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املقدمة
بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني .اللهم صل على حممد واله
الطاهرين .ربنا اغفر لنا وإلخواننا املؤمنني.
بعد ان امتمت كتايب (قرآنية التشيع) الذي هو أحد اركان مشروعي التأليفي
(أصول التشيع) اشرع هنا يف اجلزء الثان من ذلك املشرع اال وهو (سنية
التشيع) بذكر النصوص الواردة عن رسول هللا صلى هللا عليه واله واليت هلا
شاهد مصدق من املعارف الثابتة من القران والسنة القطعية.
ان الكثريين يعلمون ان كثريا من املعارف الشيعية وخصوصا اجلوهرية واحملورية
منها واردة عن رسول هللا صلى هللا عليه واله ليس فقط عن طريق اهل البيت
واصحاهبم بل عن طريق اصحاب رسول هللا والتابعني هلم ورواة احلديث من
غري الشيعة .وهنا اورد عددا خمتصرا من الرواايت يف أصل التشيع اال وهو
والية اهل البيت عليه السالم بكوهنم االئمة االوصياء والة االمر.
هذه الرواايت اليت اخرجتها هنا كلها حق وصدق وعلم ان شاء هللا إلهنا
موافقة حملكم القران وقطعي السنة و هلا شواهد واضحة منهما وهللا املسدد.
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فصل :أصول التشيع من معجم الطربان
( علي وارث رسول هللا واحق الناس به)
ابن عباس أن عليا كان يقول يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :إن
هللا عزوجل يقول  { :أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم } وهللا ال
ننقلب على أعقابنا بعد إذ هداان هللا وهللا لئن مات أو قتل ألقاتلن على ما
قاتل عليه حىت أموت وهللا إن ألخوه ووليه وابن عمه ووارثه فمن أحق به
مين؟
( هللا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها)
علي قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله لفاطمة  ( :إن هللا يغضب
لغضبك ويرضى لرضاك ).
( علي مبنزلة هارون من موسى)
سعدا قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله لعلي  ( :أنت مين مبنزلة
هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي ) .تعليق :قوله ( ال نيب بعدي) يشري
اىل عموم املنزلة اال ما خصص)
(هللا ورسوله حيبان احلسن عليه السالم وحيبان من حيبه)
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سعيد بن زيد بن نفيل  :أن النيب صلى هللا عليه و اله احتضن حسنا فقال
 ( :اللهم إن قد أحببته فأحبه ).
الرباء بن عازب قال  :رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و اله حامل احلسن بن
علي على عاتقه وهو يقول  :اللهم إن أحب حسنا فأحبه.
عائشة أن النيب صلى هللا عليه و اله كان أيخذ حسنا فيضمه إليه فيقول :
اللهم إن هذا ابين فأحبه وأحب من حيبه.
( على من رسول هللا وابو ولده)
أسامة بن زيد  :أن النيب صلى هللا عليه و اله قال (وأنت اي علي فمين وأبو
ولدي ).
(رسول هللا من علي و علي منه وجربايئل منهما)
عن أيب رافع :ملا قتل علي يوم أحد أصحاب األلوية قال جربيل عليه السالم
اي رسول هللا إن هذه هلي املواساة فقال النيب صلى هللا عليه و اله  ( :إنه مين
وأان منه ) قال جربيل  :وأان منكما اي رسول هللا.
( هللا و رسوله و جربائل رضوا عن علي يف بعث)
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عن أيب رافع :أن رسول هللا صلى هللا عليه و اله بعث عليا مبعثا فلما قدم
قال له رسول هللا صلى هللا عليه و اله  ( :هللا ورسوله وجربيل عليهم السالم
عنك راضون ).
(من احب عليا فقد احب و هللا و رسوله ومن ابغض عليا فقد ابغض هللا و
رسوله)
عن أيب رافع :أن رسول هللا صلى هللا عليه و اله قال لعلي  ( :من أحبه فقد
أحبين ومن أحبين فقد أحبه هللا ومن أبغضه فقد أبغضين ومن أبغضين فقد
أبغض هللا )
( رسول هللا اخو علي وهو اخوه)
عن أيب رافع :أن رسول هللا صلى هللا عليه و اله قال لعلي  ( :أما ترضى
أنك أخي وأان أخوك ).
( جماهدة من قاتل عليا ابليد او ابللسان او ابلقلب واجب)
عن أيب رافع قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ( :اي أاب رافع سيكون
بعدي قوم يقاتلون عليا حقا على هللا جهادهم فمن مل يستطع جهادهم بيده
فبلسانه فمن مل يستطع بلسانه فبقلبه ليس وراء ذلك شيء ).
( انجى هللا تعاىل عليا)
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جابر  :قال  :ملا كان يوم غزوة الطائف قام النيب صلى هللا عليه و اله مع
علي مليا من النهار فقال له أبو بكر  :اي رسول هللا لقد طالت مناجاتك
عليا منذ اليوم فقال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  ( :ما أان انتجيته ولكن
هللا انتجاه ).
( اخللفاء اثنا عشر كلهم من قريش)
جابر بن مسرة  :قال مسعت النيب صلى هللا عليه و اله يقول  ( :ال يزال هذا
الدين عزيزا منيعا إىل اثين عشر خليفة ) فقال كلمة فقلت أليب  :ما قال
رسول هللا صلى هللا عليه و اله ؟ قال  ( :كلهم من قريش ) .ت :ال يزال
اي متصال و عزيزا منيعا اي على السنة وخليفة اي ويل امر مفرتض الطاعة،
ومن قريش مفسر بغريه ابهنم العرتة اهل البيت صلوات هللا عليهم.
جابر  :قال  :انتهيت إىل النيب صلى هللا عليه و اله مع أيب فقال رسول هللا
صلى هللا عليه و اله  ( :ال يزال هذه األمة مستقيم أمرها حىت يكون اثنا
عشر خليفة ) مث قال كلمة خفية فقلت أليب  :ما قال ؟ قال  ( :كلهم من
قريش ) ت :ال يزال اي مستمر ومتصل مستقيم امرها اي دينها على اهلداية
وخليفة اي ويل االمر االمر ابلطاعة الواجبة ،ومن قريش مفسر بغريه ابهنم
العرتة اهل البيت صلوات هللا عليهم.
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جابر بن مسرة :قال  :جئت مع أيب إىل املسجد والنيب صلى هللا عليه و اله
خيطب فسمعته يقول  ( :يكون من بعدي اثنا عشر خليفة ) مث خفض
صوته فلم أدر ما يقول فقلت أليب  ( :ما يقول ؟ قال  ( :كلهم من قريش
) ) .ت :يكون من بعدي اي متصال وخليفة اي ويل االمر االمر ابلطاعة
الواجبة ،ومن قريش مفسر بغريه ابهنم العرتة اهل البيت صلوات هللا عليهم.
جابر بن مسرة  :قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و اله يقول  ( :ال يزال
الدين قائما حىت تقوم الساعة أو يكون اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ) .
ت :ال يزال اي متصال و قائما اي على اهلداية أو يكون حىت يكون اثنا
عشر خليفة اي ويل امر واجب الطاعة ومن قريش مفسر بغريه ابهنم العرتة
اهل البيت صلوات هللا عليهم.
جابر بن مسرة  :قال  :دخلت مع أيب على رسول هللا صلى هللا عليه و اله
فقال  ( :إن هذا األمر لن ميضي ولن ينقضي حىت ينقضي اثنا عشر خليفة
) مث تكلم بشيء مل أفهمه قلت أليب  :ما الذي قال ؟ قال  ( :كلهم من
قريش ).
( القيمون اثنا عشر كلهم من قريش)
جابر بن مسرة  :قال  :كنت مع أيب عند النيب صلى هللا عليه و اله فقال ( :
يكون هلذه األمة اثنا عشر قيما ال يضرهم من خذهلم ) مث مهس رسول هللا
صلى هللا عليه و اله بكلمة مل أمسعها فقلت أليب  :ما الكلمة اليت مهس هبا
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النيب صلى هللا عليه و اله ؟ قال  ( :كلهم من قريش ) ت :قيما اي خليفة
ويل امر مفرتض الطاعة ،ال يضرهم من خذهلم اي متهدون ،ومن قريش
مفسر بغريه ابهنم العرتة اهل البيت صلوات هللا عليهم.
جابر  :قال  :كنت عند رسول هللا صلى هللا عليه و اله فسمعته يقول ( :
ال يزال أمر هذه األمة ظاهرا حىت يقوم اثنا عشر ) وقال كلمة خفيت علي
وكان أيب أدىن إليه جملسا مين فقلت  :ما قال ؟ قال  ( :كلهم من قريش ).
ت :ال يزال اي مستمر ومتصل أمر هذه األمة ظاهرا ،اي دينها قائما ،و
يقوم اي ابخلالفة و والية االمر ابلطاعة ،الواجبة ،ومن قريش مفسر بغريه
ابهنم العرتة اهل البيت صلوات هللا عليهم.
(سد أبواب املسجد كلها غري ابب علي)
جابر بن مسرة  :قال  :أمر رسول هللا صلى هللا عليه و اله بسد أبواب املسجد
كلها غري ابب علي فقال العباس  :اي رسول هللا قدر ما أدخل أان وحدي
وأخرج ؟ قال  ( :ما أمرت بشيء من ذلك ) فسدها كلها غري ابب علي.
( علي مبنزلة هارون من موسى)
جابر  :قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله لعلي  ( :أنت مين مبنزلة
هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي ).
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( علي حامل راية رسول هللا يف الدنيا واالخرة)
جابر  :قال  :قالوا  :اي رسول هللا من حيمل رايتك يوم القيامة ؟ قال  ( :من
حيسن أن حيملها إال من محلها يف الدنيا علي ابن أيب طالب ) رضي هللا عنه.
( االمراء احلق اثنا عشر كلهم من قريش)
جابر بن مسرة  :قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  ( :ال تزال أميت
على احلق ظاهرين حىت يكون عليهم اثنا عشر أمريا كلهم من قريش ) .ت:
أمريا اي ويل امر طاعته واجبة اي العرتة اهل البيت االوصياء ،فهي امرة
طاعة.
( من كان هللا ورسوله مواله فعلي مواله)
جرير  :قال  :شهدان املوسم يف حجة مع رسول هللا صلى هللا عليه و اله
وهي حجة الوداع فبلغنا مكاان يقال له غدير خم فنادى الصالة جامعة
فاجتمعنا املهاجرون واألنصار فقام رسول هللا صلى هللا عليه و اله وسطنا
فقال  ( :أيها الناس مب تشهدون ؟ ) قالوا  :نشهد أن ال إله إال هللا قال :
( مث مه ؟ ) قالوا  :وأن حممدا عبده ورسوله قال  ( :فمن وليكم ؟ ) قالوا :
هللا ورسوله موالان قال  ( :من وليكم ؟ ) مث ضرب بيده على عضد علي
فأقامه فنزع عضده فأخذ بذراعيه فقال  ( :من يكن هللا ورسوله مواله فإن
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هذا مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه اللهم من أحبه من الناس فكن
له حبيبا ومن أبغضه فكن له مبغضا.
( ويل علي ويل هللا وعدوه عدو هللا  ،من احب عليا كان هللا له حبيبا ومن
ابغضه كان هللا له مبغضا)
جرير  :قال  :شهدان املوسم يف حجة مع رسول هللا صلى هللا عليه و اله
وهي حجة الوداع فبلغنا مكاان يقال له غدير خم فنادى الصالة جامعة
فاجتمعنا املهاجرون واألنصار فقام رسول هللا صلى هللا عليه و اله وسطنا
فقال  ( :أيها الناس مب تشهدون ؟ ) قالوا  :نشهد أن ال إله إال هللا قال :
( مث مه ؟ ) قالوا  :وأن حممدا عبده ورسوله قال  ( :فمن وليكم ؟ ) قالوا :
هللا ورسوله موالان قال  ( :من وليكم ؟ ) مث ضرب بيده على عضد علي
فأقامه فنزع عضده فأخذ بذراعيه فقال  ( :من يكن هللا ورسوله مواله فإن
هذا مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه اللهم من أحبه من الناس فكن
له حبيبا ومن أبغضه فكن له مبغضا.
( كان احلسن بن علي اشبه الناس برسول هللا )
كليب قال  :ذكر احلسن بن علي عند ابن عباس فقال  :إنه كان يشبه
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم.
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أنس قال  :كان أشبههم برسول هللا صلى هللا عليه و اله احلسن بن علي
رضي هللا عنه.
إمساعيل بن أيب خالد  :عن أيب جحيفة قال  :رأيت النيب صلى هللا عليه
و اله وكان احلسن بن علي يشبهه.
البهي قال إن أردمت أن تنظروا إىل شبه النيب صلى هللا عليه و اله فانظروا إىل
احلسن بن علي رضي هللا عنهم
إمساعيل قال  :قال يل أبو جحيفة  :قد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و
اله وكان احلسن بن علي يشبهه.
( احلسن سيد)
املقربي قال  :كنا مع أيب هريرة فجاء احلسن بن علي فسلم عليه فرد عليه
القوم ومضى و أبو هريرة ال يعلم فقيل له هذا حسن بن علي يسلم فلحقه
فقال  :وعليك اي سيدي فقيل له  :تقول اي سيدي ؟ فقال  :أشهد أن
رسول هللا صلى هللا عليه و اله قال  :إنه سيد.
( احلسن واحلسني سيدا شباب اهل اجلنة)
عمر بن اخلطاب أن النيب صلى هللا عليه و اله قال  :احلسن و احلسني سيدا
شباب أهل اجلنة.
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احلارث  :عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :احلسن و
احلسني سيدا شباب أهل اجلنة.
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه و اله قال  :احلسن و احلسني سيدا
شباب أهل اجلنة.
عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله حسن و
حسني سيدا شباب أهل اجلنة.
( احلسن واحلسني سيدا شباب اهل اجلنة وابومها خري منهما)
حذيفة قال  :رأينا يف وجه رسول هللا صلى هللا عليه و اله السرور يوما من
األايم فقلنا  :اي رسول هللا لقد رأينا يف وجهك تباشري السرور قال  :وكيف
ال أسر وقد أاتن جربيل عليه السالم فبشرن أن حسنا و حسينا سيدا شباب
أهل اجلنة وأبومها أفضل منهما.
قرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :احلسن و احلسني سيدا شباب
أهل اجلنة وأبومها خري منهما.
( اله و رسوله حيبان احلسن و احلسني)
أسامة بن زيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :احلسن و احلسني
سيدا شباب أهل اجلنة اللهم إن أحبهما فأحبهما.
( جعل هللا ذرية رسول هللا من صلب علي)
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جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :إن هللا عز و جل جعل ذرية
كل نيب يف صلبه وإن هللا تعاىل جعل ذرييت يف صلب علي بن أيب طالب
رضي هللا عنه.
( رسول هللا ابو ولد فاطمة وعصبتهم)
عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و اله يقول كل بين أنثى فإن
عصبتهم ألبيهم ما خال ولد فاطمة فإن أان عصبتهم وأان أبوهم.
( حب اهل بيت رسول هللا واجب ومن حب هللا ورسوله)
عبد هللا بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :أحبو هللا ملا
يغدوكم من نعمه وأحبون حلب هللا وأحبوا أهل بييت حليب.
( قرابة النيب الذي مودهتم واجبة علي وفاطمة و ابنامها)
ابن عباس قال  :ملا نزلت { قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب
} قالوا  :اي رسول هللا ومن قرابتك هؤالء الذين وجبت علينا مودهتم ؟ قال
 :علي و فاطمة وابنامها.
( من احب احلسن فقد احب رسول هللا)
احلارث  :عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله للحسني بن
علي من أحب هذا فقد أحبين.
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( من احب احلسن و احلسني فقد احب رسول هللا ومن ابغضهما فقد ابغض
رسول هللا)
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :من أحبهما فقد
أحبين ومن أبغضهما فقد أبغضين يعين احلسن و احلسني.
( اهل بيت رسول هللا علي و فاطمة وابنيهما)
عن أم سلمة أن رسول هللا صلى هللا عليه و اله مجع (علي) فاطمة و حسنا
و حسينا مث أدخلهم حتت ثوبه مث قال  :اللهم هؤالء أهل بييت قالت أم
سلمة  :قلت اي رسول هللا أدخلين معهم قال  :إنك من أهلي .تعليق احلديث
اثبت معلوم اهنم مخسة فذكرت عليا عليهم السالم.
( آل حممد علي وفاطمة وابنيها وعليهم صلوات هللا و بركاته)
أم سلمة أن رسول هللا صلى هللا عليه و اله قال لفاطمة  :ائتيين بزوجك
وابنيه فجاءت هبم فألقى رسول هللا صلى هللا عليه و اله كساء فدكيا مث وضع
يده عليهم مث قال  :اللهم إن هؤالء آل حممد صلى هللا عليه و اله فاجعل
صلواتك وبركاتك على آل حممد فإنك محيد جميد قالت أم سلمة  :فرفعت
الكساء ألدخل معهم فجبذه من يدي وقال  :إنك على خري .
( بيت فاطمة هم اهل البيت الذي اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا)
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أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه و اله كان مير ببيت فاطمة ستة
أشهر إذا خرج من صالة الفجر يقول  :اي أهل البيت الصالة { إمنا يريد
هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا }.
أبو احلمراء يقول  :رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و اله أييت ابب فاطمة
ستة أشهر فيقول  { :إمنا يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
تطهريا } .
( ترك النيب الكتاب والعرتة من اخذ هبما مل يضل ومها ال يفرتقان )
عن أيب سعيد اخلدري قال قال النيب صلى هللا عليه و اله  :أيها الناس إن
اترك فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا بعدي أمرين أحدمها أكرب من اآلخر
كتاب هللا حبل ممدود ما بني السماء واألرض وعرتيت أهل بييت وإهنما لن
يفرتقا حىت يردا علي احلوض  .تعليق :عدم االفرتاق معريف.
جابر قال  :رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و اله يف حجته يوم عرفة وهوعلى
انقته القصواء فخطب فسمعته وهو يقول  :أيها الناس قد تركت فيكم ما إن
أخذمت به لن تضلوا كتاب هللا وعرتيت أهل بييت.
زيد بن أرقم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :إن لكم فرط وإنكم
واردون علي احلوض عرضه ما بني صنعاء إىل بصرى فيه عدد الكواكب من
قدحان الذهب والفضة فانظروا كيف ختلفون يف الثقلني فقام رجل فقال :
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اي رسول هللا وما الثقالن ؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :األكرب
كتاب هللا سبب طرفه بيد هللا وطرفه أبيديكم فتمسكوا به لن تزالوا وال تضلوا
واألصغر عرتيت وإهنم لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض وسألت هلما ذاك ريب
فال تقدمومها فتهلكوا وال تعلمومها فإهنما أعلم منكم.
( علي سيد العرب حبه واجب والتمسك به واجب وعاصم من الضالل)
عن أيب ليلى عن احلسن بن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله :
اي أنس انطلق فادع يل سيد العرب يعين عليا فقال عائشة  :ألست سيد
العرب ؟ قال  :أان سيد ولد آدم و علي سيد العرب فلما جاء علي أرسل
رسول هللا صلى هللا عليه و اله إىل األنصار فأتوه فقال هلم  :اي معشر األنصار
أال أدلكم على ما إن متسكتم به لن تضلوا بعده ؟ قالوا  :بلى اي رسول هللا
قال  :هذا علي فأحبوه حبيب وكرموه لكراميت فإن جربيل صلى هللا عليه و اله
أمرن ابلذي قلت لكم عن هللا عزوجل.
( رأس احلسني اول رأس محل يف االسالم)
الشعيب قال  :رأس احلسني أول رأس محل يف اإلسالم.
( وجوب السمع والطاعة لويل االمر)
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عن أيب مالك األشعري أن رسول هللا صلى هللا عليه و اله قال  :من مل يشرك
ابهلل شيئا بعد إذ آمن به وأقام الصالة املكتوبة وأدى الزكاة املفروضة وصام
رمضان ومسع وأطاع فمات على ذلك وجبت له اجلنة .ت:مسع واطاع اي
لويل االمر الوصي مفرتض الطاعة.
( رسول هللا من علي وعلي منه وال يؤدي عن رسول هللا اال علي)
حبشي بن جنادة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و اله يقول  :علي
مين وأان منه وال يؤدي عين إال أان او علي.
( من كان رسول هللا مواله فعلي مواله ،وهللا تعاىل ويل وليه وعدو عدوه)
حبشي بن جنادة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و اله يقول يوم غدير
خم  :اللهم من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه
وانصر من نصره وأعن من أعانه.
( علي مبنزلة هارون من موسى)
حبشي بن جنادة عن النيب صلى هللا عليه و اله أنه قال لعلي  :أنت مين
مبنزلة هارون من موسى.
( احلسن و احلسني رحيانيت رسول هللا من الدنيا يشمهما)

28

عن أيب أيوب األنصاري قال  :دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه و اله
و احلسن و احلسني يلعبان بني يديه ويف حجره فقلت  :اي رسول هللا
أحتبهما ؟ قال  :وكيف ال أحبهما ومها رحيانتاي من الدنيا أمشهما.
( للدين اهل اذا وليه غريهم بكي عليه)
املطلب بن عبد هللا قال قال أبو أيوب ملروان بن احلكم قال رسول هللا صلى
هللا عليه و اله  :ال تبكوا على الدين إذا وليتموه أهله ولكن ابكوا عليه إذا
وليتموه غري أهله .تعليق وهذا يعين ان للدين وواليته اهال فيهم شروط.
( ان هللا عز و جل اطلع إىل أهل األرض فاختار منهم رسول هللا فبعثه نبيا
مث اطلع الثانية فاختار ابمري املؤمنني فأوحى إىل النيب ان ينكحه فاطمة و
يتخذته وصيا).
عن أيب أيوب األنصاري أن رسول هللا صلى هللا عليه و اله قال لفاطمة :
أما علمت أن هللا عز و جل اطلع إىل أهل األرض فاختار منهم أابك فبعثه
نبيا مث اطلع الثانية فاختار بعلك فأوحى إيل فأنكحته واختذته وصيا.
( رسول هللا تعاىل امر اصحابه بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني)
عن أيب حمنف بن سليم قال  :أتينا أاب أيوب األنصاري وهو يعلف خيال له
بصعنىب فقلنا عنده فقلت له  :أاب أيوب قاتلت املشركني مع رسول هللا صلى
هللا عليه و اله مث جئت تقاتل املسلمني قال  :إن رسول هللا صلى هللا عليه و
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اله أمرن بقتال ثالثة الناكثني والقاسطني واملارقني فقد قاتلت الناكثني وقاتلت
القاسطني وأان مقاتل إن شاء هللا املارقني ابلشعفات ابلطرقات ابلنهراوات
وما أدري ما هم ؟
( من كان رسول هللا مواله فعلي مواله)
أبو أيوب األنصاري مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و اله يقول  :من
كنت مواله فعلي مواله.
( هللا ويل من يوايل عليا وعدو من يعاديه)
رايح بن احلارث النخعي قال  :كنا قعودا مع علي فجاء ركب من األنصاري
عليهم العمائم فقالوا  :السالم عليك اي موالان فقال علي  :أان موالكم وأنتم
قوم عرب قالوا  :نعم مسعنا النيب صلى هللا عليه و اله يقول  :من كنت مواله
فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وهذا أبو أيوب فينا فحسر
أبو أيوب العمامة عن وجهه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و اله يقول
 :من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه.
( علي مبنزلة هارون من موسى)
عن أيب أيوب أن رسول هللا صلى هللا عليه و اله قال لعلي  :أنت مين مبنزلة
هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي.
( قال الرسول انكم ستبتلون يف اهل بييت بعدي)
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عمارة بن حيىي بن خالد بن عرفطة قال  :كنا عند خالد بن عرفطة يوم قتل
احلسني بن علي فقال لنا خالد  :هذا ما مسعت من رسول هللا صلى هللا
عليه و اله مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و اله يقول  :إنكم ستبتلون يف
أهل بييت من بعدي.
( اوصى رسول هللا بعض نسائه ابلرجوع اىل علي بعد وفاته)
ذؤيب أن النيب صلى هللا عليه و اله ملا حضر قالت صفية  :اي رسول هللا
لكل امرأة من نسائك أهل يلجأ إليهم وإنك أجليت أهلي فإن حدث حدث
فإىل من ؟ قال  :إىل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.

( خليفتا رسول هللا يف االمة كتاب هللا وعرتته ال يفرتقان )
زيد بن اثبت  :عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  :إن قد تركت
فيكم خليفتني كتاب هللا وأهل بييت وإهنما مل يفرتقا حىت يردا علي احلوض.
زيد بن اثبت يرفعه قال  :إن قد تركت فيكم اخلليفتني كتاب هللا وعرتيت
وإهنما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض.
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زيد بن اثبت قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  :إن اترك فيكم
الثقلني من بعدي كتاب هللا عز و جل وعرتيت أهل بييت وإهنما لن يتفرقا حىت
يردا علي احلوض.
( احلث على نقل حديث رسول هللا)
زيد بن اثبت قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  :رحم هللا امرءا
مسع مقاليت فبلغها فرب حامل فقه غري فقيه ورب حامل فقيه إىل من أفقه
منه.

( من كان رسول هللا وليه فعلي وليه)
زيد بن أرقم  :أن النيب صلى هللا عليه و اله قال  :من كنت وليه فعلي وليه.
( يف غدير خم قال النيب من كنت مواله فعلي مواله ،واثل ان اترك فيكم
الثقلني كتاب هللا وعرتيت اهل بييت فاهنما لن يتفرقا حىت يردا عليه احلوض)
زيد بن أرقم قال  :ملا رجع رسول هللا صلى هللا عليه و اله من حجة الوداع
ونزل غدير خم أمر بدوحات فقمت مث قال فقال  :كأن قد دعيت فأجبت
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إن اترك فيكم الثقلني أحدمها أكرب من اآلخر كتاب هللا وعرتيت أهل بييت
فانظروا كيف حتلفون فيهما ؟ فاهنما لن يتفرقا حىت يردا علي علي احلوض
مث قال  :إن هللا موالي وأ ان ويل كل مؤمن مث أخذ بيد علي فقال  :من كنت
مواله فهذا مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه.
( قال رسول هللا يف الثقلني (ال تقدمومها فتهلكوا وال تقصروا عنهما فتهلكوا
وال تعلموهم فإهنم أعلم منكم) مث أخذ بيد علي فقال  :من كنت أوىل به
من نفسي فعلي وليه اللهم وال من وااله وعاد من عاداه).

