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  إقرار المشرف
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كلیة  ي فيجرى بإشراف))ھـ٤٠٥على الصحیحین للحاكم النیسابوري ت المستدرك 

/جامعة واسط وھي جزء من متطلبات نیل درجة الماجستیر في التاریخ التربیة
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  إقرار الخبیر اللغوي

سیرة اإلمام علي (علیھ السالم) في كتاب {ھذه الرسالة الموسومة  ھد أنأُش     
قد جرى تقویمھا من  }ھــ)٤٠٥المستدرك على الصحیحین للحاكم النسابوري (ت

  قبلي وأصبحت لذلك سلیمة من الناحیة اللغویة واألسلوبیة وألجلھ وقعت .    

  

  

  

  

  

  

                                              

  

  التوقیـــع                                           

  االســـــم                                            

 التاریــخ                                            



  اإلهداء
إىل من أنقذ األمة ومنقذها .. املتواضع اجلهد  ا هذ أهدي          

إىل  من كان قاب قوسني أو أدنى إىل من أمسه 
خامت األنبياء و  يف العرش حمفوظ  ويف األرض مذكور إىل 

  .) صلى ا عليه وألهاملرسلني حممد (

وأشهد .. عز وجل   اً وأسجد  شكر..   هبني يدي ةًخاشع أضعه و      
وأمت الدين والرسالة بتبليغه ُ  من ربه ِ ما أمر به   أنه قد بلغّ تعاىل  ا

بوالية اإلمام علي (عليه السالم )واألئمة من ولده من بعده وباإلمام 
  .املهدي عجل ا فرجه 

  

 سارة                                                                                                                                            



                                                                                                            

  المحتویات 
  ٦-١ المقدمة 
 ٢٧-٧ الحاكم النیسابوري وكتابھ المستدرك على الصحیحین  :التمھید 

  الفصل األول 

ودوره في عھد  (علیھ السالم)علي اإلمامعن نشأة النیسابوري ما استدركھ الحاكم 
  .(صلى اهللا علیھ وآلھ )الرسول

٧٠ -٢٨ 

 ٥٤-٢٨  في مكة حیاتھ ونشأتھ (علیھ السالم)علي اإلمامالمبحث األول  : 
 ٢٨ اسمھ ونسبھ  -١
 ٢٩ أسرتھ -٢
 ٣٧  والدتھ ونشأتھ  -٣
  ٤١ كناه  -٤
 ٤٣ مناقبھ  -٥

 إلىفي الدعوة إلى اإلسالم والھجرة   (علیھ السالم)دور اإلمام علي المبحث الثاني 
 ٦٩-٥٤ المدینة 

  ٥٤  ـ إسالمھ ١
  ٥٩  في بدایة الدعوة اإلسالمیة (صلى اهللا علیھ وآلھ )إلى جانب النبي وقوفھ -٢
  ٦٢  في تحطیم األصنام مشاركتھ -٣
  ٦٦  إلى المدینة المنورة  (صلى اهللا علیھ وآلھ )مساندتھ في ھجرة الرسول -٤

  الفصل الثاني

في بناء الدولة في  (علیھ السالم)ما استدركھ الحاكم النیسابوري عن دور اإلمام علي 
  .العھد المدني 

١١٦-٧٠  

  ٧٠   في بناء الدولة في العھد المدني  دوره المبحث األول



                                                                                                            

  ٧٠  المؤاخاة    -١
  ٧٢  واستشھادھا   ھاومرض لیھا  السالم)ع(الزھراءزواجھ من السیدة فاطمة  -٢
  ٧٩  أوالده -٣

  ٨٤  في الغزوات والسرایا   مشاركتھ لمبحث الثاني ا
 ٨٤ غزوة بدر  -١
 ٨٩ غزوة احد -٢
 ٩٣ غزوة الخندق  -٣
 ٩٧ غزوة خیبر -٤
 ١٠١ غزوة تبوك  -٥
 ١٠٤ إلى الیمن سریة اإلمام علي -٦

 ١٠٧ في إحداث أخرى   دوره الثالث المبحث 
 ١٠٧ براءةسورة  ھتبلیغ -١
 ١١٠ حدیث الغدیر  -٢

  الفصل الثالث

(صلى اهللا عند الرسول(علیھ السالم)ة اإلمام منزلعن ما استدركھ الحاكم النیسابوري  

في من بعض األحداث (علیھ السالم) ُھوآثارھا االجتماعیة والفكریة وموقف  علیھ وآلھ )
 .الخلفاء الراشدین عصر

١٥١-١١٧  

   ١١٧  آثارھا االجتماعیة والفكریة و وآلھ )(صلى اهللا علیھ منزلتھ عند الرسول  ولاألمبحث ال
  ١١٧  آثارھا االجتماعیة و (صلى اهللا علیھ وآلھ )أوال ـ منزلتھ عند الرسول   

  ١١٨  من أھل البیت (علیھ السالم)اإلمام علي -١
  ١٢٣ اھلةبأیة الم -٢
  ١٢٦  (صلى اهللا علیھ وآلھ )أحب الخلق إلى اهللا ورسولھ  (علیھ السالم)اإلمام علي -١
  ١٢٩  حدیث سد األبواب -٢
  ١٣١  (صلى اهللا علیھ وآلھ )تكلیفھ بمراسیم دفن النبي -٣



                                                                                                            

  ١٣٧  ثانیا ـ آثاره الفكریة    
 عصرمن بعض األحداث من   (علیھ السالم)موقف اإلمام علي  المبحث الثاني

  ١٤٥  الخلفاء الراشدین

 ١٤٥ من بیعة أبي بكر  (علیھ السالم)موقف اإلمام علي  -١
 ١٥٠ وضع التاریخ الھجري   -٢

  الفصل الرابع

وابرز اإلحداث  (علیھ السالم)ما استدركھ الحاكم النیسابوري عن خالفة اإلمام علي
 م) ٦٦٠ـ٦٥٥ھـ/ ٤٠ـ٣٥فیھا(

١٩١-١٥١ 

 ١٥١ للخالفة  المبحث أوال ـ بیعتھ
  ١٥٧ المبحث ثانیا ـ جھاده في مواجھة الخارجین على خالفتھ و استشھاده ودفنھ 

 ١٥٧ في مواجھة الخارجین على خالفتھ أوال: جھاده
 ١٥٧ حربھ مع الناكثین (الجمل) -١
 ١٦٦ مع القاسطین (صفین) حربھ -٢
 ١٧٧ حربھ مع المارقین (الخوارج) -٣

  ١٩١-١٨٥   استشھاده ودفنھثانیا : 
  ١٩٥-١٩٢  الخاتمة

  الملحقات
  

  المصادر والمراجع
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  المقدمة

  بسم ا الرمحن الرحيم

  قويل)) يفقهوا () لساني من عقدة ()واحلل أمري يل ()ويسر صدري يل اشرح رب  ((قال

الصالة والسالم على  ثمما ألھم ، والثناء بما قدم ،  الحمد هللا على ما أنعم ولھ الشكر على       
الطیبین الطاھرین  بیتھ أھلمحمد وعلى  األمینالصادق  الھادي األمین نبینا أجمعینخیر خلقھ 

   الھداة المیامین وبعد ..

مختلف العصور إال  في (علیھ السالم)علي وتعاقبھا عن اإلمام ،على الرغم من كثرة المؤلفات      
أنھا لم تتمكن الخوض إال في القلیل من سیرة ھذه الشخصیة بكل جوانبھا ،السیما وقوفھ إلى 

والكفار ، ،للرسالة اإلسالمیة وتصدیھ للمنافقین في حملھ (صلى اهللا علیھ وآلھ ) جانب الرسول العظیم 
بل شاء اهللا أن تبقى  ؛ن طمسھا فكانت فضائلھ ال تعد، وال تحصى ، حتى أن أعداءُه لم یتمكنوا م

ولم یأل جھدا ،شاھدة على تلك الفیوضات  التي أغدقھا اهللا تعالى علیھ ، وھو في ذلك لم یركن 
والجھاد حتى ،على اإلسالم الدعوة بكل الوسائل إلى الحفاظ  حتى في آخر لحظات حیاتھ من

  استشھاده .

(علیھ والتحریف التي طالت سیرة اإلمام علي،ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا أن حمالت التشویش      

بكل جوانبھا لم یشھد لھا التاریخ مثیال ، سواء من اإلفراد الذین تعددت  ةلعقود متعاقب السالم)
وغیرھم كذلك ، او المحسوبین على العلماء  علماءأم فقھاء أم تخصصاتھم العلمیة محدثین 

ھذا فضال عن  تقدم لبعضھمودوافعھم التي یأتي في مقدمتھا المبالغ الكبیرة التي ،أھوائھم 
جماعات تندرج ضمن نطاق بعض الفرق اإلسالمیة جندت نفسھا لخدمة السلطات الحاكمة التي 

الرغم من كل ذلك فقد بقیت سیرتھ بكل بلكن  ؛وضعت برامج ممنھجة لتحقیق أغراضھا ،
لفات مختلفة عملت على إظھار كلمة الحق من خالل جمع الروایات تفاصیلھا حیة ، إذ كتبت مؤ

(صلى اهللا ة الرسولدودوره في حیا، (علیھ السالم)وتدوینھا لسیرة اإلمام علي،والنصوص بأسانیدھا  ،

وفضائلھ ، ومنھا كتاب الحاكم النیسابوري الموسوم " ،وحرصھ على اإلسالم ،وجھاه ،علیھ وآلھ ) 
            .المستدرك على الصحیحین للحاكم النیسابوري " 
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اختیارنا لھذه الدراسة لعدة أسباب یأتي في مقدمتھا أن الحاكم النیسابوري یعد من علماء ویأتي 
جانب  إلى ھمرویا تیث فضال عن السنة البارزین ومكانتھ العلمیة ال تخفى في كتب علماء الحد

وروایات ومنھا التي  أحادیثفقد عد كتابھ ھذا من كتب الصحاح الموثوق بھا ألنھ اخرج ،ذلك 
تعمد الكثیر إخفاؤھا ومنھم البخاري ومسلم  (علیھ السالم)و تحدیدا اإلمام علي ،تخص أھل البیت 

العام الذي  الرأيوكذلك تأثیر ،التملق لھا  أو،ألسباب مختلفة منھا الخوف من السلطات الحاكمة 
  أصبح التعصب والجھل السمة الغالبة على اغلبھم . 

بعلمھ  إلیھاوتوصل ،یبدو أن الحاكم النیسابوري كان واثقًا من األحادیث التي رواھا      
 ومعرفتھ بعلوم الحدیث في قولھ أنھا  " صحیحة وعلى شرط البخاري ومسلم لكنھما لم یخرجاھا

  " لذلك فقد ارتأى أخراجھا وجعلھا ملحقة بالصحیحین .

(علیھ فضال عما ذكرناه أعاله فأن عدم وجود رسالة أكادیمیة علمیة تتناول سیرة اإلمام علي    

الرغم من المعلومات بمن خالل كتاب المستدرك على الصحیحین للحاكم النیسابوري ،  السالم)
  ختیاره للدراسة .  الكثیرة التي یحتویھا ھو ما دفعنا ال

  في الدراسة فھو :  اُهاعتمدننھج الذي مالما أ

التي ذكرھا الحاكم النیسابوري في  (علیھ السالم)علي اإلمامعن  األحادیث تتبع الروایات و -١
ذلك ل ،حدیثالرجال لكل من في سلسلة ة والمتمثل،كتابھ والتي تمیزت بأسانیدھا المتعددة 

وي الحدیث الذي أخذ عنھ الحاكم النیسابوري مباشرة اراقتصرنا ب لإلطالة وتجنبا
 وفیما  تابعي وغیره أمصحابي  أكان،وتوثیقھ وانتھاء بالراوي  الذي روى الحدیث سواء 

وكان لھ یخرج لم  أماحدھما أو ،كان من الرجال الذین اخرج لھم البخاري ومسلم  إذا
الروایة نفسھا في كتابي إلى وجود الحدیث و اإلشارةالحدیث صحیح اإلسناد ، ثم  

ثم مقارنة  ذلك  األخرىتبعھما في كتب الحدیث حاح للبخاري ومسلم أم ال، وكذلك تالص
والطبري بالروایات التاریخیة وتحلیلھا التي وردت في كتب التاریخ كالیعقوبي 

یمكن قبولھ .  ودحض كل ما ال ةللوقوف على الروایة الصحیح موالمسعودي وغیرھ
لالحادیث التي تخص  ھ یة الحاكم النیسابوري ھي كثرة تخریجاالبارزة في رولعل السمة  -٢

متشابھ ،ولعلھ یھدف من وراء  ة لكنھا بمعنىمختلف ألفاظ حادثة معینة ،إذا یخرجھا بأسانید و
، لحدیث والروایة نفسھا ل لھوكذلك قبو،  خراآلذلك زیادة توثیق الرواة بعضھم البعض 

وتوثیقھم على كتابي میزان االعتدال للذھبي ولسان المیزان ،دراسة الرجال في واعتمدنا 
.  "المستدرك على الصحیحین "ھذا فضال عن كتاب الحاكم نفسھ الموسوم البن حجر 
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وفقا للموضوعات  توأربعة فصول قسم،وتمھید ،مقدمة  علىاقتضت الدراسة تقسیمھا       
  تضمنت أھم االستنتاجات التي توصلت لھا الدراسة .بت بتواریخ حدوثھا وخاتمة  التي رّت

على الصحیحین وكتابھ المستدرك ،اكم النیسابوري تضمن التمھید عرض نبذة عن الح      
ومنھجیتھ في قبول األحادیث التي ارتبطت بھا والتعلیقات التي ذیلھا في محاولة لوضع تصور 

     .   إغفالھاالتي رویت وتم  األحادیثكامل عن حجم 

 (علیھ السالم)عن نشأة اإلمام عليالنیسابوري الحاكم ما استدركھ الفصل األول وخصص      
في    (علیھ السالم):اإلمام عليالمبحث األول  تضمن : " )ھعلیھ وآل صلى اهللا(ودوره في عھد الرسول

في   السالم)(علیھ على مفاصل مھمة من حیاة األمام عليت الباحثة فیھ ركزإذ  مكة حیاتھ ونشأتھ
ھجرتھ حتى ،  )ھعلیھ وآل صلى اهللا(في كنف النبي محمد األولى  (علیھ السالم)تھ نشأ منذمكة المكرمة ، 

  إلى المدینة المنورة .  (علیھ السالم)

 والھجرة إلى المدینة ،لى اإلسالم في الدعوة إ (علیھ السالم)دور اإلمام علي أما المبحث الثاني      
وإسالمھ  )ھعلیھ وآل صلى اهللا(من أحداث عاصر بھا حیاة النبي محمد (علیھ السالم)فعالج ما شھده 

  .بدایة الدعوة اإلسالمیةفي  )ھعلیھ وآل صلى اهللا(ووقوفھ إلى جانب النبي 

 علیھ(علي اإلمام دور عن النیسابوري الحاكم استدركھ ماعن أما الفصل الثاني فكان      
لذا قسم إلى ثالث والحیاة الجھادیة  )(علیھ السالماإلمام علي المدني العھد في الدولة بناء في) السالم

  مباحث . 

 ي بدایة الھجرة إلىف (علیھ السالم)علي أھم األحداث التي شھدھا اإلمام تناول المبحث األول    
  .المدینة المنورة 

    )ھعلیھ وآل صلى اهللا(في الغزوات مع النبي (علیھ السالم)والمبحث الثاني تناول جھاد اإلمام علي   

ووالیة ، والمبحث الثالث فقد كان عن بعض اإلحداث األخرى التي كانت في العھد المدني   
 وأبرز اإلحداث فیھ  التي ذكرھا الحاكم النیسابوري و، وتولیة الخالفة  (علیھ السالم)اإلمام علي

  في الوالیة والغدیر . (علیھ السالم)عليمام یتناول دراسة األحداث التي مر بھا اإل
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 )٤( 
 

(صلى اهللا علیھ الرسول عند منزلتھعن  النیسابوري الحاكم استدركھ ما الفصل الثالثوتناول        

 في عصر األحداث بعض من (علیھ السالم)علي اإلمام وموقف، والفكریة االجتماعیة وآثارھا وآلھ)
 )ھعلیھ وآل صلى اهللا(الرسول دعن(علیھ السالم)منزلة اإلمام عليتضمن المبحث األول  الراشدین الخلفاء

كونھ من   (علیھ السالم)والتي تتمثل باإلحداث التي تخص اإلمام علي یةوالفكّر االجتماعیة آثارھا و
مھام دفن وأیضا تكلیفھ بسولھ وحدیث سد األبواب إال بابھ أھل البیت وأحب الخلق إلى اهللا ور

رة الثانیة اآلثار الفكریة إذ كان بابًا لمدینة العلم التي یمثلھا وتضمنت الفًقعلیھ وآلھ)(صلى اهللا الرسول 
   وانعكاس ذلك على نبوغھ الفكري . (صلى اهللا علیھ وآلھ)الرسول 

ضبة التي أستدركھا الحاكم ز على ذكر المعلومات المقتفقد ترّك ، إما المبحث الثاني      
في توریخ التاریخ الھجري اعتماد وكذلك ، بكر يبیعة أببمن  ُھوالتي تخص موقف،النیسابوري 

  . اإلحداث

  وأبرز اإلحداث فیھا في مبحثین ،  (علیھ السالم)خالفة اإلمام علي وكرسنا الفصل الرابع ل     

  .لخالفة بابیعتھ  تناول األول منھا

  جھاده ضد الناكثین والتي تشمل ،ا حداث فیھركز أبرز األعلى  فقد، أما المبحث الثاني    

  . (علیھ السالم)ثم استشھاده  والقاسطین والمارقین

العام و الحدیث و  التاریخفي  مختلف المصادراالعتماد على طبیعة الدراسة وقد اقتضت      
   .منھا  و ، غیرھااألدب  ،اللغة  ،التراجم  ،كتب الطبقات  ، كتب السیرة 

   الصحاح كتب 

(علیھ مام عليإلالحدیث السیما  فیما یخص ذكرھا لألحادیث النبویة في حق اأفادتنا  كتب      

بین  ةلمقارنل دراستنافي  نھااعتمد) م ٨٦٩ھـ /  ٢٥٦للبخاري (ت  صحیحالكتاب منھا  السالم )
واألحادیث التي ذكرھا وبین ما استدركھ الحاكم النیسابوري من تلك األحادیث ،الروایات 

فقد وجدنا كتاب صحیح ،بتتبعھ لرجال إسناد البخاري  أو ، على شرطھ والروایات والتي كانت
ولم یخرجھا  (علیھ السالم)التي تتعلق باإلمام علي ةالبخاري یفتقر إلى الكثیر من األحادیث الصحیح

بعد البخاري الكتب  أھم من ُیعّدالذي  ) م٨٧٥ھـ /٢٦١لمسلم (ت صحیح الكتاب  وكذلك
بوصفھ أحد أھم جامعي الحدیث النبوي الشریف  من أھل السنة عند البعض اتاریخیوأصحھا 

  ھ وبین ما استدركھ الحاكم النیسابوري .  نبی ةالمقارنفضال عن ھذا ،  ومؤلفي صحاحھ المعتمدة
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  العام التاریخ كتب -١

 الرسالةموضوع  فيمعلومات وافیة   أفادت منھا عّدة تأریخیة على كتبالباحثة  تاعتمد      
األساسیة في  من أھم المصادرد یعالذي  ، م) ٩٠٤ھـ /  ٢٩٢لیعقوبي (ت لتاریخ الكتاب ومنھا 

 منضح، لواایكثف فیھا نضجھ ،  ةإحداث مھم تمیز بموضوعیتھ في تناول، التاریخ اإلسالمي 
روایات فقد ذكر  عن اإلمام علي الرسالة ،التعلیل، وما یخص موضوع االختیار و خالل

  .ي وآل البیت   عن اإلمام عل ةصحیح

من  دیّعف )م٩٢٢/ ھـ٣١٠(تأما كتاب (تاریخ األمم والملوك) لمحمد بن جریر الطبري      
یذكر أكثر من روایة للحادثة  إذ، مختلفة وروایات  ًاكتب التاریخ المھمة التي تناولت عصور

اریخ من كتب الت دیعو، یرا في معظم موضوعات الرسالةالكتاب كث من ت الباحثةأفادالتاریخیة  
(علیھ باإلمام عليفي مناقشة الروایات المتعلقة  ةھا الباحثتفكان أكثر المصادر التي اعتمدالمھمة 

  وغیرھا من الروایات .  في الغزوات )ھعلیھ وآل صلى اهللا(لنبي تھ لومشارك ھبإسالم  السالم)

  ومناقبھ : (علیھ السالم)اإلمام عليفضائل  كتب -٢

اختصت  فقدفھي مصادر أخرى ساھمت مساھمة فعالة في ھذه الدراسة  ،الفضائلأما كتب       
منھا كتاب فضائل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ألحمد بن  (علیھ السالم)بفضائل األمام علي

المعترف بھا في المصداقیة و، ةمعتمدالویعتبر من أھم المصادر ،م)  ٨٥٥/  ٢٤١حنبل ( ت
  .    ةبأسانید موثوق  (علیھ السالم)في ذكر بعض مناقب اإلمام علي الباحثةت والذي أفاد عند البعض

احد علماء  یعّدوالنسائي ،م )  ٩١٤/  ٣٠٣كتاب فضائل أمیر المؤمنین للنسائي ( ت و   
  . فضائل أمیر المؤمنینوالذي اخرج كتاب  ةفي إخراج األحادیث الصحیح الموثقینالصحاح 
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  كتب الطبقات و التراجم   -٣

و التراجم األھمیة البالغة في ھذه الدراسة  حیث قدمت معلومات ،كما كان لكتب الطبقات       
 التي ذكرتمقدمة ھذه  على الدراسةت فقد اعتمد في الرسالة ،خاصة بالشخصیات المترجم لھا 

العلماء في الحدیث وھو احد ،) م١٣٧٠/ھـ٧٧١لسبكي (ت لالعلماء المحدثین طبقات فیھا 
  .الحاكم النیسابوري  تالمیذ،یتعلق بشیوخ  والتاریخ فذكر تراجم العلماء والمؤرخین ما

سیر أعالم في كتابیھ میزان االعتدال في نقد الرجال وم)  ١٣٨٢ھـ /  ٧٤٨الذھبي (ت و    
من الشخصیات كبیر لعدد  في ترجمتھا  الدراسةأغنت من أھم المصادر التي ما وهالنبالء 

جم نظرًا لجمعھ ارفي عرض الت حیث توسع الذھبيالمھمة الواردة  في ھذه الدراسة ، 
   .عن الشخصیة المراد ترجمتھامعلومات ال

  المراجع الحدیثة  -٤

ما اعتمدت الباحثة على المراجع الحدیثة في ھذه الدراسة لما و فرتھ من معلومات قیمة ك       
  لجعفر مرتضى العاملي (علیھ السالم)الصحیح من سیرة اإلمام عليو تحلیالت مفید مثل كتاب  

فكانت ھذه الكتب ،موسوعة األمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  للشیخ باقر شریف القرشي
  وغزیرة الفائدة . ةسعاتحمل معلومات و

ھي  فضال عن ذلك اعتمدت الدراسة على عدد من األطاریح و الرسائل الجامعیة رفدت      
رسالة الماجستیر للباحث صالح الدین منھا و آراء جدیرة باالھتمام ،بمعلومات  الرسالة األخرى

بمعلومات عن  أفادت الباحثةوالتي اكم وما استدركھ على الصحیحین )،الموسومة (اإلمام الح
حث للباالدكتوراه  وأطروحة ،وكتاب الحاكم النیسابوري وذكر أرائھم فیھ،الحاكم النیسابوري 

  (الحاكم النیسابوري وكتابھ المستدرك ) الموسومة لمحمد میره 
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  التمھید : الحاكم النیسابوري وكتابھ المستدرك على الصحیحین

  المبحث األول  : مالمح عصر الحاكم النیسابوري السیاسیة والفكریة وسیرتھ

  أوال ـ  مالمح عصره

  المالمح السیاسیة   -١

ة منذ أن تم وتوجھاتھا الفكرّی ،السیاسیة التي تداولت الحكم في نیسابورتنوعت القوى        
على ید م) ٦٤٣- ٦٣٤/ھـ٢٣ - ١٣فتحھا من قبل العرب المسلمین في عھد عمر بن الخطاب ( 

) بقیادة عبد اهللا بن عامر بن م٦٥١ھـ/٣١وقیل في عھد عثمان بن عفان عام ( ،بن قیس األحنف
ي ومناخھا فضال عن تنوع مواردھا االقتصادیة التي وصفھا یاقوت ولعل موقعھا الجغراف ،كریز

ھو ما یفسر تصارع القوى  )١(الحموي بقولھ  " دھلیز المشرق وال بد للقفول من ورودھا " 
المختلفة وتسارع األحداث السیاسیة المتقلبة فیھا فیما بعد ، حیث ظلت تابعة للدولتین األمویة ثم 

نیسابور تابعة لإلمارة  ظاللھا أمارات أصبحت فیھاالعباسیة التي تأسست في 
) والسامانیة م ٩١٠-٨٦٧/ھـ٢٩٨ـ  ٢٥٣) ثم الصفاریة (م ٨٧٢- ٨٢٠/ھـ٢٥٩ـ٢٠٥(الطاھریة

اغلب سنوات النیسابوري عبد اهللا الحاكم  أبوحیث عاش  )٢() م٩٩٨-٨٧٤ـ/ھ٣٨٩ـ  ٢٦١( 
ـ  ٢٥٠ر بن نوح الساماني (عمره في عھدھا ، وعاصر تحدیدا اثنین من حكامھا وھما منصو

  )٣() م٩٩٧- م٩٧٦/ھـ٣٨٧ـ  ٣٦٦) وابنھ نوح الثاني بن منصور (م٩٧٦-٨٦٤/ھـ٣٦٦

ن والعلویین في طبرستان من یالصفاری ن من جھة ویلم تكن العالقات جیدة بین السامانی      
جانب ذلك قوة أخرى تتمثل  إلى، بل كانوا في صراعات مستمرة وظھرت  أخرىجھة 

بعد  م)٩٧١ـ/ھ ٣٦١(بالبویھین الذین تصارعوا معھم حتى عقد الصلح بین الطرفین عام 
  )٤(من خمس سنوات . ألكثرحروب دامت 

  .  ٣٢/ص٢البلدان جمعجم  )١
  .  ٢٧٩/ ص١١ج الكامل، األثیرأبن  )٢
  .١٥٤/ص١ج اإلسالمالذھبي ،دول  )٣
  .١٦٢/ص١ج البدایة ، أبن كثیر )٤
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)  م١١٨٦-٩٦٢ھـ/ ٥٨٢ـ  ٣٥١ین( ووفي تلك األثناء ظھرت قوى أخرى منھا الغزن      
ھـ) وأعادوا ٤٢٦ـ  ٣٨٢ن من السیطرة على نیسابور ( یالذین تمكنوا بعد صراعھم مع السامانی

  )١() . م١٠٣٠-٩٩١ھـ /٤٢٢ـ  ٣٨١(   باهللا الخطبة للخلیفة العباسي القادر

الوضع السیاسي لمدینة نیسابور كان مربكا وفي صراعات مستمرة  أنویبدو من كل ذلك      
والحركة العلمیة  )٢(،لكن المجتمع ؛ولعل كل تلك الصراعات قد شغلت السلطة ورجاالتھا 
  تحدیدا كانت في وضع آخر بعید عن تلك الصراعات .   

  ـ المالمح الفكریة ٢

العرب المسلمین لھا وازدھرت كثیرا ال  نمت الحركة العلمیة في مدینة نیسابور منذ دخول     
وقدموا نماذج كثیرة لعلماء اغنوا الفكر ،انطلقوا في مسیرة الحركة الفكریة  أھلھاوان ، سیما 

 )٣(" معدن الفضالء ومنبع العلماء "  أنھاوفي ذلك یقول یاقوت الحموي ، اإلسالمي بعلومھم 
   .كبیر في نشر العلوم المختلفة ال سیما الدینیةوكانت لرحالتھم إلى مختلف المدن اإلسالمیة اثر 

للعلم حیث أصبح التنافس واضحا بینھم لجذب المجتمع الذي العلماء ھم وتشجیع وحّب      
وإنھم كانوا في حروب متكررة ، وھذا یشمل اغلب اإلمارات ومنھا ،یسمعھم ویطیعھم ، ال سیما 

وتحدیدا في ،العلماء في إرجاء الدولة اإلسالمیة وتوافق ذلك مع رغبة ،ن یوالغزنوی، ن یالسامانی
  )٤(. االذي واجھوھ السلطات الحاكمة  مدن العراق للھجرة إلیھا بسبب االضطھاد

 .٢٧٩/ ص٣ج اللباب ،األثیرأبن  )١
 . ١٥٧/ص١وفیات ج،أبن خلكان  ؛١١،تاریخ نیسابور صالفارسي  )٢
  .  ٣٢ص /٢البلدان جمعجم  )٣
 .١٣ص /٥ابن شاكر الكتبي ،عیون التواریخ ج ؛١٥٤/ص١ج اإلسالمالذھبي ،دول  )٤
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ولعل العلوم الدینیة كانت في مقدمة اھتمامات العلماء وبھا عبروا عن عمق تمسكھم       
ن وعلومھ والحدیث والفقھ وغیرھا وساھموا أیضا في تدوین الحدیث النبوي حیث كان لھم آبالقر

  )١(.دور كبیر ال سیما في القرنین الثالث والرابع الھجریین 

للكثیر منھم فقد اخذ أبو عبد اهللا  إنجابھاالكثیر من علماء الحدیث فضال عن  إلیھافقد رحل       
  )٢(شیخ "  إلف الحاكم من شیوخ نیسابور نحو "

وھذا یعطي دلیال ال یقبل الشك بأنھا أصبحت مالذا ومنبرا للعلم ، وفي ھذا اتفقت اغلب 
  " :السبكي عنھا قال لذا ،)٣(العلم من ال یحصى "  أئمةالمصادر على القول " خرج منھا من 

 وبیت علم دار كانت ألنھا مثلھا بغداد بعد یكن لم وأعظمھا البالد أجل من نیسابور كانت قد
  )٤(" ریاسة

لكنھا كان مقیدٍة بأفكار معینة وكل ،العلوم الدینیة والحدیث النبوي  وعلى الرغم من ازدھار     
فیقتل وأن  ،كان یتھم بالتشیع ویعتبر ضد السلطة الحاكمة (علیھ السالم)من یذكر فضائل اإلمام علي

وكذلك بالنسبة للحاكم النیسابوري كما ، )٥(لنسائي أو المحدثین كما حدث ل، كان من العلماء 
   )٦(سنذكر الحقًا .

 .٦٨الخلیلي، معرفة علماء ،ص یعلى أبو ؛ ٤٣الصنعاني  ،المصنف ص )١
 . ٣٢٥، ٣٢٤/ ص ١الخوراساري ، طبقات الشافعیة ، ج ؛١٥/١٤٠أبن كثیر ،البدایة ج ؛٦الفارسي ،تاریخ نیسابور ،ص )٢
 .٦الفارسي ،تاریخ نیسابور ،ص ؛٣٢معرفة أنواع علوم الحدیث ص، الصالح ابن )٣
  .١٥٥ / ص ٤ ج الكبرى الشافعیة طبقات )٤
فقد شنع علیھ بسبب تألیفھ لكتاب الخصائص الذي جمع فیھ الفضائل الخاصة بأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ، وكثر " )٥

فلما رفض إعطاءھم  سفیانعلیھ السؤال من قبل علماء أھل زمانھ حتى طلبوا منھ أن یكتب في فضائل معاویة بن أبي 
سؤلھم والنزول عند رغباتھم ضربوه ضربا مبرحا أمرضھ وأدى بھ إلى الوفاة، وروي  "...ثم صنف بعد ذلك كتاب 
فضائل الصحابة وقرأھا على الناس وقیل لھ وأنا حاضر أال تخرج فضائل معاویة فقال أي شيء أخرج ، اللھم ال تشبع 

قال: أخرجوني إلى مكة، فأخرجوه إلى مكة وھو علیل، وتوفي بھا مقتوال "ینظر: بطنھ وسكت،  فضربوه في الجامع ف
ابن حجر ،تھذیب  ؛١٤١/ص  ١١البدایة ج ابن كثیر ، ؛طبقات الشافعیة  ،السبكي؛ ٦٩٨ص /٢ ج الذھبي ،تذكرة الحفاظ

 .٣٣/ ص ١التھذیب ج 
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 )١٠( 
 

  ثانیا ـ سیرتھ الشخصیة  

    وألقابھـ اسمھ ونسبھ  ١

 َأُبو :وعرف بكنیتھ )١(  النُّعیِمي الحكم بن نعیم بن َحْمَدَوْیھ بن محمَّد بن عبد اهللا بن محمَّد       
 الضَّبِّيُّ سلیماَن بن الرحمِن عبِد بُن عیسى جدتھ   جدَّ َألنَّ )٣(الضَّبِّّي :ولقبُھ )٢(الَحاِكم عبد اهللا

 الفِقیِھ الزَّاھد طھماَن بن ِإبراِھیم بنُت َمتَُّوْیُھ عبد الرَّحمِن بن عیسى ُأمَّ ألن الطھمانيُّ :لھ ویقال
وأیضا من ألقابھ ، )٥(البیع  ولقب أیضا: ِباْبن، ) ٤( الجمیِل والثَّناِء والوَرِع الصَّالِح بیُت وبیتُھ
حیث لقب (بالحاكم) لتولیھ منصب القضاء في كل من مدینتي  بمنصب القضاء ارتبطتالتي 

  )٦(وجرجان.، نسابور 

  :ـ والدتھ ونشأتھ وأثرھا في بناء شخصیتھ ٢

ز بھ أبو عبد اهللا الحاكم النیسابوري یرجع  في األصل إلى أسرتھ التي یال شك في أن ما تمی     
  غرست فیھ االلتزام الدیني وھذا ما انعكس على جوانب حیاتھ المختلفة .

ھـ ٣٢١( س األول ربیع ھرش من فقد ولد في مدینة نیسابور صبیحة یوم االثنین الثالث     
حتى انھ  طلب العلم في  )٧(" بیت علم وورع "  بأنھم) كما أنھ نشأ في بیت وِصَف ٩٣٣/

صغره ما یعطي داللة واضحة عن انھ قد شب على حب العلم وأھلھ ، إذ عرفوا " .. بالمكانة 
           .) ٨(العالیة بین أھل العلم "

 . ٤٣/ص٢الخلیلي،اإلرشاد ج یعلى أبو ؛٣٦٣/ ص  ٢ ج الكبرى البیھقي،السنن )١
 .٤٧٤ابن خلكان ، وفیات األعیان ص  ؛٤٠٠/ ص ٢ ج األنساب،  السمعاني )٢
 ٣٢١،  ٣٢٠ ص / ٣الوافي  ،الصفدي ،٣٢ص /٥ابن شاكر الكتبي ،عیون التواریخ ج ؛  ٥٧١/ ص ١٢ ج  أعالم الذھبي ، سیر )٣

. 
 .١٥٥ / ص ٤ج  الشافعیة طبقات السبكي، )٤
 و ةالبیاع ىیتول نلم ةاللفظ هھذ ةالمھملن العی اآخرھ يوف فالحرو رآخ ةالمشدد ءالیا روكس ةالموحد ءالبا حبفت ةالكلم  )٥

ابن العماد ،  ؛ ٢٥ /ص٢جطبقات الشافعیة  السبكي، ؛ ینظر: ةلألمتعة التجارن م ىالمشتر و عالبائ نبی تالخانا يف طالتوس
  .١٧٦/  ٣شذرات الذھب 

 . ٣٢١،  ٣٢٠ص /٣ج  الوافي ،الصفدي  ؛  ١٥٥ / ص ٤ ج الكبرى الشافعیة طبقات السبكي، )٦
  .٣٠/ ص٣مصطفى ، شاكر ،التاریخ العربي ج ینظر كذلك  ؛ ١٨٥/  ٢طبقات القراء ج ؛٢٨٨ص/ ٣ابن الجزري ج  )٧
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 )١١( 
 

بمعلومات قلیلة ، عن أسرتھ ، لكنھا توضح  النیسابوري  عبد اهللا الحاكم يأب ذكر عنقد       
إلى حد كبیر أثرھا في تكوین شخصیتھ ، فقد كان والده عبد اهللا مؤذنا تطوع لتأذین في المسجد 

وھذا یدل ، )١(" بیتھ بیت الصالح والورع والتأذین في اإلسالم " ووصفھ البیت الذي نشأ بھ 
بعضھم یقصده في بیتھ ویقیمون عنده ، حتى على مكانتھ الكبیرة بین علماء عصره الذین كان 

  )٢("  إلفقیل " انھ انفق علیھم مائة 

م) ٣٧٩علي النصروي المؤذن (ت  أبووكذلك األمر بالنسبة لخالھ محمد بن علي بن محمد      
انفق على  " من العباد الصالحینرویھ أنھ كان وومن أسرة محبة للعلم ، الذي كان مؤذنا أیضا 

   )٣(ن قوتھ " .م.العلماء ..

بأنھ قد تزوج فعال  تبینفلم نعثر على معلومات  ،عبد اهللا الحاكمي أما فیما یتعلق بزواج أب     
وأنجب ، وقد وردت اإلشارة إلى ذكر اسم عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدویھ بن 

، وكذلك نجد ما یؤكد ذلك في المصادر التي وقعت بین یدّي لم  لكن ؛نعیم ، الذي قد یكون ابنھ 
صھره ( زوج ابنتھ) العباس بن محمد بن علي بن معاویة ، ما یعني انھ قد یكون لھ أوالد 

  )٤(آخرین لم تتوافر معلومات عنھم . 

  

 ١١،تاریخ نیسابور ص٥٢٩الفارسي ت؛ ٤٧٤/ ص٥الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد ج ؛ ٤٣ص الخلیلي،اإلرشاد یعلى أبو )١
. 

 .٥٧٤ص / ١٢ ج  أعالم سیر ؛ الذھبي ،٤٧٤ابن خلكان ،وفیات األعیان ،  ؛٤٠٠/ ص ٢ ج األنساب ،  السمعاني )٢
 .١٥٥ / ص ٤ ج یةالشافع طبقات السبكي، ؛ ٣٢١  / ص ٣الوافي ،الصفدي  )٣
   .١٢ ،٧ص  الجامع  البیروتي ؛٣٢٥ / ص١ساري ، طبقات الشافعیة جنالخوا ؛١٢ص٣الیافعي ، مرآة الجنان ج )٤
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 )١٢( 
 

   ھمذھبـ  ٣

وصفت الكثیر من المصادر أبو عبد اهللا الحاكم النیسابوري بأنھ من كبار علماء المسلمین       
ومرة  )٢(الذھبي إلى أنھ  شافعي  "  ھلكنھا اختلفت حول عقیدتھ فمرة  ینسب؛  )١(وشیخ المحدثین

أخرى إلى التشیع فیذكر " كان من بحور العلم على تشیٍُّع قلیٍل فیھ "و" انھ شدید التعصب للشیعة 
ثم أنى لھ إطالع على في حین رد السبكي على ذلك بقولھ "  )٣(في الباطن ویظھر التسنن  " 

   )٤( " باطن الحاكم حتى یقضي علیھ بأنھ كان یتعصب للشیعة باطنًا

عبد  أبي الحاكم حلقة في كنا"  الذي قالالھروي  ذر أحمد أبو بن عبد احد تالمیذه كما ذكر      
 الطیر حدیث روى أنھ وذلك، علیھ  نتغامز "الصحیح" أخرج بنیسابور إذ الحافظ البیع بن اهللا
   )٥(."التشیع إلى ینسب وكان، علیھ  أحد یتابعھ ولم

" وأما بقولھ (علیھ السالم)لمناقب اإلمام علي اذكر الحاكم النیسابوري  ویبرر ابن الجزري      
  )٦(لكنھ كان شیعیًّا مع حبِّھ للشیخین " ؛قولھ : إن علیًّا رضي اهللا عنھ وصيٌّ ، فھو من زلَّاتھ 

الخطیب البغدادي  ؛٧٨الخلیلي،اإلرشادص یعلى ؛أبو٥٦، صسؤاالت الحاكم الدارقطني، ؛٣٥ص المصنف ، الصنعاني )١
 .٥٠٩/ص ٣ج،تاریخھ 

؛ الیافعي ، ،مرآة الجنان  ٢،  ٥/ ص ١٣عیون التواریخ  ،ابن شاكر الكتبي ینظر:  ؛٥٧٤ص / ١٢ ج أعالم سیر الذھبي ، )٢
 ١٢ص٣ج

    ١٦ص تاریخ نیسابور ،الفارسي ؛٣٢١ ص/  ٣الصفدي ،الوافي ینظر: ، ٥٧٤ص / ١٢ ج  أعالم سیر الذھبي ، )٣
 .١٥٥ / ص ٤ ج الشافعیة طبقات السبكي، )٤
 .  ٢٣٤/ ص   ١العلل المتناھیة ج  بن طاھر،؛ ا٢٣٩،معجم السفر ص السِّلفي  )٥
 .٣٢٥/ ص ١الخوراساري ، طبقات الشافعیة  ج؛ ١٨٥/ ص  ٢ابن الجزري ، طبقات القراء ج   )٦
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 )١٣( 
 

(علیھ لكونھ روى بعض األحادیث عن األمام علي  ؛ بالتشیع لھ  ولعل وصف بعض العلماء     

أكد الحاكم  ةوھي أحادیث صحیحوغیرھا ، ومن كنت مواله فعلي مواله ، كحدیث الطیر  السالم)
في الوقت الذي  ،ھا فأستدركھا علیھماولم یخرج، وسندھا على شرط الشیخین ، على صحتھا 

،  )٢(ھ وابن ماج، )١(الترمذي منھا  األحادیثھذه  األخرىخرجت الكثیر من كتب الصحاح 
ألن التشیع كان تھمھ على كل من یذكر محمد وآل محمد بقول التشیع للحاكم النیسابوري فنسب 

الحاكم النیسابوري  " ثم أن زماننا قد خلفنا في ُرعاٍة یتقرَّب النَّاس إلیھم ببغض آل رسولِ اهللا 
فكل من یتوسل إلیھم فتوسلھ إلیھم بذكر اآلِل بما قد نزھھم  والوضع عنھم ، ھصلى اهللا علیھ وآل

فضیلةٍ  تذُكر من فضائلھم ، واهللا المستعاُن على ذلك ، والمسُؤوُل أن یصلى  اهللا عنھ ،وإنكار كل
  )٣(على محمد النبي وآلھ ، وأن یبدلنا بالخوارج خیرًا منھم ،إنھ ولیُّھ والقادُر علیھ . " 

في  الحاكمةمن السلطات  اتھكثیرة منھا معان اأن قول الحاكم النیسابوري یوضح لنا أمور     
؛ منھ  ذكر فضائل معاویة وإصراره على ذكر كلمة الحق ، حتى طلب ، رحل ألیھا  المدن التي
حتى كان یخاف من الخروج من داره   منبرهحطیم وت، فتعرض للضرب القوي  لكنھ رفض

وأملیت في فضائل ھذا الرجل (أي معاویة ) حدیثا ، فُحصر في منزلھ حتى قیل لھ " لو خرجت 
  . )٤(یجئ من قلبي ال یجئ من قلبي " السترحت من المحنة فقال ال 

،  (علیھ السالم)علي  اإلمامالحاكم النیسابوري في بعض ما أخرج عن  یتضح مما تقدم معاناة     
 "  السبكيُّ جھ لألحادیث تلك ال یتعارض مع كونھ من كبار رجال أھل السنة یقولاولكن أخر

 السنة أھل كبار من فوجدناھم خصوصیة بھم وكانت لھ،  العلم عنھم أخذ الذین مشایخھ نظرنا
 من حقھم یعطیھم تاریخھ فوجدناه في السنة أھل تراجم نظرنا ثم ... عقیدة في المتصلبة ومن

ویؤكد المیالني بقولھ " ھو من كبار أھل السنة ، بل أساطینھم ، ومن صدور ،  )٥(اإلعظام" 
    .)٦(علمائھم ، بل سالطینھم " 

 . ١٦٥/ص١٣سنن الترمذي ، ج )١
 . ٤٥/ص١جسنن ابن ماجد ،  )٢
  .٣٠صفضائل فاطمة الزھراء )٣
 . ٣٠٣؛ الیافعي، مرآة الجنان حوادث ص ٥٧٤ص / ١٢ ج أعالم سیر الذھبي ، )٤
 ؛ ١٨٥/ ص٢طبقات القراء ج ،ابن الجزري؛ ٥٤/ص٣أبن كثیر ،البدایةجینظر:  ؛١٥٥ / ص٤ ج الشافعیة طبقات السبكي، )٥

 .٣٣/ ص  ١ابن حجر، تھذیب التھذیب ج 
 . ٤٨دراسات في منھاج السنة ، ص  )٦
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 )١٤( 
 

  وفاتھ 

وقیل في ، )١(وذلك بعد عصر األربعاء في الثامن من صفر ،توفي الحاكم في نیسابور    
 )٣()  م١٠١٤/ھـ٤٠٥وقیل عام  (، ) ٢() م١٠١٢ھـ/ ٤٠٣الثالثاء الثالث من صفر  عام ( 

السُّبكي:"وثبت وفاتھ سنة خمس وأربعمائة، ووھم َمن قال: سنة ثالث  أیدَّونؤید ھذا التاریخ فقد 
وأن وفاتھ طبیعیة حیث وقع مباشرة بعد خروجھ من الحمام وفي ذلك " دخل  )٤(وأربعمائة" 

  .)٥(الحمام واغتسل وخرج فقال :آه وخرجت روحھ وھو متزر لم یلبس القمیص "

 شیوخھ :

وسنذكر أسماء ،روایتھ عن شیوخ بارزین في عصره أخذ حرص الحاكم النیسابوري في     
 موضوع البحث ، والذین روى الكثیر عنھم لذین عدوا موردًا مھماً  في كتابالشیوخ البارزین ا

  :    وبما یغني عن ذكر ذلك عندما نذكر األحادیث التي بإسناد بعض منھموثقھم  و

 )م٢٤٧/ھـ٣٤٩األصم(ت - ١

سابوري یالن األمويوكنیتھ أبوسنان ،األصم العباس أبو معقل بن یوسف بن یعقوب بن محمد    
 المعمرین حتى من كانو )٦(ألنھ ظھر بھ الصمم بعد مجیئھ من أحدى رحالتھ ؛ویقال لھ األصم 

 والشام ومصر، ومكة، والعراقیین ،أصبھان شیوخ من وأقرانھم ، منھ من سمعوا أسباط أدركھ
،وكان ممن لھ أثر "المستدرك"في حدیثھ من بعضعنھ  ونقل الصحیح في الحاكم وأدخلھ،  )٧(

 سنة ستًا وسبعین اإلسالم في حدث مدافعة بال عصره محدث ھو  " عنھ على الحاكم ،حیث قال
 أحد یجد وال السنین تلك طول یحدث أن شرفًا وكفاه سماعاتھ وصحة وثقتھ صدقھ في یختلف ال

  )٨(".بحجة مغمزًا فیھ

 . ٤٧٤/ ص٥الخطیب البغدادي، تاریخ ج  ؛١٧٦/ ص٣ابو یعلي الخلیلي، اإلرشاد ج ؛٥٦ص،المصنف ، الصنعاني )١
 . ٦٤٣/ ص ٥السمعاني، األنساب ج  ؛١١الفارسي ،تاریخ نیسابور ص )٢
 .١٦٦/ص١٧ج  سیر أعالم ، الذھبي ؛  ٥٣/ص٣ابن خلكان ،طبقات الحفاظ،ج ؛٢٧٤/ ص ٧ابن الجوزي ،المنتظم ، ج )٣
قنفذ القسنطیني ،  .٩٤/ ص٧. الیافعي مرآة الجنان ج١٥/١٤٠أبن كثیر ،البدایة ج ینظر:؛١٥٥ / ص ٤ ة جالشافعی طبقات )٤

 .٢٢٩الوفیات ص
 .٣٢٥/ ص١٧؛ الخوانساري ،روضات الجنات ج١٨٥/ ص٢طبقات القراء ج،ابن الجزري )٥
 .٤٣الحاكم ،تاریخ نیسابورص )٦
 .٢٣الفارسي ،تاریخ نیسابور ص؛ ٤٣الحاكم ،تاریخ نیسابورص  )٧
 . ١٥٥ / ص ٤ ج الشافعیة طبقات السبكي، ؛ ٥٧٤ص / ١٢ ج أعالم سیر الذھبي ، ؛٤٣،تاریخ نیسابورصالحاكم  )٨
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 )١٥( 
 

  )م٨٦٠/ھـ٣٤٦( تالجمَّال البغدادي -٢

 فسكن والشام مصر إلى رحل األصول ثابت السماع صحیح عبد اهللا بن محمد بن محمد      
 فنزل خراسان وقدم  مدة وسكنھا، الري إلى واتجر، بالجمَّال :فلقب ِجمال صاحب وكان الري

  )١(.الكبار األشیاخ منھ وسمع سمرقند إلى مضى ثم نیسابور

 وقال ،في المستدرك عنھ وأكثر الحاكم عبد اهللا أبومن المحدثین ومنھم  الكثیر ھعن روى     
  )٢(" أصوًال وأثبتھم رحلة مشایخنا وأكثر بخراسان عصره محدث ھو :"الحاكم

  )م٩٩٥/ھـ٣٨٥( الدارقطني -٣

الحسن البغدادي ولقب بـ(الدارقطني) ألنھ ولد بدار  أبو مھدي بن أحمد بن عمر بنعلي      
 وكان ، علمائھ من وعلم اإلسالم مشایخ من شیخ  حافظ وروي أنھ كان إمام) ٣(القطن ببغداد 

واالختالف و الفقھ  في المشاركة و ورجالھ الحدیث علل ومعرفة، حفظوال، العلم بحور من
   .)٤( الناس وأیام المغازي

 " :قال حین بذلك النیسابوري الحاكم بذلك صرَّح وقد النیسابوري الحاكم شیوخ أحد وأنھ     
 ما فوق فصادفتھ والنھار باللیل اجتماعنا وكثر أشھر أربعة ببغداد أقمت وستین سبع سنة وفى

  )  ٥(."مثلھ األرض أدیم على یخلف لم أنھ وأشھد قال والشیوخ العلل عن وسألتھ لي وصف

  . ٧٤٣ص  ٥األنساب ج  السمعاني، ؛٤٥الخلیلي، اإلرشاد ص یعلى أبو؛ ٥٤ص  تاریخ نیسابورالحاكم، )١
 . ٧٣/ ص١٧ابن خلكان ، وفیات ،ج؛ ٢٦الفارسي،تاریخ نیسابور ص ینظر: ؛٥٤ص  ، تاریخ )٢
السخاوي ،الوافي ؛٨٢/ص٣الصفدي ،الوافي ج ؛٧٣/ ص١٧ابن خلكان ، وفیات ج ؛ ٦١صمعرفة  ، الصالح ابن )٣

 .٤١٦/ص ٦بالوفیات 
 ، ١٦٣ص  / ١٧ أعالم ج الذھبي ، سیر ؛٩٢،صتاریخ نیسابورالحاكم ، )٤
  .٧٦/ص١جرجال الحاكم  ؛ الوادعي،/ص ١ج الباسم الروض ، الطیب أبي ؛٩٢،صتاریخ نیسابور الحاكم ، )٥
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 )١٦( 
 

 )م٩٥٣/ھـ٣٤٢الصِّبغي(ت -٤

  )١(وكنیتھ أبو بكر وكان من أعالم نیسابور ،بكر الصِّبغي أبو أیوب بن إسحاق بن أحمد     

 " :عنھ قال حتى وغیره المستدرك في عنھ الروایة من وأكثر كثیًرا النیسابوري  الحاكم بھ تأثر
 المشار كان الفقھ وفي والتعدیل والجرح والرجال بالحدیث عالمًا كان المقدم اإلمام ھو بكر وأبو
 وكتاب األربعة الخلفاء فضائل، وكتاب األحكام كتاب لھ و ، )٢(  "مأمون ثقة وقتھ في إلیھ

  .)٣( "بالقدر اإلیمان وكتاب الرؤیةو

  )م٩٦٠/ھـ٣٤٩الشافعي (ت  القرشي -٥

 عنھ وأكثر الحاكم عبد اهللا أبو عنھ روى )٤(الولید أبو الفقیھ أحمد بن محمد بن حسان      
 الحدیث أھل إمام الفقیھ القرشي الولید أبو " فیھ وقال ، األستاذ الفقیھ اإلمام بالشیخ ووصفھ

 وبیتھ لمدرستھ ولزومًا ، تقشفًا وأكثرھم العلماء من رأیت من أزھد كان ھو عصر في بخراسان

  )٥(. والكتب ، المسند سمع العبادة في اجتھادًا وأكثرھم،

ابن خلكان ، وفیات ؛ ٢٦؛ الفارسي،تاریخ نیسابور ص ٤٣ص /٥جالسمعاني،األنساب ؛ ٤٨الخلیلي، اإلرشاد ص یعلى أبو )١
 . ٧٣/ ص١٧ج

 ٨٢/ص٣الصفدي ،الوافي ج؛  ٦١معرفة ص ، الصالح ؛ابن٩٢،صالحاكم ،تاریخ نیسابور )٢
 .١٦٣ص  / ١٧ النبالء ج أعالم ؛ الذھبي ، سیر٦٩/ ص١٧ابن خلكان ، وفیات ،ج؛ ٧٣،صالحاكم ،تاریخ نیسابور )٣
 .٧٦/ص٣الصفدي ،الوافي ج؛ ١٦٣ص  / ١٧ ج أعالم ؛ الذھبي ، سیر ٩٢ ،صنیسابورالحاكم ،تاریخ  )٤
 .٤١٦/ص ٦ جالسخاوي ،الوافي ؛ینظر:  ٩٢،صالحاكم،تاریخ نیسابور )٥
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 )١٧( 
 

 تالمیذه:

 من إلیھ وُرحل صیتھ ذاع حتى ونقَّاده وحملتھ الحدیث حفظة منالنیسابوري  الحاكمكان      
 وأن  وغیره ھذا كلُّ یدیھ بین الجالسین وتنوع، إلیھ الراحلین أجناس باختالف األرض بقاع

 "وخراسان العراق أھل من كثیرة جماعة عنھ روى " :السمعانيُّ وقال  ،ُیعدُّون ال عنھ اآلخذین
 أعلم من أنھ على العلماء واتفاق وروایتھ علمھ لسعة البالد من إلیھ ُرِحل " :السبكيُّ قال و )١(

  وسنذكر ھنا من تالمیذه منھم .)٢(.".. األئمة

  ھـ)٤٥٨(ت  البیھقي −١

 وفقھھ الحدیث معرفة بین جمع حافظًا فقیھًا إمامًا بكر كان أبو علي بن الحسین بن أحمد     
 الحدیث في أستاذه وكان "المبسوط كتاب" :سماه فیھا كتابًا وجمع الشافعّي نصوص تتبع وكان

  )٣( ".النیسابوري  الحاكم

 وصنف الكثیر الحدیث سمع استمد بحره ومن وتخرج تفقھ وبكتبھ عنھ أكثر " :أنھ وروي     
 السنن" كتاب منھا الناس أیدي في موجودة مشھورة وھي، الیھا یسبق لم التي التصانیف فیھ

 شعب وكتاب النبوة دالئل وكتاب والسنن اآلثار ومعرفة وكتاب الصغیر والسنن وكتاب الكبیر،
  )٤("  والصفات، األسماء وكتاب ،اإلیمان

الصفدي ،الوافي  ٨٦/ ص١٧ابن خلكان ، وفیات ،ج ؛١٥٢ص  / ١٧ ج أعالم الذھبي ، سیر؛ ینظر: ٨٢،ص٥األنساب ج  )١
 .٤١٦/ص ٦ جالسخاوي ،الوافي  ؛٧٢/ص٣ج

السخاوي ،الوافي  ؛٨٢/ص٣الصفدي ،الوافي ج؛ ١٦٣ص  / ١٧ ج أعالم الذھبي ، سیر؛ ینظر: ٥٤، ص الشافعیة طبقات )٢
  .٤١٦/ص ٦بالوفیات 

  . ١٦٣ص  / ١٧ ج أعالم الذھبي ، سیر ؛٧٣/ ص١٧ابن خلكان ، وفیات ج )٣
؛  ٨٦ص١رجال الحاكم ج، الوادعي  ؛٤٥٨/ص ١٢ ت جبالوفیا ابن خلكان، الوافي؛٨٧،ص ١٦ ج أعالم الذھبي ، سیر )٤

  .٥٣،الروض الباسم ص بالطی يأب
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 )١٨( 
 

  م)١٠٧٧ھـ/٤٧٠(تالصوفي -١

 المسند الزاھد الحافظ المؤذن اإلمام صالح النیسابوري أبو علي بن عبد الملك بن أحمد    
 وعمل وصنف وجمع مائة وثالث وتسعین تسع سنة في كان سماعھ أول )١(خراسان محدث
 نسیج الصوفي المحدث المتقن األمین المؤذن صالح أبو " وقیل عنھ) ٢( مرو لتاریخ مسودة
 وأذَّن والشیوخ األبواب وجمع ،الكثیر سمع األحادیث وجمع القرآن حفظ في طریقتھ في وحده
  .)٣("  حسبة سنین

  .الھروي -٥

 إلى ورحل الحدیث سمع السّماك بابن بلده فى یعرف ذر كان أبو السماك عبد اهللا بن عبُد     
 على خرج التصوف في إلیھ مشارًا الحرم مشیخة كبار منوروي أنھ ، )٣( صوفّیًا وكان البالد

 وكتاب السنة، كتاب الذھبي ولھ وقال، )٤( "الشیوخ كثیر حافظًا وكان حسنًا تخریجًا الصحیحین
   )٥(" بأسانیده الكل ،...  النبوة دالئل ،كتاب القرآن فضائل ،الدعاء،وكتاب الجامع، كتاب،

 )م١٠٥٤/ھـ٤٤٦الخلیلي(تأبو یعلي  -٢

وروي  )٦(.الحدیث أئمة أحد الحافظ العالمة القاضي :الحافظ أحمد بن اهللا عبد بن الخلیل      
  )٧(" المحّدثین معرفة في اإلرشاد" كتاب ولھ المصنفین من حافظًا إمامًا كانأن" 

 والعلل بالرجال عارفًا كان "صف بانھ و النیسابوري الحاكم عبد اهللا أبي تالمذة منھو و    
؛أما مصنفات الحاكم فینظر  )٨("  الحاكم عند حضر أنھوإرشاده " في غلطاٌت ولھ الشأن كبیر

  )١إلى ملحق رقم (

 .٨٧،ص ١٦ ج أعالم الذھبي ، سیر ؛٤٥٨/ص ١٢ ج بالوفیات ابن الخلكان، الوافي ؛٤٠١ ص/٢ ج األنسابالسمعاني،  )١
 .٤٥٨/ص ١٢ ج بالوفیات بن الخلكان، الوافي؛ا٣٥/ص١النووي،مناقب الشافعي ج )٢
 .٢٦/ ص٧كثیر ،البدایة ج  ؛ابن٧٧ص/ ١٦ ج أعالم الذھبي ، سیر )٣
 .٦٣/ص٥عیون التواریخ ج،ابن شاكر الكتبي ؛٥٧ص/ ١٦ ج أعالم الذھبي ، سیر )٤
  .١٢ص٣مرآة الجنان ج الیافعي، ؛٢٢٨/ ص٣الوافي ج الصفدي، ؛ ٣٢ص/ ١٦ ج أعالم الذھبي ، سیر )٥
 .١٨٥/ ص٢طبقات القراء ج ،ابن الجزري ؛٢٢٩قنفذ القسنطیني ، الوفیات ص ؛٣٢٤/ص١السبكي ، طبقات الشافعي ج )٦
 .٨٧،ص ١٦ ج أعالم ؛ الذھبي ،سیر٤٥٨/ص ١٢ ج ابن الخلكان، الوافي )٧
 .٢٦الفارسي،تاریخ نیسابور ص )٨
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 )١٩( 
 

  مھامھ ووظائفھ اإلداریة 

وطبیعة تربیتھ في تلك األسرة التي كانت على تواصل ،أن ما تمیز بھ من األخالق العالیة      
ذیوع صیتھ وتفوقھ في العلم  إلىتام مع األوساط العلمیة والشعبیة فضال عن التزامھ العلمي أدى 

  وثیقة بشؤون المجتمع ومنھا :،وھذا أھلھ لتولي بعض األعمال التي لھا عالقة 

  ـ القضاء  ١

) في م٩٦٩/ھـ ٣٥٩صیل عن تولیھ القضاء عام( تعطي تفا أندون من ذكرت المصادر     
طبیعة  أوتحدد مدة تولیھ  أندون  منخراسان وقیل مدینة نسا في عھد الدولة السامانیة ،

لكنھ كما یبدو من روایة القاضي الخلیل بن احمد السجزي انھ كان  ؟ الظروف التي واجھھا
عندما بلغھ بقرار التولیة " تھلل وجھھ" .حیث روي "أن  ألنھراضیا عن تلك الوظیفة وذلك 

نسا  إلىالخلیل بن أحمد السجزي القاضي دخل على العتبي  فقال لھ: ھنأ اهللا الشیخ فقد جھز 
كما اختیر مرة  ) ١(ثالثمائة ألف حدیث لرسول اهللا صلى اهللا علیھ (وآل)وسلم فتھلل وجھھ" 

 أراد، إذ  األمروقد ذكر ابن خلكان  " انھ رفض ھذا لتولي القضاء في مدینة جرجان ،  أخرى
  ).٢(التفرغ لطلب العلم وتدریسھ "

  ـ التدریس  ٢

 أدارة فتولىمن المؤھالت التي مكنتھ من التفوق في العلم وذیوع صیتھ  أعالهما ذكرناه  أن      
بكر احمد بن اسحاق الصبغي        يأباختاره شیخھ  أنشؤون مدرسة دار السنة وذلك بعد 

 )٣(تولي أوقافھا.  والمدرسة  أمور وفوضھ) م٩٥٨ھـ/٣٤٢(ت

   أخرىـ وظائف  ٣ 

ن خلكان بن لیكون سفیرا بینھم وبین البویھیین وذلك یقول ایكما استعان بھ األمراء السامانی      
دور في تحسین العالقات  ..یستعین برأیھ ، وینفذه للسفارة بینھم وبین البویھیة" وكان لھ."

