما.
عن داود بن القاسم اجلعفري  ،عن أيب جعفر حممد
بن علي الثاين قال  :أقبل أمري املؤمني ذات يوم
ومعه احلسن بن علي عليهما السالم وسلمان
الفارسي رمحه هللا فدخل املسجد احلرام إذ أقبل
رجل حسن اهليئة واللباس فسأل عن مسائل ؟
فالتفت أمري املؤمني عليه السالم إَل أيب حممد
احلسن بن علي عليه السالم فقال  :اياب حممد
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أجبه فاجابه عنها .فقال الرجل  :أشهد أن ال إله
إال هللا ومل أزل أشهد ِبا  ،وأشهد أن حممد رسول
هللا ومل أزل أشهد بذلك  ،وأشهد أنك وصي
رسول هللا القائم حبجته  -وأشار إَل أمري املؤمني
عليه السالم  -ومل أزل أشهد ِبا  ،وأشهد أنك
وصيه والقائم حبجته  -وأشار إَل [ أيب حممد ]
احلسن عليه السالم  -وأشهد أن احلسي بن علي
عليه السالم وصي أبيك والقائم حبجته بعدك  ،و
أشهد على علي بن احلسي عليه السالم

أنه

القائم ِبمر احلسي عليه السالم بعده  ،وأشهد
على حممد بن علي عليه السالم أنه القائم ِبمر
علي بن احلسي ،وأشهد على جعفر بن حممد عليه
السالم أنه القائم ِبمر حممد بن علي  ،وأشهد على
موسى بن جعفر عليه السالم أنه القائم ِبمر جعفر
بن حممد و أشهد على علي بن موسى عليه السالم
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أنه القائم ِبمر موسى بن جعفر  ،وأشهد على
حممد بن علي أنه القائم ِبمر علي بن موسى ،
وأشهد على علي بن حممد أنه القائم ِبمر حممد بن
علي  ،وأشهد على احلسن بن علي عليه السالم
أنه القائم ِبمر علي بن حممد  ،وأشهد على رجل
من ولد احلسن بن علي عليه السالم ال يسمى وال
يكىن

حىت يظهر أمره فيمالها عدال كما

ملئت جورا  ،أنه القائم ِبمر احلسن بن علي ،
والسالم عليك اي أمري املؤمني ورمحة هللا وبركاته ،
مث قام فمضى..
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الثاين :حديث علي وِل كل مؤمن بعدي
ابن عباس
امحد ِف املسند عن ابن عباس :قال رسول
هللا صلى هللا عليه واله لعليَ :ال يَ ْن بَ ِغي أَ ْن
ول
ال لَهُ َر ُس ُ
ال َوقَ َ
ت َخلِي َف ِِت قَ َ
ب إِاال َوأَنْ َ
أَ ْذ َه َ
اِ
ت َولِيِي ِِف ُك ِل ُم ْؤِم ٍن بَ ْع ِدي.
اَّلل أَنْ َ
احلاكم ِف املستدرك عن ابن عباس قال :
وقال له رسول هللا صلى هللا عليه واله » :
أنت وِل كل مؤمن بعدي ومؤمنة .قال هذا
حديث صحيح اإلسناد و مل خيرجاه ِبذه
السياقة  .تعليق الذهب قي التلخيص :
صحيح.
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مسند الطيالسي عن ابن عباس  ،أن رسول
هللا صلى هللا عليه واله قال لعلي  « :أنت
وِل كل مؤمن بعدي ».
املسند اجلامع

عن امحد والَتمذي و

ال رسول هللا صلى
النسائي عن ابن عباس قَ َ
ِ
ب
هللا عليه واله لعلي :إِناهُ الَ يَ ْن بَغى أَ ْن أَ ْذ َه َ

ول اِ
اَّلل
ال لَهُ َر ُس ُ
ال َوقَ َ
ت َخلِي َف ِىت  ,قَ َ
إِالا َوأَنْ َ
ت َولِِىي ِِف ُك ِل ُم ْؤِم ٍن بَ ْع ِدى.
أَنْ َ
احتاف اخلرية املهرة عن ابن عباس -رضى
هللا عنهما " -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه
واله  -قال لعلي :أنت وِل كل مؤمن بعدي
" .رواه أبو داود الطيالسي بسند صحيح.
احتاف اخلرية املهرة عن ابن عباس قال:
رسول هللا  -صلى هللا عليه واله لعلي: -
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أنت وِل كل مؤمن بعدي .رواه أبو يعلى
واللفظ له وأمحد بن حنبل.
املعجم الكبري للطْباين عن ابن عباس :قال:
رسول هللا  -صلى هللا عليه واله لعلي( : -
أنت وِل كل مؤمن بعدي ).
غاية املقصد ِف زوائد املسند عن ابن
عباس :قال :رسول هللا  -صلى هللا عليه
ت َولِِىي ِ
[ِف] ُك ِل ُم ْؤِم ٍن بَ ْع ِدى.
واله لعلي :أَنْ َ
الشريعة لآلجري عن ابن عباس :قال:
رسول هللا  -صلى هللا عليه واله لعلي« :
أنت وِل كل مؤمن بعدي ».
جممع الزوائد ومنبع الفوائد عن ابن عباس:
قال :رسول هللا  -صلى هللا عليه واله لعلي:
" أنت وِل كل مؤمن بعدي " رواه أمحد
والطْباين ِف الكبري واألوسط ابختصار
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ورجال أمحد رجال الصحيح غري أيب بلج
الفزاري وهو ثقة وفيه لي.
ظالل اجلنة  :وقال له رسول هللا صلى هللا
عليه واله أنت وليي ِف كل مؤمن بعدي
احلديث وأخرجه احلاكم بطوله من طريق
أمحد مث قال

صحيح اإلسناد ووافقه

الذهب.
ابن البطريق ِف العمدة عن امحد بن حنبل
عن ابن عباس قال قال  :وقال رسول (
صلى هللا عليه واله) انت وليي ِف كل مؤمن
بعدى ومؤمنة .
داللئل االمامة للطْبي قال وروى ابوداود
عن ابن عباس ان النب صلى هللا عليه وآله
وآله قال لعلي انت وِل كل مؤمن بعدي.
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االستيعاب بسنده عن ابن عباس أن رسول
هللا (صلى هللا عليه وآله) قال لعلي بن أيب
طالب( :أنت وِل كل مؤمن بعدي).
املسَتشد -حممد بن جرير الطْبي (الشيعي)
روى أبو داود ،عن ابن عباس ،ان النب
(صلى هللا عليه واله وسلم) قال لعلي :أنت
وِل كل مؤمن بعدي.
كتاب األربعي -حممد طاهر القمي
الشريازي  :عن ِف مسند أمحد بن حنبل،
عن ابن عباس قال :خرج الناس ِف غزوة
تبوك ،فقال علي عليه السالم :أخرج معك
؟ قال :فقال له النب صلى هللا عليه وآله:
ال ،فبكى علي عليه السالم فقال :أما ترضى
أن تكون مين ِبنزلة هارون من موسى اال
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أنك ليس بنب ،انه ال ينبغي أن أذهب اال
وأنت خليفِت ،قال :وقال رسول هللا صلى
هللا عليه وآله :أنت وِل كل مؤمن بعدي
ومؤمنة.
كتاب األربعي -حممد طاهر القمي
الشريازي ِ :ف فردوس الديلمي :عن ابن
عباس ،عن النب صلى هللا عليه وآله :اي علي
أنت وِل كل مؤمن بعدي.