زيد بن أرقم قال  :نزل النيب صلى هللا عليه و اله يوم اجلحفة مث أقبل على
الناس فحمد هللا وأثن عليه مث قال  :إن ال أجد لنيب إال نصف عمر الذي
قبله وإن أوشك أن أدعى فأجيب فما أنتم قائلون ؟ قالوا  :نصحت قال :
أليس تشهدون أن ال إله إال هللا وأن حممد عبده ورسوله وأن اجلنة حق والنار
حق وأن البعث بعد املوت حق ؟ قالوا نشهد قال  :فرفع يديه فوضعهما
على صدره مث قال  :وأان أشهد معكم مث قال  :أال تسمعون ؟ قالوا  :نعم
قال  :فإن فرطكم على احلوض وأنتم واردون على احلوض وإن عرضه أبعد
ما بني صنعاء وبصرى فيه أقداح عدد النجوم من فضة فانظروا كيف ختلفون
يف الثقلني فنادى مناد  :وما الثقالن اي رسول هللا ؟ قال  :كتاب هللا ظرف
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بيد هللا عز و جل وطرف أبيديكم فاستمسكوا به ال تضلوا واآلخر عرتيت
وإن اللطيف اخلبري نبأن أهنما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض وسألت ذلك
هلما ريب فال تقدمومها فتهلكوا وال تقصروا عنهما فتهلكوا وال تعلموهم فإهنم
أعلم منكم مث أخذ بيد علي فقال  :من كنت أوىل به من نفسي فعلي وليه
اللهم وال من وااله وعاد من عاداه .
( الثقالن كتاب هللا و عرتة النيب اهل بيته ال قفرتقان)
زيد بن أرقم قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :إن اترك فيكم
الثقلني كتاب هللا وعرتيت أهل بييت وإهنما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض.
ت :هذا يفيد انه كما ان احلق واهلداية دائمة يف القران فهي دائمة يف العرتة
وهو حنو عصمة.
( قال النيب يف غدير خم من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله
وعاد من عاداه)
زيد بن أرقم قال  :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و اله يقول يوم غدير خم
 :من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه .
( قال النيب يف غدير خم إن اترك فيكم ما لن تضلوا بعده كتاب هللا مث قام
وأخذ بيد علي فقال  :اي أيها الناس من أوىل بكم من أنفسكم ؟ قالوا :
هللا ورسوله أعلم قال  :من كنت مواله فعلي مواله).
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زيد بن أرقم قال  :خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و اله حىت أنتهينا إىل
غدير خم أمر بدوح فكسح يف يوم ما أتى علينا يوم كان أشد حرا منه فحمد
هللا وأثن عليه وقال  :اي ايها الناس إنه مل يبعث نيب قط إال عاش نصف ما
عاش الذي كان قبله وإن أوشك أن أدعى فأحيب وإن اترك فيكم ما لن
تضلوا بعده كتاب هللا مث قام وأخذ بيد علي فقال  :اي أيها الناس من أوىل
بكم من أنفسكم ؟ قالوا  :هللا ورسوله أعلم قال  :من كنت مواله فعلي
مواله.
( علي اول من صلى مع النيب)
زيد بن أرقم يقول  :أول من صلى مع النيب صلى هللا عليه و اله علي.
( النيب سلم ملن سامل اهل البيت وحرب ملن حاربوا)
زيد بن أرقم  :أن النيب صلى هللا عليه و اله قال لعلي و فاطمة و حسن و
حسني  :أان سلم ملن ساملتم وحرب ملن حاربتم .ب :احلرب هنا على الدين
وهو كناية عن اهلداية ونوع عصمة كما هو صريح قوله (لن خيرجكم من
هدى ولن يدخلكم يف صاللة.).
زيد بن أرقم قال  :مر النيب صلى هللا عليه و اله على بيت فيه فاطمة و علي
و حسن و حسني فقال  :أان حرب ملن حارهبم وسلم ملن ساملهم .ب:
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احلرب هنا على الدين وهو كناية عن اهلداية ونوع عصمة كما هو صريح
قوله (لن خيرجكم من هدى ولن يدخلكم يف صاللة.).
( من كان رسول هللا وليه فعلي وليه)
سعيد ابن وهب و حبة العرن و زيد بن أرقم  :أن عليا انشد الناس  :من
مسع رسول هللا صلى هللا عليه و اله يقول  :من كنت وليه فعلي وليه فقام
بضعة عشر فشهدوا أهنم مسعوا رسول هللا صلى هللا عليه و اله يقول  :من
كنت وليه فعلي وليه.
(خطب رسول هللا صلى هللا عليه و اله يوم غدير خم فقال  :من كنت مواله
فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره.
عمرو بن ذي مر و زيد بن أرقم قاال  :خطب رسول هللا صلى هللا عليه و
اله يوم غدير خم فقال  :من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله
وعاد من عاداه وانصر من نصره .ب :عاداه هنا على الدين وهو كناية عن
اهلداية ونوع عصمة كما هو صريح قوله (لن خيرجكم من هدى ولن يدخلكم
يف صاللة.).
( قال رسول هللا من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من
عاداه)
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عبد هللا الشيبان قال  :كنت جالسا يف جملس بين األرقم فأقبل رجل من مراد
يسري على دابته حىت وقف على اجمللس فسلم فقال  :أيف القوم زيد ؟ قالوا
 :نعم هذا زيد فقال  :أنشدك ابهلل الذي ال إله إال هو اي زيد أمسعت رسول
هللا صلى هللا عليه و اله يقول لعلي  :من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال
من وااله وعاد من عاداه ؟ قال  :نعم فانصرف عنه الرجل .ب :عاداه هنا
على الدين وهو كناية عن اهلداية ونوع عصمة كما هو صريح قوله (لن
خيرجكم من هدى ولن يدخلكم يف صاللة.).
زيد بن أرقم قال  :خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه و اله يوم الغدير فقال :
ألست أوىل ابملؤمنني من أنفسهم ؟ قالوا  :بلى فأخذ بيد علي فقال  :من
كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه .ب :وعاد من
عاداه هو نوع عصمة كما هو صريح قوله (لن خيرجكم من هدى ولن
يدخلكم يف صاللة.).
(قال النيب من أحب أن حيىي حيايت وميوت موتيت ويسكن جنة اخللد اليت
وعدن ريب فإن ريب عز و جل غرس قصباهتا بيده فليتول علي ابن أيب طالب
رضى هللا عنه فإنه لن خيرجكم من هدى ولن يدخلكم يف صاللة)
زيد بن أرقم قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :من أحب أن حيىي
حيايت وميوت موتيت ويسكن جنة اخللد اليت وعدن ريب فإن ريب عز و جل
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غرس قصباهتا بيده فليتول علي ابن أيب طالب رضى هللا عنه فإنه لن خيرجكم
من هدى ولن يدخلكم يف صاللة .ب :حيىي حيايت أي على سنيت .وبيده
كناية عن مزيد عناية واهتمام.
(قال رسول هللا  :ألستم تعلمون أن أوىل بكل مؤمن مؤمنة من نفسه ؟ قالوا
 :بلى قال  :فمن كنت مواله فإن عليا مواله اللهم وال من وااله وعاد من
عاداه).
زيد بن أرقم قال  :نزلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و اله يواد يقال له وادي
خم فأمر ابلصالة فصالها ابهلجري فخطبنا وطلل لرسول هللا صلى هللا عليه
و اله بثوب على شجرة من الشمس فقال  :ألستم تعلمون أن أوىل بكل
مؤمن مؤمنة من نفسه ؟ قالوا  :بلى قال  :فمن كنت مواله فإن عليا مواله
اللهم وال من وااله وعاد من عاداه.
( قال رسول هللا اي علي أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال
أنه ليس نيب بعدي).
الرباء بن عازب و زيد بن أرقم  :أن رسول هللا صلى هللا عليه و اله قال لعلي
حني أراد أن يغزو  :إنه ال بد من أن تقيم أو أقيم فخلفه فقال انس  :ما
خلفه إال لشيء كرهه فبلغ ذلك عليا فأتى رسول هللا صلى هللا عليه و اله
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فأخربه فتضاحك مث قال  :اي علي أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من
موسى إال أنه ليس نيب بعدي.
زيد بن أرقم و الرباء بن عازب  :أن رسول هللا صلى هللا عليه و اله قال لعلي
 :أال ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى.
( قال رسول هللا  :من أوىل بكم من أنفسكم ؟ قلنا  :هللا ورسوله أوىل بنا
من أنفسنا قال  :فمن كنت مواله فهذا مواله يعين عليا مث أخذ بيده
فكشطها مث قال  :اللهم وال من وااله وعاد من عاداه).
زيد بن أرقم عن أبيها قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :اي أيها الناس
من أوىل بكم من أنفسكم ؟ قلنا  :هللا ورسوله أوىل بنا من أنفسنا قال  :فمن
كنت مواله فهذا مواله يعين عليا مث أخذ بيده فكشطها مث قال  :اللهم وال
من وااله وعاد من عاداه.
( علي مبنزلة هارون من موسى وهو وارث ما اورثت االنبياء كتاب هللا وسنة
بيه)
زيد بن أيب أوىف قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله لعلي أنت عندي
مبنزلة هارون من موسى ووارثي فقال  :اي رسول هللا ما أرث منك ؟ قال :
ما أورثت األنبياء قال  :وما أورثت األنبياء قبلك ؟ قال  :كتاب هللا وسنة
نبيهم .
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( علي حيبه هللا ورسوله)
سهل :ملا كان يوم خيرب وحنن مع النيب صلى هللا عليه و اله أخذ الراية فقال
 ( :أعطي هذه الراية رجال حيب هللا ورسوله ) فتطاول الناس ينظرون [ من
يعطيها ] فدعا علي بن أيب طالب و علي أرمد فبصق النيب صلى هللا عليه
و اله يف عينيه مث أعطاها إايه ففتح هللا عليه.
( علي وصي رسول هللا وموضع سره وخري من ترك بعده)
عن أيب سعيد احلذري عن سلمان قال قلت  :اي رسول هللا لكل نيب وصي
فمن وصيك ؟ فسكت عين فلما كان بعد رآن فقال  ( :اي سلمان )
فأسرعت إليه قلت  :لبيك قال  ( :تعلم من وصي موسى ؟ ) قلت  :نعم
يوشع بن نون قال  ( :مل ؟ ) قلت  :النه كان أعلمهم قال  ( :فإن وصيي
وموضع سري وخري من أترك يعدي ويقضي ديين علي بن أيب طالب ).
( حمب علي حمب رسول هللا ومبغضه مبغض رسول هللا)
سلمان  :أن النيب صلى هللا عليه و اله قال لعلي  ( :حمبك حميب ومبغضك
مبغضي ).
( أول هذه االمة ورودا على نبيها صلى هللا عليه و اله أوهلا إسالما علي بن
أيب طالب).
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سلمان قال  : :أول هذه االمة ورودا على نبيها صلى هللا عليه و اله أوهلا
إسالما علي بن أيب طالب.
( علي أول من آمن برسول هللا وأول يصافحه يوم القيامة وهو الصديق األكرب
وهو فاروق هذه االمة يفرق بني احلق والباطل وهو يعسوب املؤمنني )
عن أيب ذرو عن سلمان قاال  :أخذ رسول هللا صلى هللا عليه و اله بيد علي
فقال  ( :إن هذا أول من آمن يب وأول من يصافحين يوم القيامة وهذا
الصديق األكرب وهذا فاروق هذه االمة يفرق بني احلق والباطل وهذا يعسوب
 املؤمنني واملال يعسوب الظامل ).( اهل البيت امان المة حممد)
سلمة عن النيب صلى هللا عليه و اله قال  :النجوم جعلت أماان ألهل السماء
و إن أهل بييت أمان ألميت.
( علي رجل حيبه هللا ورسوله ويفتح على يديه)
سلمة بن األكوع  :أن رسول هللا صلى هللا عليه و اله قال ليلة صبيحة خيرب
 :ألعطني الراية غدا رجال جيبه هللا ورسوله يفتح هللا عليه فإذا بعلي بن أيب
طالب فأعطاه رسول هللا صلى هللا عليه و اله الراية ففتح هللا عليه.
( علي احب اخللق اىل هللا ورسوله)

41

سفينة موىل النيب صلى هللا عليه و اله  :أن النيب صلى هللا عليه و اله أتى
بطري فقال  :اللهم ائتين أبحب خلقك إليك أيكل معي من هذا الطري فجاء
علي فقال النيب صلى هللا عليه و اله  :اللهم وايل.
( حياة علي وموته مع رسول هللا)
شراحيل بن مرة يقول  :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و اله يقول لعلي :
أبشر اي علي حياتك و موتك معي.
( آخى رسول هللا بينه وبني علي)
عن أيب أمامة  :أن رسول هللا صلى هللا عليه و اله آخا بني الناس وآخا بيته
وبني علي .
( أقل احليض ثالث وأكثره عشر).
عن أيب أمامة  :عن النيب صلى هللا عليه و اله قال  :أقل احليض ثالث وأكثره
عشر.
(ال يزال وال من قريش).
الضحاك بن قيس :أن رسول هللا صلى هللا عليه و اله قال  :ال يزال وال من
قريش .ت وفسرته السنة ابنه من اهل البيت عليهم السالم.
( علي خري الناس)
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عبد هللا بن مسعود قال  :قرأت على رسول هللا صلى هللا عليه و اله سبعني
سورة وختمتت القرآن على خري الناس علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.
تعليق :وظاهر انه اخذه عن النيب صلى هللا عليه واله.
(قال رسول هللا ال تقوم الساعة حىت ميلك رجل من أهل بييت يواطئ امسه
امسي ميأل األرض عدال وقسطا كما ملئت ظلما وجورا).
عبد هللا بن مسعود قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :ال تقوم
الساعة حىت ميلك رجل من أهل بييت يواطئ امسه امسي ميأل األرض عدال
وقسطا كما ملئت ظلما وجورا.
عبد هللا بن مسعود قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :اليذهب
األايم والليايل حىت ميلك رجل من أهل بييت يواطئ امسه امسي ميأل األرض
عدال كما ملئت جورا وظلما.
عبد هللا قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :ال يذهب الدنيا حىت
يلي رجل من أهل بييت ميأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا
يواطئ امسه امسي.
عبد هللا بن مسعود  :عن النيب صلى هللا عليه و اله قال  :يلي أمر هذه األمة
يف آخر زماهنا رجل من أهل بييت يواطئ امسه امسي.
( خلق املهدي خلق رسول هللا)
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عبد هللا بن مسعود قال  :قال النيب صلى هللا عليه و اله  :خيرج رجل من
أهل بييت يواطئ امسه امسي وخلقه خلقي ميألها عدال وقسطا كما ملئت
ظلما وجورا.
( علي بن ايب طالب من اهل اجلنة)
عبد هللا قال  :كنا جلوسا عند النيب صلى هللا عليه و اله فقال  :يطلع عليكم
رجل من أهل اجلنة فدخل علي بن أيب طالب فسلم وصعد.
( حب اهل البيت من حب هللا ورسوله)
ابن عباس قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :أحبوا هللا ملا يغدوكم
من نعمه وأحبون حلب هللا وأحبوا أهل بييت حليب.
( علي احب اخللق اىل هللا ورسوله)
ابن عباس قال  :أيت النيب صلى هللا عليه و اله بطري فقال  :اللهم ائتين
أبحب خلقك إليك فجاء علي فقال  :اللهم وإيل.
( اول من اسلم علي)
ابن عباس قال  :أول من أسلم علي رضي هللا عنه.
(كان رسول هللا صلى هللا عليه يرفع يديه يف كل ركعة).
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ابن عباس قال  :كان رسول هللا صلى هللا عليه يرفع يديه يف كل ركعة .ت:
عند كل تكبرية.
( رسول هللا مدينة العلم وعلي ابهبا فمن اراد العلم فلياته من اببه)
ابن عباس قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :أان مدينة العلم وعلي
ابهبا فمن أراد العلم فليأته من اببه.
( ان هللا اختار رجلني احدمها رسول هللا و االخر علي)
ابن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :أما ترضني اي اي فاطمة
أن هللا عز و جل اختار من أهل األرض رجلني أحدمها أبوك واآلخر زوجك.
( اخلمس الهل البيت)
ابن عباس قال قال نيب هللا صلى هللا عليه و اله  :ال حيل لكم أهل البيت
من الصدقات شيء وال غسالة األيدي إن لكم يف مخس اخلمس ملا يغنيكم
أو يكفيكم.
(أفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد و فاطمة بنت حممد و مرمي
بنت عمران و آسية بنت مزاحم امراة فرعون)
ابن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :أفضل نساء أهل اجلنة
خدجية بنت خويلد و فاطمة بنت حممد و مرمي بنت عمران و آسية بنت
مزاحم امراة فرعون.
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( ال يؤدي عن النيب اال هو او علي)
ابن عباس  :أن رسول هللا صلى هللا عليه و اله قال :ال يؤدي عين إال أان أو
علي.
( القرىب اليت وجب مودهتم هم علي وفاطمة و ابنميهما)
ابن عباس قال  :ملا نزلت { قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب }
قالوا  :اي رسول هللا من قرابتك هؤالء الذين وجبت علينا مودهتم ؟ قال :
علي و فاطمة وابنامها رضي هللا عنهم.
( قال رسول هللا :علي بن أيب طالب حلمه حلمي ودمه دمي هو مين مبنزلة
هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي).
ابن عباس قال  :قال  :رسول هللا صلى هللا عليه و اله ألم سلمة ( هذا علي
بن أيب طالب حلمه حلمي ودمه دمي هو مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه
ال نيب بعدي.
( مثل أهل بييت مثل سفينة نوح من ركب فيها جنا ومن ختلف عنها غرق)
ابن العباس قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  ( :مثل أهل بييت
مثل سفينة نوح من ركب فيها جنا ومن ختلف عنها غرق )
( علي ويل كل مؤمن بعد رسول هللا وهو خليفته)
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ابن عباس قال قا لرسول هللا صلى هللا عليه و اله لعلي  ( :أما ترضى أن
تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنك لست بنيب .إنه ال ينبغي أن
أذهب إال وأنت خليفيت ) قال  :وقال له  ( :أنت ويل كل مؤمن بعدي ).
(دعا رسول هللا لعلي :اللهم أعنه وأعز به وارمحه وارحم به وانصره وانصر به
اللهم وال من وااله وعاد من عاداه)
ابن عباس  :قال  :ملا عقد رسول هللا صلى هللا عليه و اله اللواء لعلي يوم
خيرب دعا له هنيهة فقال  ( :اللهم أعنه وأعز به وارمحه وارحم به وانصره
وانصر به اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ).
( هللا اخرجهم من املسجد وترك عليا)
ابن عباس  :قال  :ملا خرج أهل املسجد وترك علي قال الناس يف ذلك فبلغ
النيب صلى هللا عليه و اله فقال  ( :ما أان أخرجتكم من قبل نفسي وال أان
تركته ولكن هللا أخرجكم وتركه إمنا أان عبد مأمور ما أمرت به فعلت { إن
أتبع إال ما يوحى إيل }
( النهي عن تكفري املسلم بذنب)
ابن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  ( :كفوا عن أهل ال إله
إال هللا ال تكفروهم بذنب.
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(من فارق عليا فارق رسول هللا ومن فارق رسول هللا فارق هللا)
ابن عمر  :أن رسول هللا صلى هللا عليه و اله قال  ( :من فارق عليا فارقين
ومن فارقين فارق هللا ).
( مضر وقريش وهاشم خيار خمتارون)
عبد هللا بن عمر  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :خلق هللا اخللق
فاختار من اخللق بين آدم واختار من بني آدم العرب واختار من العرب مضر
واختار من مضر قريشا واختار من قريش بين هاشم واختارن من بين هاشم
فأان من خيار إىل خيار .تعليق :اختيار هللا تعاىل يدل على امياهنم.
( دعا رسول هللا لعلي :اللهم انصر عليا اللهم أكرم من أكرم عليا اللهم
اخذل من خذل عليا)
عمرو بن شراحيل قال  :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و اله يقول ( :
اللهم انصر عليا اللهم أكرم من أكرم عليا اللهم اخذل من خذل عليا ) .
( اخلالفة يف قريش)
عتبة بن عمرو السلمي قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  ( :اخلالفة
يف قريش .ب :قريش أي اهل البيت من بين هاشم يفسره غريه.
( اللهم صل على حممد و على آل حممد)
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عن أيب مسعود األنصاري قال  :أاتان رسول هللا صلى هللا عليه و اله و حنن
يف جملس سعد بن عبادة فقال له بشري بن سعد  :أمران أن نصلي عليك اي
رسول هللا فكيف نصلي عليك ؟ فسكت رسول هللا صلى هللا عليه و اله
حىت متنينا أنه مل يسأله مث قال  ( :قولوا اللهم صل على حممد و على آل
حممد كما صليت على ابراهيم و ابرك على حممد و على آل حممد كما
ابركت على ابراهيم يف العاملني انك محيد جميد و السالم قد علمتم )
( اول ثالثة يف االسالم رسول هللا وعلي وخدجية)
عفيف الكندي قال وردت مكة البتاع ألهل مين طيبها وعطرها فأويت إىل
العباس بن عبد املطلب وكان رجال اتجرا فأان عنده وقد طلعت الشمس فأان
أنظر إذ جاء شاب فقلب بصره يف السماء مث ضرب ببصره قبل الكعبة فلم
ألبث أن جاء غالم فقام عن ميينه فلم ألبث إذ جاءت امرأة فقامت خلفهما
وكرب الشاب فكربا مث ركع فركعا فسجد فسجدا قلت اي عباس أمر عظيم قال
 :العباس أمر عظيم هل تعلم الشاب ؟ قلت  :ال قال  :هو حممد بن عبد
هللا بن عبد املطلب ابن أخي هل تعلم من املرأة ؟ قلت  :ال قال  :هذه
خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي سيدة نساء قريش زوج ابن أخي
وهذا علي بن أيب طالب ابن أخي زعم ابن أخي أن ربه رب السماء واألرض
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أمره هبذا الدين ال وهللا ما أعرف أحدا على وجه األرض على هذا الدين
غري هؤالء الثالثة.
( علي من رسول هللا وهو منه وعلي ويل كل مؤمن بعد رسول هللا)
عمران بن حصني قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :إن عليا مين
وأان منه وهو ويل كل مؤمن بعدي ).
( هللا ورسوله حيبان عليا)
عمران بن حصني قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  ( :ألعطني
الراية رجالحيب هللا ورسوله وحيبه هللا ورسوله ) فأعطاها عليا رضي هللا عنه
( وجوب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني) وهم االثنا عشر.
العرابض بن سارية السلمي قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله (
أوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش
بعدي فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء بعدي الراشدين
املهديني وعضوا عليها ابلنواجذ وإايكم وحمداثت األمور فإن كل بدعة ضاللة
) .اخللفاء الراشدين املهديني أي اخللفاء االثنا عشر االوصياء.
( وجوب اطاعة والة االمر) وهم االوصياء االثنا عسر.
العرابض بن سارية وكان عرابض رجال  :من بين سليم قال  :خرج علينا
رسول هللا صلى هللا عليه و اله فوعظ الناس ورغبهم وحذرهم وقال ما شاء
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هللا أن هللا أن يكون وقال  ( :اعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا وأطيعوا من واله
هللا أمركم  .ب :من واله هللا أمركم أي نصبه.
(ال يزال أانس من أميت منصورين ال يضرهم من خذهلم حىت تقوم الساعة)
هم اتباع االمام الوصي).
قرة بن إايس قال  :مسعت أيب عن رسول هللا صلى هللا عليه و اله قال ( :
ال يزال أانس من أميت منصورين ال يضرهم من خذهلم حىت تقوم الساعة )
(علي ورث رسول هللا دون العباس النه اوهلم حلوقا واشدهم لزوقا)
عن أيب إسحاق قال  :قيل لقثم بن العباس كيف ورث رسول هللا صلى هللا
عليه و اله علي دون العباس ؟ قال  :ألنه كان أولنا به حلوقا وأشدان به لزوقا.
(اللهم صل على حممد وعلى آل حممد)
كعب بن عجرة قال  :ملا نزلت { إن هللا ومالئكته يصلون على النيب }
قلت اي رسول هللا السالم عليك قد عرفناه فكيف الصالة عليك اي رسول
هللا ؟ قال  :قل اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على
إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد.
كعب بن عجرة قال  :قلنا اي رسول هللا قد علمنا كيف السالم عليك فكيف
الصالة عليك ؟ قال  :قالوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت
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على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد وابرك على حممد وعلى آل حممد
كما ابركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد.
كعب بن عجرة قال  :قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما
صليت على إبراهيم وابرك على حممد وعلى آل حممد كما ابركت على إبراهيم
إنك محيد جميد.
كعب بن عجرة قال  :قلنا اي رسول هللا هذا السالم عليك قد علمنا كيف
نسلم عليك فيكف الصالة عليك ؟ قال  :قولوا اللهم صل على حممد وعلى
آل حممد كما صليت على إبراهيم إنك محيد جميد اللهم ابرك على حممد
وعلى آل حممد كما ابركت على إبراهيم إنك محيد جميد.
(يكون بني الناس فرقة واختالف فيكون هذا -أي علي -وأصحابه على
احلق)
كعب بن عجرة قال  :كنا جلوسا عند رسول هللا صلى هللا عليه و اله فمربنا
رجل متقنع فقال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  ( :يكون بني الناس فرقة
واختالف فيكون هذا وأصحابه على احلق ) قال كعب فأدركته فنظرت إليه
حىت عرفته وكنا نسأل كعبا من الرجل ؟ فيأىب خيربنا حىت خرج كعب مع علي
إىل الكوفة فلم يزل حىت مات فكأان أن عرفنا أن ذلك الرجل علي رضي هللا
عنه.
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( قال رسول هللا من كنت مواله فعلي مواله)
مالك بن احلويرث قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  ( :من كنت
مواله فعلي مواله )
مالك بن احلويرث قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله لعلي  ( :أما
ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى )
(كان أول من أسلم من الرجال عليا ومن النساء خدجية.
قال مالك بن احلويرث  :كان أول من أسلم من الرجال عليا ومن النساء
خدجية.
( احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة وأبومها خري منهما )
مالك بن احلويرث الليثي قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله ( :
احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة وأبومها خري منهما )
(ال تزال طائفة من أميت قائمة أبمر هللا ال يضرهم من خذهلم) هم اتباع
الوصي االمام).
معاوية قال  :مسعت النيب صلى هللا عليه و اله يقول  ( :ال تزال طائفة من
أميت قائمة أبمر هللا ال يضرهم من خذهلم حىت أييت أمر هللا وهم ظاهرون على
الناس ) .تعليق :هم اتباع الوصي الويل االمام عليه السالم.
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(فاطمة شجنة من رسول هللا يبسطين ما يبسطها ويقبضين ما يقبضها)
املسور بن خمرمة  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله قال  :فاطمة شجنة
مين يبسطين ما يبسطها ويقبضين ما يقبضها.
(ما تشابه على الناس يرد اىل هللا أو اىل األمري من بعد رسول هللا)
معقل بن يسار  :قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و اله يقول  :اعملوا
ابلقرآن وأحلوا حالله وحرموا حرامه واقتدوا به وال تكفروا بشيء منه وما
تشابه عليكم فردوه اىل هللا أو اىل األمري من بعدي كيما خيربونكم .ب:
االمري أي ويل االمر الوصي فهو وارث العلم .ويف لفظ (اهل العلم).
(على أقدم االمة سلما وأكثرهم علما وأحلمهم حلما)
معقل بن يسار قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله لفاطمة :كيف
جتدينك ؟ فقالت  :وهللا لقد اشتد حزن واشتدت فاقيت وطال سقمي فقال
 :أما ترضني أن زوجتك أقدم أميت سلما وأكثرهم علما وأحلمهم حلما.
( هاشم خريهم بيتا)
املطلب بن ربيعة بن احلارث قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :اي
أيها الناس من أان ؟ قالوا  :انت رسول هللا قال  :أان حممد بن عبد هللا بن
عبد املطلب فما مسعناه ينتمي قبلها ان هللا خلق خلقه فجعلين من خري خلقه
مث جعلهم فرقتني فجعلين يف خري الفرقتني مث جعلهم قبائل فجعلين من خريهم
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قبيلة مث جعلهم بيوات فجعلين يف خريهم بيتا فأان خريكم بيتا وخريكم نفسا.
تعليق :يفسره غريه ابلتصريح انه هاشم.
(ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين حىت تقوم الساعة ).هم اتباع
العرتة.
املغرية بن شعبة  :قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :ال تزال طائفة
من أميت على احلق ظاهرين حىت تقوم الساعة.
( هللا اصطفى قريشا وهاشم)
واثلة بن األسقع قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :أن هللا اصطفى
بين كنانة من بين إمساعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بين
هاشم واصطفان من بين هاشم .تعليق :فيه اشارة اىل اميان هاشم وقريش.
( جعل هللا صلواته ورمحته ومغفرته ورضوانه على رسول هللا وعلي و فاطمة
و حسن و حسني )
واثلة بن األسقع قال  :خرجت أان أريد عليا فقيل يل هو عند رسول هللا
صلى هللا عليه و اله فأممت إليه فأجدهم يف حظرية من قصب و رسول هللا
صلى هللا عليه و اله و علي و فاطمة و حسن و حسني قد مجعهم حتت
ثوب فقال  :اللهم إنك جعلت صلواتك ورمحتك ومغفرتك ورضوانك علي
وعليهم.
55

( صالح االمة ابثين عشر خليفة كلهم من قريش)
عن أيب جحيفة قال  :كنت مع عمي عند رسول هللا صلى هللا عليه و اله
وهو خيطب فقال  :ال تزال أمر أميت صاحلا حىت ميضي اثنا عشر خليفة
وخفض هبا صوته فقلت لعمي وكان أمامي  :ما قال اي عم ؟ قال  :اي بين
 :كلهم من قريش.
(علي أوىل الناس بكم بعدي).
وهب بن محزة قال  :صحبت عليا من املدينة إىل مكة فرأيت منه بعض ما
أكره فقلت  :لئن رجعت إىل رسول هللا ألشكونك إليه فلما قدمت لقيت
رسول هللا صلى هللا عليه و اله فقلت  :رأيت من علي كذا و كذا فقال  :ال
تقل هذا فهو أوىل الناس بكم بعدي.
(قال رسول هللا  :حسني مين وأان منه أحب هللا من أحبه احلسن و احلسني
سبطان من األسباط).