  .)٤(بینھما

 . ٤٣ص  ٥السمعاني،األنساب ج ؛ ٤٨الخلیلي، اإلرشاد ص یعلى أبو )١
 جسیر أعالم  الذھبي ، ،٢٢٨ صتبیین ابن عساكر، ؛٧٣/ ص١٧ابن خلكان ، وفیات ،ج؛ ٢٦الفارسي،تاریخ نیسابور ص )٢

 . ١٧٠ص /١٧
  .   ٣٥٥/ص١١ جالبدایة  ابن كثیر،؛١٥٥ص/٤ جالسبكي، طبقات الشافعیة  )٣
 . ٢٨٠ص /٤ج أبن خلكان ، وفیات األعیان )٤
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 )٢٠( 
 

  المبحث الثاني : التعریف بكتاب المستدرك على الصحیحین ومنھج المؤلف فیھ

  ـ التعریف بالكتاب  أوال

  ـ اسم الكتاب    ١

لفظة االستدراك في اللغة ھي مصدر استدرك أي لحق الشئ بالشئ أذا حاول إدراكھ بھ ،       
وأدرك الشيء لحقھ ،أما أدرك : فھي أدراك الشيء بلغ وقتھ وأدرك المسألة :علمھا ،فھمھا  )١(

  )٢(،بلغھ نالھ . 

وأما اصطالحا فمعناه أن یلحق أمام من األئمة أماما آخر في كتابھ بأحادیث لم یذكرھا وھي      
على الشروط التي وضعھا كأساس لقبول األحادیث من حیث صحتھا ووثاقة رواتھا أو عن 

  )٣(وفقا ألبوابھا ویعلق علیھا .،ویصنفھا ،مثلھم فیجمعھا 

تذھب إلى القول أن الحاكم النیسابوري لم ُیّعرف  واختلفت اآلراء حول عنوان الكتاب منھا     
ألفاظ أخرى منھا   تأو المستدرك لم ترد وإنما ورد،كتابھ بعنوان معین وحتى لفظة االستدراك 

وھو من تالمیذ ، يكما أن أبو یعلي  الخلیل، )٥(في قولھ " اجمع كتابا یشتمل على أحادیث " 
الحاكم الذي لم یذكر الكتاب باسم المستدرك ،حیث ذكر مصنفات الحاكم الكتب الطوال 

  )٦(واألبواب وجمع الشیوخ الكثیرین قریبا من خمسمائة جزء ،

أن الحاكم جمع  أحادیث زعم أنھا صحاح على شرط  " بقولھذلك الخطیب البغدادي یؤید و    
  )٧(.ھا في صحیحیھما"البخاري ومسلم یلزمھما إخراج

  

  . ٦٩ص /٣لسان  العرب ج، أبن منظور )١
  . ٦٥ص / ٧لسان المیزان ج، أبن حجر  )٢
 . ٤٥الزبیدي،تاج العروس ،ص )٣
  . ٦٧/ص١الحدیث ج علوم ، المقنع  )٤
  . ٢٥/ ص ١المستدرك ج )٥
   ٥٥،ص اإلرشاد )٦
  ٧٨المتفق والمفترق ،ص )٧
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 )٢١( 
 

العنوان على محتوى الكتاب ال یمكن ویرى احد الباحثین المحدثین أن لفظة فكرة انطباق     
قبولھا الن قسم من األحادیث التي ذكرھا لم یستدرك بھ علیھما ، وإنما خرجھا برأیھ وعلمھ 

  )١(وعدھا أحادیث صحیحة اإلسناد لكن البخاري ومسلم لم یخرجوا تلك األحادیث .

ن كتابھ ھذا ومن قد اختار عنوا النیسابوري وھناك بعض اآلراء تذھب للقول أن الحاكم    
  )٢(ھؤالء احمد بن محمد المالیني الصوفي بقولھ " طالعت المستدرك الذي صنفھ الحاكم ... " 

والشك أن الحاكم النیسابوري ھو الذي اختار عنوان كتابھ المستدرك كما ورد ابن الصالح    
  .)٣(ه) بقولھ " أن الحاكم ھو الذي سمى كتابھ بالمستدرك"  ٦٤٣(ت 

أطلق على المستدرك أسم الصحیح حیث ذكر" أن الحاكم أصح من صنف في  وكما     
صحیح  ألنھ جمع األحادیث الصحاح على شرط الصحیحین وھما ال،وانھ سماه ب )٤(الصحیح " 

  )٥( .البخاري ومسلم 

  سبب تألیفھ  -٣

بحركة فكریة واسعة شملت مختلف أنواع  أعالهكما ذكرنا تمیز القرن الرابع الھجري      
وعلومھ  إذ حظي تدوینھ باھتمام العلماء ،العلوم ومنھا المؤلفات التي تناولت الحدیث النبوي 

ثم ُصنَف بعد ذلك في مؤلفات تدرجت  ،ف األول من القرن الثاني الھجري وذلك قبل نھایة النص
بوضع شروطھا في محاولة لتشذیب الحدیث من عملیة الوضع والدس فیھ ، ثم كتب الصحاح 

وھذا ما ،)٦(وكان حقھا أن تخرج في كتبھم ،التي كما یبدو أنھا أھملت أحادیث كانت صحیحة 
  .ودفعھم إلى االستدراك علیھما ،أثار بعض العلماء 

 .٥٤ص الحاكم مامإلا،السنَكاوي  )١
  .٢٣ص/ ٤ج األربعون )٢
 .٨٦/ص٣الحدیث ،ج أنواعمعرفة  )٣
  .٦٧السیوطي ،تدرب الراوي  ،ص )٤
 .٧٦ص٣األباني ،سلسلة األحادیث ج/ )٥
في كتاب صحیح مسلم   األحادیثبطباعة مؤسسة الرسالة السعودیھ ،عدد  )٧٥٦٣في كتاب صحیح البخاري( األحادیثعدد  )٦

  بطباعة دار قرطبة . )٣٠٣٣(
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 )٢٢( 
 

وقد حدد الحاكم النیسابوري في مقدمة كتابھ األسباب التي دفعتھ إلى تألیف كتابھ منھا قولھ      
" قد نبغ في عصرنا ھذا جماعة من المبتدعة یشمتون برواة اآلثار بأن جمیع ما یصح عندكم من 

أو أقل ،وھذه األسانید المجموعة المشتملة على اآللف جزء ،الحدیث ال یبلغ عشرة آالف حدیث 
  )١(أو أكثر كلھا سقیمة غیر صحیحة..  "،

من كتب  اللذان عرفا بانھما فھو بھذا یوضح أن البعض یرون أن صحیحي البخاري ومسلم      
 ةالصحاح الستة قد جمعت كل األحادیث الصحیحة في متنھا وإسنادھا وھي ال تتجاوز عشر

وھو ینتقدھما ،اكم أكثر من ذلك أالف في حین أن األحادیث الصحیحة وفقا لوجھة نظر الح
  بسبب عدم أخراج األحادیث تلك والتي انطبقت علیھا شروطھما في القبول   .

وكذلك جاء تألیفھ لكتابھ استجابة إللحاح بعض العلماء والناس الذین طلبوا منھ تألیف كتاب      
سألني جماعةٌ من وقد م یخرجھا البخاري ومسلم بقولھ " یجمع فیھ األحادیث الصحیحة التي ل

وغیرھا أن أجمع كتاب یشمل على األحادیث المرویة بأسانید ، )٢( المدینةأعیان أھل العلم بھذه 
" )٣( .  

  

  

  

  

  

  

  .٣١٢،ص ٣الذھبي ،تذكرة الحفاظ ج/ینظر: ؛٢٣ص /١جالمستدرك  )١
  .نیسابورالمقصود بھا  )٢
 . ٤٤ص/٥ج الخطیب البغدادي ،الرحلة ؛ ٧٨ابن الصالح ،معرفھ ص ینظر:؛٢٣ص /١جالمستدرك   )٣
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 )٢٣( 
 

  ثانیا  ـ منھجھ ومكانتھ بین كتب الحدیث    

  ـ منھج المؤلف   ١

  ـ طریقة ترتیب الكتاب  أوال

لم یختلف الحاكم النیسابوري في منھج كتابھ عن منھج المحدثین الذین جمعوا األحادیث      
یختلف عن منھجي البخاري ومسلم في  بھذا ال لى طریقة األبواب الفقھیة ، وھووصنفوھا ع

ترتیبھما بل ھو اعتمد منھجھما في الترتیب وھو یصرح بذلك " واهللا المعین على ما أؤصلھ من 
  )١(تتبع آثار اإلمامین وھو حسبي ونعم الوكیل " .

یبدو أن الحاكم جمع األحادیث التي یراھا صحیحة تلك التي تخص اإلیمان أو الدعاء أو      
)، واغلب ٢غیرھا كل في بابھما وبدأ مستدركھ بكتاب اإلیمان وانتھى بكتاب األھوال (الصوم و

  األحادیث التي یخرجھا، یعقب علیھا من خالل رأیھ بھا. 

كما انھ انتھج أسلوب ذكر األحادیث التي وردت في كل باب ثم یبین عند نھایة كل كتاب أما      
   .أن یشیر بلفظھ إلى الكتاب الثاني الذي سینتقل ألیھباإلشارة إلى ذلك والبدء بالذي بعده أو 

وھنا ال بد من اإلشارة إلى أن الحاكم النیسابوري لم یكتف بإتباع طریقة تصنیف الشیخین       
الذي شكل ربع ) ٣(وإنما أضاف إلى ذلك أبواب أخرى منھا ذكره كتاب "معرفة الصحابة" 

  الكتاب تقریبا وفیھ ادخل كتاب الفضائل الذي أورداه كل من البخاري ومسلم . 

ویظھر في كتابھ التكرار في بعض األحادیث في موضعین أو أكثر من الكتاب نفسھ بنفس       
السند ولعل ذلك مرده إلى اعتماده في االستدالل بالنص الواحد على قضایا مختلفة وھذا معروف 

أو قد یخّرج الحدیث بأكثر من سند وذلك لتقویتھ ألنھ قد یكون  ،د الكثیر من علماء الحدیث عن
من ضمن سلسلة سنده شخص متروك أو ضعیف وھؤالء الضعفاء جمعھم في كتابھ الضعفاء 

ویحتوي المستدرك تسعة وأربعین كتابا بلغت نصوصھا ثمانیة أالف  ،وذكر انھ تبین لھ جرحھم 
لكن المنیة عاجلتھ ولم ؛وتنقیحھ وتھذیب أحادیثھ ،وخمسون ، عمل على فحصھ وتسعمائة وست 

  )٤(یكمل ذلك  .

  .٤٢ص /١المستدرك ج )١
  .٣٤٩/ص٥ج ؛٥٤ص /١ج  نفس المصدر )٢
 .٤٣/ص٢الحدیث ج أنواعینظر: ابن الصالح ،معرفھ ؛٩٠ص /٣جنفس المصدر  )٣
  .٢٢/ص ٥/ج٤/ ج٣/ ج٢ج/١جنفس المصدر  )٤
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  األحادیثثانیا ـ منھجیتھ في قبول 

أن الحاكم النیسابوري من خالل رحالتھ إلى العراق وخراسان وما وراء النھر ، جمع      
، لذلك فقد كان حریصا على تعدد )١(األحادیث المختلفة وركز على األحادیث عالیة اإلسناد 

طرق روایتھ لألحادیث ومن ثم غربلتھا لمعرفة درجة توثیقھا ، وھذا یدل على تفننھ وسعة 
  علمھ.

تمكن  " أھل اإللحاد  إلىكما انھ طبق علیھا شروط قبول الحدیث ولعل السبب یعود برأیھ       
، وھذا ما دفعھ إلى وضع منھجیة محددة في )٢(والبدع من وضع األحادیث وقلب األسانید " 

لكن مع ذلك فقد وردت في كتابھ بعض األحادیث الموضوعة في سندھا أو في ؛قبول األحادیث 
  متنھا  .

حرص في الكثیر من األحادیث التي ضمھا كتابھ على تحدید كیفیة سماعھ من الراوي وقد      
"اخبرنا" وھذه كانت  أوقراءة وكذلك صیغتھ في األخذ بقولھ "حدثني .. واخبرني"  أمإمالء 

اة معتمدة عند علماء الحدیث قبلھ ، كما بین في بعضھا أیضا تاریخ سماعھ للحدیث ومدن الرو
، ودرجة توثیقھم بقولھ " رواتھ  )٣(الذین سمع عنھم بقولھ  رواتھ ثقات او مدنیون او البغدادي 

  محتج بھم "وقولھ " العلة لھ "  وھذا یدل على سعة معرفتھ بأحوال الرجال وطبقاتھم. أوثقات 

ى إخراج أن المنھجیة التي اعتمدھا في كتابھ ذكرھا في مقدمتھ بقولھ " استعین باهللا عل     
وھذا شرط الصحیح عند كافة فقھاء ،أو احدھما ،أحادیث رواتھا ثقات قد احتج بمثلھا الشیخان 

أھل اإلسالم أن الزیادة في األسانید والمتون من الثقات مقبولة واهللا المعین على ما قصدتھ وھو 
بمثلھا " ھل  ویبدو أن العلماء اختلفوا في تحدید المقصود بلفظة "  )٤(حسبي ونعم الوكیل "،

یعني الرواة ذاتھم من الذین اخرج لھم الشیخان أم احدھم أم من یماثلھم في درجة التوثیق وفي 
ھذا یقول ابن حجر  " أذا كان عنده الحدیث قد اخرج أو احدھما لرواتھ قال: صحیح على شرط 

 اإلسنادأذا كان بعض رواتھ لم یخرجا لھ قال: صحیح  أو على شرط احدھما و،الشیخین 
  ) ٥( .فحسب" 

السیوطي، ؛ ٤١٦/ص ٦السخاوي ،الوافي بالوفیات  ؛٨٢/ص٣الصفدي ،الوافي ج؛٧٣/ ص١٧ابن خلكان ، وفیات ج )١
 ٦٧تدریب الراوي ، ص

 لعراقي ، ذیل میزانا ؛٩٣/ص ٣ج أعالم،سیر  ٨٩،ص٧٦،ص٢ینظر: الذھبي ،مختصرج/ ؛٥٤،معرفة علوم ،صالحاكم )٢
 . ٢/٨٩ج

 . ٢٤/ص١ج المستدرك )٣
  . ٨٩ص /٢،جالعراقي ، ذیل میزان ؛ ٨٩،ص٧٦،ص٢ینظر: الذھبي ،مختصر ج/؛٢٤/ص١المستدرك،ج )٤
     .٦٧تعلیق على المستدرك، ص )٥
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 )٢٥( 
 

احد الباحثین  وھنا البد من اإلشارة  إلى أن الحدیث المعتبر عند علماء الحدیث كما ذكر      
احدھما  ویبدو من خالل الدراسات الكثیر التي  أوالمحدثین ھو" ما كان شرط البخاري ومسلم 

نما عرف ذلك من خالل سند الكتاب كل إو ،صنفت حولھا أن كال منھما لم یعرف بشروطھ 
الحدیث متفق على وثاقتھم بإسناد متصل للصحابي  إسنادمنھما والتي تتلخص بأن یكون رجال 

وأن یروي عنھ راویان ثقتان  ثم یكون للتابعي ، (صلى اهللا علیھ وآلھ )المشھور بالروایة عن النبي 
وكذلك اخرج حدیث الثقة الذي لم یجمع على تركھ مع اتصال اإلسناد ،المشھور راویان ثقتان 
وبذلك فقد ضم كتابھ الكثیر من األحادیث التي ذیلت بتعلیقات حددت ) ١(من قطع وال إرسال "

  ذلك تقسیمھا أقسام :  وجھة نظر الحاكم النیسابوري فیھا ویمكن من خالل 

أحادیث أخرجھا الحاكم بأسانید احتج البخاري ومسلم برواتھا في صحیحھما ، وھذا ھو  -أوال 
  .)٢(الذي یقول عنھ الحاكم النیسابوري  : "إنھ على شرط الشیخین" 

أحادیث أخرجھا الحاكم النیسابوري  ، وحكم علیھا بأنھا صحیحة على شرط البخاري ،   - ثانیًا
  .)٣(أن رواة ھذا اإلسناد ممن احتج بھم البخاري  و 

الحاكم النیسابوري وحكم علیھا بأنھا صحیحة والذي قول فیھ الحاكم  أخرجھاأحادیث   -ثالثًا
رواة  سنده صحیحة على شرط مسلم  النیسابوري : " صحیح على شرط مسلم " ، والذي یكون

   )٤(.بھموقد احتج مسلم برواتھ 

ویحكم علیھا بالصحة على شرط الشیخین ، ونجد ،أحادیث یخرجھا الحاكم النیسابوري    -  رابع
المتابعات ،وإنما أخرجا لھم في الشواھد  ؛أن بعض رواتھا لم یخرج لھم الشیخان احتجاجًا 

  )٥(.والمعلقات  أي أنھم رواة ثقة في الحدیث 

 ١٠٧/ص٢اإلنصاف  المسائل  ج )١
  ٠ ٢٣، ص١/الحاكم النیسابوري، المستدرك ج )٢
 .٤٥ابن حجر ،تعلیق على المستدرك ، ص؛ ٧٨العراقي ،المستخرج على المستدرك ، ص  )٣
 . ٨٧لسیوطي ، توضیح المدرك ،صاینظر: ؛٤٥ابن حجر ،تعلیق على المستدرك ، ص )٤
 . ٤٥ابن حجر ،تعلیق على المستدرك ، ص؛ ٧٨العراقي ،المستخرج على المستدرك ، ص  )٥
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 )٢٦( 
 

  ـ مكانتھ بین كتب الحدیث وآراء العلماء فیھ    ٢

اطلع كثیر من أھل العلم ال سیما علماء الحدیث النبوي وكذلك المؤرخین على كتاب      
فمنھم من نقد الكتاب وعده ناقصا غیر مكتمل ؛ المستدرك على الصحیحین واختلفوا في تقییمھ 

یق األحادیث واستدلوا على ذلك ببعض وذلك بسبب موت الحاكم النیسابوري قبل أكمال تدق
طالعت المستدرك الذي "النصوص الموضوعة والضعیفة ومن ھؤالء  :أبو سعید المالیني 

  ) ١(صنفھ الحاكم من أولھ إلى آخره فلم أر فیھ حدیثا على شرطھما ".

 "و یقول الخطیب البغدادي: "أنكر الناس على الحاكم أحادیث زعم أنھا على شرط الشیخین  
.)٢(  

لكن ال تبلغ  ؛وقد صنف في الصحیح مصنفات بعد صحیحي الشیخین "ویعلق الحنبلي      
كتابي الشیخین ، ولھذا أنكر العلماء على من استدرك علیھما الكتاب الذي سماه المستدرك وبالغ 

  )٣(بعض الحفاظ فزعم أنھ لیس فیھ حدیث واحد على شرطھما ، 

في حین أثنى علیھ البعض ومنھم  ابن حجر بقولھ "والحاكم أجل قدرًا وأعظم خطرًا وأكبر        
وكذلك  ابن الصالح بقولھ:" وھو واسع الخطو في شرط )٤(ذكرا من أن یذكر في الضعفاء"، 

وكذلك الزركشي "وھو واسع )٥(الصحیح متساھل في القضاء بھ فاألولى أن نتوسط في أمره" 
  )٦("صحیح متساھل في القضاء بھالخطو في شرط ال

  .٣٢ص/٤ األربعون ج )١
  . ٤٤ص/ ٥ج الرحلة في طلب الحدیث )٢
  . ٢٥ ،٢٤الرد على من ابتع غیر المذاھب األربعة ، ص )٣
  . ٣٢ص/ ٣لسان المیزان ج )٤
  . ٧٨الحدیث ،ص أنواعمعرفھ  )٥
  .٢٣٤ص/١ج اإلعالم الزركشي ، )٦
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 )٢٧( 
 

الذھبي الذي أشار أن  وھناك من شذب أحادیثھ ونقدھا وبین األحادیث الصحیحة منھم       
و إسنادھا صالح وجید "  كما انھ حدد مائة حدیث ،شرط احدھما  أو،شيء الكثیر على شرطھما 

قال انھ یشھد القلب ببطالنھا .بقولھ  "...إال ففیھ جملة وافرة على شرطھما وجملة كثیرة على 
لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب وفیھ نحو الربع مما صح سنده وفیھ بعض  شرط أحدھما

أو واھیات ال تصح وفي بعض ذلك ،الشيء أولھ علة وما بقي وھو نحو الربع فھو منا كیر 
كتاب المستدرك موضوع الدراسة كان  تقییمالذھبي في  أنالباحثة الحظت و، )١( موضوعات "
   )٢(وأخرى ینتقده  یقول انھ صحیح ویسكتمشوشا فمرة 

أن حدة االنتقادات التي توجھت للحاكم النسیابوري مع مكانتھ العلمیة المعروفة ھي التي      
ومن ھؤالء السخاوي الذي عد تساھلھ أي الحاكم ،الدفاع عنھ  إلىدفعت بعض المؤرخین 

لكبر سنھ  هالنیسابوري في ذكر بعض األحادیث أنما یعود لتصنیفھ الكتاب وھو في أواخر عمر
فیقول: " بل ُیقال : إن السبب في إدخال الحاكم الموضوعات والضعیفات في مستدركھ أنھ 
صنفھ في أواخر عمره ، وقد حصلت لھ غفلة وتغیر . أو أنھ لم یتیسر لھ تحریره وتنقیحھ ، 

ھ ویتفق مع،) ٤("ویدل على ذلك أن تساھلھ في قدر الخمس األول منھ قلیل جدًا بالنسبة لباقیھ
              )٥(. "السیوطي بقولھ " فقال السیوطي :  "إن الحاكم مظلوم في كثیر مما نسب إلیھ من التساھل

وأن كل ،ویتضح مما تقدم التباین الواضح في اآلراء حول كتاب الحاكم النیسابوري       
 لیھ السالم)(عمام علياألجھ لألحادیث التي تتعلق باكانت بسبب أخر لھات التي وجھت االنتقاد

  ، حیُث حاولوا جاھدین أخفاء أو تضلیل تلك األحادیث.  (صلى اهللا علیھ والھ)ومكانتھ من الرسول 

 .   ١٧٠ص /١٧ ج ةالذھبي سیر )١
 . ١٧٠ص /١٧ ج ةالذھبي سیر )٢
النكت اللطاف ومنھم الذھبي الذي ألف كتاب " تلخیص المستدرك" وقد قسم ھذه األحادیث ، والحافظ ابن الملِقن، لھ كتاب "  )٣

رك سماه " الحافظ العراقي لھ أمالي على المستدوفي بیان األحادیث الضِّعاف المخرجة في مستدرك الحافظ النیسابوري "
 . "إتحاف المھرةكتابھ" ضمنھ الحافظ ابن حجر العسقالني أطرافھ في"المستدركعلى  المستخرج

 "ستدرك " لجالل السیوطي، وضیح المدرك في تصحیح المسبط ابن العجمي لھ حواش على " تلخیص المستدرك " و " ت
فھرسة ابن  ؛١٧/١٧٠الذھبي ، سیر أعالم النبالءج ." وللشیخ مقبل بن ھادي الوادعي كتاب: " رجال الحاكم في المستدرك

  .٤٣/ص٤فھرست مؤلفاتھ، فن الحدیث،ج٢٢٣خیر: 
  . ٧٦معرف علوم الحدیث،ص )٤
  .٤٣صالسیوطي ،تدرب الراوي  )٥
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 )٢٨( 
 

  األول الفصل 

(صلى ودوره في عھد الرسول  (علیھ السالم)عن نشأة اإلمام علي  النیسابوري الحاكم ھما استدرك
  )ھاهللا علیھ وآل

  ة: حیاتھ ونشأتھ   في مك (علیھ السالم): اإلمام عليالمبحث األول 

  ـ اسمھ ونسبھ    ١

بشكل ال یمكن ) ھ(صلى اهللا علیھ وآلباإلسالم ورسولھ الكریم (علیھ السالم)ارتبطت حیاة األمام علي     

فھو ینتسب للساللة الطیبة ، النشأة وما بعد ذلك ، ومن النسب والوالدة  تجاوزه أو فصلھ ابتداًء

عند جدھما عبد المطلب لیمتد إلى نبي اهللا إسماعیل بن )ھ(صلى اهللا علیھ وآلالتي أنجبت الرسول

 أبيولعل ذلك یبدو واضحا من خالل نسبھ الشریف علي بن ، )١((علیھ السالم)إبراھیم الخلیل 

طالب بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 

بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان  الیأسغالب بن مالك بن نضیر بن خزیمة بن مدركة بن 

 الرسول صلى من والعترة ھاشم من)٣( والذروة قریش من فالبیت" )٢(العربي الھاشمي القرشي 

وبھ ابتدأت اإلمامة والعصمة  )٤( "مناف عبد عن والفرع اإلشراف شرف وآلھ علیھ اهللا

إلى عدنان متفق على صحتھ ویعقب ابن الجوزي على نسبھ بقولھ " وعمود النسب  ،والقداسة

واتبعھما الحاكم النیسابوري الذي  )٧(ومسلم  )٦(لم یرد اسمھ ونسبھ كامال عند البخاري ،  )٥("

بعض ونسب في حین نجده قد ذكر أسماء  )٨(اكتفى بذكره مختصرا ھكذا " علي بن أبي طالب "

   .   ًةكاملالصحابة 

  . ٥٥٠ /ص ١ج الصحابة ،فضائل حنبل ابن ؛ ٣١٩ ص/٥ ج الكبرى ،الطبقات سعد ابن )١

 . ٦٢١ ص/ ٣ ج اإلسالم تاریخ ، الذھبي؛ ٣٥١ ص/ ١ طالب ج أبي آل آشوب،مناقب شھر ابن )٢

 .٩٥ص/٤٠ج العروس ،تاج الزبیديواألْشراُف ؛  الِخیاُر َأي منھم الذِّْروُة )٣

 .٤٤١ص العقول تحف،  الحراني )٤

 .٦٥/ص٥تذكرة ج )٥

 .٨٩/ص٤صحیح البخاري ج )٦

 .٤٣/ص٣جصحیح مسلم  )٧

  . ٤٥٧٢رقم الحدیث  ،١١٦/ ص٣المستدرك ج )٨
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 )٢٩( 
 

، وھو اسم اختارتھ  األسد أسماءھو من  وحیدرة أسم مثل  لھ ذكر أسماء أخرىانھ  إال      

 )٢( بالویھ بن أحمد بن محمد بكر يأبففي حدیث رواه الحاكم النیسابوري عن  ،)١(لھ والدتھ 

 یقول رجال الذي روى عنھم البخاري ومسلم الوھو من  )٣(الزبیري اهللا عبد بناإلى یسنده و

قولھ لعل ما یؤید ذلك و، )٤( "حیدره أمي سمتني الذي أناكان یقول  ولذلك أسد علي اسم وكان"

والحاكم  )٥() " أنا الذي سمتني أمي حیدرة " م٦٢٨/ھـ٧في غزوة خیبر عام (  (علیھ السالم)

  في حین لم یرد ذكر ذلك عند البخاري ومسلم .  ،یذكرھا في مستدركھ النیسابوري 

  ـ أسرتھ   ٢

توفي ( (علیھ السالم ) ما یتعلق بسیرة والده أبو طالبفالروایات ذكر الحاكم النیسابوري بعض       

أن اسم أبي طالب " عبد مناف بنفس السند الذي سبق و،  )٦( م)٦١٩/ قبل الھجرة بثالث سنوات

   . الصحیحة التي لم یخرجھا الشیخین وعد ذلك من األحادیث )٧("

 . ٤٨٤ ص الطبرسي ،االحتجاج؛١٢ ص المصطفى لطبري ،بشارة؛ا ١١٠ ص/ ٢ج الكبرى ،الطبقات سعد ابن )١

 /١٥ ج سیر الذھبي،:رنظی ؛ةثقوھو  ـھ ٣٤٠ ةسن برج يف يتوفي،النیسابور من بالجال ھبالوی نب دأحم نب دمحم )٢

  .١٥٢ ص/٢ج الحاكم لرجا،  ؛ الوادعي٩٧ص

 العابد الحافظ إنھ الثقة:  بقولھ اإلعالم بعض علیھ وأثنى ، ٢٠٣ المتوفى الكوفي أحمد أبو الزبیري اهللا عبد بن محمد )٣

  .  ٣٢٧ ص / ١ج تذكرتھ في الذھبي ینظر:  ، المجتھد

 .١٢٥ص /  ١الشیخ المفید، اإلرشاد ج؛ینظر كذلك  ٤٥٧٣،رقم الحدیث ١١٦/ ص٣المستدرك ج )٤

 .٤٥٧٣،رقم الحدیث ١١٦/ ص٣المستدرك ج )٥

البالذري  ؛  ١١٨/ص ٢الیعقوبي، تارویخھ ج ؛ ٢٠ص/ ١ج  ن سعد ، الطبقات الكبرىاب ؛٣٨/ص١،السیرة ج إسحاقأبن  )٦

 . ٢٧٦/ ص٢الطبري ، تاریخ، ج ؛٥٤/ ص٢، انساب ج 

 .٤٥٧٣رقم الحدیث  ١١٦/ ص ٣المستدرك ج  )٧
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 )٣٠( 
 

وتخرج على یده حیث عرف  م)٥٨٠(تفي كنف والده عبد المطلب أبو طالب نشا وقد        

ن أبا طالب قد ورث زعامة والده عبد المطلب أباستعداده الفطري وحلمھ وحكمتھ والذي یظھر 

وكذلك كان شریكھ في  )١(وفي ذلك یقول ابن إسحاق " أن السقایة والرفادة كانت لھ بعد أبیھ " 

فكان خیر كافل ومعین " إذ كفلھ بعد موت جده عبد المطلب وھو  )ھ(صلى اهللا علیھ وآلكفالتھ للرسول

  .)٣(ابن ثمان سنوات " 

ھ وفي ھذا بواھتمامھ  )ھ(صلى اهللا علیھ وآللنبيلرعایة أبي طالب النیسابوري  الحاكم یذكرو       

   .)٤(" أن أبي طالب كان یصنع الصنیع ..ویجمعنا على الطعام "  )ھ(صلى اهللا علیھ وآللنبي ایقول 

وقمعت شوكتھم ، وفي ذلك ھم غیِّلى قریش ھي التي كبحت طالب ع أبوة وسیادة ولعل مكان    

وال شك في انھ وفر  )٥(" أبي ساد فقیرا وما ساد فقیر قبلھ "  السالم) (علیھیقول األمام علي

 شرط على صحیحعده الحاكم الحمایة والدعم الكبیرین ففي حدیث  )ھ(صلى اهللا علیھ وآلللرسول

 )ھ(صلى اهللا علیھ وآل النبي نع عائشة عن یعقوب بن محمد العباسي أب عن یخرجاه ولم الشیخین

على ذلك لحاكم النیسابوري اویعقب ، )٧(" طالب أبو توفي حتى )٦( كاعة قریش زالت ما" قال

 ھو لقى طالب أبو عمھ مات لما وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول أن خبارألا وتواترت"بقولھ 

  .)٨(" موتھ بعد المشركین من أذى والمسلمون

  .١٧/ص ١تاریخ ج ، الواقدي ینظر:  ؛٣٨/ص١السیرة ج )١

  .١١٧/ص ١ج  تاریخ البغدادي  الخطیب البغدادي ، )٢

  . ٤٥٧٤رقم الحدیث  ،١١٧/ص ٣المستدرك ج )٣

 .١٢/ص  ٢تاریخ ج الیعقوبي ،  )٤

 .٣١٧/ص٨، ینظر: ابن منظور، لسان العرب ج جبانة أي كاعة )٥

 .٤٢٤٣رقم الحدیث  ،٦٧٦ص/٢المستدرك ج )٦

 .٤٢٤٢،رقم الحدیث ٦٧٦ص/٢ج المصدر نفسھ  )٧
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 )٣١( 
 

وللدین اإلسالمي كانت واضحة ومؤثرة  (صلى اهللا علیھ وآلھ)إذن فحمایة أبي طالب للرسول       

 تزلبعد موتھ وفي ذلك یقول الشیخ المفید " ولم  المسلمون األمر الذي یفسر المعاناة التي عاناھا

 علیھ اهللا صلى النبي یلحق أذى من أنفسھا على مشفقة ...، طالب أبي من خائفة ذلك بعد قریش

 ولم ، حیا طالب أبو كان ما عزیزا یزل لم وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول أن على ، وآلھ

   )١(" تعالى اهللا توفاه حتى معصوما ، األذى من ممنوعا بھ یزل

حكیم  عدة ألقاب منھاأستحق بھا  فات خلقیةالذي تمتع بصعبد المطلب جده أما بالنسبة ل     

الن أبنھ عبد اهللا ھو الذبیح أیضًا بإبراھیم الثاني  ولقب،)٢(وحاكمھا وشریفھا وسیدھا  قریش

 صلى  اهللا رسول فتبسم الذبیحین بن یا...اهللا رسول یا قالالثاني ففي روایة الحاكم النیسابوري "

 اهللا سھل إن هللا نذر زمزم بحفر أمر لما المطلب عبد إن قال الذبیحان ا...وم  وسلم علیھ اهللا

 أخوالھ فمنعھ ذبحھ فأراد اهللا لعبد السھم فخرج بینھم فأسھم فأخرجھم ولده بعض ینحر أن أمرھا

 وإسماعیل الذبیح فھو قال ناقة بمائة ففداه قال ابنك وافد ربك أرض وقالوا مخزوم بني من

  .)٣(" الثاني

 حامي طالب أبو، العسكري  ؛٥٣/ص١ج طالب أبي آل مناقب؛ آشوب شھر ابن:  ؛ ینظر كذلك٣٢ص طالب أبي إیمان )١

 . ٨٣ص) ص(  الرسول

 . ٣٩ص األئمة؛ الشریف الرضي ، خصائص  ٩٨/ ،ص ١ج  اإلرشادالمفید ، ؛  ٢٤٤ /ص ١ ج الیعقوبي ،تاریخ )٢

ص /١جعلل الشرائع  ،١٩٥لصدوق ، االمالي صا؛ ینظر كذلك : الشیخ ٤٠٣٦، رقم الحدیث ٦٠٢ ص/٢المستدرك ج )٣

١٣٦.  
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 )٣٢( 
 

أبو طالب والد اإلمام علي بعض االنتقاص من مكانة ال وعلى الرغم من ذلك فقد حاول     

ما كاَن "  ةیة الكریماآلبالقول أنھما ماتا وھم كافران لنزول  (علیھما السالم)عبد المطلب جدهوكذلك 

د ما تبین لھم أنھم للمشركین ولو كانوا أولى قربى من بع َوالَِّذیَن آَمُنوا أن یستغفروا ِللنَِّبيِّ

یستغفر لھم   )ھ(صلى اهللا علیھ وآلسمعوا الرسول،وألنھم أي المسلمین ،بحقھما  ) ١(" أصحاب الجحیم

" لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول اهللا فوجد عنده أبا بقولھ  ًافقد اخرج البخاري حدیث

جھل فقال : أي عم قل : ال الھ إال اهللا كلمة أحاج لك بھا عند اهللا فقال أبو جھل : أترغب عن ملة 

" ..ھو في )ھهللا علیھ وآل(صلى احدیث الرسول وأیضا ذكر البخاري ،  )٢(عبد المطلب فلم یزل .." 

  )٤(. في روایتھووافقھ مسلم ،  )٣(ضحضاح من نار ولوال أنا لكان في الدرك األسفل من النار "

  فيفي قتال الكفار بجده  )ھ(صلى اهللا علیھ وآلیروي تفاخر النبيوھو نفسھ البخاري  ثم یناقض        

 أن، وال شك في ثانیا ، وأنھ ابن عبد المطلب  أوال نبوتھ: بأمرینیھم افتخر عل، إذ  حنینغزوة 

فلما غشیھ " فقال البخاري وآبائھ إذا كانوا كفارًا ،  ال یفتخر بجده )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبي

  )٦(على ذلكووافقھ مسلم  )٥("المطلب أنا النبي ال كذب أنا ابن عبد :یقول المشركون نزل فجعل

تكفیر عبد المطلب  شواھد عدة للطعن في واالذي أورد غلب العلماءأي أویتفق مع ھذه الر    

في أسالم أبي طالب وعبد  أحادیثأخرج  الحاكم النیسابوري أنوعلى الرغم من  )٧(وأبي طالب

في حدیث الضحضاح من النار، ونزول اآلیة وافق البخاري ومسلم ،انھ  إال (علیھما السالم)المطلب

   .)٨(بحقھ   ةالكریم

  ١١٣ التوبة أیة:سورة  )١

   .٣٦٧٠دیث حرقم ال ،١٤٠٨ص/ ٣صحیح البخاري ج  )٢

  .٤٤٩٤ رقم الحدیث ١٧٨٨/  ٤صحیح البخاري ج  )٣

  . ١٣٥ص / ١صحیح مسلم ج  )٤

 .٢٦ص /٢ج سننھ ،أبو داود  ؛ینظر: ٤٤٩٤ رقم الحدیث، ١٧٨٨/  ٤صحیح البخاري ج  )٥

 .١٣٤ص /  ١صحیح مسلم ج )٦

الشیخ  ؛٣٦ ص الصدوق ،االعتقادات الشیخ ؛ ٦١ ص /١ج الورى إعالم ، لطبرسيا ؛ ١٢ ص /٢ ج الیعقوبي تاریخ )٧

 .٢٢ص طالب أبي إیمانالمفید، 

  .٣٢٨٩، رقم الحدیث  ٣٦٥ص /٤ ج المستدرك )٨



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٣٣( 
 

الذي یسنده استغفار الناس إلبائھم المشركین منھا نزولھا  باسبأنصوص مختلفة في ذكر إذ ی         

رجال یستغفر ألبویھ وھما مشركان ،فقلت : ال تستغفر " سمعت بقولھ  (علیھ السالم)األمام علي إلى

(صلى اهللا ألبویك وھما مشركان ، فقال : ألیس قد استغفر إبراھیم ألبیھ وھو مشرك فذكرتھ للنبي

وھب  بنت آمنةھ في أم ةزول اآلیة المباركسبب ن أنوقیل  أعاله )١(فنزلت اآلیة ...")ھعلیھ وآل

 في واستأذنت لي فأذن زیارتھا في ربي استأذنت وإني ")ھعلیھ وآل (صلى اهللا في قولھ )لیھ السالم(ع

أن اآلیة القرآنیة أعاله نزلت في المدینة ھذا على الرغم من ) ٢(..." لي یأذن فلم لھا االستغفار

ذكر الحاكم النیسابوري  أن إلى اإلشارةوھنا ال بد من  ،)٣() م٦٢٤/ھـ٣في معركة احد عام (

 أبیاتا قال طالب أبا أن "قال  إسحاق ابنطالب منھا عن  أبي أسالممن نص یبین فیھ  أكثر

  )٤( : عنھم والدفع المسلمین جوار حسن على ھثیح للنجاشي

  مریم بن والمسیح لموسى نظیر    محمدا أن الناس خیار لیعلم

  ویعصم یھدي اهللا بأمر فكل     بھ أتیا ما مثل بھدي أتانا

  المرجم حدیث ال حدیث بصدق    كتابكم في تتلونھ وانكم

     بالتكرم ارجعوا إال بفضلك    عصابة منا تأتیك ما وانك

 .٣٢/ ص ٣ج  ماجھ أبن سنن ینظر:؛٣٢٨٩الحدیث رقم ٣٦٥/ص  ٢المستدرك ج، الحاكم )١

 . ١٣٥ص/ ٢المستدرك  ج )٢

 .٣٠ ص القرآن ،تنزیل الزھري شھاب ابن )٣

  . ٦٨٠ص /  ٢ ج  المستدرك )٤

  

  

  

  

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٣٤( 
 

أن رسول  " الذي روى عنھ البخاري ومسلم أنس بن مالك إلىویسنده  أیضاحدیثًا ویذكر         

 نحن بنو عبد المطلب سادة أھل الجنة أنا وعلي و جعفر وحمزة : قال  )ھ(صلى اهللا علیھ وآلاهللا

   .ولم یخرجھ على شرط مسلم ًاوعد ھذا صحیح، )١( " والحسن والحسین والمھدي

إذ  ما ورد عنھ  إلى وأسندتھا،أسالم أبي طالب مسألة الروایات التاریخیة الكثیر من  ذكرت    

یجھر بإسالمھ في مناسبات عدة منھا قولھ " أنا مسلم ومؤمن بنبوة ابن أخي محمد ومصدق كان 

بدعواه واثق أن ما جاء بھ ھو حق وانھ من عند اهللا وان اهللا بعثھ وان دینھ من خیر األدیان " 

في جوابھ عن سؤال احد المسلمین عن حدیث  (علیھ السالم)األمام زین العابدین كما أكد ذلك )٢(

الضحضاح وارتباطھ بابي طالب بقولھ " أن اهللا تعالى نھى رسول اهللا أن یقر مسلمة على نكاح 

 )٣(طالب حتى مات " أبيكافر وكانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى اإلسالم ولم تزل تحت 

وكذلك والدتھ ،  (علیھ السالم)علي اإلمامطالب والد  أبو إسالمیؤید لنیسابوري الحاكم اكان  إذن

التي  )٤(م)٦٢٤ـ/ھ٤بنت أسد بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي (ت السالم) ا(علیھالسیدة فاطمة 

 العباسي أبففي حدیث عن ) أم علي(ھا بقولھ  وروایات كثیرة إذ كان یكنی أحادیثروى عنھا 

 بن أسد بنت فاطمة طالب أبي ابن على أم "  معین بن یحیى إلىویسنده  )٥( یعقوب بن محمد

  .)٦(" ھاشم

؛ الشریف  ٥٤/ ص٢ج اإلشراف؛ البالذري ، انساب ١٢٤/ص٢ح/ بن قتیبة ، المعارف؛ا ٦٧٥/ص٣ج المستدرك  )١

  .  ١٩ص /٤ ج اإلحكامتھذیب  ،؛ الطوسي ٤٢/ص١ج  اإلرشادص ؛ المفید ، ٣٩،  األئمةخصائص ،الرضي 

   . ٩٣ص/  ٤؛ الشریف المرتضي ،رسائل المرتضى  ج٢١إیمان أبي طالب صالمفید ، الشیخ  )٢

 . ١١٣ ص /٣٥ ج األنوار ؛ المجلسي ، البحار ٣١٢ ص / ٣ج شرحھ ، الحدید أبي ابن )٣

 ١٠ابن الجوزي ،تذكرة ص ؛ ٤/١٩ج اإلحكامالطوسي  تھذیب  )٤

 :المأمون ،الثقة العصر مسِند المحدِّث اإلمام سنان بن معقل بن یوسف بن یعقوب بن محمد ھو یعقوب بن محمد العباس أبا )٥

 .٤٥٣/ص٧ح سیر الذھبي ،اآلخر. ینظر: ربیع في  ـھ٣٤٦ ت" صدوق ثقة أنھ وبلغنا

الشیخ الصدوق ، االمالي  ؛٢/١١٨تاریخ الیعقوبي ، ج،الیعقوبي ینظر:  ؛٤٥٧٢، رقم الحدیث ١١٦/ص ٣المستدرك ج )٦

 .١٩٤ص

   



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٣٥( 
 

 من ولدت ھاشمیة أول" إذ كانت  )ھ(صلى اهللا علیھ وآلمكانتھا من الرسول الحاكمذكر كما      

   .)٢( وھي امرأة أبي طالب وأم أوالده جمیعًا )١(" .... األعیان من عظیم بمحل وكانت ھاشمي

علیھ (صلى اهللا هدعنعلو مكانتھا  ھو ما یفسر (صلى اهللا علیھ وآل)في حیاة النبي ولعل أثرھا الكبیر     

  میز بین مرحلتین :    ت، ومن خالل ذلك نستطیع أن )ھوآل

تولت إذ تلك التي كانت قبل الدعوة اإلسالمیة التي ذكرھا الحاكم النیسابوري  :المرحلة األولى

ى أبنائھا وتغدقھ ھ عللتفض م ألامنزلة ھ بصغیرا وإنَّھا كانت من )ھ(صلى اهللا علیھ وآلرعایة الرسول

لعمر بن  )ھ(صلى اهللا علیھ وآلوال شك في أن أثرھا كان واضحا بقولھ من حنانھا وكان شاكرًا لبرِّھا 

" أنھا كانت  )ھ(صلى اهللا علیھ وآلبقولھ وكانت تفضلھ على أوالدھا  "..، ....الخطاب " أنھا أمي 

  )٣(لتجیع صبیانھا وتشبعني وتشعثھم وتدھنني "

في )ھ(صلى اهللا علیھ والاإلسالم من أوائل المبایعات للرسول في: وأصبحت في المرحلة الثانیة       

 المھاجرات إلى المدینة المنورةأول وكانت من  (علیھا السالم)مكة بعد السیدة خدیجة بنت خویلد 

 أبر من وكانت قدمیھا على المدینة إلى مكة من وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول إلى ھاجرت

(صلى اهللا علیھ الرسول رعایة ولكن الحاكم النیسابوري لم یذكر ذلك ، لكنھ ركز على ؛ )٤( الناس

   .استمرت حتى وفاتھا إذ كفنھا في قمیصھ لیدرأ عنھا ضغطة القبر ونزل في قبرھاالتي لھا  )ھوال
 ؛٦٥/ص٢،سیرة ،جھشام  نبأ ؛٥٤٣/ص١ج أبن إسحاق سیرهینظر: ؛٤٥٧٢،رقم الحدیث ١١٦/ص ٣المستدرك ج )١

  .٤٦ص  ؛  الخورزمي ، مناقب ١٩ص/٤ج اإلحكامالطوسي ، تھذیب 

 ١٠ابن الجوزي ،تذكرة ص )٢

 .٧٣ ص /٤،أسد الغابة جأثیرابن ینظر: ؛ ٤٥٧٢،رقم الحدیث ١١٦/ص ٣المستدرك ج )٣

 ١٨٩١ ص/٤ ج االستیعاب ،البر عبد ابن ؛٤٥٣ ص/ ١ ج الكافي ،لكلینيا )٤

 

  

  

  

  

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٣٦( 
 

 أبي عن الزبیر بن سعید القرشي  ن مشایخُھ عنبسنده عالنیسابوري  الحاكمروي في ذلك و         

،  )١(قال " كنا جلوسا عند سعید بن المسیبوھم من الرجال الذین روى لھم البخاري ومسلم ، 

ولم أر ھاشمیا قط كان أعبد هللا منھ فقام إلیھ سعید بن المسیب  (علیھ السالم)فمر بنا علي بن الحسین

یا أبا محمد أخبرنا عن فاطمة بنت أسد بن ھاشم أم ...وقمنا معھ فسلمنا علیھ فرد علینا فقال لھ 

 أسد بنت فاطمة ماتت لما قال "(علیھا السالم)قال ...علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھما قال نعم

في قمیصھ وصلى علیھا وكبر علیھا سبعین تكبیرة ونزل في  لى اهللا علیھ وآلھ)(صرسول اهللا  كفنھا

قبرھا فجعل یومي في نواحي القبر كأنھ یوسعھ ویسوى علیھا وخرج من قبرھا وعیناه تذرفان 

  . )٢("وحثا في قبرھا...

عمر بن انتباه بعض الصحابة ومنھم  أثارقد  (صلى اهللا علیھ وآلھ)لعل ما فعلھ الرسول و      

بنفس السند عن علي بن ه الحاكم افي حدیث رو )ھصلى اهللا علیھ وال(نبي الذي سأل الالخطاب 

:" فلما ذھب قال لھ عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ یا رسول اهللا رأیتك (علیھ السالم)الحسین قال 

  )٣(..."فعلت على ھذه المرأة شیئا لم تفعلھ على أحد فقال یا عمر أن ھذه المرأة كانت أمي

علي بن الحسین قال ، في حدیث رواه بأنھا  من أھل الجنة  (علیھ السالم)حتى بشره جبرائیل      

أخبرني عن ربي عز  (علیھ السالم)"...وان جبریل  )ھصلى اهللا علیھ وال(نبي إبائھ عن العن  (علیھ السالم)

وجل أنھا من أھل الجنة وأخبرني جبریل علیھ السالم أن اهللا تعالى أمر سبعین ألفا من المالئكة 

وعلو مكانتھا ،  دلیل یذكر الحاكم النیسابوري على أنھا كانت مسلمة وھذا،) ٤(یصلون علیھا "

  . عند اهللا تعالى ورسولھ الكریم 
 -بن حزن بن أبي وھب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي ، سید التابعین ، ولد لسنتین مضتا  )١

ابن سعد من خالفة عمر ، لیس في التابعین أنبل منھ ، مات سنة أبع وتسعین وقیل : ثالث وتسعین ینظر:  -وقیل ألربع 

 . ٥٤/ص  ١الذھبي، تذكرة الحفاظ ج ؛ ٨٨/ص  ٥طبقات ج ،

  ١٩ ص/٤ ج اإلحكامتھذیب الشیخ الطوسي ، ؛ ٥طالب ص أبو إیمان، الشیخ المفید؛ ینظر : ١١٦/ص ٣المستدرك ج )٢

 .١٧/ ص ١،كشف الیقین ج العالمة الحلي ؛١١٦/ص ٣المستدرك ج )٣

 ١٦٦/ص  ٦ج  البیھقي ، السنن الكبرى ؛١٧٨ص٤الطبقات الكبرى ج/ ،ابن سعدینظر: ؛ ١١٦/ص ٣المستدرك ج  )٤

 . ١١٨/ ص٢ج الیعقوبي ؛ تاریخ الیعقوبي

  

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٣٧( 
 

    والدتھ ونشأتھـ ٣

الثالث عشر من شھر رجب بعد في مكة یوم الجمعة  (علیھ السالم)ولد أمیر المؤمنین علي

 والمشھور انھ ولد قبل النبوة بعشرة، ) ١(قبل الھجرة )  ٢٣م / ٦٠٠عام الفیل بثالثین سنة (

   )٢(سنوات

 أنھا ضمت جانبین األول منھما : شرف(علیھ السالم)والدة األمام علي ت بھ أن أھم ما تمیّز

 الوذلك أكراما من اهللا تعالى لھ وإجال ،أقدس بیت منذ القدم المكان حیث ولد في البیت الحرام

الصدوق بقولھ " أن فاطمة بنت الشیخ لمحلھ في التعظیم ، ویؤید ذلك الكثیر من المؤرخین منھم 

الكعبة فقالت : یا ربي أني مؤمنة بك ومصدقة بكالم جدي إبراھیم الخلیل وبحق أسد أقبلت نحو 

المولود الذي في بطني ، إال ما یسرت علي والدتي ..فرأیت البیت قد انشق عن ظھره ودخلت 

یتفق في ذكر تلك ، )٣("  (علیھ السالم)فیھ ...ثم خرجت في الیوم الرابع وعلى یدھا أمیر المؤمنین

  . )٥( یدوالشیخ المف )٤( المسعوديثیر من المؤرخین منھم الروایة الك

    
 .٩١ ص/ ٤ ج الغابة أسد،األثیر  ابن ؛ ٦٢١ ص/ ٣ ج اإلسالم تاریخ ، ؛ الذھبي١٧٨/ ص٢الیعقوبي ، تاریخ ج )١

 .٤٠٧ ص ، الطالب كفایة ،  الگنجي ؛١٩ /ص ٦جالتھذیب ، لطوسيا )٢

 . ١٩٤صأمالي/ )٣

  .٣٤٩ ص /٢ ج الذھب مروج )٤

 .٥٥ /ص ١جإرشاد المفید  )٥

  

  

  

  

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٣٨( 
 

وعظمة ،ما یعطي داللة واضحة على أنھا كانت مؤمنة معترفة بقدسیة المكان ھذا و     

فاستجاب لھا ذلك  )١(والدتي "  قولھا " وبحق المولود الذي في بطني لما یسرت علّيبمولودھا 

الذي باب الكعبة فتح  إذ، وذلك بأمر من اهللا تعالى عز وجل الحائط ودخولھا  من خالل انشقاق

"...أن ینفتح قفل الباب فلم ینفتح ، ذلك  أرادوا إنھمالصدوق الشیخ ال وفي ذلك یقول كان مقفو

(علیھ بأن ھذه الفضیلة كانت لإلمام عليویخص بعض المؤرخین  )٢(أمر من أمر اهللا عز وجل "

مولود في بیت اهللا تعالى سواه إكرامًا وال بعده ، ولم یولد قبلھ ومنھم الشیخ المفید بقولھ  " السالم)

 في كتب السنةھذه الفضیلة   تكذلك ذكر) ٣("  من اهللا تعالى جل إسمھ لھ بذلك وإجالال لمحلھ

ولم  ....،  بمكة المشرفة بداخل البیت الحرام (علیھ السالم)ولد علي "ابن الصباغ المالكي منھم 

یولد في البیت الحرام قبلھ أحد سواه ، وھي فضیلة خصھ اهللا تعالى بھا إجالًال لھ ، وإعالء 

الكنجي الشافعي ولد أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب بمكة  وقال)٤("لمرتبتھ ، وإظھارًا لتكرمتھ

ه إكرامًا لھ بذلك ، ولم یولد قبلھ وال بعده مولود في بیت اهللا الحرام سوا....،  في بیت اهللا الحرام

الدكتور شلبي  "  اجمع المؤرخون كافة على أن  في ذلك یقولو )٥("وإجالًال لمحلھ في التعظیم

  . )٦(إسالم غیر علي علیھ السالم "  أو، لیس في البیت مولود في جاھلیة 

 .٢٧٥ ص أمالي ،؛ الطوسي ١٩٤صالصدوق ،أمالي/الشیخ  )١

   .١٧/ ص ١الیقین ج الحلي ، كشف ؛  ١٩٤صالصدوق ،أمالي/ )٢

 ١١٣ صتذكرة  ،سبط إبن الجوزي  ؛٣١/  ص٢،اإلرشاد جالشیخ المفید )٣

  .٦  ص -المناقب  ،مغازلي الشافعي  أبن ؛ ٣٠الفصول المھمھ ص  )٤

 . ٤٠٧كفایة الطالب ص  )٥

  .٨٧حیاة اإلمام علي علیھ السالم ص  )٦

  

  

  

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٣٩( 
 

الصدوق تلك الشیخ وماذا حدث ؟ ویروي ؟ كیف تمت الوالدة فھو أما األمر الثاني       

المعجزة التي حدثت لھا وھي في داخل الكعبة بقولھ " واني دخلت بیت اهللا الحرام فأكلت من 

ثمار الجنة وأرزاقھا فلما أردت أن اخرج ھتف بي ھاتف : یا فاطمة اسمھ علیا فھو علي واهللا 

  )١(ي ووقفتھ على غامض علمي ..." العلي األعلى یقول: أني شققت اسمھ من اسمي وأدبتھ بأدب

أذن یتبین من خالل ذلك أن اهللا تعالى قد میزھا بولدھا عن إخوتھ فال بد أن ذلك مرتبط      

وإنھا كانت على بینة من ،  )ھ(صلى اهللا علیھ وآلبدوره في الرسالة العظیمة التي سیكلف فیھا الرسول

ن اسیة بنت مزاحم عبدت اهللا تعالى سرا فضلت على من تقدمني من النساء آل " إني ذلك بقولھا

اضطرارا وان مریم بنت عمران ھزت النخلة الیابسة بیدھا  إالفي موضع ال یحب أن یعبد فیھ 

  .)٢(حتى أكلت منھا رطبا جنیا .." 