126

عمران بن حصي
ِ
صٍْ
ال
ي قَ َ
امحد ِف مسنده َع ْن ع ْم َرا َن بْ ِن ُح َ
ول اِ
اَّلل صلى هللا عليه واله َ :دعُوا
قال َر ُس ُ
ِل
َعلِيًّا َدعُوا َعلِيًّا إِ ان َعلِيًّا ِم ِين َوأ َََن ِم ْنهُ َو ُه َو َوِ ُّ
ُك ِل ُم ْؤِم ٍن بَ ْع ِدي.
اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم عن عمران
بن حصي  ،رضي هللا عنه قال  :قال قال
رسول هللا صلى هللا عليه واله « :ما تريدون
من علي ؟ علي مين وأَن منه وهو وِل كل
مؤمن بعدي»
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أبو يعلى عن عمران بن حصي قال  :قال
رسول هللا صلى هللا عليه واله  « :ما تريدون
من علي ؟ علي مين وأَن منه  ،وهو وِل كل
مؤمن بعدي ».
ابن حبان عن عمران بن حصي  ،قال  :قال
رسول هللا صلى هللا عليه واله  « :ما تريدون
من علي  -ثالاث  -إن عليا مين وأَن منه ،
وهو وِل كل مؤمن بعدي ».
مسند الطيالسي عمران بن حصي  ،قال
قال رسول هللا صلى هللا عليه واله « :ما هلم
ولعلي إن عليا مين وأَن منه وهو وِل كل
مؤمن بعدي ».
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املسند اجلامع عن امحد والَتمذي والنسائي
عن عمران قال قال قال رسول هللا صلى هللا
عليه والهَ :دعُوا َعلِيًّا َ ،دعُوا َعلِيًّا َ ،دعُوا

ِل ُك ِل
َعلِيًّا ،إِ ان َعلِيًّا ِم ِين َوأ َََن ِم ْنهُ َ ،و ُه َو َوِ ُّ
ُم ْؤِم ٍن بَ ْع ِدي.)).

املسند اجلامع عن امحد والَتمذي والنسائي

عن عمران قال قال قال رسول هللا صلى هللا
عليه والهَ :ما تُ ِري ُدو َن ِم ْن َعلِ ٍي  ،ثَالَ ًاث  ،إِ ان

ِل ُك ِل ُم ْؤِم ٍن
َعلِيًّا ِم ِين َوأ َََن ِم ْنهُ َ ،و ُه َو َوِ ُّ
بَ ْع ِدي)).

حلية األولياء عن عمران بن حصي  ،قال
قال رسول هللا صلى هللا عليه واله :ما
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تريدون من علي ثالث مرات مث قال إن عليا
مين وأَن منه وهو وِل كل مؤمن بعدي.
سنن الَتمذى عن عمران بن حصي ،
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه واله« :
َما تُ ِري ُدو َن ِم ْن َعلِ ٍى َما تُ ِري ُدو َن ِم ْن َعلِ ٍى َما
تُ ِري ُدو َن ِم ْن َعلِ ٍى إِ ان َعلِيًّا ِم ِىن َوأ َََن ِم ْنهُ َو ُه َو
َل ُك ِل م ْؤِم ٍن ب ع ِدى » .قَ َ ِ
يسى َه َذا
َوِ ُّ ُ َ ْ
ال أَبُو ع َ
يب .
َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن غَ ِر ٌ
مسند الصحابة ِف الكتب التسعة عن
عمران بن حصي  ،قال قال رسول هللا صلى
ال َما تُ ِري ُدو َن ِم ْن َعلِ ٍي َما
هللا عليه واله :فَ َق َ
تُ ِري ُدو َن ِم ْن َعلِ ٍي َما تُ ِري ُدو َن ِم ْن َعلِ ٍي إِ ان َعلِيًّا
ِل ُك ِل ُم ْؤِم ٍن بَ ْع ِدي.
ِم ِين َوأ َََن ِم ْنهُ َو ُه َو َوِ ُّ
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مصنف ابن أيب شيبة عن عمران بن حصي
 ،قال قال رسول هللا صلى هللا عليه واله:
ما تريدون من علي ما تريدون من علي علي
مين وأَن من علي وعلي وِل كل مؤمن بعدي.
صحيح ابن حبان عن عمران بن حصي ،
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه واله( :
ما تريدون من علي  -ثالاث  -إن عليا مين
وأَن منه وهو وِل كل مؤمن بعدي ) قال
شعيب األرنؤوط  :إسناده قوي.
خصائص علي عن عمران بن حصي  ،قال
قال رسول هللا صلى هللا عليه واله ما تريدون
من علي إن عليا مين وأَن منه وهو وِل كل
مؤمن من بعدي.

131

مسند الروايين عن عمران بن حصي  ،قال
قال رسول هللا صلى هللا عليه واله  « :ما
تريدون من علي ؟  -ثالث مرار  -إن عليا
مين وأَن منه  ،وهو وِل كل مؤمن بعدي »

ابن البطريق ِف العمدة عن عمران بن حصي
 :ان رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال  :ما
تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ان
عليا مين واَن منه وهو وِل كل مؤمن بعدي.
ابن البطريق ِف العمدة عن عمران بن
احلصي  ،قال  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وآله  :علي مين واَن منه وهو وِل كل
مؤمن بعدي.
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اجملازات النبوية -الشريف الرضيي  :قد روى
عمران بن حصي عن النب عليه الصالة
والسالم أنه قال " :على وَل كل مؤمن
بعدى " .وِف هذا اخلْب تصريح ِبنه من بعده
وَل االمر وواليه ،والقائم مقامه فيه ،كما قال
الكميت ابن زيد ِف ذلك :ونعم وَل االمر
بعد وليه * ومنتجع التقوى ونعم املؤدب
والكالم ِف هذا املعىن يطول .وليس كتابنا
هذا من مظان استقصائه ،ومواضع استيفائه.
كتاب األربعي -الشيخ املاحوزي  -روى
الَتمذي عن عمران بن احلصي ،قال قال
النب (صلى هللا عليه وآله)  :ما تريدون من
علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من
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علي ؟ ان عليا مين وأَن منه ،وهو وِل كل
مؤمن بعدي.
كتاب األربعي -حممد طاهر القمي
الشريازي  :وِف صحيح الَتمذي ،عن
عمران بن حصي قال رسول هللا صلى هللا
عليه وآله :ما تريدون من علي ؟ ما تريدون
من علي ؟ ان عليا مين وأَن منه ،وهو وِل
كل مؤمن من بعدي.
كتاب األربعي -حممد طاهر القمي
الشريازي ِ :ف املناقب البن املغازِل ،بسنده
عن عمران بن حصي :ان رسول هللا صلى
هللا عليه وآله قال :ما تريدون من علي ؟ ما
تريدون من علي ؟ ان عليا مين وهو وِل لكل
مؤمن بعدي.
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كتاب األربعي -حممد طاهر القمي
الشريازي  :روي عن الفقيه الشافعي مسندا
اَل عمران بن حصي ،قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وآله :علي مين وأَن منه ،وهو
وِل كل مؤمن بعدي.
كتاب األربعي -حممد طاهر القمي
الشريازي قال نقل القاشي عن الَتمذي،
عن عمران بن حصي ،أن النب صلى هللا
عليه وآله قال :ان عليا مين وأَن منه ،وهو
وِل كل مؤمن بعدي.
اجمللسي عن فردوس الديلمي عن عمران بن
احلصي قال النب صلى هللا عليه وآله  :علي
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مين وأَن منه وهو وِل كل مؤمن بعدي  .وقد
روى حنوه عن ابن ميمون عن ابن عباس .
الطرائف عن أمحد بن حنبل عن عمران بن
حصي عن النب صلى هللا عليه وآله انه
قال :إن عليا مين وأَن منه ،وهو وِل كل
مؤمن بعدي.
املعجم الكبري عن عمران قال قال قال
رسول هللا صلى هللا عليه واله ( :ماذا تريدون
من علي ؟ ) ثالث مرات ( إن عليا مين وأَن
منه وهو وِل كل مؤمن بعدي ).
مجع اجلوامع أو اجلامع الكبري للسيوطي:
دعوا عليا دعوا عليا دعوا عليا إن عليا مىن
وأَن منه وهو وَل كل مؤمن بعدى (أمحد عن
عمران بن حصي) أخرجه أمحد.
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مجع اجلوامع أو اجلامع الكبري للسيوطي :
على مىن وأَن من على وعلى وَل كل مؤمن
بعدى (ابن أَب شيبة عن عمران بن حصي
صحيح) أخرجه ابن أَب شيبة.
مجع اجلوامع أو اجلامع الكبري للسيوطي  :ما
تريدون من على ما تريدون من على ما
تريدون من على إن عليا مىن وأَن منه وهو
وَل كل مؤمن بعدى (الَتمذى  -حسن
غريب  -والطْباّن  ،واحلاكم عن عمران بن
حصي) أخرجه الَتمذى