يعلى بن مرة قال  :خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و اله فدعينا إىل
طعام فإذا احلسني يلعب يف الطريق فأسرع النيب صلى هللا عليه و اله أمام
القوم مث بسط يديه فجعل حسني مير مرة ههنا ومرة ههنا يضاحكه حىت
أخذه فجعل إحدى يديه يف ذقنه واألخرى بني رأسه وأذنيه مث اعتنقه وقبله
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مث قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :حسني مين وأان منه أحب هللا من
أحبه احلسن و احلسني سبطان من األسباط.
(قال رسول هللا متسكوا بطاعة أئمتكم ال ختالفوهم فإن طاعتهم طاعة هللا
وإن معصيتهم معصية هللا) هم والة االمر االوصياء.
عن أيب ليلى األشعري قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :متسكوا
بطاعة أئمتكم ال ختالفوهم فإن طاعتهم طاعة هللا وإن معصيتهم معصية هللا
فإن هللا بعثين أدعو إىل سبيله ابحلكمة واملوعظة احلسنة فمن خلفين يف ذلك
فهو مين وأان منه .ب :ائمتكم أي اويل االمر االوصياء.
(إن هللا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا ففاطمة)
علي قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله لفاطمة  :إن هللا يغضب
لغضبك ويرضى لرضاك.
(حسبك من نساء العاملني مرمي بنت عمران و خدجية بنت خويلد و آسية
بنت مزاحم امرأة فرعون و فاطمة بنت حممد صلى هللا عليه و سلم).
أنس بن مالك قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :حسبك من نساء
العاملني مرمي بنت عمران و خدجية بنت خويلد و آسية بنت مزاحم امرأة
فرعون و فاطمة بنت حممد صلى هللا عليه و سلم.
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أنس بن مالك قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :خري نساء العاملني
مرمي بنت عمران و آسية بنت مزاحم و خدجية بنت خويلد و فاطمة بنت
حممد عليه السالم.
( ان حسنا و حسينا سيدا شباب أهل اجلنة وأمهما سيدة نساء أهل اجلنة).
حذيفة  :أن رسول هللا صلى هللا عليه و اله قال  :هذا ملك من املالئكة
استأذن ربه ليسلم علي و ليزورن مل يهبط إىل األرض قبلها وبشرن أن حسنا
و حسينا سيدا شباب أهل اجلنة وأمهما سيدة نساء أهل اجلنة.
(فاطمة سيدة نساء أميت).
أبو هريرة  :أن رسول هللا صلى هللا عليه و اله قال  :إن ملكا من السماء مل
يكن زارن فاستأذن هللا يف زايريت فبشرن أو أخربن أن فاطمة سيدة نساء
أميت.
(أحب أهل رسول هللا اليه فاطمة).
أسامة بن زيد قال  :سألت رسول هللا صلى هللا عليه و اله أي أهل بيتك
أحب إليك ؟ قال  :أحب أهلي إيل فاطمة.
( قال رسول هللا ابنيت بضعة مين يريبين ما أراهبا ويؤذيين ما آذاها).
املسور بن خمرمة :أنه مسع النيب صلى هللا عليه و اله يقول  :إمنا ابنيت بضعة
مين يريبين ما أراهبا ويؤذيين ما آذاها.
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( قال النيب فاطمة بضعة مين من أغضبها أغضبين).
املسور بن خمرمة قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :فاطمة بضعة
مين من أغضبها أغضبين.
(قال النيب لفاطمة إن وإايك ومها وهذا الراقد – أي علي -لفي مكان واحد)
عن أيب فاحتة عن علي قال  :دخل علينا النيب صلى هللا عليه و اله وأان انئم
فاستسقى احلسن فقام إىل مسحة لنا نكيه فيض منها مث جاء ابإلانء فقام
إليه احلسني يستسقيه فقال  :أخوك استسقى قبلك يشرب مث تشرب فقالت
فاطمة  :كأنه أحبهما إليك ما هو أبحبهما إيل وإهنما عندي لبمكان واحد
فإن وإايك ومها وهذا الراقد لفي مكان واحد.
(أفضل نساء أهل اجلنة مرمي بنت عمران و آسية بنت مزاحم و خدجية بنت
خويلد و فاطمة بنت حممد صلى هللا عليه و اله وسلم).
ابن عباس قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله  :أفضل نساء أهل
اجلنة مرمي بنت عمران و آسية بنت مزاحم و خدجية بنت خويلد و فاطمة
بنت حممد صلى هللا عليه و واله سلم.
(قال رسول هللا إن هللا أمرن أن أزوج فاطمة من علي ففعلت).
عبد هللا بن مسعود قال  :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :إن هللا
أمرن أن أزوج فاطمة من علي ففعلت.
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(السعيد حق السعيد من أحب عليا يف حياته وبعد موته وأن الشقي كل
الشقي من أبغض عليا يف حياته وبعد موته).
عباد الكليب عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي بن حسني عن فاطمة
الصغرى عن حسني بن علي عن أمه فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه
و اله قالت  :خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه و اله عشية عرفة فقال :
إن هللا ابهى بكم وغفر لكم عامة و لعلي خاصة وإن رسول هللا إليكم غري
حماب لقرابيت هذا جربيل خيربن إن السعيد حق السعيد من أحب عليا يف
حياته وبعد موته وأن الشقي كل الشقي من أبغض عليا يف حياته وبعد موته.
( علي اول املسلمني اسالما و اعلمهم علما)
عائشة  :عن فاطمة قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله يل  :أما ترضني أن
زوجك أول املسلمني إسالما وأعلمهم علما.
(فاطمة سيدة نساء األمة)
عائشة عن فاطمة ان رسول هللا صلى هللا عليه و اله قال هلا  :أال ترضني أن
تكون سيدة نساء األمة أو نساء املسلمني ؟
( قال رسول هللا لكل بين أنثى عصبة ينتمون إليه إال ولد فاطمة فأان وليهم
وأان عصبتهم).
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فاطمة الصغرى عن فاطمة الكربى قالت  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و
اله  :لكل بين أنثى عصبة ينتمون إليه إال ولد فاطمة فأان وليهم وأان عصبتهم.
(خدجية بنت خوليد كانت تدعى يف اجلاهلية الطاهرة )
الزبري بن بكار قال  :خدجية بنت خوليد كانت تدعى يف اجلاهلية الطاهرة
.
( الرسول وعلي وخدجية اول ثالثة يف االسالم)
عفيف قال له العباس :هل تعلم من الشاب ؟ قلت  :ال قال  :هذا حممد
بن عبد هللا بن عبد املطلب ابن أخي هل تعلم من املرأة ؟ قلت  :ال قال :
هذه خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى سيدة نساء قريش زوج ابن
أخي وهذا علي بن أيب طالب ابن أخي زعم ابن أخي هذا أن ربه رب
السماوات واألرض أمره هبذا الدين وهللا ما أعرف أحدا على وجه األرض
على هذا الدين غري هؤالء الثالثة.
(حسبك من نساء العاملني مرمي بنت عمران و خدجية بنت خويلد و فاطمة
بنت حممد و آسية امرأة فرعون)
أنس أن النيب صلى هللا عليه و اله قال  ( :حسبك من نساء العاملني مرمي
بنت عمران و خدجية بنت خويلد و فاطمة بنت حممد و آسية امرأة فرعون
).
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( فال جربائيل اي حممد اقرأ خدجية مين السالم وبشرها ببيت يف اجلنة من
قصب ال أذى فيه وال نصب )
ابن عباس قال  :بينما رسول هللا صلى هللا عليه و اله جالس مع خدجية إذ
أاته جربيل عليه السالم فقال  :اي حممد اقرأ خدجية مين السالم وبشرها ببيت
يف اجلنة من قصب ال أذى فيه وال نصب ).
(قال جربائيل هذه خدجية إذا أتتك فاقرأ عليها السالم من رهبا وبشرها ببيت
يف اجلنة من قصب ال صخب فيه وال نصب)
عن أيب هريرة قال  :أتى جربيل رسول هللا صلى هللا عليه و اله فقال  ( :هذه
خدجية قد أتتك إبانء فيه ادام وطعام وشراب فإذا أتتك فاقرأ عليها السالم
من رهبا وبشرها ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه وال نصب ).
( قال جربائيل يف خدجية اقرأها من هللا السالم ومين)
عبد الرمحن بن أيب ليلى  :أن جربيل كان مع النيب صلى هللا عليه و اله
فجاءت خدجية فقال النيب صلى هللا عليه و اله  ( :اي جربيل هذه خدجية
فقال جربيل عليه السالم  :اقرأها من هللا السالم ومين ).
( قال جربائيل يف خدجية قل هلا إن هللا يقرئك السالم)
سعيد بن كثري قال  :جاء جربيل إىل النيب صلى هللا عليه و اله وهو حبراء
فقال  :هذه خدجية قد جاءت حبيس يف غزرهتا فقل هلا إن هللا يقرئك السالم
فلما جاءت قال هلا  ( :إن جربيل أعلمين بك وابحليس الذي يف غزرتك
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قبل أن أتيت وقال هللا يقرئها السالم ) فقالت  :هو السالم ومنه السالم وعلى
جربيل السالم.

(أن رسول هللا صلى هللا عليه و اله كان يصلي على اخلمرة).
أم حبيبة  :أن رسول هللا صلى هللا عليه و اله كان يصلي على اخلمرة.
( قال رسول هللا يف علي وفاطمة وابنيهما :اللهم هؤالء أهل بييت وحاميت
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا)
أم سلمة  :أن فاطمة جاءت بطعيم هلا إىل أبيها وهو على منامة له فقال :
( اذهيب فادعي ابين و ابن عمك ) قالت  :فجللهم أو قالت فحولت عليهم
الكساء مث قال  ( :اللهم هؤالء أهل بييت وحاميت فأذهب عنهم الرجس
وطهرهم تطهريا ) قالت أم سلمة  :وأان معهم اي رسول هللا ؟ قال  ( :أنت
زوج النيب صلى هللا عليه و اله وايل أو على خري ).
( كان علي على احلق من اتبعه اتبع احلق )
أم سلمة تقول  :كان علي على احلق من اتبعه اتبع احلق ومن تركه ترك احلق
عهدا معهودا قبل يومه هذا.
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( فال رسول هللا ( اللهم إليك ال إىل النار أان وأهل بييت ) قالت أم سلمة
قلت  :أي رسول هللا وأان ؟ قال  ( :وأنت )).
أم سلمة قالت  :اعتنق رسول هللا صلى هللا عليه و اله عليا بيد و فاطمة بيد
وعطف عليهما مخيصة كانت عليه سوداء وقبل عليا و فاطمة وقال  ( :اللهم
إليك ال إىل النار أان وأهل بييت ) قالت أم سلمة قلت  :أي رسول هللا وأان
؟ قال  ( :وأنت ).
( اخذ رسول هللا صلى هللا عليه و اله عباءة فجللها على علي و فاطمة و
احلسن و احلسني مث قال  ( :اللهم هؤالء أهل بييت فأذهب عنهم الرجس
وطهرهم تطهريا)
أم سلمة  :أن اآلية نزلت يف بيتها { إمنا يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل
البيت ويطهركم تطهريا } ورسول هللا صلى هللا عليه و اله و علي و فاطمة
و احلسن و احلسني فأخذ عباءة فجللهم هبا مث قال  ( :اللهم هؤالء أهل
بييت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا ) فقلت وأان عند عتبة الباب  :اي
رسول هللا وأان معهم ؟ قال  ( :إنك خبري وإىل خري).
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(ألقى رسول هللا صلى هللا عليه و اله كساء فدكيا على علي وفاطمة وابنيهما
مث وضع يده عليهم فقال  ( :اللهم إن هؤالء آل حممد فاجعل صلواتك
وبركاتك على آل حممد فإنك محيد جميد)
أم سلمة  :أن رسول هللا صلى هللا عليه و اله قال لفاطمة  ( :ائتيين بزوجك
وابنيه ) فجاءت هبم فألقى رسول هللا صلى هللا عليه و اله كساء فدكيا مث
وضع يده عليهم فقال  ( :اللهم إن هؤالء آل حممد فاجعل صلواتك وبركاتك
على آل حممد فإنك محيد جميد ) قالت أم سلمة فرفعت الكساء ألدخل
معهم فجبذه من يدي وقال  ( :إنك على خري ).
( ال يبغض عليا مؤمن وال حيبه منافق)
أم سلمة قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و اله يقول  ( :ال يبغض
عليا مؤمن وال حيبه منافق ).
أم سلمة قالت  :كان رسول هللا صلى هللا عليه و اله يقول  ( :ال حيب عليا
إال مؤمن وال يبغضه إال منافق ).
( علي مبنزلة هارون من موسى)
أم سلمة  :أن النيب صلى هللا عليه و اله قال لعلي  ( :أما ترضى أن تكون
مين كما هارون من موسى غري أنه ليس بعدي نيب ).
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( قال رسول هللا من أحب عليا فقد أحبين ومن أحبين فقد أحب هللا ومن
أبغض عليا فقد أبغضين ومن أبغضين فقد أبغض هللا)
أم سلمة تقول  :أشهد أن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و اله يقول ( :
من أحب عليا فقد أحبين ومن أحبين فقد أحب هللا ومن أبغض عليا فقد
أبغضين ومن أبغضين فقد أبغض هللا ).
(قال رسول هللا يف علي وفاطمة و ابنيهما اللهم إليك ال إىل النار أان وأهل
بييت) قالت ام سلمة  :فناديته فقلت  :وأان اي رسول هللا ؟ قال  ( :وأنت ).
أم سلمة  :أن النيب صلى هللا عليه و اله كان عندها ويف بيتها ذات يوم
فجاءت اخلادم فقالت [ إن ] عليا و فاطمة ابلسدة فقال  ( :تنحي يل عن
أهل بييت ) فتنحيت يف انحية البيت وجاء علي و فاطمة و حسن و حسني
ومها صبيان صغريان فأخذ حسنا و حسينا ووضعهما يف حجره وأخذ عليا
إبحدى يديه فضمه إليه وغدق عليهم قطيفة سوداء مث قال  ( :اللهم إليك
ال إىل النار أان وأهل بييت ) قالت  :فناديته فقلت  :وأان اي رسول هللا ؟ قال
 ( :وأنت ).
( قال النيب لعلي  :أنت مين مبنزلة هارون من موسى ولكن ال نيب بعدي).
أمساء بنت عميس قالت  : :قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله لعلي  :أنت
مين مبنزلة هارون من موسى ولكن ال نيب بعدي.
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أمساء بنت عميس قالت  :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و اله يقول لعلي
 :أنت مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي.
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فصل يف اصدق أصول التشيع عن الرسول
هنا أصول يف االمامة من اقوال لرسول هللا صلى هللا عليه واله أبسانيد معتربة
هلا شواهد ومصدقات من القران والسنة.

االئمة من بعدي اثنا عشر ،أوهلم أنت اي علي و آخرهم القائم
عن الثمايل عن علي بن احلسني ،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  -تعاىل ذكره  -على يديه مشارق االرض
ومغارهبا.

عن أيب الطفيل ،عن أيب جعفر حممد بن علي الباقر عن آابئه عليهم السالم
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله المري املؤمنني عليه السالم :االئمة
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من ولدك ،وهذا أوهلم وأومأ بيده إىل احلسن بن علي ،مث أومأ بيده إىل
احلسني عليه السالم مث قال :واالئمة من ولده .

من سره أن حيىي حيايت ،وميوت ممايت فليتول عليا من بعدي ،واالوصياء من
ذرييت
سعد بن طريف ،عن أيب جعفر عليه السالم قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وآله :من سره أن حيىي حيايت ،وميوت ممايت فليتول عليا من بعدي،
واالوصياء من ذرييت .ت اي يكون على سنيت.
الثمايل عن أيب جعفر عليه السالم قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله:
من سره أن حيىي حيايت ،وميوت ممايت فليتول عليا واالئمة من بعده ،فإهنم
أئمة اهلدى.
داود بن أيب يزيد عن أحدمها عليهما السالم قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وآله :من سره أن حيىي حيايت ،وميوت ميتيت ،فليتول علي بن أيب طالب
عليه السالم واالوصياء من بعده فإهنم حلمي ودمي ،أعطاهم هللا فهمي.
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اي علي أنت خليفيت على اميت يف حيايت وبعد مويت

ابن عباس قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه واله لعلي عليه السالم  :اي
علي أنت خليفيت على اميت يف حيايت وبعد مويت.

إن قد تركت فيكم الثقلني :كتاب هللا و أهل بييت.
ذريح بن يزيد عن أيب عبد هللا عليه السالم قال :قال رسول هللا :إن قد
تركت فيكم الثقلني :كتاب هللا و أهل بييت.
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من كنت مواله ،فعلي مواله.
عن أيب بصري قال قال ابو عبد هللا عليه السالم قال رسول هللا صلى هللا عليه
وآله :يف علي :من كنت مواله ،فعلي مواله.

علي مين وأان من علي.
احلسن بن علي بن فضال  ،عن أىب احلسن علي بن موسى الرضا  ،عن أبيه
 ،عن آابئه عليهم السالم قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه واله  :علي
مين وأان من علي.

املهدي من ولدي امسه امسي وكنيته كنييت أشبه الناس يب خلقا وخلقا
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عن أيب بصري ،عن الصادق ،عن آابئه عليهم السالم قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وآله :املهدي من ولدي امسه امسي وكنيته كنييت أشبه الناس يب
خلقا وخلقا تكون له غيبة .

املهدي يقبل كالشهاب الثاقب فيمالها عدال وقسطا كما ملئت ظلما وجورا
عن أيب بصري ،عن الصادق ،عن آابئه عليهم السالم قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وآله :قال يف املهدي يقبل كالشهاب الثاقب فيمالها عدال
وقسطا كما ملئت ظلما وجورا .

املهدي تكونه له غيبة

عن أيب بصري ،عن الصادق ،عن آابئه عليهم السالم قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وآله :املهدي من ولدي امسه امسي وكنيته كنييت أشبه الناس يب
خلقا وخلقا تكون له غيبة .
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أابن عن أيب عبد هللا عليه السالم قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله:
ال بد للغالم من غيبة .تعليق اي املهدي
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فصل يف حديث االئمة بعدي اثنا عشر
علي عليه السالم
كمال الدين واالمايل والعيون عن الثمايل عن علي بن احلسني ،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  -تعاىل ذكره -
على يديه مشارق االرض ومغارهبا.

كمال الدين والعيون عن حيىي 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 اميت بعدي.
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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
احلسني عليه السالم والتاسع قائمهم خيرج يف آخر الزمان فيمالها عدال بعد
ما ملئت ظلما وجورا .

.
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سلمان الفارسي
كفاية األثر سلمان الفارسي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :االئمة
بعدي اثنا عشر ،مث قال :كلهم من قريش أال إهنم عرتيت.

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

أبو ذر

كفاية األثر عن أيب ذر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :االئمة بعدي
اثنا عشر ،تسعة من صلب احلسني اتسعهم قائمهم.
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ام سلمة
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
احلسني ،أعطاهم هللا علمي وفهمي فالويل ملبغضيهم.

عبد هللا بن مسعود

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

ابن عباس
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
واحلسني ،فإذا انقضى احلسني 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.

78

انس بن مالك
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 النيب صلى هللا عليه وآله :من
حواريك اي رسول هللا ؟ فقال :االئمة بعدي اثنا عشر من صلب علي
وفاطمة ،وهم حواريي وأنصار ديين.

أبو سعيد اخلدري
كفاية األثر عن أيب سعيد قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله يقول:
االئمة بعدي اثنا عشر تسعة من صلب احلسني ،امناء معصومون ،ومنا
مهدي هذه االمة.
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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 احلسني اتسعهم قائمهم.

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

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

عمر بن اخلطاب
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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عثمان بن عفان
كفاية األثر عن عثمان بن عفان قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله
يقول :االئمة من بعدي اثنا عشر ،تسعة من صلب احلسني ومنا مهدي هذه
االمة ،من متسك من بعدي هبم فقد استمسك حببل هللا.

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

واثلة بن االسقع
واثلة بن االسقع قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :إن االئمة بعدي
اثنا عشر.
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فصل يف أمساء األئمة االثين عشر
األحاديث صحيحة السند عن رسول هللا صلى هللا عليه واله يف أمساء االئمة

احلديث الصحيح األول :حديث الفضل يف كتابه كفاية املهتدي
حممد ،عن أبيه عن آابئه
الفضل بن شاذان بسنده عن الصادق جعفر بن ّ

األنصاري فقال:
اّلل
السالم قال :قام جابر بن عبد ّ
ّ
عن أمري املؤمنني عليهم ّ
علي بن أيب طالب؟ قال :احلسن و
اي رسول ّ
اّلل ،و من ّ
األئمة من ولد ّ
علي بن احلسني،
احلسني سيّدا شباب أهل اجلنّة ،مثّ سيّد العابدين يف زمانه ّ
السالم،
علي ،و ستدركه اي جابر ،فإذا أدركته فاقرئه ّ
مثّ الباقر ّ
مين ّ
حممد بن ّ
علي بن
مث الصادق جعفر بن ّ
حممد ،مثّ الكاظم موسى بن جعفر ،مثّ ّ
الرضا ّ

كي احلسن بن
علي بن ّ
موسى ،مثّ التقي ّ
حممد ،مث الّز ّ
علي ،مثّ النقي ّ
حممد بن ّ

علي ،مث ابنه القائم ابحلق مهدي أميت الذي ميأل األرض قسطا و عدال كما
ّ
ملئت جورا و ظلما .هؤالء اي جابر خلفائي ،و أوصيائي ،و أوالدي ،و

عرتيت ،من أطاعهم فقد أطاعين ،و من عصاهم فقد عصان .اخرجه الفضل
يف اثبات الرجعة  .قال السبزواري يف كفاية املهتدي  :روى هذا احلديث
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حممد بن شاذان عليه الرمحة بسند صحيح عن اإلمام اهلمام حضرة
الشيخ أبو ّ
األئمة اإلثين عشر
السالم وع ّده من مجلة نصوص ّ
اّلل على ّ
اإلمام جعفر عليه ّ

السالم.
عليهم ّ

احلديث الصحيح الثان :حديث جابر اجلعفي يف تفسريه
جابر اجلعفي يف تفسريه عن جابر االنصاري قال :سألت النيب صلى هللا
عليه وآله عن قوله " :اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول " عرفنا
هللا ورسوله ،فمن اويل االمر ؟ قال :هم خلفائي اي جابر وأئمة املسلمني
بعدي أوهلم علي بن أيب طالب عليه السالم مث احلسن ،مث احلسني ،مث علي
بن احلسني ،مث حممد بن علي املعروف يف التوراة ابلباقر وستدركه اي جابر
فإذا لقيته فاقرأه 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
ابن علي ،مث مسيي وكنيي حجة هللا يف أرضه وبقيته يف عباده ابن احلسن ابن
علي الذي يفتح هللا على يده مشارق االرض ومغارهبا .ذاك الذي يغيب عن
شيعته ،غيبة ال يثبت على القول يف إمامته إال من امتحن هللا قلبه ابالميان.
اخرجه يف املناقب البن شهراشوب و اعالم الورى
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احلديث الصحيح الثالث حديث سليم يف كتابه والفضل يف اثبات الرجعة
عنه.
السالم :قال يل رسول هللا
سليم بن قيس اهلاليل ،قال :قال املؤمنني عليه ّ
اّلل تعاىل أنه قد أجابين فيك و يف شركائك،
صلى هللا عليه واله  :قد أخربن ّ

جل طاعتهم بطاعته و طاعيت ،و قال فيهم :ااي أايُّ اها
الذين قرن ّ
اّلل ّ
عز و ّ
َّ ِ
اطيعوا ا َّّلل و أ ِ
ِ
ول او أ ِ
ُويل اأأل أام ِر ِمأن ُك أم  .قلت :من هم
اطيعُوا ا َّلر ُس ا
ين اآمنُوا أ ُ ا ا
الذ ا
اّلل؟ قال :الذين هم األوصياء بعدي ،و الذين ال يضرهم خذالن
اي رسول ّ

من خذهلم ،و هم مع القرآن و القرآن معهم ،ال يفارقونه و ال يفارقهم حىت

علي أوهلم،
علي احلوض ،قلت :مسّهم يل اي رسول ّ
اّلل! قال« :أنت اي ّ
يردوا ّ
مث ابين هذا ،و وضع يده على رأس احلسن ،مث ابين هذا ،و وضع يده على
رأس احلسني ،مث مسيك ابنه علي زين العابدين ،و سيولد يف زمانك اي أخي
اّلل تعاىل،
حممد الباقر ،ابقر علمي و خازن وحي ّ
فاقرأه مين السالم ،مث ابنه ّ

مث ابنه جعفر الصادق ،مث ابنه موسى الكاظم ،مث ابنه علي الرضا ،مث ابنه

حممد التقي ،مث ابنه علي النقي ،مث ابنه احلسن الزكي ،مث ابنه احلجة القائم،
ّ
خامت أوصيائي و خلفائي ،و املنتقم من أعدائي ،الذي ميأل األرض قسطا و
عدال كما ملئت جورا و ظلما»  .اخرجه الفضل يف اثبات الرجعة .أقول
وروى اصله سليم يف كتابه قال فيه (ووضع يده على رأس احلسن عليه السالم
 مث ابين هذا  -ووضع يده على رأس احلسني عليه السالم  -مث ابن ابينهذا  -ووضع يده على رأس احلسني عليه السالم  -مث ابن له على امسي،
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امسه (حممد) ابقر علمي وخازن وحي هللا ،وسيولد (علي) يف حياتك اي أخي،
فاقرأه مين السالم .مث أقبل على احلسني عليه السالم فقال :سيولد لك (حممد
بن علي) يف حياتك فاقرأه مين السالم .مث تكملة االثين عشر إماما من ولدك
اي أخي .فقلت :اي نيب هللا ،مسهم يل .فسماهم يل رجال رجال .منهم  -وهللا
اي أخا بين هالل  -مهدي هذه األمة الذي ميأل األرض قسطا وعدال كما
ملئت ظلما وجورا .أقول وكتاب سليم صحيح أبحد طرقه فيكون احلديث
صحيحا بتفصيله من هذا الوجه.
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اقي االحاديث

عن رسول هللا برواية امري املؤمنني برواية سليم عنه.