في ھذا المكان المرتبط بالنبي إبراھیم  (علیھ السالم))والدتھا البنھا (األمام علي أنوال شك في      

یدل على التحدید اإللھي لدوره الفاعل في الدین  )ھ(صلى اهللا علیھ وآلثم النبي محمد  أوال )لیھ السالم(ع

  .اإلسالمي

لم یذكرا ذلك ، البخاري ومسلم ورغم شھرة الحدیث الذي یؤكد والدتھ داخل الكعبة إال أن         

بقولھ "ولد حكیم في  )٣(الفضیلة التي انفرد بھا وینسبھا إلى حكیم بن حزامبل ینفي مسلم تلك 

 بن أحمد بن محمد بكر أبيعن  أیضاوالحاكم النیسابوري ذكر ھذه الروایة  )٤(جوف الكعبة .."

سب حكیم بن حزام ، أن أمھ ولدتھ في الكعبة .. قولھ " ُن الحربي إسحاق بنا إلىویسنده  بالویھ

  . )٥(فضربھا المخاض وھي في جوف الكعبة  " 

  .١٢٢األمالي ص  الطوسي، ؛١٩٤أمالي / )١

 .١٩٤الصدوق ،أمالي /الشیخ  )٢

 وعشرین مائة ابن وھو وخمسین أربع سنة مات خالد ابا یكنى قصي بن العزى عبد بن أسد بن خویلد بن حزام بن حكیم )٣

 مصعب وھم الحاكم وقال العزى عبد بن أسد بن زھیر بنت فاختة وأمھ بالمدینة ومات سنة عشرة بثالث الفیل قبل ولد سنة

 . ٤٨٣ص /٣ ج مستدرك، الحاكمینظر:  األخیر الحرف في

  .١٥٠/ص١صحیح مسلم ج )٤

  .٦٠٤٤،رقم الحدیث ٥٥٠ص /٣ جمستدرك ال )٥



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٤٠( 
 

نسب"  مما یعطي داللة واضحة على تلك الروایة یتبین انھ ذكر لفظة " تحلیل ومن خالل 

بنفس  ھو ولید الكعبة بقولھ (علیھ السالم)أن األمام علي النیسابوري  ضعفھا ، في حین یؤكد الحاكم

ولكنھ لم یذكر ، )١(في جوف الكعبة " اولدت علی أسد" قد تواترت األخبار أن فاطمة بنت السند

  . اله دة فاطمة بنت أسد فیھا ، كما ذكرنا أعروایات أخرى تبین كیفیة انشقاق الكعبة ودخول السی

إن والدتھ في الكعبة تعني انُھ ولد مسلمًا ألنھ فتح عینیھ على اإلسالم، ولم یعرف عبادة      

األصنام وفي ھذا یقول ألعاملي " أن ھذه فضیلة اختصھ اهللا بھا لم تكن ألحد قبلھ وال بعده وقد 

  .)٢(صرح بذلك عدد كبیر من العلماء ورواة األثر " 

 أذ )ھ(صلى اهللا علیھ وآلھ ، نشأتھ وترعرعھ في رعایة النبي وقد ترافق مع شرف والدتھ وانتساب    

ذلك بقولھ  ، ویذكر أبن ھشام(علیھا السالم)انتقل لیعیش إلى جانبھ وزوجتھ السیدة خدیجة بنت خویلد

 قبل )ھ(صلى اهللا علیھ وآل اهللا رسول حجر في كان أنھ ،(علیھ السالم) علي على بھ اهللا أنعم مما وكان" 

 بھ وآمن(علیھ السالم) علي فاتبعھ ، نبیا اهللا بعثھ حتى اهللا رسول مع(علیھ السالم) علي یزل فلم اإلسالم

"وقد علمتم  في خطبتھ المسماة بالقاصعة :علي  اإلمامویؤید ذلك ما قالھ ، )٣( " وصدقھ

صدره  إلىوضعني في حجره ، وأنا ولید یضمني  )ھ(صلى اهللا علیھ وآلموضعي من رسول اهللا 

ولعل ؛  )٤(ویكفیني في فرشھ ، ویمسني جسده ، ویشمني عرفھ وكان یمضغ الشيء ثم یلقمنیھ "

لألمام علي شخصیة ھذا النص یعطي داللة واضحة على تأثیر النشأة في التركیبة النفسیة وال

  .(علیھ السالم)

   . ٤٨٣ص /٣جمستدرك ال )١

 . ٣٢٣/ ص١ج  أعیان الشیعة )٢

 . ٩٢ /ص ٤ ج الغابة أسد؛ ینظر: ابن األثیر  ٢٨٢ ص/ ١ ج النبویة السیرة، ھشام ابن )٣

  .٤٣٢ابن حدیدة ، نھج البالغ ،ص  )٤
 

  

  

 



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٤١( 
 

   كناهـ ٤

 كنىھذا فضال عن أبو الحسن تكنى بھا ھي  (علیھ السالم)إلماما كنیةأجمعت المصادر أن       

  )١( .أبو السبطین وغیرھا و الحسین أبا أخرى منھا 

وقد ورد :أبي تراب : )ھ(صلى اهللا علیھ وآلوھناك ألقاب حملت كنى لھ منھا ما كناه بھا الرسول      

ھذا اللقب عند البخاري ومسلم بصیغة تختلف عما ذكره الحاكم النیسابوري فقد ذكر البخاري 

... فقال ھذا فالن ألمیر المدینة یدعو علیا عند المنبر قال : فیقول : ماذا قال عن أبي العباس"

وما كان واهللا لھ اسم ، )ھ(صلى اهللا علیھ وآلیقول لھ أبو تراب فضحك قال واهللا ما سماه إال النبي 

أحب إلیھ منھ فاستطعمت الحدیث سھال وقلت : یا أبا عباس كیف ذلك قال دخل علي على فاطمة 

أین بن عمك قالت في المسجد فخرج )ھ(صلى اهللا علیھ وآلرج فاضطجع في المسجد ، فقال النبي ثم خ

إلیھ فوجد رداءه قد سقط عن ظھره وخلص التراب إلى ظھره فجعل یمسح التراب عن ظھره 

النیسابوري  یستدرك الحاكمو )٣(ووافقھ مسلم على ذلك )٢(" فیقول اجلس یا أبا تراب مرتین

  )٤(رالصفا اهللا عبد بن محمد اهللا عبد يأب عنعلیھما 

؛  ٥٤ص /٢ ج انساب  ،البالذري  ؛ ١٩٥، ١٩٤الشیخ الصدوق ، االمالي ص ؛٢/١١٨تاریخ الیعقوبي ج ،الیعقوبي  )١

 .٥كرة،ص ابن الجوزي تذ ؛٣٩، صخصائص ،الشریف الرضي 

  .٣٤٩/ص ٢ج  البیھقي ،دالئل النبوة ینظر:؛١٣٥٨/ص٣صحیح الیخاري ج )٢

 . ٢٥/ص٢ ج ن األثیر ،الكاملبأ كذلك :؛ ینظر٤٣/ص٣ج  صحیح مسلم )٣

 یرفع لم الدعوِة مجاَب عصره كان محدِّث ھو " :الحاكم قال  المحدِّث  الشیخ الصّفار األصبھاني أحمد بن اهللا عبد بن محمد )٤

 .ثقة أنھ حالھ من الظاھر :قلت ." سنة ثمانون الَقعدة و لھ ذي في ه) ٣٣٩ سنة(ت وأربعین نیًفا بلغنا كما السماء إلى رأسھ

 . ٨٢ص/٤١جدمشق  مدینة تاریخ ،ابن عساكر  ؛٥١/ص١٧جأعال النبالء سیر الذھبي ،انظر

 

 

  

  

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٤٢( 
 

كنت  " بقولھوھو من الصحابة الذین روى عنھ البخاري ومسلم عمار بن یاسر  عن  ھاسند     

فلمَّا نزلھا رسول اهللا وأقام بھا ، رأینا ناسًا من  طالب رفیقین في غزوة العشیرة أبيأنا وعلي بن 

السالم: یا أبا الیقظان ، ھل لك في أن نأتي  بني مدلج یعملون في عین لھم ، فقال لي عليٌّ علیھ

ھؤالء القوم لننظر كیف یعملون قلت : إن شئت ، فجئناھم ونظرنا إلى عملھم ساعة ُثمَّ غشینا 

ضطجعنا في صور من النخل على التراب اللین ونمنا ، واهللا ما النوم ، فانطلقت أنا وعليٌّ وا

ُیحرِّكنا برجلھ ، وقد تترَّبنا من تلك البقعة التي نمنا فیھا ،  ) وآلھ علیھ اهللا (صلىرسول اهللا  إالأیقظنا 

 النیسابوري الحاكمنالحظ ھنا و،  )١( السالم  یا أبا تراب " ففي ذلك الیوم قال الرسول لعليٍّ علیھ

وان االختالف في ، في اإلسناد وھي على شرطھما  عما أخرجاھا روایة تختلفدرك علیھما یست

الحاكم في غزوة في حین یحددھا الزمن فالبخاري ومسلم یذكران أنھ كان في المسجد 

  .)٣( اآلخرة جمادي في كانت الھجرة من اثنین سنة )٢(العشیرة

 ساجد وھو خدیھ ریعّف كانفقد سجوده هللا على التراب عبادتھ و لكثرةانھ تكنى بذلك  وقیل     

الصدر "  محمد صادقالسید وفي ذلك یقول  بأبي تراب ، ) وآلھ علیھ اهللا (صلى لذلك لقبھ الرسول

یرید بقولھ : (أبو تراب) كنایة عن كثرة عبادتھ ...وكان علي  ) وآلھ علیھ اهللا (صلىوالذي أرى أنھ 

معفر الجبین لكثرة ما یسجد فقولھ قم أبا تراب على حد قولھ : قم یا  (علیھ السالم)أمیر المؤمنین

 وكان،  بھا كناه  ) وآلھ علیھ اهللا (صلىالنبي لكون إلیھ كناه أحبمن  الكنیة ھذه، و)٤(كثیر العبادة " 

 موضع أنھا معینتقصونھ بھذه الكنیة  كأنھم غیرھا علیھ یطلقون ال وأتباعھم أمیة بني من أعداؤه

  .بلقب یسيء لھ (علیھ السالم)ال یلقب اإلمام علي  ) وآلھ علیھ اهللا (صلىن النبي؛ أل الفخر

 .٤٦٧٧رقم الحدیث ١٥١/ ص٣المستدرك ج )١

محمد صلى اهللا  الرسول  السنة الثانیة من الھجرة خرج فيغزوة ذى العشیرة أو غزوة العشیرة وقد وقعت ھذه الغزوة  )٢

بنفسھ في خمسین ومائة راكبًا حتى بلغھا وھي مكان ببطن ینبع ولم یكره احدا على الخروج وخرجوا على ثالثین ألھ علیھ 

أموال قریش فبلغ ذى العشیرة بناحیة ینبع وكانت سببا فى قیام غزوة بدر  وفیاالشام  إلىبعیرا لیتتبع عیر قریش ذاھبة 

 .٥٩٩/ص١جینظر: ابن ھشام السیرة  الكبرى

 .١٩٥ /ص ٣ ج الغابة األثیر، أسدابن  )٣

 . ٣٩،صحیاة أمیر المؤمنین  )٤

         



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٤٣( 
 

  ھمناقب - ٥

ھم لم لولع (علیھ السالم)ذكر مناقب اإلمام عليبالمعرفة صنوف تاب في مختلف أسھب أغلب الّك    

أتیُت ابن عّباس أسألھ عن علّى  یتمكنوا من اإلحاطة بجمیعھا فقد روي عن سعید بن جبیر قال "

بن جبیر جئت تسألني عن خیر ھذه األّمة بعد  بن أبي طالب واختالف الناس فیھ، فقال:یا

جئَت تسألني عن رجل لھ ثالثة آالف منقبة في لیلة واحدة وھي لیلة  )(صلى اهللا علیھ وآلھمحّمد

ثّم قال: والذي اختار محّمدًا خاتمًا لرسلھ، لو كان نبت الدنیا وأشجارھا أقالمًا وأھلھا ...الفدیة، 

ما كتبوا معشار ما آتاُه اهللا كّتابًا وكتبوا مناقب علّي وفضائلھ من یوم خلق اهللا الدنیا إلى فناِئھا 

وع ھ موضموضوعًا أفرده في كتاب النیسابوري الحاكمقد خصص ف لھذا و ،)١("الفضل من

 لم مما عنھ اهللا رضي طالب أبي بن علي المؤمنین أمیر مناقب "أسماه  ھمناقبعن  الدراسة 

          )٢( " یخرجاه

وأكد بأنھا ، وبأسانید مختلفة ، (علیھ السالم)ألمام علي لرد فیھ كثیر من المناقب أوو        

أنھ (علیھ السالِم)كما أن الحاكم شھد لُھ وبألفاظ مختلفة ، متعددة صحیحة بتكرار بعض منھا بأسانید 

 جاء ما "  یقول الطوسي إلىیسنده في حدیثھ وفاقھم في المناقب ، كان أفضل الصحابة أجمعین 

(علیھ " طالب أبي بن لعلي جاء ما الفضائل من وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من ألحد

 عشرة بضع لھ قال" ... عباس ابن عن،  غیره ألحد لیست ھفضائلوذكر كذلك بأن  )٣( السالم)

لعل الحاكم في ذكره لتلك المناقب یعقب علیھا بقولھ " صحیحة و، )٤(" غیره ألحد لیست فضائل

   .یخرجھا البخاري ومسلم لم

  . ٣٩١/ص٤؛ المرعشي ، إحقاق الحق ج٣٢ص/  ٢ج األربعین،الشیرازي  ؛ ١٢٢ص األمالي  الطوسي، )١

 . ١١٦ ص/ ٣المستدرك ج )٢

القندوزي البلخي  ؛ ١٨ص، ٢٣٥ص  /٤المناقب ح  ،الخوارزمي ینظر: ؛ ٤٥٧٢رقم الحدیث ،  ١١٦/ ص ٣المستدرك ج )٣

  . ١٢١ص  ینابیع المودة،

  .١٧٥؛ابن شاذان ،مائة منقبة ص٤٧ص طالب أبي بن مناقب علّي ، َمردویھ ابنینظر: ١١٨/ ص ٣المستدرك ج )٤
   

    



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٤٤( 
 

  

  : (علیھ السالم)الحاكم النیسابوري من فضائل اإلمام علي ىما رومو       

 إلىینتھي األول  أسانیدثالث ب )١(" عبادة علي إلى "النظر ) وآلھ علیھ اهللا (صلى اهللاقول النبي  أوال: 

وھما من رجال الذي روى  اهللا عبد عن علقمة إلىواألخر  الخدري أبي حصین سعید بن عمران

 عبد إلىالثالث و  " اإلسناد صحیح حدیث وعقب الحاكم النیسابوري"ھذالھما البخاري ومسلم 

ه أن في تكرار )٣(اهللا  عبد عن بقولھ وشواھدهالحاكم النیسابوري عقب و)٢(مسعود  بن اهللا

ً على صحتھ هأسانیدحدیث باختالف لل اختصاص تلك  دلیال على و  وأن لم یخرجاه مؤكدا

  .  (علیھ السالم)علي باإلمامالفضیلة 

 أبى بن علي دخل" بقولھمع ما ذكره الشیخ الصدوق في ذلك النیسابوري  الحاكمیتفق       

 فإنھ )٤(حصین بن عمران عد علي یا لھ فقال وآلھ) علیھ اهللا (صلى النبي على لیھ السالم)ع(طالب

 فقال علي إلى النظر یحد عمران فجعل ھریرة وأبو، )٥(بن جبل معاذ وعنده فعاده قال ، مریض

وآلھ  علیھ اهللا صلى اهللا رسول سمعت ألني ؟قال علي إلى النظر تحد عمران یا مالك معاذ لھ

 وأنا ھریرة أبو فقال ، اهللا رسول من سمعت أیضا وأنا:  معاذ قال عبادة يعل إلى النظر:  یقول

   ) ٦(" . وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول من سمعت أیضا

/ ٢ ج التدوین ، القزویني ؛١٨١ ص /٢ ج  الحدیث ،غریب ینظر: البستي؛٤٦٨١الحدیث ،رقم ١٥٢/ ص ٣المستدرك ج )١

 . ١٢٧ص

 المعجم ، الطبراني ؛ ١٩١ ص  المصطفى ینظر: الطبري، یبشارة ؛٤٦٨٣,٤٦٨٢،رقم الحدیث ١٥٢/ ص ٣المستدرك ج )٢

 .٤٤٣ص /  ٤ ج األوسط

 ، من الصحابة العلماء كبار ومن ، األولین السابقین من ، الرحمان عبد أبو الھذلي حبیب ابن  غافل بن مسعود بن اهللا عبد )٣

 المؤمنین أمیر یتبع لم وأنھ ،٧٦/ص٢في الدرر ج حجر ابن:ینظر  ؛ ھـ٣٢سنة ومات ، الكوفة على عمر وأمره جمة مناقبھ

 .٣٤٤ص ١١ج/ ،معجم رجال الخوئي :ینظر في أمره استقل بل یشایعھ ولم) السالم علیھ(

 ینظر:.  للھجرة ٥٣ أو ٥٢ سنھ توفي البصرة إلى الخطاب بن عمر بعثھ خیبر عام اسلم الكعبي الخزاعي خلف بن عبید بن )٤

  .١٢٥ص / ٨ج التھذیب تھذیب ابن حجر، ؛ ١٣٧ /ص ٤ج الغابة أسد، األثیرأبن 

ینظر ؛عمر  خالفة في توفي ، السالم علیھ المؤمنین أمیر أصحاب من وآلھ و علیھ اهللا صلى اهللا رسول أصحاب وھو من )٥

  .٢٠٢، ص١٩معجم الرجال ج/ ،الخوئي



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٤٥( 
 

  .٢٥٢الطالب ص لكنجي ، كفایةا؛ ١٩١ ص المصطفى لطبري ،بشارةاینظر: ؛ ١١٩ص  ، ماليأ )٦

قیل : معناه أن علیا كان إذا برز قال "...بقولةأبن كثیر یوضح معنى العبادة   ویوضح       

الناس : ال إلھ إال اهللا ما أشرف ھذا الفتى  ال إلھ إال اهللا ما أكرم ھذا الفتى  ال إلھ إال اهللا ما أعلم 

   )١(" ھذا الفتى ال إلھ إال اهللا ما أشجع ھذا الفتى  فكانت رؤیتھ تحملھم على كلمة التوحید 

 :مؤمن من المنافق أنھ كان دلیل لمعرفة  الثانیا: 

 )السالم علیھ(مختلفة عن كون حب االماملنسیابوري أكثر من مرة وبأسانید ذكر الحاكم ا       

 ما" قال عنھ اهللا رضي ذر أبي ث عن یحد ز المؤمن عن المنافق ففيیعالمة الفاصلة التي تمال

 أبي بن لعلي والبغض الصلوات عن والتخلف ورسولھ اهللا بتكذیبھم إال المنافقین نعرف كنا

أنھ على  أي ، یخرجھ ولم مسلم شرط على صحیح حدیث ھذاوعد  )٢(" عنھ اهللا رضي طالب

 أن ناجدو ألنناحاكم كان متوھما في ذلك ، ال أن، ویبدو شرط السند لمسلم في صحة الروایة 

قول إلى  هبسند عن ما سبق ذكره الحاكم النیسابوري أخرج حدیثا ال یختلف في المعنى  مسلم

الذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، إنھ لعھد النبي األمي صلى اهللا علیھ ..و " )السالم علیھ(اإلمام علي

   . )٣("وسلم ، إلي أن ال یحبني إال مؤمن ، وال یبغضني إال منافق

 ، ،المناقبالمغازلي  ابن؛ ٣٥٤ ص /١٨ ج تاریخھ ، عساكر ابن؛ ٢ ص المناقب، ، يخوارزم؛ ١٥٥ / ص ٤جالنھایة  )١

 . ٢٠٨ ص

 .٤٩٣/ ص٣جكنز العمال العاملي،؛ ٨٤/ص١جمسند، ابن حنبلینظر:  ؛٤٦٤٣ ، رقم الحدیث١٣٩/ ص ٣المستدرك ،ج )٢

خصائصھ   ،النسائي  ؛ ٨شارة صب الطبراني، ؛ ٦٥٠/ص ٢جفضائل الصحابةابن حنبل، : نظری ؛٦٤/ص٢ج صحیح مسلم )٣

 .٢٢٥ص

  

  

  

  

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٤٦( 
 

 الخضر بن الحسن أحمد أبيیؤكد ذلك عن  ةأسانید مختلففي عدة  أخرجھ حدیث ثاٍنفي و      

 علي إلى وآلھ علیھ اهللا صلى نظر النبي "قال عباس ابن إلى  األزھر أبيبسنده عن  الشافعي

 عدوى اهللا وعدوك حبیب وحبیبي حبیبي حبیبك اآلخرة في سید الدنیا في سید أنت علي یا فقال

 )١(" الشیخین شرط على صحیح وعده حدیث، بعدي أبغضك لمن والویل اهللا عدو وعدوي

في عدة أحادیث ینظر  (علیھ السالم)لإلمام علي ) وآلھ علیھ اهللا (صلىإضافة إلى ما ذكره عن حب النبي 

  ) ٢إلى ملحق رقم (

 )٢(األزھر قولھ "أبو : األولفي قولین الحدیث  ةعلى  صح النیسابوري الحاكمویؤكد       

ة صحانھ اثبت  والثاني : ، )٣( صحیح أصلھم على فھو بحدیث الثقة تفرد وإذا ثقة بإجماعھم

   )٤( معین بن یحیى أنكره الحدیث بھذا بغداد أھل ذاكرلما بقولھ "....الحدیث 

شارة المصطفى ب الطبراني، ؛٦٥٠/ص ٢ج فضائل الصحابة؛ ابن حنبل، ٤٦٤٨رقم الحدیث ١٤١/ ص ٣المستدرك ج )١

 .٢٢٥خصائصھ  ص ،النسائي  ؛ ٨٤ص/ ١مسند أحمد ج؛ ٨ص

 السبعین بعد ولد  زمانھ في خراسان محدث النیسابوري العبدي األزھر أبو الثبت الحافظ اإلمام سلیط بن منیع ابنوھو " )٢

 والبخاري الدارمي اهللا محمد أبو عنھ روى قیل وممن الفراء الوھاب عبد بن ومحمد ماجھ وابن النسائي عنھ وحدث ومئة

 ٣٦٣ص/١٢ج أعالم تردد"ینظر: الذھبي ، سیر بال ثقة وھو ومسلم

 .١٤٢/ ص ٣المستدرك ج )٣

 نحو قریة من إنھ قیل متقنا حافظا عالما إماما كان البغدادي المري عون بن معین بن یحیى زكریا أبو معین ابن"وھو  )٤

 إسماعیل بن محمد اهللا عبد أبو منھم األئمة كبار الحدیث عنھ والتعدیل وروى الجرح صاحب وھو نقیاي تسمى األنبار

 حدیث كل حنبل بن أحمد وقال الحفاظ من وغیرھم السجستاني داود وأبو القشیري الحجاج بن مسلم الحسین وأبو البخاري

 یحیى یعني الكذابین كذب یظھر الشأن لھذا اهللا خلقھ رجل صاحبنا یقول وكان  بحدیث ھو فلیس معین بن یحیى یعرفھ ال

" بالقول یتحامل كان وغیره معین ابن یحیى غیر المشایخ في الحق یقول قط أحدا سمعت ما الرومي ابن وقال معین بن

 .١٤٠ص/٦، ج ١٣٩ص/٦ج األعیان وفیات،خلكان  بن ینظر:

  

  

  

  

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٤٧( 
 

 عبد عن یذكر الذي النیسابوري الكذاب ھذا أین المجلس آخر في مجلسھ قال یوم كان فلما    

 وقیامھ قولھ من معین بن یحیى فضحك أنا ذا ھو األزھر فقال أبو فقام الحدیث ھذا )١(الرزاق

 یا اعلم فقال غیرك بھ یحدث ولم الرزاق بھذا عبد حدثك كیف لھ قال ثم وأدناه فقربھ المجلس في

 فلما علیل أنا و فخرجت إلیھ بعیدة لھ قریة في غائب الرزاق وعبد صنعاء قدمت إني زكریا أبا

 فلما صنعاء إلى معھ وانصرفت عنھ وكتبت بھا فحدثتھ خراسان أمر عن سألني إلیھ وصلت

 بھذا واهللا فحدثني غیرك منى یسمعھ لم بحدیث أحدثك فانا حقك علي وجب قد لي ودعتھ قال

یؤكد بشكل  وھنا الحاكم النیسابوري .)٢(" إلیھ واعتذر معین بن فصدقھ یحیى لفظا الحدیث

بذلك فھو یتفق مع المصادر وكان یعد دلیًال لمعرفة المنافقین   )السالم علیھ(واضح أن األمام علي 

كیف كان علي فیكم   قال : قلت لجابر"بسنده عن أبي الزبیر بن حنبل أحمد التي سبقتھ فقد ذكر 

   )٣(" ه من خیر البشر ، ما كنا نعرف المنافقین ، إال ببغضھم إیا قال : ذلك

 صلى  اهللا رسول بعد أحد إلى الناس رحل ما قیل الصنعاني نافع بن ھمام بن الرزاق عبد بكر أبو الصنعاني الرزاق عبد )١

  وغیرھم معین بن ویحیى حنبل بن أحمد منھم العصر ذلك في اإلسالم أئمة عنھ وروى إلیھ رحلوا ما مثل  وسلم علیھ اهللا

 ٢١٧ص،  ٢١٦ص/٣ج األعیان وفیات" ینظر: ابن خلكان ،  بالیمن ومائتین عشرة إحدى سنة شوال في وتوفي

 .١٢١/ ص ٣المستدرك ج )٢

أحمد ، المناقب  ؛ ٢٧١/ص٢ج  سنن ،النسائي ؛٢٠١/ص٢ج صحیح،الترمذي ینظر: ؛٦٥٠/ص ٢ج فضائل الصحابة )٣

 .٢١٠الحدیث ص 

  

  

  

  

  

  

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٤٨( 
 

 )١( ووثاقة رواتھ ھو ما یفسر ذكره في الكثیر من كتب الحدیث و، ولعل تعدد طرق الحدیث     

  : ومنھا  ھتمكانبألقاب كثیر تعطي داللة واضحة على علو  همیز  )وآلھ علیھ اهللا صلى(كما أن الرسول

لكن روى الحاكم النیسابوري في ثالث ؛ ذلك عند البخاري ومسلم ولم یخرج أنُھ سید العرب  -١

 انا قال وآلھ علیھ اهللا صلى النبي ان" عائشة عن جبیر بن سعیدعن بأسانید مختلفھ احادیث 

  یخرجاه.  ولم االسناد صحیح حدیث ھذاوعد  ،)٢(" العرب وعلي سید آدم ولد سید

    عائشة عن عروة حدیث ھاسناد منة شواھد في اإللھ عّدكما ویؤكد على صحة الحدیث بأن     

  )٣(. عنھ اهللا رضي جابر حدیث من آخر شاھد وذكر نفس الحدیث ولھ

 علیھ اهللا صلى نظر النبي قال عنھما اهللا رضي عباس ابن "...عن الثاني حدیث في الو      

 على صحیحوعده حدیث  ...، اآلخرة في سید الدنیا في سید أنت علي یا فقال علي إلى وآلھ

 .)٤("  الشیخین شرط

أحمد ؛  ٨شارة المصطفى صب الطبراني،؛  ٦١٩ ،٤١/ ص٤جتاریخ بغداد؛ الخطیب البغدادي،  ١٢صحیح ص ،ھ ماج ابن )١

  .٢٢٥خصائصھ  ص ،النسائي ؛٨٤ص/ ١مسند ج،

البدخشي ، نزل األبرار، ینظر:  ؛٢١٠أحمد ، المناقب الحدیث ص  ینظر:؛ ٤٦٢٥رقم الحدیث ١٣٣/ ص ٣المستدرك ج )٢

 . ٣٢ص

 . ٢٣١/ ص٢تاریخ ج، ابن عساكر ینظر: ؛ ٤٦٢٦؛رقم الحدیث١٣٤/ ص ٣المستدرك ج  )٣

تذكرة  ،الذھبي؛ ٣٦/ص١جءحلیة األولیا١٢٨/ص ١الحمویني ج  ینظر: ؛ ٤٦٢٧ رقم الحدیث،۱٣٤ص /٣ج المستدرك  )٤

 .٨٢٧ص/ ٣الحّفاظ ج

  

  

  

  

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٤٩( 
 

"أوحي إليَّ في علي ثالث أنھ سید  )ھ(صلى اهللا علیھ وآلقال رسول حدیث آخر في  وذكر     

  )١(" الشیخین شرط على صحیحوعده حدیث  المسلمین ...

على شرط ونجد الحاكم النیسابوري ھنا یؤكد على صحة الحدیث فیذكر عدة أسانید      

لم یذكرھا البخاري و ةیذكره بألفاظ مختلفآخر في صحة الحدیث و شاھدبقولھ لھ البخاري ومسلم 

  .مماجعل الحاكم یستدركھا ویجعلھا من الصحاحومسلم 

البغدادي الخطیب  ومنھمھذا الحدیث بألفاظ وأسانید مختلفة في بعض المصادر یتفق ذكر و     

مر علي بن أبي طالب على النبي صّلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم وعنده عائشة فقال لھا: إذا "قال: 

سرك ان تنظري الى سید العرب فانظري الى علي بن أبي طالب علیھ الّسالم فقالت: یا نبي اهللا، 

وسید المتقین، إذا سرك أن تنظري إلى سید العرب ، رب؟ فقال: أنا امام المسلمین ألست سید الع

 .)٢("فانظري إلى علي بن أبي طالب

جانبھ  إلىستقف  لجماعات التيبط أیضا باتولعل ھذا اللقب یر: أمیر البررة ، وقاتل الفجرة -٢

 ھالنیسابوري في حدیث الحاكمفقد أخرج من الفجرة سیواجھھ مستقبال وتتمثل بالبررة ومن 

جابر بن عبد اهللا رضي  إلىویسنده بكر محمد بن علي الفقیھ األمام الشاشي ببخارى  أبيعن 

علي بن أبي طالب  )٣(وھو آخذ بضبع )صلى اهللا علیھ وآلھ(سمعت رسول اهللا " اهللا عنھما یقول 

وھو یقول ھذا أمیر البررة  قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من ، رضي اهللا عنھ 

  .ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه وعده ، )٤(خذلھ ثم مد بھا صوتھ " 
. ٧٣ابن حجر ، الصواعق المحرقة ص؛٢١٣ابن المغازلي ، المناقب ص ؛ ٤٦٢٨،رقم الحدیث ١٣٤/ ص ٣ج المستدرك )١

 ٩/١٣١ج مجمع الزوائد

الھیثمي ؛، ١٧٤/ص ٣الطبري ، الریاض النضرة ج؛ ٥٦ ص المصطفى بشارة،لطبري ا ؛ینظر:٨٩/ ص١١جتاریخ بغداد  )٢

 .٢١٣المناقب ص ٨٣البدخشي ، مفتاح النجاء ص ؛١٣١/ص٩، مجمع الزوائد ج

بسكون الباء وھو وسط العضد بلحم یكون لإلنسان، وقیل ما بین اإلبط إلى نصف العضد  من أعال ،ینظر: بن منظور،  )٣

 . ٢١٦/ص٨لسان العرب ج

 .٤٦٤٤،رقم الحدیث ١٤٠/ ص ٣المستدرك ج )٤

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٥٠( 
 

یتبین فیھ لقبا أخر مرتبط بحدث مستقبلي وھو قتال  )صلى اهللا علیھ وآلھ(حدیثا للرسولاخرج و -٣

قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ فانقطعت  "ن الكریم ففي حدیث آللقر المتأولین

نعلھ فتخلف علي یخصفھا فمشى قلیال ثم قال إن منكم من یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت 

 أناھو قال ال قال عمر  أناعلى تنزیلھ فاستشرف لھا القوم وفیھم أبو بكر وعمر قال أبو بكر 

فبشرناه فلم یرفع بھ رأسھ كأنھ قد كان  فأتیناهولكن خاصف النعل یعنى علیا ؛ ھو قال ال 

ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین وعده  ، )١( "سمعھ من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ

 .ولم یخرجاه 

 لما "قال (علیھ السالم) اإلمام علي إلىبسنده الحاكم النیسابوري لقب خاصف النعل  كررو     

 وقومك حلفاؤك إنا محمد یا فقالوا قریش من ناس أتاه مكة  وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول افتتح

 أبا فشاور علینا فأرددھم العمل من فروا وإنما،  اإلسالم في رغبة لھم لیس أرقاؤنا بك لحق وإنھ

 رسول فقال بكر أبي قول مثل فقال ترى ما لعمر فقال اهللا رسول یا صدقوا فقال أمرھم في بكر

 لإلیمان قلبھ اهللا امتحن منكم رجال علیكم اهللا لیبعثن قریش معشر یا  وسلم علیھ اهللا صلى  اهللا

 رسول یا ھو أنا عمر قال ال قال اهللا رسول یا ھو أنا بكر أبو فقال الدین على رقابكم فیضرب

 أني أما قال ثم یخصفھا علي إلى نعلھ ألقى كان وقد المسجد في النعل خاصف ولكنھ،  ال قال اهللا

 شرط على صحیح وعده حدیث)٢(" النار یلج علي یكذب من فإنھ علي تكذبوا ال یقول سمعتھ

  .یخرجاه ولم مسلم

الشیخ الصدوق ، االمالي  ؛ ١١٨/ص٢جتاریخ الیعقوبي  ،الیعقوبي  ؛ ینظر:،رقم الحدیث١٤٩/ ص ٣المستدرك ،ج )١

 .١٩٤ص

   .٧٨١٩،رقم الحدیث٣٣٢ص/٤ج٢٦١٤،رقم الحدیث١٤٩/ ص ٢المستدرك ج )٢

  

  

  

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٥١( 
 

ویتبین من خالل تلك األحادیث أن األلقاب التي أستدركھا الحاكم النیسابوري والتي تخص      

والشك في أن إغفال  )صلى اهللا علیھ وآلھ(عند الرسول (علیھ السالم)تلك المكانة التي نالھا اإلمام علي

بعض كتب  أنالبخاري ومسلم عنھا ھو ما دعاه إلى أستدركھا، ومما ینبغي اإلشارة إلیھ إلى 

  .)١(الحدیث قد خرجت تلك األحادیث

تفسر  (علیھ السالم)إلمام علي ا )وآلھ علیھ اهللا صلى(أن تلك الفضائل التي وصف بھا  الرسول     

سبھ الن ذلك  أو، (علیھ السالم)بعده عن إیذاء اإلمام علي متحذیره الشدید للمسلمین سواء في عھده أ

 اهللا صلى(أن النبيالنیسابوري الحاكم  هذكر ففي الحدیث الذي ،  )وآلھ علیھ اهللا صلى(یؤذي الرسول 

 عن" .... یعقوب بن محمد العباس يأبعن  ،(علیھ السالم)األمام علي من أذى كان یؤذه  )وآلھ علیھ

 إلى عنھ اهللا رضي علي مع خرجنا قال الحدیبیة أصحاب منوكان ، األسلمي شاس بن عمرو

 حتى المسجد في شكایتھ أظھرت قدمت فلما نفسي في وجدت حتى ذلك سفره في فجفاني الیمن

 علیھ اهللا صلى اهللا ورسول غداة ذات المسجد فدخلت قال وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول ذلك بلغ

 قال جلست إذا حتى النظر إلي حدد یقول قال عینیھ أبدني رآني فلما أصحابھ من ناس في وآلھ

 فقد علیا آذى من بلى قال اهللا رسول یا وذیكئأ أن باهللا أعوذ فقلت آذیتني لقد واهللا إما و عمر یا

فقد عمد  األحادیثوعلى الرغم من كل تلك ، )٢(یخرجاه" ولم اإلسناد صحیح حدیث ھذا ، آذاني

ھ وجعلھا یسببل انھ اخذ  ) السالم علیھ(دم مبایعة األمام عليع إلىالشام والي سفیان  أبيبن معاویة 

"ثم اشتد الخطب فتنقّصوه  ابن كثیروروي  )٣( ذلك ب الناس وأمر المنابر على لألمویینسنة 

  .)٤( الخوارج على بغضھ"واتخذوا لعنھ على المنابر سّنة، ووافقتھم 

 ، ابن حجر ؛ ١٢٢األمالي ص  الطوسي، ؛٢١٣ابن المغازلي ، المناقب ص ؛٤٢ص ١/٥ ج اإلرشاد ،المفید الشیخ  )١

  .١٧٧البلخي ،ینابیع المودة  ص  ؛٦٢ص /٥ج  لسان المیزان

 .١٣١ص/٣ج مستدركال )٢

  ٤١٣ ص/ ٣ج ،الكامل األثیر ؛ ابن١١/ ص ٣مروج الذھب جالمسعودي ، )٣

  . ٧٧ ص/ ٨ جالبدایة  )٤

 



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٥٢( 
 

رواة ثقة في روایاتھم عند البخاري ومسلم وتنوع طرقھا من ، األحادیثولعل كثرة تلك        

  وبمعنى ومتشابھ منھا :  مختلفة في ألفاظ ھي التي دفعت الحاكم الى روایتھا 

 أما:  فقال ، تراب أبا تسب أن منعك ما:  فقال سعدا أمر معاویة:  " النیسابوري  ال الحاكمق -١

 حمر من إلي أحب منھن واحدة لي تكون ألن ، أسبھ فلن اهللا رسول قالھن ثالثا ذكرت ما

ولم یخرجھا  وقاص أبي بن سعد بن عامر طریق عن نفس الروایة مسلم وذكر، )١(" ...النعم

  .البخاري 

 كامل بن أحمدعن  األولىسلمة ،  أمعن روایتین عدة روایات منھا النیسابوري ذكر الحاكم  -٢

 فیكم وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول أیسب  :الجدلي اهللا عبد أبي عن...بسنده  القاضي

 وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول سمعت فقالت نحوھا كلمة أو، اهللا سبحان أو اهللا معاذ فقلت

 حدیث "ھذابقولھ  الروایة  ةوأكد الحاكم على صح، )٢(" سبني فقد علیا سب من یقول

  ." یخرجاه ولم اإلسناد صحیح

 في وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول یسبأھا : "لوق )٣(ربعي بن بیبشلقولھا : ة ثانیالو      

 فاني قالت الدنیا عرض نرید أشیاء لنقول أنا قال طالب أبي بن فعلي قالت ذلك ىوأن قال نادیكم

 اهللا سب فقد سبني ومن سبني فقد علیا سب من یقول وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول سمعت

وھنا ، صحاح والحقھا بالالنیسابوري وأن الشیخین لم یخرجاه .فأستدركھا الحاكم  )٤(" تعالى

تؤكد حرمة قد كرر الحدیث بصیغ مختلفة  وآلھ) علیھ اهللا (صلىالنیسابوري أن الرسول یبین الحاكم 

  ورسولھ الكریم . جل وعال اهللا  دعن األمروعظمة ذلك  (علیھ السالم)سب اإلمام علي

  . ١٧١ ص/ ١٢، السنن ج الترمذي ؛ ١٢٠ص/  ٧ ج مسلم صحیح ؛ ٤٥٧٥رقم الحدیث ١١٧ص /٣ج مستدرك )١

 ص الطوسي ،أمالي؛ ٢٤٦ ص /١ ج المستقیم ینظر: البیاضي ،لصراط؛ ٤٦١٤،رقم الحدیث ١٣٠ص /٣ج مستدركال )٢

٦٢٥  . 

 حدود في توفي ورجع أناب ثم عنھ اهللا رضي علي على خرج ممن كان األشراف أحد التمیمي ربعي بن شبیبوھو " )٣

" ینظر: للھجرة  التسعین حدود في توفي إنھ وقیل داود أبو لھ وروى وحذیفة طالب أبي بن علي عن وروى للھجرة الثمانین

 ٥٩ص/١٦ج بالوفیات الوافيالصفدي ،  

  ٤٦١٦رقم الحدیث ، ١٣٢ص /٣ج مستدركال )٤



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٥٣( 
 

ا منھ(علیھ السالم) بعض الصحابة في النھي عن سب اإلمام علي ات عن ذكر أیضًا روایكما       

 آذیت اهللا عدو یا فقال عباس ابن عند علیا فسب الشام أھل من رجل جاء أبن عباس "قالعن 

 وأعدلھم واآلخرة الدنیا في اهللا لعنھم ورسولھ اهللا یؤذون الذین أن وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول

  )١("صحیح حدیث ھذا ، آلذیتھ حیا وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول كان لو مھینا عذابا

 فقام طالب أبي بن علي سب شعبة بن المغیرة نأقال الحاكم النیسابوري " أرقم بن زیدوعن      

 األموات سب عن نھى وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول أن تعلم ألم مغیرة یا فقال أرقم بن زید إلیھ

  .)٢( یخرجاه" ولم مسلم شرط على صحیح حدیث ھذا ، مات وقد علیا تسب فلم

 حججنا قال طلحة أبي بن علي عن الھمداني یسار بن الولید عنالنیسابوري وذكر الحاكم       

 بن معاویة ھذا أن للحسن فقیل حدیج بن معاویة ومعنا بالمدینة علي بن الحسن على فمررنا

 لقیتھ ان واهللا فقال فعلت ما فقال لعلى الساب أنت فقال بھ فاتي بھ عليَّ فقال لعلي الساب حدیج

 عنھ یذود وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول حوض على قائما لتجده القیامة یوم تلقاه أحسبك وما

 خاب وقد وآلھ علیھ اهللا صلى المصدوق الصادق حدثنیُھ عوسج من عصا بیده المنافقین رایات

   .)٣(" یخرجاه ولم اإلسناد صحیح حدیث ھذا ، افترى من

من الروایات واألحادیث  ویتضح أن الحاكم النیسابوري قد أستدرك على البخاري ومسلم     

وعد ذلك انتقاصًا  )السالم علیھ(االنتقاص من اإلمام علي  عن السب ،أوالتي تنھى الصحیحة 

  . )وآلھ علیھ اهللا صلى(للرسول العظیم

 ٢١٣ / ص ١امالي ج ینظر: الطوسي ،٤٥١٧رقم الحدیث ١٣١ ص/٣ج المستدرك )١

 . ٤٥٨ ص /٨ ج التھذیب تھذیبابن حجر، ؛ ینظر:١٤١٩،رقم الحدیث ٥٤١ص/٣ج المستدرك )٢
 .٦١٩ص أمالي ،الطوسي ؛  ٨٩ ص الطالب كفایة،لكنجي ا؛ ینظر:٤٦٦٩، رقم الحدیث ١٤٨ص /٣ج مستدركال )٣

  

  

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٥٤( 
 

 اهللا صلى(النبي قول والثالثون التاسعفي كثرة األحادیث والتي بلغة " األمینيمحسن وذكر     

البراءة من قد أعذر من اجبر على ذلك دون  )١(" .... سبني فقد علیا سب من )وآلھ علیھ

 ، سبي على ستعرضون إنكم "  ) السالم علیھ( عليبقول اإلمام الھي الوالیة الن الوالیة فرض 

 على فإني تفعلوا فال مني البراءة على ستعرضون وإنكم أال ، فسبوني أنفسكم على خفتم فإن

 لي فإنھ فسبوني السب فأما مني والبراءة بسبي سیأمركم وإنھ أال)السالم علیھ(  عنھو، الفطرة

  )٢(". نجاة ولكم زكاة

 انھ اهللا یعلم مكرھا كارھا لعنني فمن .. لعني على معرضون إنكم أال: ) السالم علیھ(  عنھو     

 سبقني یلعني فلم لسانھ أمسك ومن ، معا )وآلھ علیھ اهللا صلى( محمد على وھو أنا وردت مكرھا كان

 وال، اهللا وبین بینھ حجاب فال بلعني صدره منشرحا لعنني ،ومن بالبصر لمحة أو سھم كرمیة

  ) ٣(. ") وآلھ علیھ اهللا صلى(  محمد عند لھ حجة

 . ٣٥٥ ص /١ ج الشیعة أعیان )١

 ص /٤٣ ج األنوار بحارالمجلسي ،؛  ٣٥٦ ص/١ج النھج شرح ،الحدید أبي ابن؛ ٥٨٠ ص لخصال،ا الصدوقالشیخ  )٢

٣١٦ . 
  .٨٥ ص الشتریع الفضلي ، تاریخ؛  ١٩١/ ص٣ج  ؛ربیع االبرارالزمخشري  ؛ ١٢٠/ ص ٢ج  األمیني ،الغدیر )٣

  

  

  

  

  

  

  

   



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٥٥( 
 

  في الدعوة إلى اإلسالم والھجرة إلى المدینة  )علیھ السالم( أثره" المبحث الثاني 
  السالم)علیھ ( ھأسالم -١

 ھلم یتقّدم منأنھ و على الفطرةمسلمًا  ھجعل ةالكعبداخل  علیھ السالم)(أن مولد األمام علي       

،  ا، فال طاف حول صنم وال سجد لھ بذلك ولم یسجد لصنم قط ، وتكرَّم وجھھ ، )١(شرك أبدًا 

 أول (علیھ السالم) كانو (صلى اهللا علیھ وآلھ)في بیت النبي أأنھ نشوفكانت نفسھ خالصة هللا تعالى ،

 اهللا رسول فأخذ"... وفي ذلك یقول ابن ھشام بھ وإیمانا (صلى اهللا علیھ وآلھ) اهللا لرسول إتباعا الناس

 اهللا بعثھ حتى م)وسل علیھ اهللا صلى( اهللا رسول مع علي یزل فلم ... إلیھ فضمھ علیا وسلم) علیھ اهللا (صلى

الیعقوبي كذلك ،و )٢(" .یزل.. ولم وصدقھ بھ وآمن عنھ اهللا رضي علي فاتبعھ نبیا وتعالى تبارك

  .)٣("عليٌّ بن أبي طالب من الرجال ...كان أول من أسلم  "بقولھ 

دون ترجیح  إلیھإذ جمع كل الروایات التي وصلت في ذلك الطبري اختلفت روایات في حین     

ثم ذكر  بكري وسبع روایات في أب، (علیھ السالم)علي باإلمامعشر روایة   ستمنھا ختص فأاحدھا 

  أوَّلكم إسالمًا قال : قلت ألبي : أكان أبو بكر...عن محمد بن سعد ، " قولھ أخرىفي روایة بعد 

   .)٤("فقال : ال ، ولقد أسلم قبلھ أكثر من خمسین 

(  طالب ابي بن ،عليالخلیلي  جواد: ینظر : ٢٤ ص /١ ج الیقین كشف،لحلي ا ؛٨٤ /ص ٢ ج النبویة لسیرةا،  ھشام ابن )١

  . ١٩ ،ص المھمة الفصول ، الدین الصباغ نور ؛ ٢٢ ص)  ع

 .٨٧،ص٢ائص ج/صالنسائي ،الخ ؛ ٧٥ ص/١ ج النبویة الشامي ، السیرة ؛٨٤ /ص٢ ج النبویة ، لسیرة ھشام ابن )٢

  .٣٢ص٢ج/ الطبراني،المعجم الكبیر

 ،٤٣/ص٢ج الخطیب البغدادي،تارخھ ،٣٨٣،ص٢ج/ المسعودي،مروج الذھبینظر:  ؛٣٢ص٢ج/ تاریخ الیعقوبي )٣

 .٦١ ص الطاھرة الدوالبي ،لذریة ؛ینظر:  ٥٤٠ص ج/١تاریخ الطبري  الطبري، )٤

  

  

  

  

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٥٦( 
 

على كونھ من بأتفاق اغلب الروایات الناس أسالمًا كان أول  (علیھ السالم)بین أنھتیذلك ومن     

أن أبا بكر أول من  "أبي بكرفي حین أن البخاري ومسلم قد نسبوا ذلك إلى  إسالمفي المتقدمین 

أحادیث وروایات تؤكد أن األمام علي  االنیسابوري یستدرك علیھم الحاكم مما جعل ، )١("أسلم 

(علیھ في أكثر من حدیث بأسانید مختلفة عن أسالم أإلمام علي م أول من أسل (علیھ السالم)

  : منھاالبخاري ومسلم وأمور عدة أستدركھا على السالم)

 اهللا صلى النبي نبئ قال انسسنده إلى ب  )٢( األخمسي عمرو بن أحمد سعید يأب عن  روایة  -١

  )٣(" الثالثاء یوم علي وأسلم االثنین یوم وآلھ علیھ

 جعفر بن أحمد عن  م بقولھلأول من  أس (علیھ السالم)أیضا روایة یؤكد بھا أن األمام عليیذكر  -٢

 أول إن قال "ى لھ البخاري ومسلم وھو من رو اهللا رضي أرقم بن إلىوبسنده  )٣(القطیعي

 حدیث ،ھذا عنھ اهللا رضي طالب أبي بن علي وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول مع أسلم من

 اإلمام أسبقیةالخالف حول لمسألة أویال تالحاكم النیسابوري ویقدم ، " اإلسناد صحیح

 بكر أبا أن الحرف ھذا في الخالف " إنمابقولھ  إسالمھمابكر في  أبي أو،(علیھ السالم)علي

 )٤(" البلوغ قبل أسالمھ تقدم طالب أبي بن وعلي أسالما البالغین الرجال أول كان الصدیق

 (صلى اهللا علیھ وآلھ)في ذلك من خالل توثیق ذلك بقول النبي  (علیھ السالم)علي اإلماملعلھ یرجح و

 أولكم وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول : قال قال عنھ اهللا رضي سلمانفي حدیث عن ف

ھنا الحاكم النیسابوري  یذكر قول ) ٥(طالب " أبي بن علي أسالما أولكم الحوض على واردا

في  (علیھ السالم)طالب أبي بن في بیان أن أول من أسلم عليواضح (صلى اهللا علیھ وآلھ) النبي 

   . حین لم یرد ما یدعم ذلك ألبي بكر 
  .٢٣ص/٤جصحیح مسلم ؛ ٢٠٨ص /٥صحیح البخاري ج )١

 .١٢٠/ ص٣جالمستدرك  )٢

 ذي من بقین لسبع مات ـھ ٢٧٤  سنة أول في ولد المحدث العالم الشیخ الحنبلي القطیعي مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد )٣

 .١٣٧/ص١ ج الحاكم رجال ؛الوادعي،٢١٠/ص١ج أعالم سیر :ظرین ؛سنة وتسعون خمس ولھ ـھ ٣٦٨  سنة الحجة

األمالي  ،الشیخ الصدوق ؛ ٤٣ص٢جالطبراني ، المعجم الكبیر ینظر:؛٤٦٩رقم الحدیث  ١٢٠/ ص٣جمستدرك  ال )٤

 .٥٧ص

  .٤٣صمناقب علي بن أبي طالب  ،أبن مردویة ینظر: ؛٤٣٢، رقم الحدیث١٢٠/ ص٣مستدرك  جال )٥



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٥٧( 
 

 األكبر الصدیق أناقولھ "...اكم النیسابوري الذي نقلھ الح(علیھ السالم)علي اإلماموكذلك قول       

وھذا  )١(" األمة ھذه من أحد یعبده أن قبل سنین بسبع الناس قبل صلیت كاذب أال بعدي یقولھا ال

 یعبده لم یذكره البخاري ومسلم  بأنھ عبد اهللا و صلى قبل (علیھ السالم)قول واضح من األمام علي 

  بسبع سنین (علیھ السالم)من أسلم من الرجال غیر علي  (صلى اهللا علیھ وآلھ)أحد ،أي لم یكن مع النبي 

 )٢(علماء الحدیث ومنھم ابن حنبل بعض  أعالهواتفق مع الحاكم في روایة الحدیث      

 من (صلى اهللا علیھ وآلھ) النبي ألن باطل "وھذابقولھ لكن الذھبي رفض ھذه الروایة  ؛ )٣( والنسائي 

 بساعات بعده أو، بساعات قبلھ علي مع وزید وبالل بكر وأبو خدیجة بھ آمن لھ أوحي ما أول

  .)٤(حیث لم یضبط الراوي ما سمع ......" نبیھ مع اهللا وعبدوا

كر ذوالتي لم تكن ألحد  ،من خصالھ التي تمیز بھا سالمھ كان إن إیؤكد الحاكم النیسابوري  -٣

 وأعجمي عربي أول ھو ألحد لیست خصال أربع لعلي" قال عباس ابن في الحدیث عن

  .)٥(..."وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول مع صلى

 .٧٦/ص٣ج الیعقوبي تاریخ ،الیعقوبي؛ ینظر: ١٢١/ ص٣مستدرك  جال  )١

  ؛٥٨٦ ص /٢ ج الصحابة فضائل )٢

  .١٣ ص الصحابة النسائي ،فضائل )٣

 .  ١٢٠/ ص٣مستدرك  جال ،ینظر:ھامش  ؛ ٧٦ص الذھبي،تلخیص المستدرك )٤

 .١٦صمناقب ، أبن مردویة  ؛ینظر:٤٨٧الحدیث ،رقم ١٢٠/ ص٣مستدرك  جال )٥

  

  

  

  

  

  

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٥٨( 
 

 والماء الزاد یحملكانت جلیة ، إذ كان  (علیھ السالم)أسبقیة إسالم اإلمام عليأن وال شك في        

 حراء غار في للعبادة یختلي (صلى اهللا علیھ وآلھ) النبي كان لما السالم) ا(علیھ خدیجةالسیدة  بیت من

 قال أبیھ عن بریدة بن اهللا بدع إلىویسنده  العباسي أب عن النیسابوي  الحاكم یقول في ذلك 

 وھو وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول نطلب معھم وأنا ذر أبي عم ابن ونعیم ذر أبو انطلق"

 اهللا صلى اهللا رسول فقال تدعو ما والى، تقول ما نسمع اتیناك محمد یا ذر أبو فقال مكتتم بالجبل

 في علي وكان بھ وآمنت وصاحبھ ذر أبو بھ فآمن اهللا رسول أنى و اهللا إال إلھ ال أقول وآلھ علیھ

وھذه الروایات لم یذكرھا  )١(..." فیھا أرسلھ وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا لرسول حاجة

  ن فأستدركھا الحاكم النیسابوري على شرطھما لیلحقھا باألحادیث الصحیحة.االشیخ

ي عند أسالمھ ف (علیھ السالم)الحاكم النیسابوري سن اإلمام عليفضال عن ذلك فقد حدد      

  :ـروایتین 

 أبي طالب بن علي أن" العباسي أبفي حدیث عن عشر سنین  األولىـ حددھا في الروایة  ١

   )٢(سنین " عشر ابن وھو أسلم عنھ اهللا رضي

قد أسلم في العاشرة  (علیھ السالم)أن اإلمام عليالنیسابوري المصادر التي سبقت الحاكم ذكرت     

  . )٣(" أول من أسلم علي وعمره إحدى عشرة سنة  ":  إسحاقوقال ابن 

  . ٨٧،ص ؛ینظر: المغازلي،مناقب ٤٧٦، رقم الحدیث ١٢٠/ ص٣مستدرك  جال )١

الحلي  ؛ ٥٦ص الطالب الكنجي،كفایة ؛٥٤ص شھر آشوب ، مناقب آل أبي طالب أبن ؛ ینظر:١٢٠/ ص٣جالمستدرك  )٢

  . ١٧ ص /١ ج الیقین ،كشف

 . ٣١٢/ص٢ج  ؛ الطبري، تاریخ٤٢٥/ ص١،ابن ھشام، السیرة،ج ٤٢٣/ص٢السیرة،ج )٣

  

  

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٥٩( 
 

 بعد أقام" ھلوقفي عمر عشر سنین ب (علیھ السالم)أیده الشیخ المفید الذي نص على إسالمھ و      