وقال  :حسن

غريب  .والطْباّن  ،واحلاكم وقال  :صحيح
ضا  :ابن حبان
على شرط مسلم  .وأخرجه أي ً

.
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السلسلة الصحيحة  -خمتصرة [ ما تريدون
من علي ؟ إن عليا مين وأَن منه وهو وِل كل
مؤمن بعدي ]  ( .صحيح )
السلسلة الصحيحة " ما تريدون من علي ؟
إن عليا مين و أَن منه و هو وِل كل مؤمن
بعدي "  .قال األلباين ِف " السلسلة
الصحيحة " أخرجه الَتمذي (  ) 3713و
النسائي ِف " اخلصائص " ( ص  13و 16
  ) 17و ابن حبان (  ) 2203و احلاكم(  ) 110 / 3و الطيالسي ِف " مسنده "
(  ) 829و أمحد () 438 - 437 / 4
و ابن عدي ِف " الكامل " ( - 568 / 2
 ) 569عن عمران بن حصي رضي هللا
عنه.
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صحيح وضعيف سنن الَتمذي عن عمران
بن حصي  ،قال قال رسول هللا صلى هللا
عليه واله  :ما تريدون من علي ما تريدون
من علي ما تريدون من علي إن عليا مين وأَن
منه وهو وِل كل مؤمن بعدي قال أبو عيسى
هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من
حديث جعفر بن سليمان  .حتقيق األلباين :
صحيح  ،الصحيحة ( .) 2223
صحيح وضعيف اجلامع الصغري ما تريدون
من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ما تريدون
من علي ؟ إن عليا مين و أَن منه و هو وِل
كل مؤمن بعدي َ .تريج السيوطي ( ت ك
) عن عمران بن حصي  .حتقيق األلباين (
صحيح ) .
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صحيح اجلامع الصغري  ( 5598 :صحيح
) (ت ك) عن عمران بن حصي (ما تريدون
من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ما تريدون
من علي ؟ إن عليا مين و أَن منه و هو وِل
كل مؤمن بعدي ).
صحيح الَتمذي  ( :صحيح ) عن عمران
بن حصي قال رسول هللا صلى هللا عليه و
سلم  :ما تريدون من علي ما تريدون من
علي ما تريدون من علي إن عليا مين وأَن
منه وهو وِل كل مؤمن بعدي  ( .صحيح
سلسلة األحاديث الصحيحة ( ) 2223
وِف صحيح اجلامع الصغري وزايدته برقم
.) 5598

140

السنن الكْبى للنسائي  -عمران بن حصي
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه واله  :ما
تريدون من علي إن عليا مين وأَن منه وهو
وِل كل مؤمن من بعدي.

تلخيص ما قاله االلباين ِف السلسلة
الصحيحة " ما تريدون من علي ؟ إن عليا
مين و أَن منه و هو وِل كل مؤمن بعدي " .
للحديث شاهد يرويه أجلح الكندي عن
عبد هللا بن بريدة عن أبيه بريدة و ِف آخره
 " :ال تقع ِف علي  ،فإنه مين و أَن منه و
هو وليكم بعدي " أخرجه أمحد قلت  :و
إسناده حسن  ،رجاله ثقات رجال الشيخي
غري األجلح  ،و هو ابن عبد هللا الكندي ،
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خمتلف فيه  ،و ِف " التقريب "  " :صدوق
شيعي "  .فإن قال قائل  :راوي هذا الشاهد
شيعي  ،و كذلك ِف سند املشهود له شيعي
آخر  ،و هو جعفر بن سليمان  ،أفال يعتْب
ذلك طعنا ِف احلديث و علة فيه ؟ ! فأقول
 :كال ألن العْبة ِف رواية احلديث إَّنا هو
الصدق و احلفظ  ،و أما املذهب فهو بينه
و بي ربه  ،فهو حسيبه  ،و لذلك جند
صاحب " الصحيحي " و غريُها قد أخرجوا
لكثري من الثقات املخالفي كاخلوارج و
الشيعة و غريهم .
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بريدة االسلمي
ابن مردويه ،من عدة طرق عن بريدة ،قال:
قال رسول ا
اَّلل(ص)« :اي بريدة ،ال تقع ِف
علي ،فإنه مين ،وأَن منه ،وهو وليكم بعدي.
مسند أمحد َعب ِد اِ
اَّلل بْ ِن بُ َريْ َدةَ َع ْن أَبِ ِيه بُ َريْ َدةَ
ْ
ول اِ
اَّلل صلى هللا عليه واله َال
ال َر ُس ُ
قالَ قَ َ
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تَ َق ْع ِِف َعلِ ٍي فَِإناهُ ِم ِين َوأ َََن ِم ْنهُ َو ُه َو َولِيُّ ُك ْم
بَ ْع ِدي َوإِناهُ ِم ِين َوأ َََن ِم ْنهُ َو ُه َو َولِيُّ ُك ْم بَ ْع ِدي.
السنن الكْبى للنسائي عبد هللا بن بريدة عن
أبيه قال رسول هللا صلى هللا عليه واله ال
تقعن اي بريدة ِف علي فإن عليا مين وأَن منه
وهذا وليكم بعدي.
الطوسي ِف االماِل عبد هللا بن بريدة ،عن
أبيه قال :قال رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) اي بريدة إن عليا وليكم بعدي فأحب
عليا فإَّنا يفعل ما يؤمر.
كتاب األربعي -حممد طاهر القمي
الشريازي ِ :ف فردوس الديلمي :ابسناده عن
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بريدة :اي بريدة ان عليا وليكم بعدي ،فأحب
عليا ،فانه يفعل ما يؤمر.
قال اجمللسي ِف حبار األنوار أقول :وحديث
بريدة " اي بريدة ان عليا مىن واَن منه و هو
وَل كل مؤمن بعدى " من املتواترات وقد
أخرجه أصحاب الصحاح.
العمدة البن البطريق  :عن عبدهللا بن بريدة
 ،عن ابيه  ،قال  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وآله ِف علي  :انه مين واَن منه  ،وهو
وليكم بعدى.
العمدة البن البطريق  :عن عبدهللا بن بريدة
 ،عن ابيه  ،قال  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وآله له :ال تقع ِف على ،فانه مىن واَن
منه ،وهو وليكم بعدى.
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بشارة املصطفى عن عبد هللا بن بريدة  ،عن
أبيه اي بريدة ان عليا وليكم بعدي فأحب
عليا فاَّنا يفعل ما يؤمر به  ،قال  :فقمت
وما أحد من الناس أحب إِل منه .
الديلمي ِف الفردوس عن بريدة قال قال
رسول هللا صلى هللا عليه وآله  " :اي بريدة،
إن عليا وليكم بعدي فأحب عليا فإَّنا يفعل
ما يؤمر ".
كتاب األربعي -حممد طاهر القمي
الشريازي ِ -ف مسند أمحد بن حنبل عن
بريدة قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله:
ال تقع ِف علي ،فانه مين وأَن منه وهو وليكم
بعدي.
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حبار األنوار قال روى(امحد) ِف مسنده عن
عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال :قال رسول
هللا (صلى هللا عليه واله) اي بريدة ال تقع ِف
علي فإنه مين وأَن منه وهو وليكم بعدي.
وروى أبو بكر بن مردويه وهو من رؤساء
املخالفي هذا احلديث من عدة طرق :وِف
رواية بريدة له زايدة وهي :أن النب (صلى
هللا عليه وآله) قال لْبيدة ،إيه عنك اي
بريدة ،فقد أكثرت الوقوع بعلي ،فو هللا إنك
لتقع برجل هو أوَل الناس بكم بعدي.
االكتفاء ِبا روي ِف اصحاب الكساء عن
ابن عساكر َعن َع ْبد ا
اَّلل بن بُ َريدةَ ،عن أبيه،
قال :قالَ :ر ُسول ا
«علي بن أيب
اَّلل(ص)َ :
147