السالم :قال يل رسول هللا
سليم بن قيس اهلاليل ،قال :قال املؤمنني عليه ّ
اّلل تعاىل أنه قد أجابين فيك و يف شركائك،
صلى هللا عليه واله  :قد أخربن ّ

جل طاعتهم بطاعته و طاعيت ،و قال فيهم :ااي أايُّ اها
الذين قرن ّ
اّلل ّ
عز و ّ
َّ ِ
اطيعوا ا َّّلل و أ ِ
ِ
ول او أ ِ
ُويل اأأل أام ِر ِمأن ُك أم  .قلت :من هم
اطيعُوا ا َّلر ُس ا
ين اآمنُوا أ ُ ا ا
الذ ا
اّلل؟ قال :الذين هم األوصياء بعدي ،و الذين ال يضرهم خذالن
اي رسول ّ

من خذهلم ،و هم مع القرآن و القرآن معهم ،ال يفارقونه و ال يفارقهم حىت

علي أوهلم،
علي احلوض ،قلت :مسّهم يل اي رسول ّ
اّلل! قال« :أنت اي ّ
يردوا ّ
مث ابين هذا ،و وضع يده على رأس احلسن ،مث ابين هذا ،و وضع يده على
رأس احلسني ،مث مسيك ابنه علي زين العابدين ،و سيولد يف زمانك اي أخي
اّلل تعاىل،
حممد الباقر ،ابقر علمي و خازن وحي ّ
فاقرأه مين السالم ،مث ابنه ّ

مث ابنه جعفر الصادق ،مث ابنه موسى الكاظم ،مث ابنه علي الرضا ،مث ابنه

حممد التقي ،مث ابنه علي النقي ،مث ابنه احلسن الزكي ،مث ابنه احلجة القائم،
ّ
خامت أوصيائي و خلفائي ،و املنتقم من أعدائي ،الذي ميأل األرض قسطا و
عدال كما ملئت جورا و ظلما»  .اخرجه الفضل يف اثبات الرجعة .أقول
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وروى اصله سليم يف كتابه قال فيه (ووضع يده على رأس احلسن عليه السالم
 مث ابين هذا  -ووضع يده على رأس احلسني عليه السالم  -مث ابن ابينهذا  -ووضع يده على رأس احلسني عليه السالم  -مث ابن له على امسي،
امسه (حممد) ابقر علمي وخازن وحي هللا ،وسيولد (علي) يف حياتك اي أخي،
فاقرأه مين السالم .مث أقبل على احلسني عليه السالم فقال :سيولد لك (حممد
بن علي) يف حياتك فاقرأه مين السالم .مث تكملة االثين عشر إماما من ولدك
اي أخي .فقلت :اي نيب هللا ،مسهم يل .فسماهم يل رجال رجال .منهم  -وهللا
اي أخا بين هالل  -مهدي هذه األمة الذي ميأل األرض قسطا وعدال كما
ملئت ظلما وجورا .أقول وكتاب سليم صحيح أبحد طرقه فيكون احلديث
صحيح من هذا الوجه.
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عن رسول هللا برواية امري املؤمنني يرويه عنه الصادق عن اابئه عنه برواية
الفضل بن شاذان عنه
حممد ،عن أبيه عن آابئه
الفضل بن شاذان بسنده عن الصادق جعفر بن ّ

األنصاري فقال:
اّلل
السالم قال :قام جابر بن عبد ّ
ّ
عن أمري املؤمنني عليهم ّ
علي بن أيب طالب؟ قال :احلسن و
اي رسول ّ
اّلل ،و من ّ
األئمة من ولد ّ
علي بن احلسني،
احلسني سيّدا شباب أهل اجلنّة ،مثّ سيّد العابدين يف زمانه ّ

السالم،
علي ،و ستدركه اي جابر ،فإذا أدركته فاقرئه ّ
مثّ الباقر ّ
مين ّ
حممد بن ّ
علي بن
مث الصادق جعفر بن ّ
حممد ،مثّ الكاظم موسى بن جعفر ،مثّ ّ
الرضا ّ

كي احلسن بن
علي بن ّ
موسى ،مثّ التقي ّ
حممد ،مث الّز ّ
علي ،مثّ النقي ّ
حممد بن ّ

علي ،مث ابنه القائم ابحلق مهدي أميت الذي ميأل األرض قسطا و عدال كما
ّ
ملئت جورا و ظلما .هؤالء اي جابر خلفائي ،و أوصيائي ،و أوالدي ،و

عرتيت ،من أطاعهم فقد أطاعين ،و من عصاهم فقد عصان .اخرجه الفضل
يف اثبات الرجعة  .قال السبزواري يف كفاية املهتدي  :روى هذا احلديث
حممد بن شاذان عليه الرمحة بسند صحيح عن اإلمام اهلمام حضرة
الشيخ أبو ّ

األئمة اإلثين عشر
السالم وع ّده من مجلة نصوص ّ
اّلل على ّ
اإلمام جعفر عليه ّ

السالم.
عليهم ّ

عن رسول هللا برواية احلسن بن علي برواية داود بن ايب عوف عنه
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
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علمي ومعدن حكمي واالمام بعدي ،فإذا استشهدت فابنك احلسن ،فإذا
استشهد احلسن فابنك احلسني ،فإذا استشهد احلسني فابنه علي ،يتلوه تسعة
من صلب احلسني أئمة أطهار ،فقلت :اي رسول هللا فما أمساؤهم ؟ قال:
علي وحممد وجعفر وموسى وعلي وحممد وعلي واحلسن واملهدي من صلب
احلسني ،ميال هللا تعاىل به االرض قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما.
اخرجه يف كفاية األثر
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عن رسول هللا برواية احلسني بن علي برواية إمساعيل بن عبد هللا عنه
إمساعيل بن عبد هللا قال :قال احلسني بن علي عليهما السالم :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وآله  :إذا مت فأبوك علي أوىل يب ومبكان ،فإذا مضى
أبوك فأخوك احلسن أوىل به ،فإذا مضى احلسن فأنت أوىل به ،قلت :اي
رسول هللا فمن بعدي أوىل يب ؟ فقال :ابنك علي أوىل بك من بعدك ،فإذا
مضى فابنه حممد أوىل به ،فإذا مضى حممد فابنه جعفر أوىل به مبكانه من
بعده ،فإذا مضى جعفر فابنه موسى أوىل به من بعده ،فإذا مضى موسى
فابنه علي أوىل به من بعده ،فإذا مضى علي فابنه حممد أوىل به من بعده،
فإذا مضى حممد فابنه علي أوىل به من بعده ،فإذا مضى علي فابنه احلسن
أوىل به من بعده ،فإذا مضى احلسن وقعت الغيبة يف التاسع من ولدك ،فهذه
االئمة التسعة من صلبك ،أعطاهم هللا علمي وفهمي .اخرجه يف كفاية األثر.
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عن رسول هللا برواية ايب جعفر

اّلل
اّلل صلّى ّ
السالم :قال رسول ّ
ّ
حممد بن مسلم ،قال :قال أبو جعفر عليه ّ
السالم :أان أوىل ابملؤمنني من أنفسهم،
لعلي بن أيب طالب عليه ّ
عليه و آله ّ
علي أوىل ابملؤمنني من أنفسهم ،مث احلسن أوىل ابملؤمنني من
مث أنت اي ّ
علي بن احلسني أوىل
أنفسهم ،مث احلسني أوىل ابملؤمنني من أنفسهم ،مث ّ
علي أوىل ابملؤمنني من أنفسهم ،مث جعفر
ابملؤمنني من أنفسهم ،مث ّ
حممد بن ّ
حممد أوىل ابملؤمنني من أنفسهم ،مث موسى بن جعفر أوىل ابملؤمنني من
بن ّ

علي أوىل
علي بن موسى أوىل ابملؤمنني من أنفسهم ،مث ّ
حممد بن ّ
أنفسهم ،مث ّ

حممد أوىل ابملؤمنني من أنفسهم ،مث احلسن
علي بن ّ
ابملؤمنني من أنفسهم ،مث ّ

احلجة بن احلسن الذي تنتهي إليه
علي أوىل ابملؤمنني من أنفسهم ،مث ّ
بن ّ
اخلالفة و الوصاية ،و يغيب مدة طويلة ،مث يظهر و ميأل األرض عدال و
قسطا كما ملئت جورا و ظلما .اخرجه الفضل يف اثبات الرجعة.

عن رسول هللا برواية أبو احلسن الثان عليه السالم برواية عيسى بن موسى
عنه
عيسى بن موسى اهلامشي بسر من رأى،عن ايب احلسن قال حدثين أيب ،عن
أبيه ،عن آابئه ،عن احلسني بن علي ،عن أبيه علي عليه السالم قال ،قلت:
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اي رسول هللا وكم االئمة بعدك ؟ قال :أنت اي علي ،مث ابناك احلسن واحلسني،
وبعد احلسني 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.
اخرجه يف كفاية االثر
عن رسول هللا برواية ايب احلسن الثان برواية عيسى 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 حيزنه الفزع االكرب فليتولك وليتول ابنيك
احلسن واحلسني وعلي بن احلسني وحممد بن علي وجعفر بن حممد وموسى
بن جعفر وعلي بن موسى وحممدا وعليا واحلسن مث املهدي وهو خامتهم،
وليكونن يف آخر الزمان قوم يتولونك اي علي ،صلوات هللا عليهم أفضل
الصلوات ،اولئك يتجاوز عن سيئاهتم جزاء مبا كانوا يعلمون  .اخرجه يف
الغيبة للطوسي و املناقب البن شهر اشوب
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عن رسول هللا برواية سلمان
اّلل عليه و آله
اّلل صلّى ّ
اّلل عليه قال :خطبنا رسول ّ
سلمان الفارسي رضوان ّ
أئمة أبرار ،عدد أسباط
قال صلّى ّ
اّلل عليه و آله :األوصياء و اخللفاء بعديّ ،
اّلل .قالّ :أوهلم و
فسمهم يل اي رسول ّ
يعقوب و حواريي عيسى .فقلتّ :

علي بن أيب طالب ،و بعده سبطاي احلسن و احلسني ،و بعدمها
سيّدهم ّ

علي ابقر علم النبيني ،و
علي بن احلسني زين العابدين ،و بعده ّ
حممد بن ّ
ّ
حممد ،و بعده الكاظم موسى بن جعفر ،و بعده
بعده الصادق جعفر بن ّ

علي،
علي بن موسى الذي يقتل أبرض الغربة ،مث ابنه ّ
حممد ،مث ابنه ّ
الرضا ّ
احلجة القائم املنتظر يف غيبته ،املطاع يف ظهوره ،فإ ّهنم
مث ابنه احلسن ،مث ابنه ّ
عرتيت من حلمي و دمي ،علمهم علمي و حكمهم حكمي ،من آذان فيهم

اّلل شفاعيت .رواه الفضل يف اثبات الرجعة.
فال أانله ّ
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عن رسول هللا برواية عمار
اّلل تبارك
اّلل عليه و آله اعلم اي عمار!أن ّ
اّلل صلّى ّ
عمار قال قال رسول ّ
علي ،و هو ّأوهلم و
و تعاىل عهد إيل أن يعطيين إثين عشر خليفة ،منهم ّ
اّلل؟ قال :الثان منهم احلسن بن
سيدهم .فقلت :و من اآلخرون اي رسول ّ

علي بن أيب طالب ،و الرابع
علي بن أيب طالب ،و الثالث منهم احلسني بن ّ
ّ

علي ،مث ابنه
علي بن احلسني زين العابدين ،و اخلامس منهم ّ
حممد بن ّ
منهم ّ
علي ،مث ابنه احلسن،
علي ،مث ابنه ّ
حممد ،مث ابنه ّ
عفر ،مث ابنه موسى ،مث ابنه ّ
مث ابنه الذي يغيب عن الناس غيبة طويلة .رواه الفضل يف اثبات الرجعة.

عن رسول هللا برواية جابر
جابر بن عبد هللا قال :ملا أنزل هللا عزوجل على نبيه" اي أيها الذين آمنوا
أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول واويل 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 املسلمني بعدي ،أوهلم علي بن أيب طالب مث احلسن واحلسني،
مث علي بن احلسني مث حممد بن علي املعروف يف 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 يف أرضه وبقيته يف عباده ابن احلسن بن
علي ،ذاك الذي يفتح هللا  -تعاىل ذكره  -على يديه مشارق االرض
ومغارهبا .اخرجه يف كمال الدين و كفاية االثر .

نص اخر:
جابر اجلعفي يف تفسريه عن جابر االنصاري قال :سألت النيب صلى هللا عليه
وآله عن قوله " :اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول " عرفنا هللا
ورسوله ،فمن اويل االمر ؟ قال :هم خلفائي اي جابر وأئمة املسلمني بعدي
أوهلم علي بن أيب طالب عليه السالم مث احلسن ،مث احلسني ،مث علي بن
احلسني ،مث حممد بن علي املعروف يف التوراة ابلباقر وستدركه اي جابر فإذا
لقيته فاقرأه 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 ابن علي،
مث مسيي وكنيي حجة هللا يف أرضه وبقيته يف عباده ابن احلسن ابن علي الذي
يفتح هللا على يده مشارق االرض ومغارهبا .ذاك الذي يغيب عن شيعته،
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غيبة ال يثبت على القول يف إمامته إال من امتحن هللا قلبه ابالميان .واخرجه
يف املناقب البن شهراشوب و اعالم الورى

نص اخر:
اّلل األنصاري قال :قال جندل بن جنادة أخربن اي رسول هللا
جابر بن عبد ّ
ابألوصياءمن بعدك  :فقال :اي جندل أوصيائي من بعدي بعدد نقباء بين

اّلل! قال :نعم ،إنّك
إسرائيل .خلف بعد خلف .قال :مسّهم يل اي رسول ّ
علي بن أيب
تدرك سيد األوصياء و وارث علم األنبياء ،و أاب ّ
األئمة األتقياء ّ

يغرنك
طالب بعدي ،مثّ ابنيه احلسن ،و احلسني ،فاستمسك هبم بعدي ،فال ّ
علي بن احلسني زين العابدين فإذا
جهل اجلاهلني ،فإذا كان وقت والدة ابين ّ

حممد ابنه ،يدعى ابلباقر ،فإذا انقضت م ّدة
علي قام ابألمر ّ
انقضت مدة ّ
حممد قام ابألمر بعده جعفر ابنه ،يدعى ابلصادق ،فإذا انقضت م ّدة جعفر
ّ
قام ابألمر بعده موسى ابنه ،يدعى ابلكاظم ،فإذا انقضت م ّدة موسى قام
علي قام ابألمر بعده
علي ابنه يدعى ابلرضا ،فإذا انقضت م ّدة ّ
ابألمر بعده ّ

علي ابنه،
حممد ابنه ،يدعى ابلتقي ،فإذا انقضت م ّدة ّ
ّ
حممد قام ابألمر بعده ّ

علي قام ابألمر بعده احلسن ابنه ،يدعى
يدعى ابلنقي ،فإذا انقضت م ّدة ّ

ابلزكي ،مث يغيب عن الناس إمامهم .ابنه احلجة يغيب عنهم غيبة طويلة.

اخرجه الفضل بن شاذان يف اثبات الرجعة.
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عن رسول هللا برواية عائشة
عائشة فقلت :كان لنا مشربة وكان النيب إذا أراد لقاء جربئيل عليه السالم
لقيه فيها وأمرن أن ال يصعد إليه أحد ،فدخل عليه احلسني بن علي عليهما
السالم ومل نعلم  ،فقال له جربئيل أخربن ريب جل جالله ،إنه سيخلق من
صلب احلسني 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 انطق عن هللا صادق يف هللا ،وخيرج هللا من صلبه ابنه ومساه
عنده موسى واثق ابهلل حمب يف هللا ،وخيرج هللا من صلبه ابنه ومساه عنده علي
الراضي ابهلل والداعي إىل هللا عزوجل ،وخيرج من صلبه ابنه ومساه عنده حممدا
املرغب يف هللا والذاب عن حرم هللا ،وخيرج من صلبه ابنه ومساه عنده عليا
املكتفي ابهلل والويل هلل ،مث خيرج من صلبه ابنه ومساه احلسن مؤمن ابهلل مرشد
إىل هللا ،وخيرج من صلبه كلمة احلق ولسان الصدق ومظهر احلق حجة هللا
على بريته ،له غيبة طويلة ،يظهر هللا تعاىل به االسالم وأهله ،وخيسف به
الكفر وأهله .اخرجه يف كفاية األثر.
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عن رسول هللا برواية ابن عباس
عبد هللا بن عبّاس ،قال :قال رسول هللا(صلّى هللا عليه وآله وسلّم)( :ملا عُرج
ّ
حممد!
يب إىل السماء ،بلغت سدرة املنتهى ،اندان ّ
جل جالله ،فقال :اي ّ
ريب ّ
رب .قال :ما أرسلت رسوالً فانقضت ّأايمه إالّ أقام
فقلت :لبيك لبيك اي ّ
علي بن أيب طالب خليفتك وإمام أ ُّمتك ،مثّ
ابألمر بعده وصيّه ،فأان جعلت ّ

علي ،مثّ جعفر بن
علي بن احلسني ،مثّ ّ
حممد بن ّ
احلسن ،مثّ احلسني ،مثّ ّ
علي ،مثّ
علي بن موسى الرضا ،مثّ ّ
ّ
حممد بن ّ
حممد ،مثّ موسى بن جعفر ،مثّ ّ
حممد! هؤالء
علي ،مثّ ّ
احلجة بن احلسن .اي ّ
علي بن ّ
حممد ،مثّ احلسن بن ّ
ّ
خلفائي وحججي يف األرض ،وخلفاؤك وأوصياؤك من بعدك .اخرجه الفضل
بن شاذات يف اثبات الرجعة.
نص اخر
األئمة بعدي اثنا عشر،
ابن عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه واله ّ

علي بن أيب طالب ،و بعده سبطاي احلسن و احلسني ،فإذا انقضى
ّأوهلم ّ

حممد فابنه
حممد ،فإذا انقضى ّ
علي فابنه ّ
علي ،فإذا انقضى ّ
احلسني فابنه ّ
علي ،فإذا
جعفر ،فإذا انقضى جعفر فابنه موسى ،فإذا انقضى موسى فابنه ّ
علي
حممد ،فإذا انقضى ّ
علي فابنه ّ
علي ،فإذا انقضى ّ
حممد فابنه ّ
انقضى ّ
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األئمة بعدي وإن قهروا؛
فابنه احلسن ،فإذا انقضى احلسن فابنه احلجة .هم ّ
أمناء ،معصومون ،جنباء ،أخيار.
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فصل يف حديث علي ويل كل مؤمن بعدي
امري املؤمنني
دالئل االمامة عن شريح بن هان عن امري املؤمنني عليه السالم ان بريدة
االسلمي اخرب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم مبا كان مين ومن اخذي
خولة فقال له النيب صلى هللا عليه وآله حظه يف اخلمس اكثر مما اخذ انه
وليكم بعدي .
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امري املؤمنني
الصدوق يف كمال الدين سليم بن قيس اهلالىل عن امرياملؤمنني 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 اوىل به من نفسه فعلى اوىل به من نفسه  ،فانزل هللا تبارك وتعاىل ( :
اليوم اكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمىت ورضيت لكم االسالم دينا )
وكرب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وقال هللا اكرب متام نبوتى ومتام دين دين
هللا عزوجل ووالية على بعدى  ،فقام ابوبكر وعمر فقاال  :اي رسول هللا
هذه االايت خاصة يف على ؟ فقال عليه السالم بلى خاصة فيه وىف اوصيائى
إىل يوم القيامة  ،قاال  :اي رسول هللا بينهم لنا قال على اخى ووزيرى ووارثى
ووصىي وخليفىت يف امىت ووىل كل مؤمن بعدى مث ابن احلسن مث ابن احلسني
مث تسعة من ولد احلسني واحد بعد واحد القرآن معهم وهم مع القرآن
اليفارقونه واليفارقهم حىت يردوا على حوضى.

ابن طاووس عن نور اهلدى عن سليم عن امري املؤمنني 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
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والء كما ذا فقال والء كوالئي من كنت أوىل به من نفسه فعلي أوىل به من
ِ
ت اعلاأي ُك أم نِ أع ام ِيت
ت لا ُك أم دينا ُك أم او أاأمتا أم ُ
نفسه فأنزل هللا عز و جل الأيا أوام أا أك ام أل ُ
ِ
يت لا ُكم أِ
الم ِديناً و كرب رسول هللا ص فقال هللا أكرب على متام
اإل أس ا
او ارض ُ ُ

نبويت و متام دين هللا عز و جل و والية علي بعدي فقام أبو بكر و عمر

فقاال اي رسول هللا هؤالء اآلايت خاصة يف علي قال بل فيه و يف أوصيائي
إىل يوم القيامة قاال اي رسول هللا بينهم لنا قال علي أخي و وزيري و وارثي
و وصيي و خليفيت يف أميت و ويل كل مؤمن من بعدي مث ابين احلسن مث ابين
احلسني مث تسعة من ولد احلسني 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 املؤمنني عليه السالم قال
أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه واله قام خطيبا مل خيطب بعد ذلك فقال
أيها الناس إن اترك فيكم الثقلني كتاب هللا و عرتيت أهل بييت فتمسكوا هبما
ال تضلوا فإن اللطيف اخلبري أخربن و عهد إيل أهنما مل يفرتقا حىت يردا علي
احلوض فقام عمر بن اخلطاب شبه املغضب فقال اي رسول هللا أ كل أهل
بيتك فقال ال و لكن أوصيائي منهم أوهلم أخي و وزيري و وارثي و خليفيت
يف أميت ويل كل مؤمن بعدي هو أوهلم مث ابين احلسن مث ابين احلسني مث تسعة
من ولد احلسني واحد بعد واحد حىت يردوا علي احلوض شهداء هللا يف أرضه
و حججه على خلقه.
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النعمان يف 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 ،وأان موىل املؤمنني ،وأان أوىل هبم منهم أبنفسهم ،من كنت مواله
فعلي مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه .فقام إليه سلمان الفارسي
فقال :اي رسول هللا والء ماذا؟ فقال من كنت أوىل به من نفسه فعلي أوىل
به من نفسه ،فأنزل هللا عزوجل " اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم
نعميت ورضيت لكم االسالم دينا "فقال له سلمان :اي رسول هللا أنزلت هذه
اآلايت يف علي خاصة؟ قال :بل فيه ويف أوصيائي إىل يوم القيامة ،فقال :اي
رسول هللا بينهم يل ،قال :علي أخي ووصيي ووارثي وخليفيت يف اميت وويل
كل مؤمن بعدي وأحد عشر إماما من ولده ،أوهلم ابين حسن ،مث ابين
حسني ،مث تسعة من ولد احلسني واحدا بعد واحد ،هم مع القرآن ،والقرآن
معهم ،ال يفارقونه وال يفارقهم حىت يردوا علي احلوض.

النعمان يف 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 إىن قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما [إن] متسكتم
هبما ،كتاب هللا عزوجل وأهل بيىت ،فإن اللطيف اخلبري قد أخربن وعهد إيل
أهنما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض "؟ ،فقالوا[ :نعم] اللهم قد شهدان
ذلك كله من رسول هللا(صلى هللا عليه وآله) ،فقام اثنا عشر رجال من اجلماعة
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فقالوا :نشهد أن رسول هللا حني خطب يف اليوم الذي قبض فيه قام عمر
بن اخلطاب فقال :ايرسول هللا لكل أهل بيتك؟ فقال " :ال ،ولكن الوصيائي
منهم :على أخى ووزيرى ووارثى وخليفىت يف اميت ووىل كل مؤمن بعدي ،وهو
أوهلم وخريهم ،مث وصيه بعده ابن هذا وأشار إىل احلسن مث وصيه [ابين] هذا
وأشار إىل احلسني ،مث وصيه ابين بعده مسي أخي ،مث وصيه بعده مسيي ،مث
سبعة من ولده واحد بعد واحد حىت يردوا على احلوض ،شهداء هللا يف أرضه
وحججه على خلقه ،من أطاعهم أطاع هللا ،ومن عصاهم عصى هللا ".

النعمان يف الغيبة عن سليم قال قال علي(عليه السالم) قال رسول هللا صلى
هللا عليه واهلك أال إن هللا خلق خلقه وفرقهم فرقتني فجعلين يف خري الفرقتني،
وفرق الفرقة ثالث شعب ،فجعلين يف خريها شعبا وخريها قبيلة ،مث جعلهم
بيوات ،فجعلين يف خريها بيتا حىت خلصت يف أهل بييت وعرتيت وبين أيب (أي
عبد املطلب) أان وأخي علي بن أيب طالب .نظر هللا [سبحانه] إىل أهل
االرض نظرة واختارن منهم ،مث نظر نظرة فاختار عليا أخي ووزيري ووارثي،
ووصيي وخليفيت يف اميت ،وويل كل مؤمن بعدي ،من وااله فقد واىل هللا،
ومن عاداه فقد عادى هللا ،ومن أحبه أحبه هللا ،ومن أبغضه أبغضه هللا.

كتاب األربعني -الشيخ املاحوزي  :احلموي يف فرائد السمطني أيضا عن
سليم بن قيس اهلاليل قال علي عليه اإلسالم :أنزل هللا عزوجل على نبيه
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(صلى هللا عليه وآله) أن يعلمهم والة أمرهم ،وأن يفسر هلم من الوالية ما
فسر هلم من صالهتم وزكاهتم وحجهم بنصيب للناس بغدير خم ،مث خطب
فقال :أيها الناس أتعلمون أن هللا عزوجل موالي وأان موىل املؤمنني ،وأان أوىل
هبم 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 أوىل
به من نفسه فعلي أوىل به من نفسه ،فأنزل هللا تعاىل ذكره (اليوم أكملت
لكم دينكم) فكرب رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) فقال :هللا أكرب على متام
نبويت ومتام دين هللا ووالية علي بن أيب طالب .فقام أبو بكر وعمر فقاال :اي
رسول هللا هؤالء االايت خاصة يف علي بن أيب طالب ؟ قال :بل فيه ويف
أوصيائي اىل يوم القيامة ،قاال :اي رسول هللا بينهم لنا ،قال :علي أخي ووزيري
ووارثي ووصيي وخليفيت يف اميت ،وويل كل مؤمن بعدي ،مث ابين احلسن ،مث
احلسني :مث تسعة من ولد ابين احلسني واحد بعد واحد ،القرآن معهم وهم
مع القرآن ،ال يفارقونه وال يفارقهم حىت يردوا علي احلوض.
امري املؤمنني
اجمللسي عن كنز الفوائد عن أيب إسحاق احلارث بن عبد هللا عن علي عليه
السالم قال :صعد رسول هللا صلى هللا عليه وآله املنرب فقال :إن هللا نظر إىل
أهل االرض نظرة فاختارن منهم ،مث نظر اثنية فاختار عليا أخي ووزيري
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ووارثي و وصيي وخليفيت يف اميت وويل كل مؤمن بعدي ،من تواله توىل هللا،
ومن عاداه عاد هللا.
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احلسن بن علي
الطوسي يف االمايل عن عبد الرمحن بن كثري ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه،
عن جده علي بن احلسني "(عليهم السالم) عن احلسن بن علي (عليه السالم
) قال قال رسول هللا (صلى هللا عليه و آله) لعلي :أنت ويل كل مؤمن
بعدي.
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الباقر
الصدوق يف العيون عن حممد بن خالد الربقى 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 النيب (صلى هللا عليه واله) قال :علي امام كل مؤمن بعدى.

الباقر
عن أيب اجلارود ،عن أيب جعفر عليه السالم قال نزلت هذه اآلية( :إمنا 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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الصادق
حممد بن سليمان الكويف يف 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.

الصادق
حممد الكليب،
حممد بن العباس ابن اجلحام يف أتويل ما نزل من القرآن عن ّ

عن أيب عبد هللا (عليه السالم) قال« :إ ّن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)

عرف أصحابه أمري املؤمنني مرتني :وذلك أنه قال هلم :أتدرون من وليكم
ّ
بعدي؟ قالوا :هللا ورسوله أعلم .قال :فإن هللا تبارك وتعاىل قد قال( :فا َّ
إن هللاا
هو مواله وِج ِربيل و ِ
ِ
نني) يعين أمري املؤمنني (عليه السالم) وهو
صال ُح الأ ُمؤم ا
ُا اأ ُ ا أ ُ ا ا
وليكم بعدي .واملرة الثانية :يوم غدير خم حني قال :من كنت مواله فعلي

مواله».