 الھجرة بعد سنین وعشر الھجرة قبل بمكة سنة عشرة ثالث منھا سنة وعشرین ثالثا البعثة

 عشر أسلم یوم عمره یكون ھذا فعلى ، سنة وثالثین ثالث المؤمنین وألمیر النبي وتوفي بالمدینة

  .)١(" سنة عشرة إحدى ابن وھو أسلم وقیل سنین

 الحسنبسنده عن  قال "أخبرنيست عشرة سنة في روایة عنھ  أوخمس عشرة ذكره الحاكم  -٢

الحاكم قد رجح ھذه  أن" ویبدو  سنة عشرة ست ابن أو، عشرة خمس ابن وھو علي أسلم قال

 ألني ذلك قدمت وإنما من األول أولى اإلسناد ھذابقولھ "  إسنادھامن جھة علوه في الروایة 

 .)٢(" فیھ علوت

ھـ عمره ٢ سنةفي غزوة بدر  (علیھ السالم)كما أن الحاكم النیسابوري یذكر سن اإلمام علي     

 شرط على صحیح وقال عباس ابن عن بسنده روىوالنیسابوري  قال الحاكمن سنھ وعشر

   )٣(".  سنة عشرین ابن وھو بدر یوم علي إلى الرایة دفع ص اهللا رسول أن الشیخین" 

التي ذھبنا الیھا والتي  األولىالحاكم في روایتھ تلك یناقض نفسھ في الروایة  أنوال شك في      

ة یفي بدا كان  (علیھ السالم)علي اإلمامعمر  أنإذ  أعالهیوثقھا الكثیر من المؤرخین  كما ذكرنا 

 ثالث نحو البعثة بعد بمكة أقام (صلى اهللا علیھ والھ)النبي عشرة سنین أو أقل ألن اإلسالمیةالدعوة 

   . ھجرتھ  من شھرا عشر تسعة رأس على بدر وكانت سنة عشرة

 .٢٥٦/ص٢ المختارة الفصول )١

 . ٤٥٦٧رقم الحدیث ١٢٠/ ص٣مستدرك  جال )٢

 ٢/ جاإلصابة ،ابن حجر ؛ ٩ ، ٨ ص /٢ ج اآلثار ،شكل لطحاويینظر: ا؛٤٥٧٨،رقم الحدیث ١٤٠/ ص٣مستدرك  جال )٣

 .٥٠٧ ص

  

 

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٦٠( 
 

إلى اإلسالم وجھوده  )صلى اهللا علیھ وآلھ(دور كبیر في دعوة النبي  )علیھ السالم(لألمام عليكان        

  ذكرھا الحاكم النیسابوري منھا : ةفي تثبیت أركانھا وجذورھا واضح

  في بدایة دعوتھ لإلسالم في حدیث الدار: )صلى اهللا علیھ وآلھ(وقوفھ إلى جانب النبي  )١

كما سبق إلى  بدایات الدعوة )صلى اهللا علیھ وآلھ (مع النبّي  )علیھ السالم(األمام علي عاش        

 (صلى اهللا علیھ وآلھ)عجزت قریش عن إیقاف مّد الدعوة اإلسالمّیة ومنع النبّي ، إذ اإلیمان والھجرة 

دعوة كل بني ھاشم  )صلى اهللا علیھ وآلھ (نبیُھ  بعد البعثة بقلیل أمر اهللا تعالىو،  الھدایة من التبلیغ و

لى إودعاھم  )صلى اهللا علیھ وآلھ (النبي   ھممعجلذلك  )١("یَن َوَأْنِذْر َعِشیَرَتَك اَالْقَرِب"قولھ تعالى ب، 

دیث یوم اإلنذار ھو وح، تعالى  واختار منھم وزیره ووصیھ وخلیفتھ ، كما أمره ربھ  اإلسالم

بیعتھ  إلىبدعوة منھ لغرض دعوتھم  (صلى اهللا علیھ وآلھ)عن اجتماع عشیرة النبّي  الحدیث الخاص

   )٢(.ومؤازرتھ

(علیھ علّي اإلمام  من عشیرتھ األقربین: ھو (صلى اهللا علیھ وآلھ)لرسول اهللا   وكان أّول استجاب      

باس ، عن علي بن أبي طالب اهللا بن ع عن عبد بسندن ومنھم الطبري یالمؤّرخوذكر ذلك  السالم)

(صلى اهللا علیھ دعاني رسول اهللا  " (صلى اهللا علیھ وسلم)على رسول اهللا  أعاله اآلیةلّما نزلت ھذه قال "

، فضقت بذلك ذرعًا وعرفت  األقربینفقال : یا علي ، إّن اهللا یأمرني أن ُأنذر عشیرتي  وسلم)

أرى منھم ما أكره ، فصمتُّ علیھا ، حّتى جاءني جبرئیل فقال لي :  األمرأّني متى ُأبادیھم بھذا 

وقد أمرني اهللا تعالى أْن ...لنا صاعًا من طعام ،  یا محّمد إّال تفعل ما تؤمر یعّذبك رّبك ، فاصنع

ویكون أخي ووصّیي وخلیفتي فیكم فأحجم القوم أدعوكم إلیھ ، فأّیكم یوآزرني على أمري ھذا 

إّن برقبتي وقال :  قال : فأخذ ا نبّي اهللا ، أكون وزیرك علیھ ی أحدثھم سّنًا ا عنھا جمیعًا فقلت وأن

طالب  ألبيفقام القوم یضحكون ویقولون ، م فاسمعوا لھ وأطیعواوخلیفتي فیك ھذا أخي ووصّیي

  . )٣( ": قد أمرك أْن تسمع لعلي وتطیع

 . ٢٦أیة  الشعراء )١

 . ٤٢/ ص٢جاإلرشاد ،لمفید الشیخ ا ؛ ١٧٦ ص /٢ ج النبوة البیھقي ،دالئل  )٢

   .٢٠٦ ص/ ٧ ج مجمع البیانتفسیر  الطبرسي ؛ ؛ ٦٣ ، ٢١٤ اآلیة ، الشعراء تفسیر ؛ ٥٣٤ص/ ١ ج الطبري تاریخ )٣



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٦١( 
 

 علیھ( علي األمام دور یذكروا لم ولكن اآلیة ونزول الروایة ذكروا فقد ،الصحیحین في أما     

 في وصیھ ویكون یولیھ بأنھ) وآلھ علیھ اهللا صلى(للرسول وإجابتھ طالب أبي عشیرة جمع في) السالم

 لما:  قال" ھریرة أبي عن مسلم روى حیث  مخالف معنى في ذكرھا وإنما اإلسالم ونشر تحمل

 یا:  فقال وخص فعم فاجتمعوا قریشا )وآلھ علیھ اهللا صلى( اهللا رسول دعا"   أعاله اآلیة ھذه نزلت

 یا. . .  النار من أنفسكم أنقذوا  كعب بن مرة بني یا  النار من أنفسكم أنقذوا  لؤي بن كعب بني

  فاطمة یا.  النار من أنفسكم أنقذوا  المطلب عبد بني یا ، النار من أنفسكم أنقذوا  ھاشم بني

  ) ١(" .  ببالئھا سأبلھا رحما لكم أن غیر شیئا اهللا من لكم أملك ال فاني ، النار من نفسك أنقذي

 قام األقربین عشیرتك وأنذر نزلت لما:"  قالت عائشة عن ، والترمذي، البخاري ورواه        

 یا ، المطلب عبد ابنة صفیة یا ، محمد ابنة فاطمة یا: "  فقال وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول

أن نجد في حین  )٢( "عبد المطلب ، ال أملك لكم من اهللا شیئا ، سلوني من مالي ما شئتم بني

وكان لم یتزوج غیرھا  (علیھا السالم)كان في مكة وفي حیاة السیدة خدیجةمبارك نزول ھذه اآلیة 

 عن علي ، رضي اهللا عنھ ، قال : لما نزلت ھذه اآلیة":ذكرھا احمد في مسنده كمافي حیاتھا  

صلى اهللا علیھ وسلم  من أھل بیتھ ، فاجتمع ثالثون ، جمع النبي   وأنذر عشیرتك األقربین

من یضمن عني دیني ومواعیدي ، ویكون معي في الجنة ، : فأكلوا وشربوا قال : وقال لھم

فقال رجل  لم یسمھ شریك  یا رسول اهللا ، أنت كنت بحرا من یقوم  ،  ویكون خلیفتي في أھلي ؟

  وروي أیضا  "بھذا ؟ قال : ثم قال اآلخر ، قال : فعرض ذلك على أھل بیتھ ، فقال علي : أنا

یا بني عبد المطلب ، إني بعثت إلیكم خاصة وإلى الناس عامة ، وقد رأیتم من ھذه .... "   وقال

قال : فلم یقم إلیھ أحد  قال :   " أیكم یبایعني على أن یكون أخي وصاحبي ؟اآلیة ما رأیتم ، ف

ثم قال ثالث مرات ، كل ذلك أقوم إلیھ  .  اجلس : فقمت إلیھ وكنت أصغر القوم  قال : فقال

  )٣( "حتى كان في الثالثة ضرب بیده على یدي ؛اجلس : فیقول لي

  .٣٦٠ص/  ٢ ج مسند،أحمد ؛ ٢٥٠ ص/ ٦ ج سنن،النسائي  ؛ ١٩٢ ص/ ١ ج مسلم صحیح )١

  .  ١٩١ ص/ ٩ ج سنن، الترمذي ؛  ١٧٩ص/  ٢ البخاري صحیح )٢

 . ٥١٩ ،ص ٣٣٣ ص/ ٢ ج مسند، أحمد  )٣

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٦٢( 
 

التي  أن یستدرك أحادیث ذلك ھو ما دفع الحاكم النیسابوري  الصحیحین عن ولعل إغفال     

التي وجھھا لعشیرتھ و وآلھ) علیھ اهللا (صلىلدعوة الرسول )(علیھ السالمتضمنت إجابة اإلمام علي

ذكر ھذه الروایة  بذكر دور اإلمام علي  النیسابوري الحاكمكما أن ة  وموالتھ في الدنیا واآلخر

 أیكم عمھ لبنى وآلھ) علیھ اهللا (صلى النبي قال"حیث قال وأنھ یوالیھ في الدنیا واألخر  (علیھ السالم )

 علي فقال أكثرھم على مر حتى ال فقال فأبوا معھم جالس وعلي قال واآلخرة الدنیا في یوالیني

وأكد الحاكم النیسابوي بصحة )١(" واآلخرة الدنیا في ولیي أنت فقال واآلخرة الدنیا في أتوالك أنا

  .)٢("یخرجاه ولم اإلسناد صحیح حدیث ھذاالحدیث بقولھ "

 )وآلھ علیھ اهللا صلى( النبي خلیفة )السالم علیھ( عليالحاكم النیسابوري أن اإلمام  نصویتبین من        

اإلمام   )وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى(ظھر فیھا النبيأھذه الدعوة وأن  ،سنة عشرة إحدى وعمره ،وولیھ 

  (علیھ السالم )مع علمھ (علیھ السالم )اإلمام علي  و ، لیھ إمن بعدِه وعرفھ لألقربین  (علیھ السالم )علي 

اخذ برقبتھ وقال فیھ ما و (علیھ السالم )لیغ وبادر بالقبول بمؤازرتھ من بعده في التل ولقبالبالعاقبة 

 من السالم علیھ علي المؤمنین أمیر إلیھ فقام ویؤكد ذلك قول الشیخ  المفید " مر وأمرھم بطاعتھ

 اهللا صلى النبي لھ فقال اهللا رسول یا أوآزرك أنا:  فقال سنا یومئذ أصغرھم وھو جماعتھم بین

 القول صریح وھذا ، بعدى من وخلیفتي ووارثي ووزیري ووصیي آخى فأنت اجلس وآلھ علیھ

 اهللا رسول فان  ھذاب ، النبویة الدعوة أوائل في الحدیث ھذا صدور وأن )٣("االستخالف في

 .الناس لعموم بعده من مطاعا إماما علیا ھینصب

 ١/٢٠٥الم المدرستین عالعسكري : ممرتضى ینظر: ؛ ٤٦١رقم الحدیث ٣٦٦/ص٣المستدرك  ج )١

  . ٣٦٦/ص٣المستدرك  ج )٢

 عیان،لعاملي ا ؛ ١٠٣ /ص ١ دمشق ج تأریخ ،أبن عساكر ؛٦٢ ص/ ٢ جالكامل ینظر: أبن األثیر،  ٥ ص/ ١ ج إلرشادا )٣

  . ٣٧٢ ص /١ ج الشیعة

  

  

  

  

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٦٣( 
 

  في  تحطیم األصنام في مكة   )علیھ السالم(مشاركتھ  -٣

صلى اهللا (على فراش النبي  )علیھ السالم(صنم قریش في لیلة مبیت اإلمام علي  تحطیمإن          

 عینی لمومنھم من ذكر الحادثة ولكنھ  بعض المؤرخینوخروجھ مھاجرًا نّص علیھا  )علیھ وآلھ

اكتفى بذكر  دفق )علیھ السالم(اإلمام علي و)صلى اهللا علیھ وآلھ(النبي  حطمھ الصنم الذي  وأاللیلة، 

أھو قبل الھجرة، أم في عام  الحادثة فقط مما جعل صعوبة كبیرة في تشخیص زمان الحادثة

المشھور في أن عملیة تكسیر األصنام إنما كانت محصورة في عام فتح مكة  إتباع، أي ھـ٨الفتح

  .فقط

انطلق بي رسول اهللا صلى اهللا علیھ " ةار بعض المؤرخین إلى أن الحادثة قبل الھجرشأو      

انطلقت أنا والنبي صلى و" )١( "آلھ وسلم إلى األصنام فقال: اجلس، فجلست إلى جنب الكعبة...و

   )٢( ...."اهللا علیھ وسلم حتى أتینا الكعبة

 صنم الذي حطم الیشیر زمان أو  نأدون من ھذه الحادثة بشكل مختصر  البخاريذكر قد و      

على ما  قال : قال لي علي بن أبي طالب: أال أبعثك " (علیھ السالم)وینتھي سندھا إلى اإلمام علي

وال قبرًا مشرفا إال  بعثني علیھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : " أن ال تدع تمثاال إال طمستھ ، 

 .. أرسلك ؟ قال : وبأي شيء  :قال للنبي صلى اهللا علیھ وسلم عن عمرو بن عبسة أنھ ،سویتھ 

  ) ٣("بھ شيء.  یشرك كسر األوثان ، وأن یوحد اهللا ال

 /٥ج لنسائيسنن االنسائي ، ؛ ٢٩ص /٣ج السیرة الحلبیةالحلبي ، ؛ ٣٠٤ص /١٣تاریخ مدینة بغدادجالخطیب البغدادي ، )١

نظم درر السمطین ،لزرندي ا؛ ٥٣٤ص /٨ابن أبي شیبةج؛ ٢٥١ص /١مسند ج،أبي یعلى الموصلي ینظر: ؛ ١٤٢ص

  .١٢٥ص

  .٨٤ص /١مسندج،أحمد بن حنبل  )٢

 .٢٣/ص٢صحیح ج؛مسلم ، ٢٤٥/ص٥صحیح البخاري ج  )٣

        

  

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٦٤( 
 

حدد بوضوح وادیث إذ حدد فیھا تحطیم األصنام النیسابوري اخرج األحالحاكم ولذلك       

السنة التي وقعت فیھا حادثة تكسیر األصنام قبل الھجرة النبویة المباركة، لیلة مبیت اإلمام علي 

حینما عزم على الخروج من مكة مھاجرًا إلى  )اهللا علیھ وآلھ صلى(على فراش رسولھ  )علیھ السالم(

صلى اهللا علیھ (وعلیھ: إّن اختیار ھذه اللیلة تحدیدًا أي لیلة المبیت على فراش رسول اهللا  المدینة

 بكرأبو  عن بسنده  بلفظ صریح، وھو )علیھ السالم(عن علي وخروجھ من مكة مھاجرًا  )وآلھ

لما كان اللیلة التي أمرني  قال " (علیھ السالم)علي  اإلمام إلى..ویرجع بسنده إسحاق بن محمد

أن أبیت على فراشھ وخروجھ من مكة مھاجرًا، انطلق بي  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا 

  )١( ."رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم إلى األصنام.....

 طریقة واحدة في قلع الصنم من على سطح الكعبةعلى  كان  صنم قریش األكبر حطیمت و     

فألقیت صنمھم األكبر صنم " فروي كان من نحاسوالذي تم تكسیره  أسم الصنم ذكر كماو

فجعلت أزاولھ عن یمینھ وكذلك طریقھ في قلعھا " )٢( "قریش وكان من نحاس موتدا بأوتاد 

  "وعن شمالھ وبین یدیھ ومن خلفھ حتى إذا استمكنت منھ

فمازلت أعالجھ ویقول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ ": على ذلك  انیسابوري الحاكمویؤكد      

 علیھ تمثال صفر أو" كانو،  )٣( "وسلم: أیھ أیھ فلم أزل أعالجھ حتى استمكنت منھ

ألق صنمھم األكبر صنم قریش وكان من نحاس، وكان موتدا بأوتاد من ".بلفظ: "نحاس

ألق صنمھم األكبر صنم " وبنفس السند بلفظ: بوري ذكر الصنم بتحدیدُهالنیسا الحاكموأن ."حدید

  .البخاري ومسلم ولم یخرجاه  )٤"(قریش وكان من نحاس موتدا بأوتاد

  .٤٤٧رقم الحدیث ١١٣، ص/٢المستدرك ج )١

 .١٤٢ص/٥سنن النسائي الكبرى ج ؛٢٩ص /٣السیرة الحلبیة: ج ؛٣٠٤، ص١٣تاریخ مدینة بغداد ج )٢

  . ٨٤ص /١مسند ج، أحمد بن حنبل ؛ ینظر: ١١٣ص/٢المستدرك ج )٣

 . ٨٤ص/ ١جمناقب  أحمد بن حنبل؛ ٤٥٩٠،رقم الحدیث ١١٣ص /٢المستدرك ج )٤

  

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٦٥( 
 

 ةبذكر الروایة تحطیم األصنام قبل الھجر اوبھذا فأن الحاكم النیسابوري  فقد أستدرك علیھم      

وأیضًا ذكر الكیفیة في تحطیم  )وآلھصلى اهللا علیھ (بتحدید الوقت في لیلة المبیت في فراش النبي 

وبذلك فأنھ أستخرج الروایة ممن  )صلى اهللا علیھ وآلھ(الرسول   األصنام وبذكر وبصعوده على كتفي

 ) السالم علیھ( وأن الحاكم النیسابوري قد ذكر صعود األمام علي  ، الم یخرجاھا فأستدركھا علیھم

لم یستطیع حمل  ) السالم علیھ( بوصفھ لذلك بأن األمام علي  ) وآلھ علیھ اهللا صلى( على كتفین الرسول

 اهللا صلى اهللا رسول صعد ثم"... بقولھ الحاكم النیسابوري في نفس السند ) وآلھ علیھ اهللا صلى( النبي 

 فجلست اجلس قال تحتھ ضعفي رأى فلما بھ فنھضت انھض قال ثم منكبي على وآلھ علیھ

 منكبي على اصعد علي یا لي قال ثم وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول لي وجلس عنى فأنزلتھ

وھنا الحاكم  ،ولم یذكر ھذه في الصحیحان ، )١( .... بي نھض ثم منكبیھ على فصعدت

 رأىبقولھ  )وسلم علیھ اهللا صلى(لم یستطع حمل النبي ) السالم علیھ(النیسابوري یذكر أن اإلمام علي

فھو الذي قلع باب  وھو المعروف بقوُةوھو لیس ضعف في جسد اإلمام الطاھر  تحتھ ضعفي

بل أن اإلمامة ال ، )٢( ذلك غیر إلى ذراعا أربعین بھ فرمى رجال أربعون إال یقلھ ال وكانخیبر 

 ، الرسالة لثقل حملھ استطع لم .... االنصاري اهللا عبد بن جابر عن" بقول یمكن أن تحمل النبوة

 خلق الذي فو علیھ واستویت ظھره لي وطأطأ ونزل فضحك اركبك بل اهللا رسول یا:  قلت

 الكعبة ظھر عن ھبل فألقیت ، بیدي ألمسكتھا السماء امسك أن أردت لو النسمة وبرأ ةبجال

 ینزل أن أراد علیا انو زھوقا كان الباطل إن الباطل وزھق الحق جاء وقل:  تعالى اهللا فأنزل

 األرض على وقع ولما )وسلم علیھ اهللا صلى( النبي على وشفقة تأدبا المیزاب صوب في نفسھ فألقى

 الرفیع المكان ھذا في نفسي القیت ألني:  فقال ؟ تبسمھ عن )وسلم علیھ اهللا صلى( النبي فسألھ تبسم

   .)٣( "جبریل انزلك و محمد رفعك وقد الم یصیبك كیف قال  الم أصابني وما

ابن أبي شیبة  ؛٣٠٣ص /٢ینابیع المودةج ،لقندوزيا ؛٦٠٨نھج اإلیمانص ،ابن جبر؛؛ ینظر: ١١٣ص/٢المستدرك ج )١

 .٥٣٤ص /٨مسند ج،

 .١٧٧ ص ٢ ج الشافي، المرتضى لشریفا )٢

 . ١٢ ص/ ٧ ج الغدیراألمیني،  )٣

 

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٦٦( 
 

 قال الذي أنا:  ) السالم علیھ( علي عن"و ) السالم علیھ( قول األمام علي  الفضیلةومما أكد ھذه         

 ھادم أنا ، والعزى الالت كاسر أنا ، مكة فتح صاحب أنا ... " ) السالم علیھ( جبرئیل األمین في

 وكسرت ) وآلھ علیھ اهللا صلى(  النبي كتف على علوت أنا ، األخرى الثالثة ومناة ، األعلى الھبل

  )١(". ونسرا ویعوق یغوث كسرت الذي أنا ، األصنام

 ،حیحان وأكد على صحتھا في اإلسنادأستدرك مما لم یخرجاه الصوأن الحاكم النیسابوري       

صلى اهللا علیھ (فإن ھذه الروایات قد أجمعت على حقیقة واحدة وھي أن النبي األكرم ذلك  وروى

قد قام بتكسیر صنم قریش لیلة خروجھ من مكة مھاجرا إلى المدینة فھو الذي صعد على  )وآلھ 

وارتقى سطح الكعبة وقام بقلع صنم قریش األكبر فقذف بھ من على ) صلى اهللا علیھ وآلھ(كتف النبي 

  )٢( سطحھا فتكسر كما تنكسر القواریر ثم نزل

  .٩٥ /ص ٢ ج الخمیس تاریخ ، بكري الدیار )١

  .٤٥ ، ص) ع(  طالب أبي بن ،علي الخلیلي جواد محمد؛ ١٢٥ ص /٢ ج األبرار حلیة،  بابویھ ابن )٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٦٧( 
 

  إلى المدینة  (صلى اهللا علیھ وآلھ)النبيمساندتھ في ھجرة  - ٤

حتى   ًاالقتل والتعذیب والتنكیل والجوع لمدة ثالثة عشر عامفي مكة من ن والمسلمعانى      

  )١(یثرب ،  إلىوللمؤمنین بالھجرة   (صلى اهللا علیھ وآلھ) ن اهللا لرسولِھأِذ

وما سیتركھ  من آثار من مكة  )وآلھصلى اهللا علیھ ( النبيتبعات ھجرة من  قریش خافتعندھا     

 الضطھاد تھااطاق كل تبذل فقدلذلك  ، اإلسالميمع انتشار الدین  تھا االقتصادیةمكان على

في دار الندوة ، واتفقوا على  " تِھقبیل ھجر " وااجتمع، فالمتاحة  الظلم وسائلمختلف ب المسلمین

(صلى اهللا النبي  لتكون مھمتھ قتل من كل قبیلة رجًال  فاختاروا،   (صلى اهللا علیھ وآلھ)رسول اهللا قتل 

فأتى جبریل رسول "ذلك بقولھ  إلىابن ھشام  أشاروقد ، بضربة واحدة من سیوفھم   علیھ وآلھ)

ال تبت ھذه اللیلة على فراشك الذي كنت تبیت علیھ... فلما كان "فقال  (صلى اهللا علیھ وآلھ)اهللا 

فلما رأى رسول اهللا  ،من اللیل ، اجتمعوا على بابھ فترصدوه حتى ینام ، فیثبون علیھ  )٢(العتمُة

مكانھم ، قال لعلي بن أبي طالب ، نم على فراشي ، واتشح ببردي الحضرمي  صلى اهللا علیھ وآلھ)(

في  ینام )والھ صل اهللا علیھ(م ، وكان رسول اهللا فنم فانھ ال یخلُص إلیك شْي تكرھھ منھ األخضر،

   )٣(" نام  أذابرده ذلك 

 .١٩١ص/ ١٣ ج تاریخ بغداد،  الخطب البغدادي ؛ ٣٧٢ ص/ ٢ ج تاریخالطبري    )١

  .١٧٨ص /١ جغریب الحدیث  ،ابن قتیبة  ؛ ینظر: الظالم  ،العتمة  )٢

 .  .٤٦ص/١٧جعمدة القاري  ،؛ العیني   ٣٠٣ص/١جانساب اإلشراف ، ؛ البالذري  ٢٣٢ص/٢جالسیرة النبویة ، )٣

       

  

  

  

  

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٦٨( 
 

وذلك اللحظات الحرجة  لم یغب عن الرسول في تلك (علیھ السالم) علي اإلمام أنوھنا یتبین       

 علیھما الحسین اإلمام بن العابدین زین علي اإلمام عنحدیث ابتغاء مرضاة اهللا تعالى ففي 

 ، السالم علیھ طالب أبي بن علي ، اهللا مرضاة ابتغاء نفسھ شري من أول أن بقولھ  " السالم

  )١(:  وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول فراش على مبیتھ عند ، علي وقال

   والحجر العتیق البیت طاف ومن   الحصى وطأ من خیر نفسي وقت

   المكر من اإللھ الطول ذو فنجاه     بھ یمكروا أن خاف إلھ رسول

   ستر وفي اإللھ حفظ وفي موقى    آمنا الغار في اهللا رسول وبات

 واألسر  القتل على نفسي وطنت وقد    یتھمونني ولم أراعیھم وبت

 إلى أللیلھ تلك في أوحى،  اهللا أن": بقولھ  أكثرتلك الروایة بتفاصیل  الیعقوبي ویذكر     

 كالھما الحیاة فأختار ؟ صاحبھ یواسي فأیكما بالموت أحدكما على قضیت نيإ ومیكائیل جبرائیل

 عمر ُتوجعل،  محمد وبین بینھ آخیت،  طالب أبي بن كعلي كنتما ھال:  لیھماوحى اهللا إأف

 أھبطا،  مضجعھ في وقام، لبقاءبا محمدًا  ثرآو الموت علي فاختار،  خراآل من أكثر حدھماأ

 یحرسانھ رجلیھ عند واألخر رأسھ عند احدھما فقعد ومیكائیل جبرائیل فھبط عدوه من،  فحفظاه

 اهللا يیباھ مثلك من طالب أبي أبن یا لك بخ بخ:  یقول وجبریل الحجارة عنھ ویفرقان عدوه من

 (صلى اهللا علیھ وآلھ)قد افتدى رسول اهللا (علیھ السالم) علي أن اإلمام أي )٢("سماوات سبع مالئكة كب

شأن الدین الجدید الذي كلف بھ اهللا تعالى الرسول ووصیھ  إعالءبنفسھ باختیار الموت من اجل 

  .  )٣(وقد أغفل البخاري ومسلم عن ذلك في حین ذكرتھ الكتب األخرى  ،اإلمام علي 

  .٢٣٣/ص٣المستدرك ج )١

  .   ٣٩ص/٢ جتاریخ  ،الیعقوبي  )٢

 ٣٧٢ ص/ ٢جالرسل تاریخالطبري، ؛ ٣٣٤ص/١ج؛ البالذري : انساب اإلشراف ،  ٢٣٢ص/٢جالسیرة النبویة ،ابن ھشام  )٣

. 

  



   )ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت السالم)يف كتاب املستدرك على الصحاإلمام علي (عليه سرية                     

 

 )٦٩( 
 

أحاطوا بداره، ینتظرون  أنھمفي  أعالهالى ذكر الروایة النیسابوري  الحاكمدفع  وھذا ما    

 أندخلوا البیت وانھالوا یضربون بالحجارة ظنا منھم  أنھمویضیف انتصاف اللیل ونوم األعین،

 بالحجارة یرمى عنھ اهللا رضي علي جعل"..... في الفراش فیقول  (صلى اهللا علیھ وآلھ)رسول اهللا

 یخرجھ ال الثوب في رأسھ لف وقد، )١(یتضور وھو) وآلھ علیھ اهللا صلى( اهللا نبي یرمى كان كما

 وأنت نرمیھ یتضور ونحن ال صاحبك وكان للئیم انك فقالوا رأسھ عن كشف ثم أصبح حتى

  .)٢("  ذلك استنكرنا وقد تتضور

وھو یقرأ قولھ تعالى: (َوَجَعْلَنا ِمن خرج من داره  (صلى اهللا علیھ وآلھ)رسول اهللا  أنفي حین       

بیده قبضة من تراب، فرمى و، )٣()َبْیِن َأْیِدیِھْم َسدًّا َوِمْن َخْلِفِھْم َسدًّا َفَأْغَشْیَناُھْم َفُھْم َال ُیْبِصُرون

  . )٤(بھا على رؤوسھم، فما شعر القوم بھ حّتى تجاوزھم، ومضى إلى غار ثور

 . ٥٤ص /٧ جالخلیل الفراھیدي : كتاب العین  ینظر:یتضور : صیاح  وتلو عند وجع من ضرب  )١
 .٢٣٣/ص٣المستدرك ج )٢

  . ٩سورة یس أیة : )٣

 .٤٦٣ ص أمالي،الطوسي  )٤
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 )٧٠( 
 

تعالى   اهللا من بأمر كان (علیھ السالم)یؤید أن مبیت األمام علي النیسابوي الحاكم یتبین ان         

حین  أعالهمع ما ذكره ابن ھشام  عارضتی بدوره وھذا، ثانیًا ھ قد ضحى بنفسھ فداء لھ انو أوًال

  األخضر الحضرمي ببردي اتشح":   قولھب(علیھ السالم) علي ماملإل )آل علیھ اهللا (صلى النبي كالم جاء

 علیھ اهللا (صلى النبي قول نإف  )١( "اهللا شاء نإ مكروه منھم  لیكإ یخلص ال نھإف،  فراشي على ونم

 ضمن قد )آل علیھ اهللا (صلى نھإ معناُه، "تكرھھ شيء لیكإ یخلص ال": (علیھ السالم)علي ماملإل  )ھآل

 بالحجارة للضرب (علیھ السالم) تعرضھ یعارض بدوره وھذا،   (علیھ السالم) علي ماملإل السالمة

   .بعد مبیتھ 

َوِمَن ( (علیھ السالم)قولھ عز وجل في حق علي من نزل بما  النیسابوريالحاكم یستند و        

 بعض؛ ومما اتفق علیھ  )٢( )النَّاِس َمن َیْشِري َنْفَسُھ اْبِتَغاء َمْرَضاِت اِهللا َواُهللا َرُؤوٌف ِباْلِعَباِد

علیھ (نزل في عليٍّ  اهللا وِمَن الناِس َمن َیشري نفَسھ ابتغاَء َمرضاِة :المفّسرون أّن قولھ تعالى

  .)٣(وقد ثبت بالتواتر، )صّلى اهللا علیھ وآلھ(فراش رسول اهللا  لیلَة مبیتھ على )السالم

لعل ذلك یتفق و (صلى اهللا علیھ وآلھ)لنبي لھذا دلیل أن اهللا سبحانھ وتعالى قد أثابٌھ على فداءه و       

   )٤( "..سماوات سبع مالئكة كب اهللا يیباھ.."قوبي عذكره الی مامع 

 . ٢٣٢ص/٢جالسیرة النبویة ،ابن ھشام  )١

 . ٢٠٧ اآلیة البقرة سورة )٢

 ج الشیعة أعیانالعاملي ، ؛  ٤٧٧ص/ ٢جتفسیر ، ابن كثیر ؛  ٤٩٦ص/ ١٣ج تفسیر الطبري؛ ٣٦٦/ص٣المستدرك ج  )٣

 . ٣٧٥ ص /١

   .   ٣٩ص/٢ جتاریخ  ،الیعقوبي  )٤
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 )٧١( 
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 )٧١( 
 

  الفصل الثاني

  في بناء الدولة في العھد المدني (علیھ السالم)اإلمام عليعن دور  النیسابوري ما أستدركھ الحاكم

  في العھد المدني  (علیھ السالم)المبحث األول : دور اإلمام علي

   (علیھ السالم)لإلمام علي    )اهللا علیھ وآلھصلى (مؤاخاة الرسول -١

المدینة المنورة تغیرات كثیرة منھا وضع  إلى) صلى اهللا علیھ وآلھ(ب على ھجرة الرسولترّت       

فقد عقد ،واألنصار ،وقوانین لتنظیم الحیاة وكذلك العمل على زیادة  األلفة  بین المھاجرین ،نظم 

وكان الھدف ،واألنصار ،بین المھاجرین  للھجرة المؤاخاة  األولىفي السنة  )صلى اهللا علیھ وآلھ(

والتي حلت مكان الرابطة القبلیة القائمة على  ةوحید المسلمین على أساس العقیدة اإلسالمّیت

عقدھا أن یكون كل مھاجر أخا ألحد األنصار یساعده وینصره وأن یرث احدھما  إذ نص النسب

ُعرى الروابط بین المسلمین وتأكیدھا ، واستئصال جذور  قتوثیكذلك و )١(اآلخر عند وفاتھ

صلى اهللا علیھ (،وبالرسولالجاھلیة والتعصُّب  وھي رابطة تقوم على أساس اإلیمان باهللا عزَّ وجلَّ 

أن آخى بین   )صلى اهللا علیھ وآلھ(ولقد سبق منھ ، وبالیوم اآلخر ووحدة الھدف والغایة )وآلھ

  )٢(وآخى بین المھاجرین واألنصار بعد الھجرة ، قبل الھجرة ،المھاجرین بعضھم ببعض 

 . )٣("ھذا أخي" وقال (علیھ السالم) عليِّاإلمام ُثمَّ أخذ بید  ،نتآخوا في اهللا أخوین أخویبقولھ"

 .  ٧٦/ ص ٢السیره  ج ابن اسحاق ، )١

  .  ٧٦/ ص ٢السیره ، ج ابن اسحاق ، )٢

   .٦٥/ ص ٣النھایة ج ابن كثیر ، ؛ ٤٨٦ ص/ ٣ ج الغابة سدأابن األثیر ، ؛  ٧٦/ ص١السیرة ج حبَّان ، ابن )٣

 .٧٨/ ص ٢ج ،تلخیصھ  الذھبي ؛٤٣/ص٢،الدررجالسیوطي 
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 )٧٢( 
 

واإلمام  )ھوال علیھ اهللا صلى( تلك المؤاخاة التي كانت بین الرسول )١(المصادرذكرت وقد         

لم یرد ذكرھا عند البخاري ومسلم لذلك فقد أستدرك الحاكم النیسابوري والتي ، (علیھ السالم) علي

 اهللا رسول ورد لما قال... "ھحدیثمنھا تحمل معنى متشابھ  ةأحادیث بصیغ مختلففي علیھما 

 : فقال عیناه تدمع عنھ اهللا رضي علي فجاء أصحابھ بین آخى المدینة وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى

 یا وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول فقال أحد وبین بیني اِخؤت ولم أصحابك بین آخیت اهللا رسول یا

 اهللا صلى(    وأن الرسول، وعده ھذا حدیث صحیح اإلسناد  )٢( " واآلخرة الدنیا في أخي أنت علي

صلى اهللا علیھ (أستمر في تلقیبھ بأخي فقد ذكر الحاكم النیسابوري روایة أخرى عن النبي   )ھوال علیھ

(علیھ وكذلك اعتزاز اإلمام علي )٣(..." أخي لي ادعي أیمن أم یا )ھوال علیھ اهللا صلى ( قال".... ) وآلھ

 "وأنھ كان یرددھا بقولھ  (علیھ السالم) عليإلى اإلمام الحاكم النیسابوري بسند بھا في قول  السالم)

  )٤("...اهللا وأخو رسولھ أنا عبد

بعد والتي استمرت حتى ،تركتھ تلك المؤاخاة الذي أعاله یتبین األثر روایات الو من خالل       

یكرر قولھ في مناسبات  )صلى اهللا علیھ وآلھ(كان الرسول إذ،تحسن الوضع االقتصادي للمسلمین

ال ینطق عن    )صلى اهللا علیھ وآلھ(أن النبي ، وبما دائما (علیھ السالم)مام علي اإلب  ویخصھامختلف 

 علیھ اهللا صلى( ھو نظیر لرسول   (علیھ السالم)فیكون اإلمام عليبل ھو وحي من اهللا تعالى ؛الھوى 

وعدھا  ةھا بأسانید مختلفاولعل الحاكم النیسابوري قد أدرك أھمیة تلك األحادیث فرو، )٥( )ھوال

  صحیحة .  

 ؛الخطیب٤٥ص/٣ج خصائص تھذیب، النسائي ؛١٦٩ص /١٣ج حیصحال، الترمذي ؛١١٨ص/٤ج مسند،أبن حنبل  )١

 . ٧١ص / ٤ج بغداد تاریخ،  البغدادي

 . ٤٢٧ ص الصدوق ،أمالي ؛ ١٥ ص الكرامة الحلي ،منھاجینظر:  ؛٢/١١٨مستدرك جال )٢

 .٧٨/ ص ٢ج  ،تلخیصھ  الذھبي  ؛٨١ص مناقب ، المغازلي ابن :؛ ینظر٢/١١٦ستدرك جالم )٣

 . ٩ص/  ٣ج  المیزان لسان، حجر ابن ؛٢٢٦ ص/ ٣ ج البدایة ، كثیر ابن :؛ینظر٣/١١٨مستدرك جال )٤

 .٥٧ ص المودة ینابیع ، القندوزي )٥

  

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت اإلمام علي (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصحسرية                     

 

 )٧٣( 
 

  (علیھا السالم)من السیدة فاطمة  (علیھ السالم)زواج األمام علي -٢
(علیھا من السیدة فاطمة  (علیھ السالم)تناول الكثیر من المؤرخین مسألة زواج األمام علي  

مام التي أسبغ بھا اهللا تعالى على اإل، وعدوھا من النعم  )ھ(صلى اهللا علیھ وآلبنت رسول اهللا  السالم)

، وال شك في أن ما تمتعت بھ السیدة العظیمة من مرتبة عند اهللا تعالى ورسولھ  (علیھ السالم)علي

، وسنركز ھنا )١(على ذكر مكانتھا وفضائلھا  ما یفسر إجماع المؤرخین، )ھ(صلى اهللا علیھ وآلالكریم

  تحدیدا (علیھ السالم)مام علي حادیث فیما یتعلق بحیاتھا مع اإلواألعلى ذكر الروایات 

كما  )٢(بعض األحادیث التي تبین مكانتھا بألفاظ مختلفة  مسلمتبعھ و، لبخاري ذكر افقد 

فضائل بعنوان" (علیھا السالم)كامًال عن السیدة فاطمة الزھراء اكتابجمع النیسابوري أن الحاكم 

انھ  إالوعلى الرغم من تألیفھ ھذا الكتاب  )٣() حدیثا٢٣٢(ھ عدد أحادیثفاطمة الزھراء" بلغ 

" ذكر مناقب فاطمة رضي اهللا بعنوان امناقبھ فصل ذكر فیھ افرد لھا في كتابھ المستدرك

وھي تقدم دلیال على علو مكانتھا ، إذ  وبأسانید مختلفة ، ج فیھ الكثیر من المناقبأخر)٤(عنھا"

لبخاري الما لم یذكره  اكااستدر؛ وعد ذكره لتلك المناقب " منقبة  ٥١" عدد مناقبھا بلغت 

  .)٥(مسلمكذلك و
 الخصائص ؛السیوطي ؛٣٦٦ ص/٤ج اإلصابة ، حجر ابن ؛ ٢٧٢ ص أمالي، المفید الشیخ؛ ٣٤ ص الخصائص، النسائي )١

 .٢٦٥ ص/٢ج

 . ١٤١ ص/٧ج مسلم صحیح ؛٢٣٦/ص٢صحیح البخاري ج )٢

 .المحقق : علي رضا بن عبد اهللا بن علي رضا ،فضائل فاطمة الزھراء )٣

 .١٦٤/ص٣مستدرك جال )٤

 .١٦٤/ص٣مستدرك جال )٥
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 )٧٤( 
 

سیما ال ،السالم) (علیھأثرھا الكبیر في حیاة األمام علي(علیھا السالم)الزھراء كان للسیدة فاطمة      

وفي ذلك یقول  ھـ)٢عام  (رجب بعد غزوة بدرفي المنورة المدینة  إلىزواجھما بعد الھجرة بعد 

في رجب بعد مقدم  ) وآلھ علیھ اهللا صلى(تزوَّج عليُّ بن أبي طالب فاطمة بنت رسول اهللا ابن سعد " 

  )١(  "... بدر من مرجعھ بھا بنىالمدینة  )وآلھ علیھ اهللا صلى(النبي 

الخطاب قد بكر وعمر بن  اأب نإتذكر الروایات إذ  رتبط زواجھما بقبول اهللا تعالى ،كما ا     

سمعوا بقولھ  أنبنسبھ ال سیما بعد  اوذلك لیتشرف)وآلھ علیھ اهللا صلى(ا لخطبتھا من الرسولتوجھ

ردھما بقولھ  )وآلھ علیھ اهللا صلى(لكن الرسول؛  )٢(نسبي " إال" كل سبب ونسب ینقطع  )وآلھ علیھ اهللا صلى(

أمرت بتزویجك  ": )السالم   علیھ(لعلي  ) وآلھ  علیھ اهللا صلى(قال رسول اهللا و )٣( " انتظر بھا القضاء "

  .)٤(" من السماء

حدد سنة زواجھما النیسابوري لم ی الحاكملكن و، بأمر من اهللا تعالى  أالإذ لم یكن زواجھما       

أمر  ) وآلھ  علیھ اهللا صلى(أن الزواج كان بأمر من اهللا تعالى بل ذكر أن النبي كما أنھ لم یذكر 

وھو أحد الرجال الذي یروي لھم  )٥( المسیب بن سعید إلى إسنادهالحدیث  فيبتزویجھما 

من  فاطمة ابنتھ وآلھ) علیھ اهللا (صلى اهللا رسول جزوَّ قالت"  أیمن أم عنبقولھ ، البخاري ومسلم 

  . )٦( یخرجاه ولم اإلسناد صحیح  الحدیث وعدَّ ..." طالب أبي بن علي
 . ٢٣٩ ص /٧ ج ُأسد الغابة،األثیرابن ؛ ینظر:  ١٦ ص /٨ج الطبقات الكبرى )١

 .١٠٨ ص مناقب ، المغازلي ابن ؛ ١٦٤/ص٣مستدرك جال،الحاكم  ؛ ٥٥٣ ص ،الخصال الصدوق الشیخ )٢

 . ٣٨ ص النساء سیدة فضائل،  شاھین ابن؛  ٢٠٦ ص /٢ ج الحلبیة السیرة،لحلبي ا ؛١١ ص/ ٨ ج الكبرى الطبقات )٣

 .١٧٦ ص ، المودة ینابیع ، القندوزي البلخي ؛ ٢٤٨ ص الطوسي ،أمالي )٤

 وسید اإلعالم احد و الكبار الفقھاء العلماء قال ابن حجر فیھ :احد ٩٤ سنة توفيالمخزومي  حزن بن المسیب بن سعید  )٥

 .٢١٧ /ص ٤ج سیرالذھبي  ؛٧٤/ص٤ج التھذیب تھذیب ینظر:ابن حجر، ؛ فقیھ حجة ثقة التابعین

 .٤٠٧ ص /٢٢ ج المعجم الكبیر ،لطبرانيا ؛٤١ /ص٢ج تاریخ ،الیعقوبي  .ینظر:١٦٤/ص٣مستدرك جال )٦
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 )٧٥( 
 

وفي روایة ثانیھ: ،  وآلھ) علیھ اهللا (صلىأن الزواج كان بأمر الرسول الحاكم النیسابوري  ینیبو     

 رسول بنت فاطمة زفاف في كنت"  قالت عمیس بنت أسماءبسنده إلى النیسابوري قال الحاكم 

 لي ادعى أیمن أم یا فقال الباب إلىوآلھ) علیھ اهللا (صلى النبي جاء أصبحنا فلما وآلھ) علیھ اهللا (اهللا صلى

 فاطمة لي ادعى قال ثم ، لھ ودعا الماء من )وآلھ علیھ اهللا (صلى النبي فنضح علي فجاء،   أخي

 أحب أنكحتك فقد اسكني وآلھ) علیھ اهللا (صلى اهللا رسول لھا فقال،  الحیاء من تعثرت فجاءت قالت

 علیھ اهللا (صلى اهللا رسول رجع ثم الماء من علیھا) وآلھ علیھ اهللا صلى( النبي ونضح قالت إلّي بیتي أھل

باألمام علي حتى یصفھ وآلھ) علیھ اهللا صلى(یؤكد اعتزاز النبيالنیسابوري وھنا الحاكم ،  )١(..." وآلھ)

عند اهللا تعالى ولى عظمة مكانتھ عند مرة "بأخي" وأخرى "أحب أھل بیتي " وھذا دلیل ع

  .  وآلھ) علیھ اهللا (صلى الكریمرسولھ 

أن السیدة  )٢(دارم أبي بن بكر يأب عن كما أن الحاكم النیسابوري یذكر في روایة أخرى     

 (علیھ السالم)فقر اإلمام علي من  وآلھ) علیھ اهللا (صلىكانت تشتكي لرسول (علیھا السالم)فاطمة الزھراء 

 طالب أبي بن علي من زوجتني اهللا رسول یا عنھا اهللا رضي فاطمة قالت "قال ھریرة أبيفعن 

 فاختار األرض أھل إلى اطلع وجل عز اهللا أن ترضین أما فاطمة یا فقال لھ مال ال فقیر وھو

وھذا قول غیر منطقي ینقلھ الحاكم النیسابوري من أن  )٣(" بعلك واآلخر أبوك أحدھما رجلین

 ألنھاوسیدة نساء العالمین تبحث عن المال وعن زوج غني  وآلھ) علیھ اهللا (صلىبنت رسول اهللا

دوره الكبیر في و وآلھ) علیھ اهللا (صلىرسول اهللا ربیب )  (علیھ السالمإلمام علي رف من ھو اكانت تع

   . )٤(آخر لحظة من حیاتھ   إلىورسولھ  اإلسالمنصرة 
 ص  السالم علیھا فاطمة حیاة ، شلبي محمود؛ ٢٨٥ ص /١٦ج  العمال كنز ، الھندي المتقيینظر:؛١٦٤/ص٣مستدرك جال )١

١٢٠ 

 "وثالثمائة وخمسین سبع سنة أول في مات الكوفي بكر أبو المحدث دارم أبي بن یحیى بن السري بن محمد بن أحمد" )٢

 ٢٨٣ص/١ج االعتدال میزان الذھبي ،ینظر:

 .٥٠ صالسالم  فضائل فاطمة علیھا،ابن شاھین  ؛١٦٤/ص٣مستدرك جال )٣

 . ٢٩٢ /ص ١ الكافي ج،  الكلیني لشیخا؛ینظر:  ٤٦٤٥،رقم الحدیث  ١٤٠ص/٣ج المستدرك )٤
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 )٧٦( 
 

  

اتفق فیھا مع البخاري ومسلم والتي  األھمیةفي غایة مسألة الحاكم النیسابوري ویذكر        

حیاة السیدة فاطمة الزھراء  في )جویریة جھل أبي( من ابنة (علیھ السالم)اإلمام علي تتعلق بخطبة 

 جھل أبي ابنة خطب علیا أن" قال (وھو ابي سفیان)  حنظلة أبي إلىسنده ث دیفي ح (علیھا السالم)

 صلى  اهللا رسول ذلك فبلغ  وسلم علیھ اهللا صلى  اهللا رسول ابنة على نزوجك ال أھلھا لھ فقال

ما ذكره وبمقارنتھا مع  ،)١(" آذاني فقد آذاھا فمن مني مضغة فاطمة إنما فقال  وسلم علیھ اهللا

جاءت تشتكي اإلمام  (علیھا السالم) أن السیدة فاطمة الزھراء "  مخرمة بن المسورعن  البخاري

 علي وھذا لبناتك تغضب ال انك قومك یزعم فقالت .. )اهللا علیھ وآلھ صلى(للرسول (علیھ السالم) علي

 وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول سمعت قالیضیف " في حدیثھ و  ، )٢(" جھل أبي بنت ناكح

 أبى بن على ابنتھم ینكحوا أن في استأذنوا المغیرة بن ھشام بني أن المنبر على وھو، یقول

 فإنما ابنتھم وینكح ابنتي یطلق أن طالب أبى ابن یرید أن إال آذن ال ثم آذن ال ثم آذن فال طالب

والذي ، مما ذكره الحاكم النیسابوري و  ،)٣("آذاھا ما ویؤذیني أرابھا ما یریبني منى بضعة ھي

  :مكن القول  مع البخاري ومسلم یحد ما  إلىأتفق 

لى في األنھ حرم ما أحلھ اهللا تع (صلى اهللا علیھ وآلھ)النبي العظیم ساءة إلى ن ما ذكراه فیھ إإ   -١

أن كذلك في روایة البخاري  (صلى اهللا علیھ وآلھ)وذلك ال یكون من النبي المشروع  الزواج

فیما (علیھ السالم)من اإلمام علي(علیھا السالم)طالق السیدة الزھراءیطلب  (صلى اهللا علیھ وآلھ)الرسول

 تعالى اهللا إلى الحالل أبغضألنھ غیر منطقي ھذا و جھل أبيمن ابنة (علیھ السالم)إذ تزوج 

  ال یأمر بھ من غیر سبب مشروع .  (صلى اهللا علیھ وآلھ)وان الرسول
 ٤٧٢ ص/ ٣ ج الغابة أسد، األثیر ابن : ینظر ؛٤٧٥٠رقم الحدیث  ١٧٣ص/٣ج المستدرك )١
  . ٣٦١ ص/ ٤ ح السنن ، الترمذي ؛ینظر  ٢٩٠ ص/ ٢ ج الصحیح ، مسلم ؛١٥٨ ص /٦ ج البخاري صحیح )٢

 . ٢٩٠ ص/ ٢ ج الصحیح ، مسلم ؛١٥٨ ص ٦ ج البخاري صحیح )٣
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 )٧٧( 
 

تحرم ما أحلھ اهللا تعالى تغضب على شيء مباح وبأنھا (علیھا السالم)لسیدة الزھراءلإساءة كذلك  -٢

 . (صلى اهللا علیھ وآلھ)في الزواج المشروع وھي سیدة نساء العالمین بنت الرسول اهللا 

وھو یعلم أن  (علیھا السالم)بأنھ أغضب السیدة الزھراء  (علیھ السالم)إساءة إلى اإلمام علي  -٣

فال یعقل ذلك من أن اإلمام  (صلى اهللا علیھ وآلھ)یغضب اهللا تعالى كما ذكر الرسول غضبھا 

ویؤكد ذلك   ، وھو وصیھ و وربیبھ  (صلى اهللا علیھ وآلھ)یغضب اهللا ورسولھ  (علیھ السالم)علي

 بالحق بعثك والذي"  بقولھ  (صلى اهللا علیھ وآلھ)لرسوللفي إنكار ذلك  (علیھ السالم)قول اإلمام علي

 وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى النبي فقال ، نفسي بھا حدثت وال ، شئ بلغھا مما مني كان ما نبیا

  )١( " وصدقت صدقت: 

  )(علیھا السالم) (وفاة السید فاطمة الزھراء
السیما  (علیھ السالم)لإلمام علي ًاكبیر ًاحزن تسبب (علیھا السالم)فاطمة الزھراءأن وفاة السیدة        

 فقدفي تحدیدھا  )٢(واختلف المؤرخین ةقلیل بمّدة )اهللا علیھ وآلھ صلى(بعد الرسولأن وفاتھا كانت 

لكن  )٣( )(صلى اهللا علیھ وآلھالحاكم النیسابوري عدة روایات في فترة التي قضتھا بعد النبيذكر 

البخاري ومسلم  في كما وردأول أھل بیتھ لحوقا بھ أخبرھا بأنھا )(صلى اهللا علیھ وآلھالرسول

فاطمة ابنتھ في  (صلى اهللا علیھ وآلھ)دعا النبي  "عن عائشة قالت الحاكم النیسابوري ،  ماووافقھ

شكواه الذي قبض فیھ ، فسارھا ، فبكت ، ثم دعاھا فسارھا ، فضحكت  قالت : فسألتھا عن ذلك 

فأخبرني أنھ یقبض في وجعھ الذي توفي فیھ ، فبكیت ،  )(صلى اهللا علیھ وآلھ؟ فقالت : سارني النبي 

   . )٤(" ثم سارني فأخبرني أني أول أھل بیتھ أتبعھ ، فضحكت
 .٤٩ ص/ ١ ج الزھراء مأساة، مرتضى  )١

 القلندر؛ ٥٦٢ ص /١ج الشیعة العاملي،أعیان؛  ١٨ ص ،  اآلمال ، الضبي ؛٣٣٦ ص/  ١٧ ج تاریخ ، عساكر ابن )٢

 . ١٠٣ ص/١٣ ج العمال كنز ، الحنفي المتقي ؛ ١٠٥ ص ، األزھر الروض ، الحنفي

  .١٧٣ص/٣ج المستدرك )٣

  .١٧٣ص/٣ج المستدرك ؛١٩٠ /ص٤ج صحیح مسلم؛ ١٣٦٠/ص٣صحيح البخاري ج )٤
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 )٧٨( 
 

 فیذكر في روایة وفاتھا  أسبابفي روایاتھ عن  یناقض نفسھویبدو أن الحاكم النیسابوري       

  .) ١(" لیال ودفناھا وحملناھا .... شدیدا مرضا فاطمة مرضت قد قال "بسبب  كانتفاتھا أن و

دفنھا وحده ب السالم) (علیھاإلمام عليقام لماذا ،أذن مرض الھو  تھاكان سبب وفاوالشك لو أنھ      

عن عائشة قالت بقولھ " كما یذكر الحاكم النیسابوري؟ عھا ودفنھا یولم یشترك احد معھ في تشی

حتى  بكر أبودفنت فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ لیال دفنھا علي ولم یشعر بھا 

  . )٢(" دفنت وصلى علیھا علي ابن أبي طالب رضي اهللا عنھ 

وفاتھا كان یرتبط بحادثة االعتداء على بیتھا ، أن سبب المؤرخین من كما ذكر البعض        

عن ھجوم أبي بكر على  البخاري ذكر و، )٣(على البیعة ألبي بكر(علیھ السالم)مام عليإلجبار اإل

عن أبي بكر " وددت أني لم أكن اكشف بیت فاطمة  بقول السالم) ا(علیھبیت السیدة فاطمة الزھراء

عن  أخرى ثانیھذكر روایة كما  )٤(علي الحرب "  أعلنبنت رسول اهللا وادخلھ الرجال ولو 

اهللا  رسولِبْنُت  فاطمة َفَغِضَبْت "   بقولھبكر  أبيعلى   السالم) ا(علیھالزھراءغضب السیدة فاطمة 

 قتیبة ابنویؤكد ، )٥(" َیْتفُتُو تزل مھاجرتُھ حتى ، َفَلْم  بكرصلى اهللا علیھ وسلم َفَھَجَرْت َأَبا 

 كنت لیتني فعلتھن ثالث على إال آسى ما واهللا" بقولھ  استخالفھ عند بكر أبي عن ناقالذلك 

 على أعلن كان وان، يعل بیت تركت فلیتني ، أفعلھن لم ولیتني فعلتھن الالتي فأما ، تركتھن

      .استشھادھا  إلى ھي التي أدت بیتالعلى من ذلك حادثة االعتداء ویتضح "  الحرب
 .١٧٠ /ص٤صحیح ج؛ مسلم، ١٤٠/ص٢صحیح جالبخاري ، ؛١٦٤/ص٣مستدرك جال )١

 . ١٩٠ /ص٤جصحیح ، مسلم ؛ ١٣٦٠/ص٣صحیح البخاري ج؛ ١٦٤/ص٣مستدرك جال )٢

 ٧٧عباس القمي ،بیت األحزان ص ؛ ١٣٧/ ص٤المرتضى ،الشافي في اإلمامة ج ؛ ١٢٦ص / تاریخ ج،الیعقوبي  )٣

 .١٧٠ /ص٤ج صحیح مسلم؛ ١٤٠/ص٢صحیح البخاري ج )٤

  .٦٢ص  /١المعجم الكبیر ج ،لطبراني ا ؛ ١٨ص  اإلمامة والسیاسة )٥
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 )٧٩( 
 

قد یكون السبب الن البخاري ومسلم قد والروایتین أعاله النیسابوري الحاكم لم یذكر  و    

 زید بن حسین ...ثنا"سبحانھ وتعالى أن غضبھا لغضب اهللا  حدیثا أخر عن ذكرذكراھا ولكنھ 

 علي عن أبیھ عن الحسین بن علي عن أبیھ عن محمد بن جعفر عن بن على عمر عن علي بن

 لغضبك یغضب اهللا أن لفاطمة وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال": قال عنھ اهللا رضي

 مع أنھ وردالبخاري ومسلم، یخرجاه لمالحدیث و  إسنادة صح وأكد على )١(" لرضاك ویرضى

   )٢(لكن بسند مختلف .؛في الصحیحین 

 ھئرثامن خالل  السالم) (علیھاإلمام عليالذي أصاب  كبیرال حزنیبین الحاكم النیسابوري ال      