ٍ
طالب َم ْو ََل ِ
ومؤمنة ،وهو وليُّكم
كل مؤم ٍن
بعدي»
االكتفاء ِبا روي ِف اصحاب الكساء عن
ابن عساكر عن َع ْبد ا
اَّلل بن بُ َريدة ،عن ابيه

قال:قال نب ا
تقعن ِف
اَّلل(ص) «ايبريدة ال َ
علي فإناه ِ
مين وأَن منه ،وهو وليُّكم بعدي».
مجع اجلوامع أو اجلامع الكبري للسيوطي  :ال
تقع ِف على فإنه مىن وأَن منه وهو وليكم
بعدى (أمحد عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه)
قال اهليثمى ( : )128/9فيه األجلح
الكندى وثقه ابن معي وغريه وضعفه مجاعة
وبقية رجال أمحد رجال الصحيح  .وأخرجه
ضا  :النسائى ِف الكْبى.
أي ً
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مجع اجلوامع أو اجلامع الكبري للسيوطي :
اي بريدة إن عليا وليكم بعدى فأحب عليا
فإنه يفعل ما يؤمر (الديلمى عن بريدة).
ال:
غاية املقصد ِف زوائد املسند بُ َريْ َدةَ ،قَ َ
ول اِ
اَّلل صلى هللا عليه واله :الَ تَ َق ْع
ال َر ُس ُ
قَ َ
ِِف َعلِ ٍى ،فَِإناهُ ِم ِىن َوأ َََن ِم ْنهَُ ،و ُه َو َولِيُّ ُك ْم
بَ ْع ِدىَ ،وإِناهُ ِم ِىن َوأ َََن ِم ْنهَُ ،و ُه َو َولِيُّ ُك ْم
بَ ْع ِدى .قلت :رواه الَتمذى ابختصار.

جممع الزوائد ومنبع الفوائد بريدة قال  :قال

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  " :ال تقع
ِف علي فإنه مين وأَن منه وهو وليكم بعدي
" قلت  :رواه الَتمذي ابختصار رواه أمحد
والبزار ابختصار وفيه األجلح الكندي وثقه
ابن معي وغريه وضعفه مجاعة وبقية رجال
أمحد رجال الصحيح.
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املقداد
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اجمللسي عن سليم عن املقداد قال  :قال
النب صلى هللا عليه واله :إين دعوت هللا أن
يؤاخي بيين وبينك ففعل  ،وسألته أن جيعلك
وِل كل مؤمن بعدي ففعل ،وسألته أن
جيعلك وصيي ووارثي وخازن علمي ففعل.
اجمللسي عن كتاب سليم بن قيس اهلالِل:
عن أابن بن أيب عياش عنه قال :حدثين علي
بن أيب طالب عليه السالم وسلمان وأبو ذر
واملقداد قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله
 :وليس عند هللا أحد أفضل مين ،وأخي
ووزيري وخليفِت ِف امِت ووِل كل مؤمن
بعدي علي بن أيب طالب.
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سلمان الفارسي
اجمللسي ِف البحار قال وجدت ِف كتاب
سليم :أابن ،عن سليم ،عن سلمان قال :أال
وإن هللا نظر إَل أهل االرض نظرة فاختار
منها رجلي :أحدُها أَن فبعثين رسوال واآلخر
علي بن أيب طالب ،وأوحى إِل أن أَتذه أخا
وخليال ووزيرا ووصيا وخليفة ،أال وإنه وِل
كل مؤمن بعدي ،من وااله وااله هللا ،ومن
عاداه عاداه هللا.
اجمللسي عن كتاب سليم بن قيس اهلالِل:
عن أابن بن أيب عياش عنه قال :حدثين علي
بن أيب طالب عليه السالم وسلمان وأبو ذر
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واملقداد قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله
 :وليس عند هللا أحد أفضل مين ،وأخي
ووزيري وخليفِت ِف امِت ووِل كل مؤمن
بعدي علي بن أيب طالب.

أبو ذر
اجمللسي عن سليم بن قيس قال :شهدت أاب
ذر ابلربذة حي سريه عثمان وأوصى إَل علي
(عليه السالم) ِف أهله وما له ،فقال له قائل:
لو كنت أوصيت إَل مري املؤمني عثمان،
فقال :قد أوصيت إَل أمري املؤمني علي بن
أيب طالب على الصالة والسالم ،سلمنا عليه
ابمرة املؤمني على عهد رسول هللا (صلى هللا
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عليه وآله) ِبمر رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله وسلم) قال (صلى هللا عليه وآله وسلم)
لنا :سلموا على أخى ووزيري ووارثى
وخليفِت ِف امِت ووِل كل مؤمن بعدي ِبمرة
املؤمني.
اجمللسي عن كتاب سليم بن قيس اهلالِل:
عن أابن بن أيب عياش عنه قال :حدثين علي
بن أيب طالب عليه السالم وسلمان وأبو ذر
واملقداد قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله
 :وليس عند هللا أحد أفضل مين ،وأخي
ووزيري وخليفِت ِف امِت ووِل كل مؤمن
بعدي علي بن أيب طالب.
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أبو اهليثم بن التيهان
اليقي البن طاووس قال أمحد بن حممد
الطْبي عن زيد بن وهب قال قام خزمية بن
اثبت ذو الشهادتي فقال أشهد أين مسعت
رسول هللا ص يقول علي إمامكم بعدي  ،و
قام أبو اهليثم بن التيهان قال و أَن أشهد
155