اليقني البن طاووس عن حممد بن العباس بن مروان من كتابه عن حممد الكليب
عن أيب عبد هللا عليه السالم قال إن رسول هللا صلى هللا عليه واله عرف
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أصحابه أمري املؤمنني مرتني إنه قال هلم أ تدرون من وليكم بعدي قالوا هللا
ِِ
يل او
ورسوله أعلم قال فإن هللا عز و جل قد قال فاِإ َّن َّ
اّللا ُه او ام أوالهُ او ج أرب ُ
ِ
ِِ
ني يعين أمري املؤمنني عليه السالم و املرة الثانية يوم غدير خم.
صال ُح الأ ُم أؤمن ا
حبار األنوار عن كنز الفوائد عن حممد احلليب ،عن أيب عبد هللا عليه السالم
قال :إن رسول هللا صلى هللا عليه وآله عرف أصحابه أمري املؤمنني عليه
السالم مرتني ،وذلك أنه قال هلم :أتدرون من وليكم بعدي ؟ قالوا :هللا و
رسوله أعلم ،قال :فإن هللا تبارك وتعاىل قد قال " :فإن هللا هو مواله وجربيل
وصاحل املؤمنني  -يعين أمري املؤمنني  -وهو وليكم بعدي ؟ واملرة الثانية يف
غدير خم حني قال :من كنت مواله فعلي مواله .وروي عن ابن عباس مثله.
حبار األنوار عن شف :عن حممد بن العباس ،عن حممد الكليب ،عن أيب عبد
هللا عليه السالم قال :إن رسول هللا صلى هللا عليه وآله عرف أصحابه أمري
املؤمنني مرتني :قال هلم :أتدرون من وليكم بعدي ؟ قالوا :هللا و رسوله أعلم
قال فإن هللا إنه عزوجل قد قال " :فإن هللا هو مواله وجربيل وصاحل املؤمنني
" يعين أمري املؤمنني ،واملرة الثانية يوم غدير خم.
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الرضا
ابن طاووس يف التحصني عن كتاب نور اهلدى عن احلسني 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 خليفيت على أميت يف حيايت
و بعد وفايت و هو إمام كل مسلم و أمري كل مؤمن بعدي قوله قويل و أمره
أمري و هنيه هنيي و ابئعه بعدي و انصره انصري و خاذله خاذيل.

صاحب كتاب فرائد السمطني 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 وخليفيت على اميت يف
حيايت وبعد وفايت ،وهو امام كل مسلم ،وأمري كل مؤمن بعدي ،قوله قويل،
وأمره أمري ،وهنيه هنيي ،واتبعه اتبعي ،وانصره انصري ،وخاذله خاذيل.

كمال الدين للصدوق عن احلسني بن خالد ،عن علي بن موسى الرضا،
عن أبيه ،عن آابئه عليهم السالم قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله:
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من أحب أن يستمسك بديين ويركب سفينة النجاة بعدي فليقتد بعلي ابن
أيب طالب وليعاد عدوه وليوال وليه ،فإنه وصيي وخليفيت على اميت يف حيايت
وبعد وفايت ،وهو إمام كل مسلم وأمري كل مؤمن بعدي ،قوله قويل ،وأمره
أمري وهنيه هنيي ،واتبعه اتبعي ،وانصره انصري ،وخاذله خاذيل.
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بن عباس
امحد يف املسند عن ابن عباس :قال رسول هللا صلى هللا عليه واله لعلي :اال
ول َِّ
ِ
ت اولِيِّي ِيف ُك ِّل
ال لاهُ ار ُس ُ
ال اوقا ا
ت اخلِي اف ِيت قا ا
اّلل أانأ ا
ب إَِّال اوأانأ ا
ياأن باغي أا أن أا أذ اه ا
ُم أؤِم ٍن با أع ِدي.
احلاكم يف املستدرك عن ابن عباس قال  :وقال له رسول هللا صلى هللا عليه
واله  » :أنت ويل كل مؤمن بعدي ومؤمنة .قال هذا حديث صحيح اإلسناد
و مل خيرجاه هبذه السياقة  .تعليق الذهيب قي التلخيص  :صحيح.
مسند الطيالسي عن ابن عباس  ،أن رسول هللا صلى هللا عليه واله قال لعلي
 « :أنت ويل كل مؤمن بعدي ».
ال رسول هللا
املسند اجلامع عن امحد والرتمذي و النسائي عن ابن عباس قا ا
ِ
ِ
ال
ت اخلِي اف ِىت  ,قا ا
ب إِالَّ اوأانأ ا
صلى هللا عليه واله لعلي :إنَّهُ الا ياأن باغى أا أن أا أذ اه ا
ول َِّ
ت اولِِّىي ِىف ُك ِّل ُم أؤِم ٍن با أع ِدى.
ال لاهُ ار ُس ُ
اوقا ا
اّلل أانأ ا
احتاف اخلرية املهرة عن ابن عباس -رضى هللا عنهما " -أن رسول هللا -
صلى هللا عليه واله  -قال لعلي :أنت ويل كل مؤمن بعدي " .رواه أبو داود
الطيالسي بسند صحيح.
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احتاف اخلرية املهرة عن ابن عباس قال :رسول هللا  -صلى هللا عليه واله
لعلي : -أنت ويل كل مؤمن بعدي .رواه أبو يعلى واللفظ له وأمحد بن
حنبل.
املعجم الكبري للطربان عن ابن عباس :قال :رسول هللا  -صلى هللا عليه واله
لعلي ( : -أنت ويل كل مؤمن بعدي ).
غاية املقصد ىف زوائد املسند عن ابن عباس :قال :رسول هللا  -صلى هللا
ت اولِِّىي ِ[يف] ُك ِّل ُم أؤِم ٍن با أع ِدى.
عليه واله لعلي :أانأ ا
الشريعة لآلجري عن ابن عباس :قال :رسول هللا  -صلى هللا عليه واله لعلي:
« أنت ويل كل مؤمن بعدي ».
جممع الزوائد ومنبع الفوائد عن ابن عباس :قال :رسول هللا  -صلى هللا عليه
واله لعلي " :أنت ويل كل مؤمن بعدي " رواه أمحد والطربان يف الكبري
واألوسط ابختصار ورجال أمحد رجال الصحيح غري أيب بلج الفزاري وهو
ثقة وفيه لني.

ظالل اجلنة  :وقال له رسول هللا صلى هللا عليه واله أنت وليي يف كل مؤمن
بعدي احلديث وأخرجه احلاكم بطوله من طريق أمحد مث قال صحيح اإلسناد
ووافقه الذهيب.
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ابن البطريق يف العمدة عن امحد بن حنبل عن ابن عباس قال قال  :وقال
رسول ( صلى هللا عليه واله) انت وليي يف كل مؤمن بعدى ومؤمنة .
داللئل االمامة للطربي قال وروى ابوداود عن ابن عباس ان النيب صلى هللا
عليه وآله وآله قال لعلي انت ويل كل مؤمن بعدي.
االستيعاب بسنده عن ابن عباس أن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) قال
لعلي بن أيب طالب( :أنت ويل كل مؤمن بعدي).
املسرتشد -حممد بن جرير الطربي (الشيعي) روى أبو داود ،عن ابن عباس،
ان النيب (صلى هللا عليه واله وسلم) قال لعلي :أنت ويل كل مؤمن بعدي.

كتاب األربعني -حممد طاهر القمي الشريازي  :عن يف مسند أمحد بن
حنبل ،عن ابن عباس قال :خرج الناس يف غزوة تبوك ،فقال علي عليه
السالم :أخرج معك ؟ قال :فقال له النيب صلى هللا عليه وآله :ال ،فبكى
علي عليه السالم فقال :أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى اال
أنك ليس بنيب ،انه ال ينبغي أن أذهب اال وأنت خليفيت ،قال :وقال رسول
هللا صلى هللا عليه وآله :أنت ويل كل مؤمن بعدي ومؤمنة.
كتاب األربعني -حممد طاهر القمي الشريازي  :يف فردوس الديلمي :عن
ابن عباس ،عن النيب صلى هللا عليه وآله :اي علي أنت ويل كل مؤمن بعدي.
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عمران بن حصني
ِ
صأ ٍ
ول ا َّّللِ صلى هللا عليه واله
ال قال ار ُس ُ
ني قا ا
امحد يف مسنده اع أن ع أمارا ان بأ ِن ُح ا
يل ُك ِّل ُم أؤِم ٍن با أع ِدي.
 :ادعُوا اعلِيًّا ادعُوا اعلِيًّا إِ َّن اعلِيًّا ِم ِّين اوأ ااان ِمأنهُ اوُه او اوِ ُّ
اآلحاد واملثان البن أيب عاصم عن عمران بن حصني  ،رضي هللا عنه قال :
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه واله « :ما تريدون من علي ؟ علي مين
وأان منه وهو ويل كل مؤمن بعدي»

أبو يعلى عن عمران بن حصني قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه واله :
« ما تريدون من علي ؟ علي مين وأان منه  ،وهو ويل كل مؤمن بعدي ».
ابن حبان عن عمران بن حصني  ،قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه واله
 « :ما تريدون من علي  -ثالاث  -إن عليا مين وأان منه  ،وهو ويل كل مؤمن
بعدي ».
مسند الطيالسي عمران بن حصني  ،قال قال رسول هللا صلى هللا عليه واله:
« ما هلم ولعلي إن عليا مين وأان منه وهو ويل كل مؤمن بعدي ».
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املسند اجلامع عن امحد والرتمذي والنسائي عن عمران قال قال قال رسول
هللا صلى هللا عليه واله :ادعُوا اعلِيًّا  ،ادعُوا اعلِيًّا  ،ادعُوا اعلِيًّا ،إِ َّن اعلِيًّا ِم ِّين اوأ ااان
يل ُك ِّل ُم أؤِم ٍن با أع ِدي.)).
ِمأنهُ  ،اوُه او اوِ ُّ
املسند اجلامع عن امحد والرتمذي والنسائي عن عمران قال قال قال رسول
هللا صلى هللا عليه واله :ما تُِر ُ ِ ِ
ِ
ِ ِ
يدو ان م أن اعل ٍّي  ،ثاالا ًاث  ،إِ َّن اعليًّا م ِّين اوأ ااان مأنهُ
ا
يل ُك ِّل ُم أؤِم ٍن با أع ِدي)).
 ،اوُه او اوِ ُّ

حلية األولياء عن عمران بن حصني  ،قال قال رسول هللا صلى هللا عليه
واله :ما تريدون من علي ثالث مرات مث قال إن عليا مين وأان منه وهو ويل
كل مؤمن بعدي.
سنن الرتمذى عن عمران بن حصني  ،قال قال رسول هللا صلى هللا عليه
يدو ان ِم أن اعلِ ٍّى إِ َّن اعلِيًّا
يدو ان ِم أن اعلِ ٍّى اما تُِر ُ
يدو ان ِم أن اعلِ ٍّى اما تُِر ُ
واله « :اما تُِر ُ
ىل ُك ِل م أؤِم ٍن ب ع ِدى » .قا ا ِ
ِ
ِ
يث اح اس ٌن
يسى اه اذا اح ِد ٌ
م ِّن اوأ ااان مأنهُ اوُه او اوِ ُّ ّ ُ ا أ
ال أابُو ع ا
يب .
اغ ِر ٌ
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مسند الصحابة يف الكتب التسعة عن عمران بن حصني  ،قال قال رسول
يدو ان ِم أن اعلِ ٍّي اما
هللا صلى هللا عليه واله :فا اق ا
يدو ان ِم أن اعلِ ٍّي اما تُِر ُ
ال اما تُِر ُ
يل ُك ِّل ُم أؤِم ٍن با أع ِدي.
يدو ان ِم أن اعلِ ٍّي إِ َّن اعلِيًّا ِم ِّين اوأ ااان ِمأنهُ اوُه او اوِ ُّ
تُِر ُ
مصنف ابن أيب شيبة عن عمران بن حصني  ،قال قال رسول هللا صلى هللا
عليه واله :ما تريدون من علي ما تريدون من علي علي مين وأان من علي
وعلي ويل كل مؤمن بعدي.
صحيح ابن حبان عن عمران بن حصني  ،قال قال رسول هللا صلى هللا
عليه واله ( :ما تريدون من علي  -ثالاث  -إن عليا مين وأان منه وهو ويل
كل مؤمن بعدي ) قال شعيب األرنؤوط  :إسناده قوي.
خصائص علي عن عمران بن حصني  ،قال قال رسول هللا صلى هللا عليه
واله ما تريدون من علي إن عليا مين وأان منه وهو ويل كل مؤمن من بعدي.

مسند الرواين عن عمران بن حصني  ،قال قال رسول هللا صلى هللا عليه
واله  « :ما تريدون من علي ؟  -ثالث مرار  -إن عليا مين وأان منه  ،وهو
ويل كل مؤمن بعدي »
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ابن البطريق يف العمدة عن عمران بن حصني  :ان رسول هللا صلى هللا عليه
وآله قال  :ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ان عليا مين واان منه
وهو ويل كل مؤمن بعدي.

ابن البطريق يف العمدة عن عمران بن احلصني  ،قال  :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وآله  :علي مين واان منه وهو ويل كل مؤمن بعدي.

اجملازات النبوية -الشريف الرضيي  :قد روى عمران بن حصني عن النيب عليه
الصالة والسالم أنه قال " :على وىل كل مؤمن بعدى " .وىف هذا اخلرب
تصريح أبنه من بعده وىل االمر وواليه ،والقائم مقامه فيه ،كما قال الكميت
ابن زيد يف ذلك :ونعم وىل االمر بعد وليه * ومنتجع التقوى ونعم املؤدب
والكالم يف هذا املعن يطول .وليس كتابنا هذا من مظان استقصائه ،ومواضع
استيفائه.
كتاب األربعني -الشيخ املاحوزي  -روى الرتمذي عن عمران بن احلصني،
قال قال النيب (صلى هللا عليه وآله)  :ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من
علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ان عليا مين وأان منه ،وهو ويل كل مؤمن
بعدي.
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كتاب األربعني -حممد طاهر القمي الشريازي  :ويف صحيح الرتمذي ،عن
عمران بن حصني قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :ما تريدون من علي ؟
ما تريدون من علي ؟ ان عليا مين وأان منه ،وهو ويل كل مؤمن من بعدي.
كتاب األربعني -حممد طاهر القمي الشريازي  :يف املناقب البن املغازيل،
بسنده عن عمران بن حصني :ان رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال :ما
تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ان عليا مين وهو ويل لكل مؤمن
بعدي.

كتاب األربعني -حممد طاهر القمي الشريازي  :روي عن الفقيه الشافعي
مسندا اىل عمران بن حصني ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :علي
مين وأان منه ،وهو ويل كل مؤمن بعدي.

كتاب األربعني -حممد طاهر القمي الشريازي قال نقل القاشي عن الرتمذي،
عن عمران بن حصني ،أن النيب صلى هللا عليه وآله قال :ان عليا مين وأان
منه ،وهو ويل كل مؤمن بعدي.
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اجمللسي عن فردوس الديلمي عن عمران بن احلصني قال النيب صلى هللا عليه
وآله  :علي مين وأان منه وهو ويل كل مؤمن بعدي  .وقد روى حنوه عن ابن
ميمون عن ابن عباس .
الطرائف عن أمحد بن حنبل عن عمران بن حصني عن النيب صلى هللا عليه
وآله انه قال :إن عليا مين وأان منه ،وهو ويل 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 وأان منه وهو ويل كل مؤمن
بعدي ).
مجع اجلوامع أو اجلامع الكبري للسيوطي :دعوا عليا دعوا عليا دعوا عليا إن
عليا من وأان منه وهو وىل كل مؤمن بعدى (أمحد عن عمران بن حصني)
أخرجه أمحد.
مجع اجلوامع أو اجلامع الكبري للسيوطي  :على من وأان من على وعلى وىل
كل مؤمن بعدى (ابن أىب شيبة عن عمران بن حصني صحيح) أخرجه ابن
أىب شيبة.
مجع اجلوامع أو اجلامع الكبري للسيوطي  :ما تريدون من على ما تريدون من
على ما تريدون من على إن عليا من وأان منه وهو وىل كل مؤمن بعدى
(الرتمذى  -حسن غريب  -والطرباىن  ،واحلاكم عن عمران بن حصني)
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أخرجه الرتمذى وقال  :حسن غريب  .والطرباىن  ،واحلاكم وقال  :صحيح
أيضا  :ابن حبان .
على شرط مسلم  .وأخرجه ً
السلسلة الصحيحة  -خمتصرة [ ما تريدون من علي ؟ إن عليا مين وأان منه
وهو ويل كل مؤمن بعدي ]  ( .صحيح )

السلسلة الصحيحة " ما تريدون من علي ؟ إن عليا مين و أان منه و هو ويل
كل مؤمن بعدي "  .قال األلبان يف " السلسلة الصحيحة " أخرجه الرتمذي
(  ) 3713و النسائي يف " اخلصائص " ( ص  13و  ) 17 - 16و ابن
حبان (  ) 2203و احلاكم (  ) 110 / 3و الطيالسي يف " مسنده " (
 ) 829و أمحد ( ) 438 - 437 / 4و ابن عدي يف " الكامل " ( 2
 ) 569 - 568 /عن عمران بن حصني رضي هللا عنه.

صحيح وضعيف سنن الرتمذي عن عمران بن حصني  ،قال قال رسول هللا
صلى هللا عليه واله  :ما تريدون من علي ما تريدون من علي ما تريدون من
علي إن عليا مين وأان منه وهو ويل كل مؤمن بعدي قال أبو عيسى هذا
حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث جعفر بن سليمان  .حتقيق
األلبان  :صحيح  ،الصحيحة ( .) 2223
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صحيح وضعيف اجلامع الصغري ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟
ما تريدون من علي ؟ إن عليا مين و أان منه و هو ويل كل مؤمن بعدي .
ختريج السيوطي ( ت ك ) عن عمران بن حصني  .حتقيق األلبان ( صحيح
).

صحيح اجلامع الصغري  ( 5598 :صحيح ) (ت ك) عن عمران بن حصني
(ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ إن عليا
مين و أان منه و هو ويل كل مؤمن بعدي ).
صحيح الرتمذي  ( :صحيح ) عن عمران بن حصني قال رسول هللا صلى
هللا عليه و سلم  :ما تريدون من علي ما تريدون من علي ما تريدون من علي
إن عليا مين وأان منه وهو ويل كل مؤمن بعدي  ( .صحيح سلسلة األحاديث
الصحيحة  ( ) 2223ويف صحيح اجلامع الصغري وزايدته برقم .) 5598
السنن الكربى للنسائي  -عمران بن حصني قال قال رسول هللا صلى هللا
عليه واله  :ما تريدون من علي إن عليا مين وأان منه وهو ويل كل مؤمن من
بعدي.
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تلخيص ما قاله االلبان يف السلسلة الصحيحة " ما تريدون من علي ؟ إن
عليا مين و أان منه و هو ويل كل مؤمن بعدي "  .للحديث شاهد يرويه
أجلح الكندي عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه بريدة و يف آخره  " :ال تقع
يف علي  ،فإنه مين و أان منه و هو وليكم بعدي " أخرجه أمحد قلت  :و
إسناده حسن  ،رجاله ثقات رجال الشيخني غري األجلح  ،و هو ابن عبد
هللا الكندي  ،خمتلف فيه  ،و يف " التقريب "  " :صدوق شيعي "  .فإن
قال قائل  :راوي هذا الشاهد شيعي  ،و كذلك يف سند املشهود له شيعي
آخر  ،و هو جعفر بن سليمان  ،أفال يعترب ذلك طعنا يف احلديث و علة
فيه ؟ ! فأقول  :كال ألن العربة يف رواية احلديث إمنا هو الصدق و احلفظ ،
و أما املذهب فهو بينه و بني ربه  ،فهو حسيبه  ،و لذلك جند صاحيب "
الصحيحني " و غريمها قد أخرجوا لكثري من الثقات املخالفني كاخلوارج و
الشيعة و غريهم .
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بريدة االسلمي
اّلل(ص)« :اي بريدة،
ابن مردويه ،من عدة طرق عن بريدة ،قال :قال رسول َّ
مين ،وأان منه ،وهو وليّكم بعدي.
علي ،فإنّه ّ
ال تقع يف ّ

اّللِ صلى هللا
ال ار ُس ُ
اّللِ بأ ِن بُاريأ ادةا اع أن أابِ ِيه بُاريأ ادةا قالا قا ا
ول َّ
مسند أمحد اعأب ِد َّ
عليه واله اال تا اق أع ِيف اعلِ ٍّي فاِإنَّهُ ِم ِّين اوأ ااان ِمأنهُ اوُه او اولِيُّ ُك أم با أع ِدي اوإِنَّهُ ِم ِّين اوأ ااان
ِمأنهُ اوُه او اولِيُّ ُك أم با أع ِدي.
السنن الكربى للنسائي عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال رسول هللا صلى هللا
عليه واله ال تقعن اي بريدة يف علي فإن عليا مين وأان منه وهذا وليكم بعدي.

الطوسي يف االمايل عبد هللا بن بريدة ،عن أبيه قال :قال رسول هللا (صلى
هللا عليه وآله) اي بريدة إن عليا وليكم بعدي فأحب عليا فإمنا يفعل ما يؤمر.
كتاب األربعني -حممد طاهر القمي الشريازي  :يف فردوس الديلمي :ابسناده
عن بريدة :اي بريدة ان عليا وليكم بعدي ،فأحب عليا ،فانه يفعل ما يؤمر.
قال اجمللسي يف حبار األنوار أقول :وحديث بريدة " اي بريدة ان عليا من واان
منه و هو وىل كل مؤمن بعدى " من املتواترات وقد أخرجه أصحاب
الصحاح.
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العمدة البن البطريق  :عن عبدهللا بن بريدة  ،عن ابيه  ،قال  :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وآله يف علي  :انه مين واان منه  ،وهو وليكم بعدى.
العمدة البن البطريق  :عن عبدهللا بن بريدة  ،عن ابيه  ،قال  :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وآله له :ال تقع يف على ،فانه من واان منه ،وهو وليكم
بعدى.
بشارة املصطفى عن عبد هللا بن بريدة  ،عن أبيه اي بريدة ان عليا وليكم
بعدي فأحب عليا فامنا يفعل ما يؤمر به  ،قال  :فقمت وما أحد من الناس
أحب إيل منه .

الديلمي يف الفردوس عن بريدة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله " :
اي بريدة ،إن عليا وليكم بعدي فأحب عليا فإمنا يفعل ما يؤمر ".

كتاب األربعني -حممد طاهر القمي الشريازي  -يف مسند أمحد بن حنبل
عن بريدة قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :ال تقع يف علي ،فانه مين وأان
منه وهو وليكم بعدي.

حبار األنوار قال روى(امحد) يف مسنده عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال:
قال رسول هللا (صلى هللا عليه واله) اي بريدة ال تقع يف علي فإنه مين وأان منه
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وهو وليكم بعدي .وروى أبو بكر بن مردويه وهو من رؤساء املخالفني هذا
احلديث من عدة طرق :ويف رواية بريدة له زايدة وهي :أن النيب (صلى هللا
عليه وآله) قال لربيدة ،إيه عنك اي بريدة ،فقد أكثرت الوقوع بعلي ،فو هللا
إنك لتقع برجل هو أوىل الناس بكم بعدي.

اّلل بن بُاريدة،
االكتفاء مبا روي يف اصحاب الكساء عن ابن عساكر اعن اعأبد َّ
كل مؤم ٍن
اعن أبيه ،قال :قال :ار ُسول َّ
اّلل(ص) :ا
لي بن أيب طالب ام أواىل ِّ
«ع ّ
ٍ
ومؤمنة ،وهو وليُّكم بعدي»
اّلل بن بُاريدة،
االكتفاء مبا روي يف اصحاب الكساء عن ابن عساكر عن اعأبد َّ
مين وأان منه،
عن ابيه قال:قال نيب َّ
علي فإنَّه ِّ
اّلل(ص) «ايبريدة ال ا
تقع ّن يف ّ
وهو وليُّكم بعدي».

مجع اجلوامع أو اجلامع الكبري للسيوطي  :ال تقع ىف على فإنه من وأان منه
وهو وليكم بعدى (أمحد عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه) قال اهليثمى
( : )128/9فيه األجلح الكندى وثقه ابن معني وغريه وضعفه مجاعة وبقية
أيضا  :النسائى ىف الكربى.
رجال أمحد رجال الصحيح  .وأخرجه ً
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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).
اّللِ صلى هللا عليه واله:
ال ار ُس ُ
ال :قا ا
غاية املقصد ىف زوائد املسند بُاريأ ادةا ،قا ا
ول َّ
الا تا اق أع ِىف اعلِ ٍّى ،فاِإنَّهُ ِم ِّن اوأا اان ِمأنهُ ،اوُه او اولِيُّ ُك أم با أع ِدى ،اوإِنَّهُ ِم ِّن اوأ ااان ِمأنهُ،
اوُه او اولِيُّ ُك أم با أع ِدى .قلت :رواه الرتمذى ابختصار.
جممع الزوائد ومنبع الفوائد بريدة قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
 " :ال تقع يف علي فإنه مين وأان منه وهو وليكم بعدي " قلت  :رواه
الرتمذي ابختصار رواه أمحد والبزار ابختصار وفيه األجلح الكندي وثقه ابن
معني وغريه وضعفه مجاعة وبقية رجال أمحد رجال الصحيح.
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املقداد
اجمللسي عن سليم عن املقداد قال  :قال النيب صلى هللا عليه واله :إن
دعوت هللا أن يؤاخي بيين وبينك ففعل  ،وسألته أن جيعلك ويل كل مؤمن
بعدي ففعل ،وسألته أن جيعلك وصيي ووارثي وخازن علمي ففعل.
اجمللسي عن كتاب سليم بن قيس اهلاليل :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
وخليفيت يف اميت وويل كل مؤمن بعدي علي بن أيب طالب.

سلمان الفارسي
اجمللسي يف البحار قال وجدت يف كتاب سليم :أابن ،عن سليم ،عن سلمان
قال :أال وإن هللا نظر إىل أهل االرض نظرة فاختار منها رجلني :أحدمها أان
فبعثين رسوال واآلخر علي بن أيب طالب ،وأوحى إيل أن أختذه أخا وخليال
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ووزيرا ووصيا وخليفة ،أال وإنه ويل كل مؤمن بعدي ،من وااله وااله هللا ،ومن
عاداه عاداه هللا.

اجمللسي عن كتاب سليم بن قيس اهلاليل :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
وخليفيت يف اميت وويل كل مؤمن بعدي علي بن أيب طالب.

أبو ذر
اجمللسي عن سليم بن قيس قال :شهدت أاب ذر ابلربذة حني سريه عثمان
وأوصى إىل علي (عليه السالم) يف أهله وما له ،فقال له قائل :لو كنت
أوصيت إىل مري املؤمنني عثمان ،فقال :قد أوصيت إىل أمري املؤمنني علي
بن أيب طالب على الصالة والسالم ،سلمنا عليه ابمرة املؤمنني على عهد
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) أبمر رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم)
قال (صلى هللا عليه وآله وسلم) لنا :سلموا على أخى ووزيري ووارثى وخليفيت
يف اميت وويل كل مؤمن بعدي إبمرة املؤمنني.
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اجمللسي عن كتاب سليم بن قيس اهلاليل :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
وخليفيت يف اميت وويل كل مؤمن بعدي علي بن أيب طالب.