حین یلقاه فلما ماتت وقال أیضًا بقولھ "السالم) (علیھلھا إذ یذكر بیتین من الشعر ینسبھ لإلمام علي

    )٣(فاطمة قال علي ابن أبي طالب رضي اهللا عنھ 

         وكل الذي دون الفراق قلیل      لكل اجتماع من خلیلین فرقة   

   "دلیل على أن ال یدوم خلیل       وان افتقادي واحدا بعد واحد 

دل على مدى حزن ی (صلى اهللا علیھ وآلھ)قبر الرسول  مأما  السالم) (علیھخطاب األمام علي كما أن    

أمتك على بتضافر" ستنبئك ابنتك مقدار الظلم الذي نالھا بقولھ على  السالم) (علیھاإلمام علي

  .)٤("  الحال ، ھذا ولم یطل العھد ، ولم یخل منك الذكر واستخبرھضمھا ، فأحفھا السؤال 

 .  ١٥٢ ص الورى إعالم ،الطبرسي ؛ ٢٨١ ص ،أمالي المفید؛ ینظر:  ١٧٩/ص٣مستدرك جال )١

 .١٧٠ /ص٤ج صحیح مسلم؛ ١٤٠/ص٢صحیح البخاري ج )٢

 ١٨٩٣/ص٤األستیعاب  جعبد البر ، ؛١٦٤/ص٣مستدرك جال )٣

 .٢١٤ ص/ ١٧ ج النھج شرح، الحدید أبي ابن؛ ١٣٤ ص /١ ج الزھراء مأساة،مرتضى  )٤
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 )٨٠( 
 

  (علیھ السالم) أوالده  - ٣

فقد ركز الحاكم النیسابوري على اإلمامین  (علیھ السالم )أوالد اإلمام علي فیما یخصإما      

وتناول مناقبھما مجتمعان في فصل بعنوان " مناقب الحسن  (علیھما السالم) الحسن والحسین

وانتقد الشیخان ،  )١() روایة١٤في ( " وآلھ علیھ اهللا صلى والحسین ابني بنت رسول اهللا

  إلغفالھما ذلك ، ألنھ جمع أحادیث المناقب التي تأكد من صحتھا وھي كما یلي : ـ 

 عن ما ذكره...ومنھا  )صلى اهللا علیھ وآلھ(لنبيأكد الحاكم النیسابوري في أحادیث بأنھم أبناء ا -١

 ابناي والحسین الحسن یقول وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول سمعت قال عنھ اهللا رضي سلمان

 أبغضني أبغضھما ومن الجنة ادخلھ اهللا أحبھ ومن اهللا أحبھ أحبني ومن أحبني أحبھما من

 شرط على صحیح وعده حدیث )٢(" النار أدخلھ اهللا أبغضھ ومن اهللا أبغضھ أبغضني ومن

 . یخرجاه ولم الشیخین

 إلىلھا ففي روایة بسندھا  (صلى اهللا علیھ وألھ)التي ارتبطت باختیار النبي بأسمائھماما یتعلق  -٢

 أروني فقال وسلم وآلھ اهللا علیھ صلى النبي جاء الحسن فاطمةعلي قال " لما ولدت  اإلمام

 اهللا جاء رسول الحسین ولدت فلما حسن ھو بل قال حربا سمیتھ قلت قال سمیتموه ما ابني

 حسین ھو بل فقال حربا سمیتھ قلت قال سمیتموه ما ابني أروني فقال وآلھ علیھ اهللا صلى

 ولم اإلسناد صحیح حدیث ھذاوعد  )٣("شبیر شبرو ھارون ولد باسم سمیتھم إنما ...قال

     .یخرجاه
 .١٩٤ ،١٨٤، ١٧٩/ص٣مستدرك جال )١
 .٩٨ ص ، اإلكلیل ، السیوطي ؛ ٧٣٠ ،ص ماليإ،  : الصدوق؛ینظر١٩٤ ،١٨٤، ١٧٩/ص٣ج مستدركال )٢

 ص الخلفاء تاریخ ، الشافعي السیوطي؛ ١٩٠ ص  المحرقة الصواعق ، الھیتمي حجر ابن :ینظر ؛١٧٩/ص٣مستدرك جال )٣

١٠٩ . 
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 )٨١( 
 

كذلك علو مكانتھما عند اهللا تعالى وتشریفھ لھم بالجنة ففي روایتھ إلى أبي سعید الخدري عن  -٣

الحاكم  انتقد  )١(الجنة " أھلانھ قال " الحسن والحسین سیدا شباب  )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبي 

ھ بعد روایتھ للحدیث الشیخان ألنھما لم یخرجا ھذا الحدیث على الرغم من صحتالنیسابوري 

لذلك فقد  )٢(بقولھ " ھذا حدیث قد صح من أوجھ كثیرة وانأ أتعجب إنھما لم یخرجاه "

 بالصحاح . وألحقھ أخرجھ

الحسن  منھما  " فضائل األولومما یثیر االنتباه انھ افرد فیما بعد ذلك لكل منھما فصل عنوان 

       . مولده ومقتلھوذكر روایة   )٣٣في( )٣(طالب رضي اهللا تعالى عنھ " أبيبن علي بن 

 ٣(من حیث مولده في النصف من شھر شعبان عام (علیھ السالم)الحسن اإلماموتناول فیھ    

 انس ...عنففي روایتھ )صلى اهللا علیھ وآلھ(وركز على فضائلھ من حیث شبھھ للرسول،)  م٦٢٣ھـ/

  .)٤("   الحسن من وآلھ علیھ اهللا اهللا صلى برسول أشبھ علي ولد في یكن لم "قال مالك بن

 إلىالمأل ففي حدیث عن بسنده  مامأبیان مكانتھ  على )صلى اهللا علیھ وآلھ(وكذلك حرص الرسول    

اقبل النبي صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم وھو یحمل الحسن بن علي على رقبتھ قال " ابن عباس قال 

 عَماهللا علیھ وآلھ وِنفقال رسول اهللا صلى ، المركب ركبت یا غالم قال  عَمفلقیھ رجل فقال ِن

  . ولم یخرجاه اإلسنادوعد ھذا حدیث صحیح ، )٥(" الراكب ھو ،

 وأربعینوھو ابن ست ) م٦٧٠/ ـھ٥٠(عام  وكانت (علیھ السالم)عن استشھاده أحادیث وذكر     

الحسن قولھ " لقد  اإلمام إلىبسنده ما ذكر منھا حتى أستشھد و امرار وقد اغتیل بسّم،  )٦("سنة 

   )٧("ا سقیت مثل ھذا مرارا فم ّمبلت طائفة من كبدي ولقد سقیت الُس
  .١٩٤ /ص٣مستدرك جال )١

 ٢٠ ص/ ٢ ج الغابة أسد، األثیر ابن؛  ٤٢٥ ص /١ ج الورى لطبرسي أعالما ؛ ینظر:١٩٤/ص٣مستدرك جال )٢

 .١٨٤ ص المودة ینابیع ، القندوزي؛٣٩٣ /ص ٣ ج مناقب آشوب شھر ابن  ؛ ینظر:١٩٥/ص٣مستدرك جال )٣

 . ٢٢٦/  ٤ عساكر ابن ؛٥٥/ص٦،الكامل جاألثیر ابن ؛ ینظر:١٩٦/ص٣مستدرك جال )٤

 .١١/ص٨ ج االنتصار،لعاملي ا ؛٢٦٩ ص الطالب كفایة، الگنجي ؛ ینظر:١٩٦ /ص٣مستدرك جال )٥

 . ١٧٩/ص٣مستدرك جال )٦
  . ١٧٩/ص٣مستدرك جال )٧
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 )٨٢( 
 

"  روى إذلسمھ  بعثت ھي التي ، األشعث بنت جعدة وذكر الحاكم النیسابوري أن زوجتھ     

 لم یذكر،  )١(" ماال ذلك على ورشیت تحتھ وكانت علي بن الحسن قیس بن األشعث ابنة سمت

؟ في  (علیھ السالم)الحاكم النیسابوري من الذي أرسلھا وأعطاھا المال مقابل قتلھا اإلمام الحسن

التي سبقت الحاكم في الوفاة ذكرت أن معاویة ھو الذي أمرھا بذلك  حین أن بعض المصادر

 علیھ أثقل شيء یكن فلم ، یزید البنھ البیعة معاویة وأراد بقولھ " البالذريومنھا وأعطاھا المال 

روي أن و )٢(" منھ فماتا سما إلیھما فدس ، وقاص أبي بن وسعد ، علي بن الحسن أمر من

 ، درھم ألف بمائة إلیك وجھت الحسن قتل في احتلت أن إنك "وقال المالإلیھا  أرسل معاویة

ولكنھ لم یزوجھا ؛ بالمال معاویة لھا ىوف، (علیھ السالم)استشھد اإلمام  فلما )٣(" یزید وزوجتك

  . )٤(" بتزویجھ لك لوفینا ذلك ولوال یزید حیاة نحب إنا"   إلیھا وأرسل ،بابنھ یزید 

(صلى وشبیھ الرسول اإلمامكان فاجعة كبرى بفقد (علیھ السالم)الحسن  اإلمام استشھادكما أن       

والمدینة  أوالالذي حل ببني ھاشم  الحزن الكبیرالحاكم النیسابوري  فصور لنا اهللا علیھ وآلھ)

نساء بني ھاشم النوح علیھ  أقامبقولھ " روایات استدركھا على البخاري ومسلم المنورة ثانیا 

على رأس  إالما وقعت  إبرة.. ولو طرحت  األسواقشھرا .. ومكث الناس یبكون .. وما تقوم 

   .)٥(" إنسان
 .  ٢٢٥ ص/٢ جتاریخ ،الیعقوبي ظر: ن؛ی١٩٤/ص٣مستدرك جال )١

 إرشاد المفید ،الشیخ ؛ ١٧١/  ٦ج الطبري ؛ ٢٢٥ ص/٢ تاریخ ج،الیعقوبي  ؛ینظر: ٤٤٠ص /١ اإلشراف ج أنساب )٢

 ٥١ ص/ ٢ج المفید

   . ٢٦١ص/ ١٥٣ ص /٢ ج الغابة ،أسد األثیر ابن ؛ ٤ ٢ /ص ٤ج مناقب، آشوب شھر ابن )٣

 .٢٢٩ /ص ٤ج تاریخھ ،  عساكر ابن؛ ١٢١  ص التذكرة ، الجوزي ابن سبط )٤

  .١٩٤/ص٣مستدرك جال )٥
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 )٨٣( 
 

عبد اهللا  أبيبعنوان " فضائل   (علیھ السالم)الحسین اإلمامالذي تناول فیھ  األخرالفصل  ماأ      

 لحاكم النیسابوري في ذكر أحادیث لروایة  )١٤(في  الحسین بن علي الشھید رضي اهللا عنھما "

حسینا  أحباهللا من  أحبمن حسین  انأوبفضائلھ بقولھ " حسین مني  لى اهللا علیھ وآلھ)ص(الرسول 

  ولم یخرجاه . اإلسنادوعده حدیث صحیح  )١("

 لطفامستقبل یرتبط باستشھاده في معركة العن لى اهللا علیھ وآلھ)ص(الرسول بإخبار وأخرى     

دموع قالت فقلت یا نبي اهللا بأبي "إذا عینا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ تھریقان من البقولھ 

فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني ھذا فقلت  ، أنت وأمي مالك قال آتاني جبریل علیھ الصالة والسالم

وأكد الحاكم على أن الحدیث صحیح على شرط الشیخین ولم  )٢(نعم وآتاني بتربة حمراء "

وستین  إحدى" قتل الحسین یوم الجمعة لعشر مضین من محرم سنة یخرجاه وذكر الحاكم أیضا 

الذي رواه الحاكم على شرط بالحدیث  أیضاولعل ذلك یرتبط ،  )٣(وخمسین سنة " أربعابن  وھو

الحسین بن علي یقتل  أنالبیت متوافرون  وأھلالشیخین عن ابن عباس قال " ما كنا نشك 

 بن سعید عن (علیھ السالم)مقتلھ شبیھ بنبي اهللا یحیى أن كما أن الحاكم النیسابوري ذكر )٤(" بألطف

 إني وآلھ علیھ اهللا صلى محمد إلى تعالى اهللا أوحى قال عنھما اهللا رضي عباس ابن جبیر عن

 حدیث لفظ ھذا ، ألفا وسبعین ألفا سبعین ابنتك بابن قاتل واني ألفا زكریا سبعین بن بیحیى قتلت

 قاتل واني زكریا بن یحیى دم على قتلت نيإ كامل بن بكر القاضي أبي حدیث وفي الشافعي

وفي نھایة روایتھ لتلك ، )٥(" یخرجاه اإلسناد ولم صحیح حدیث ھذا ، ابنتك ابن دم على

بیت رسول اهللا  أھلاالجتھاد من ذكر مناقب  إلیھ أدىما  أخرالفضائل عقب علیھا بقولھ " ھذا 

  .)٦(الصحیحة مما لم یخرجھ الشیخان "  باألسانید..
 ١٩٨/ص، ٣مستدرك جال )١

 .١٩٠ ص الصواعق ، حجر ابن ؛١٥٣ ص/١٠ ج النبویة السیرة،لشامي ا ؛ینظر: ١٩٩/ص٣مستدرك جال )٢

 .١٦١ ص أمالي،الطوسي ؛ ٧٨ ص أمالي،المفید الشیخ  ؛ینظر: ٩٠ص/٣مستدرك جال )٣

 . ٢٩٠ ص  التذكرة ، الجوزي ابن سبط ؛٢٨٨ ص  الطالب كفایة ، الگنجي ؛ینظر: ١٨٤/ص٣مستدرك جال )٤

  . ١٨٤/ص٣مستدرك جال )٥
  
  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت اإلمام علي (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصحسرية                     

 

 )٨٤( 
 

(علیھ من األحادیث عن أوالد اإلمام علي ًاقدم كثیر النیسابوري  ویتضح مما تقدم أن الحاكم      

ثمار أنھم واستدركھا علیھم وبین أیضًا ، الحسن والحسین والتي لم یخرجاھا الشیخین  السالم)

باألباطیل  األحادیث تشاب أن قبل عني خذوا "قال عوف بن الرحمن عبدعن  النبوة بقولھ

 والحسن لقاحھا وعلي فرعھا وفاطمة الشجرة أنا یقول وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول سمعت

 )١( " الجنة سائر في ذلك وسائر عدن جنة في الشجرة واصل ورقھا ثمرتھا وشیعتنا والحسین

  إسحاق الدبرى فان كذلك كان وإن شاذ متن الحدیث وقال ھذا ةعلى صحالنیسابوي  وأكد الحاكم

 صلى النبي أدرك قد عوف بن الرحمن عبد مولى ومیناء ثقات وجده وأبوه الرزاق وعبد صدوق

      .)٢(" أعلم واهللا منھ وسمع وسلم علیھ وآلھ اهللا

في حدیث عن  (علیھ السالم)مكانة اإلمام عليحدیثا عن رد وكما أن الحاكم النیسابوري ی      

بعد أن أسھب  (علیھما السالم)ن الحسن والحسینییعده بأنھ أفضل من اإلمام (صلى اهللا علیھ وآلھ)النبي

 قال "النیسابوري  بقول الحاكم (صلى اهللا علیھ وآلھ)في ذكر مناقبھما في كثیر من أحادیث النبي

 منھما خیر وأبوھما الجنة أھل شباب والحسین سیدا الحسن وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول

بقولھ لھ شاھد وكرر الحدیث ،  )٣(" یخرجاه ولم الزیادة بھذه صحیح حدیث وأكد الحاكم "ھذا"،

  .)٤(في اختالف في السند " على صحتھ

 . ٢٩٢ ص/ ٦ ج الشیخ الكلیني ،الكافي ؛ ٥٥٣ ص الخصال، الصدوق الشیخ ینظر:؛ ١٨/ص٣مستدرك جال )١
 .١٨/ص٣المستدرك ج )٢

 .٤٣٩ ص/ ٢ ج الطبرسي ،اإلحتجاج :ینظر؛ ١٨/ص٣المستدرك ج  )٣

 .١٨/ص٣مستدرك جال )٤
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 )٨٥( 
 

(علیھا من السیدة فاطمة  (علیھ السالم)علي اإلمامكما ذكر الحاكم روایة یبین فیھا أن أوالد       

"...قال اجتمعوا عند الحجاج فذكر الحسین بن علي فقال (صلى اهللا علیھ وآلھ)ھم أوالد النبي السالم)

ذبت أیھا صلى اهللا علیھ وسلم  وعنده یحیى بن یعمر فقال لھ ك الحجاج لم یكن من ذریة النبي

األمیر فقال لتأتیني على ما قلت ببینة ومصداق من كتاب اهللا عز وجل أو ألقتلنك قتال فقال ومن 

وزكریا ویحیى وعیسى وإلیاس    ذریتھ داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسى إلى قولھ عز وجل

هللا فأخبر اهللا عز وجل أن عیسى من ذریة آدم بأمھ والحسین بن علي من ذریة محمد  صلى ا

علیھ وسلم  بأمھ قال صدقت فما حملك على تكذیبي في مجلس قال ما أخذ اهللا على األنبیاء 

لیبیننھ للناس وال یكتمونھ قال اهللا عز وجل فنبذوه وراء ظھورھم واشتروا بھ ثمنا قلیال قال فنفاه 

اإلمام  وھنا الحاكم یبین مدى الحقد المتواصل من األموین ثم العباسین على)١(" إلى خراسان

وأنھم  (صلى اهللا علیھ وآلھ)وذریُة في محاولة تشویھ والتضلیل على مكانتھم من النبي (علیھ السالم)علي

كما أن الحاكم یذكر روایة عن المحسن االبن الثالث اإلمام علي من  ،ھم الوارثون لكنھم فشلوا 

 ابني أروني قال  وسلم علیھ اهللا صلى  اهللا رسول جاء الثالث ولدت"  (علیھا السالم)السیدة الزھراء

 وشبیر شبر ھارون ولد باسم سمیتھم إنما قال ثم محسن ھو بل قال حربا سمیتھ قلت سمیتموه ما

   )٢("یخرجاه ولم اإلسناد صحیح حدیث ھذا ومشبر

 ١٨٠ص/٣ج المستدرك )١

 ١٨٣ص/٣ج المستدرك )٢

  

  

  

  

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت اإلمام علي (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصحسرية                     

 

 )٨٦( 
 

 أسقط جنینًاولم یذكر تفاصیل أكثر عنھ بل یذكر أنھ ولد في حین تذكر روایات عنھ أنھ      

عمر  أن "ھـ) وھذا وھو من شیوخ المعتزلة ، قال  ٢٣١أبو إسحاق إبراھیم النظام (ت روي 

ضرب بطن فاطمة ( علیھا السالم ) یوم البیعة حتى ألقت المحسن من بطنھا ، وكان یصیح : 

ھذا ما نقلھ عنھ .ھا ، وما كان في الدار غیر علي وفاطمة والحسن والحسینأحرقوھا بمن فی

   )١(الشھرستاني  

ومن معھ من شیعتھ في منزلھ  )علیھ الّسالم(فانصرف عنھم فأقام أمیر المؤمنین " لمسعوديا و ذكر

بابھ،  منزلھ فھجموا علیھ، وأحرقوا إلىبما عھد إلیھ رسول الّلھ صّلى الّلھ علیھ وآلھ فوجھوا 

وأخذوه بالبیعة  )حتى اسقطت (محسنا واستخرجوه منھ كرھا، وضغطوا سّیدة النساء بالباب

  )٢(" فامتنع وقال: ال أفعل

والظلم الذي  (علیھا السالم)فاطمةالسیدة  في صلى اهللا علیھ وآلھ قول النبي ھـ) ٧٣٠الحمویني ( توذكر 

وأما ابنتي فاطمة فإّنھا سیدة نساء العالمین من األولین واآلخرین ، وھي "... یلحق بھا بعده 

بضعة مّني وھي ... ، وإّني لما رأیتھا ذكرت ما یصنع بھا بعدي ، كأّني بھا وقد دخل الذّل بیتھا 

إلى أن  ...، وانتھكت حرمتھا ، وُغصب حقھا ، وُمنعت إرثھا ، وُكسر جنبھا ، وُأسقطت جنینھا 

_ : الّلھم العن من ظلمھا ، وعاقب من غصبھا ، وذّلل  ( صلى اهللا علیھ وآلھ )قال : یقول رسول اهللا 

ـ فأذل من أذّلھا ، وخّلد في نارك من ضرب جنبھا حتى ألقت ولدھا ، فتقول المالئكة عند ذلك : 

   )٣("آمین.

 .٧٧ /ص ١جالملل والنحل  )٣

 ٢١ ج الوافي بالوفیاتالصفدي ،  ؛ ٢٠٣ /ص ٦ج العقد الثمین ؛٤٧٩ /ص ٢٠ج تھذیب الكمال ؛١٤٦إثبات الوصیة ص )٤
 .٢٨١ /ص

 .٣٥ـ  ٣٤ /ص ٢ج  فرائد السمطین )٥
 
 
  

  

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت اإلمام علي (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصحسرية                     

 

 )٨٧( 
 

  "في أحداث أخرى  (علیھ السالم) هدورو (علیھ السالم)يعل لإلمام الحیاة الجھادیة"المبحث الثاني :

  (صلى اهللا علیھ وآلھ)في غزوات النبي  (علیھ السالم)أوال: مشاركة اإلمام علي

  ) م٦٢٣/ه٢( غزوة بدر الكبرى

مھدت قواعد الدین  ألنھا وأھمھاضد قریش  )ھ(صلى اهللا علیھ وآلغزوات الرسول أولىتعد         

روایات في تاریخ وتعددت ال، جبابرة قریش  وأذل اإلسالمبانتصار المسلمین ، إذ اعز اهللا 

النیسابوري لكن الحاكم و؛  )١(من رمضانعشر  بعاسالحدوثھا فبعضھا تذكر أنھا حدثت في یوم 

عن عامر بن ربیعة  أبیھیذكر في روایتھ التي ینتھي سندھا إلى عامر بن عبد اهللا بن الزبیر عن 

الصحیحة على  األحادیثوعد ھذا من  )٢(" أنھا حدثت صبیحة ست عشر من رمضان " بقولھ

القول  إلىحول سنة حدوثھا منھا ما تذھب األقوال كذلك اختلفت  ، شرط الشیخین ولم یخرجاه

  .)٣( )ھ(صلى اهللا علیھ وآلوقیل تسعة عشر شھرا من ھجرة الرسول، وقعت بعد ستة عشر  أنھا

 .٣٤٢ ص أمالي،الطوسي  ؛١٢٥ ص/ ٤ ج النبویة السیرة،لشامي ا )١

    .٧٨/ ص ٢ج  ،تلخیصھ  الذھبي ؛٢/١١٨مستدرك جال  )٢

 .  ٧٦/ ص١ج  السیرة  حبَّان ، ؛ ٩٨/ ص١سیرة ج ابن ھشام ، ؛  ٧٦/ ص ٢ج السیرة ابن اسحاق ، )٣
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 )٨٨( 
 

 يأباعتراض قافلة  أصحابھمن  )ھ(صلى اهللا علیھ وآلبطلب الرسول ارتبطت أسبابھاولعل       

سمع  " إسحاقوفي ذلك یقول ابن ،سفیان التي كانت تحمل تجارة لقریش ، وھي قادمة من الشام 

وتجارة لقریش في عیر الشام قد أقبل من  حرب بن سفیان أباالنبي صلى اهللا علیھ وسلم أن 

فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم : ھذه عیر قریش أو أربعون رجال من ، عظیمة ، فیھا ثالثون 

فانتدب الناس ، فخف بعضھم ، وثقل  ،لكموھا  فیھا أموالھم ، فاخرجوا إلیھا لعل اهللا ینفقریش 

فجھز منذرا أبو سفیان واستشعر  ،بعض ، ظنا منھم أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ال یلقى حربا 

مكة وھو ینادي " یا معشر  إلىوقد وصل ضمضم بن عمرو  ،یستنفرھم إلى أموالھم قریش إلى 

وبارزا في تلك ،كان كبیرا  السالم)(علیھ علي اإلمامدور  أنوال شك في  )١(قریش ... الغوث " 

قادة قریش وقد  لعتادهالمعركة من تسلمھ الرایة وبروزه للقتال وشجاعتھ المتناھیة في تصدیھ 

فكثیرا  "من المشركین ، ى لقتلل هابن ھشام عند ذكرفي ذلك یقول  ،ذلك  إلىالمصادر  أشارت

أو ،  (علیھ السالم)تلھ عليفأغلب القتلى من المشركین بین من ق (علیھ السالم)ما یتكرر اسم علي

       . )٢( "شارك في قتلھ 

 فقد أورد بدر معركة في  (علیھ السالم)علي اإلمام دور عنالنیسابوري  الحاكم ذكره ما أما     

التي لم یذكرھا  األحادیثلكن لیس بتفاصیلھا ولعلھ استدرك بعض  ذلكوالروایات عن  األحادیث

  البخاري ومسلم ومنھا :    

  )٣(ةلباب أبيوتناوبھ مع  )ھ(صلى اهللا علیھ وآلللرسول (علیھ السالم)علي اإلمامـ مالزمة  ١

 السیوطي؛ ٦٥/ ص٣،النھایة ج ابن كثیر ؛٦٥/ ص٥الكامل جابن األثیر ، ؛ ٧٦/ ص ٢السیره ج ابن اسحاق ، )١

   .٤٣/ص٢الدررج

 .٤٧ ص/١ج الغابة أسد، األثیر ابن ؛٣٥٤ ، ٣٤٧ص /٢ج  سیرة ابن ھشام  )٢

شارك في  األنصاري، المنذر عبد بنوكنیة : المنذر عبد بن بشیر اسمھ وسلم) علیھ اهللا (صلى اهللا رسول مولى لبابة أبو )٣

  .١٧٤٠ /ص ٤ ج ،االستیعاب البر عبد ابن :، ینظرعلیھ السالم علي خالفة في لبابة أبو مات بعدھا وما أحدا وشھد بدر
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 )٨٩( 
 

لم یكن معھم من الفرسان ما یكفي ففي  إذفي ركوب الجمل  )ھ(صلى اهللا علیھ وآلوالرسول        

 صلى اهللا رسول زمیلي لبابة وأبو علي وكان قال بعیر على ثالثة كل بدر یوم كنا قال"روایة 

  . )١(.... نمشي حتى اركب قلنا عقبتھ كانت إذا قال وكان وآلھ علیھ اهللا

لك أن یوم بدر لم وسبب ذالصحیحة على شرط مسلم ولم یخرجاه  األحادیثوعد ھذا ما       

 أبي عن" (علیھ السالم)بقول علي  النیسابوري  ذكر الحاكم إذیكن معھم من الفرسان ما یكفي 

 لھ عنھ"  قال اهللا رضي طالب أبي بن علي أن عباس ابن عن جبیر بن سعید عن البجلي معاویة

 حدیث صحیح ھذا ،بدر یوم یعنى األسود بن للمقداد وفرس للزبیر فرس فرسان إال معنا كان ما

     )٢( ". یخرجاه ولم الشیخین شرط على

وھو احد  العرني لحكما إلىففي الحدیث الذي ینتھي سنده  (علیھ السالم)علي لإلمامـ دفع الرایة  ٢

 إلى الرایة دفع وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول أن عباس ابن ..عنرجال البخاري ومسلم 

 ولم الشیخین شرط على صحیح حدیث ھذا ، سنة عشرین ابن وھو بدر عنھ یوم اهللا رضي علي

وعبد اهللا بن عباس وھم من ویظھر في سند الحدیث ووافقھ الذھبي على شرطھما  )٣(" یخرجاه

شھدھا وفي  أخرىفي معارك  إنمافقط وحملھ للرایة لم یكن في تلك الغزوة  أنورجال الشیخین 

" ألستم تعلمون : أنھ كان صاحب رایة  علیھ السالم) (طالب أبيھذا یقول اإلمام الحسن بن علي بن 

، ومعھ رایة رسول اهللا  األحزابرسول اهللا صلى اهللا علیھ والھ یوم بدر ...  ویوم احد ، ویوم 

    .)٤("صلى اهللا علیھ والھ 

  ٥٢١ ص/١ ج النزول أسباب،لسیوطي ا ؛٧٨ص  تلخیصھ، الذھبي ؛٢/١١٨مستدرك جال )١

 .٢/١١٨مستدرك جال )٢

  .٧٤٧ ص /٢ ج تھذیب ، الذھبي ؛٥٠٤ ص /٢ ج الذمة أھل احكام ، الجوزیة ابن؛٢/١١٨مستدرك جال  )٣

 ؛ ٥٧٤ /ص١ ج الشیعة العاملي، أعیان ؛ ٢٣٢ ص /١ج دمشق تاریخ ، عساكر ابن ؛١٧ /ص٢ ج الطبرسي ،االحتجاج  )٤

  .٢٥٧ ص /٣ ج النھج شرح ، الحدید أبي ابن
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 )٩٠( 
 

تقدیم من ھو   (صلى اهللا علیھ وآل)بروزه للقتال فعندما قدمت قریش فرسانھا وطلبت من الرسولــ ٣

بقولھ " یا علي قم .. یا حمزة قم .. یا عبیدة  (صلى اهللا علیھ وآل)الرسول أمركفؤ لھم للمبارزة حینھا 

شیبة وابنھ الولید ،  وأخوهوبرز لھم من جانب قریش عتبة بن ربیعة  )١(بن الحارث قم .."

َھَذاِن َخْصَماِن  القرآنیة " باآلیةعن ھذه المنازلة وارتباطھا  النیسابوري أحادیث ویورد الحاكم

 أبي بنقیس بن عباد عن علي  إلىففي الحدیث الذي ینتھي بسنده ،  )٢( " اْخَتَصُموا ِفي َربِِّھم

 بارزوا الذین وفي فینا نزلت قال ربھم في اختصموا خصمان ھذان قال أنھ عنھ اهللا رضي طالب

  .وأكد الحاكم على صحة الحدیث )٣(" والولید وشیبة بدر عتبة یوم

اتفقت مع  النیسابوري بعض النصوص التي ذكرھا الحاكم إن إلى اإلشارةوھنا ال بد من       

علي بن  اإلمام  مختلفة تدل على معنى واحد ، عن بألفاظلكن ؛ ما ذكره كل من البخاري ومسلم 

انھ فسر قولھ تعالى "ھذان خصمان اختصموا في ربھم " بقولھ " .. نزلت  (علیھ السالم) طالب أبي

فینا وفي الذین بارزوا یوم بدر عتبة وشیبة والولید " ویؤید ذلك ما ذكره قیس بن عباد " سمعت 

ویعقب  )٤(تلك نزلت في ھؤالء الرھط الستة یوم بدر " )بقة الذكرالسا ( اآلیات أنابا ذر یقسم 

فضال عن  اآلخرةعلى تلك الخصومة والنتائج التي تتمخض عنھا في  (علیھ السالم)علي اإلمام

  .)٥(من یجثو للخصومة على ركبتیھ بین یدي اهللا یوم القیامة "  أول أناالدنیا بقولھ "

 .١٤٤/ص ٣مستدرك جالالحاكم ، )١

  .١٩ أیة : الحج سورة )٢

 .٧٤٤ ص/١ ج النزول أسباب،لسیوطي ا؛  ١٧٥ ص النبویة السیرة ، البستي ؛ینظر:١٤٤/ص ٣مستدرك جال )٣

  . ٢٥٨ ص /٧ ج الباري ابن حجر ،تفسیر فتح ینظر:؛  ٢٤٥ ص ٨ ج مسلم صحیح؛٩٨ /ص ج٦ البخاري صحیح )٤

ابن جزي ،  ؛ ٢١٢ /ص ٣كثیر،تاریخھ ج ابن ؛ ٩ ص/٣ج الكبرى لطبقات،اسعد ابن ینظر:؛١٤٤/ص ٣المستدرك ج )٥

 . ٣٨ /ص ٣ج تفسیر
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 )٩١( 
 

بعد قتل   ربیعة بن قتل عتبةمشاركة حمزة في في  (علیھ السالم)اإلمام عليقام  ةوبعد المبارز      

كالم اإلمام ما یثبت ذلك ووأن الحاكم النیسابوري لم یشر إلى ذلك  قتل الولیدو شیبة أخوه

فأنا  ،وعندي السیف الذي اعضضتھ بجدك وخالك وأخیك في مقام واحد "لمعاویة :  )السالم علیھ(

الحسن حقًا قاتل جدك عتبة وعمك شیبھ وخالك الولید وأخیك حنظلھ الذین سفك اهللا دمائھم  أبو

ومن كالم  )١("والسالم  ،على یدي في یوم بدر ، وذلك السیف معي ، وبذلك السیف ألقى عدوي 

حسمت الموقف لصالح المسلمین وأنھ ، ثبت انھ الذي نفذ بھم القتال ی )السالم علیھ(اإلمام علي

  )٢( :عندما اخذت ترثي اھلھا   نفھمھ مما قالتھ ھند بنت عتبةوكذلك 

  ان كضوء البدرــخي الذي كأ          ا كان لي من عتبة صبـرـم

  ـي ظھري ــوأبي وعمي وشقیق صدري          بھم كسرت یا عل 

  

مجرد ب األمرھو الـذي قتل الفرسـان الثالثة ، ولم یقتصر (علیھ السالم)اإلمام علي أنأي      

الفرقان یوم  آیةلكنھ ذكر أن نزول ؛المشاركة في قتلھم ولكن الحاكم النیسابوري لم یشر إلى ذلك 

بدر بحق الفریقان المسلمین والمشركین الذین قاتلوا في بدر وقال الحاكم "عن بن أبي طلحة عن 

بن عباس رضي اهللا عنھما في قولھ عز وجل "أن كنتم آمنتم باهللا وما أنزلنا على عبدنا یوم ا

الفرقان " یعنى بالفرقان یوم بدر یوم فرق اهللا بین الحق والباطل ،  ھذا حدیث صحیح اإلسناد 

   )٣( ولم یخرجاه " .

وكذلك ،  (علیھ السالم)علي اإلمامفیھ  الذي ذكره الحاكم النیسابوري ویبدو من سند الحدیث      

(علیھ  اإلماملتفاني  أنقیس بن عباد الذي خرج لھ البخاري ومسلم یتبین من النصوص السابقة 

وتمكنھ من حصد  وشجاعتھ دور كبیر في تلك المعركة التي حسمت لصالح المسلمین،  السالم)

  .ائھم وقتل صنادید قریش وكبر مسھورؤ
؛ أبن  ٣٥١ص /٢٢ جمناقب ،؛ ابن شھر أشوب  ٥٣٦ص /٢ جالكوفي، كتاب الفتوح  ؛ ص١١ /٣جنھج البالغة  ،الشریف الرضي  )١

 .٣٢/٥٧٢ج األنواربحار ، ؛ المجلسي ٧٩ص / ١٥ ج أبي الحدید شرح نھج البالغة
 . ٢٨٣ص / ٣جشرح نھج البالغة،؛ ابن أبي الحدید ٣١٣ ص/٢ جآشوب ،مناقب  ابن شھر ؛ص ٣٤٦/  ٨ابن حجر ، االصابة  ج )٢

 .١٤٤/ص ٣ج  المستدرك )٣

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت اإلمام علي (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصحسرية                     

 

 )٩٢( 
 

  )م٦٢٤/ ھـ٣ (غزوة احد

ھو وكان سببھا  ،)١(  الھجرة من ثالث سنة السبت یوم شوالشھر من نصف  حدثت في       

 یوم عن كلھ حدیثھم اجتمع وقد أحد .."ذكر أبن ھشام  أذبدر لقتلى معركة لثأر محاولة قریش ل

 أصیب لما وأصحابھ وسلم علیھ اهللا صلى النبي لحرب المال تجمع قریش منھم قال من قالوا أحد

 يلذلك فقد أستنصر أب )٢( "بدر یوم وإخوانھم آباؤھم أصیب ممن ...قریش كفار من بدر یوم

 ) وآلھ علیھ اهللا صلى(سفیان لھا المشركون وأقبل بھم إلى المدینة طالبًا بالثأر وخرج لھم الرسول

وفي ، أنتصر المسلمین  تىن حواألبرز بین قادة المسلم علیھ السالم)(لمالقاتھم وكان اإلمام علي

 واهللا منھم واحد كل قال أحدا شھد ممن الصحابة من كثیر روى وقد": الواقدي  ھذا الصدد یذكر 

             . )٣( "... ، منھزمات وصواحبھا ھند إلى ألنظر إني

قلیلة لم تعط صورة عن المعركة من حیث  أحادیثفي استدراكاتھ  النیسابوري تناول الحاكم     

عندما اشتد )ھ(صلى اهللا علیھ وآلالرسول أبداھالكنھ تناول تلك الشجاعة التي ؛ أسبابھا أوتاریخھا 

 أنمن المسلمین  )ھ(صلى اهللا علیھ وآلالقتال والتف المشركون حول المسلمین حینھا طلب الرسول

الصحیحة ، كما  األحادیثھذا من النیسابوري  ، وعد الحاكم)٤(یستووا حتى یثني على ربھ 

   والنتائج التي تمخضت عنھا منھا :المعركة المسلمین  خسارة أسبابتناول 

 العسكر إلى الرماة مالت إذ ھو الذي غیر نتیجة المعركة بقولھ "وترك مواقعھم نزول الرماة  -١

  )٥(" . أدبارنا من فأتینا للخیل أظھرنا وخلو النھب یریدون عنھ القوم حتى كشفنا

  

 ،إرشاد القسطالنيینظر:  ونحبھ .. یحبنا جبل ھذا أحدا أن) وآلھ علیھ اهللا صلى( عنھ وورد ؛ ٤٣/ص٣ج البلدانابن قتیبة ،  )١

  .٣١١ /ص ٦ ج

 . ٥ ص /٤ ج النبویة السیرة )٢

 . ٢٦/ص ٣المستدرك ج ؛٤٠٢ /ص٢ ج الكبرى ،السنن سعد ابن؛ ٢٢٩ ص/ ١ج مغازيال )٣

 . ١٤٤/ص ٣مستدرك جال )٤

  .١٤٤/ص ٣مستدرك جال )٥
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 )٩٣( 
 

 ویذكر ذلك الحاكم،قد قتل  )ھ(صلى اهللا علیھ وآل الرسول أنالتي انطلقت بالقول  عةئالشاـ ٢

 اللواء أصبنا بعدان القوم وانكفأ فانكفأنا قتل محمدا أن إال صارخ بقولھ " وصرخ النیسابوري 

   )١("  یخرجاه ولم مسلم شرط على صحیح حدیث ھذام،القو من أحد منھ یدنو ما حتى

بعض النصوص التي  الحاكم النیسابوري  فقد ذكر  (علیھ السالم)علي اإلمامدور عن  أما       

جانب  إلىوشجاعتھ في المعركة ووقوفھ  (علیھ السالم)علي  اإلمامیفھم من خاللھا دور 

  لبعض الجوانب المھمة التي قام بھا منھا :  إغفالھلكن مما یؤخذ علیھ   )ھ(صلى اهللا علیھ وآلالرسول

ـ حمل لواء المعركة والتي لم یذكرھا البخاري وال مسلم ، في حین ذكرتھا المصادر المتقدمة  ١

 وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول جلس أحد یوم القتال اشتد ولما:  قالعلیھم مثل ابن ھشام بقولھ "

 قدم أن طالب أبى بن على إلى وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول وأرسل ، األنصار رایة تحت

 علي یحملھ كان لواءه "وان ایضًاالطبري  یقول ، )٣(" )٢( القضم أبو أنا:  فقال على فتقدم الرایة

 أمیر بید الغزاة ھذه في )ص( اهللا رسول رایة "كانت الشیخ المفید یعقبو، )٤(". طالب أبي بن

 صاحب فكان إلیھ اللواء صار ثم بدر یوم بیده كانت كما السالم)(علیھ طالب أبي بن علي المؤمنین

  )٥(المنیر" المصباح في دونھا واللواء األكبر العلم ھي والرایة  ، جمیعا واللواء الرایة

  .١٦٣ /ص ٢ ج الكامل؛ابن األثیر،  ٥٣٢ ص /٢ج تاریخ،الطبري  ینظر: ؛٢٦/ص ٣المستدرك ج )١

 ةلمكان احد علیھ یجسر لم بمكة كان"  ص"  اهللا رسول أن فقال قضیم یا طلحة قول معنى عن سئل أنھ)  ع(  الصادق عن )٢

 أنت بابي فقال علیھ السالم علي إلى ذلك فشكا والتراب بالحجارة یرمونھ خرج اذا فكان الصبیان بھ اغروا و طالب أبي

 وكان)  ع(  علي علیھم فحمل كعادتھم الصبیان لھ فتعرض معھ فخرج معك فاخرجني خرجت إذا اهللا رسول یا وأمي

 . القضیم لذلك فسمي علي قضمنا ویقولون آبائھم إلى باكین یرجعون الصبیان فكان آدانھم و آنافھم و وجوھھم في یقضمھم

 . ٥٢ /ص ٢ المفید ج إرشادینظر : 

 . ٥٩ ص /٤ ج النبویة السیرة،  ھشام ابن )٣

 .٢٢١ ص النبویة البستي ،السیرة؛ ٤٨٢ ص/ ٢ ج تاریخ الرسل )٤

  .١٢٦ ص /١ ج الیقین كشف )٥
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 )٩٤( 
 

ھو الذي كان حامل الرایة للمسلمین في معركة أحد  (علیھ السالم)مام عليأن اإل یؤكدوھذا       

  لم یستدرك علیھما . النیسابوري  رغم أن البخاري ومسلم لم یذكرا وكذلك  الحاكم

مختلفة ، ال یمكن قبولھا ، وذلك بعد نھایة المعركة  انصوص النیسابوري  ـ كما ذكر الحاكم ٢

عبید اهللا بن عباس عن عكرمة عن  إلىمنھا روایة غسل السیوف في الحدیث الذي ینتھي سنده 

 فقال سیفھ ابنتھ فاطمة أعطى وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول رجع لما قال" ابن عباس قال

 صدقني لقد اهللا فو دمھ عنھ فاغسلي وھذا فقال سیفھ علي فأعطاھا الدم ھذا عن اغسلي بنیة یا

 قد فإنھا حمیدا السیف ھاكي عنھا اهللا رضي لفاطمة فقالوفي روایة أخرى"،  )١("القتال الیوم

من أنھ قاتل بسیفھ بكفاءة وصدق وشجاعة  (علیھ السالم)مام عليوكان ذلك قول اإل، )٢(.."شفتني

 ناول حین عنھ اهللا رضي طالب أبي بن علي وقال"السالم)(علیھ مام علي الحاكم قول اإل وذكر

   السیف السالم علیھا فاطمة

  بلئ وال برعدید فلست  ذمیم غیر السیف ھاكي أفاطم 

  )٣("رحیم بالعباد رب مرضات و  احمد نصر في أعذرت لقد لعمري 

 ٤٣/ص٣دان جابن قتیبة ، البل ینظر:؛٢٦/ص ٣المستدرك ج )١

 .١٢٦ ص /١ ج الیقین كشف الشیخ المفید، ؛ ٥٢ ص/٢ج تاریخ،الیعقوبي  ینظر:؛ ٢٦/ص٣المستدرك ج )٢

  .٢٦/ص ٣المستدرك ج )٣
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 )٩٥( 
 

والذي ذكره الحاكم النیسابوري  یستدركھ   انقف عندھ التيویتبین من خالل النصوص        

 القتال صدقت كنت لئن وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول فقال ")  وآلھ علیھ اهللا صلى(یذكر قول النبي 

   )١("دجانة أبو خرشة بن وسماك حنیف بن سھل الیوم القتال معك صدق لقد الیوم

ویبدو من تحلیل  )٢( ..."سھل أجاده لقد بسیفك الضرب أجدت كنت لئنوفي روایة أخرى"    

 اهللا صلى(لنبيل )٣(صدقت القتال"  كنت لئنتلك الروایات أن الحاكم النیسابوري الذي نسب القول"

 حنیف بن سھلاوى بینھ قد س ھكما أن (علیھ السالم )وھو تشكیك بشجاعة اإلمام علي ، ) وآلھ علیھ

(علیھ دجانة في الشجاعة والقتل وھذا غیر منطقي ،والسیما أن جبرائیل أبو خرشة بن وسماك

 في السماء عن شجاعتھ وأنھ ال یوجد أحٍد مثیلھ  بقولھ ال (علیھ السالم )مام علي إللشھد  السالم )

  )٤( علي . إال فتى وال الفقار ذو إال سیف

ذكره البخاري ومسلم عن  أنسبق  ما التي ذكرھا نجده یكرر األحادیثـ على الرغم من قلة  ٣

 سمع انھ حازم أبي عنفي المعركة لكن بسند  ) وآلھ علیھ اهللا صلى(بھا الرسول  أصیبالجراح التي 

 من ألعرف أني واهللا فقال أما" علیھ والھ) اهللا (صلى اهللا رسول جرح عن یسأل وھو سعد بن سھل

 كانت قال دووي وبما الماء یسكب كان ومن وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول جرح یغسل كان

 الماء یسكب طالب أبى بن وعلي تغسلھ وسلم اهللا علیھ صلى اهللا رسول بنت السالم علیھا فاطمة

 فأحرقتھا حصیر من قطعة تذأخ كثرة الإ الدم یزید ال الماء أن فاطمة رأت فلما بالمجن

 )٥(". رأسھ على البیضة وكسرت وجھھ وجرح یومئذ رباعیتھ وكسرت فاستمسك الدم وألصقتھا

  . ووافقھ مسلم

  . ١٣١ص ٣تاریخ ج،لطبري ا ینظر:؛٢٦/ص ٣المستدرك ج )١

 .٢٦/ص ٣المستدرك ج )٢

 .١٨/ص٣مستدرك جال )٣

 .٤٣٩ ص ٢ ج الطبرسي ،اإلحتجاج ؛ ٥٢ ص/٢ ج تاریخالیعقوبي ، )٤

  .١٧٨ /ص ٥ ج مسلم صحیح ؛٣٨ /ص ٥ ج البخاري صحیح؛٢٦/ص ٣المستدرك ج )٥
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 )٩٦( 
 

  )م٦٢٧/ھـ٥غزوة  الخندق(

، بعد مقدم رسول )م  ٦٢٧ /ھـ ٥سنة (في ذي القعدة  حدثتو األحزاب غزوة أیضا وتسمى     

الصلح بنو قریظة   لّما نقضوكان سببھا  )١(بالمدینة بخمسة وخمسین شھرًا ) وآلھ علیھ اهللا صلى( اهللا

 تغیر میزان  إلىمما أدى ، وانضّمت إلى صفوف المشركین، (صلى اهللا علیھ وآلھ)مع رسول اهللا

، فقدموا على  ) وآلھ علیھ اهللا صلى(األحزاب على رسول اهللا  وابوحز ، القوى لصالح أعداء اإلسالم

أن  إال، وما كان من أمر قریش  ) وآلھ علیھ اهللا صلى(قریش بمكَّة ، وألَّبوھا على حرب رسول اهللا  

وتجھَّزت قریش وجمعوا ومن تبعھم من العرب  ) وآلھ علیھ اهللا صلى(النبي في القضاء علىتستجیب 

    عشرة آالف ، وھم األحزاب ، وا الخندق ، ممن ُذكر من القبائل ، دفكان جمیع القوم الذین واف

  )٢(وكانوا ثالثة عساكر بقیادة أبي سفیان بن حرب.

خبرھم جمع المسلمین ، وحثَّھم على الجھاد والصبر  ) وآلھ علیھ اهللا صلى(فلمَّا بلغ رسول اهللا       

واالستعداد لمقابلة الغزاة وشاورھم في األمر ، فأشار علیھ سلمان الفارسي بالخندق ، فأعجب 

النوع البدَّ وأن یعرقل تقدُّم الغزاة ، ویخفِّف من أخطار  اذلك المسلمین ، ألنَّ عمًال من ھذ

 صلى اهللا رسول على بھ أشار الفارسي سلمان إن یقال" ھشام ابن: قال ،المجابھة بین الفریقین

 وأقبل المسلمون جمیعًا یحفرون خندقًا حول المدینة ، وجعل رسول اهللا ،)٣( "... وسلم علیھ اهللا

معھم یحفر وینقل التراب ، وفرغوا  ) وآلھ علیھ اهللا صلى(أربعین ذراعًا  ورسول اهللا  رجال لكلِّ عشرة

وبذلك فقد تھیأ من حفره في ستة أیام ، وكان سائر المدینة مشبك بالبنیان ، فھي كالحصن ، 

  )٤(یومئٍذ ثالثة آالف مقاتل.بتلك االستعدادات وكان جیشھم المقاتل  ھةن للمواجوالمسلم

  . ٥٠ /ص٢ج طبقات ،ابن سعد ؛  ١٨١ ص /٤ ج النبویة ،السیرة ھشام بنا )١

  . ٧٠ /ص ٢ جالكامل ابن األثیر،  ؛٥٠ /ص٢ ھ جتاریخ،الیعقوبي  )٢

 . ١٨١ /ص ٤ ج النبویة ،السیرة ھشام ابن )٣

 .٢٦١ ص أمالي،الطوسي  ؛٣٩٠ ص الصدوق أمالي )٤
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 )٩٧( 
 

بعد  ود عبد بن عمروبارز  إذ دورا كبیر في غزوة الخندق  (علیھ السالم)مام عليلإل وكان       

في  (علیھ السالم)إلمام علياأي دور  یذكرا الخندق  في حین أن الصحیحان لم غزوةعبوره الخندق 

وأھمیة تلك الحادثة التاریخیة في حین أن الحاكم النیسابوري أخرج  ةھذه المعركة رغم شھر

  :في ھذه المعركة ومنھا  (علیھ السالم)روایات عن دور األمام علي

 مبارزة) وآلھ علیھ اهللا صلى(من النبي(علیھ السالم)علي خرج الحاكم النیسابوري نصا طلب فیھ  اإلمام -١

 عمرو إنھ فقال اهللا نبي یا لھ أنا فقال الحدید في مقنع وھو علي "فقامبقولھ  ود عبد بن عمرول

قول  الواقدي" فلما ك )٢( ویتفق بھذا مع ما ذكرتھ المصادر األخرى، )١(اجلس" ود عبد بن

 . )٣(ت "اأنا أبارزه  یا رسول اهللا ثالث مرالسالم)(علیھ البراز قال علي  إلىدعا 

وعمر بن ، (علیھ السالم)مام علياألحداث التي سبقت القتال والمبارزة بنقل الكالم بین اإل ذكر -٢

 یوم قاتل قد وكان قریش ثالث ود عبد عمرو ابن كان قال إسحاق ابن عن "حدثنابقولھ ود 

 فلما مشھده لیرى خرج معلما الخندق یوم كان فلما أحدا یشھد ولم جراحة كثرة حتى بدر

خلتین  إلى رجل یدعو ال أن لقریش اهللا تعاھد كنت قد عمرو یا علي لھ قال وخیلھ ھو وقف

 عز اهللا إلى أدعوك فاني عنھ اهللا رضي علي لھ فقال أجل عمرو فقال إحداھما منھ قبلت إال

 فاني قال ذلك في لي حاجة ال فقال واإلسالم وسلم وآلھ اهللا علیھ صلى رسولھ والى وجل

 أن أحب واهللا لكني علي فقال أن أقتلك أحب ما فو اهللا لم أخي ابن یا قال البراز إلى أدعوك

 یخرجاه ولم اإلسناد صحیح حدیث ھذابقولھ " أن الحدیث صحیح وأكد على  ،)٤(أقتلك" 

 قتلھ ود عبد بن عمرو الخندق یوم المشركین من قتل قال شھاب ابن وفي نص ثاني "عن"

  ) ٥(" الشیخین شرط على صحیح المغازي ھذا إسنادوعّد  عنھ، اهللا رضي طالب أبي بن علي
 ٣٥/ص٣المستدرك ج )١

 لمقریزي ،أمتاعا ؛٣٩٠ ص الصدوق ،أماليالشیخ ؛ ٣٨٤ص/١أنساب  ج،لبالذري ا ؛٥٠ ص/٢ج تاریخ،الیعقوبي   )٢

 ١٩٠ ص ١ ج الورى الطبرسي ،إعالم ؛٣٧٢ ص /٨ ج األسماع

 . ٤٧٠/ ص١المغازي ج )٣

  ٥٧٤ ص/ ٢ج تاریخ ،الطبري ؛ینظر: ٣٥/ص٣المستدرك ج )٤

  . ٥٣ص/ ٨فتح الباري ج ابن حجر، ینظر: ؛٣٥/ص٣المستدرك ج )٥

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت اإلمام علي (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصحسرية                     

 

 )٩٨( 
 

 عن فاقتحم عمرو " فحمىة األشعار االرتجالیة  التي سبقت المبارز النیسابوري وذكر الحاكم -٣

 یبارز من وقال،  األرجل عمرو فنادى یبارز من وقال علي إلى فجاء اقبل ثم فعقره فرسھ

 علي إلیھ فمشى وسلم وآلھ علیھ صلى اهللا اهللا رسول لھ فإذن.. الحدید في مقنع وھو علي فقام

   )١(یقولھ  وھو عنھ تعالى اهللا رضي

  عاجز غیر صوتك مجیب      اتاك فقد تعجلن ال

  فائز كل منجى والصدق       وبصیرة نبھة ذو

  الجنائز نائحة علیك     أقیم أن ألرجو إني

 في عمرو فضربھ قتھ بدر علي واستقبلھ" "الھزاھز عند ذكرھا    یبقى نجالء ضربة من 

 حبل على عنھ اهللا رضي علي وضربھ فشجھ رأسھ وأصاب السیف فیھا وأثبت فقدھا الدرقة

 قتلھ علیا أن فعرف التكبیر وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول فسمع العجاج وثار فسقط العاتق

  )٢( : عنھ تعالى اهللا رضي علي یقول فثم

  أصحابي أخروا وعنھم عني. . .  ھكذا الفوارس یقتحم أعلي

  بنابي لیس الرأس في ومصمم. . .  حفیظتي الفرار یمنعني الیوم

(علیھ ورد عن أخالق األمام علي  ....الكتاب من فاستمعوا وحلفت. . .  إلیھ شد حین عبد ابن اال

 نحو عنھ اهللا رضي علي أقبل "ثمعمر بن ود بعد قتالھ في المعركة بعدم سلب درع  السالم)

 ھال عنھ اهللا رضي الخطاب بن عمر فقال یتھلل ووجھھ، وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول

 ان عمي ابن واستحییت بسوءتھ فاتقاني ضربتھ فقال منھا خیرا درعا للعرب فلیس درعھ سلبتھ

  ) ٣(". الخندق من أقحمت منھزمة حتى خیلھ وخرجت استلبھ

 .٣٨٤ص ١أنساب  ج،لبالذري ا ؛٥٠ ص ٢ ج الیعقوبي تاریخ ینظر:؛٣٥/ص٣المستدرك ج )١

 .٣٥/ص٣المستدرك ج )٢

  ٣٥/ص٣المستدرك ج )٣



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت اإلمام علي (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصحسرية                     

 

 )٩٩( 
 

 ذكرت وھو الذي قتل عمر بن ود یوم الخندق "وقد (علیھ السالم)اإلمام علي ویجزم في قولھ أن -٤

 بلغني ما ... الزبیر بن عروة عن معا المسندة و األحادیث من ود عبد بن عمرو مقتل في

 غیر قتلھ في یشترك ولم یقتلھ لم ود عبد عمرو ابن أن العلم أھل من المنصف عند لیتقرر

ولعلھ كان یرد على من یشك في ،  )١(" عنھ اهللا رضي طالب أبي بن علي المؤمنین أمیر

 على حملني وإنمامشاركا في قتلھ فیذكر"من بعض الخوارج وجعلوا محمد بن مسلمة ذلك 

 واخذ ضربة ضربة أیضا مسلمة بن محمد أن الخوارج من قال من قول االستقصاء فیھ ھذا

ویؤكد  )٢(" عنھم اهللا رضي والتابعین الصحابة أحد من عن ھذا بلغنا ما و واهللا السلب بعض

بن  عمرو عنھ اهللا رضي طالب أبي بن علي قتل لما قال .. یسار بن إسحاق "عن بنقولھ 

 فقالت ترثیھ ود عبد بنت عمرة أختھ أنشأت ود عبد

  جسدي في الروح أقام ما بكیتھ   قاتلھ غیر عمرو قاتل كان لو    

 .)٣(البلد" بیضة قدیما یدعى وكان       بھ یعاب ال من قاتلھ لكن    

لعمر بن ود یوم الخندق بذكر  (علیھ السالم) على ضربة أإلمام عليالنیسابوري الحاكم  أثنى و -٥

أعمال د إلى یوم القیامة واألعمال ھنا حدیث النبوي الشریف بأنھا تعادل أعمال العباال

 أبیھ عن حكیم بن بھز عنبسنده  المقتدري اهللا بن عبد لؤلؤعن بقولھ ات  هللا المقبولة العباد

 لعمرو طالب أبي بن علي لمبارزة:  وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال"  قال جده عن

ووافق الحاكم  )٤("  القیامة یوم إلى أعمال أمتي من أفضل الخندق یوم ود عبد بن

 . )٦(والحلي )٥(النیسابوري في ذلك الخطیب البغدادي 

 .٣٥/ص٣المستدرك ج )١

 .٢٦١ ص أمالي،الطوسي  ؛٣٩٠ ص أمالي، الصدوق )٢

 . ٨٧ ص/ ١ ج الشیخ المفید ،اإلرشاد ؛ ینظر:٣٧/ص٣المستدرك ج )٣

  .١٩٠ ص/ ١ ج الورى إعالم،لطبرسي ا ؛ ینظر: ٣٦/ص٣المستدرك ج )٤

  ؛٩٥٢ ص/ ١٣ ج تاریخھ ؛ الخطیب البغدادي  )٥

 . ٩٢ ص الكرامة منھاج )٦

 

 



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت اإلمام علي (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصحسرية                     

 

 )١٠٠( 
 

 وجل عز اهللا بقول إال عمرا علي شبھت قتل ما ..."بقتل داود جالوت   شبیھأنھا كما ذكر  -٦

    )١(َجاُلوت ) َداُوُدقال : ( َفَھَزُموُھم ِبإْذِن اِهللا َوَقَتَل 

في الخندق  (علیھ السالم)وبھذه النصوص التي أوردھا الحاكم النیسابوري عن دور اإلمام علي      

دورًا كبیر ومھم في نصر  (علیھ السالم)إلمام عليأن لمما لم یخرجاه الشیخین یكون قد أثبت 

المسلمین في معركة الخندق  الذي قال عنھا الحاكم النیسابوري  صحیحة السند وعلى شرط 

  .الشیخین 

   م٦٢٨/ـھ٧ )خیبر (غزوة 
بان  أصحابھ أمر) م٦٢٩/ـھ٦من صلح الحدیبیة عام ( )ھ(صلى هللا علیھ وآلعندما عاد الرسول    

 إلفسنة سبع من الھجریة وكان معھ  األولحصون خیبر لفتحھا وذلك في جمادي  إلىیسیروا 

من ذلك  )ھ(صلى هللا علیھ وآلولعل ھدف الرسول، )٢(من المقاتلین ومن الخیل مائتي فرس  وأربعمائة

 تألیباستمروا في بین المسلمین عھد لذلك لي نقضھم العھود ومعاقبتھم خیبر یھود  تأدیبھو 

  .)ھ(صلى هللا علیھ وآلونبیھ الكریم اإلسالمعلى  والتأمرالناس 
 .٣٥/ص٣المستدرك ج ؛٢٥١سورة البقرة : )١

  .٣٦ ص /١ ج البلدان فتوح، لبالذري ا ؛٢٩٧ ص /٤ ج النبویة ،السیرة ھشام ابن )٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت اإلمام علي (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصحسرية                     

 

 )١٠١( 
 

بكر ثم عمر بن  يأب إلىرایة قیادة الجیش  إعطاءعلى ذكر روایة )١(المصادر  واتفقت       

 ابنوفي ذلك یقول ،  (علیھ السالم)علي  اإلمام إلىالخطاب الذین لم یتمكنا من فتحھا حتى سلمھا 

 فتح یك ولم فرجع .. برایتھ الصدیق بكر أبا وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول بعث قال " ھشام

 اهللا رسول فقال جھد وقد فتح یك ولم رجع ثم فقاتل الخطاب بن عمر الغد بعث ثم جھد وقد

 بفرار لیس یدیھ على اهللا یفتح ورسولھ اهللا یحبھ رجال غدا الرایة ألعطین وسلم علیھ اهللا صلى

 خذ قال ثم عینھ في فتفل أرمد وھو علیھ اهللا رضوان علیا وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول فدعا

 الحصن رأس من یھودي إلیھ فاطلع بھا واهللا فخرج علیك اهللا یفتح حتى بھا فامض الرایة ھذه

 كما أو موسى على أنزل وما قبل علوتم الیھودي یقول قال طالب أبي بن علي أنا أنت من فقال

  . )٢(" یدیھ على اهللا فتح حتى رجع فما قال قال

في فتح خیبر من خالل بعض  (علیھ السالم)علي اإلمامدور النیسابوري الحاكم  وتناول      

  .مختلفة  بأسانیدلكن ؛والروایات التي خرجھا  األحادیث

 لیلى أبي عن (علیھ السالم)علي اإلمامبكر وعمر و يأب  إلىـ فقد ذكر الحدیث الذي ینتھي سنده  ١

 بلى قال بخیبر معنا كنت أما لیلى أبا یا قال أنھ علي عن" وھو ثقة من رجال البخاري ومسلم 

 بالناس فسار خیبر إلى بكر أبا بعث )وآلھ علیھ اهللا صلى( اهللا رسول فان قال معكم كنت واهللا

لم  البخاري ومسلموأن ،)٣("  یخرجاه ولم اإلسناد صحیح حدیث ھذا وعد رجع حتى وانھزم

  .الشیخین شرط یذكرا الحدیث فأن الحاكم النیسابوري قد أستدرك الروایة على 

 ج الصحابة ؛ فضائل٣٥٣ ص/٥ أحمد، مسند ج؛ ٥٦ص/ ٢ جالتاریخ  ،الیعقوبي  ؛٢٩٧ ص/٤ ج النبویة ،السیرة ھشام ابن )١

 . ٥٨٣ ص/٢

  .٤٦٢ ص /١٤ ج المصنف ، شیبة أبي ؛ ابن ٣٠٥ /ص٤ ج النبویة السیرة )٢

 . ٣٦٦ص/٢ج السنن ،البیھقي ؛ ٢٤٤ص/٤السیرة النبویة ج،ابن ھشام ینظر:  ؛ ٣٧/ ص٣المستدرك ج )٣

  

  

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت اإلمام علي (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصحسرية                     

 

 )١٠٢( 
 

 رضي علي عن ... مسعود بن أخفق في ذلك "سعیدعمر لفتح خیبر لكنھ بإرسال روي أیضًا  -٢

 الناس معھ عمر وبعث بعث اتاھا فلما خیبر إلى وآلھ علیھ اهللا صلى النبي سار قال عنھ اهللا

 فجاؤوا یجبنونھ وأصحابھ عمر ھزموا أن یلبثوا فلم ، فقاتلوھم قصرھم أو، مدینتھم إلى

 حدیث اإلسناد ھذا ةوأكد الحاكم في صح ،)١( " )وآلھ علیھ اهللا صلى( النبي فسار،ویجبنھم

أستدرك أیضا ھذه الروایة على وأن الحاكم النیسابوري  قد  یخرجاه ولم، اإلسناد صحیح

 .ألنھم لم یذكرا ھذه الروایة؛الشیخین 

 اهللا صلى اهللا رسول قال "ثم(علیھ السالم)إلمام علي لذكر الحاكم النیسابوري البعث الثالث كانت  -٣

 یدیھ على اهللا یفتح الدبر یولى ال ویحبانھ ورسولھ اهللا یحب رجال غدا ألبعثن وسلموآلھ  علیھ

 وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول لھ فقال ،أرمد عنھ یومئذ اهللا رضي وعلي الناس لھا فتشرف

 .)٢(الرایة" إلیھ لھ ودفع وعقد، عینیھ في فتفل موضعا أبصر ما اهللا رسول یا فقال سر

 على الشیخان اتفق "قدلرایة متفق علیھ من قبل الشیخین ا النیسابوري أن حدیثوذكر الحاكم 

  .)٣(السیاقة"  بھذه یخرجاه ولم یعنى الرایة حدیث إخراج
  . ٢١٩ینابیع المودة ص، ٥٣ص/ ٨فتح الباري ج ابن حجر،؛ ٣٨٤ص/١أنساب  ج،لبالذري ا ؛٣٧/ ص ٣المستدرك ج )١

 .٣٧/ ص ٣المستدرك ج )٢

  .٣٧/ ص ٣المستدرك ج )٣

    

     

  

  

  

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت اإلمام علي (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصحسرية                     

 

 )١٠٣( 
 

الحدیث الذي لم  ةویقصد الحاكم أنھم اخفوا بعض حدیث الرایة وان قد أستدركھا علیھم بقی     

 أن إلىالحصون ظلت مغلقة لم یتمكن احد من فتحھا  أن النیسابوري  وبھذا یبین الحاكم یخرجا

ھذا  النیسابوري ، وعد الحاكم (علیھ السالم)علي اإلمامبعث رجال یحب اهللا ورسولھ ویحبانھ وكان 

  .ولم یخرجاه  اإلسنادحدیث صحیح 

"  :لھ عند تسلمھ الرایة بقولھ )ھ(صلى هللا علیھ وآلوصیة الرسول یذكرالنیسابوري  الحاكم أنـ كما  ٤

اهللا  رسول واني اهللا إال إلھ ال أن یشھدوا أن على فقال أقاتلھم ما على اهللا رسول یا علي فقال...