على نبينا ص أنه أقام عليا علينا لنسلم فقال
بعضهم ما أقامه إال للخالفة و قال بعضهم
إال ليعلم الناس أنه موَل من كان رسول هللا
ص مواله فتشاجروا ِف ذلك فبعثوا إَل
رسول هللا ص رجال يسأله عن ذلك فقال
رسول هللا ص هو وليكم بعدي و أنصح
الناس لكم بعد وفايت و قام عثمان بن حنيف
األنصاري فقال مسعت رسول هللا ص يقول
أهل بيِت جنوم األرض و نور األرض فال
تقدموهم فهم الوالة بعدي فقام إليه رجل
فقال اي رسول هللا و أي أهل بيتك أوَل
بذلك فقال علي و ولده.
أبو سعيد اخلدري
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الصدوق ِف معاين عن أيب سعيد قال  :قال
النب صلى هللا عليه واله  :علي أمام كل
مؤمن بعدي.
اجمللسي عن كتاب سليم بن قيس اهلالِل:
قال حدثين أبو اجلحاف داود بن أيب عوف
العوِف يروي عن أيب سعيد اخلدري قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وآله  :ليس عند
هللا أحد أفضل مين ،وأخي ووزيري وخليفِت
ِف امِت ووِل كل مؤمن بعدي علي بن أيب
طالب.
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وهب بن محزة
ميزان احلكمة  -حممدي الريشهري عن
َتريخ دمشق عن وهب بن محزة :قال رسول
هللا (صلى هللا عليه وآله) :إن عليا وليكم
بعدي.
مناقب علي بن أيب طالب عليه السالم :
ابن مردويه ،عن وهب بن محزة ،قال :قال
رسول ا
اَّلل صلى هللا عليه واله لْبيدة «ال تقل
هذا ،فهو أوَل الناس بكم بعدي».
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يزيد بن زيد اخلطمي
الطوسي ِف االماِل عن عبد هللا بن يزيد ،عن
أبيه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله:
علي بن أيب طالب موَل كل مؤمن ومؤمنة
وهو وليكم بعدي.
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عمرو بن العاص
عن املناقب للخوارزمي وكشف الغمة:
كتب عمرو بن العاص :من عمرو بن
العاص صاحب رسول هللا صلى هللا عليه
وآله إَل معاوية بن أيب سفيان :قال رسول
هللا صلى هللا عليه واله :علي وليكم بعدي.
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شريح بن هاين
دالئل االمامة عن شريح بن هاين عن امري
املؤمني عليه السالم ان بريدة االسلمي
فاخْب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم
ِبا كان مين ومن اخذي خولة فقال له النب
صلى هللا عليه وآله حظه ِف اخلمس اكثر مما
اخذ انه وليكم بعدي .
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سليم بن قيس
الصدوق ِف كمال الدين سليم بن قيس
اهلالَل عن امرياملؤمني عليه السالم انه قال
قال رسول هللا صلى هللا عليه واله :من كنت
مواله فعلى مواله اللهم وال من وااله وعاد
من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله
 ،فقام سلمان فقال  :ايرسول هللا والء كماذا
؟ فقال عليه السالم والء كوالئى من كنت
اوَل به من نفسه فعلى اوَل به من نفسه ،
فانزل هللا تبارك وتعاَل  ( :اليوم اكملت لكم
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دينكم وأمتمت عليكم نعمىت ورضيت لكم
االسالم دينا ) وكْب رسول هللا صلى هللا عليه
وآله وقال هللا اكْب متام نبوتى ومتام ديىن دين
هللا عزوجل ووالية على بعدى  ،فقام ابوبكر
وعمر فقاال  :اي رسول هللا هذه االايت
خاصة ِف على ؟ فقال عليه السالم بلى
خاصة فيه وِف اوصيائى إَل يوم القيامة ،
قاال  :اي رسول هللا بينهم لنا قال على اخى
ووزيرى ووارثى ووصىي وخليفىت ِف امىت ووَل
كل مؤمن بعدى مث ابىن احلسن مث ابىن
احلسي مث تسعة من ولد احلسي واحد بعد
واحد القرآن معهم وهم مع القرآن
اليفارقونه واليفارقهم حىت يردوا على
حوضى.
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ابن طاووس عن نور اهلدى عن سليم عن
امري املؤمني عليه السالم قال رسول هللا
صلى هللا عليسه واله قم اي علي فقمت فقال
من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من
وااله و عاد من عاداه فقام سلمان فقال اي
رسول هللا والء كما ذا فقال والء كوالئي من
كنت أوَل به من نفسه فعلي أوَل به من
ْت لَ ُك ْم
نفسه فأنزل هللا عز و جل الْيَ ْو َم أَ ْك َمل ُ
ت َعلَْي ُكم نِ ْعم ِِت و ر ِ
يت لَ ُك ُم
ض ُ
ِدينَ ُك ْم َو أ َْمتَ ْم ُ
ْ َ ََ
ِْ
الم ِديناً و كْب رسول هللا ص فقال هللا
اإل ْس َ
أكْب على متام نبويت و متام دين هللا عز و
جل و والية علي بعدي فقام أبو بكر و عمر
فقاال اي رسول هللا هؤالء اآلايت خاصة ِف
علي قال بل فيه و ِف أوصيائي إَل يوم
القيامة قاال اي رسول هللا بينهم لنا قال علي
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أخي و وزيري و وارثي و وصيي و خليفِت
ِف أمِت و وِل كل مؤمن من بعدي مث ابين
احلسن مث ابين احلسي مث تسعة من ولد
احلسي واحد بعد واحد القرآن معهم و هم
مع القرآن ال يفارقونه و ال يفارقهم حىت
يردوا علي حوضي
ابن طاووس عن نور اهلدى عن سليم عن
امري املؤمني عليه السالم قال أتعلمون أن
رسول هللا صلى هللا عليه واله قام خطيبا مل
خيطب بعد ذلك فقال أيها الناس إين َترك
فيكم الثقلي كتاب هللا و عَتيت أهل بيِت
فتمسكوا ِبما ال تضلوا فإن اللطيف اخلبري
أخْبين و عهد إِل أهنما مل يفَتقا حىت يردا
علي احلوض فقام عمر بن اخلطاب شبه
املغضب فقال اي رسول هللا أ كل أهل بيتك
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فقال ال و لكن أوصيائي منهم أوهلم أخي و
وزيري و وارثي و خليفِت ِف أمِت وِل كل
مؤمن بعدي هو أوهلم مث ابين احلسن مث ابين
احلسي مث تسعة من ولد احلسي واحد بعد
واحد حىت يردوا علي احلوض شهداء هللا ِف
أرضه و حججه على خلقه.
النعماين ِف الغيبة عن سليم قال قال
علي(عليه السالم) نصبين رسول هللا صلى
هللا عليه واله بغدير خم فقال :قم اي علي،
مث قال :اي أيها الناس إن هللا موالي ،وأَن
موَل املؤمني ،وأَن أوَل ِبم منهم ِبنفسهم،
من كنت مواله فعلي مواله ،اللهم وال من
وااله ،وعاد من عاداه .فقام إليه سلمان
الفارسي فقال :اي رسول هللا والء ماذا؟ فقال
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من كنت أوَل به من نفسه فعلي أوَل به من
نفسه ،فأنزل هللا عزوجل " اليوم أكملت
لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمِت ورضيت
لكم االسالم دينا "فقال له سلمان :اي رسول
هللا أنزلت هذه اآلايت ِف علي خاصة؟ قال:
بل فيه وِف أوصيائي إَل يوم القيامة ،فقال:
اي رسول هللا بينهم ِل ،قال :علي أخي
ووصيي ووارثي وخليفِت ِف امِت ووِل كل
مؤمن بعدي وأحد عشر إماما من ولده،
أوهلم ابين حسن ،مث ابين حسي ،مث تسعة
من ولد احلسي واحدا بعد واحد ،هم مع
القرآن ،والقرآن معهم ،ال يفارقونه وال
يفارقهم حىت يردوا علي احلوض.
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النعماين ِف الغيبة عن سليم قال قال
علي(عليه السالم) :أنشد كم ابهلل تعلمون
أن رسول هللا(صلى هللا عليه واله وسلم) قام
خطيبا مث مل خيطب بعد ذلك فقال " :أيها
الناس إّن قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا
ما [إن] متسكتم ِبما ،كتاب هللا عزوجل
وأهل بيىت ،فإن اللطيف اخلبري قد أخْبين
وعهد إِل أهنما لن يفَتقا حىت يردا علي
احلوض "؟ ،فقالوا[ :نعم] اللهم قد شهدَن
ذلك كله من رسول هللا(صلى هللا عليه
وآله) ،فقام اثنا عشر رجال من اجلماعة
فقالوا :نشهد أن رسول هللا حي خطب ِف
اليوم الذي قبض فيه قام عمر بن اخلطاب
فقال :ايرسول هللا لكل أهل بيتك؟ فقال" :
ال ،ولكن الوصيائي منهم :على أخى
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ووزيرى ووارثى وخليفىت ِف امِت ووَل كل
مؤمن بعدي ،وهو أوهلم وخريهم ،مث وصيه
بعده ابىن هذا وأشار إَل احلسن مث وصيه
[ابين] هذا وأشار إَل احلسي ،مث وصيه ابين
بعده مسي أخي ،مث وصيه بعده مسيي ،مث
سبعة من ولده واحد بعد واحد حىت يردوا
على احلوض ،شهداء هللا ِف أرضه وحججه
على خلقه ،من أطاعهم أطاع هللا ،ومن
عصاهم عصى هللا ".
النعماين ِف الغيبة عن سليم قال قال
علي(عليه السالم) قال رسول هللا صلى هللا
عليه واهلك أال إن هللا خلق خلقه وفرقهم
فرقتي فجعلين ِف خري الفرقتي ،وفرق
الفرقة ثالث شعب ،فجعلين ِف خريها شعبا
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وخريها قبيلة ،مث جعلهم بيوَت ،فجعلين ِف
خريها بيتا حىت خلصت ِف أهل بيِت وعَتيت
وبين أيب (أي عبد املطلب) أَن وأخي علي
بن أيب طالب .نظر هللا [سبحانه] إَل أهل
االرض نظرة واختارين منهم ،مث نظر نظرة
فاختار عليا أخي ووزيري ووارثي ،ووصيي
وخليفِت ِف امِت ،ووِل كل مؤمن بعدي ،من
وااله فقد واَل هللا ،ومن عاداه فقد عادى
هللا ،ومن أحبه أحبه هللا ،ومن أبغضه أبغضه
هللا.
كتاب األربعي -الشيخ املاحوزي :
احلموي ِف فرائد السمطي أيضا عن سليم
بن قيس اهلالِل قال علي عليه اإلسالم:
أنزل هللا عزوجل على نبيه (صلى هللا عليه
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وآله) أن يعلمهم والة أمرهم ،وأن يفسر هلم
من الوالية ما فسر هلم من صالَتم وزكاَتم
وحجهم بنصب للناس بغدير خم ،مث خطب
فقال :أيها الناس أتعلمون أن هللا عزوجل
موالي وأَن موَل املؤمني ،وأَن أوَل ِبم من
أنفسهم ؟ قالوا :بلى اي رسول هللا ،قال :قم
اي علي فقمت ،فقال :من كنت مواله فعلي
مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه.
فقام سلمان فقال :اي رسول هللا والء ماذا ؟
فقال :والء كوالئي ،من كنت أوَل به من
نفسه فعلي أوَل به من نفسه ،فأنزل هللا تعاَل
ذكره (اليوم أكملت لكم دينكم) فكْب
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) فقال :هللا
أكْب على متام نبويت ومتام دين هللا ووالية
علي بن أيب طالب .فقام أبو بكر وعمر
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فقاال :اي رسول هللا هؤالء االايت خاصة ِف
علي بن أيب طالب ؟ قال :بل فيه وِف
أوصيائي اَل يوم القيامة ،قاال :اي رسول هللا
بينهم لنا ،قال :علي أخي ووزيري ووارثي
ووصيي وخليفِت ِف امِت ،ووِل كل مؤمن
بعدي ،مث ابين احلسن ،مث احلسي :مث تسعة
من ولد ابين احلسي واحد بعد واحد ،القرآن
معهم وهم مع القرآن ،ال يفارقونه وال
يفارقهم حىت يردوا علي احلوض.
أبو داود السبيعي
اليقي عن الطوسي عن كتاب الكشي فضيل
الرسان عن أيب داود ( السبيعي) قال حضرته
عند املوت و جابر اجلعفي عند رأسه قال
فهم أن َيدث فلم يقدر قال قال حممد بن
جابر اسأله قال فقلت اي أاب داود حدثنا
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احلديث الذي أردت قال حدثين عمران بن
حصي اخلزاعي أن رسول هللا ص أمر فالَن
و فالَن أن يسلما على علي ِبمرة املؤمني
فقاال من هللا و من رسوله فقال من هللا و من
رسوله مث أمر حذيفة و سلمان فسلما مث أمر
املقداد فسلم و أمر بريدة .فقال إنكم
سألتموين من وليكم بعدي و قد أخْبتكم به
.