أبو اهليثم بن التيهان
اليقني البن طاووس قال أمحد بن حممد الطربي عن زيد بن وهب قال قام
خزمية بن اثبت ذو الشهادتني فقال أشهد أن مسعت رسول هللا ص يقول
علي إمامكم بعدي  ،و قام أبو اهليثم بن التيهان قال و أان أشهد على نبينا
ص أنه أقام عليا علينا لنسلم فقال بعضهم ما أقامه إال للخالفة و قال
بعضهم إال ليعلم الناس أنه موىل من كان رسول هللا ص مواله فتشاجروا يف
ذلك فبعثوا إىل 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 بييت جنوم األرض و نور
131

األرض فال تقدموهم فهم الوالة بعدي فقام إليه رجل فقال اي رسول هللا و
أي أهل بيتك أوىل بذلك فقال علي و ولده.

أبو سعيد اخلدري
الصدوق يف معان عن أيب سعيد قال  :قال النيب صلى هللا عليه واله  :علي
أمام كل مؤمن بعدي.
اجمللسي عن كتاب سليم بن قيس اهلاليل :قال حدثين أبو اجلحاف داود بن
أيب عوف العويف يروي عن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وآله  :ليس عند هللا أحد أفضل مين ،وأخي ووزيري وخليفيت يف اميت
وويل كل مؤمن بعدي علي بن أيب طالب.

132

وهب بن محزة
ميزان احلكمة  -حممدي الريشهري عن اتريخ 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،
اّلل صلى هللا عليه واله لربيدة «ال تقل هذا ،فهو أوىل الناس
قال :قال رسول َّ
بكم بعدي».

يزيد بن زيد اخلطمي
الطوسي يف االمايل عن عبد هللا بن يزيد ،عن أبيه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وآله :علي بن أيب طالب موىل 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 إىل معاوية بن أيب سفيان:
قال رسول هللا صلى هللا عليه واله :علي وليكم بعدي.

عمران بن حصني
اليقني عن الطوسي عن كتاب الكشي فضيل الرسان عن أيب داود ( السبيعي)
قال حضرته عند املوت و جابر اجلعفي عند رأسه قال فهم أن حيدث فلم
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يقدر قال قال حممد بن جابر اسأله قال فقلت اي أاب داود حدثنا احلديث
الذي أردت قال حدثين عمران بن حصني اخلزاعي أن رسول هللا ص أمر
فالان و فالان أن يسلما على علي إبمرة املؤمنني 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 سألتمون من وليكم بعدي و قد أخربتكم به .

اجمللسي عن كتاب الربهان :عن عبد الرمحن ابن كثري ،عن جعفر ،عن أبيه،
عن علي بن احلسني عليهم السالم عن احلسن بن علي قال قال رسول هللا
( صلى هللا عليه و آله  :أما أنت مين وأان منك ،وأنت ويل كل مؤمن بعدي.

أبو حنيفة النعمان املغريب
دعائم اإلسالم  :أمر غدير خم ومقام رسول هللا ص فيه بوالية علي بن أيب
طالب ص معروف ومشهور ال يدفعه ويل وال عدو وأنه صلى هللا عليه واله
ملا صدر عن حجة الوداع وصار بغدير خم أمر بدوحات فقممن له واندى
135

ابلصالة جامعة فاجتمع الناس وأخذ بيد علي فأقامه إىل جانبه وقال أيها
الناس اعلموا أن عليا مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب 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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فص يف حديث من كنت مواله فعلي ماله

النص

حذيفة بن اسيد الغفاري قال :ملا رجع رسول هللا صلى هللا عليه وآله من
حجة الوداع قال أال وإن اشهدكم أن أشهد أن هللا موالي وأان موىل كل
مسلم ،وأان أوىل ابملؤمنني من أنفسهم ،فهل تقرون بذلك وتشهدون يل به ؟
فقالوا :نعم نشهد لك بذلك ،فقال :أال من كنت مواله فإن عليا مواله،
وهو هذا ،مث أخذ بيد علي عليه السالم فرفعها مع يده حىت بدت آابطهما.
قال معروف بن خربوذ :فعرضت هذا الكالم على أيب جعفر عليه السالم
فقال :صدق أبو الطفيل هذا كالم وجدانه يف كتاب علي عليه السالم
وعرفناه.
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أنس قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله يقول يوم غدير خم وهو
آخذ بيد علي عليه السالم :ألست أوىل ابملؤمنني من أنفسهم ؟ قالوا :بلى،
قال :فمن كنت مواله فهذا علي مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه،
وانصر من نصره ،واخذل من خذله .
سهم بن حصني االسدي قال :قال ابو سعيد اخلدري إن رسول هللا صلى
هللا عليه وآله قال يوم غدير خم فأبلغ مث قال :أيها الناس ألست أوىل ابملؤمنني
من أنفسهم ،قالوا :بلى  -قاهلا ثالث مرات  -مث قال :ادن اي علي :فرفع
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يديه حىت نظرت إىل بياض آابطهما،
قال :من كنت مواله فعلي مواله  -ثالث مرات .-

زيد بن أرقم قال :خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وآله يوم غدير خم فقال
صلى هللا عليه وآله وسلم :من كنت مواله فعلي مواله ،اللهم وال من واله
وعاد من عاداه.
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عمرو بن ذي مر وسعيد بن وهب ،وعن زيد بن نقيع قالوا :مسعنا عليا عليه
السالم يقول يف الرحبة :انشد هللا من مسع النيب يقول يوم غدير خم ما قال
إال قام ،فقام ثالثة عشر فشهدوا أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال:
ألست أوىل ابملؤمنني من أنفسهم ؟ قالوا :بلى اي رسول هللا ،فأخذ بيد علي
فقال :من كنت مواله فهذا علي مواله اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه.
عمرية بن سعد أنه مسع عليا عليه السالم يف الرحبة ينشد الناس من مسع
رسول هللا صلى هللا عليه وآله يقول :من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال
من وااله وعاد من عاداه ؟ فقام بضعة عشر فشهدوا.
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أنس بن مالك أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وآله يقول يوم غدير خم:
أان أوىل ابملؤمنني من أنفسهم ،وأخذ بيد علي عليه السالم وقال :من كنت
مواله فعلي مواله ،اللهم وال من وااله وعاد من عاداه .

داود بن سليمان ،عن الرضا ،عن آابئه عليهم السالم قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وآله :من كنت مواله فعلي مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد
من عاداه ،واخذل من خذله ،وانصر من نصره.

ابن طاووس قال :صنف أبو سعد مسعود بن انصر كتااب مساه كتاب الدراية
يف حديث الوالية ،وهو سبعة عشر جزءا ،روى فيه حديث نص النيب صلى
هللا عليه وآله بتلك املناقب واملراتب على موالان علي بن أيب طالب عليه
السالم عن مائة وعشرين نفسا من الصحابة.
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ابن طاووس قال :صنف حممد بن جرير الطربي " الرد على احلرقوصية " روى
فيه حديث يوم الغدير وما نص النيب صلى هللا عليه وآله على علي عليه
السالم ابلوالية واملقام الكبري ،وروى ذلك من مخس وسبعني طريقا.

بن طاووس قال صنف أبو العباس أمحد بن سعيد كتااب مساه " حديث الوالية
" روى فيه نص النيب على موالان علي عليه السالم ابلوالية من مائة ومخس
طرق.
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زيد بن أرقم قال :ملا رجع رسول هللا صلى هللا عليه وآله من حجة الوداع نزل
بغدير خم ،مث امر بدوحات فقم ما حتتهن ،مث قال :كأن قد دعيت فأجبت،
إن اترك فيكم الثقلني أحدمها أكرب من اآلخر كتاب هللا وعرتيت ،فانظروا
كيف ختلفون فيهما ،فإهنما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض ،مث قال :إن
هللا موالي وأان موىل كل مؤمن ومؤمنة ،مث أخذ بيد علي بن أيب طالب عليه
السالم فقال :من كنت وليه فهذا وليه ،اللهم وال من وااله وعاد من عاداه.
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عن أيب إسحاق السبيعي قال :مسعت الرباء بن عازب وزيد بن أرقم قاال :أال
إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم
هذا ،أان فرطكم على احلوض  ،أال الستنقذن رجاال من النار وليستنقذن
من يدي آخرون ،والقولن :اي رب أصحايب ،فيقال :إنك ال تدري ما أحدثوا
بعدك ،أال وإن هللا وليي وأان ويل كل مؤمن ،فمن كنت مواله فعلي مواله،
اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ،مث قال :إن اترك فيكم الثقلني كتاب
هللا وعرتيت ،طرفه بيدي وطرفه أبيديكم ،فاسألوهم وال تسألوا غريهم فتضلوا.
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عبد هللا بن عطاء قال :كنت جالسا عند أيب جعفر عليه السالم يف مسجد
الرسول وعبد هللا بن سالم جالس يف صحن املسجد قال :قلت :جعلت
فداك هذا الذي عنده علم الكتاب ؟ قال :ال ولكنه صاحبكم علي بن أيب
طالب عليه السالم نزل فيه" إمنا وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا " إىل آخر
اآلية ،ونزل فيه " اي أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك " إىل آخر اآلية،
فأخذ رسول هللا بيد علي بن أيب طالب يوم غدير خم وقال :من كنت مواله
فعلي مواله.
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جعفر بن أمحد بن يوسف معنعنا عن أيب جعفر عليه السالم يف قوله تعاىل:
" اي أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك " إىل آخر اآلية ،فخرج رسول
هللا صلى هللا عليه وآله حني أتته عزمة من هللا يف يوم شديد احلر ،فنودي يف
الناس فاجتمعوا ،وأمر بشجرات فقم ما حتتهن من الشوك ،مث قال :اي أيها
الناس من وليكم أوىل بكم من أنفسكم ؟  ،قالوا :هللا ورسوله ،فقال صلى
هللا عليه وآله :من كنت مواله فهذا علي مواله ،اللهم وال من وااله وعاد من
عاداه ،وانصر من نصره واخذل من خذله ثالث مرات .
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عبد هللا بن عباس قال :أراد رسول هللا صلى هللا عليه وآله أن يبلغ بوالية
علي عليه السالم فأنزل هللا تعاىل " اي أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك
" اآلية ،فلما كان يوم غدير خم قام فحمد هللا وأثن عليه وقال :ألست أوىل
بكم من أنفسكم ؟ قالوا :بلى اي رسول هللا ،قال :من كنت مواله فعلي
مواله ،اللهم وال من وااله وعاد من عاداه.

ابن أيب أوىف قال :خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وآله يف حجة الوداع
يوم غدير خم وقد أخذ بيد علي عليه السالم فقال :أيها الناس ألستم
تعلمون أن أوىل ابملؤمنني من أنفسهم ؟ قالوا :بلى اي رسول هللا ،قال :من
كنت مواله فهذا علي مواله.
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زيد بن أرقم قال نزلنا مع رسول هللا بواد يقال له وادي خم ،فأمر ابلصالة
فصالها ،قال :فخطبنا وظلل لرسول هللا صلى هللا عليه وآله بثوب على
شجرة من الشمس فقال النيب صلى هللا عليه وآله :ألستم تعلمون أو لستم
تشهدون أن أوىل بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا :بلى ،قال :فمن كنت مواله
فعلي مواله ،اللهم وال من وااله وعاد من عاداه.

عن أيب الطفيل قال :خطب علي الناس يف الرحبة مث قال :انشد هللا كل
امرئ مسلم مسع رسول هللا صلى هللا عليه وآله يوم غدير خم ما مسع ملا قام،
فقام اانس كثري فشهدوا حني أخذ بيده فقال للناس :أتعلمون أن أوىل
ابملؤمنني من أنفسهم ؟ قالوا :نعم اي رسول هللا ،قال :من كنت مواله فعلي
مواله ،اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ،وانصر من نصره.
حبة العرن وعبد خري وعمرو ذي مر قالوا :مسعنا علي بن أيب طالب عليه
السالم ينشد الناس يف الرحبة بذكر يوم الغدير ،فقام اثنا عشر رجال من أهل
بدر فقالوا :نشهد أان مسعنا رسول هللا صلى هللا عليه وآله يقول يوم غدير
خم من كنت مواله فعلي مواله ،اللهم وال من وااله وعاد من عاداه.
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عمر بن اخلطاب قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لعلي عليه
السالم :من كنت مواله فعلي مواله.
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عمرية بن سعد قال :شهدت عليا عليه السالم على املنرب انشد أصحاب
رسول هللا فقال علي عليه السالم :أنشدكم ابهلل هل مسعتم رسول هللا صلى
هللا عليه وآله يقول :من كنت مواله فعلي مواله ؟ قالوا :اللهم نعم.

زيد بن أرقم قال نزلنا الغدير غدير خم ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه واله
أيها الناس ألست أوىل ابملؤمنني من أنفسهم ؟ قالوا :بلى اي رسول هللا فأخذ
بيد علي حىت أشخصها مث قال :من كنت مواله فهذا مواله.

الرباء بن عازب قال :أقبلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وآله يف حجة الوداع
حىت إذا كنا بغدير خم نودي فينا أن الصالة جامعة ،وكسح لرسول هللا صلى
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هللا عليه وآله حتت شجرتني ،فأخذ النيب صلى هللا عليه وآله بيد علي عليه
السالم فقال :ألست أوىل ابملؤمنني من أنفسهم ؟ قالوا :بلى اي رسول هللا،
مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :فإن هذا موىل من أان مواله ،اللهم وال
من وااله وعاد من عاداه .قال :فلقيه عمر بن اخلطاب بعد ذلك فقال :هنيئا
لك اي ابن أيب طالب ،أصبحت وأمسيت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة.
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الرباء بن عازب وزيد بن أرقم أن النيب صلى هللا عليه وآله ملا نزل بغدير خم
أخذ بيد علي عليه السالم فقال :ألستم تعلمون أن أوىل ابملؤمنني من أنفسهم
؟ قالوا :بلى ،قال :ألستم تعلمون أن أوىل بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا:
بلى ،فقال :اللهم من كنت مواله فعلي مواله ،اللهم وال من وااله وعاد من
عاداه ،فلقيه عمر بعد ذلك فقال له :هنيئا لك اي ابن أيب طالب أصبحت
وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة.

151

شريك بن عبد هللا قال :ملا بلغ عليا عليه السالم أن الناس يتهمونه فيما
يذكره من تقدمي النيب صلى هللا عليه وآله وتفضيله على الناس قال :أنشد هللا
من بقي ممن لقي رسول هللا صلى هللا عليه وآله ومسع مقالته يف يوم غدير
خم إال قام فشهد مبا مسع ،فقام ستة ممن عن ميينه من أصحاب رسول هللا
صلى هللا عليه وآله فقالوا :مسعناه يقول ذلك اليوم وهو رافع بيدي علي :من
كنت مواله فهذا مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ،وانصر من
نصره واخذل من خذله.
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بريدة االسلمي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله  :اي بريدة ألست
أوىل ابملؤمنني من أنفسهم ؟ قلت :بلى اي رسول هللا ،فقال :من كنت مواله
فعلي مواله.

احلسني اجلمال قال :محلت أاب عبد هللا من املدينة إىل مكة ،فلما بلغ غدير
خم نظر إيل وقال :هذا موضع قدم رسول هللا صلى هللا عليه وآله حني أخذ
بيد علي عليه السالم وقال " :من كنت مواله فعلي مواله ".
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عبد هللا بن أمحد بن عامر ،عن الرضا ،عن آابئه عليهم السالم قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وآله :من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من
وااله وعاد من عاداه واخذل من خذله وانصر من نصره.
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املعن

االحاديث اليت فسرت حديث الغدير.

سليم بن قيس عن امري املؤمنني عليه السالم قال  :أمر هللا عزوجل نبيه أن
يعلمهم والة أمرهم وأن يفسر هلم من الوالية ما فسر هلم من صالهتم وزكاهتم
وصومهم وحجهم ،فنصبين للناس بغدير خم ،مث خطب أيها الناس ! أتعلمون
أن هللا عزوجل موالي وأان موىل املؤمنني ،وأان أوىل هبم 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
(ص) ! والء كماذا ؟ .قال :والء كوالئي ،من كنت أوىل به من نفسه فعلي
أوىل به من نفسه ،فأنزل هللا عزوجل[ :اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت
عليكم نعميت ورضيت لكم االسالم دينا]
سليم عن علي عليه السالم يف حديث قال قال نيب هللا يوم غدير خم :من
كنت أوىل به من نفسه فعلي أوىل به من نفسه ،فكيف أكون أوىل هبم من
أنفسهم وهم أمراء علي وحكام ؟
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عبد هللا بن جعفر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه واله يقول :أان أوىل
ابملؤمنني من أنفسهم ،من كنت أوىل به من نفسه فأنت اي أخي أوىل به من
نفسه.
براهيم بن رجاء الشيبان قال :قيل :جلعفر بن حممد عليهما السالم ما أراد
رسول هللا صلى هللا عليه وآله بقوله لعلي عليه السالم يوم الغدير " :من
كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه " قال :فاستوى
جعفر بن حممد عليهما السالم قاعدا مث قال :سئل وهللا عنها رسول هللا
صلى هللا عليه وآله فقال :هللا موالي أوىل يب من نفسي ال أمر يل معه ،وأان
موىل املؤمنني أوىل هبم من أنفسهم ال أمر هلم معي ،ومن كنت مواله أوىل به
من نفسه ال أمر له معي فعلي بن أيب طالب مواله أوىل به من نفسه ال أمر
له معه.
احلسن بن طريف قال :كتبت إىل أيب حممد عليه السالم أسأله ما معن
قول رسول هللا صلى هللا عليه وآله المري املؤمنني عليه السالم " :من كنت
مواله فهذا مواله " قال :أراد بذلك أن جعله علما .
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حذيفة بن اليمان قال :كنت وهللا جالسا بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه
وآله وقد نزل بنا غدير خم وقد غص اجمللس ابملهاجرين واالنصار ،مث اندى
أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم وأقامه عن ميينه مث قال :أيها
الناس ألستم تعلمون أن أوىل بكم منكم أبنفسكم ؟ قالوا :اللهم بلى ،قال:
أيها الناس من كنت مواله فهذا علي مواله ،فقال رجل من عرض املسجد:
اي رسول هللا ما أتويل هذا ؟ فقال :من كنت نبيه فهذا علي أمريه.
عن أيب إسحاق قال :قلت لعلي بن احلسني عليهما السالم :ما معن قول
النيب صلى هللا عليه وآله " :من كنت مواله فعلي مواله " قال :أخربهم أنه
االمام بعده.
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أابن بن تغلب قال :سألت أاب جعفر حممد بن علي عليه السالم عن قول
النيب صلى هللا عليه وآله " :من كنت مواله فعلي مواله " فقال :اي أاب سعيد
تسأل عن مثل هذا ؟ ! أعلمهم أنه يقوم فيهم مقامه.

علي ابن هاشم ،عن أبيه قال :ذكر عند زيد بن علي قول النيب صلى هللا
عليه وآله " :من كنت مواله فعلي مواله " قال :نصبه علما .
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عن أيب سعيد قال :ملا كان يوم غدير خم أمر رسول هللا صلى هللا عليه وآله
مناداي فنادى :الصالة جامعة ،فأخذ بيد علي عليه السالم وقال :اللهم من
كنت مواله فعلي مواله ،اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ،فقال حسان
بن اثبت :اي رسول هللا أقول يف علي عليه السالم شعرا ؟ فقال رسول هللا
صلى هللا عليه وآله :افعل ،فقال :يناديهم يوم الغدير نبيهم * خبم وأكرم ابلنيب
مناداي يقول :فمن موالكم ووليكم ؟ * فقالوا ومل يبدوا هناك التعاداي إهلك
موالان وأنت ولينا * ولن جتدن منا لك اليوم عاصيا فقال له :قم اي علي فإنين
* رضيتك من بعدي إماما وهاداي .

حممد بن أيب الثلج إبسناده قال :ذكر أبو عبد هللا جعفر الصادق عليه السالم
قيام رسول هللا ابلوالية بغدير خم ،قال :ونزل جربئيل بقول هللا عزوجل "
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اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم االسالم دينا
" بعلي أمري املؤمنني  -يف هذا اليوم أكمل لكم معاشر املهاجرين واالنصار
دينكم ،وأمت عليكم نعمته ،ورضي لكم االسالم دينا ،فامسعوا له وأطيعوا
تفوزوا وتغنموا.

أابن ،عن أيب عبد هللا عليه السالم قال :يستحب الصالة يف مسجد الغدير،
الن النيب صلى هللا عليه وآله أقام فيه أمري املؤمنني عليه السالم.

وهناك احاديث أخرى تبني معن والية امري املؤمنني عليه السالم وان مل تذكر
كتفسري للحديث.
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صفوان اجلمال قال :قال أبو عبد هللا عليه السالم :ملا نزلت هذه اآلية ابلوالية
أمر رسول هللا صلى هللا عليه وآله ابلدوحات دوحات غدير خم فقممن ،مث
نودي :الصالة جامعة ،مث قال :أيها الناس ألست أوىل ابملؤمنني من أنفسهم
؟ قالوا :بلى ،قال ،فمن كنت مواله فعلي مواله ،رب وال من وااله وعاد
من عاداه ،مث أمر الناس بيعته.

صفوان اجلمال قال أبو عبد هللا عليه السالم :لقد حضر الغدير اثنا عشر
ألف رجل يشهدون لعلي بن أيب طالب عليه السالم فما قدر على أخذ
حقه ،وإن أحدكم يكون له املال وله شاهدان فيأخذ حقه ".
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براء بن عازب قال :كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وآله يف سفر فنزلنا بغدير
خم فنودي فينا :الصالة جامعة ،وكسح لرسول هللا صلى هللا عليه وآله بني
شجرتني ،فصلى بنا الظهر وأخذ بيد علي بن أيب طالب عليه السالم وقال:
اللهم من كنت مواله فهذا مواله ،اللهم انصر من نصره واخذل من خذله،
فقال عمر بن اخلطاب :هنيئا لك اي ابن أيب طالب أصحبت موالي وموىل
كل مؤمن ومؤمنة.

سامل بن أيب اجلعد قال :قيل لعمر :إنك تصنع بعلي شيئا ال تصنعه أبحد
من صحابة رسول هللا ،قال :النه موالي.
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بريدة قال النيب صلى هللا عليه وآله :اي بريدة إن عليا وليكم بعدي فأحب
عليا فإمنا يفعل ما يؤمر.

الرباء وزيد بن أرقم قاال ،كنا مع النيب صلى هللا عليه وآله يوم غدير خم وحنن
نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال :إن الصدقة ال حتل يل وال الهل بييت،
أال وقد مسعتمون ورأيتمون ،فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار،
أال وإن فرطكم على احلوض ومكاثر بكم االمم يوم القيامة وال تسودوا
وجهي ،أال وإن هللا عزوجل وليي وأان ويل كل مؤمن فمن كنت مواله فعلي
مواله.

ابن عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :هللا ريب وال إمارة يل معه،
وأان رسول ريب وال إمارة معي ،وعلي وىل من كنت وليه وال إمارة معه.
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عن أيب سعيد قال :قال النيب صلى هللا عليه وآله من كنت وليه فعلي وليه،
ومن كنت إمامه فعلي إمامه ،ومن كنت أمريه فعلي أمريه.

عبد هللا بن يزيد ،عن أبيه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :علي بن
أيب طالب موىل كل مؤمن ومؤمنة وهو وليكم بعدي.
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عبد هللا بن أسعد بن زرارة ،عن أبيه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله:
من كنت مواله فعلي مواله ،اوحي إيل يف علي أنه أمري املؤمنني وسيد
املسلمني.

بريدة قال قال النيب صلى هللا عليه وآله  :إن عليا مين وأان منه ،وأنه وليكم
من بعدي.
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ابن عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :من كنت وليه فعلي وليه.