 قال وجل عز اهللا على وحسابھم بحقھما إال وأموالھم ھم دماء مني حقنوا فقد ذلك فعلوا فإذا

  .)١("علیھ اهللا ففتح فلقیھم

  

تلك المعركة من خالل تلك المبارزة التي جرت بین مرحب الیھودي الذي ارتجز  بدأتـ  ٥

 إذا مجرب بطل السالح شاكي     مرحب اني خیبر علمت :  قد یقول وھو مرحب فبرز" بقولھ

  : یقولعلي الذي رد علیھ بقولھ  اإلماموكذلك  ،)٢("تلھب أقبلت الحروب

 السندرة كیل بالصاع أوفیكم المنظرة كریھ         غابات كلیث  حیدرة أمي سمتني الذي انا"

 ولم مسلم شرط على صحیح حدیث ھذا"لم یذكر الروایة بقول الحاكم  البخاري ومسلمو، )٣("

  . )٤(" السیاقة بھذه یخرجاه

 الطبقاتابن سعد،  ٦٠٢ ص /٢ الصحابة ج فضائل، حنبل  ابن؛  ٣٥٣ ص/ ٥ ج المسند، أحمد ؛٣٧/ ص ٣المستدرك ج )١

 . ٢٩٤ ص /١١ الكبیر ج المعجم، طبرانيال ؛١١٠ / ص ٢ الكبرى ج

 حنبل ابن ؛ ٦٣ ص/٢ ج تاریخ، الیعقوبي ؛  ١٧٣ ص/٤ ج النبویة لسیرة،ا ھشام ابنینظر:  ؛٣٧/ ص ٣المستدرك ج )٢

 . ٥١٨ ص/١ ج الصحابة فضائل،

  ٤٣٦ ص/٥ ج النبویة السیرةلشامي ا ؛١٥ ص/٣ ج الكبرى الطبقات، سعد ابنینظر:  ؛٣٧/ ص ٣المستدرك ج )٣

 .٣٩١ ص/٨ ج األسماع أمتاع،لمقریزي ا ؛ ٢٤٣ ص/١ ج الورى،لطبرسي ا ؛٣٧/ ص ٣المستدرك ج )٤
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 )١٠٤( 
 

 رأسھ ففلق مرحبا فضرب قال"فقتلھ وكان الفتح  رأسھفضرب مرحب ففلق  اإلمامثم تقدم      

على ھذا الحدیث بقولھ حدیث صحیح على شرط  النیسابوري یعقب الحاكم )١(" الفتح وكان فقتلھ

  )٢(، ولعل مسلم قد خرج الحدیث لكن لیس بھذا السند  السیاقمسلم ولم یخرجاه بھذه 

قد استدرك في روایتھ التي ذكرھا البخاري  النیسابوري الحاكم أنیتبین من خالل ذلك     

  .  أخرى أحادیثمختلف قد خرجوا لرواتھ في  بإسنادلكن ؛ ومسلم 

  )م٦٣٠/ـھ٩غزوة تبوك (
تي خرج بھا في غرة شھر رجب عام ال )ھ(صلى هللا علیھ وآلغزوات الرسول تعد آخر       

ومن معھم من القبائل من غسان وجذام وبھراء وعاملة ،الروم  أنعندما بلغھ  )٣( م٦٣٠/ـھ٩

بالتجھز واعلم الناس  )ھ(صلى هللا علیھ وآلالرسول أمریستعدون لغزو المسلمین في دیارھم لذلك 

 ھمدعد، وقد بلغ  )٤(بوجھتھم لبعد الطریق وشدة الحر وقوة العدو لذلك یسمى بجیش العسرة

 وفي ذلك یقول الیعقوبي " خرج رسول اهللا، فآللأمن المقاتلین ومن الخیل عشرة  إلفثالثین 

 وطلحة المھاجرین رایة على الزبیر واستعمل المدینة على علیا واستخلف ھـ٩ سنة رجب غرة

 الثنیة عند یودعونھ والصبیان النساء وخرج، المیسرة على عوف بن الرحمن وعبد المیمنة على

  .)٥( " شعبان في تبوك اهللا رسول وقدم الوداع ثنیة فسماھا

 تاریخ ،بغداد لخطیبا ؛ ٦٧ ص/٢ ج تاریخ، الیعقوبي  ؛١٤ص/٣ ج الكبرى الطبقات، سعد ابن ؛٣٧/ ص ٣المستدرك ج )١

 . ٣٦٤ ص/٩ ج

 ١٣٣ ص/ ٣ ج الحلبیة لحلبي ،السیرةا ؛ ٦٧ ص /٢ جتاریخ  ،الیعقوبي ؛٣٧/ ص ٣المستدرك ج )٢

  ٢٢٧ ص ١ ج الغمة كشف،إلربلي ا

 ١٣٣ ص/ ٣ج الحلبیة السیرة،لحلبي ا ؛ ٦٧ ص/ ٢ ج تاریخ،الیعقوبي ؛  ١٧٣ ص/ ٤ ج النبویة لسیرة،ا ھشام ابن )٣

  . ٤٣٦ ص/٥ ج النبویة الشامي ،السیرة ؛١٥ ص ٣ ج ،الطبقات سعد ؛ البن ٥١٨ /ص١ج الصحابة ،فضائل حنبل ابن )٤

 .١٣٣ /ص٣ ج الحلبیة ؛الحلبي ،السیرة ٦٧ /ص ٢ج الیعقوبي تاریخ )٥
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 )١٠٥( 
 

 أن إلىوسببھ یعود ،لم یشترك في ھذه الغزوة (علیھ السالم)علي اإلمام أنویبدو من النص        

نافقین في المدینة خروجھ بالجیش وبقاء الم أنارتاى ذلك بعدما الحظ  )ھ(صلى هللا علیھ وآل الرسول

 وكیان دولة ثانیا ، ویوضح ذلك ما ذكره ابن ھشام " أوالكدین  اإلسالم على یشكل خطرا

 ، فیھم باإلقامة وأمره ، أھلھ على(علیھ السالم)طالب أبي بن علي )ھ(صلى هللا علیھ وآلاهللا رسول وخلف

 أخذ المنافقون ذلك قال فلما ، منھ وتخففا ، لھ استثقاال إال خلفھ ما:  فقالوا ، بھ المنافقون فأرجف

(صلى هللا علیھ  فقال.. بالجرف نازل وھو )ھ(صلى هللا علیھ وآل اهللا رسول أتى حتى خرج ثم سالحھ علي

واتفق معھ  )١("، وأھلك أھلي في فاخلفني فارجع ورائي تركت لما خلفتك ولكنني ، كذبوا: )ھوآل

وسلم غزوة تبوك وخلَّف علیًَّا في أھلھ ،   وآلھ  علیھ اهللا غزا رسول اهللا صلى"ابن سعد  انَّھ قال : 

أنَّھ َكِرَه صحبتھ ، فبلغ ذلك علیًَّا فذكره للنبي أن یخرج بھ اال فقال بعض الناس : ما منعھ 

وسلم ، فقال : یا ابن أبي طالب ، أما ترضى أن تنزل منَّي بمنزلة ھارون من  وآلھ علیھ اهللا صلى

    .)٢( "موسى

  (علیھ السالم)علي باإلماموروایات قلیلة تتعلق  أحادیثفي استدراكاتھ  النیسابوري تناول الحاكم    

ھا في نوضع نالكن لإلمام، وھي وان كانت منقبة  لھا في مناقبھ وأشار في تفاصل معركة تبوك

 المرافقة لتلك الغزوة ، ففي روایتھ التي ینتھي سندھا اإلحداثسیاقھا التاریخي الذي یخص تلك 

 لفقا قال طالب أبي ابن تسب أن یمنعك ما وقاص أبي بن لسعد معاویة قال "عد عامر بن سإلى 

 منھن واحدة لي تكون الن وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول لھ ھن قال ثالثا ذكرت ما أسب ال

 في خلفھ حین ذكرت ما أسبھ وال ... إسحاق أبا یا ھن ما معاویة لھ قال النعم حمر من أحب إلي

 قال والنساء الصبیان مع خلفتني علي لھ فقال وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول غزاھا غزوة تبوك

   .)٣(.."بعدي نبوة ال انھ إال موسى من ھارون بمنزلة تكون منى أن ترضى أال

  .٢٢٧ ص /١ ج الغمة كشف،إلربلي ا ؛ ١٧٣ ص/ ٤ج النبویة لسیرة،ا ھشام ابن )١

 . ٣٦٤ ص/٩ج بغداد تاریخ،لخطیب ا ؛ ١٤ص /٣ ج الكبرى الطبقات، سعد ابن )٢

 .٣٧/ ص ٣المستدرك ج )٣
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 )١٠٦( 
 

بمنزلة ھارون من موسى وھي  كان(علیھ السالم)األمام علي أن الحاكم في ھذا النص  یبین و       

أن الحاكم النیسابوري قد وافق الصحیحان في  امنزلة األنبیاء وأنھا فضیلة لم تكن ألحد غیره كم

 علیھ اهللا صلى اهللا رسول ان قال الحدیث حیث ورد ذلك في صحیح البخاري ومسلم "ثمأخراج 

 رسول یا على فقال المدینة على عنھ اهللا رضي علیا استخلف تبوك غزوة في خرج حین وسلم

 ھارون بمنزلة منى تكون أن ترضى ما أو فقال معك وأنا إال وجھا تخرج أن كنت أحب ما اهللا

  )١(". بعدي نبي ال انھ غیر موسى من

 ال أنھ )ھ(صلى هللا علیھ وآلنبیھ إلى تعالى اهللا أوحى:  تبوك غزاة وفي"بقولھ  ذلك وأكد الحلي   

(علیھ المؤمنین أمیر واستخلف. . .  معھ الناس واستنفار بنفسھ المسیر وكلفھ ، القتال إلى یحتاج

 ألبي خلفتني أنك زعموا المنافقین إن:  وقال (صلى هللا علیھ وآل) بالنبي المدینة فلحق على السالم)

 ،ودار أھلي في خلیفتي فأنت بك أو بي إال تصلح ال المدینة فإن مكانك إلى أخي یا ارجع:  فقال

فقال : قد رضیت ، قد  ، موسى من ھارون بمنزلة مني تكون أن ترضى أما وقومي ھجرتي

  .)٢("رضیت

 سنن؛ ، ٦٣٨ /ص ٥ ج سنن،الترمذي  ؛ ٣٠ص ١٨٧٠ / ٤ج صحیح،مسلم  ؛ ٢٠٢ ص ٩٠ / ٥ ح البخاري صحیح )١

 . ١٧٣ /ص ١ ج أحمد مسند ، ١١٥، ٤٣ص / ١ ماجة ج ابن

 /ص ٣ ج ،االستیعاب البر عبد البن .١٤٤ / ص ١ج اإلرشاد الشیخ المفید،؛ ١٤٥ ص /١ ج الیقین ،كشف الحلي )٢

  .٢٣٩ /ص١جسیرة األئمة االثني عشر ،١٠٩٧
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 )١٠٧( 
 

  ھـ) ١٠علي لفتح الیمن( (علیھ السالم)سریة اإلمام

 إلىلیدعوھم  الیمن إلى (علیھ السالم)اإلمام علي )ھلى اهللا علیھ وال(صالرسول  بعد فتح مكة بعث      

على رأس   )ھلى اهللا علیھ وال(صإذ أرسلھ الرسولخالد بن الولید ذلك بعد أن فشلت بعثت و اإلسالم

 أشھرخالد على القوم ستة  أقامو  اإلسالم إلىالیمن یدعوھم  أھل إلىجماعة من المسلمین 

 (علیھ السالم)اإلمام علي فدعا  )ھلى اهللا علیھ وال(صفساء ذلك رسول اهللا  )١(یدعوھم فلم یجبھ احد منھم 

یعقب معك فاتركھ  أناحد ممن مع خالد  أراد أنو قال لھ ،و من معھ ،خالدا  یرجع أن أمرهو 

الفجر ثم  (علیھ السالم)علياإلمام الیمن و بلغ القوم الخبر تجمعوا لھ فصلى  أھل إلىفلما انتھینا 

ھمذان  فأسلمت لى اهللا علیھ وال)(صعلیھ ثم قرأ على القوم كتاب رسول اهللا اثنيتقدم فحمد اهللا و 

فلما قرأ  )ھلى اهللا علیھ وال(صرسول اهللا  إلى (علیھ السالم)اإلمام عليو كتب بذلك ،كلھا في یوم واحد 

  )٢(كتابھ استبشر و ابتھج و خر ساجدا شكرا هللا تعالى 

 بسند إلى لفتح الیمن  )ھلى اهللا علیھ وال(صسریة التي بعثھا النبيھذه الذكر الحاكم النیسابوري       

 وھو من رجال البخاري ومسلم "، حصین بن عمرانوبسنده إلى  یعقوب بن محمد اهللا عبد يأب

 رضي طالب أبي بن علي علیھم واستعمل، سریة وسلم وآلھ اهللا علیھ صلى اهللا رسول بعث قال

  . )٣(..." عنھ اهللا

السیرة النبویة ،دحالن  ؛ ٢٥٩ص/٣السیرة ج،الحلبیة  ؛ ٣٦٦ص/٢السنن ج ،البیھقي ؛ ٢٤٤ص/٤السیرة النبویة ج،ابن ھشام  )١

  . ٣٠٠ص/ ٢الكامل ج،ابن األثیر  ؛ ٣١ص/٣ج

  .٥٣ص/ ٨فتح الباري ج ابن حجر،؛ ١٣١ص/٣تاریخ ج،لطبري ا ؛ ٣٨٤ص/١ج أنساب،لبالذري ا )٢

 .٣٧/ ص ٣جالمستدرك  )٣
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 )١٠٨( 
 

في  االستجابة لھ وعدمإرسال خالد بن الولید لفتح الیمن قبلھ  النیسابوري الحاكملم یذكر  و     

بعث " قال:   بقولھفي حین في روایة البخاري یذكر اختالف في تشكیل السریة نشر اإلسالم 

إلى الیمن جیشین، وأمَّر علیًا على أحدھما وعلى اآلخر خالد بن  )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا 

   )١("الولید. وقال: إذا كان قتال فعلي رضي اهللا تعالى عنھ األمیر.

... لم یوجد من یتالفى ذلك سوى  " (علیھ السالم)ویذكر الشیخ المفید سبب إرسال اإلمام علي   

قیام و جرى على عادة اهللا عنده في التوفیق لما  أحسنفندب لھ فقام بھ  (علیھ السالم)المؤمنین أمیر

كان یمنھ و رفقھ و حسن تدبیره و خلوص نیتھ في طاعة   )ھلى اهللا علیھ وال(صيالبنیویالئم ایثار 

ثم یورد الحاكم النیسابوري تفاصیل أخرى عن موقف بعض الذین كانوا معھ ومنھم  )٢(اهللا عز "

جاریتھ،  )علیھ السالم(علي اإلمام  اصطفى حین(علیھ السالم)، بریدة الذین حاولوا االنتقاص منھ 

 فذكر الحاكم النیسابوري "... فمضى شتكى علیھ بریدة بتحریض من خالد أو بمشاركة منھ..فأ

 اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من أربعة فتعاقد علیھ فأنكروا ذلك جاریة فأصاب السریة في علي

 المسلمون وكان عمران قال علي صنع بما وآلھ أخبرناه علیھ اهللا صلى النبي لقینا إذا وآلھ علیھ

 انصرفوا ثم علیھ وسلموا إلیھ وآلھ فنظروا علیھ اهللا صلى اهللا برسول بدءوا سفر من قدموا إذا

 فقال األربعة أحد وآلھ فقال علیھ اهللا صلى اهللا رسول على سلموا السریة قدمت فلما رحالھم إلى

فأعرض  ذلك مثل فقال الثاني قام ثم عنھ فأعرض وكذا كذا صنع علیا أن تر ألم اهللا رسول یا

 علیا أن تر ألم اهللا رسول یا فقال الرابع قام ثم عنھ فأعرض ذلك مثل فقال،  الثالث قام ثم عنھ

 تریدون ما فقال وجھھ في والغضب وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا علیھ رسول فاقبل وكذا كذا صنع

  .)٣(" مؤمن كل وولي منھ وانأ مني علیا أن علي من

  . ١٧٦ص/٥المواھب ج،لزرقاني ا ؛٣٢/ص٥صحیح جمسلم، ؛٦٦٣ص /٧صحیح ج،البخاري  )١

البدایة ابن كثیر،  ؛١٢٩ص/٢المناقب ج.آشوب  البن شھر ؛٣٦٠ص/٢١البحار ج؛ المجلسي ، ٢٨اإلرشاد  ص،لمفید ا )٢

 . ١٠٩ذخائر ص،العقبى  ؛ ١٠٥ص/٥ج

 .٣٧/ ص ٣المستدرك ج )٣
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 )١٠٩( 
 

من قبل بعض أصحابھ كذلك  (علیھ السالم)ویوضح الحاكم النیسابوري التأمر ضد اإلمام علي      

 (علیھ السالم)وتأكید على والیة اإلمام علي  )ھلى اهللا علیھ وال(صمن النبي (علیھ السالم)مكانة اإلمام علي

  مما لم یخرجاه . الصحیحانأن الحاكم النیسابوري أستدرك على كما 

فكان لإلمام  )ھلى اهللا علیھ وال(صأوجبھ اهللا تعالى لرسول،الذي لجاري من الفيء ا وكان أخذ     

ویحك یا ")ھلى اهللا علیھ وال(صمن الفيء بقول النبي )ھلى اهللا علیھ وال(صما یكون لرسول(علیھ السالم)علي

وقد صرحت  )١(" إن علي بن أبي طالب یحل لھ من الفيء ما یحل لي. ، بریدة، أحدثت نفاقًا

بسبب  )علیھ السالم(قد قال لبریدة حینما وقع في علي  )صلى اهللا علیھ وآلھ(بأن النبي روایة الطبراني 

   .)٢("یفعل ما أمر بھأحب علیًا، فإنما "الجاریة: 

ما  التي كررھا في أحادیث أخرى منھا  (علیھ السالم)والیة اإلمام عليوكذلك تأكیده على     

الیمن  إلى علي مع غزوت" قال األسلمي بریدة عن عباس ابن عن جبیر بن سعید ....عنذكره

 وجھ، فرأیت فتنقصتھ علیا فذكرت وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول على فقدمت جفوة منھ فرأیت

 یا بلى قلت أنفسھم من بالمؤمنین أولى الست بریدة یا فقال یتغیر وآلھ علیھ اهللا اهللا صلى رسول

 ولم مسلم شرط على صحیح حدیث وعدو،)٣(" مواله فعلي كنت مواله من فقال اهللا رسول

  . یخرجاه

ابن حجر،  ؛٦٨ذخائر ص،العقبى ؛٤٢٩٤٢جالكنز ،المتقي  ؛١٢٨ص /٩المجمع ج ،الھیثمي ؛٣٥٦ص/ ٥المسند ج ،أحمد  )١

 ٢٢٠ص /٣٧البحار جالمجلسي، ؛٨٧ص/١وجواھر المطالب ج،ابن الدمشقي  ؛ ٥٣ص/ ٨فتح الباري ج،

  . ٦٣٢ص/ ٥سنن ج ،الترمذي  ؛ ١٠٢خصائص ص،النسائي  ؛٣٢/ص ٢ ج األوسط ،الطبراني  )٢
 .٣٧/ ص ٣المستدرك ج )٣
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 )١١٠( 
 

  في أحداث أخرى منھا: (علیھ السالم)دور اإلمام علي      

  )م٦٣٠/ھـ٩( مكة أھل إلى براءةبسورة  (علیھ السالم)تبلیغ اإلمام علي  - ١

رسول اهللا من  (علیھ السالم)مام عليعن منزلة اإل وردت الكثیر من األحادیث والروایات       

مقامًا لم  (علیھ السالم)مام عليكان یجعل لأل )صلى اهللا علیھ وآلھ(وأن الرسول اهللا ،  )صلى اهللا علیھ وآلھ(

: علي مني )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا ھقالیجعل لھ مثلھ ، وذكر أحادیث كثیرة في ذلك  منھا ما 

   )١( وأنا منھ ال یؤدي عني إال أنا أو علي.

قبل نزول سورة براءة أن ال یقاتل إال من قاتلھ و  )(صلى اهللا علیھ وآلھ وكانت سیرة رسول اهللا      

یحارب إال من حاربھ و أراده، ال یقاتل أحدا قد تنحى عنھ واعتزلھ حتى نزلت علیھ سورة  ال

(صلى اهللا براءة و أمره بقتل المشركین من اعتزلھ و من لم یعتزلھ إال الذین قد عاھدھم رسول اهللا 

إلى الذین  ،براءة من اهللا و رسولھ ": فقال اهللا عز و جل: )٢(یوم فتح مكة إلى مدة )علیھ وآلھ

   .)٣("فسیحوا في األرض أربعة أشھر *عاھدتم من المشركین 

 ؛١٢١ ص/٢ ج الطبقات، سعد ؛ابن ٤٤٣ ص /٨ ج النبویة السیرة؛ الشامي ، ١٩٩ ص /٤ج النبویة السیرة، ھشام ابن )١

  . ٤٠٥ص /٢٢ ج الكبیر المعجم ، الطبراني ؛ ١٢٨ص/  ٥ ج السنن ، النسائي

 /١جالسنن  ،ابن ماجة ؛٢٠الخصائص ص ،النسائي  ؛ ٢١٣ص /٢جصحیح  ،الترمذي ؛١٦٤ص  /٤جمسنده  ،بن حنبل  )٢

 . ٢٣التذكرة ص ،سبط ابن الجوزي  ؛٧٤ص ٢ج/الریاض  ،الطبري ؛٥٧ص 

 .  ٢، ١:أیة التوبة  )٣
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 )١١١( 
 

بقولھ البخاري تفاصیل الروایة التي ارتبطت بسورة براءة بل جاءت مبتورة عنده یذكر لم        

 )١( ..."ببراءة یؤذن أن وأمره، طالب أبي بن بعلي وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول أردف ثم"...

جبریل جاءني "  )(صلى اهللا علیھ وآلھ وقول النبي بكر يأبالبخاري رجوع  لم یذكر و،ووافقھ مسلم  

  .)٢(" لن یؤدي عنك إال أنت أو رجل منك فقال:

بأمر  (علیھ السالم)بكر بعدما بلغھ اإلمام علي يأبومما یمكن مالحظتھ ھنا انھ لم یذكر رجوع      

وھذا ،  )٣(" لن یؤدي عنك إال أنت .." )(صلى اهللا علیھ وآلھ اهللا تعالى الذي حملھ جبرائیل للرسول 

إلى ذكر ثالث روایات اختلفت في ذكر الشخصیات التي تولت تبلیغ  النیسابوري ما دفع الحاكم

  الصدر األول من تلك السورة  وھي كما یلي :

وعمر بن الخطاب بتبلیغ سورة براءة إلى أھل مكة  بكر أبو )(صلى اهللا علیھ وآلھ ـ كلف الرسول  ١

 عن القاضي كامل بن أحمد لىففي روایتھ التي ینتھي سندھا إ (علیھ السالم) ثم أردفھم باإلمام علي

 فسألتھ عمر بن اهللا عبد أتیت قال قال " وھو من رجال البخاري ومسلم اللیثي عمیر بن جمیع

 علیھ اهللا صلى اهللا رسول أن ..." علي عن أحدثك إال قال ثم فانتھرني عنھ اهللا رضي علي عن

 یا علي أنا قال ھذا من فقاال براكب ھما فإذا فانطلقا مكة أھل إلى ببراءة وعمر بكر أبا بعث وآلھ

 فذھب الكتاب علي فاخذ خیرا إال علمت ما واهللا، قال ومالي قال معك الذي الكتاب ھات بكر أبا

 انھ لي قیل ولكن األخیر مالكما قال اهللا رسول یا مالنا فقاال المدینة إلى وعمر بكر أبو ورجع بھ

واستمر اإلمام ،بكر وعمر رجعا  ان أبإوھنا یبدو ،  )٤( " منك رجل أو، أنت إال عنك یبلغ ال

تكلیفھ إلى  في )(صلى اهللا علیھ وآلھ أي من الرسول  الذي وصف بأنھ " رجل منك "  (علیھ السالم)علي

   أن بلغھا ألھل مكة.  

 شرح ،القسطالني ؛ ٣٨ /ص٥جتاریخھ  ،ابن كثیر ؛ینظر:٤٣/ ص٥؛ مسلم ،صحیح ج٢٠٢ص/  ٥ ج  صحیح،البخاري  )١
 . ٦٣٧ /ص٨جشرح الصحیح  ،العیني  ؛٢٥٦ص  ٨ ج شرح الصحیح ،ابن حجر  ؛١٣٦ /ص٧جصحیح البخاري  )٢

 . ٩٩المناقب ص  ،الخوارزمي  ؛٦٥ص /١ ج اإلرشادالشیخ المفید،  )٣

 . ١٥٠ ص/١ ج ،تاریخھ الفداء أبي؛  ١٢٢ ص ٣ ج الطبري ،تاریخینظر:  ؛٥٣/ ص ٣مستدرك، جال )٤
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 )١١٢( 
 

 أن " عباس ابن عن ...بكر ففي روایتھ اأبكلف فقط   )(صلى اهللا علیھ وآلھ أن الرسول -٢      

 علیا فاتبعھ الكلمات بھؤالء ینادى أن وأمره بكر أبا بعث وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول

 بكر أبو فخرج وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول ناقة رغاء سمع إذ الطریق ببعض بكر أبو فبینا

 علیھ اهللا صلى اهللا رسول كتاب إلیھ فدفع علي فإذا وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول أنھ فظن فزعا

سبب تغییر أمر التكلیف النیسابوري وھنا لم یذكر الحاكم  )١(" یخرجاه ولم اإلسناد صحیح، وآلھ

  . )(صلى اهللا علیھ وآلھ كان راكبا لناقة الرسول  (علیھ السالم)كما انھ یبین أن اإلمام علي

(علیھ قد اقتصر على ذكر اإلمام علي النیسابوري  أما في الروایة الثالثة فیبدو أن الحاكمـ  ٣

 علي عن الروایة صحت وقد، دون ذكر من سبقھ في التكلیف ففي روایة " سالنا علیامن   السالم)

 ال بأربع بعثت قال الحجة في بعثت شئ بأي عنھ اهللا رضي علیا سألنا قال ... النداء ھذا بشرح

 الحرام المسجد في وكافر مؤمن یجتمع وال عریان بالبیت یطوف وال مؤمنة األنفس الجنة یدخل

 یكن لم ومن مدتھ إلى فعھدتھ عھد وآلھ علیھ اهللا صلى النبي وبین بینھ كان ومن ھذا عامھم بعد

  .)٢( " یخرجاه ولم الشیخین شرط على صحیح ، أشھر أربعة فأجلھ عھد لھ

صحیحة على  النیسابوري الروایات الثالث عدھا الحاكم أنومما یمكن مالحظتھ ھنا        

ھو الذي  (علیھ السالم)على أن اإلمام علي  )٣(ن ووقد أجمع المؤرخ،شرط الشیخین ولم یخرجاھا 

كما ورد ذلك في كتب التفسیر في تفسیر و في سورة براءة)(صلى اهللا علیھ وآلھبلغ عن الرسول اهللا 

  .)٤(سورة براءة 

 . ٩٩المناقب ص  ،الخوارزمي ؛٦٤٤ ص/١ ج تاریخ ،األثیر ابن ینظر: ؛٥٣/ ص ٣ج مستدركال )١

 .٥٣/ ص ٣مستدرك، جال )٢

 المعجم ، الطبراني؛ ٧٦ ص/٢ ج ،تاریخھ الیعقوبي ؛ ١٢٨ص/ ٥ج السنن ، النسائي ؛١٢١ ص/٢ج الطبقات، سعد ابن )٣

 . ١٢٢ ص/٣ ج الطبري ،تاریخ ؛٤٠٥ص ٢٢ ج الكبیر

تفسیر ،العّیاشي  ؛٢٦٨/ص٣ ج تفسیره ،اآللوسي  ؛٣١٩ /ص٢جتفسیره  ،الشوكاني  ؛ ٣٣٣ /ص٢ ج تفسیره ،الترمذي  )٤

 . ٢٤٠ ص/١ ج تفسیرالصنعاني ، ؛١٢٦ ص/٣ ج تفسیرالبیضاوي ، ،٢/٧٤
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 )١١٣( 
 

   م٦٣١ھـ/١٠حدیث الغدیر في) (علیھ السالم ليوالیة األمام ع  - ٢

وانتھى المنورة  وقفل إلى المدینةمناسك حجة الوداع  )وآلھ علیھ اهللا صلى(لمَّا قضى رسول اهللا        

 نزل علیھ جبریل )م٦٣١/ھـ١٠ذي الحج سنة ١٨( )١(إلى الموضع المعروف بغدیر ُخٍم

( َیا أیَُّھا  في قولھ تعالى خلفیة بعده وینصِّبھ  )السالم علیھ( علياإلمام وأمره أن یقیم  )السالم علیھ(

  )٢(َربَِّك َوإن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُھ َواُهللا َیْعِصُمَك ِمَن النَّاس ) إَلْیَك ِمن أنزل َبلِّْغ َما  الرسول

اهللا وصعد رسول دیر ُخمٍّ ، ونزل المسلمون حولھ بغ ) وآلھ علیھ اهللا صلى(فلّما نزل رسول اهللا         

ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم قالوا : " : على مكان مرتفع  قام خطیبًا ، ُثمَّ قال ) وآلھ علیھ اهللا صلى(

، وقال : من كنت مواله فھذا  إبطیھفأخذ بید عليٍّ فرفعھا ، حتَّى بان بیاض  ، بلى یا رسول اهللا

  )٣(" من نصره ، واخذل من خذلھانصر عليٌّ مواله ، اللَّھمَّ واِل من وااله ، وعاِد من عاداه ، و

 )السالم علیھ(بصیغ متعدِّدة ، تثبت أحقِّیة اإلمام عليٍّ  من المصادر ورد ھذا الحدیث في الكثیر       

    )٤(.) وآلھ علیھ اهللا صلى(ل اهللا بعد رسووالخالفة باإلمامة 

 جمعجم البلدان ،یاقوت ؛ینظر:اسم موضع غدیر خم واد بین مكة والمدینة على ثالثة امیال من الجحفھ بھ غدیر  )١

  . ٣٨٩/ص٢

 .٦٠ /ص ٢جفتح الغدیر  ،الشوكاني؛ ١١٥ صالنزول  أسباب ،: الواحدي ینظر ؛ ٦٧:  ٥اآلیة من سورة المائدة  )٢

 تاریخ، األثیر ابن ؛١٥٠ ص/ ١ ج ،تاریخھ الفداء أبي؛ ١٢٢ ص ٣ ج الطبري ،تاریخ ؛ ٧٦ ص /٢ ج ،تاریخھ الیعقوبي )٣

 .٣٣ص/ ١ج

 ص /١ ج والسیاسة اإلمامة ، قتیبة ابن ؛ ٤٣٧ ص/٧ ج بغداد تاریخ ، البغدادي الخطیب ؛ ٣٩ص  الخصائص  ،النسائي  )٤

١٠٩ .  
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 )١١٤( 
 

ولفظ یدل بصراحة ووضوح على إمامة ،حدیث الغدیر بسیاق  النیسابوري  وأخرج الحاكم       

ھذا من جھة الداللة ، وأما من جھة السند ، ) وآلھ علیھ اهللا صلى(أمیر المؤمنین وخالفتھ بعد رسول اهللا 

والحاكم النیسابوري یذكر حدیث الغدیر بتاریخ حدوثھ  اإلسنادد نص على أنھ حدیث صحیح فق

أي أنھا كانت وصایة  وآلھ) علیھ اهللا ى(صلوفاة النبينھ كان بعد حجة الوداع عند قرب،أ

 الوداع من حجة وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول رجع لما قالقبل وفاتھ " ) وآلھ علیھ اهللا صلى(النبي

 الثقلین فیكم تركت قد إني فأجبت دعیت قد كأني فقال من )١(فقم بدوحات أمر  خم غدیر ونزل

 یتفرقا لن فإنھما فیھما تخلفوني كیف فانظروا وعترتي تعالى اهللا كتاب اآلخر من أحدھما أكبر

  .)٢( ض"الحو علي یردا حتى

الحاكم النیسابوري  یبدأ حدیث الغدیر بذكر حدیث الثقلین كما أن والبد من اإلشارة إلى        

 اهللا رسول فیھ نص الذي الثقلین حدیث داللة الحقیقةو جاء في الحدیث الشریف بذكر الثقلین 

 فیھما تخلفوني كیف فانظروا للقرآن عدول ألنھم بیتھ أھل إتباع وجوب على وآلھ) علیھ اهللا(صلى 

والحسن ،وفاطمة ،و عترتي أي أھل البیت وھم (علي ،،وأمر بتمسك بثقلین كتاب اهللا تعالى 

وتعالیمھ ،ن آیفرقان ألنھم ھم الذین یبنون أحكام القر نوأنھم ل، )٣(والحسین وأوالدھم)،

  .آلخراوھنا یبین أن أحدھم أكبر من ،والعذاب ،والتمسك بھم ینجي من الھالك ،

القم : ما یقم من القمامات و القماشات تجمعھ ؛  ٢٦٤ ص/ ٤ جغریب الحدیث ،أبن سالم  ؛ینظر:الدوحة : الشجرة العظیمة  )١

 . ٣٠ ص/ ٥ جكتاب العین  ،الفراھیدي  ؛ینظر:بیدك 

  .٥٣٣/ص  ٣المستدرك ج )٢

  .٥٣٣/ص  ٣المستدرك  )٣

الطبراني ، المعجم  ؛ ٦٦٢/ص  ٥؛ الترمذي ،سنن ج١٨٧٣/ ص ٤؛ مسلم ،صحیح ج١٨١/ ص  ٣ أحمد ،مسند ج )٤

 .١٣١/ ص ١الصغیر ج 
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 )١١٥( 
 

عن  حدیث)  شاھده ( الحدیث " ةبأن لھ شاھد على صح كدؤویفي حین یذكر بنص ثاني        

 رسول نزل یقول "ونص الحدیث"شرطھما على صحیح أیضاوم) ٥١٢١ھـ ٤٧(كھیل بن سلمة

 ما الناس فكنس عظام دوحات خمس شجرات عند والمدینة مكة بین وآلھ علیھ اهللا اهللا صلى

 وأثنى اهللا فحمد خطیبا قام ثم فصلى عشیة وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول راح الشجرات ثم تحت

 تضلوا لن أمرین فیكم تارك أني الناس أیھا قال ثم یقول أن اهللا شاء فقال ما ووعظ وذكر علیھ

   )١("...عترتي  بیتي وأھل اهللا كتاب وھما اتبعتموھما أن

ولم یفرق بینھم بأن ،وأتباعھم  ، بیتال وأھل،وھنا الحاكم یذكر على تساوي بین الكتاب       

 قال "بقولھ  مسلممع  الحاكم النیسابوري اتفققد تباعھم وأآلخر بل أمر بایكون أحدھم أكبر من 

 السماء بین ما ممدود حبل اهللا كتاب خلیفتین فیكم تارك إني وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول

 على یدل وھذا، )٢("الحوض علي یردا حتى یتفرقا لن وإنھما بیتي أھل وعترتي، واألرض

 دونمن  بأحدھما األخذ وبطالن ، بعضھما عن انفكاكھما وعدم، القرآن مع البیت أھل تالزم

  . األخر

(علیھ حدیث الغدیر بذكر وألیة أمیر المؤمنین عليالحظ أن الحاكم النیسابوري یكمل ومن الم     

 مؤمن كل مولى وأنا، موالي وجل عز إن اهللا قال ثم..."(صلى اهللا علیھ وآل) بذكر قول النبي  السالم)

 عاداه من وعاد وااله وال من اللھم ولیھ فھذا مواله كنت من فقال عنھ اهللا رضي علي بید اخذ ثم

 ولم الشیخین شرط على صحیح حدیث ھذاوأكد الحاكم النیسابوري على صحة اإلسناد  بقولھ"

  .)٣(" یخرجاه

 .٥٣٣ ص/ ٣ جالمستدرك  )١

 .٤٠٥ص/ ٢٢الطبراني ، المعجم الكبیر ج ؛ ٧٦ص / ٢الیعقوبي ،تاریخھ ج  )٢

   .٥٣٣ ص/ ٣ ج المستدرك )٣
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 )١١٦( 
 

المؤمنین من أنفسھم في الدنیا واآلخرة ثم ـ والیة على ذكر أوال ) وآلھ علیھ اهللا صلى(فإن النبي       

بھا  یراد حیث ،)السالم علیھ( علي اإلمام ىعل"  المولى"  أن لفظو قال من كنت مواله فعلي مواله

 قال ...بقولھ  "  منظور بناوذكر ذلك في كتب اللغة منھا ) ١(، والطاعة بالتصرف األولى

 بأن ذلك" تعالى قولھ وذلك الولي وھو الدین في المولى منھا العرب كالم في مواضع لھ المولى

 من رسوال سیدنا قول ومنھ لھم ولي ال أي  )٢("لھم مولى ال الكافرین وأن آمنوا الذین مولى اهللا

   )٣("مواله فعلي مواله كنت

 َمواِضُع لھ والَمْوَلى  الَماِلِك بمْعَنى الَمْوَلى ِمن اْسٌم وھو الِمْلُك كَسماٍء " والَوالُءوذكر الزبیدي      

 إذا ِوالَیًة َوِلَیھ ِمن الماِلُك ذلَك الَمْوَلى فِمن والحدیِث اآلیِة في ِذْكُره َتَكرَّر وقد الَعَرِب َكالِم في

 َیجُب الَعمِّ ابن َمْنزلَة ینزُل ألنَّھ كُمْكَرٍم والُمْعَتُق بعْتِقھ َعْبٍد على َأْنَعم النِّْعمِة َمْوَلى وھو ملَكُھ

  ) ٤(" ماَت إْن َتِرَثھ وَأْن َتْنصَرُه أن علیَك

على الوالیة  هأكد ) وآلھ علیھ اهللا صلى(عن الوالیة من أن النبي  ًاثانی ًاحدیث الحاكم ثم یروي     

 أنفسھم من بالمؤمنین أولى إني أتعلمون قال"..النیسابوري الحاكم  وقال مرات بتكرارھا  ثالث

  )٥(" مواله فعلي مواله من كنت وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول فقال نعم قالوا مرات ثالث

 ص المولى معنى في رسالة؛ ٨ ج المفید مؤلفات سلسلة ؛ ینظر كذلك : ٢٩٠ ص /٢ ج المختارة ،الفصول لمفیدالشیخ ا )١

٢٠.  

 .١١سورة محمد آیة :  )٢

 .٤٠٨ص/١٥ج العرب لسان )٣

  ٣٢٣ص/١٥ج اللغة تھذیب ؛ ینظر:٢٤٣ص/٤٠ج العروس تاج )٤

  .٥٣٣ ص/٣ج المستدرك )٥
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 )١١٧( 
 

عن أبي ھریرة عن النبي "للمؤمنین ) وآلھ علیھ اهللا صلى(في حین أن البخاري ذكر وألیة النبي     

 أنصّلى اهللا علیھ وسّلم قال : ما من مؤمن إّال وأنا أولى الناس بھ في الدنیا واآلخرة اقرءوا 

  . )١()النَِّبيُّ َأْولى ِباْلُمْؤِمِنیَن ِمْن َأْنُفِسِھْم  (شئتم :

یماثل سیاق حدیث الغدیر ، فیلزم أن یكون  وھوھذا الحدیث قد أخرجھ مسلم أیضا ، و      

كما أن البخاري  المراد من ( المولى ) في حدیث الغدیر نفس المعنى المراد منھ في ھذا الحدیث

 الخدري سعید يأب عن"التاریخ الكبیر لم یخرج حدیث الغدیر في الصحیح لكنھ ذكره في 

 قام ، وقریشًا واألنصار المھاجرین فسل حدثتك فإذا نعم:  ؟قال منقبة لعلى سمعت ھل:،فقلت

 علي ىإدن  أنفسھم من بالمؤمنین أولى الست"-: ،فقال فأبلغ خم غدیر یوم ) وآلھ علیھ اهللا صلى( النبي

 مواله كنت من:  فقال إبطیھ بیاض إلى نظرت حتى یده ) وآلھ علیھ اهللا صلى(النبي ورفع یده فرفع فدنا

بل في  وبھذا فأن البخاري قد أخرج حدیث الغدیر وأن لم یكن في صحیحة )٢(" مواله فعلي

  كتابھ التاریخ الكبیر أي أن البخاري قد أسقط حدیث الغدیر في الصحیح

 .١٨٧٣ / ٤ مسلم صحیح ؛٥٤٣/ص٥ج  صحیح البخاري،  ٦ة أیسورة األحزاب  )١

  .١٩٣ ص /٤ ج التاریخ الكبیر )٢
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 )١١٨( 
 

(علیھ السالم لكنھ لم یذكر وألیة األمام علي ؛  )١(مسلم حدیث الثقلین یوم الغدیر أخرج وكذلك       

كما ، ةحادیث الصحیحاألویلحقھ بیستدرك الحدیث على الشیخین  النیسابوريمما جعل الحاكم  )

الذھبي في "حدیث من كنت مواله فعلي مواله مما تواتر وأفاد القطع بأن الرسول  قال

قالھ، رواه الجم الغفیر والعدد الكثیر من طرق صحیحة، وحسنة وضعیفة  ) وآلھ علیھ اهللا صلى(

  )٢(ومطرحة وأنا أسوقھا".

دوا قضیة غدیر خم، فقد نقٍل العالمة األمیني في وقد اختلفت األقوال في عدد الذین شھ     

قال: وعند خروجھ صلى اهللا علیھ وآلھ أصاب الناس بالمدینة جدرّي أو "موسوعتھ الغدیر 

حصبة منعت كثیرًا من الناس من الحج، ومع ذلك كان معھ جموع ال یعلمھا إال اهللا تعالى، 

من ذلك، وھذه عدة من خرج معھ، وأما ویقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا، ویقال أكثر 

) المؤمنین الذین حّجوا معھ فأكثر من ذلك كالمقیمین بمكة والذین أتوا من الیمن مع علي (أمیر

یبلغون مائة وعشرة "أشار العالمة األمیني أن رواة حدیث الغدیر من الصحابة و ، )٣("

تابعیًا، بینما بلغ عدد من نقلوا الحدیث من صحابیًا، أما رواتھ من التابعین فھم أربعة وثمانون 

وأن حدیث الغدیر یثبت  ، )٤("أئمة الحدیث وحّفاظھ واألساتذة ثلثمائة وستون، فضًال عّمن أّلفوا

في  (علیھ السالم)ومن أدلة على ذلك كالم اإلمام علي، (علیھ السالم)الوالیة والخالفة لإلمام علي

رة بلغ أمیر المؤمنین اتھام الناس لھ فیما یرویھ من تقدیم وفي سنة خمس وثالثین للھجالمناشدة 

في الكوفة )بالرحبة(إیاه على غیره، فحضر في مجتمع من الناس )صلى اهللا علیھ وآلھ (رسول اهللا 

   .بحدیث الغدیر، رّدًا على من نازعھ فیھا  واستنشدھم

 .١٨٧٣ ص/ ٤ج مسلم صحیح )١

  ٢٩٦ص/ ٧تھذیب التھذیب ج ،ابن حجر ؛١١من كنت مواله صرسالتھ طرق حدیث ، ٧١٣ص/٢طبقات الحفاظ ج )٢

  .١٦٦/ص١الغدیر ج  )٣

 . ١٦٦/ص١الغدیر ج )٤
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 )١١٩( 
 

قال علي على المنبر: أنشد اهللا رجال سمع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ یقول یوم غدیر "         

مالك والبراء بن خم: اللھم وال من وااله، وعاد من عاداه، إال قام وشھد، وتحت المنبر أنس بن 

عازب بن عبد اهللا الجبلي، فأعادھا فلم یجبھ أحد، فقال: اللھم من كتم ھذه الشھادة وھو یعرفھا 

فال تخرجھ من الدنیا حتى تجعل بھ آیة یعرف بھا قال: فبرص أنس وعمي البراء ورجع جریر 

  (علیھ السالم)اإلمام عليوھنا مناشدة  ،)١("أعرابیًا بعد ھجرتھ فأتى الشراه فمات في بیت أمھ.

بريء  (علیھ السالم)اإلمام  و ھي ال لمناصب دنیویھ بحب السلطة والخالفةبحقھ بخالفة ألنھا أمر أل

   .میر المؤمنین مع الغدیرأل مخالفمن ذلك والدلیل على ذلك ال

یة الغدیر بل روى أحادیث أخرى تدل على والحدیث ولم یكتف الحاكم النیسابوري بذكر        

(صلى اهللا علیھ وھذا یدل أن النبي  ،مستدركھا على شرط البخاري ومسلم (علیھ السالم)اإلمام علي 

بعده ھو الخلیفة بأحادیث اختالف األماكن والزمان قد (علیھ السالم)ألمام علي اقد بین والیة  )ھوآل

على والیة ) ھعلیھ وآل(صلى اهللا ولم یحوي كل األحادیث التي بین بھا النبي ،أشار إلى بعض منھا 

فذكر  (علیھ السالم)في فتح الیمن عندما أنتقص بریدة من اإلمام علي :ومنھا(علیھ السالم)اإلمام علي 

 من بالمؤمنین أولى الست بریدة یا وغضبھ من فعل بریدة " فقال، )ھ(صلى اهللا علیھ وآلقول النبي

وأكد الحاكم النسابوي على  ، )٢(مواله" فعلي كنت مواله من فقال اهللا رسول یا بلى قلت أنفسھم

وأیضًا في حدیث ، )٣(" یخرجاه ولم مسلم شرط على صحیح حدیث الحدیث بقولھ "ھذا صحة

 أنت وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول لھ نقلُھ  الحاكم النیسابوري " وقال  (صلى اهللا علیھ وآل)عن النبي

  .)٤(ومؤمنة" بعدي مؤمن كل ولي

  ١٦٦، ص ٩ص/١الغدیر ج؛ االمیني ، ٢٨٩ص/١أنساب ج ،البالذري  )١

 .١٣٥ص/١جلصدوق ،علل الشرائع ا :ینظر ؛٥٣٣ ص/ ٣ ج المستدرك )٢

 .١٤٢الطبراني ، المعجم الكبیر ص  :؛ ینظر١٧٢ص/  ٣ج المستدرك )٣

 . ١٠٨/ ص ٥ج  المتقي الھندي ، منتخب :ینظر ؛١٧٢ص/  ٣ج المستدرك )٤
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 )١٢٠( 
 

ھي الوحید لوصول لجنة الخلد  (علیھ السالم)النیسابوري أیضًا أن بوالیة عليوذكر الحاكم        

 ویسكن موتى ویموت حیاتي یحیى أن یرید من وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال بقولھ "

 في یدخلكم ولن ھدى من یخرجكم لن فإنھ طالب أبي بن علي فلیتول ربي وعدني التي الخلد جنة

وأن ،وان ھذه األحادیث لم یذكرھا الشیخان  )١(" یخرجاه ولم اإلسناد صحیح حدیث ھذا ضاللة

ومن خالل ھذه  ،صحاح الالحاكم قد أستدركھا علیھما على شرطھما في اإلسناد وألحقھا ب

النیسابوري   فأن الحاكم (علیھ السالم)األحادیث التي نقلھا الحاكم النیسابوري عن والیة اإلمام علي

وھو ) ھصلى اهللا علیھ وآلبعد النبي ( (علیھ السالم)إلمام عليللھذه األحادیث أن الوالیة  تھروایألقد أكد 

 (صلى اهللا علیھ وآل)فقد ذكر الوصایة بعد النبيھو الولي والوصي بعده ،  ألھي بأن یكون نص

استشھاد بقول اإلمام الحسن في خطبة لھ نقلھا الحاكم النیسابوري عند (علیھ السالم)إلمام علي ل

أنا ابن الوصي  "عن الحسن بن علي رضي اهللا عنھما في خطبٍة لھ قولھ : "(علیھ السالم)اإلمام علي

،  )٢(...." المنیر السراج ابن وأنا بإذنھ اهللا إلى الداعي ابن وأنا النذیر ابن وأنا البشیر ابن وأنا

الذي أخرجھ الحاكم النسابوري والذي وضح بِھ عن  (علیھ السالم)وھذا قول صریح لإلمام الحسن

(علیھ ومكانة اإلمام علي  ،)ھ(صلى اهللا علیھ وآلھو الولي والوصي بعد النبي (علیھ السالم)أن اإلمام علي

 (صلى اهللا علیھ وآل)بعد النبي  الھادي ھو (علیھ السالم)كما ذكر الحاكم النسابوري أن اإلمام علي السالم)

 المنذر وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول علي قال ھاد قوم ولكل منذر أنت إنما علي عن "... بقولھ

وأن بھذه األحادیث التي أخرجھا  )٣(" یخرجاه ولم اإلسناد صحیح حدیث ھذا ، الھادي وأنا

السند و على شرط  ةوھي تؤكد على صح (علیھ السالم)الحاكم النیسبوري عن والیة اإلمام علي

البخاري ومسلم ، ممن لم یخرجاه تثبت أن اإلمام علي ھو الوصي والولي والمنذر فستدركھا 

  الحاكم النیسابوري وألحقھا بصحاح .  