احلارث بن عبد هللا
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اجمللسي عن كنز الفوائد عن أيب إسحاق
احلارث بن عبد هللا عن علي عليه السالم
قال :صعد رسول هللا صلى هللا عليه وآله
املنْب فقال :إن هللا نظر إَل أهل االرض نظرة
فاختارين منهم ،مث نظر اثنية فاختار عليا
أخي ووزيري ووارثي و وصيي وخليفِت ِف
امِت ووِل كل مؤمن بعدي ،من تواله توَل
هللا ،ومن عاداه عاد هللا.
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احلسي بن خالد
ابن طاووس ِف التحصي عن كتاب نور
اهلدى عن احلسي بن خالد عن علي بن
موسى الرضا عن أبيه عن آابئه عليهم
السالم قال رسول هللا ص من أحب أن
يتمسك بديين و يركب سفينة النجاة بعدي
فليقتد بعلي بن أيب طالب و ليعاد عدوه و
ليوال وليه فإنه وصيي و خليفِت على أمِت
ِف حيايت و بعد وفايت و هو إمام كل مسلم
و أمري كل مؤمن بعدي قوله قوِل و أمره
أمري و هنيه هنيي و ابئعه بعدي و َنصره
َنصري و خاذله خاذِل.
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صاحب كتاب فرائد السمطي ابسناده عن
االمام علي بن موسى الرضا ،عن أبيه ،عن
آابئه (عليهم السالم) قالوا :قال رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله) :من أحب أن يتمسك
بديين ويركب سفينة النجاة بعدي ،فليقتد
بعلي بن أيب طالب ،وليعاد عدوه ،وليوال
وليه ،فانه وصيي وخليفِت على امِت ِف
حيايت وبعد وفايت ،وهو امام كل مسلم،
وأمري كل مؤمن بعدي ،قوله قوِل ،وأمره
أمري ،وهنيه هنيي ،وَتبعه َتبعي ،وَنصره
َنصري ،وخاذله خاذِل.
كمال الدين للصدوق عن احلسي بن خالد،
عن علي بن موسى الرضا ،عن أبيه ،عن
آابئه عليهم السالم قال :قال رسول هللا
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صلى هللا عليه وآله :من أحب أن يستمسك
بديين ويركب سفينة النجاة بعدي فليقتد
بعلي ابن أيب طالب وليعاد عدوه وليوال
وليه ،فإنه وصيي وخليفِت على امِت ِف
حيايت وبعد وفايت ،وهو إمام كل مسلم
وأمري كل مؤمن بعدي ،قوله قوِل ،وأمره
أمري وهنيه هنيي ،وَتبعه َتبعي ،وَنصره
َنصري ،وخاذله خاذِل.

عبد الرمحن بن كثري

177

الطوسي ِف االماِل عن عبد الرمحن بن كثري،
عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده علي
بن احلسي "(عليهم السالم) عن احلسن بن
علي (عليه السالم ) قال قال رسول هللا
(صلى هللا عليه و آله) لعلي :أنت وِل كل
مؤمن بعدي.
اجمللسي عن كتاب الْبهان :عن عبد الرمحن
ابن كثري ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن علي بن
احلسي عليهم السالم عن احلسن بن علي
قال قال رسول هللا ( صلى هللا عليه و آله :
أما أنت مين وأَن منك ،وأنت وِل كل مؤمن
بعدي.
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حممد بن خالد
الصدوق ِف العيون عن حممد بن خالد الْبقى
قال :حدثين سيدى أبو جعفر حممد بن علي
عن أبيه على بن موسى الرضا عليه السالم
عن أبيه موسى بن جعفر عليهما السالم
قال :حدثين االجلح الكندى عن ابن بريده
عن أبيه ان النب (صلى هللا عليه واله) قال:
علي امام كل مؤمن بعدى.
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أبو اجلارود
عن أيب اجلارود ،عن أيب جعفر عليه السالم
قال نزلت هذه اآلية( :إَّنا وليكم هللا ورسوله
والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون
الزكاة وهم راكعون) فقال رسول هللا صلى
هللا عليه واله :علي بن أيب طالب وليكم
بعدي.
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حممد الكلب
حممد بن العباس ابن اجلحام ِف أتويل ما نزل
من القرآن عن حممد الكلب ،عن أيب عبد
هللا (عليه السالم) قال« :إن رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله) عرف أصحابه أمري
املؤمني مرتي :وذلك أنه قال هلم :أتدرون
من وليكم بعدي؟ قالوا :هللا ورسوله أعلم.
قال :فإن هللا تبارك وتعاَل قد قال( :فَإ ان هللاَ
ِ
هو موالهُ و ِج ِْْبيل و ِ
ني) يعين
صال ُح ال ُْمؤم َ
َُ َْ َ ُ َ َ
أمري املؤمني (عليه السالم) وهو وليكم
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بعدي .واملرة الثانية :يوم غدير خم حي
قال :من كنت مواله فعلي مواله».
اليقي البن طاووس عن حممد بن العباس بن
مروان من كتابه عن حممد الكلب عن أيب
عبد هللا عليه السالم قال إن رسول هللا صلى
هللا عليه واله عرف أصحابه أمري املؤمني
مرتي إنه قال هلم أ تدرون من وليكم بعدي
قالوا هللا ورسوله أعلم قال فإن هللا عز و جل
ِ
قد قال فَِإ ان ا
يل َو صالِ ُح
اَّللَ ُه َو َم ْوالهُ َو ج ِْْب ُ
ِ
ي يعين أمري املؤمني عليه السالم و
ال ُْم ْؤمنِ َ
املرة الثانية يوم غدير خم.