عبد هللا بن بريدة االسلمي ،عن أبيه قال :قال رسول هللا صلى هللا على وآله
وسلم :من كنت وليه فعلي وليه.
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خامتة يف قول الصدوق يف كتاب معان االخبار

قال أبوجعفر حممد بن علي بن احلسني مصنف هذا الكتاب  -رضي هللا
عنه  :-نظران يف معن قول النيب صلى هللا عليه واله " :ألست أوىل ابملؤمنني
من أنفسهم " مث [ يف ] معن قوله " :فمن كنت مواله فعلي مواله " فوجدان
ذلك ينقسم يف اللغة على وجوه اليعلم يف اللغه غريها  -أانذا كرهاإن شاء
هللا  -ونظرانفيما جيمع له النيب صلى هللا عليه واله الناس وخيطب به ويعظم
الشأن فيه فإذا هو شئ الجيوز أن يكونوا علموه فكرره عليهم ،وال شئ
اليفيدهم ابلقول فيه معن الن ذلك يف صفة العابث والبعث عن رسول هللا
صلى هللا عليه واله منفي فنرجع إىل ما حيتمله لفظة املوىل يف اللغة.
حيتمل أن يكون املوىل مالك الرق كما ميلك املوىل عبيده وله أن يبيعه ويهبه،
وحيتمل أن يكون املعتق من الرق ،وحيتمل أن يكون املوىل املعتق وهذه االوجه
الثالثة مشهورة عند اخلاصة والعامة فهي ساقطة يف قول النيب صلى هللا عليه
واله النه الجيوز أن يكون عن بقوله " :فمن كنت مواله فعلي مواله " واحدة
منها النه الميلك بيع املسلمني والعتقهم من رق العبودية وال أعتقوه عليه
السالم وحيتمل أيضا أن يكون املوىل ابن العم ،قال الشاعر:
مهال بين عمنا مهال موالينا
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مل تظهرون لنا ما كان مدفوان
وحيتمل أن يكون املوىل العاقبة ،قال هللا عزوجل " :مأويكم النار هي موليكم
" أي عاقبتكم وما يؤول بكم احلال إليه ،وحيتمل أن يكون املوىل ملا يلي
الشئ مثل خلفه وقدامه ،قال الشاعر:
فغدت ،كال الفرجني حتسب أنه
موىل املخافة خلفها وأمامها
ومل جند أيضا شيئا من هذه االوجه جيوز أن يكون النيب صلى هللا عليه واله
عناه بقوله " :فمن كنت مواله فعلي مواله " النه الجيوز أن يقول :من كنت
ابن عمه فعلي ابن عمه الن ذلك معروف معلوم وتكريره على املسلمني عبث
بال فائدة .وليس جيوز أن يعين به عاقبة أمرهم وال خلف وال قدام النه المعن
له وال فائدة .ووجدان اللغة جتيز أن يقول الرجل " :فالن موالي " إذا كان
مالك طاعته ،فكان هذا هو املعن الذي عناه النيب صلى هللا عليه واله بقوله:
" فمن كنت مواله فعلي مواله " الن االقسام اليت حتتملها اللغة مل جيز أن
يعنيها مبا بيناه ومل يبق قسم غري هذا فوجب أن يكون هو الذي عناه بقوله
صلى هللا عليه واله " :فمن كنت مواله فعلي مواله " ومما يؤكد ذلك قوله
صلى هللا عليه واله " :ألست أوىل ابملؤمنني من أنفسهم " مث قال " :فمن
كنت مواله فعلي مواله " فدل ذلك على أن معن " مواله " هو أنه أوىل
هبم من أنفسهم الن املشهور يف اللغة والعرف أن الرجل إذا قال لرجل :إنك
أوىل يب من نفسي ،فقد جعله مطاعا آمرا عليه وال جيوز أن يعصيه.
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وإان لو أخذان بيعة على رجل وأقر أبانأوىل به من نفسه مل يكن له أن خيالفنا
يف شئ مما أنمره به النه إن خالفنا بطل معن إقراره أبان أوىل به من نفسه،
والن العرب أيضا إذا أمر منهم إنسان إنساان بشئ وأخذه ابلعمل به وكان
له أن يعصيه فعصاه قال له :ايهذا أان أوىل بنفسي منك ،إن يل أن أفعل هبا
مااريد ،وليس ذلك لك مين.
فإذا كان قول االنسان " :أان أوىل بنفسي منك " يوجب له أن يفعل بنفسه
ما يشاء إذا كان يف احلقيقة أوىل بنفسه من غريه ،وجب ملن هو أوىل بنفسه
منه أن يفعل به مايشاء وال يكون له أن خيالفه وال يعصيه إذا كان ذلك
كذلك .مث قال النيب صلى هللا عليه واله :ألست أوىل ابملؤمنني من أنفسهم
فأقرو اله عليه السالم بذلك مث قال متبعا لقوله االول بال فصل " :فمن كنت
مواله فعلي مواله " فقد علم أن قوله " مواله " عبارة عن املعن ألذي أقروا
له أبنه أوىل هبم من أنفسهم ،فإذا كان إمنا عن بقوله " :من كنت مواله فعلي
مواله " أي أوىل به فقد جعل ذلك لعلي بن ايب طالب عليه السالم بقوله:
" فعلي مواله " النه اليصلح أن يكون عن بقوله " :فعلي مواله " قسما من
االقسام اليت أحللنا أن يكون النيب صلى هللا عليه واله عناها يف نفسه ،الن
االقسام هي أن يكون مالك رق ،أو معتقا ،أو ابن عم ،أو عاقبة ،أوخلفا،
أو قداما .فإذا مل يكن هلذه الوجوه فيه صلى هللا عليه واله معن مل يكن هلا يف
علي عليه السالم أيضا معن ،وبقي ملك الطاعية ،فثبت أنه عناه ،وإذا
وجب ملك طاعة املسلمني لعلي عليه السالم فهو معن االمامة الن االمامة
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إمنا هي مشتقة من االيتمام ابالنسان وااليتمام هو االتباع واالقتداء والعمل
بعمله والقول بقوله ،وأصل ذلك يف اللغة سهم يكون مثاال يعمل عليه
السهام ،ويتبع بصنعه صنعها ومبقداره مقدارها.
فإذا وجبت طاعة علي عليه السالم على اخللق استحق معن االمامة.
مث قال:
فإن قال قائل :فهال أفصح النيب صلى هللا عليه واله ابستخالف علي عليه
السالم إن كان كما تقولون وما الذي دعاه إىل أن يقول فيه قوال حيتاج فيه
إىل اتويل وتقع فيه اجملادلة.
قال :أكثر الكالم يف القرآن وأخبار النيب صلى هللا عليه واله بلسان عريب
وخماطبة لقوم فصحاء على أحوال تدل على مراد النيب صلى هللا عليه واله.
ورمبا وكل علم املعن إىل العقول أن يتأمل الكالم.
وال أعلم عبارة عن معن فرض الطاعة أوكد من قول النيب صلى هللا عليه واله:
" ألست أوىل ابملؤمنني من أنفسهم "؟ مث قوله " :فمن كنت مواله فعلي
مواله ! النه كالم مرتب على إقرار املسلمني للنيب صلى هللا عليه واله يعين
الطاعة وأنه أوىل هبم من أنفسهم مث قال صلى هللا عليه واله " :فمن كنت
أوىل به من نفسه فعلي أوىل به من نفسه " الن معن " فمن كنت مواله "
هو فمن كنت أوىل به من نفسه الهنا عبارة عن ذلك بعينه ،إذ كان الجيوز
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يف اللغة غري ذلك ،أالترى أن قائال لو قال جلماعة :أليس هذااملتاع بيننا نبيعه
ونقتسم الربح والوضيعة فيه؟ فقالوا له :نعم.
فقال " :فمن كنت شريكه فزيد شريكه " كان كالما صحيحا والعلة يف ذلك
أن الشركة هي عبارة عن معن قول القائل " :هذا املتاع بيننا نقتسم الربح
والوضيعة " فلذلك صح بعد قول القائل " :فمن كنت شريكه فزيد شريكه
" وكذلك [ هنا ] صح بعد قول النيب صلى هللا عليه واله " :ألست أوىل
بكم من أنفسكم [ فمن كنت مواله فعلي مواله " ] الن مواله عبارة عن
قوله " :ألست أوىل بكم من أنفسكم " وإال فمىت مل تكن اللفظة اليت جاء
ت مع الفاء االوىل عبارة عن املعن االول مل يكن الكالم منتظما أبدا وال
مفهوما وال صوااب بل يكون داخال يف اهلذاين ،ومن أضاف ذلك إىل رسول
صلى هللا عليه واله كفر ابهلل العظيم ،وإذا كانت لفظة " فمن كنت مواله "
تدل على من كنت أوىل به من نفسه على ماأرينا وقد جعلها بعينها لعلي
عليه السالم قد جعل أن يكون علي عليه السالم أوىل ابملؤمنني من أنفسهم
وذالك هو الطاعة لعلي عليه السالم كما بيناه بدءا.
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فصل يف حديث علي اهلادي
أبو برزة األسلمي
أتويل ما نزل من القرآن الكرمي عن أيب بردة االسلمي ،عن النيب (صلى هللا
ت ُمأن ِذ ٌر اولِ ُك ِّل قا أوم اهاد) ،قال :فوضع يده على منكب
عليه وآله)( :إَِّمناا أانأ ا
وىب اهلُأم او ُح أس ُن امآب ).
علي فقال« :هذا اهلادي من بعدي» .طُ ا
ّ
شواهد التنزيل ملن خص ابلتفضيل  :الشوكان قال يف تفسريه فتح القدير
اّلل (ص ),
اخرج ابن مردويه عن ايب برزة االسلمي  ,قال  :مسعت رسول ّ

فذكر حنوه  .شواهد التنزيل عن فتح القدير عن ابن مردويه

اّلل عنه
تشييد املراجعات أخرج ابن مردويه ،عن أيب برزة األسلمي رضي ّ

اّلل عليه وآله وسلّم يقول( :إّمنا أنت منذر)
اّلل صلّى ّ
قال :مسعت رسول ّ
(لكل قوم
علي ويقولّ :
ووضع يده عليه صدر نفسه ،مثّ وضعها على صدر ٍّ

هاد).

اّلل
تشييد املراجعات عن شواهد التنزيل عن أيب برزة ،قال ،مسعت ،رسول ّ
اّلل عليه وآله وسلّم يقول( :إّمنا أنت منذر)مثّ ّ
يرد يده إىل صدره ،مثّ
صلّى ّ

علي بيده .وبسند اخر عن ايب برزة
يقول( :و ّ
لكل قوم هاد) ويشري إىل ٍّ
اّلل عليه وآله وسلّم يقول( :إّمنا أنت
اّلل صلّى ّ
األسلمي ،قال :مسعت رسول ّ
لكل
علي وقال( :و ّ
منذر) ووضع يده على صدر نفسه ،مثّ وضعها على يد ٍّ
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اّلل صلّى
قوم هاد) .وبسند اخر عن أيب برزة األسلمي ،قال :مسعت رسول ّ
لكل قوم هاد) ويشري إىل عل ٍّي عليه
ّ
اّلل عليه وآله يقول( :إّمنا أنت منذر و ّ

السالم.

غاية املرام وحجة اخلصام عن إبراهيم احلمويين عن نفيع بن احلارث حدثين
أبو برزة األسلمي مسعت رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) يقول " :إمنا أنت
منذر  -ووضع يده على صدر نفسه مث وضعها على يد علي (عليه السالم)
 -ويقول :لكل قوم هاد "

ابو بردة االسلمي
تفسري جممع البيان  -الطربسي  :عن احلاكم أبو القاسم احلسكان يف كتاب
شواهد التنزيل عن أيب بردة األسلمي قال دعا رسول هللا (صلى هللا
عليهوآهلوسلّم) ابلطهور و عنده علي بن أيب طالب فأخذ رسول هللا بيد علي
بعد ما تطهر فألزمها بصدره مث قال إمنا أنت منذر مث ردها إىل صدر علي مث
قال و لكل قوم هاد مث قال إنك منارة األانم و غاية اهلدى و أمري القرى و
أشهد على ذلك أنك كذلك.
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تفسري امليزان  :يف مستدرك احلاكم ،إبسناده عن إبراهيم بن احلكم بن ظهري
عن أبيه عن احلكم بن جرير عن أيب بريدة األسلمي قال :دعا رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله وسلم) ابلطهور و عنده علي بن أيب طالب فأخذ رسول
هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) بيد علي بعد ما تطهر فألصقها بصدره مث
قال" :إمنا أنت منذر" و يعين نفسه مث ردها إىل صدر علي مث قال" :و لكل
قوم هاد" مث قال له :أنت منار األانم و غاية اهلدى و أمري القراء أشهد على
ذلك أنك كذلك .:أقول :و رواه ابن شهرآشوب عن احلاكم يف شواهد
التنزيل ،و املرزابن يف ما نزل من القرآن يف أمري املؤمنني.

يعلى بن مرة
مرة ،عن أبيه ،عن ج ّده ،قال:
تشييد املراجعات عن شواهد التنزيل يعلى بن ّ

لكل قوم هاد)
اّلل صلّى ّ
قرأ رسول ّ
اّلل عليه وآله وسلّم( :إّمنا أنت منذر و ّ
وعلي اهلاد[ي] .لفظاً واحداً.
فقال :أان املنذرّ ،
عباد بن عبدهللا
امايل الصدوق رمحه هللا ابسناده إىل عباد بن عبدهللا قال  :قال علي عليه
السالم  :نزلت يف هذه االية " امنا انت منذر ولكل قوم هاد " فرسول هللا
صلى هللا عليه واله املنذر ،وأان اهلادي إىل ما جاء به.
شواهد التنزيل ملن خص ابلتفضيل وتشييد املراجعات :عن مستدرك احلاكم:
لكل قوم هاد) قال
عن عبّاد بن ّ
علي (إّمنا أنت منذر و ّ
عبداّلل األسدي ،عن ّ
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اّلل عليه وآله وسلّم املنذر ،وأان اهلادي .هذا حديث
ٌّ
اّلل صلّى ّ
علي :رسول ّ
خيرجاه»
صحيح اإلسناد ،ومل ّ

املستدرك على الصحيحني للحاكم عن عباد بن عبد هللا األسدي  ،عن علي
 ( :إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد) قال علي  « :رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم املنذر  ،وأان اهلادي » « هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه
علي :ما
تشييد املراجعات عن شواهد التنزيل عبّاد بن
عبداّلل ،قال :قال ٌّ
ّ

نزل من القرآن آية إالّوقد علمت مىت نزلت ويف امن نزلت؛ قيل :فما نزل
يف [هذه] اآلية( :إّمنا
فيك؟ فقال :لوال أنّكم سألتمون ما أخربتكم؛ نزلت َّ
اّلل املنذر ،وأان اهلادي إىل ما جاء به.
لكل قوم هاد)فرسول ّ
أنت منذر و ّ
كنز العمال عباد بن عبد هللا األسدي عن علي يف قوله تعاىل  { :إمنا أنت
منذر ولكل قوم هاد } قال علي  :رسول هللا صلى هللا عليه و سلم املنذر
وأان اهلادي  ( .ابن أيب حامت )
جممع الزوائد ومنبع الفوائد قوله تعاىل  { :إمنا أنت منذر } عن علي رضي
هللا عنه يف قوله  { :إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد } قال رسول هللا صلى
هللا عليه و سلم  " :املنذر واهلادي رجل من بين هاشم " رواه عبد هللا بن
أمحد والطربان يف الصغري واألوسط ورجال املسند ثقات.
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عبدهللا بن عطاء
تفسري فرات الكويف  :عبدهللا بن عطاء قال :كنت جالسا مع أيب جعفر عليه
السالم قال :نزل يف علي عليه السالم( :إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد) فالنيب
صلى هللا عليه وآله وسلم املنذر وبعلي يهتدي املهتدون.
البصائر عن عبد هللا بن عطاء قال :مسعت أاب جعفر عليه السالم يقول يف
هذه اآلية (إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد) :قال :رسول هللا املنذر ،وبعلي
يهتدي املهتدون.
لكل
تشييد املراجعات عن عبّاد بن ّ
علي ،قال( :إّمنا أنت منذر و ّ
عبداّلل ،عن ٍّ
اّلل عليه [وآله] وسلّم املنذر ،وأان
قوم هاد) ،قال ٌّ
اّلل صلّى ّ
علي :رسول ّ
اهلاد.

االصبغ بن نباتة
علي
أتويل ما نزل من القرآن الكرمي  :عن االصبغ بن نباتة قال :خطب ّ
(عليه السالم) الناس فحمد هللا وأثن عليه مثّ قال« :اي أيها الناس ،سلون

قبل أن تفقدون ،أان يعسوب املؤمنني وغاية السابقني وإمام املتقني وذلك
ت ُمأن ِذ ٌر اولِ ُك ِّل قا أوم اهاد).
وعز ( :إَِّمناا أانأ ا
جل ّ
قوله ّ
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أبو محزة الثمايل
بصائر الصفار عن الثمايل قال :مسعت أاب جعفر عليه السالم يقول :دعا
رسول هللا صلى هللا عليه وآله بطهور فلما فرغ أخذ بيد علي عليه السالم
فألزمها يده مث قال :إمنا أنت منذر ،مث ضم يده إىل صدره وقال :ولكل قوم
هاد .تعليق السند صحيح.
غاية املرام وحجة اخلصام عن حممد بن احلسن الصفار عن أيب محزة الثمايل
قال :مسعت أاب جعفر (عليه السالم) يقول " :دعا رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) بطهور فلما فرغ أخذ بيد علي صلى هللا عليهما فألزمها يده مث قال:
إمنا أنت منذر ،مث ضم يده إىل صدره وقال :ولكل قوم هاد.
تفسري فرات الكويف  :عن أيب محزة الثمايل قال :مسعت أاب جعفر عليه السالم
يقول :دعا رسول هللا صلى هللا عليه وآله بطهور فلما فرغ أخذ بيد علي عليه
السالم فالتزمها بيده مث قال( :إمنا أنت منذر) مث ضم يد علي إىل صدره
وقال( :ولكل قوم هاد).
املفضل
املفضل عن أيب عبد هللا عليه السالم يف قوله " :إمنا أنت منذر ولكل قوم
هاد " قال :كل إمام هاد للقرن الذي هو فيهم.
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ابن عباس
التبيان يف تفسري القرآن  -الشيخ الطوسي  :وروى الطربي ابسناده عن عطاء
عن سعيدبن جبري عن ابن عباس قال ملا نزلت " إمنا انت منذر ولكل قوم
هاد " وضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يده على صدره ،وقال اان املنذر
ولكل قوم هاد " وأومأ بيده إىل منكب علي (ع) ،فقال انت اهلادي ايعلي
بك يهتدي املهتدون من بعدي.
تفسري جممع البيان  -الطربسي  :عن ابن عباس قال ملا نزلت اآلية قال رسول
هللا أان املنذر و علي اهلادي من بعدي اي علي بك يهتدي املهتدون.
التفسري الصايف  :يف اجملمع ملا نزلت هذه االية قال رسول هللا صلى هللا عليه
وآله وسلم أان املنذر وعلي اهلادي من بعدي اي علي بك يهتدي املهتدون.
مث قال ومثله يف األكمال ورواه القمي والعياشي وغري واحد من اخلاصة
والعامة يف غري واحد من األسانيد.
تفسري نور الثقلني  :جممع البيان عن ابن عباس قال  :ملا نزلت هذه اآلية
قال رسول هللا صلى هللا عليه واله  :أان املنذر وعلي اهلادي من بعدي ،
ايعلي بك يهتدي املهتدون .

تفسري امليزان  :يف الدر املنثور ،أخرج ابن جرير و ابن مردويه و أبو نعيم يف
املعرفة و الديلمي و ابن عساكر و ابن النجار قال :ملا نزلت" :إمنا أنت منذر
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و لكل قوم هاد" وضع رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) يده على صدره
فقال :أان املنذر و أومأ بيده إىل منكب علي فقال :أنت اهلادي اي علي بك
يهتدي املهتدون من بعدي .:أقول :و رواه الثعليب يف الكشف ،عن عطاء
بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن النيب (صلى هللا عليه وآله
وسلم).

تفسري األمثل  :عن الفخر الرازي مرفوعاً عن ابن عبّاس قال :وضع رسول

هللا يده على صدره فقال« :أان املنذر» مثّ أومأ إىل منكب علي (عليه
الرواية
السالم)وقال( :أنت اهلادي بك يهتدي املهتدون من بعدي) هذه ّ

ذكرها العالّمة «ابن كثري» يف تفسريه ،والعالّمة «ابن الصبّاغ املالكي» يف
املهمة ،و «الكنجي» الشافعي يف كفاية الطالب و «الطربي» يف
الفصول ّ
تفسريه ،و «أبو حيّان األندلسي» يف تفسريه البحر احمليط ،وكذلك «العالّمة
املفسرين.
النيسابوري» يف تفسريه ّ
الكشاف ،وعدد آخر من ّ
تفسري األمثل « :مري غياث الدين» مؤلّف كتاب (حبيب السيّد) كتب يقول

يف اجمللّد الثّان صفحة « :12قد ثبت بطرق متع ّددة أنّه ملا نزل قوله تعاىل:
ّ
لكل قوم هاد) قال لعلي« :أان املنذر وأنت اهلادي بك
(إّمنا أنت منذر و ّ
ايعلي يهتدي املهتدون من بعدي».
كما نقل هذا احلديث «اآللوسي» يف (روح املعان) و «الشبلنجي» يف (نور
املودة).
األبصار) والشيخ «سليمان القندوزي» يف (ينابيع ّ
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شواهد التنزيل ملن خص ابلتفضيل  :الطربي ابن عباس قال  :ملا نزلت :
(امنا انت منذر ولكل قوم هاد) وضع (ص ) يده على صدره ,فقال [ :اان
املنذر( ,ولكل قوم هاد) .واوما بيده اىل منكب علي فقال  :انت اهلادي اي
علي بك يهتدي املهتدون بعدي ].
شواهد التنزيل ملن خص ابلتفضيل عن النيسابوري  :قال يف تفسريه غرائب
القرآن املطبوع هبامش جامع البيان [ :]68 :13وقيل  :املنذر النيب ,واهلادي
اّلل (ص ) وضع يده على صدره
هو علي  .وروى عن ابن عباس ان رسول ّ
 ,فقال [:اان املنذر ,واوما اىل منكب علي  ,فقال  :وانت اهلادي  ,اي علي
 ,بك يهتدي املهتدون من بعدي ].

شواهد التنزيل ملن خص ابلتفضيل  :الشوكان قال يف تفسريه فتح القدير
[ 70 :3ط  .عامل الكتب  -بريوت ] بعد ما اتى ابقوال  :اخرج ابن جرير,
وابن مردويه وابو نعيم يف املعرفة والديلمي  ,وابن عساكر ,وابن النجار عن
ابن عباس  ,قال  :ملا نزلت ( :امنا انت منذر ولكل قوم هاد) وضع رسول
اّلل (ص ) يده على صدره  ,فقال [ :اان املنذر] واوما بيده اىل منكب علي
ّ
 ,فقال [ :انت اهلادي اي علي  ,بك يهتدي املهتدون من بعدي ].

الطرائف عن الثعليب يف تفسري قول تعاىل " إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد "
عن عباس قال ملا نزلت هذه االيه ضرب رسول ( ص ) يده على صدره
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وقال اان املنذر واوما بيده اىل صدر علي فقال وأنت اهلادى اي على بك
يهتدى املهتدون من بعدى.
تشييد املراجعات يف تفسري الطربي :عن ابن عبّاس ،قال :ملا نزلت (إّمنا أنت
ّ
اّلل عليه [وآله] وسلّم يده على صدره
لكل قوم هاد)وضع صلّى ّ
منذر و ّ
علي فقال :أنت
فقال :أان املنذر ،و ّ
لكل قوم هاد؛ وأومأ بيده إىل منكب ٍّ
علي ،بك يهتدي املهتدون بعدي.
اهلادي اي ّ

تشييد املراجعات ويف تفسري احلربي :عن ابن عبّاس( :إّمنا أنت منذر) رسول

هاد)علي.
لكل قوم
اّلل صلّى ّ
ّ
اّلل عليه [وآله] وسلّم (و ّ
ّ

تشييد املراجعات عن اتريخ بن عساكر ابن عبّاس ،قال :ملا نزلت (إّمنا أنت
ّ
وعلي
اّلل عليه [وآله] وسلّم :أان املنذرٌّ ،
النيب صلّى ّ
منذر و ّ
لكل قوم هاد) قال ّ
علي يهتدي املهتدون».
اهلادي ،بك اي ّ
تشييد املراجعات أخرج ابن مردويه ،والضياء يف املختارة ،عن ابن عبّاس
اّلل عليه [وآله] وسلّم املنذر
اّلل صلّى ّ
اّلل عنهما يف اآلية ،قال :رسول ّ
رضي ّ

اّلل عنه.
أان ،واهلادي ُّ
علي بن أيب طالب رضي ّ

غاية املرام وحجة اخلصام عن الثعليب يف الكشف عن عطا بن السائب عن
سعيد بن جبري عن ابن عباس قال :ملا نزلت هذه اآلية وضع رسول هللا
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(صلى هللا عليه وآله) يده على صدره وقال " :أان املنذر  -وأومأ بيده إىل
منكب علي بن أيب طالب  -أنت اهلادي اي علي بك يهتدي املهتدون.

غاية املرام وحجة اخلصام املالكي يف فصول املهمة من أعيان علماء العامة
عن ابن عباس (رضي هللا عنه) قال :ملا نزلت( * :إمنا أنت منذر ولكل قوم
هاد) * قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) " :أان املنذر وعلي اهلادي بك
اي علي يهتدي املهتدون "

معرفة الصحابة أليب نعيم األصبهان ابن عباس  ،قال  :ملا نزلت إمنا أنت
منذر ولكل قوم هاد  ،أومأ بيده إىل منكب علي  ،فقال  « :أنت اهلادي
اي علي  ،بك يهتدي املهتدي من بعدي »

معجم ابن األعرايب ابن عباس قال  :ملا نزلت  :إمنا أنت منذر ولكل قوم
هاد قال النيب صلى هللا عليه وسلم  :أان املنذر وعلي اهلادي  ،بك اي علي
يهتدي املهتدون.
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جنم
البصائر عن جنم قال :مسعت أاب جعفر عليه السالم يقول( :إمنا أنت منذر
ولكل قوم هاد) قال :املنذر رسول هللا صلى هللا عليه واله واهلادي علي عليه
السالم .تعليق هو بن حطيم او ابن اعني.

احلسن بن عبدهللا بن الرباء
تفسري فرات الكويف  :احلسن بن عبدهللا بن الرباء بن عيسى التميمي معنعنا:
عن أيب جعفر عليه السالم [يف قوله( :إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد) .قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :أان املنذر وأنت اي علي اهلادي إىل أمري.

حممد بن مسلم
االمامة و التبصرة عن حممد بن مسلم قال :قلت اليب عبدهللا عليه السالم:
يف قول هللا عزوجل " :إمنا انت منذر ولكل قوم هاد "فقال :كل إمام هاد
لكل قوم يف زماهنم.
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كمال الدين ابن اببويه عن عن حممد بن مسلم قال :قلت أليب عبد هللا
(عليه السالم) يف قوله تعاىل( * :إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد) * فقال" :
كل إمام هاد لكل قوم يف زماهنم " .تعليق والسند صحيح.
الفضيل
الكايف عن الفضيل قال  :سألت ااب عبدهللا عليه السالم عن قول هللا عزوجل
 " :ولكل قوم هاد " فقال  :كل امام هاد للقرن الذي هو فيهم .
البصائر عن الفضيل قال :سألت أاب عبد هللا عليه السالم عن قول هللا تبارك
وتعاىل " :إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد " قال :كل إمام هاد للقرن الذي
هو فيهم.
الغيبة النعمان  :الفضيل عن أىب عبدهللا(عليه السالم) يف قوله " إمنا أنت
منذر ولكل قوم هاد " قال :كل إمام هاد للقرن الذي هو فيهم ".