 .١٣٤/ص٢الكلیني ج ؛ ٩٨/ ،ص ١جاإلرشاد المفید ، ینظر: ؛٥٣٣ ص/ ٣ ج المستدرك )١

  .١٩٤لصدوق ، االمالي صا :ینظر ؛٥٣٣ ص/٣ج المستدرك )٢

  .١٣٩/ص ١ابن عبد البر ،االستیعاب ، ج  ؛٢٠١سبط ابن الجوزي ،التذكرة ،ص  :ینظر ؛٥٣٣ ص/ ٣ج المستدرك )٣
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 )١٢١( 
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 )١٢١( 
 

  الفصل الثالث 

     (صلى اهللا علیھ وآلھ)الرسولعند  (علیھ السالم)اإلمام عليمنزلة 

   من بعض األحداث من عھد الخلفاء الراشدینھ وموقفرھا االجتماعیة والفكریة اوآث

 االجتماعیة  وأثار )وآلھ علیھ اهللا صلى(الرسول دعن (علیھ السالم)منزلة األمام علي -المبحث األول 

  من أھل البیت  (علیھ السالم)أوال: األمام علي 

 قولھ تعالى  منھا الكریم القرآن في كثیرة موارد في )علیھم السالم( البیت أھلمصطلح  ورد          

ُیِریُد اللَُّھ  ِإنََّما ومنھ قولھ تعالى: )١( اْلَبْیِت ِإنَُّھ َحِمیٌد مَِّجیٌدَرْحَمُت الّلِھ َوَبَرَكاُتُھ َعَلْیُكْم َأْھَل  "

   .)٢( "ًِلُیْذِھَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْھَل اْلَبْیِت َوُیَطھَِّرُكْم َتْطِھیرا

 كما ؛جماعة ینتسبون إلیھ وھم كما سنذكر ، )وآلھ علیھ اهللا صلى(الرسولحادیث أوكذلك في       

   )٣(والتزمت األمة تجاھھم بحقوق ومسؤولیات

قد دفعت الكثیر  )وآلھ علیھ اهللا صلى(بیت الرسول ألھلفي أن تلك المیزة التي منحت  شكوال        

 علیھ اهللا صلى(زوجات الرسولاالجتھاد في تحدید تلك الجماعة فالبعض حددھا ب إلىمن العلماء 

وقیل أنھم ال  ،)السالم معلیھ(وذریتھم ، والحسنان، وفاطمة، عليفي اإلمام  األخرلبعض او )وآلھ

 وفي ھذا یقول الطبرسي "، )حرم الصدقة(علي وال عقیل وال جعفر وال العباس وكل ھؤالء 

 من الروایة ووردتنبینا  ھل البیت في اآلیة أھل بیتاتفقت األمة بأجمعھا على أّن المراد بأ

  )٤(" السالم علیھم والحسین، والحسن، وفاطمة، بعلي مختصة أنھا والعام الخاص طریق

 .٧٣سورة ھود:  )١

  . ٣٣: أیة األحزاب سورة )٢

عشیرتھ وذوو قرباه، وقال أھل الرجل من یجمعھ وإیاھم نسب أو دین، أو ما یجري  األھل في اللغة: قال أھل الرجل )٣

 .٢٩ص ،الراغب: مفردات غریب القرآن ؛٣٥١ص /١٤تاج العروس ج ،الزبیديینظر: ؛مجراھما

  .٢٩٣ ص /١ ج الورى إعالم )٤

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصح اإلمام عليسرية                        

 

 )١٢٢( 
 

كما ورد في  )وآلھ علیھ اهللا صلى(وعلى الرغم من اختالف العلماء في ذلك إال أن الرسول       

كما الحاكم النیسابوري ھذا ما یرویھ و؛عنھ قد حدد المصطلح  ةاألحادیث المتواترة الصحیح

  یلي:

 حدیث الكساء : -١

 كان وقد)١( الھجرة أوائل في تطھیرآیة ال ةالمبارك یةاآل أن حدیث الكساء یرتبط بنزول     

 وقد ورد الكساء تحت یجمعھمو البیت أھل على ویطبقھا اآلیة ھذه یتلو )وآلھ علیھ اهللا صلى(النبي

 " البیت أھل الرجس عنكم لیذھب اهللا یرید إنما":  نزلت بیتي في قالت:" سلمة أم الحدیث عن

 قال ثم علیھ كان بكساء )وآلھ علیھ اهللا صلى(فجللھم والحسین والحسن وعلي فاطمة البیت فيكان و

 ومكائیل جبریل سبعة البیت وفي وقالت ،تطھیرا وطھرھم الرجس عنھم فاذھب بیتي أھل ھؤالء

 قال البیت أھل من ألست اهللا رسول یا قلت البیت باب على وأنا والحسین والحسن وفاطمة وعلي

  .)٢(" خیر أنك خیر إلى إنك

عنكن عز وجل تعالى ، لقال  )وآلھ علیھ اهللا صلى(ولو كان الخطاب خاصًا بنساء النبي       

علي اإلمام لت في نز المبارك بالمیم، یدل على أن اآلیة ...)ویطھركم( ولكن ذكر ویطھركن

 خروج في صریح خیر) نص على (انك وقولھ، )علیھم السالم(فاطمة والحسن والحسینالسیدة و

 التاریخ الكبیر البخاري فياه رووقد  الحدیث في األزواج أن قول فبطل البیت أھل من النساء

 (صلى اهللا علیھ وسلم) خرج النبي ":  عائشة قالتعن  صفیة بنت شیبة   عن  صحیحةولم یرویھ في 

  الحسین    فأدخلھ ، ثم جاء    الحسن بن علي    من شعر أسود فجاء    مرحل    ط بمر   وعلیھ  غداة  

إنما یرید اهللا لیذھب  فأدخلھ ، ثم قال :    علي    فأدخلھا ثم جاء    فاطمة    فدخل معھ ، ثم جاءت  

  .)٣(" أھل البیت ویطھركم تطھیرا   الرجس    عنكم 

   . ٣٣٠ ص/ ١جمسند ،أحمد  ؛ ٢٣٠ /ص١جصحیح ،الترمذي ؛ ٣٣أیة :، األحزابسورة  )١

 . ١٠٩ ،ص التطھیر مرتضى ،آیة ؛ ٣٣٤ /ص ٢ ج اآلثار الطحاوي ،مشكل؛ ینظر: ١٢٠/ص ٣الحاكم ،المستدرك ج )٢

   .٢٠٤ /ص ٢ ج التھذیب ،تقریب النسائي ؛ ٢٩٩ ص /٧ ج طبقات، سعد ابن ؛٥١ ص/٥ج التاریخ الكبیر )٣



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصح اإلمام عليسرية                        

 

 )١٢٣( 
 

زوجات الأن  یؤكدما و )١(نحو ما تقدم   عائشة عن أن مسلم ذكر حدیث الكساء فضال عن      

رسول  :"قالیوضح ذلك بقولھ  (صلى اهللا علیھ وآلھ)حدیث النبيمسلم كذلك ذكر من أھل البیت  لسنَّ

وأنا تارك فیكم ثقلین، أولھما كتاب اهللا تعالى، فیھ الھدى والنور، فخذوا بكتاب اهللا  اهللا

واستمسكوا بھ، فحث على كتاب اهللا، ورغب فیھ، ثم قال: وأھل بیتي،أذكركم اهللا في أھل بیتي 

، فقال لھ حصین، ومن أھل بیتھ ، ألیس نساؤه من أھل بیتھ، قال: نساؤه من (وكرر ذلك ثالث) 

أھل بیتھ، ولكن أھل بیتھ من حرم الصدقة بعده، قال: ومن ھم، قال: ھم آل علي وآل عقیل وآل 

فقلنا: من أھل بیتھ، :وفیھ"وفي روایة ، )٢("جعفر وآل عباس، قال: كل ھؤالء حرم الصدقة

نساؤه؟ قال: ال، وأیم اهللا، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدھر، ثم یطلقھا، فترجع إلى 

 أنیبدو من خالل ذلك  )٣("أبیھا وقومھا، أھل بیتھ أصلھ وعصبتھ، الذین حرموا الصدقة بعده

في  ةصحیحفي  أعالهالحدیث على البخاري الذي لم یخرج الحدیث النیسابوري استدرك الحاكم 

  .الصحیح  ھن خرجھ مسلم في كتابحی

فضال عن اختالف  ةللحدیث انھ ذكر بأسانید مختلفسابوري یالنومما یمیز تخریج الحاكم       

   :بعض تفاصیل الروایة التي ارتبطت بالحدیث منھا

 ببرنة فاطمة فأتتھ بیتھا في كان وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى النبي إن:  "قالت عن أم سلمھ  - أ

 لھ منام على وھم وھو ..وابنیك زوجك لي ادعي:  قال ، علیھ بھا فدخلت )٤( حریرة فیھا

 إلى بھاا فألو یده أخرج ، ثم بھ وكساھم الكساء فضل خیبري فأخذ كساء تحتھ دكان على

  تطھیرا وطھرھم الرجس عنھم فأذھب اللھم ، وخاصتي بیتي أھل ھؤالء:  وقال ، السماء

 خیر إلى إنك: ال قال ؟ اهللا رسول یا معكم وأنا:  وقلت رأسي فأدخلت:  ذلك قالت وكرر

  .)٥(" خیر إلى إنك
  . ٣٣٠ ص/ ١جمسند ،أحمد  ؛ ٢٣٠ /ص ١ جصحیح ،الترمذي  ؛ینظر: ١٧٩ص/  ١٥جصحیح مسلم  )١

  .١١٠ /ص٤ ج الغابة أسد، األثیر ابن؛ ٦٢ /ص ٤٩ ج سنن،النسائي ینظر:  ؛١٧٩ص/  ١٥جصحیح مسلم  )٢

 .١٧٩ص/  ١٥جصحیح مسلم  )٣

   .٤٣١ص /١تاج العروس ج ،الزبیدي ؛ینظر:دسم أو بلبن یطبخ الدقیق:  الحریرة )٤

  .  ٤٦ صطالب ، أبيمناقب علي بن  ،؛الخورزمي ٤٢ص /١ ج اإلرشاد ،المفید  الشیخ؛ینظر: ١٢٠/ص ٣المستدرك ج )٥



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصح اإلمام عليسرية                        

 

 )١٢٤( 
 

 ھؤالء غیر أحد البیت في ما تقدم من الحدیث وزاد علیھ "وما سلمة أم روایة عن  - ب

 فیھ بطبق جبرئیل أتاه ثم ، معھم وھو بھ فجللھم  یاخیبر كساء علیھم أغدف ثم وجبرئیل

 والحسین علیھما الحسن أكل ثم ، فسبح وآلھ علیھ اهللا صلى النبي فأكل وعنب، رمان

 منھ فتناول ، السالم علیھ علي ودخل ، أیدیھما في والرمان العنب فسبح ، فتناوال السالم

 من یأكل إنما: جبرئیل فقال ، یتناول أن وأراد أصحابھ من رجل دخل ثم ، أیضا فسبح

  .)١(نبي" وصي أو نبي ولد أو، نبي ھذا

عن إسماعیل بن عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب عن أبیھ قال : النیسابوري وذكر الحاكم   - ت

إلى الرحمة ھابطة قال : " أدعوا لي أدعوا لي" فقالت (صلى اهللا علیھ وآلھ)نظر رسول  لما

والحسین "فجيء ،والحسن ،و فاطمة ،صفیة : من یا رسول اهللا ؟ قال : "أھل بیتي علیًا 

( إنََّما ُیِریُد اُهللا بھم فألقى علیھم النبي صلى اهللا علیھ وآلھ كساءه ثم رفع یدیھ ثم قال : 

  .)٢(لم  یخرجاهعلى شرط الشیخین و صحیح اإلسناد ھذا حدیث)...ِلُیْذِھَب

أن على دلیل وفي ھذا ،مختلفة یسابوري ذكر حدیث الكساء بألفاظ الحاكم الن أن،یبدو        

بجمعھم تحت الكساء وأشار  (صلى اهللا علیھ وآلھ )الرسول ھاحادثة الكساء لم تكن مرة واحده بل كرر

بل كرره في روایات ط البیت بھذا الحدیث فقولم یكتف بذكر مصطلح أھل علیھم أنھم أھل البیت 

بعد استشھاد اإلمام (علیھ السالم ) علي بن الحسن مامة اإلخطبأخرى وردت في ثنایا كتابھ ومنھا 

 البیت أھل من وأنا ..."في نھایة الخطبُة، قال ثم علیھ وأثنى اهللا فحمدبقولھ " (علیھ السالم)علي

 الرجس عنھم اهللا أذھب الذي البیت أھل من وأنا ، عندنا من ویصعد إلینا ینزل جبریل كان الذي

 تبارك فقال مسلم كل على مودتھم اهللا افترض الذي البیت أھل من وأنا ، تطھیرا وطھرھم

 یقترف ومن القربى في المودة إال أجرا علیھ أسألكم ال قل:  وسلم علیھ اهللا صلى لنبیھ وتعالى

  .)٣(" البیت أھل مودتنا الحسنة فاقتراف حسنا فیھا لھ نزد حسنة

 .١٢٠/ص ٣الحاكم ،المستدرك ج )١

 .١٢٠/ص ٣المستدرك ج )٢

  .١٤ص/ ٢أسد الغابةج،األثیرأبن ؛٩٣ص/ ٣المعجم الكبیر جالطبراني ،ینظر: ١٢٠/ص ٣المستدرك ج )٣

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصح اإلمام عليسرية                        

 

 )١٢٥( 
 

بقولھ  )١(" القربى في المودة إال أجرا علیھ أسألكم ال قل" اآلیة بتفسیرھم أیضا  كما حدد     

 علیھ اهللا صلى محمد آل قربى في أنھ  عباس ابن عن حدیث على اآلیة ھذه تفسیر في اتفقا إنما"

  )٣(البخاري ومسلم  ھووافق )٢( " وسلم وآلھ

وعد الصالة علیھم واجبة ، الذین أنزلت بھم أیة التطھیروذكرھم الحاكم النیسابوري بأنھم        

ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َیا أیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْیِھ َوَسلُِّموا  مالئكتھإنَّ اَهللا َوفي قولھ تعالى " 

   )٤("َتْسِلیمًا 

ا كان اإلمام القرآن الكریم یأمر بالصالة على آل بیت النبيِّ صلى اهللا علیھ وآلھ ولمَّأن و      

عندما أن الصحابة الذین  ویذكرفلھ شأن   )صلى اهللا علیھ وآلھ(من أھل بیت محمٍد  )السالم علیھ(عليٌّ 

فقالوا : یا رسول اهللا ، عرفنا كیف  " (صلى اهللا علیھ وآلھ)ه اآلیة ، جاؤوا إلى رسول اهللا نزلت ھذ

نسلم علیك ، ولم نعرف كیف نصلي علیك  فقال : قولوا اللھم صل على محمد وآل محمد كما 

وال تصلوا علي الصالة البتراء ، ،صلیت على إبراھیم وآل إبراھیم في العالمین إنك حمید مجید 

   .)٥(محمد"اللھم صل على ا : قالوا : وما الصالة البتراء یا رسول اهللا  قال : أن تقولو

  . ٣٤،أیة: سبأ سورة  )١

 . التفسیر كتاب من١٧٢ص/ ٢ج المستدرك )٢

 /٣ج تفسیر،الطبري  ؛ ٢٦٦ ص /٢ ج صحیحالترمذي ، ؛ ١٠٨ ص/٤ج صحیح،مسلم  ؛٥٤/ص٢،صحیح ج البخاري )٣

  . ٢١٢ ص

  .٥٦سورة األحزاب : اآلیة  )٤

 ،تاریخ السیوطي ؛ ١٤٦ ص الصواعق ، حجر ؛ابن٤٥/ص٢الكبیرج مجع،الم الطبراني؛ ٢١٢ ص/٣ج تفسیر،الطبري  )٥

 . ٣٠٣ ص/٢ج ، األمیني ،الغدیر ١٧١ ص الخلفاء
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 )١٢٦( 
 

 عن حدیثالنیسابوري  بقولھ  الحاكموكررھا  )٢(ومسلم )١(ھذه الروایة البخاري  ذكرھاو     

الحدیث بإسناده وقد روي ھذا ذكر أنھ نقلھ من البخاري حرفًا قولھ "كما أنھ  مالك بن أنس

وذكر الحاكم أنما خرجتھ لیعلم المستفید أن  البخاريحرفًا بعد حرف محمد بن إسماعیل  وألفاظھ

   .)٣(أھل البیت واآلل جمیعًا ھم"

  وفي ھذا الشأن أنشد الشافعي أبیاتھ الشھیرة :       

 أنزلھ القـرآن في اهللا من فـرٌض    حبُّكـُم اهللا رسـول بیت أھل یا

  . )٤( لھ صالة ال علیكم ُیصلِّ لم َمْن       أنَّكُم الشأن عظیـم من كفاكــُم

 

  .١١٨ /ص٤ج ،صحیحالبخاري  )١

 .١٦/ص٢مسلم،الصحیح ج )٢

  .١٢٠/ص ٣المستدرك ج )٣

 . ٩٢ص/١ج الشافعي اإلمام دیوان )٤
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 )١٢٧( 
 

  اھلة بأیة الم  -٢

كتب إلى اإلسالم و (صلَّى اهللا علیھ و آلھ) دعاھم الرسول إذنجران، مع نصارى)١(المباھلة  جرت    

علمائھم لمقابلة من ستین رجال من كبار نجران و ًالفمؤ ًاوفد رسلواأفأسقف َنجران إلى بذلك 

ما أن وصل الوفد إلى المدینة حتى و )٢( معھ والتفاوض االحتجاجو )(صلَّى اهللا علیھ و آلھالرسول 

عندھا أقترح ،و حوار طویل لم یؤد إلى نتیجة  بینھم نقاشو )( صلَّى اهللا علیھ و آلھجرى بین النبي

ِفیِھ  َفَمْن َحاجََّك "المباركة  اآلیة تعالى بنزول بأمر من اهللا المباھلة ( صلَّى اهللا علیھ و آلھ )علیھم النبي

َوِنَساَءَنا َوِنَساَءُكْم َوَأْنُفَسَنا َوَأْنُفَسُكْم ُثّم  ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُكْم

الرابع و العشرین من شھر ذي ه في قبلوا ذلك و حددوف )٣(" الكاذبین َنْبَتِھْل َفَنْجَعْل َلْعَنَة اِهللا َعَلى

  )٤(م.٦٣١/ـھ١٠سنة  الحجة 

و ،و الحسن ،و ابنتھ فاطمة ،علي بن أبي طالب  معھو (صلَّى اهللا علیھ و آلھ)جاء الرسولو     

 وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول أن" عباس بن اهللا عبد عن أخرىیة ارو وفي (علیھم السالم)الحسین 

 علیھ اهللا صلى قال ثم ، وراءھم فاطمة وجعلوا ، وحسین ، وحسن ، علي بید المباھلة یوم أخذ

 على اهللا لعنة فنجعل نبتھل ثم ، ،ونساءكم أنفسكم فھلموا ، ونساؤنا ، وأنفسنا أبناؤنا ھؤالء:  وآلھ

  .)٥("على ركبتیھ استعدادا للمباھلة (صلَّى اهللا علیھ و آلھ) و قد جثا الرسول  الكاذبین

الطرد بسخط، والحرمان  اوالمباھلة: من البھل، والبھل في اللغة بمعنى تخلیة الشيء وتركھ غیر مراعى، المباھلة في اللغة )١

 غریب في المفردات،  محمد ،عن شخصًا أي تطلب من اهللا سبحانھ وتعالى أن ال یرحمھ تطلب من اهللامن الرحمة، فعندما تل

  ٦٣ص/١ج القرآن

 . ٧٣ص/ ٧ جسنن ،البیھقي  ؛ ٢٢٥ /ص٥ جسنن ،الترمذي  )٢

 .٦١سورة آل عمران:  )٣

 .٢٩٣ ص/ ٢جالكامل األثیر،أبن  )٤

بیده إن الھالك قد تدّلى على أھل نجران ، و لو العنوا لمسخوا قردة و قال النبي ( صلَّى اهللا علیھ و آلھ ) : " و الذي نفسي  )٥

الطحاوي ،مجمع  "؛ینظر:و خنازیر و ألضطرم علیھم الوادي نارا ، و لما حال الحول على النصارى كلھم حتى یھلكوا

 .٥٤/ص٣البیان ج
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 )١٢٨( 
 

و أھل بیتھ و بما  آلھ) (صلَّى اهللا علیھ وبمعنویات الرسول واانبھرذلك شاھد وفد نجران ما عند       

تراجعوا، إّال أّنھم لّما رأوا رسول اهللا و فعدلوا عن ذلك "ھم اهللا تعالى من جاللھ و عظمتھ ،  حبا

إّني الرى وجوھًا لو طلبوا من اهللا سبحانھ  ُأسقفھمووجوه أبنائھ وأھلھ معھ قال (صلَّى اهللا علیھ و آلھ)

  .)١("ألزالھوتعالى أن یزیل جبًال من مكانھ 

 ةوعلى الرغم من اتفاق اغلب الروایات على تفاصیل المباھلة وحضور اإلمام على والسید     

إال أن البخاري لم یذكرھا كاملة ففي روایتھ   )٢((علیھما السالم)فاطمة وأوالد ھما الحسن والحسین 

أحدھما  :قال: فقال ،حّدثني صاحبا نجران إلى رسول الّلھ صّلى الّلھ علیھ یریدان أن یالعناه"

لصاحبھ: ال تفعل، فوالّلھ لئن كان نبّیًا فالعّنا ال نفلح نحن وال عقبنا من بعدنا قاال: إّنا نعطیك ما 

ي ف ؟  ةلللمباھ صلَّى اهللا علیھ و آلھ)(مع من خرج الرسولالبخاري لم یذكر  وھنا،  )٣(..."سألتنا 

لما وھي ، صلَّى اهللا علیھ و آلھ)(ذكر أن نزول اآلیة المبارك بحقھم أھل بیت النبي وحین رواھا مسلم 

 صلَّى اهللا علیھ و آلھ)(دعا رسول اهللا  "... َفُقْل َتَعاَلْوْا َنْدُع َأْبَناءَنا َوَأْبَناءُكْم ...  "نزلت ھذه اآلیة : 

   . )٤( ینا فقال : " اللھم ھؤالء أھلي "علیا و فاطمة و حسنا و حس

  . ٧٣ ص/ ٧ جسنن ،البیھقي  ؛٣٠١ ص /٥ ج سنن الترمذي، )١

 .٣١٩/ص١البدایة جابن كثیر ؛  ١٥٤ ص/ ١ ج اإلرشاد،لمفید ا )٢

 .١٠٨ ص /٣ جي ، فتح البارأبن حجر ؛٥٩٦/  ٥صحیح ،الترمذي ؛ ٦٠/  ٧جالبخاري ،صحیح  )٣

 .٧٧٦ ص/ ٢ ج الصحابة ،فضائل حنبل ابن؛١٨٥ /ص١جمسند ،أحمد  ؛١٢٠/  ٧ ج صحیح مسلم )٤
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 )١٢٩( 
 

 اهللا رسول أن"مفصال ما حدث یوم المباھلة   النیسابوري  الحاكملذلك فقد أستدرك و       

 ..."، وراءھم فاطمة وجعلوا ، وحسین، وحسن، علي بید المباھلة یوم أخذ وسلم علیھ اهللا صلى

ھ كتاب في ضاأیكما وثقھ  ولم یخرجاه الشیخین شرط على صحیح حدیث ھذا آخره في وقال  )١(

 بن اهللا عبد عن ، أیة المباھلة سیرتف في اإلخبار تواترت وقد" بقولھ  "الحدیث علوم  معرفة" 

  . )٢( "ذلك في التفاسیر في األخبار تواترت وقد... وغیره عباس

ھو نفس  (علیھ السالم)في أن اإلمام عليواستدرك الروایة ، يوھنا الحاكم أكمل ما رواه البخار   

   .صلَّى اهللا علیھ و آلھ)(رسول اهللا

ھل بقولھ" المأمون العباسي عندما سألھ الخلیفة (علیھ السالم)الرضا  ماماإلوردت روایة عن كما    

آیة  (علیھ السالم) اإلماملك من دلیل من القرآن الكریم على إمامة علي، أو أفضلّیة علي فذكر لھ 

عندما ُأمر أْن یخرج معھ  (صلى اهللا علیھ وآلھ)الّن النبي (وأنفسنا)باھلة، واستدّل بكلمة: الم

، وُأمر بأن یخرج معھ نفسھ،  فأخرج فاطمة فقط، وأبناءه فأخرج الحسن والحسین فقطنساءه،

  .)٣("ولم یخرج إّال علي، وعلي نفس رسول اهللا 

  .١٢٠ص٣المستدرك ج/ )١

  .٣١٩ص/١جتفسیر ،ابن كثیر  ؛٢١٢ ص/ ٣جتفسیر ،الطبري ؛ ٥٠ ص الحدیث علوم معرفة )٢

   . ١٢٧ ص المیالني ،اإلمامة ؛.٣٠٦ ص تاریخ الخلفاء؛السیوطي،  ٩٠/  ٣تاریخ دمشق  أبن عساكر، )٣
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 )١٣٠( 
 

أبثث قد أھل البیت النبي  عنویتضح مما أخرج الحاكم النیسابوري من األحادیث وروایات       

كما ذكر فضائلھم في روایات  (علیھم الصالة والسلم)"فاطمة وأبوھا وبعلھا وبنوھا "أن اآلل البیت ھم

  وأحادیث 

بقولھ" عن أبا ذر سمعت رضي اهللا عنھ یقول وھو آخذ بباب الكعبة من عرفني فأنا من  -١

عرفني ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمعت النبي صلى اهللا علیھ وآلھ  یقول : " أال إن مثل أھل 

  )١(ھا نجا ومن تخلف عنھا غرق"بیتي فیكم مثل سفینة نوح من قومھ من ركب

" النجوم أمان ألھل األرض من  (صلى اهللا علیھ وآلھ)وعن الحاكم قال عن ابن العباس عن النبي  -٢

الغرق وأھل بیتي أمان ألمتي من االختالف فإذا خالفتھا قبیلة من العرب اختلفوا فصاروا 

  ) ٢(حزب إبلیس" ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه. 

"یا بني عبد المطلب إني سألت اهللا لكم ثالثًا أن  (صلى اهللا علیھ وآلھ )اكم عن النبي وذكر الح -٣

یثبت قائمكم وأن یھدي ضالكم وأن یعلم جاھكم وسألت اهللا أن یجعلكم جوداء نجداء رحماء 

فلو أن رجًال صفن بین الركن والمقام فصلى وصام ثم لقي اهللا وھو مبغض ألھل البیت 

  وھذا حدیث حسن صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه.)٢( محمد دخل النار "

وایضًا "والذي نفسي بیده ال یبغضنا أھل البیت أحد إال أدخلھ اهللا النار" ھذا حدیث وقال  -٤

  )٣(صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه

ذكر الحاكم عن أبي ھریرة قال :نظر النبي صلى اهللا علیھ وآلھ إلى علي وفاطمة والحسن  -٥

:"أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم "وذكر أن ھذا حدیث حسن من أبي  والحسین فقال

ولھ شاھد عن زید بن ،عبد اهللا أحمد بن حنبل عن سلیمان فإني لم أجد لھ روایة غرھا

وھذه األحادیث التي ذكرھا الحاكم النیسابوري مؤكد على صحتھا في السند )٤(مأرق

وایات واألحادیث التي ذكرھا الحاكم مستدركھا على الصحیحین فضٍال عن بعض الر

النیسابوري عن أھل البیت ومكانتھم في حدیث الغدیر في حدیث الثقلین الذي سنبینھ في 

  فصل الرابع . 
  ١٢٥ ، ١١٣ ص /٣ ج المستدرك )١
  ١٢٥ ، ١١٣ ص/ ٣ ج المستدرك )٢
  ١٢٥ ، ١١٣ ص/ ٣ ج المستدرك )٣
  ١٢٥ ، ١١٣ ص/ ٣ ج المستدرك )٤
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 )١٣١( 
 

  )ھوآل ( صلى اهللا علیھرسول اهللا إلىثانیا: اإلمام علي أحب الخلق 

  حدیث الطیر

مكانة اإلمام في بیان  (صلى اهللا علیھ وآلھ)الرسول  وردت عن،التي األحادیث  أنال شك في       

ومنھا حدیث ، كثیرة (صلى اهللا علیھ وآلھ)سبحانھ وتعالى ورسولھ الكریم اهللا  من(علیھ السالم) علي

(صلى اهللا علیھ أحب الخلق هللا ولرسولھ (علیھ السالم) أن اإلمام عليمضمونھ فیھ دلیل على والطیر 

 صلى اهللا علیھ(: فقال ًامشوی ًاطیر (صلى اهللا علیھ وآلھ)امرأة من األنصار إلى رسول اهللا أھدیت فقد  وآلھ)

   .) ١(" اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك وإلى رسولك ، ورفع صوتھ " )ھوآل

(صلى كذلك انس بن مالك خادم الرسول )٢(ثم جاء عمر فرده  فرده جاء بكر اأبن إویروى      

(صلى الشخص من األنصار ھو المقصود بدعاء الرسولكان یرغب في أن یكون ھذا  اهللا علیھ وآلھ)

بقول أنس " قلت اللھم اجعلھ رجال من األنصار فذھبت فإذا علي بالباب قلت إن  اهللا علیھ وآلھ)

ثالث   (علیھ السالم)اإلمام علي ئوكرر مجی)٣(رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم على حاجة ..."

"یا  (علیھ السالم) اإلمام علي إدخالفي  (صلى اهللا علیھ وآلھ)أمره رسول اهللاوكان أنس یرده حتى مرات 

   )٤(أنس اذھب فأدخلھ فلست بأول رجل أحب قومھ لیس ھو من األنصار فذھبت فأدخلتھ "

َوَما (عن وحي من اهللا سبحانھ وتعالى  إالال ینطق عن الھوى  (صلى اهللا علیھ وآلھ)ن الرسول إو     

یعلم منزلة اإلمام  علیھ وآلھ)(صلى اهللا ن الرسولإلذلك ف )٥()َیْنِطُق َعِن اْلَھَوى ِإْن ُھَو ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحى 

  .سبحانھ وتعالى وقربھ وأراد بیانھا للمسلمین من خالل حادثة الطیرعند اهللا  (علیھ السالم) علي

  .٥٩٥/ ص٥ج صحیح الترمذي ؛ ٦٨ ص /٤٢ ج فضائل،حنبل  ابن )١
 .٤٢٠/ص ١، اإلرشاد ج أبو یعلى الخلیل   ؛١٠٧ص/  ٥ج الخصائصالنسائي، )٢

 .١٢٥الخوارزمي، المناقب ص ؛ ١٩/ ص٤الثقات ج  ،ابن حبان )٣
 ؛ ٦٠٧/ص٣األثیر ،أسد الغابةجابن  ؛٢٥٤ص/ ٤٢ ج تاریخ دمشق ،ابُن عساكر )٤
  . ٣أیة سورة النجم :  )٥
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 )١٣٢( 
 

ورغم أن ،)١( ورد ذكر حدیث الطیر في الكثیر من المصادر بأسانید وألفاظ مختلفة      

ن أنس بن مالك كان ع"بقولھ في التاریخ الكبیر  في الصحیح إال انھ ذكره ھخرجی لمالبخاري 

طیر فقال : اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك یأكل معي ھذا الطیر ،  )(صلى اهللا علیھ وسلمعند النبي 

(علیھ في رد اإلمام علي روایة ور أنس في الیذكر فیھ دالبخاري لم  )٢("كل معھ فجاء علي فأ

 ىورفي حین أن الحاكم النیسابوري  (علیھ السالم)علياإلمام غیر أحٍد  يءیذكر مجلم و، السالم)

ثالث مرات ألنھ أراد أن یكون  (علیھ السالم)ورده لإلمام علي،الروایة كاملة في ذكر دور انس 

   ) ٣(ص من األنصارخلش (صلى اهللا علیھ وآلھ)دعاء النبي

 في أكثر من سند على البخاري ومسلم عن طریق مالك بن أنس  الحدیثأستدرك  كما أنھ     

. )٤("أصحابھ زیادة على ثالثین نفسًا رواه عن أنس جماعة من  الحدیث بقولھ " ةرواذكر وقد 

یؤكد على أنھ ثّم إّنھ   )٥( "الروایة عن علي وأبي سعید الخدري  ةثّم صّح " أیضا  یقولو

   )٦(" شرط الشیخین ولم یخرجاه،ھذا حدیث صحیح على "بقولھ  صحیح

سعد بن أبي وّقاص الذي أمره معاویة بن أبي سفیان بسّب عن طریق  أیضًا ذكر الحدیثو       

سمع من  ر عن ذلك ألنھوسألھ معاویة عن السبب، فاعتذ ولكنھ رفض،(علیھ السالم)علياإلمام 

عند اهللا ورسولھ  ةة الرفیعتومنزل ،السالم)(علیھ عليمام إللخصاًال  یذكر (صلى اهللا علیھ وآلھ)رسول اهللا

(علیھ علّياإلمام یسب  مفل،حدیث الطیر من الخصال  ومنھا ما ذكر، (صلى اهللا علیھ وآلھ)الكریم 

  )٧(.السالم)

الریاض محب الطبري، ؛ ٢٥٣ ص/ ١جالمعجم الكبیر  ،الطبراني ؛ ٣٣٩ ص /٢ ج والتفریق الجمعالبغدادي، لخطیب ا )١

  . ١٢٥ص/  ٩جمجمع الزوائد الھثمي ،؛٢١٢ صمناقب  ،بن المغازلي؛١٣٠ ص/ ٣جالنضرة 

  .٣٥٨/ص١التاریخ الكبیرج )٢

 .١٤٢ص/٣ج المستدرك )٣

 .١٤٢ص/٣ج المستدرك )٤

 .١٤٢ص/٣ج المستدرك )٥

 .١٤٥ص/٣ج المستدرك )٦

 .١٥٥ص/٣ج المستدرك )٧

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصح اإلمام عليسرية                        

 

 )١٣٣( 
 

 تھ على صّح أكده و،في كتابھ علوم الحدیث ،الحاكم النیسابوري حدیث الطیر  وثقكما        

على  حدیث الطیر من مشھورات األحادیث، وكان"قول بخراجھ إفي عدم بخاري ومسلم الونقد 

   )١("الصحاحي أصحاب الصحاح أن یخّرجوه ف

الذي طال الحاكم النیسابوري كان بسبب أخراجھ لھذا الحدیث  األذىوإن االنتقاد        

أصحاب الحدیث  هوانتقد، فضًال عن أحادیث أخرى  وإصراره على صّحة ھذا الحدیث

الذي حاول إسقاط حدیث الطیر السبكي ومنھم تذكر بالحاكم ،  عالهأحدیث الوأصبحت قضّیة 

ثّم تأّملت قول من وبحثت عن نسخ قدیمة من المستدرك فلم أجد ما ینشرح الصدر بعدمھ "بقولھ 

ھذا   )،٢("في بعض النسخ، الحكایات، ولكّنھ بقي  ةقال أخرجھ من الكتاب، فإْن ثبت ھذا صّح

وأنھ ،الذي یبین أن حدیث الطیر أخرجھ الحاكم النیسابوري  في جمیع النسخ نّص عبارة السبكي 

محاوالت إلسقاط الحدیث، وإلثبات أّن الحاكم لم یروه في مستدركھ، الھذه من ، أساقطھحاول 

كثرت علیھ  وإخراجھ ھذا الحدیث في كتابھ وذلك یكشف عن اضطراب أمام تصحیح الحاكم و

بعض بسبب إخراجھ لتلك األحادیث، وحطموا منبره الذي كان الاالعتراضات والتحریض من 

یجلس علیھ للتحدیث والروایة، وھرب منھم وبقي متخفیا في بعض المنازل خوف القتل 

   )٣(.واألذى

 ، ١٧/١٧٤سیر أعالم النبالء  ؛٩٣ صمعرفة علوم الحدیث  )١

  ؛ ١٦٨ص/٤جطبقات الشافعیة  )٢

؛  ٣٠٣ ص الجنان مرآة الیافعي،؛ ٤١٦/ص ٦ج بالوفیات الوافي، الصفدي ؛٤٠٩ص  /١١البدایة والنھایة ج ابن كثیر،  )٣

ابن السقاء الحافظ اإلمام محدث واسط أبو  ابن السقاءوكذلك من الرواة الذین تعرضوا لقتل واألذى بسبب حدیث الطیر 

محمد عبد اهللا بن محمد بن عثمان الواسطي...وقال علي بن محمد الطیب الجالبي في تاریخھ: ابن السقاء من أئمة 

الواسطیین والحفاظ المتقنین...واتفق انھ أملى حدیث الطیر فلم تحتملھ نفوسھم فوثبوا بھ وأقاموه وغسلوا موضعھ فمضى 

روى الذھبي قصة طرد ابن السقاء من تالمذتھ ما یتھ فكان ال یحدث أحدا من الواسطیین، فلھذا قل حدیثھ عندھم). ولزم ب

   ؛٣٥٢ص/ ١٦ج : سیر أعالمینظر، ٩٦٦ــ  ٩٦٥ص ٣وطالبھ من المسجد، تذكرة الحفاظ للذھبي ج

  

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصح اإلمام عليسرية                        

 

 )١٣٤( 
 

   ) السالم علیھ(عليٍّ اإلمام  باب الإغلق أبواب المسجد  - ٢

ة ھو بناء المسجد لیمثل بعد المؤاخا  )صلى اهللا علیھ وآلھ(من أول األعمال التي قام بھا الرسول       

   )صلى اهللا علیھ وآلھ(من أصحاب رسول اهللا  لبعض كانلبناء دولة اإلسالم وقد   األساسالحجر 
ھذه بسدِّ    )وآلھصلى اهللا علیھ (أمرھم رسول اهللا ففي المسجد النبوي الشریف ،  ةشارعأبواب 

 سد:  قال مالك بن سعد عن" وذلك یقول ابن إسحاق )السالم علیھ(علي اإلمام باب  إالاألبواب 

  )١( ". علي باب وترك المسجد في شارعة كانت أبوابا وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول

الدم  میزه لقرابُة   )صلى اهللا علیھ وآلھ(على ذلك معتقدین أن الرسول الناس عترض بعض أف    

أو لقرابة لمیلھ النفسي  ًامن ذلك بأن یمیز شخص  )صلى اهللا علیھ وآلھ(شا الرسولاوح ،وألنھ صھره

على المأل ویكون   )السالم علیھ(ظھار مكانة اإلمام عليإینفذ أمر اهللا سبحانھ وتعالى في  ھبل أن

أمَّا بعد .. "خطب فیھم فقال :ف  )صلى اهللا علیھ وآلھ(قام لذلك   )صلى اهللا علیھ وآلھ(حجًة علیھم بعد الرسول 

باب عليٍّ ، وقال فیھ قائلكم ، واهللا ما سددتھ وال فتحتھ ، ولكنِّي  أالفإنِّي ُأمرُت بسدِّ ھذه األبواب 

  .)٢(" ُأمرُت فاتبعتھ

إلمام علي المناقب التي خصت ا ھا منتوعد، )٣(ھذه المسألة  بعض المصادرت ذكرقد و     

لكن باختالف  في الصیغة ؛البخاري ومسلم أخرجا الحدیث  أن ویالحظ ؛وأھل بیتھ ، )السالم علیھ(

الصحیح أن فضیلة سد األبواب كتاب البخاري كان متباین في قولھ في حین یروي في فنجد 

ووافقھ مسلم في )٤("ال یبقین في المسجد باب إال سد إال باب أبي بكر.."كانت ألبي بكر في قولھ 

عن عائشة عن  "التاریخ الكبیر  ھ في كتابمتن الحدیث ورد خالف أالبخاري  أن لكن؛ )٥(ذلك

  .)٦("باب علي   إال األبواب: سدوا ھذه     )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبي 

 . ٩٨/ ص١سیرة ج ابن ھشام ، ینظر: ؛ ٧٦/ ص ٢السیره  ج ابن اسحاق ، )١

 . ١١٩ ص / ٥ جالسنن الكبرى ،ابن سعد  )٢

  ١٥ /ص ٧جالطبراني األوسط  ؛ ٢٠٥ ص /٧ج ،تاریخ الخطیب البغدادي؛ ١٧٨٥ ص ١ ج ص لخصائص النسائي  )٣

 .٢١٥ ص / ٣ج  صحیح،لترمذي ا ؛ ١٧٥ص / ١ جمسند بن حنبل  ؛ینظر:٢٦٩ص/  ٢جالبخاري صحیح  )٤

 .٩٦ ص/ ١٢جصحیح ،مسلم  )٥

  . ٤٠٨ ص / ١ جالتاریخ الكبیر  )٦



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصح اإلمام عليسرية                        

 

 )١٣٥( 
 

ھو (علیھ السالم)فقد ذكر حدیث سد األبواب مؤكدًا أن األمام علي النیسابوري وأما الحاكم       

 من لنفر كانت قال أرقم بن زید عن اهللا عبد أبي میمون عن"المستثنى من سد بابھ فقال الحاكم

 ھذه سدوا یوما فقال المسجد في شارعة أبواب وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول أصحاب

 وأثنى اهللا فحمد وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول فقام ناس ذلك في فتكلم قال علي باب إال األبواب

 سددت ما واهللا قائلكم فیھ فقال علي باب غیر األبواب ھذه بسد رتأُم فاني بعد إما قال ثم علیھ

 اإلسناد صحیح حدیث ھذاة الحدیث "وأكد على صح)١("فاتبعتھ بشئ أمرت ولكن فتحتھ وال شیئا

   " یخرجاه ولم

ي علي أعط لقد الخطاب بن عمر قال :"قال ھریرة أبيعن بسند...في روایة ثانیھ یؤكد و     

 ... ھن وما فسئل النعم حمر أعطى أن من إلي أحب منھا خصلة لي تكون لن خصال ثالث

 حدیث ھذا"الحدیث ةصح ىوأكد الحاكم عل )٢(" ... لھ یحل ما فیھ لي یحل ال المسجد سكناه

"عن  قالوأیضًا )٣(صحاح .الالحاكم قد أثبت الحدیث وألحقھ بوأن ،" یخرجاه ولم اإلسناد صحیح

 یدخل فكان علي باب غیر المسجد أبواب  وسلم علیھ اهللا صلى  اهللا رسول وسد عباس بن

وأنھ من أھل وھنا الحاكم یثبت حدیث الكساء  )٤("غیره طریق لھ لیس طریقھ وھو جنبا المسجد

  وأذھب عنھم الرجس .الذي طھرھم اهللا  البیت

 ؛ ١٢٧ ص المحرقة حجر ، الصواعق ابن؛٢٠٨ ص، المطالب جواھر الباعوني، ؛ینظر:  ١١٣ ص /٣ ج المستدرك )١

 .٦٨ ص الجزري ، المناقب

  . ١٧٢ ص الخفاء تاریخ؛ینظر: السیوطي، ١١٣ ص/ ٣ ج المستدرك )٢

 . ١١٨ ص/ ٣ج المستدرك )٣

  ١٤٣ص/٣ج الصحیحین على المستدرك )٤

٥(  
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 )١٣٦( 
 

  )ھ(صلى اهللا علیھ وآلوفاة النبي و(علیھ السالم)اإلمام علي  - ٣

  ووفاتھ  )ھ(صلى اهللا علیھ وآلـ احتضار الرسول أوًال
 أنوالتي یمكن ، )ھ(صلى اهللا علیھ وآلوروایات عن وفاة النبي، أحادیث النیسابوري ذكر الحاكم      

 أوصاهالعھد بھ أي آخر من  أخرمنھما تحدید الشخص الذي كان  األول،  إطاریننضعھا ضمن 

(صلى اهللا من النبي (علیھ السالم)علي اإلمامقرب  إلى اإلشارةاتفقت اغلب الروایات  إذوتحدث معھ ، 

یذكر أبن سعد قرب و كثیرال األلموال شك في انھ لم یتركھ وھو مریض قد بلغ بھ ، )ھعلیھ وآل

ویوافقھ الحاكم النیسابوري في ،)١("لزوقا بھ وأشدنا لحوقا بھ أولنا"... (علیھ السالم)اإلمام علي 

  )٢(ذلك 

 علي كان نإ بھ احلف والذي قالت " أنھاسلمة  أمبسنده عن  النیسابوري روى الحاكمو        

 یقول وھو غداة )ھصلى اهللا علیھ وآل اهللا رسول دنانع )ھ(صلى اهللا علیھ وآل اهللا برسول عھدا الناس ألقرب

 اهللا رسول علیھ فاكب... فجاء حاجة في بعثتھ كأنك فاطمة فقالت مرارا علي جاء علي جاء

"  بھ عھدا الناس أقرب علي فكان ذلك یومھ من قبض ثم ویناجیھ هیساّر وجعل )ھ(صلى اهللا علیھ وآل

 أخرىمصادر النیسابوري وقد اتفقت مع روایة الحاكم ، اإلسنادوعد ھذا الحدیث صحیح )٣(

  )٤(ذكرت الروایة نفسھا .
  . ٣٠٠ص /٢الكامل ج،ابن األثیر ؛  ٣٦٦ص/ ٢السنن ج ،البیھقي ؛ ٢٦٢ ص /٢ ج الكبرى الطبقات، سعد ابن )١

فتح الباري  ابن حجر،؛  ٣٨٤ص/ ١أنساب  ج،لبالذري ؛ ا ١٣١ص ٣تاریخ ج،لطبري ا؛ینظر: ١٢٥،  ٥٨/ص  ٣ج  مستدركال )٢

 . ٥٣ص/ ٨ج

 .١٢٥،  ٥٨/ص  ٣ ج  مستدركال )٣
ابن  ؛ ٢٨اإلرشاد  ص،لمفید ا؛ الشیخ  ٨٧ص  الخصائص تھذیب، النسائي ، ٦٨٦ ص ٢ ج الصحابة فضائل،حنبل  ابن  )٤

  ١٠٥ص/ ٥البدایة جابن كثیر، ؛  ١٢٩ص/٢المناقب ج،آشوب  شھر
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 )١٣٧( 
 

جا الحدیث لم یخّر األنھمالبخاري ومسلم على  النیسابوري استدراك الحاكمسبب  أنویبدو       

  اكتفوا بذكر حدیثین :  أنھمإذ  إسنادهعلى الرغم من صحة 

 َبْیَتُھ دخل ما بعد قال  وسلم علیھ اهللا صلى  النبي َأنَّ عائشة "في روایة عن البخاري  أوردـ  ١

  .)٢( مسلمووافق ذلك ،)١(" َأْعَھُد َلَعلِّي َأْوِكَیُتُھنَّ ُتْحَلْل لم ِقَرٍب َسْبِع من َعَليَّ َھِریُقوا َوَجُعُھ َواْشَتدَّ

ھ الوجع وفي ذلك ذكر البخاري حدیثا نقلھ بللمسجد حین اشتد )ھ(صلى اهللا علیھ وآلـ خروجھ  ٢

الزھري عن عائشة قالت " لما ثقل رسول اهللا واشتد وجعھ ...فخرج بین رجلین تخط رجاله في 

الذي لم تسم عائشة   األخراالرض بین العباس وآخر ، فأخبرت ابن عباس ھل تدري من الرجل 

خر آھو   (علیھ السالم)أن اإلمام عليوھذا معناه ،)٤(في روایتھ مسلم ووافقھ ، )٣(قال : ھو علي "

 ،(علیھ السالم)اإلمام علي وا یحددرغم أنھم لم قبل وفاتھ  )ھ(صلى اهللا علیھ وآلشخص كان مع الرسول

،  )٥( اإلسنادصحیح  ًاعائشة وعده حدیث إلى أسندهھذا الحدیث الذي النیسابوي  الحاكمذكر 

على أن  ومسلم ،البخاري ومن ھنا فأن الحاكم النیسابوري قد أتفق مع  ،آخر  بإسناد ؛خرجاه و

  .)ھ(صلى اهللا علیھ وآل نبيالھو الذي كان أخر العھد ب (علیھ السالم)األمام علي

 . ٨٣ ص/ ١ ج صحیح،البخاري  )١

  . ٨٧ص  الخصائص تھذیب.٣٨ ص ٦ ج ، ٦٨٦ ص ٢ ج الصحابة فضائل ،حنبل ابن ؛٢١ ص ٢ ج مسلم صحیح )٢

 . ١٨ ص /٧ ج البخاري صحیح )٣

 .٢١ ص /٢ج مسلم صحیح )٤

 .١٢٥،  ٥٨/ص  ٣ ج  مستدركال )٥
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 )١٣٨( 
 

تفق فیھ مع یحدیثا  النیسابوري  لمكان الذي توفى فیھ فقد روى الحاكما وفیما یخّص ماأ        

توفي في حجر عائشة ، منھا الحدیث الذي  (صلى اهللا علیھ والھ)النبي أنما رواه البخاري ومسلم في 

ومي ولیلتي وبین في بیتي وی (صلى اهللا علیھ والھ)عائشة قولھا " توفي رسول اهللا  إلىینتھي بسنده 

 اإلمام أنلم تتفق علیھ كل المصادر فمنھا تذھب للقول  األمروھذا ، )١(سحري ونحري "

في لحظاتھ  أسندهوھو الذي ، (صلى اهللا علیھ والھ)وفاة النبي،وقت ،كان حاضرا  (علیھ السالم)علي

ابن  إلىومنھم ابن سعد في روایة یسندھا ،(علیھ السالم)بین یدیھ الطاھرة وخرجت روحھ، األخیرة

صدر  إلى" توفي رسول اهللا وھو مستند  (صلى اهللا علیھ والھ)عباس الذي كان حاضرا عند وفاة النبي

قالت توفي رسول اهللا بین سحري ونحري فقال  أنھاعلي قلت : فان عروة حدثني عن عائشة 

  .)٢(علي "صدر  إلىواهللا لتوفي ..وانھ لمستند  أتعقلابن عباس 

طالب قال :" قال رسول  أبيعمر بن علي بن عبد اهللا بن محمد بن عن  أخرىوروایة         

فلم یزل مستندا  إلي..فدعي لھ ..فقال ادن مني فدنوت منھ فأستند  أخياهللا في مرضھ ادعوا لي 

لیصیبني ثم نزل برسول اهللا وثقل في  (صلى اهللا علیھ والھ)بعض ریق النبي أنوانھ لیكلمني حتى 

  .)٣(حجري " 

(صلى كان حاضرا مع النبي(علیھ السالم)علي اإلمامتفسیرا مقبوال لكون  محسن األمینویقدم        

 حجر في ورأسھ توفي انھ من یروى ما"بقولھ " اقرب الناس عھدا بھ علي ...  اهللا علیھ والھ)

 لم ذلك مثل فان نفسھ في یصح أن یمكن ال وأكثر أصح ھو مما بغیره معارضتھ فمع عائشة

(علیھ علي عنھ یغیب أن یمكن وال والجزع الضعف من فیھن ما مع النساء تتواله أن عادة تجر

  .)٤( "معروف ذلك مثل ذكر على والباعث، النساء إلى ویوكلھ الحال تلك مثل في السالم)
 .١٢٥،  ٥٨/ص  ٣ ج  مستدركال )١

 . ٢٦٣ص/٢ جالطبقات  ، سعد أبن )٢

   .١٩٥/ ص ٣األوسط ج، لطبرانيا ؛ ٢٦٣ص/٢ جالطبقات  ، سعد أبن  )٣

 .٤٢٨ ص/ ١ ج الشیعة أعیان )٤
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 )١٣٩( 
 

  (صلى اهللا علیھ والھ)النبي غسل ـ ثانیا
في تحدید الشخص الذي تولى  النیسابوري والروایات التي ذكرھا الحاكم، األحادیث تعددت      

اختالف القوم بذلك ، روي عن قولھا "  إلىبعد وفاتھ فمنھا ما تذھب  (صلى اهللا علیھ والھ)تغسلیھ

نغسلھ وعلیھ ثیابھ فألقى  أواختلف القوم فیھ فقال بعضھم انجرد رسول اهللا .. كما نجرد موتانا 

اهللا تعالى قد  أن، وھذا یعني  )١(نائم ذقنھ على صدره " إالما منھم رجل  حتىاهللا علیھم السنة 

 یأمرسمعوا نداء  أنھم.."  ھایذكر أخرىعلیھم النوم لثنیھم عن المشاركة فیھا ، وفي روایة  ألقى

الصحیحة على شرط  األحادیثوعد ھذا من ، )٢(من وراء الثیاب " (صلى اهللا علیھ والھ)بغسل النبي

تغسیلھ  أمرعائشة تندم على عدم تولي نسائھ  إلىبسنده  أخرمسلم ولم یخرجھ ، كما ینقل حدیثا 

 إال وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول غسل ما استدبرت ما امرى من استقبلت لو اهللا وأیم بقولھا "

   . )٣(" نساؤه

تحدد  إذ،  األولىفھي متناقضة مع  النیسابوري التي ذكرھا الحاكم األخرى األحادیث أما        

بان یقوم بتغسیلھ عند موتھ فقد روي حدیثا  (علیھ السالم)علي لإلمام (صلى اهللا علیھ والھ)وصیة النبي

 اهللا صلى اهللا رسول غسلت قال...قولھ "  (علیھ السالم) علي اإلمامبسنده عن سعید بن المسیب عن 

  وآلھ علیھ اهللا صلى ومیتا حیا طیبا وكان شیئا أر فلم المیت من یكون ما انظر فجعلت وآلھ علیھ

وكذلك ذكر الحاكم ،الصحیحة على شرط الشیخین ولم یخرجاه  األحادیثوعد ذلك من ، )٤( ..."