حبار األنوار عن كنز الفوائد عن حممد
احللب ،عن أيب عبد هللا عليه السالم قال:
إن رسول هللا صلى هللا عليه وآله عرف
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أصحابه أمري املؤمني عليه السالم مرتي،
وذلك أنه قال هلم :أتدرون من وليكم بعدي
؟ قالوا :هللا و رسوله أعلم ،قال :فإن هللا
تبارك وتعاَل قد قال " :فإن هللا هو مواله
وجْبيل وصاحل املؤمني  -يعين أمري املؤمني
 وهو وليكم بعدي ؟ واملرة الثانية ِف غديرخم حي قال :من كنت مواله فعلي مواله.
وروي عن ابن عباس مثله.
حبار األنوار عن شف :عن حممد بن العباس،
عن حممد الكلب ،عن أيب عبد هللا عليه
السالم قال :إن رسول هللا صلى هللا عليه
وآله عرف أصحابه أمري املؤمني مرتي :قال
هلم :أتدرون من وليكم بعدي ؟ قالوا :هللا و
رسوله أعلم قال فإن هللا إنه عزوجل قد قال:
" فإن هللا هو مواله وجْبيل وصاحل املؤمني
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" يعين أمري املؤمني ،واملرة الثانية يوم غدير
خم.

حممد بن سليمان
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حممد بن سليمان الكوِف ِف املناقب عن
كتاب اجلالء والشفاء واالحن واحملن قال
الصادق عليه السالم :قال صلى هللا عليه
واله :إن عليا ليس بظامل ومل خيلق للظلم ،وإن
عليا وليكم بعدي ،واحلكم حكمه ،والقول
قوله.
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أبو حنيفة النعمان املغريب
دعائم اإلسالم  :أمر غدير خم ومقام رسول
هللا ص فيه بوالية علي بن أيب طالب ص
معروف ومشهور ال يدفعه وِل وال عدو وأنه
ص ملا صدر عن حجة الوداع وصار بغدير
خم أمر بدوحات فقممن له وَندى ابلصالة
جامعة فاجتمع الناس وأخذ بيد علي فأقامه
إَل جانبه وقال أيها الناس اعلموا أن عليا
مين ِبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نب
بعدي وهو وليكم بعدي فمن كنت مواله
فعلي مواله مث رفع يديه حىت رئي بياض إبطيه
فقال اللهم وال من وااله وعاد من عاداه
وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر
احلق معه حيث دار .فأي بيعة تكون آكد
من هذه البيعة والوالية.
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الثالثِ :ف تفصيل متام أمساء الثين عشر

 .1جابر بن عبد هللا قال :ملا أنزل هللا عزوجل
على نبيه" اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا
وأطيعوا الرسول واوِل االمر منكم" قلت :اي
رسول هللا عرفنا هللا و رسوله فمن اولوا االمر
الذين قرن هللا طاعتهم بطاعتك ؟ قال :هم
خلفائي اي جابر ،وأئمة املسلمي بعدي،
أوهلم علي بن أيب طالب مث احلسن واحلسي،
مث علي بن احلسي مث حممد بن علي املعروف
ِف التوراة ابلباقر ،وستدركه اي جابر ،فإذا
لقيته فاقرءه مين السالم ،مث الصادق جعفر
بن حممد ،مث موسى بن جعفر ،مث علي بن
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موسى مث حممد بن علي ،مث علي بن حممد مث
احلسن بن علي ،مث مسيي وكنيي حجة هللا ِف
أرضه وبقيته ِف عباده ابن احلسن بن علي،
ذاك الذي يفتح هللا  -تعاَل ذكره  -على
يديه مشارق االرض ومغارِبا.
 .2عيسى بن أمحد ،عن أيب احلسن علي بن
حممد العسكري ،عن آابئه عليهم السالم
قال :قال علي صلوات هللا عليه :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وآله :من سره أن يلقى
هللا عزوجل آمنا ال َيزنه الفزع االكْب
فليتولك وليتول ابنيك احلسن واحلسي
وعلي بن احلسي وحممد بن علي وجعفر بن
حممد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى
وحممدا وعليا واحلسن مث املهدي وهو
خامتهم ،وليكونن ِف آخر الزمان قوم
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يتولونك اي علي ،صلوات هللا عليهم أفضل
الصلوات ،اولئك يتجاوز عن سيئاَتم جزاء
ِبا كانوا يعلمون .
 .3عيسى بن موسى اهلامشي بسر من رأى ،قال
حدثين أيب ،عن أبيه ،عن آابئه ،عن احلسي
بن علي ،عن أبيه علي عليه السالم قال،
قلت :اي رسول هللا وكم االئمة بعدك ؟ قال:
أنت اي علي ،مث ابناك احلسن واحلسي ،وبعد
احلسي علي ابنه ،وبعد علي حممد ابنه ،وبعد
حممد جعفر ابنه ،وبعد جعفر موسى ابنه،
وبعد موسى علي ابنه وبعد علي حممد ابنه،
وبعد حممد علي ابنه ،وبعد علي احلسن ابنه
وبعد احلسن ابنه احلجة ،من ولد احلسن.
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 .4عن أيب احلجاف داود بن أيب عوف ،عن
احلسن بن علي عليه السالم قال :مسعت
رسول هللا صلى هللا عليه وآله يقول لعلي
عليه السالم :أنت وارث علمي ومعدن
حكمي واالمام بعدي ،فإذا استشهدت
فابنك احلسن ،فإذا استشهد احلسن فابنك
احلسي ،فإذا استشهد احلسي فابنه علي،
يتلوه تسعة من صلب احلسي أئمة أطهار،
فقلت :اي رسول هللا فما أمساؤهم ؟ قال:
علي وحممد وجعفر وموسى وعلي وحممد
وعلي واحلسن واملهدي من صلب احلسي،
ميال هللا تعاَل به االرض قسطا وعدال كما
ملئت جورا وظلما.
 .5إمساعيل بن عبد هللا قال :قال احلسي بن
علي عليهما السالم:قال رسول هللا صلى هللا
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عليه وآله  :إذا مت فأبوك علي أوَل يب
وِبكاين ،فإذا مضى أبوك فأخوك احلسن
أوَل به ،فإذا مضى احلسن فأنت أوَل به،
قلت :اي رسول هللا فمن بعدي أوَل يب ؟
فقال :ابنك علي أوَل بك من بعدك ،فإذا
مضى فابنه حممد أوَل به ،فإذا مضى حممد
فابنه جعفر أوَل به ِبكانه من بعده ،فإذا
مضى جعفر فابنه موسى أوَل به من بعده،
فإذا مضى موسى فابنه علي أوَل به من
بعده ،فإذا مضى علي فابنه حممد أوَل به من
بعده ،فإذا مضى حممد فابنه علي أوَل به من
بعده ،فإذا مضى علي فابنه احلسن أوَل به
من بعده ،فإذا مضى احلسن وقعت الغيبة ِف
التاسع من ولدك ،فهذه االئمة التسعة من
صلبك ،أعطاهم هللا علمي وفهمي.
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 .6عائشة فقلت :كان لنا مشربة وكان النب إذا
أراد لقاء جْبئيل عليه السالم لقيه فيها
وأمرين أن ال يصعد إليه أحد ،فدخل عليه
احلسي بن علي عليهما السالم ومل نعلم ،
فقال له جْبئيل أخْبين ريب جل جالله ،إنه
سيخلق من صلب احلسي ولدا مساه عنده
عليا خاضع هلل خاشع ،مث خيرج من صلب
علي ابنه ومساه عنده حممدا قانتا هلل ساجدا
 ،مث خيرج من صلب حممد ابنه ومساه عنده
جعفرا َنطق عن هللا صادق ِف هللا ،وخيرج
هللا من صلبه ابنه ومساه عنده موسى واثق
ابهلل حمب ِف هللا ،وخيرج هللا من صلبه ابنه
ومساه عنده علي الراضي ابهلل والداعي إَل
هللا عزوجل ،وخيرج من صلبه ابنه ومساه عنده
حممدا املرغب ِف هللا والذاب عن حرم هللا،
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وخيرج من صلبه ابنه ومساه عنده عليا
املكتفي ابهلل والوِل هلل ،مث خيرج من صلبه
ابنه ومساه احلسن مؤمن ابهلل مرشد إَل هللا،
وخيرج من صلبه كلمة احلق ولسان الصدق
ومظهر احلق حجة هللا على بريته ،له غيبة
طويلة ،يظهر هللا تعاَل به االسالم وأهله،
وخيسف به الكفر وأهله .فأخرجت البياض
وكتبت هذا اخلْب ،فأملت علي حفظا ولفظا
مث قالت :اكتمه علي اياب سلمة ما دمت
حية ،فكتمت عليها.
 .7سهل بن سعد االنصاري قال :سألت فاطمة
بنت رسول هللا صلى هللا وآله عن االئمة
فقالت :كان رسول هللا صلى هللا عليه وآله
يقول لعلي عليه السالم :اي علي أنت االمام
واخلليفة بعدي وأنت أوَل ابملؤمني من
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أنفسهم ،فإذا مضيت فابنك احلسن أوَل
ابملؤمني من أنفسهم ،فإذا مضى احلسن
فاحلسي أوَل ابملؤمني من أنفسهم فإذا
مضى احلسي فابنه علي بن احلسي أوَل
ابملؤمني من أنفسهم ،فإذا مضى علي فابنه
حممد أوَل ابملؤمني من أنفسهم ،فإذا مضى
حممد فابنه جعفر أوَل ابملؤمني من أنفسهم
فإذا مضى جعفر فابنه موسى أوَل ابملؤمني
من أنفسهم ،فإذا مضى موسى فابنه علي
أوَل ابملؤمني من أنفسهم ،فإذا مضى علي
فابنه حممد أوَل ابملؤمني من أنفسهم ،فإذا
مضى حممد فابنه علي أوَل ابملؤمني من
أنفسهم فإذا مضى علي فابنه احلسن أوَل
ابملؤمني من أنفسهم ،فإذا مضى احلسن
فالقائم املهدي أوَل ابملؤمني من أنفسهم،
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يفتح هللا به مشارق االرض ومغارِبا ،فهم
أئمة احلق وألسنة الصدق ،منصور من
نصرهم ،خمذول من خذهلم.
 .8يونس بن ظبيان عن الصادق جعفر بن حممد
عليه السالم قال اي يونس إذا أردت العلم
الصحيح فعندَن أهل البيت ،فإَن ورثناه
فقلت :اي ابن رسول هللا وكل من كان من
أهل البيت ورث كما ورثتم من كان من ولد
علي وفاطمة عليهما السالم ؟ فقال :ما ورثه
إال االئمة االثنا عشر ،قلت :مسهم ِل اي ابن
رسول هللا قال :أوهلم علي بن أيب طالب
وبعده احلسن واحلسي وبعده علي بن
احلسي ،وبعده حممد بن علي الباقر ،مث أَن،
وبعدي موسى ولدي ،وبعد موسى علي ابنه،
وبعد علي حممد ابنه وبعد حممد علي ابنه،
195