بريد العجلي
االمامة والتبصرة عن بريد بن معاوية العجلي قال :قلت اليب جعفر عليه
السالم :ما معن " إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد "" فقال :املنذر رسول هللا
صلى هللا عليه واله ،وعلي اهلادي ،ويف كل وقت و زمان امام منا يهديهم
إىل ماجاء به رسول هللا صلى هللا عليه وآله.
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الكايف عن بريد العجلي عن ايب جعفر عليه السالم يف قول هللا عزوجل " :
امنا انت منذر ولكل قوم هاد " فقال  :رسول هللا صلى هللا عليه واله املنذر
ولكل زمان منا هاد يهديهم إىل ما جاء به نيب هللا صلى هللا عليه واله  ،مث
اهلداة من بعده علي مث االوصياء واحدا بعد واحد .
بصائر الصفار عن بريد العجلي عن أىب جعفر عليه السالم يف قول هللا تعاىل:
" إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد " قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله املنذر
ويف كل زمان منا هاد يهديهم إىل ما جاء به نيب هللا ،مث اهلداة من بعده
علي عليه السالم ،مث االوصياء واحدا بعد واحد.
كمال الدين عن بريد العجلي قال :قلت اليب جعفر عليه السالم " :إمنا
أنت منذر ولكل قوم هاد " فقال :املنذر رسول هللا صلى هللا عليه وآله،
وعلي اهلادي ويف كل زمان امام منا يهديهم إىل ما جاء به رسول هللا صلى
هللا عليه واله.
العياشي عن بريد بن معاوية ،عن أيب جعفر عليه السالم يف قوله تعاىل( :إمنا
أنت منذر ولكل قوم هاد) فقال [قال] رسول هللا صلى هللا عليه واله :أان
املنذر ،ويف كل زمان إمام منا يهديهم إىل ما جاء به نيب هللا صلى هللا عليه
واله :واهلداة من بعده علي واالوصياء من بعده واحد بعد واحد ،أما وهللا ما
ذهبت منا وال زالت فينا إىل الساعة ،رسول هللا املنذر وبعلي يهتدي املهتدون.
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أبو بصري
تفسري نور الثقلني  :الكايف عن ايب بصري قال  :قلت اليب عبدهللا عليه
السالم  " :امنا انت منذر ولكل قوم هاد " فقال  :رسول هللا صلى هللا عليه
واله املنذر  ،وعلي اهلادي  ،ايابحممد هل من هاد اليوم ؟ قلت  :بلى جعلت
فداك ما زال منكم هاد من بعد هاد حىت دفعت اليك  ،فقال  :رمحك هللا
ايابحممد لو كانت اذا نزلت آية على رجل مث مات ذلك الرجل ماتت اآلية
مات الكتاب  ،ولكنه حي جيري فيمن بقي كما جيري فيمن مضى .
البصائر عن أيب بصري عن أيب عبد هللا عليه السالم قال :قلت له " :إمنا أنت
منذر و لكل قوم هاد " فقال عليه السالم :رسول هللا املنذر ،وعلي عليه
السالم اهلادي ،اي اب حممد فهل منا هاد اليوم ؟ قلت :بلى جعلت فداك ،ما
زال فيكم هاد من بعد هاد حىت رفعت إليك ،فقال :رمحك هللا اي اب حممد،
ولو كانت إذا نزلت آية على رجل مث مات ذلك الرجل ماتت اآلية مات
الكتاب ،ولكنه حي جيري فيمن بقي كما جرى فيمن مض.
تفسري القمي عن أيب بصري عن ايب عبدهللا عليه السالم قال  :املنذر رسول
هللا صلى هللا عليه واله  ،واهلادي امري املؤمنني  ،وبعده االئمة عليهم السالم
وهو قوله  " :ولكل قوم هاد " يف كل زمان هاد مبني.
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مسعدة بن صدقة
العياشي مسعدة بن صدقة ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده علهيم
السالم قال :قال أمري املؤمنني عليه السالم :فينا نزلت هذه اآلية( :إمنا أنت
منذر ولكل قوم هاد) فقال رسول هللا صلى هللا عليه واله :أان املنذر وأنت
اهلادي اي علي.
عبد الرمحن القصري
الغيبة النعمان  :عبدالرحيم القصري ،عن أىب جعفر الباقر(عليه السالم) يف
قول هللا تعاىل " إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد " قال :رسول هللا(صلى هللا
عليه وآله وسلم) املنذر ،وعلى اهلادي ،أما وهللا ماذهبت منا وما زالت فينا
إىل الساعة ".
البصائر عن عبد الرحيم القصري عن أيب جعفر عليه السالم يف قول هللا تبارك
وتعاىل " :إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد " فقال عليه السالم :رسول هللا
صلى هللا عليه وآله املنذر ،وعلي اهلادي،وهللا ما ذهبت منا وما زالت فينا
إىل الساعة.
تفسري امليزان  :يف الكايف ،إبسناده عن عبد الرحيم القصري عن أيب جعفر
(عليه السالم) :يف قول هللا تبارك و تعاىل "إمنا أنت منذر و لكل قوم هاد"
فقال :قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) :أان املنذر و علي اهلادي
.
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العياشي عن عبدالرحيم القصري قال  :كنت يوما من االايم عند ابيجعفر عليه
السالم فقال  :اي عبدالرحيم  ،قلت  :لبيك  ،قال  :قول هللا  " :امنا انت
منذر ولكل قوم هاد " اذ قال رسول هللا صلى هللا عليه واله اان املنذر وعلي
اهلادي ومن اهلادي اليوم ؟ قال  :فمكثت طويال مث رفعت رأسي فقلت :
جعلت فداك هي فيكم توارثوها رجل فرجل حىت انتهت اليك  ،فانت جعلت
فداك اهلادي  ،قال  :صدقت اي عبدالرحيم ان القرآن حي ال ميوت " واآلية
حية ال متوت .
سدير
العياشي عن حنان بن سدير عن ابيه عن ايب جعفر عليه السالم قال :
مسعته يقول يف قول هللا تبارك وتعاىل  " :امنا انت منذر ولكل قوم هاد "
فقال  :رسول هللا صلى هللا عليه واله املنذر وعلي اهلادي  ،وكل امام هاد
للقرن الذي هو فيه .
جابر بن يزيد
العياشي عن جابر عن ايب جعفر عليه السالم قال  :قال النيب صلى هللا عليه
واله  :اان املنذر وعلي اهلادي إىل امري .
البصائر :عن جابر ،عن أيب جعفر عليه السالم يف قول هللا عزوجل( :إمنا
أنت منذر ولكل قوم هاد) قال :رسول هللا صلى هللا عليه واله املنذر وعلي
اهلادي.
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عبد خري
شواهد التنزيل ملن خص ابلتفضيل قال ابن كثري قال ابن ايب حامت  :حدثنا
علي بن احلسني  ,حدثنا عثمان بن ايب شيبة  ,حدثنااملطلب بن زايد عن
السدي  ,عن عبد خري ,عن علي ( ,ولكل قوم هاد) :رجل من بين هاشم
 ,قال اجلنيد :هو علي بن ايب طالب .
بشارة املصطفى ( صلى هللا عليه وآله ) عن عبد خري  ،عن أمري املؤمنني
علي بن أيب طالب ( عليه السالم ) يف قول هللا عز وجل  ( :إمنا أنت منذر
ولكل قوم هاد ) قال  « :املنذر النيب ( صلى هللا عليه وآله ) واهلادي رجل
من بين هاشم  ،يعين نفسه »
تفسري امليزان  :يف الدر املنثور ،أخرج عبد هللا بن أمحد يف زوائد املسند و
ابن أيب حامت و الطربان يف األوسط و احلاكم و صححه و ابن مردويه و ابن
عساكر عن علي بن أيب طالب :يف قوله تعاىل" :إمنا أنت منذر و لكل قوم
هاد" قال :رسول هللا املنذر و أان اهلادي .و يف لفظ :و اهلادي رجل من بين
هاشم يعين نفسه .أقول :و من طرق أهل السنة يف هذا املعن رواايت أخرى
كثرية.
شواهد التنزيل ملن خص ابلتفضيل  :الشوكان قال يف تفسريه فتح القدير
اّلل بن امحد بن حنبل يف
[ 70 :3ط  .عامل الكتب  -بريوت ] اخرج عبد ّ

زوائد املسند وابن ايب حامت  ,والطربان يف االوسط ,واحلاكم وصححه  ,وابن
مردويه  ,وابن عساكر عن علي بن ايب طالب يف االية حنوه ايضا.
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علي ،يف قوله( :إّمنا أنت
تشييد املراجعات يف مسند أمحد عن عبد خري ،عن ٍّ

اّلل عليه [وآله] وسلّم املنذر.
اّلل صلّى ّ
لكل قوم هاد) ،قال :رسول ّ
منذر و ّ
و ِ
اهلاد رجل من بين هاشم».
كرم
علي ّ
تشييد املراجعات عن املعجم الصغري للطربان :عن عبد خري ،عن ٍّ
لكل قوم هاد) ،قال:
ّ
اّلل وجهه يف اجلنة ،يف قوله ّ
وجل( :إّمنا أنت منذر و ّ
عز ّ
اّلل عليه [وآله] وسلّم املنذر ،اهلاد[ي]رجل من بين هاشم.
اّلل صلّى ّ
رسول ّ

اّلل وجهه
كرم ّ
علي ّ
تشييد املراجعات يف اتريخ اخلطيب عن عبد خري ،عن ٍّ

لكل قوم هاد) ،قال :رسول
يف اجلنة ،يف قوله ّ
وجل( :إّمنا أنت منذر و ّ
عز ّ

اّلل عليه [وآله] وسلّم املنذر ،واهلاد[ي]رجل من بين هاشم.
اّلل صلّى ّ
ّ

علي ،يف قوله:
تشييد املراجعات يف اتريخ ابن عساكر :عن عبدخري ،عن ٍّ
اّلل عليه [وآله] وسلّم
اّلل صلّى ّ
لكل قوم هاد) ،قال :رسول ّ
(إّمنا أنت منذر ّ
املنذر ،واهلادي رجل من بين هاشم.

وجل( :إّمنا أنت
علي ،يف قول ّ
اّلل ّ
عز ّ
تشييد املراجعات عن عبدخري ،عن ٍّ

اّلل عليه [وآله] وسلّم املنذر،
اّلل صلّى ّ
لكل قوم هاد) قال :رسول ّ
منذر و ّ
علي.
واهلادي ّ

علي
تشييد املراجعات عن جممع الزوائد« :قوله تعاىل( :إّمنا أنت منذر) عن ٍّ
اّلل صلّى
لكل قوم هاد) قال :رسول ّ
رضي ّ
اّلل عنه يف قوله( :إّمنا أنت منذر و ّ
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عبداّلل بن
اّلل عليه [وآله] وسلّم املنذر ،واهلادي رجل من بين هاشم .رواه
ّ
ّ
أمحد ،والطربان يف الصغري واألوسط ،ورجال املسند ثقات.

عبداّلل بن أمحد يف زوائد املسند ،وابن أيب حامت،
تشييد املراجعات أخرج
ّ
وصححه وابن مردويه ،وابن عساكر ،عن
والطربان يف األوسط ،واحلاكم
ّ

لكل قوم هاد)،
علي بن أيب طالب رضي ّ
اّلل عنه ،يف قوله( :إّمنا أنت منذر و ّ
ّ

اّلل عليه [وآله] وسلّم املنذر ،وأان اهلادي .ويف لفظ:
اّلل صلّى ّ
قال :رسول ّ
واهلادي رجل من بين هاشم؛ يعين نفسه»

تشييد املراجعات شواهد التنزيل بسنده عن ابن عبّاس ،قال :ملّ نزلت (إّمنا

اّلل عليه وآله وسلّم :أان املنذر
اّلل صلّى ّ
لكل قوم هاد)قال رسول ّ
أنت منذر و ّ
علي فقال :أنت اهلادي من
ٌّ
وعلي اهلادي من بعدي؛ وضرب بيده إىل صدر ٍّ

علي! بك يهتدي املهتدون .و بسند اخر عن ابن عبّاس ،قال:
بعدي ،اي ّ

اّلل عليه وآله
اّلل صلّى ّ
لكل قوم هاد) أشار رسول ّ
ملّا نزلت (إّمنا أنت منذر و ّ
لكل قوم هاد) مثّ أشار بيده إىل
وسلّم بيده إىل صدره فقال :أان املنذر (و ّ
علي! بك يهتدي املهتدون بعدي.و وبسند اثلث عن ابن
علي فقال :اي ّ
ٍّ
اّلل عليه وآله
اّلل صلّى ّ
عبّاس يف قوله( :إّمنا أنت منذر) [قال ]:قال رسول ّ

علي!] بك يهتدي املهتدون
وسلّم :أان املنذر ٌّ
وعلي اهلادي [مثّ قال :اي ّ
اّلل عليه وآله
اّلل صلّى ّ
بعدي.وبسند اخر عن ابن عبّاس ،قال :قال رسول ّ
لكل قوم هاد)وأومأ
وسلّم( :إّمنا أنت منذر)ووضع يده على صدره ،مثّ قال( :و ّ
علي! بك يهتدي املهتدون .وبسند اخر
علي ،مثّ قال :اي ّ
بيده إىل منكب ٍّ
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اّلل عليه وآله
اّلل صلّى ّ
عنه قال :ملّا نزلت (إّمنا أنت منذر) قال رسول ّ
علي املنذر ،وأنت اهلادي ،بك يهتدي املهتدون بعدي.وبسند
وسلّم :أان اي ّ
اّلل عليه وآله وسلّم :ليلة
اّلل صلّى ّ
اخر عن ابن عبّاس ،قال :قال رسول ّ
ريب شيئاً إالّ أعطانيه[ ،و]مسعت منادايً من خلفي يقول:
أُسري يب ما سألت ّ

لكل قوم هاد .قلت :أان املنذر ،فمن اهلادي؟!
اي ّ
حممد! إّمنا أنت منذر و ّ
حمجلني برمحيت.وبسند
قالٌّ :
غراً ّ
علي اهلادي املهتدي ،القائد أ ُّمتك إىل جنّيت ّ
علي عليه
لكل قوم هاد)[قال :هو] ٌّ
اخر عن ابن عبّاس [يف قوله تعاىل]( :و ّ

السالم.

علي يف قوله( :إّمنا
تشييد املراجعات عن شواهد التنزيل عن عبدخري ،عن ٍّ

اّلل عليه وآله املنذر ،واهلادي
اّلل صلّى ّ
لكل قوم هاد) قال :رسول ّ
أنت منذر و ّ
علي ،يف قوله( :إّمنا أنت
رجل من بين هاشم .وبسند اخر عن عبدخري ،عن ٍّ

النيب ،واهلادي رجل من بين هاشم .يعين نفسه.
منذر) ،قال :املنذر ّ

غاية املرام وحجة اخلصام الثعليب عن السدي عن عبد خري عن علي (عليه
السالم) قال " :املنذر النيب (صلى هللا عليه وآله) واهلادي رجل من بين هاشم
" .يعين نفسه (عليه السالم)
ِ
ِ
ِِ
ت ُمأن ِذ ٌر اولِ ُك ِّل قا أوٍم اه ٍاد }
مسند أمحد اعأبد اخ أٍري اع أن اعل ٍّي ِيف قا أوله { إَِّمناا أانأ ا
ول َِّ
اّلل علاي ِه وسلَّم الأمأن ِذر وا أهل ِاد رجل ِمن ب ِين ه ِ
اش ٍم.
ال ار ُس ُ
قا ا
صلَّى َُّ ا أ ا ا ا ُ ُ ا ا ا ُ ٌ أ ا ا
اّلل ا
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املعجم األوسط للطربان  :عبد خري  ،عن علي  ،يف قوله  ( :إمنا أنت منذر
ولكل قوم هاد)  ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  « :املنذر واهلاد :
رجل من بين هاشم »
األحاديث املختارة للضياء املقدسي عن عبد خري عن علي يف قوله {إَِّمناا
أانت م ِ
نذ ٌر اولِ ُك ِّل قا أوٍم اه ٍاد} قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املنذر واهلاد
ا ُ

رجل من بين هاشم املطلب وثقه أمحد وحيىي وقال أبو حامت ال حيتج به (

إسناده حسن ) .و بسند اخر األحاديث املختارة للضياء املقدسي عبد خري
عن علي يف قول هللا عز وجل {إَِّمناا أانت م ِ
نذ ٌر اولِ ُك ِّل قا أوٍم اه ٍاد} قال املنذر
ا ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واهلاد رجل من بين هاشم ( إسناده حسن )
الفضل بن حيىي
بشارة املصطفى ( صلى هللا عليه وآله )  :عن الفضل بن حيىي  ،عن ايب
جعفر حممد بن علي عليه السالم فقلت  ( :إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد
)  ،قال  :املنذر رسول هللا ( صلى هللا عليه وآله ) ويف كل زمان منا إمام
يهدي اىل ما جاء به نيب هللا مث اهلداة من بعده علي بن أيب طالب واألوصياء.
الدعائم وروينا عن أيب جعفر حممد بن علي ص أن سائال سأله عن قول هللا
عز وجل إَِّمنا أانأت مأن ِذر ولِ ُك ِل قاوٍم ٍ
هاد قال املنذر رسول هللا ص ويف كل
ا ُ ٌ
ّ أ
زمان إمام منا يهديهم إىل ما جاء به رسول هللا ص فأول اهلداة بعده علي
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بن أيب طالب ص مث األوصياء من بعده عليهم أفضل السالم واحد بعد
واحد.
أبو هريرة
ابن شهرآشوب عن ايب هريرة عن النيب (ص ) قال لعلي [ :اان املنذر ,وانت
اهلادي لكل قوم ].
كفاية األثر :عن أيب هريرة قال :دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وآله
وقد نزلت هذه اآلية " إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد " فقرأها علينا رسول
هللا صلى هللا عليه وآله مث قال :أان املنذر ،أتعرفون اهلادي؟ قلنا :ال اي رسول
هللا ،قال :هو خاصف النعل ،فطولت االعناق إذ خرج علينا علي عليه
السالم من بعض احلجر وبيده نعل رسول هللا صلى هللا عليه وآله مث التفت
إلينا رسول هللا صلى هللا عليه وآله فقال :اال إنه املبلغ عين واالمام بعدي
وزوج ابنيت وأبو سبطي ،فنحن أهل بيت أذهب هللا عنا الرجس وطهران من
الدنس ،يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل ،هو االمام أبو
األئمة الزهر ،فقيل :ايرسول هللا وكم االئمة بعدك ؟ قال :اثنا عشر عدد
نقباء بين إسرائيل ،ومنا مهدي هذه االمة ،ميال هللا به االرض قسطا وعدال
كما ملئت ظلما وجورا ،ال ختلو االرض منهم إال ساخت أبهلها.
تشييد املراجعات شواهد التنزيل عن أيب هريرة [يف قوله تعاىل]( :إّمنا أنت
لكل قوم هاد)
اّلل صلّى ّ
منذر) يعين :رسول ّ
اّلل عليه وآله[ ،ويف قوله]( :و ّ
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اّلل عليه وآله وسلّم فقال :إ ّن هادي هذه
اّلل صلّى ّ
قال :سألت عنها رسول ّ
علي بن أيب طالب.
األ ُّمة ّ

غاية املرام وحجة اخلصام عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال :سألت
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) عن هذه اآلية فقال يل " :هادي هذه األمة
علي بن أيب طالب ".

حسن بن حسن
حبار األنوار  -العالمة اجمللسي ( -ج  / 36ص )338
حسن بن حسن ،عن أبيه احلسن بن علي عليه السالم قال :خطبنا رسول
هللا صلى هللا عليه وآله يوما فقال بعد ما محد هللا وأثن عليه :معاشر الناس
كأن ادعى فاجيب ،وإن اترك فيكم الثقلني :كتاب هللا وعرتيت أهل بييت،
ما إن متسكتم هبما لن تضلوا ،فتعلموا منهم وال تعلموهم فإهنم أعلم منكم،
ال ختلو األرض منهم ،و لو خلت إذا لساخت أبهلها ،مث قال :اللهم إن
أعلم أن العلم ال يبيد وال ينقطع ،وإنك ال ختلي أرضك من حجة لك على
خلقك .فلما نزل عن منربه قلت اي رسول هللا :أما أنت احلجة على اخللق
كلهم ؟ قال :اي حسن إن هللا يقول " :إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد" فأان
املنذر وعلي اهلادي قلت :اي رسول هللا فقولك :إن االرض ال ختلو من حجة
؟ قال :نعم علي هو االمام واحلجة بعدي ،وأنت احلجة واالمام بعده،
واحلسني هو االمام واحلجة بعدك ،ولقد نبأن اللطيف اخلبري أنه خيرج من
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صلب احلسني ولد يقال :له علي مسي جده علي ،فإذا مضى احلسني قام
ابالمر بعده علي ابنه ،وهو احلجة واالمام ،وخيرج هللا من صلب علي ولدا
مسيي وأشبه الناس يب ،علمه علمي وحكمه حكمي ،وهو االمام واحلجة بعد
أبيه ،وخيرج هللا من صلبه مولودا يقال له جعفر أصدق الناس قوال و فعال،
وهو االمام واحلجة بعد أبيه .وخيرج هللا تعاىل من صلب جعفر مولودا مسي
موسى بن عمران ،أشد الناس تعبدا ،فهو االمام واحلجة بعد أبيه ،وخيرج هللا
تعاىل من صلب موسى ولدا يقال له :علي ،معدن علم هللا وموضع حكمته،
فهو االمام واحلجة بعد أبيه ،وخيرج هللا تعاىل من صلب علي مولودا يقال
له :حممد ،فهو االمام واحلجة بعد أبيه ،وخيرج هللا تعاىل من صلب حممد
مولودا يقال له علي ،فهو االمام واحلجة بعد أبيه ،وخيرج هللا تعاىل من صلب
علي مولودا يقال له :احلسن ،فهو االمام واحلجة بعد أبيه ،وخيرج هللا تعاىل
من صلب احلسن احلجة القائم إمام زمانه ومنقذ أوليائه ،يغيب حىت ال يرى
يرجع عن أمره قوم ويثبت عليه آخرون " ويقولون مىت هذا الوعد إن كنتم
صادقني ".
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أبو فروة السلمي
شواهد التنزيل ملن خص ابلتفضيل وتشييد املراجعات عن شواهد التنزيل
اّلل عليه وآله
اّلل صلّى ّ
للحسكان عن أيب فروة السلمي ،قال :دعا رسول ّ
اّلل عليه
اّلل صلّى ّ
علي بن أيب طالب ،فأخذ رسول ّ
وسلّم ابلطهور وعنده ّ

تطهر فألزقها بصدره ،فقال( :إّمنا أنت منذر)
علي بعدما ّ
وآله وسلّم بيد ٍّ
لكل قوم هاد).
مثّ ّ
علي مثّ قال( :و ّ
ردها إىل صدر ٍّ

خامتة يف االستفاضة
الصراط املستقيم إىل مستحقي التقدمي وذكره ابن مردويه يف املناقب ورواه
الثعليب عن علي عليه السالم أيضا وعن جابر مسندة وعن ابن املسيب
مسندة وأسندها احلسني بن جرب يف كتاب خنب املناقب إىل علي عليه السالم
وإىل ابن عباس أيضا وإىل الضحاك والزجاج وأيب بردة أيضا أنه قال دعا النيب
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صلى هللا عليه وآله ابلطهور وعنده علي فأخذ بيده بعد ما تطهر وألصقها
بصدره وقال( :امسا أنت منذر) ،مث ردها إىل صدر علي وقال( :ولكل قوم
هاد) فقد ابن بنقل املوايل واملعادي أن عليا هو اهلادي.
تفسري فرات الكويف  :قال حمقق الكتاب يف سعد السعود أخرجه أبوعبدهللا
اجلحام يف أتويل ما انزل من مخسني طريقا على ما ذكره السيد ابن طاووس.
ت ُمأن ِذ ٌر اولِ ُك ِّل قا أوم اهاد ) :قال
أتويل ما نزل من القرآن الكرمي  ( :إَِّمناا أانأ ا
السيد ابن طاووس :إّمنا ذكران هذه االية مع ظهور أ ّن املراد ابهلادي موالان

علي
علي صلوات هللا عليه ...ال ّن صاحب هذا الكتاب روى أ ّن اهلادي ّ
(عليه السالم) ،روى ذلك من مخسني طريقاً
حبار األنوار قال السيد رمحه هللا يف كتاب سعد السعود :إنه روى الشيخ حممد
بن العباس بن مروان يف تفسريه كون اهلادي عليا يف قوله تعاىل( :ولكل قوم
هاد) خبمسني طريقا.
حبار األنوار قال اجمللسي يف االية  :احلق أن املعن :أن لكل قوم يف كل زمان
إمام هاد يهديهم إىل مراشدهم ،نزلت يف أمري املؤمنني عليه السالم مث جرت
يف االوصياء بعده ،كما دلت عليه االخبار املستفيضة من اخلاصة والعامة يف
هذا الباب
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األئمة واحل ّفاظ قول
تشييد املراجعات  :لقد أخرج مجاعة كبرية من كبار ّ
وعلي اهلادي،
اّلل عليه وآله وسلّم يف اآلية املباركة :أان املنذر ٌّ
اّلل صلّى ّ
رسول ّ
ابألسانيد املتكثّرة ،يف أشهر الكتب املعتربة ،عن طريق ع ّدة من الصحابة.

رواته من الصحابة:
وقد كان من رواته من الصحابة ،الّذين وصلنا احلديث عنهم:
علي بن أيب طالب عليه السالم.
 1أمري املؤمنني ّ
عبداّلل بن العبّاس.
2
ّ
عبداّلل بن مسعود.
3
ّ
عبداّلل األنصاري.
 4جابر بن ّ
 5بريدة األسلمي.
 6أبو برزة األسلمي.
مرة.
 7يعلى بن ّ
 8أبو هريرة.
 9سعد بن معاذ.
تشييد املراجعات وتفنيد املكابرات ج( - 2ج  / 48ص )1
األئمة واحل ّفاظ:
من رواته من ّ
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أئمة احلديث ومشاهري احل ّفاظ:
وقد رواه من أعالم ّ
املتوىف سنة .286
عبداّلل احلسني بن احلكم احلربي الكويفّ ،
 1أبو ّ
املتوىف سنة .290
2
عبداّلل بن أمحد بن حنبلّ ،
ّ
املتوىف سنة .304
حممد ،ابن األعرايب البصري امل ّكيّ ،
 3أبو سعيد أمحد بن ّ
املتوىف سنة
حممد بن جرير الطربي ،صاحب التاريخ والتفسريّ ،
 4أبو جعفر ّ

.310

املتوىف سنة
حممد بن إدريس ،الشهري اببن أيب حامتّ ،
 5عبدالرمحن بن ّ
.327
املتوىف سنة
حممد بن سعيد ،ابن عقدة الكويفّ ،
 6أبو العبّاس أمحد بن ّ
.332
املتوىف سنة .360
 7أبو القاسم سليمان بن أمحد الطربانّ ،
املتوىف سنة .368
 8أبو بكر جعفر بن محدان البغدادي القطيعي احلنبليّ ،
املتوىف سنة .379
حممد بن املظ ّفر البغداديّ ،
 9أبو احلسني ّ
املتوىف سنة .384
 10أبو
حممد بن عمران املرزابنّ ،
ّ
عبيداّلل ّ
املتوىف سنة
 11أبو حفص عمر بن أمحد بن شاهني البغدادي الواعظّ ،
.385
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املتوىف سنة .405
عبداّلل احلاكم النيسابوري ،صاحب املستدركّ ،
 12أبو ّ
املتوىف سنة .410
 13أبو بكر ابن مردويه األصفهانّ ،
املتوىف سنة .427
 14أبو إسحاق الثعليب ،صاحب التفسري املشهورّ ،
املتوىف سنة .430
عبداّلل األصفهانّ ،
 15أبو نعيم أمحد بن ّ

 16أبو علي احلسن بن علي ،ابن امل أذ ِهب التميمي البغدادي ،املتويف سنة
ُ
.444
املتوىف سنة .454
حممد احلسن بن علي اجلوهري البغداديّ ،
 17أبو ّ
املتوىف سنة .463
 18أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغداديّ ،
املتوىف سنة .470
19
عبداّلل ،احلافظ ،احلاكم احلسكانّ ،
عبيداّلل بن ّ
ّ
تشييد املراجعات وتفنيد املكابرات ج( - 2ج  / 48ص )2
املتوىف
حممد اجلالّيب الواسطي ،املعروف اببن املغازيلّ ،
أبو احلسن علي بن ّ
سنة .483
املتوىف
 21أبو احلسن علي بن احلسن املصري الشافعي ،الشهري ابخللعيّ ،
سنة .492
 22أبو شجاع شريويه بن شهردار الديلمي ،صاحب كتاب الفردوس،
املتوىف سنة .509
ّ
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املتوىف
املفسرّ ،
 23أبو نصر عبدالرحيم بن أيب القاسم القشريي النيسابوريّ ،
سنة .514
حممد بن احلصني اهلمدان البغدادي ،املتوىف
 24أبو القاسم هبة ّ
اّلل بن ّ
سنة .525
املتوىف
 25أبو القاسم علي بن احلسن ،املعروف اببن عساكر الدمشقيّ ،
سنة .571
املتوىف سنة .598
 26أبو علي عمر بن علي بن عمر احلريبّ ،
املتوىف سنة
حممد بن عمر الرازي ،صاحب التفسري الكبريّ ،
 27فخر الدين ّ

.606

النجار البغدادي،
 28أبو ّ
حممد بن حممود بن احلسن ،املعروف اببن ّ
عبداّلل ّ

املتوىف سنة 642
ّ

املتوىف
حممد بن عبدالواحد ،املعروف ابلضياء املقدسيّ ،
 29ضياء الدين ّ
سنة .643
حممد بن يوسف الكنجي الشافعي ،املقتول سنة .658
 30أبو ّ
عبداّلل ّ
املتوىف سنة .722
احلموئيّ ،
حممد ّ
 31صدر الدين أبو اجملامع إبراهيم بن ّ
املتوىف
 32إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي ،صاحب التاريخ والتفسريّ ،
سنة .774
202

املتوىف سنة بضع و
حممد بن يوسف الزرندي املدنّ ،
 33مجال الدين ّ
.750
املتوىف سنة .807
 34أبو بكر نور الدين اهليثمي ،صاحب جممع الزوائدّ ،
املتوىف سنة .855
حممد بن الصبّاغ املالكيّ ،
 35نور الدين علي بن ّ
املتوىف سنة .911
 36جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطيّ ،
املتوىف سنة
العمالّ ،
 37علي بن حسام الدين املتّقي اهلندي ،صاحب كنز ّ

.975

املتوىف سنة .1031
 38عبدالرؤوف بن اتج العارفني املناوي املصريّ ،
املتوىف سنة .1250
 39قاضي القضاة الشوكان اليمينّ ،
املتوىف بعد سنة .1308
حممد مؤمن الشبلنجي املصريّ ،
ّ 40
شىت العلوم ،يف القرون املختلفة ،يروون
السنّة يف ّ
فهؤالء طائفة من ّ
أئمة أهل ُ
لكل قوم هاد) يف سيّدان أمري املؤمنني عليه الصالة
حديث نزول قوله تعاىل( :و ّ

والسالم ،أبسانيدهم الكثرية املتّصلة ،عن التابعني ،عن الصحابة ،عن رسول

اّلل عليه وآله وسلّم.
اّلل صلّى ّ
ّ
إشارة:

صحح احلديث * احلاكم النيسابوري ،والضياء املقدسي ،إذ أخرجه يف كتابه
املختارة وقال حسن وقال اهليثمي رجال املسند ثقات.
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انتهى واحلمد هلل
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