وبعد علي احلسن ابنه ،وبعد احلسن احلجة
صلوات هللا عليهم ،اصطفاَن هللا وطهرَن
وآَتَن ما مل يؤت أحدا من العاملي.
 .9شعيب العقرقوِف ،عن الصادق جعفر بن
حممد عليه السالم قال ليونس إذا أردت
العلم الصحيح فعندَن ،فنحن أهل الذكر
الذي قال هللا تعاَل " :فاسألوا أهل الذكر
إن كنتم ال تعلمون " فإَن ورثناه فقال يونس:
اي ابن رسول هللا وكل من كان من أهل البيت
ورث كما ورثتم من كان من ولد علي
وفاطمة عليهما السالم ؟ فقال :ما ورثه إال
االئمة االثنا عشر ،فقال :مسهم ِل اي ابن
رسول هللا قال :أوهلم علي بن أيب طالب
وبعده احلسن واحلسي وبعده علي بن
احلسي ،وبعده حممد بن علي الباقر ،مث أَن،
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وبعدي موسى ولدي ،وبعد موسى علي ابنه،
وبعد علي حممد ابنه وبعد حممد علي ابنه،
وبعد علي احلسن ابنه ،وبعد احلسن احلجة
صلوات هللا عليهم ،اصطفاَن هللا وطهرَن
وآَتَن ما مل يؤت أحدا من العاملي.
.10عبد العظيم احلسين قال :دخلت على
سيدي علي بن حممد عليهما السالم فقلت
له :اي ابن رسول هللا إين اريد أن أعرض
عليك ديين فإن كان مرضيا ثبت عليه حىت
ألقى هللا عزوجل ،فقال :هات اي أاب القاسم،
فقلت :إين أقول :إن هللا تبارك وتعاَل واحد
ليس كمثله شئ ،خارج من احلدين :حد
االبطال وحد التشبيه ،وإنه ليس جبسم وال
صورة وال عرض وال جوهر ،بل هو جمسم
االجسام ومصور الصور وخالق االعراض
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واجلواهر ،ورب كل شئ ومالكه وجاعله
وحمدثه .وإن حممد عبده ورسوله خامت النبيي
ال نب بعده إَل يوم القيامة وإن شريعته خامته
الشرائع وال شريعة بعده إَل يوم القيامة
وأقول إن االمام واخلليفة ووِل االمر بعده
أمري املؤمني علي بن أيب طالب عليه السالم
مث احلسن مث احلسي مث علي بن احلسي مث
حممد بن علي مث جعفر بن حممد مث موسى
بن جعفر مث علي بن موسى مث حممد بن علي
مث أنت اي موالي فقال عليه السالم :ومن
بعدي احلسن ابين .فكيف للناس ابخللف
من بعده؟ قال :فقلت :وكيف ذلك اي
موالي ؟ قال :النه ال يرى شخصه وال َيل
ذكره ابمسه حىت خيرج فيمال االرض قسطا
وعدال كما ملئت جورا وظلما.
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.11عن داود بن القاسم اجلعفري  ،عن أيب
جعفر حممد بن علي الثاين قال  :أقبل أمري
املؤمني ذات يوم ومعه احلسن بن علي
عليهما السالم وسلمان الفارسي رمحه هللا
فدخل املسجد احلرام إذ أقبل رجل حسن
اهليئة واللباس فسأل عن مسائل ؟ فالتفت
أمري املؤمني عليه السالم إَل أيب حممد
احلسن بن علي عليه السالم فقال  :اياب
حممد أجبه فاجابه عنها .فقال الرجل :
أشهد أن ال إله إال هللا ومل أزل أشهد ِبا ،
وأشهد أن حممد رسول هللا ومل أزل أشهد
بذلك  ،وأشهد أنك وصي رسول هللا القائم
حبجته  -وأشار إَل أمري املؤمني عليه السالم
 ومل أزل أشهد ِبا  ،وأشهد أنك وصيهوالقائم حبجته  -وأشار إَل [ أيب حممد ]
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احلسن عليه السالم  -وأشهد أن احلسي
بن علي عليه السالم وصي أبيك والقائم
حبجته بعدك  ،و أشهد على علي بن احلسي
أنه القائم ِبمر احلسي

عليه السالم

عليه السالم بعده  ،وأشهد على حممد بن
علي عليه السالم أنه القائم ِبمر علي بن
احلسي ،وأشهد على جعفر بن حممد عليه
السالم أنه القائم ِبمر حممد بن علي ،
وأشهد على موسى بن جعفر عليه السالم
أنه القائم ِبمر جعفر بن حممد و أشهد على
علي بن موسى عليه السالم أنه القائم ِبمر
موسى بن جعفر  ،وأشهد على حممد بن علي
أنه القائم ِبمر علي بن موسى  ،وأشهد على
علي بن حممد أنه القائم ِبمر حممد بن علي
 ،وأشهد على احلسن بن علي عليه السالم
200

أنه القائم ِبمر علي بن حممد  ،وأشهد على
رجل من ولد احلسن بن علي عليه السالم
ال يسمى وال يكىن

حىت يظهر أمره

فيمالها عدال كما ملئت جورا  ،أنه القائم
ِبمر احلسن بن علي  ،والسالم عليك اي أمري
املؤمني ورمحة هللا وبركاته  ،مث قام فمضى..

انتهى واحلمد هلل
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