  . )٥(" قبره وادخلھ غسلھ الذي ھو خصال .. أربعالبن عباس قولھ " لعلي  خرآحدیثا 

 ٢٠٥ ص /٢ ج الوسائل لنوري مستدرك؛ا ٢٧٨ ص/ ٢ ج  الطبقات،سعد ینظر: ابن ؛١٢٥،  ٥٨/ص  ٣ ج  مستدركال )١

 . ٥٦٦ ص/ ١٤ ج األسماع لمقریزي ،إمتاعاینظر: ؛١٢٢/ص  ٣ ج  مستدركال )٢

 ٣٤٨ ص ١ ج اإلعالم،لقرطبي اینظر: ؛١٢٠/ص  ٣ ج  مستدركال )٣

 : ٣٠٥ ص المراجعات، الدین لشرفا ینظر: ؛١٢٣ /ص ٣ ج  مستدركال )٤

 .٢٧ ص/ ٢ ج زوائد ،ماجھ ابن ینظر: ؛١٢٣/ص  ٣ ج  مستدركال )٥
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 )١٤٠( 
 

دون من  (علیھ السالم)علي اإلماممن قام بتلك المھمة ھو  أنیحدد النیسابوري فالحاكم  إذن      

  .  آخرین إلى اإلشارة

 أمر )لى اهللا علیھ وآل(صیترك النبي أنال یعقل  إذھذا القول  إلىوقد ذھبت اغلب المصادر     

لى (ص، فقد ورد عند الصدوق انھ  األمریحدد في وصیتھ من یتولى ھذا  أندون من  تغسیلھ ھكذا

رأیت روحي قد فارقت جسدي  إذاطالب ،  أبي" یا بن (علیھ السالم)علي لإلمامقال  )ھعلیھ وآلاهللا 

  .)٢(" ال یلي غسلي غیرك" أیضاوقولھ  )١(فاغسلني وانق غسلي " 

فقد  نوآخرلم یكن وحده بل شاركھ  (علیھ السالم)علي اإلمام أنفي حین ذكرت بعض المصادر    

قولھ " كنت اغسلھ وكان العباس  (علیھ السالم)علي اإلمام إلىذكر ابن سعد في حدیث ینتھي بسنده 

(علیھ علي اإلمامعن  ھ الطوسينقل أخروفي حدیث )٣(بالماء" ىإلیختلفان  أسامةجالسا وكان 

  )٤(اء" في وصیتھ " جبرائیل معك یعاونك ویناولك الم  )لى اهللا علیھ وآل(صعن الرسول السالم)

 اإلمامخطب  إحدىانھ ابن الحدید ینقل في  أالوعلى الرغم من اختالف الروایات في ذلك ، 

مما یدل  )٥(قولھ " لقد ولیت غسلھ بیدي وحدي تقلبھ المالئكة المقربون معي " (علیھ السالم)علي

   .على تكلیفھ بتلك المھم
 .٧٣٢أمالي الصدوق ص  ؛٥٤٥/ ص ٣السنن الكبرى جالبیھقي ،؛ینظر: ٧٣٢أمالي ص  )١

 .٧٣٢أمالي الصدوق ص  )٢

 .٢٦٢/ ص ٢ابن سعد، الطبقات الكبرى ج )٣
 .  ٣٦٨ص ٣١وج ٥٤٤ص /٢٢المجلسي ، بحار األنوار ج ؛ ٥٥٥األمالي، ص )٤

 .٢٠٥ص ١الجوھري ،مناقب آل أبي طالب ج ؛١٩٧، الخطبة:  نھج البالغة )٥
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 )١٤١( 
 

   )ھلى اهللا علیھ وآل(صالنبي جسد على الصالة : ثالثا
وتجھیزه ، تقدم للصالة  )ھلى اهللا علیھ وآل(صمن غسل النبي(علیھ السالم)علي اإلمامفرغ  أنبعد         

 األحادیثوعدھا من ، األخرنصوصا تكاد یكمل بعضھا النیسابوري  ویذكر الحاكمعلیھ ،

والتي لم یخرجھا البخاري ومسلم ، منھا روایتھ عن عبد اهللا بن مسعود عن  اإلسنادالصحیحة 

من یصلي  أول" ضعوني على شفیر قبري ثم اخرجوا عني ساعة فان )ھلى اهللا علیھ وآل(صالرسول

  )١(علي خلیلي وجلیسي جبرائیل ومیكائیل ثم اسرافیل ثم ملك الموت مع جنود من المالئكة "

وقیل في نص آخر " صلى علیھ ، )٢(بیتي ثم نساؤھم .." أھلثم " لیبدأ بالصالة علي رجال  

وھنا یبین أن أول من یصلي علیھ ، )٣("  األنصاروبنو ھاشم ثم المھاجرون ثم ،والعباس ،علي 

من یصلي علیھ  النیسابوري ھ في تغسیلھ ثم ذكر الحاكمتالمالئكة وھذا ما یؤید أن المالئكة شارك

       .لذلك أخرجھا الحاكم  البخاري ومسلم الروایة لم یذكرھا الرجال یكون من أھل بیت النبوة ومن 

أحادیث  ةذكر في عد ھلكن؛و الحاكم في ھذه الروایة لم یذكر من الذي یصلي من آل بیتھ          

 اإلمامولعل تولي )٤(ونصوص على أن اإلمام علي من آل بیت النبي منھا حدیث الكساء 

یصلي  ھ منأنوال شك في ،غسلھ وجھزه  إذ )ھلى اهللا علیھ وآل(صمھمة دفن النبي (علیھ السالم)علي

فصلى علیھ وحده لم   (علیھ السالم)علي اإلمامعلیھ وفي ھذا الصدد یقول الشیخ المفید " تقدم 

حیا  إمامنارسول اهللا  أنللمسلمین وقال لھم  إلیھمیشركھ معھ احد في الصالة علیھ ...فخرج 

  .)٥(ومیتا  " 

الوالیة  ، ابن عقدة ؛ ٥٤٤ص /٢٢بحار األنوار ج،  ألمجلسي؛ ٥٥٥ص،  ٧ص،األمالي ، الطوسي ینظر:؛٢١/ ص٣المستدرك ج )١

 . ١٦٥ص،

 .٣٨٧ص/ ٣السنن الكبرى ج،البیھقي ینظر ؛ ٢١/ ص٣ج المستدرك )٢

  .١٤٠/ص٣ح كالمستدر  )٣

 .١٤٠/ص٣ح المستدرك )٤

 . ٤٠٤ ص/ ١٥ج الحق إحقاق ،لتستريا؛٣٨/ص ١اإلرشاد ج )٥
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 )١٤٢( 
 

  الفكریة . أثارهثانیا: 

ومن ، )١( عز وجل اهللا كتاب فھمو نیواآلخر، نیاألول علم(علیھ السالم )أعطي األمام علي        

المختلفة في  الكثیرة )ھ(صلى اهللا علیھ وآلأحادیث النبي (علیھ السالم)الشواھد على علم األمام علي

من بعدُه وكذلك قول  (علیھ السالم)وھو علم األمام علي،لكنھا تدل على معنى واحد  ألفاظھا

  )٢(" األنبیاء بعد العالمین على اهللا وحجة ، األولین علم وارث أنا"...  (علیھ السالم)اإلمام

 وقد یدل على ذلك  " ھوقول)ھ(صلى اهللا علیھ وآلكان ربیب النبي  (علیھ السالم)فأن اإلمام علي      

 ولید وأنا حجره في وضعني الخصیصة والمنزلة القریبة بالقرابة اهللا رسول من موضعي علمتم

 یلقمنیھ ثم الشئ یمضغ وكان عرقھ ویشمني جسده ویمسني فراشھ في ویلقني صدره إلى یضمني

 علما یوم كل في لي یرفع أمھ اثر ة الفصیل إتباع أتبعھ كنت ولقد ... قول في كذبة لي وجد وما

  .)٣(" " وكذلك قولھ كل یوم یعلمني شعیرة  . بھ باالقتداء ویأمرني أخالقھ من

من  علمھ اهللا ورسول ، ) وآلھ علیھ اهللا صلى(  اهللا رسول كان من علمھوھذا القول یدل على أن     

 األحكام ببیان المختص ھو من وبینا حددا) وآلھ علیھ اهللا صلى(  ورسولھ اهللا انو سبحانھ وتعالى، اهللا

 ما ألمتي بعدي من ومبین ، علمي باب يعل" ) وآلھ علیھ اهللا صلى( بقول النبي  اهللا رسول بعد من

  . )٤("بھ أرسلت

العلمیة  (علیھ السالم)وأن الحاكم النیسابوري قد أستدرك أحادیث مبینًا فیھا مكانة اإلمام علي      

ذلك بإسناد صحیح مؤكد على أن األحادیث والتفسیر موضحاً  ، ،وفي مجال الفقھ ،والقضائیة 

    ممن لم یخرجاه . على شرط البخاري ومسلم

  . ٧٧ ص الصدوق أمالي )١

   .٣٩ علي ، ص اإلمامسعاد ماھر ، مشھد  ؛٧٩ الشبلنجي ، نور االبصار ، ص ؛ ٣٩ ص مناقب ،الخوارزمي  )٢

 ، الحدید أبى ابن؛ ٣١٦ ص/ ٤٣ج األنوار بحار؛ المجلسي ،٣٤٢ص اعالم الورى، الطبرسي؛ ٧٧ ص الصدوق أمالي )٣

 ٥٥٨ ص /٤ ج البالغة نھج شرح

   . ٨٦/ص٣ج،الجامع الكبیر   الطبراني؛ الطاھرة لدوالبي، لذریة؛ا ١٠٤ص / ٢ الظنون ج ،كشف مسعود بنا )٤
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 )١٤٣( 
 

میزة تعلمھ بعلم النبي محمد بقد أختص  (علیھ السالم)أن اإلمام عليالحاكم النیسابوري أوضح    -١

في قد أورثھ علمھ وھو علم األنبیاء بقول الحاكم  )وآلھ علیھ اهللا صلى(وأن النبي، )وآلھ علیھ اهللا صلى(

 .... الھاشمي صالح بن محمد الحسن أبا القضاة قاضي سمعت" ثالث روایات األولى بقولھ

 أھل العلم بین وال خالف بالوالء أو بالنسب الوارث یرث " إنما فقال ھذا قثم قول لھ وذكر

 اهللا صلى النبي من العلم ورث علیا أن اإلجماع بھذا ظھر فقد العم مع یرث ال العم ابن أن

اإلجماع أي متفق علیھ بین الصحابة أن اإلمام "  ھقولیدعم ذلك بو )١(" دونھم وآلھ علیھ

  ." دون غیره )وآلھ علیھ اهللا صلى(ھو الذي ورث العلم من النبي  (علیھ السالم)علي

 "بقولھ ذلك یستند بھ إلى قول اإلمام علي یؤكد  اثانی االحاكم النیسابوري نصوأورد        

 اهللا رضي عباس ابن عن عكرمة عنبسنده   ھانئ بن صالح بن محمدالقاضي  ذكره ما وبصحة

 وولیھ هآلخو أني واهللا .... وآلھ علیھ اهللا اهللا صلى رسول حیاة في یقول علي كان قال عنھما

  )٢(" مني بھ أحق فمن علمھ عمھ ووارث وابن

 انھ" ) وآلھ علیھ اهللا صلى( أن األمام علي ھو وارث علم النبيوفي نص ثالث یوضح بِھ كیف      

 وذكره:  فقال حدیثا وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول أصحاب أكثر لك ما:(علیھ السالم) لعلي قیل

 علیھ وآلھ اهللا صلى اهللا رسول علي ورث كیف العباس بن قثم سألت:  قال إسحاق أبي حدیث

بعد أن  تلخیصھ في الذھبي وأورده )٣("  لزوقا بھ وأشدنا لحوقا بھ أولنا كان ألنھ:  قال  دونكم

 في السبب عن الناس تساؤل أن یخفى ال قلت، بصحتھ ما جازذكر الحدیث الوارد وأضاف "

 وإنما ، المسلمات من عندھم كانت وإنھا ، علمھم على دلیل ، غیره دون بعلي التراث ھذا حصر

  .)٤(" أسبابھا عن یتساءلون كانوا

 .١٢٥ ص /٣ المستدرك ج )١
 .١٢٥ ص /٣ المستدرك ج )٢
 .١٢٥ ص /٣ المستدرك ج )٣
  .٤٠٠ ص /٦ج مسنده ، شیبة أبي ابن ؛١٢٥ الذھبي ، تلخیص ص )٤
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 )١٤٤( 
 

ھو وراثة لعلم النبي  (علیھ السالم)یتضح أن علم اإلمام عليالنیسابوري ومن أحادیث الحاكم       

فأزداد علمًا وتعلمًا منھ وعلم  ) وآلھ علیھ اهللا صلى( من النبي  اوانھ كان أشدھم قرب، )وآلھ علیھ اهللا صلى(

وأن ھذه  ،ھو جامع لجمیع علوم األنبیاء ألنھ خاتم األنبیاء ومتمم األدیان ) وآلھ علیھ اهللا صلى( النبي 

(علیھ اإلمام عليوأصبح ، علیھماستدركھااألحادیث الحاكم النیسابوي لم یخرجھا البخاري ومسلم ف

المسلمین بعده ،كما ذكرت لیحفظ بھ أمور  )وآلھ علیھ اهللا صلى(ھو الموكل بھ بعد النبي  السالم)

وعلمھ في الیوم  ذلك )وآلھ علیھ اهللا صلى(قد ناجاه الرسول  )وآلھ علیھ اهللا صلى(في وفاة النبي المصادر 

 علیھ كان الذي ثوبھ تحت أدخلھ حتى إلیھ فجذبھ )السالم علیھ( علي إلى یده ألف باب من العلم "مد

 ) وآلھ علیھ اهللا صلى(  الطیبة روحھ خرجت حتى طویلة مناجاة یناجیھ وجعل ، فیھ على فاه ووضع

 أدخلك حین ) وآلھ علیھ اهللا (صلى اهللا رسول بھ ناجاك الذي ما:  )السالم علیھ(المؤمنین  ألمیر ...،فقیل

   )١(". باب ألف باب كل لي یفتح ، باب ألف علمني:  فقال  ثیابھ تحت

(علیھ بأن اإلمام علي أیضا نبویة التي أكد على صحتھاالالحاكم النیسابوري األحادیث  ذكر  -٢

 محمد ثنا یعقوب بن محمد العباس أبو "حدثنا  ھقول  ) وآلھ علیھ اهللا صلى( باب علم النبي السالم)

 عباس ابن عن مجاھد عن األعمش عن ... الصلت أبو ثنا بالرملة الھروي الرحیم عبد بن

 بابھا وعلي العلم مدینة أنا وسلم وآلھ اهللا علیھ صلى اهللا رسول قال قال: عنھما اهللا رضي

   )٢(" یخرجاه ولم  اإلسناد صحیح حدیث ھذا ، الباب فلیأت المدینة أراد فمن

وأنھم من سنده  ةفي ھذا الحدیث قد أسھب في تأكید صحالنیسابوري الحاكم  أسھب        

 محمد العباس أبا سمعت فانى مأمون ثقة الصلت وأبو" ةبقولعند البخاري ومسلم ات رجال الثقال

 عن معین بن یحیى سألت یقول الدوري محمد العباس ابن سمعت ھیقول التاریخ في یعقوب بن

 العلم مدینة أنا األعمش عن معاویة أبي عن حدث قد ألیس فقلت ثقة فقال الھروي الصلت أبي
)٣(. 

   ١٢٢ ص أمالي،الطوسي  ؛ ٧٣٢ ص أمالي،الصدوق  )١

 .١٣٧ ص /٣ المستدرك ج )٢
 .١٣٧ ص /٣ المستدرك ج )٣

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصح اإلمام عليسرية                        

 

 )١٤٥( 
 

الحدیث رغم  البخاري ولم یذكر)٢(، والترمذي )١( حنبل بن أحمد أیضاالحدیث  اةومن رو      

 بن عبادو )٣( الدھلويمثل رواتُھ ممن نقلُھ من الرواة الثقة عن مسلم والبخاري  ةوكثر شھرتھ

   )٤( یعقوب

 صحیحلكن في و ستندون علیھ في بعض أحادیثیة فامن الرواة الثقدونھ البخاري ومسلم یعو

 إال ، سلوني:  یقول وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من أحد یكن لم:  قال ذكر"، مسلم

  . )٥(" ..طالب أبي بن علي

 و، ) وآلھ علیھ اهللا (صلىبعد الرسول (علیھ السالم)مام علي وھذا من األحادیث التي تثبت علم اإل    

 وال ، تعالى اهللا كتاب من آیة عن تسألوني ال متعددة طرق من (علیھ السالم)اإلمام علي عن ورد

   )٦(. بذلك أنبأتكم إال وسلم وآلھ علیھ صلى اهللا رسول سنة عن

 . ٢٨٦ ص /٢ج المسند ، حنبل بن أحمد )١

 .٣٢/ص٢ج  الصحیح جامعھ الترمذي ، )٢

 .٣٢/ص٣ج،السیرة الذھبي  ، ماجة وابن مسلم مشایخ أحد ، ٢٤٠ المتوفى الھروي سعید بن سوید محمد أبو )٣

"  الكفایة"  في الكنجي الحافظ عنھ یروي ، ماجة  وابن والترمذي البخاري مشایخ أحد ، األسدي الرواجني یعقوب بن عباد )٤

  .٦٥/ص٥؛ینظر:الذھبي ، ج الخطیب طریق من

  . ١٢٨١/ص٢ ج المسند ، أحمد ؛٥٤ص/١ج مسلم،صحیح )٥

 .١٢٨ ص /٢ ج البالغة نھجالرضي،  )٦
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 )١٤٦( 
 

بعض الصحابة عنھ  عجز مافي تفسیر القران  (علیھ السالم)في علم اإلمام علي الحاكم وروى -٣

 قال حدثھ انھ عنھما اهللا رضي عباس ابن عن جبیر بن سعید إلى اإلمام علي  "...عن أوافلج

 تغیر حین الخیل لھ فقلت ضبحا العادیات عن رجل فسألني اتاني جالس الحجر في أنا بینما

 تحت وھو عنھ اهللا رضي طالب أبي بن علي إلى فذھب ... اللیل إلى تأوى ثم اهللا سبیل في

 ابن عنھا سألت نعم قال قبلي أحدا عنھا ھل سألت فقال العادیات عن فسألھ زمزم سقایة

 على وقف فلما قال فادعھ لي فاذھب فقال اهللا سبیل في تغیر حین الخیل ھي فقال عباس

  )١(..." لك علم بال الناس تفتى قال رأسھ

ھو الذي كان األعلم في التفسیر القران  (علیھ السالم)اإلمام علي تفسیرالحاكم  عن ھذا یوردو      

 فرسان معنا اال كان وما لبدر اإلسالم في غزوة أول كانت أن بقولھ الذي ذكره الحاكم  "واهللا

 من ضبحا العادیات إنما ضبحا العادیات یكون فكیف األسود بن للمقداد وفرس للزبیر فرس

 ابن قال وحوافرھا بأخفاھا تطأھا حین نقعا بھ فأثرن منى إلى المزدلفة ومن المزدلفة عرفة إلى

 ةصح النیسابوري الحاكموأكد  )٢(" علي قال الذي ورجعت إلى قولي عن فنزعت عباس

 .)٣(" یخرجاه ولم شرط الشیخین على صحیح حدیث الحدیث  "ھذا

 .١١٥ ،ص /٣ المستدرك ج )١

  .١١٥ ،ص /٣ المستدرك ج )٢
  .١١٥ ،ص /٣ المستدرك ج )٣
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 )١٤٧( 
 

حیث بفي القضاء  أحكامھو (علیھ السالم)أیضًا عن علم اإلمام علي النیسابوري الحاكموما رواه  -٤

 تمیزألنھ  )١( " األمة أقضى " بأنھ (علیھ السالم)علي  اإلماموصف  (صلى اهللا علیھ وآلھ)لرسولا أن

وذكر الذي یدلنا على تمتعھ بالھام رباني وخصوصیة قضائیة  األمر، القضاء  بمعرفة 

 إلى وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول بعثني عنھ اهللا رضي علي قال "...الحاكم النیسابوي 

 قال بھ لي علم ماال القضاء من علي یرد وانھ شاب رجل أنى اهللا رسول یا فقلت الیمن قال

 قضاء في أو القضاء في شككت فما قلبھ وأھد ثبت لسانھ اللھم وقال صدري على یده فوضع

النیسابوري وذكر الحاكم ، )٢(" یخرجاه ولم الشیخین شرط على صحیح حدیث ھذا ، بعد

طالب  أبي بن علي المدینة أھل اقضي أن نتحدث كنا قال اهللا عبد عن علقمة عن "....أیضا 

  )٣( یخرجاه" ولم الشیخین شرط على صحیح حدیث ھذا ، عنھ اهللا رضي

منھا تلك التي قضى بھا في )٤(أغلب المصادر كذلك اإلحكام القضائیة التي ذكرتھا سرد و

 صلى اهللا رسول عند أنا امبین قال" أرقم بن زید عنإذ روى ) (صلى اهللا علیھ وآلھعھد الرسول

 ویخبره وآلھ علیھ اهللا صلى النبي یحدث فجعل الیمن أھل من رجل جاءه وآلھ إذ علیھ اهللا

 في امرأة على وقعوا ولد في یختصمون نفر ثالثة عنھ اهللا رضي علیا اهللا أتى رسول یا فقال

 بینكم مقرع أنى متشاكسون شركاء أنتم قال ثم بھذا الولد نفسا طیبا الثنین فقال واحد طھر

 قال الولد إلیھ فدفع ألحدھم بینھم فقرع فاقرع لصاحبیھ الدیة ثلثا وعلیھ الولد فلھ لھ قرع فمن

  .)٥(" أضراسھ قال أو نواجذه بدت حتى وآلھ علیھ اهللا صلى النبي فضحك

 .  ٣٢/ص٢السنن الكبرىج  البیھقي، ؛١٤٥ ص /٣ المستدرك ج )١

  .١٤٥ ص /٣ المستدرك ج )٢

 ؛ ٢١ /ص ٣ ج االمیني ،الغدیر ؛ ١٧١  السیوطي ، تاریخ الخلفاء ، ص؛ ٣٠١ص/  ٣ج الحسنة المقاصد ، السخاوي )٣

  . ٨٣ ص العقبى ،ذخائر

  .٧٨ ص المحرقة ،الصواعقحجر  ابنینظر:؛ ١٤٦ ،ص /٣ المستدرك ج )٤

 . ١٠٨ ص الطالب كفایة ، الكنجي ینظر:؛ ١٤٦ ،ص /٣ المستدرك ج )٥
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 )١٤٨( 
 

فانھ الوحید الذي   ،)ھ(صلى اهللا علیھ والأول قاضي في اإلسالم یعین بأمر الرسول یكون  ھأن و       

أكد قضاء األمام  النیسابوري  الحاكم و،  القضاء وخصُھ بذلك  (صلى اهللا علیھ وآلھ)سول الروالُه 

یؤكد على  )ھ(صلى اهللا علیھ والوأنھُ كان ،بحضوره و (صلى اهللا علیھ وال)بحیاة الرسول (علیھ السالم )علي 

  ..)١(علي" مع الحق أدر في الحكم والقضاء بقولُھ  "اللھم(علیھ السالم )علي اإلمام عدل 

وكان لخلفاء الذین من قبلھ افي عھد  في القضاء (علیھ السالم )دور اإلمام عليواستمر      

قول عمر في قضاء األمام في الصحیحان ذلك ورد و، ما تعترضھم من مسائل الوحید ل ھممرجع

 أقضانا عمر  قال: قال" عباس ابن عن البخاري روىإذ وأنھ أفضل ألصحابھ ، (علیھ السالم)علي 

 أن بكر أبى أحادیث في أخرجھنصًا والحدیث وذكر الحاكم النیسابوري ، )٣("  أبي وأقرؤنا علي

الحدیث  فذكر خصمان فجاءه أصحابھ من جماعة مع جالسا كانوألھ) علیھ اهللا صلى( اهللا رسول

 الحمد:  فقال السماء إلى یده وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول فرفع:  آخره في قال ثم ، الشریف

 علي المدینة أھل ىاقض أنوذكر الحاكم  "....  . البینة بالقضاء یقضى من منى جعل الذي هللا

 .)٤( یخرجاه ولم الشیخین شرط على صحیح حدیث طالب" ھذا أبي بن

سعاد   ٣٩ ص  ،الخوارزمي ، مناقب ؛  ١٦٤ /ص ٢ ج ، النضرة الریاض ، الطبري؛ ینظر: ١٢٥ ،ص /٣ المستدرك ج )١

 ٣٩ ماھر ، مشھد االمام علي ، ص

  ١٠٤ص / ٢ الظنون ج ،كشف مسعود بن؛ ٧٤  الطبرسي ، ذخائر العقبي ، ص ؛١٢٥ ،ص /٣ المستدرك ج )٢

،تاریخھ،  البغدادي الخطیب ؛ ٣٤٥ /ص٣ الحاكم،المستدرك ج؛٣٢/ص٦صحیح مسلم ج؛٤٣٢/ ص٥البخاري ،صحیح ج )٣

  . ٣٦٧ ص /١ ج الشیعة العاملي عیان؛ ٣٤٨ /ص ٤ ج

   ١٧١  السیوطي ، تاریخ الخلفاء ، ص ؛ ٥٤ /ص ٤ ج الشافعیة طبقات ، السبكي ؛٣٤٥ ص /٣ المستدرك ج )٤
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 )١٤٩( 
 

 التي المرأة قضیة ومن بعض القضایا في عھد عمر والذي یذكرھا في الصحاح  منھا:      

 یقول تعالى اهللا إن السالم) (علیھ علي لھ فقال برجمھا  عمر أشھر في عھد عمر فھم لستة ولدت

 لھلك علي لوال عمر لھلك علي لوال:  وقال رجمھا عمر فترك ، شھرا ثالثون وفصالھ وحملھ

  )٢( ..." علي قول عمر" لوالتلك القضیة وقد أورد النیسابوري وان الحاكم ،  )١(" عمر

ولكن عثمان  نفذ بھا  أشھر لستة ولدت امرأة برجم عثمان أمرروي  مسلم صحیح وفي      

وإلفتاء و كثرة  االجتھاد في راسخة قدم ذا كان علیا أن على یدل ومما،)٣(" ... ،الحكم 

    .األحادیث

وإدارتھ من السمات التي خصھ بھا  في أحكامھ السالم) (علیھوالشك في أن تمیز اإلمام علي      

 األنبیاء منازل ھي إنما والحكومة القضاء أن اعلم" لطبرسيا یقولو،واألئمة ،اهللا تعالى األنبیاء 

علیھ  اهللا (صلىزمن نبي في قضیة في یحكم أن ألحد یجوز وال، األئمة )علیھم السالم( األنبیاء وبعد

 في ذلك یتولى أن یمكن فال )ھعلیھ وال اهللا (صلىالنبي عن نائبا یكون أن إما:  رجلین أحد إال وال)

أقضى  كان ومن أمتھ أعلم كان ومن ، موتھ بعد مقامھ قام من إال  علیھ وال) اهللا (صلىنبي زمن

 (علیھ السالم)المؤمنین ألمیر حصل قد وھذا، غیره من أولى  علیھ وال) اهللا (صلىالنبي بنیابة كان األمة

 اهللا (صلىالنبي كون حال في لألمة الوالء استحقاق لھ فثبت  علیھ وال) اهللا (صلى النبي حیاة حال في

  .)٤(". . . )  اهللا ولیكم إنما(  تعالى قولھ وبدلیل حیا )ھعلیھ وال

الباري  فتح أبن حجر، ؛٦٣٦ /ص ٢ ج المسند ، أحمد ینظر، ؛٣٢/ص٦ج صحیح مسلم ؛٤٣٢ص /٥البخاري ،صحیح ج )١

  .٢٣٦ ص / ٧ ج الزوائد مجمع ، الھیثمي؛١٣٦ص/   ٨ ج

 ص/ ٣ ج الغدیراألمیني ، ؛ ٢٣٥/  ٣ج البالغة نھج شرح ، الحدید أبي ابن؛ ؛ینظر١٢٦/ص٢، ج١٣٥/ص٣المستدرك ج )٢

١٧٧ .  

 .٣٥/  ٧جوالنھایة البدایة ، كثیر ابن؛ ١٢٨١ص/ ٢ ج المسند ، أحمد ؛٥٤ص/١مسلم،صحیحج )٣

 .٢٥٣ ص / ٢ ج االعتقاد تجرید الطبرسي، )٤
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 )١٥٠( 
 

في بعض اإلحداث في  )عليه السالم(المبحث الثاني :ما أستدركھ الحاكم عن دور اإلمام علي

  عھد الخلفاء الراشدین

  بكر أيبمن بيعة  )عليه السالم(موقف اإلمام علي  -١

مع تاج اذ )ھ(صلى اهللا علیھ وآلظھرت حاجة األمة إلى من یتولى أمرھا بعد وفاة الرسول      

األنصار في سقیفة بني ساعدة وبایعوا زعیمھم سعد بن عبادة خلیفة لرسول اهللا وذلك المسلمین 

من دفن   )عليه السالم(بزعمھم خوفا من الفتنة ، وكان ذلك قبل أن ینتھي اإلمام علي

 بكر ألبي فقلت عمر قال،وبعد أن سمع المھاجرون بھذا االجتماع "   )ھ(صلى اهللا علیھ وآلالنبي

حجم االنقسام  یظھرو، )١(" علیھ ھم ما ننظر حتى األنصار من ھؤالء إخواننا إلى بنا أنطلق

 إلى األنصار من الحي ھذا انحاز )ھ(صلى اهللا علیھ وآلبینھم بقول ابن إسحاق" لما قبض رسول اهللا 

 بن وطلحة العوام بن والزبیر طالب أبي بن علي واعتزل ساعدة بني سقیفة في عبادة بن سعد

  )٢(" بكر أبي الى المھاجرین بقیة وانحاز فاطمة بیت في اهللا عبید

في الوقت   )ھ(صلى اهللا علیھ وآلأذن فاألمة اختلفت في الخالفة وانشغلت بمن یخلف الرسول     

ودفنھ فضال عن الحزن  ، )ھ(صلى اهللا علیھ وآلبتجھیز النبي (علیھ السالم)الذي انشغل فیھ اإلمام علي

الحاكم النیسابوري ذكر نصوص كثیرة فیما یخص ذلك  أنقھ ومن المالحظ االذي تملكھ لفر

من لكنھا متناقضة إلى حد ما فمرة یذكر نصوص یبین فیھ أن المسلمین اتفقوا على أبي بكر 

 علیھ اهللا صلى النبي قبض لما قال عنھ مسعود ابن إلىدون خالف ،إذ أورد حدیثا ینتھي سنده 

 فقلت سلمة أم فاتیت بكر أبي بیعة في ساعدة بني سقیفة إلى واألنصار المھاجرون اجتمع وآلھ

 یستخلفوا أن جمیعا الصحابة رأى وقد"  في ذلك و یذكر نص ثاني، )٣(" بكر أبا الناس بایع لھا

في ھذا النص یذكر أن أجماع الصحابة ھو الذي مكن أبو  لنیسابوري وھنا الحاكم،)٤( " بكر أبا

  .بكر من أن یكون خلیفة 

  .٢٠٥ ص/ ٣ ج تاریخ،الطبري  ؛ینظر:٧٧ ص/ ٦ ج النبویة السیرة، ھشام ابن )١

  .٧٧ ص /٦ ج النبویة السیرة، ھشام ابن )٢

 .٢٣ /ص٣مستدرك جال )٣



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصح اإلمام عليسرية                        

 

 )١٥١( 
 

  .٢٣ /ص٣مستدرك جال )٤

 اهللا رسول توفي لما قال " الخدري سعید أبي عنوفي نصوص أخرى یذكر خالف لذلك       

 رسول أن المھاجرین معشر یا یقول منھم الرجل فجعل األنصار خطباء قام وآلھ علیھ اهللا صلى

  األمر ھذا یلي أن فنرى منا رجال معھ قرن منكم رجال استعمل إذا كان وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا

   )١(" ذلك على األنصار خطباء فتتابعت قال منا واآلخر منكم أحدھما رجالن

ولم یذكر ، متعاقبة بینھم كون الخالفة توالمھاجرین على أن ،ألنصار امطالبة  فھو یبین     

بقول    )صلى اهللا علیھ وألھ(لم یحضر السقیفة النشغالھ في دفن النبيھ كون(علیھ السالم)ألمام امبایعة 

 أن )صلى اهللا علیھ وألھ( نبیھ اهللا ىتوف حین خبرنا من كان وإنھ  عمر قال". .  عباس ابن عنالحاكم 

   )٢("بأسرھا األنصار عنا وتخلف فاطمة بیت في عنا تخلفوا معھا كان ومن والزبیر علیا

والذي یبدو من خالل ذلك أن الحاكم النیسابوري في النصوص أعاله لم یأت على ذكر      

اتفاق القوم على  وذلك ألنھ كان منشغال كما ذكرنا أعاله ، حتى بعد(علیھ السالم)اإلمام علي 

، فأرسل في طلبھ  (علیھ السالم)اإلمام عليوصعوده المنبر ، انتبھ إلى عدم وجود تنصیب أبي بكر 

فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم یر "  النیسابوريوفي ھذا یذكر الحاكم 

لم یكن حاضرًا  (علیھ السالم)أي أن األمام علي )٣("فسأل عنھ فقام ناس من األنصار فأتوا بھ  علیا

 :)٤(وختنھ  )صلى اهللا علیھ وألھ(فقال أبو بكر : ابن عم رسول اهللا وفي نص آخر ".. ،عند البیعة 

 " ..فبایعھ )صلى اهللا علیھ وألھ(ب یا خلیفة رسول اهللا أردت أن تشق عصا المسلمین فقال : ال تثری

)٥( .  

خب المتقي الھندي ، منت ؛١٣٤/ص٢الكلیني ج ؛ ٩٨/ ،ص ١ج اإلرشادالمفید ،  لشیخا ؛ ینظر:١١٢/ ص٣المستدرك ج )١

 .١٠٨/ ص ٥ج كنز العمال 

  . ١٤٢الطبراني ، المعجم الكبیر  ص ؛ ینظر: ١٣٩/ ص٣المستدرك ج  )٢

 .٣٩ص األئمةالشریف الرضي ، خصائص  ؛  ١٩٤مالي صلصدوق ، األا  ؛ ینظر: ١٣٩/ ص٣الحاكم ، المستدرك ج )٣

 وأھل أختان إال الرجل بیت ألھل یقال وال المرأة بیت أھل األصھار و الختن أصھار فیھم والمتزوج صھره الرجل وختن )٤

 ٤٧١ص/٤ج العرب لسان ینظر: ابن منظور، صاھرت یقال جمیعا واألختان أصھار المرأة بیت

   .١٣٩/ ص٣المستدرك ج )٥

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصح اإلمام عليسرية                        

 

 )١٥٢( 
 

 

تأخر في بیعتھ  (علیھ السالم)ذن في تلك النصوص التي ذكرھا الحاكم یتبین أن اإلمام عليإ            

وجھ لھ تھمة شق عصا المسلمین ، وذلك النحیاز بعض الصحابة  أیضاألبي بكر أوال، كما أنھ 

تولي  أمرو أطاعوه في ،  )صلى اهللا علیھ وألھ(ولم یبایعھ ال لشيء إال ألنھم سمعوا الرسول إلیھ

وشك في أن اغلب المصادر اتفقت على ذلك الخالف بین األنصار والمھاجرین  الالمسلمین بعده 

في روایة ابن وومن معھ من الصحابة ، (علیھ السالم)كان بعضھم مع اإلمام علي  إذفي السقیفة 

إذ رجل  )صلى اهللا علیھ وألھ(عن ابن عباس یقول عمر : فبینما نحن في منزل رسول اهللا "حبان 

جدار : اخرج إلي یا ابن الخطاب ، فقلت : إلیك عني فإنا مشاغیل عنك ، فقال ینادي من وراء ال

: إنھ قد حدث أمر البد منك فیھ إن األنصار قد اجتمعوا في سقیفة بني ساعدة فأدركوھم قبل أن 

… یحدثوا أمرا فیكون بینكم وبینھم فیھ حرب ، فقلت ألبي بكر : انطلق بنا إلى إخواننا األنصار 

خالفتھ  أیامحتى أن البخاري ینقل أحداث السقیفة من خالل خطبة عمر بن الخطاب في  )١( "

إال أن األنصار خالفونا  )صلى اهللا علیھ وألھ(وإنھ قد كان من خبرنا حین توفى اهللا نبیھ … "

واجتمعوا بأسرھم في سقیفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبیر ومن معھما ، واجتمع 

بكر فقلت ألبي بكر : یا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا ھؤالء من األنصار ،  المھاجرون إلى أبي

 تخلف:  قال" بقولھاألمة   تیورد الطبري تلك اإلحداث التي أفتن وكما، )٢( "فانطلقنا نریدھم

 وعمر بكر أبا ذلك فبلغ علي عباَیُی حتى أغمده ال:  وقال سیفھ الزبیر اخترط و والزبیر علي

 وأنتما لتبایعان....عمر إلیھم فانطلق:  قال الحجر بھ فاضربوا الزبیر سیف خذوا:  عمر فقال

أن الزبیر أراد البیعة لإلمام  یبدو من خالل النص )٣(".  فبایعا كارھان وأنتما لتبایعان أو طائعان

 عبد" النیسابوري الحاكم في ذلك یقول وان عمر بن الخطاب كسر سیفھ و(علیھ السالم)علي 

 قام ثم الزبیر سیف كسر مسلمة بن محمد وان... لخطابا ابن عمر مع كان عوف بن الرحمن

  .)٤(..." إلیھم واعتذر الناس فخطب بكر أبو

 .٢٣٢ص/ ١ج صحیح، حبان ابن )١

  . ٦١١ص /٥ج  سنن،الترمذي  ؛ ٢١٠ص /٨ج  البخاري صحیح )٢

 .٢٠٥ ص/ ٣ ج تاریخ،الطبري  )٣

  .١٣٩ص/٣ ج مستدركال )٤



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصح اإلمام عليسرية                        

 

 )١٥٣( 
 

 كراھیة مبایعة أبي بكر دونل (علیھ السالم)مام علياإلحدیث آخر عن توجھ الحاكم  ویذكر       

  ةوألنھ صاحبھ في الھجر،لكبر سنة   )صلى اهللا علیھ وألھ(یرى أحقیة أبي بكر بخالفة النبي وانھ

یورد روایات الحاكم  أنأي  )١(.."وكبره بشرفھ لنعلم وأنا اثنین وثاني الغار لصاحب انھ"..

في أنھ أحق بالخالفة لقربھ من  (علیھ السالم)قول األمام علي، وھذا یخالف  وأحادیث متناقضة

فقال: أنا أحق بھذا األمر  فقیل لھ: بایع أبا بكر "الیعقوبي  وفي ذلك یقول )٢((صلى اهللا علیھ وآلھ)النبي

تججتم علیھم بالقرابة منكم ال أبایعكم وأنتم أولى بالبیعة لي، أخذتم ھذا األمر من األنصار، واح

ألستم زعمتم لألنصار أنكم أولى بھذا  وتأخذونھ منا أھل البیت غصبًا (صلى اهللا علیھ وآلھ)من النبي 

األمر منھم لما كان محمد منكم فأعطوكم المقادة، وسلموا إلیكم اإلمارة، وأنا احتج علیكم بمثل ما 

ومیتًا، فأنصفونا إن كنتم تؤمنون، وإال احتججتم على األنصار: نحن أولى برسول اهللا حیًا 

أحتج على بیعة (علیھ السالم)وھذا قول واضح بان اإلمام علي  )٣( "فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون.

لنظر أن الحاكم بدا مشوشا في أفكاره ألنھ في احد نصوصھ اومما یلفت بایعھ ،أبي بكر ولم ی

وسلم أنَّ اُألمَّة ستغدر  وآلھ علیھ اهللا د إليَّ النبيُّ صلىإنَّ ممَّا عھیتفق مع ما ذكره الیعقوبي بقولھ "

بینما كنَّا " )السالم   علیھ(قال  وفي نص آخرسلبھ حقھ في الخالفة اه معنھنا لغدر او، )٤( "بي بعده

وسلم آخذ بیدي .. فلمَّا خال لھ الطریق اعتنقني ُثمَّ أجھش  وآلھ علیھ اهللا نمشي أنا ورسول اهللا صلى

من  إالقال : ضغائن في صدور أقوام ، ال یبدونھا لك  باكیًا ، قلت : یا رسول اهللا ، ما یبكیك؟

 ھلوابن عباس قیذكر عن لبالذري افي ذلك ف أیضاالمصادر اختلفت  أنوال شك في  )٤(" بعدي 

بكر عمر بن الخطاب إلى علي (رضي اهللا عنھ)حین قعد عن بیعتھ ، وقال أتني بھ  بعث أبو": 

بأعنف العنف فلما أتاه جرى بینھما كالم فقال لعمر : احلب حلبًا لك شطره واهللا ما حرصك على 

  .)٥("الیوم إّال لیؤثرك غدًا  إمارتھ

 . ١٣٩/ ص٣المستدرك ج )١

المجلسي ؛٤٤٣ص/  ٢ جتاریخ  ،الطبري ؛١٢ ،صاإلمامة والسیاسةابن قتیبة ،؛ ١٠٥ ص/ ٢، تاریخھ جالیعقوبي  )٢

 .٣٩١ ص/ ٦جكنز العّمال العاملي،  ؛ ١٨٥ص/  ٢٨جالبحار ،

   .١٠٥ ص/ ٢، تاریخھ جالیعقوبي  )٣

  .١٠٧/ ص٤أبي الحدید ج؛١٣٩/ ص٣المستدرك ج )٤

  . ١٢ص/  ٣جمروج الذھب ، ؛ ینظر:المسعودي ،  ٥٨٧/  ١ج أنساب األشراف )٥



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصح اإلمام عليسرية                        

 

 )١٥٤( 
 

قال : قد  إذبكر  لم یبایع علي (علیھ السالم) أبا ": عل ذلك بقولھ المفید الشیخ  یعقبكما        

والمحققون من أھل ،بكر قط  لیھ السالم) لم یبایع أباالمؤمنین (ع أجمعت األمة على أن أمیر

   )١(.."اإلمامة یقولون : لم یبایع ساعة قط . 

ما  " (علیھا السالم)بكر وفي ذلك تقول السیدة فاطمة  اأبیبایع أنھ لم وھذه الروایات تبین        

  )٢("ما كان ینبغي لھ ، ولقد صنعوا ما اهللا حسیبھم وطالبھم  إالصنع أبو الحسن 

أعاله لة تولي أبي بكر إمامة الناس بالصالة  فقد أورد الحاكم النص ألمسفي ما یخص أما       

 بالناس وآلھ بالصالة علیھ اهللا صلى اهللا رسول أمره ولقدقال "... (علیھ السالم)أن األمام  ةوقول

 ویبدو التناقض واضحا عند الحاكم،البخاري ومسلم ذلكلم یخرج في حین  )٣(" حي وھو

حتى في  (صلى اهللا علیھ وآلھ)ان الرسولفي وافقھ مسلم و،روى ذلك الن البخاري ، النیسابوري 

األسود: كّنا عند عائشة رضي اهللا عنھا، فذكرنا قال صالة "لابامامة بكر  امرضھ لم یكلف اب

لّما مرض رسول اهللا صّلى اهللا علیھ وسّلم مرضھ  لى الصالة والتعظیم لھا ؛ قالت: المواظبة ع

الذي مات فیھ فحضرت الصالة فأذن، فقال: ُمروا أبا بكر فلیصلِّ بالناس فقیل لھ: إّن أبا بكر 

فوجد الّنبي صّلى اهللا علیھ وسّلم من  ..ن یصّلي بالناسرجل أسیف إذا قام في مقامك لم یستطع أ

نفسھ خّفًة، فخرج یھادي بین رجلین، كأّني أنظر رجلیھ تخّطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن 

   )٤(" یتأّخر، فأومأ إلیھ الّنبي أن مكانك ثم أتي بھ حّتى جلس إلى جنبھ

 لم یحضر في جمعة وال جماعة مع أبي بكر السالم)(علیھ اإلمام علي  أنحتى ان الذھبي یذكر      

جمعة وال جماعة  (علیھ السالم)لم یحضر علي  صاحب السیرة إسحاققال محمد بن  "تھ خالففي 

  عدم رضوخھ للواقع الذي فرض علیھ . إلى إشارةفي  )٥("

 . ١٢الفصول  المختارة ، ص )١

  ٤٥ /ص٦جابن أبي الحدید ؛١٤٨ /ص ٣ ج ابن عساكر ؛ ١٢ /ص ١ ج اإلمامة والسیاسةن قتیبھ ،بأ )٢

 .١٣٩/ ص٣المستدرك ج )٣

  .٣٣كتاب الجماعة واإلمامة باب حّد المریض أن یشھد الجماعة الرقم   ؛١/٢٣صحیح البخاري ج )٤

  . ٢٨٤ ص/٩ جسیر ، الذھبي  )٥

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصح اإلمام عليسرية                        

 

 )١٥٥( 
 

   وضع التاریخ الھجري - ٢

كان العرب قبل اإلسالم یؤرخون باألحداث البارزة التي تترك أثرًا في حیاتھم كعام الفیل      

ھجرتھم من وما سواه ، أما في اإلسالم فنظرًا لالنتقال الكبیر والواضح في حیاة المسلمین بعد 

الھجرة بدایة لتقویم اإلسالمي الذي سمي نسبة إلى  مكة إلى المدینة وكونھ حدثًا بارزًا ثم اتخاذه

    النبویة  بـ(التقویم الھجري) 

إن أول منھا ما ذكر اإلحداث  لمعرفةمن اعتمدھا كوسیلة  أولاختلفت الروایات في تحدید      

أن اختیاره الھجرة مبدأ للتاریخ كان بإشارة و ،عمر بن الخطاب لھجرة النبویة، ھومن أرخ با

ھو الذي وضع  )صلى اهللا علیھ وآلھ(والبعض أشار إلى أن النبي )٢(علیھ السالم)(علي بن أبي اإلمام 

  عند ھجرتھ المباركة. التأریخ 

عن "بدایة استخدام التاریخ الھجري في نصین األول  إلى النیسابوري  وقد أشار الحاكم      

 )علیھ وآلھصلى اهللا (عبد اهللا بن عباس، أنھ قال: كان التاریخ في السنة التي قدم فیھا رسول اهللا 

فھو  )٣(" یخرجاه ولم مسلم شرط على صحیح حدیث ھذا، المدینة، وفیھا ولد عبد اهللا بن الزبیر

ھو أول من أعتمد التاریخ الھجري في  )صلى اهللا علیھ وآلھ(أن الرسول  إلىبھذا النص یذھب 

المدینة أوال، كما أنھ یرتبط تاریخ ذلك بوالدة عبد اهللا بن الزبیر ثانیًا ،والذي ذكرتھ الروایات 

مولود في  أولاهللا  في المدینة وفي ذلك یقول الذھبي "كان عبدللمھاجرین بأنھ أول مولود 

جعل بدایة اعتماد التاریخ مرتبط النسابوري یتبین أن الحاكم )٤(المدینة ولد اثنین وقیل احد"

وبحیاة  ةبدأ تأریخ من یوم الھجرة النبویة المباركوالشك في ذلك  )صلى اهللا علیھ وآلھ(بالرسول 

 )صلى اهللا علیھ وآلھ(ولعلھ اعتمدھا حداثاألالذي وجھ بضرورة تحدید تاریخ   )صلى اهللا علیھ وآلھ(النبي

  .)٥(إلى األمراء ورؤساء القبائل ھفي رسائل

  .٤٣٩ ص /١ ج الكافي،لكلیني ا )١

  ٥٢٦ص /٢الكامل ج،ابن األثیر ، ٧٦ص /١٧المنتظم ج،ابن الجوزي  )٢

  .١٤ص/ ٣مستدرك جال )٣
 .٢٦/ص٥ج ةالسیر )٤

  .١٤٥ ص/ ٢تاریخ ج،الیعقوبي  )٥
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 )١٥٦( 
 

 "بن المسیب:عن سعید بسند روایة ثانیة للحاكم النیسابوري تخالف الروایةٌ  األولى  وفي       

 (علیھ السالم):فقال علي بن أبي طالب أنھ قال: جمع عمر الناس فسألھم: من أي یوم یكتب التاریخ؟ 

وترك أرض الشرك، ففعلھ عمر رضي اهللا عنھ. ھذا  )صلى اهللا علیھ وآلھ(من یوم ھاجر رسول اهللا 

عمر وھذا غیر أي وضع التأریخ في عھد الخلیفة  )١(" ، ولم یخرجاهاإلسنادحدیث صحیح 

األمراء  إلىتكتب الكتب والرسائل  تكیف كان ألنھتعارض مع الروایة األولى یمنطقي و

  ؟؟.ورؤساء القبائل قبل خالفة عمر 

كما ھو  )٢("أرض الشرك )صلى اهللا علیھ وآلھ(یوم ترك النبي،  یوم ھاجروالشك أن قولھ " ...       

في  یعني تاریخ ھجرتھ المباركة التي حدثت  المتقدمة،النیسابوري الحاكم روایة في صریح 

    .منھ وقیل لثالث عشر منھأول یوم  شھر ربیع األول

على عھد أھل نجران العبارة التالیة:  )علیھ السالم(جاء فیما كتبھ علي  وأكد تلك الروایة ما      

ثالثین، منذ ولج وكتب عبد اهللا بن أبي رافع، لعشر خلون من جمادى اآلخرة، سنة سبع و"

في شھر ربیع  )صلى اهللا علیھ وآلھ(وإنما ولجھا رسول اهللا  المدینة )صلى اهللا علیھ وآلھ(رسول اهللا 

  . )٣("األول

 .١٤ص/ ٣مستدرك جال )١

  .٧٦تاریخ عمر بن الخطاب ص،ابن الجوزي  )٢

  . ٤٣٩ ص /١ ج الكافي،لكلیني ا )٣
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 )١٥٧( 
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 )١٥٧( 
 

  الفصل الرابع

  م)٦٦٠ـ٦٥٥ھـ/ ٤٠ـ٣٥( ھاحداثأوابرز  (علیھ السالم) خالفة اإلمام علي

  )م٦٥٥ھـ/ ٣٥ سنة( (علیھ السالم) بالخالفة المبحث أوال ـ بیعتھ

الفوضى في البالد  تاألوضاع وعمبعد تولي عثمان بن عفان الخالفة اضطربت         

ثورة ضده المما أدى إلى  ) ١(التي أنتھجھا الخلیفة الثالث  ةاإلسالمیة بسبب السیاسة الخاطئ

(علیھ إلمام علي دور ا أنوال شك في  ، )٢(مما یصطلح علیھ بالفتنة الكبرى قتلھ مانتھت بالتي و

ن ولمسلما إلیھ  التجأفقد ، لذلك  األمة أصابت ووأد الفتنة التي،كان بارزا في تھدئة الناس  السالم)

(علیھ اإلمام علي في ذلك یقول و،  أوضاعھمإصالح في الوحید ھم وأصبح مالذ،لتولي الخالفة 

 القرى ذوي من أبتلینا ما و ، باإلسالم نزل ما ترى فقد نبایعك:  فقالوا علي الناس فغشي" السالم)

وھم رسٌل إلي كُعرف  إالفما راعني من الناس  "تكالب الناس علیھ بقولھ تضح یومن ذلك  )٣("

إذ  )٤( "ثالوا عليَّ حتى لقد ُوطئ الحسنان ، وُشقَّ عطفاي  الضبع ، یسألونني أن ُأبایعھم ، وان

وما  )ھصلى اهللا علیھ وآل(أن الكثیر من الناس وتحدیدا الصحابة منھم یعرفون مكانتھ عند الرسول 

 فضال عن التكلیف الذي أوكلُھ )ھصلى اهللا علیھ وآل(لصفات التي تؤھلھ لخالفة الرسولامن بھا متع تی

رفض  (علیھ السالم)لكن اإلمام علي  ؛فیما مضىللخالفة بعده  كما ذكرنا  )ھصلى اهللا علیھ وآل(الرسول

وبسطتھم یدي فكففتھا ، ومددتموھا فقبضتھا ، ُثمَّ  " )السالم علیھ( بقولھتولي الخالفة لطلب الناس 

عل وسقط الرداء دھا ، حتى انقطعت النوتداككتم عليَّ تداكَّ اإلبل الھیم على حیاضھا یوم ور

، لنا إصرار الناس على البیعة وكذلك رفضھ التام لتولي الخالفة  ویظھر،)٥("وُوطئ الضعیف 

 أصابتالتي لمتغیرات یدرك تماما طبیعة ا ألنھ السالم)(علیھ وان ھذا الرفض من قبل اإلمام علي

   .، ونكوص الكثیر المجتمع

 .٦٢٠ ص ،اإلخبار بكار ابن؛١٩١ ص /٧ ج والنھایة البدایة، كثیر ابن ؛٢٦ ص والسیاسة ،اإلمامة قتیبة ابن )١

 . ٢٢٦ ص /١ج الكبرى الفتنة ، حسین طھ )٢

 . ١٧٤ ص/  ٣ج دمشق ،تاریخ عساكر ؛ابن ٢١٥ ص/١ ج النھج الحدید، شرح أبيابن  )٣

 .٤٩ ص األمامیة والشیعة اإلسالم ،لشھابي ؛ا ٤١٨ ص/١ ج النھج شرح،  الحدید أبيابن  )٤

 .٤١٨ ص/١ ج النھج شرح،  الحدید أبيابن  )٥
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 )١٥٨( 
 

للمسلمین من طلب الدنیا  )ھصلى اهللا علیھ وآل(عن وصایا وتحذیرات الرسول إفرادهمن        

 (علیھ السالم)علي اإلماممن وجھة نظر صالحھ إوأن ھذا التغیر كان من الصعب  واالنكفاء علیھا ،

 لھ أمرا مستقبلون ناإف غیري التمسوا و دعوني: " ھ ألنھ ال یكون إال بتغیر اإلفراد أنفسھم بقول

  المحجة و، أغامت قد األفاق أن و العقول علیھ تثبت ال و ، القلوب لھ تقوم ال ، ألوان لھ و وجوه

   .)١(" تنكرت قد

تحقیق في  )ھصلى اهللا علیھ وآل(وأن حكمھ فیھم سیكون على ما كان في عھد الرسولال سیما      

أو محاباة ألنھ كان یعرف أن الكثیر منھم أراد الحصول على ،بال مواربة ؛العدل والمساواة 

مناصب  سیاسیة ومكاسب دنیویة وھذا ما ال یوافق أھواء البعض الذین تسلطوا واغتنوا على 

البعض كان یرغب في تمكن بني أمیة الذین یسعون للحصول علیھا  أنإذ حساب المسلمین ، 

و اهللا ما "بقولھ  اإلسالمخوفا على بالخالفة "  )السالمعلیھ (وكان ذلك من بین أسباب قبول اإلمام 

إال خوفا من أن ینزو على األمة تیس من بني أمیة ، فیلعب  )أي على الخالفة  (تقدمت علیھا 

  . )٢("بكتاب اهللا عز و جل 

 أرادالتي اختیار الخلیفة طریقة تصحیح وضعھا كجزء من منھج كامل للعل شروطھ التي و      

 األكثریة التي أنلكونھ كان یدرك تماما  )صلى اهللا علیھ وآلھ(منھج الرسول  إلىمن خاللھا العودة 

 ةبیع وهبایع إنما،وة تو خلیف )صلى اهللا علیھ وآلھ(وصي رسول اهللا تبایعھ لكونھ لم لھ البیعة ب تلباط

علنیة وظاھریة أمام  قبلھ لذلك أشترط أن تكون البیعةالخلفاء الذین بایعوھم كدنیویة سیاسیة 

 ذلك وفي ، المسلمین اعن رضال إ، و ال تكون كما في السقیفة  ةو ال ینبغي إن تكون خفی، ألالم

 تكون ال بیعتي فإن علي أبیتم فإن قال منك بھا أحق أحدا نعلم ما واهللا ال فقالوا".. حنبل ابن یذكر

 فبایعھ المسجد إلى فخرج قال بایعني یبایعني أن شاء فمن المسجد إلى أخرج ولكن؛ سرا

  .)٣("الناس

 .٤١٨ ص/١ ج النھج شرح، الحدید أبي  )١

 .٢١٥ ص/١ ج النھج شرح،  الحدید أبي  )٢

، البدایة ؛أبن كثیر ٨١ /ص ٣جالكامل  ،األثیرأبن ؛١٩٤لصدوق ، االمالي صاالشیخ ؛  ٥٧٣ ص /٢ ج الصحابة فضائل )٣

  .٢٢٧ /ص ٧جوالنھایة 
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 )١٥٩( 
 

 علیھ  رعن البیعة وإصرار الجماھی(علیھ السالم)امتناع األمام علي تصور  أخرىوفي روایة        

 فدخلھا داره فأتى "عثمان"الرجل قتل وقد الدارعلیھ السالم][علي فأتى قال الحنفیة بن محمد عن"

 قد "عثمان"الرجل ھذا إن فقالوا علیھ فدخلوا الباب علیھ فضربوا الناس فأتاه بابھ علیھ وأغلق

 لكم فإني إال تریدوني ال علي لھم فقال منك بھا أحق أحدا نعلم وال خلیفة من للناس بد وال، قتل

ویبدو من خالل ذلك ، )١("منك بھا أحق أحدا نعلم ما واهللا ال فقالوا أمیر لكم مني خیر وزیر

ولھ القدرة على  أوالبھا  أحقلكونھ ؛ الخالفة  (علیھ السالم)علي اإلمامحرص الناس على تولي 

  ثانیا .  أعبائھاتحمل 

 اختلفت: "بقولھ لخالفة ل تھیوم بیعكثیرة منھا تحدید تفاصیل لحاكم النیسابوري ذكر ا      

 ثالثة بعد وقیل خمسة بعد وقیل ، عثمان قتل من أیام أربعة بعد بویع أنھ فقیل وقتھ في الروایات

لكنھ حسم ھذا األمر فیما بعد بقولھ ؛ )٢(" الحجة ذي من بقین لخمس الجمعة یوم بویع وقیل

 ص اهللا رسول منبر على بویع ثم عثمان دفن أن إلى البیعة عن امتنع انھ الروایات وأصح"

 إلى ورجع عثمان قتل بقولھ" الطبريیتفق معھ في ذلك و، )٣("    وثالثین خمسسنة  ...ظاھرا

 یده یطلبون طالب أبي بن علي على فتھافتوا توثقھم سابقة بیعة كل من وأخلوا أمرھم المسلمین

 من للناس بد وال، قتل قد الرجل ھذا إن:  فقالوا )ھصلى اهللا علیھ وآل( اهللا رسول أصحاب فأتاه للبیعة

أن تكون  في )علیھ السالم(األمام علي  لعل اشتراط و، )٤(" منك األمر بھذا أحق الیوم نجد وال إمام

 المسلمین اال عن رضإ، و ال تكون كما في السقیفة بیعتھ علنا ، و أنھ ال ینبغي إن تكون خفیا 

كافیة لرفضھ  أسباباالمتقلبة ولعل تلك  اآلراء دلیل واضح على حجم التحدیات التي سیواجھھا و

ھي تنتظر قبول و )ھصلى اهللا علیھ وآل(ت الجماھیر إلى مسجد رسول اهللا ھرعتولیھا ، لذلك فقد 

   . أھدافوبعد ذلك توجھت الناس لمبایعتھ تدفع بعضھم  )٥( لخالفتھم  )علیھ السالم(مام علي اإل

  . ٩٠ص/  ١ج،قتیبة ابن  ینظر:؛ ٥٧٣ ص /٢ ج الصحابة فضائل، حنبل ابن )١

 .١٢٠/ص٣مستدرك جال )٢

 . ١٧٨ ص/ ٢ ج الیعقوبي تاریخ؛ ١٢٠/ص٣مستدرك جال )٣

. ١٦٠ تاریخ  ص ، أعثم ؛ ابن ١٥٢ ص/ ٥التاریخ ج )٤

   . ٤٦٥ ص / ٢ جالفتوح ،؛ ابن أعثم الكوفي  ٥٧٣ ص/٢ ج الصحابة فضائل، حنبل ابن )٥
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 )١٦٠( 
 

الذین كانوا أول  والزبیر طلحةمنھم ة الحصول على مناصب سیاسیمختلفة منھا         

  الحصول علیھا . أرادواالتي مناصب اللعدم حصولھم على والناكثین فیما بعد المبایعین 

منھم وروایات من سبقھ الحاكم النیسابوري لم یختلف عن  إن إلىومما یلفت االنتباه        

 على وصفق بایعھ من أول وكان،  واألنصار والمھاجرون والزبیر طلحة بایعھ"الیعقوبي بقولھ 

 قام ثم... ناقصة ید أو شالء ید بایعت ید أول أسد بني من رجل فقال اهللا عبید بن طلحة یده

 لطبريوكذلك ا )١(" المھاجرین بیعة علینا أن على المؤمنین أمیر یا نبایعك فقاال والزبیر طلحة

ھذه بیعة (علیھ السالم)فقال اإلمام علي   ، )٢("و أنما بایع طلحة والزبیر علیا كرھا  "بقولھ 

كان یعلم بذلك وأن  (علیھ السالم)لحصول على مناصب وأن اإلمام عليلو بیعتھما كانت  )٣("تنكث

،  أعاله من الذین بایعوه لذلك كان رافضًا للبیعة في بدایة األمر كما أشرنا األغلبیةحالھم كحال 

 في الواردة األخبار ھذه " بقولھ أسانیدھا ةعلى صحعلى تلك الروایات ویؤكد لحاكم یعقب او

  .)٤("علیھا مجمع صحیحة كلھا المؤمنین أمیر بیعة

      (علیھ السالم)وعدم بیعتھم لإلمام علي، ةأنكر تمرد بعض الصحابالنیسابوري كما أن الحاكم        

و سعد بن أبي وقاص و ،فأما قول من زعم أن عبد اهللا بن عمر و ابا مسعود األنصاري  " بقولھ

أي األمام  (ة تو أسامة بن زید قعدوا عن بیع،أبا موسى األشعري و محمد بن مسلمة األنصاري 

ولعل ھؤالء قعدوا عن القتال ، )٥("أن ھذا قول من یجحد حقیقة تلك األحوال ف علیھ السالم)(علي 

و ما جانسھا كان ،فبھذه األسباب  "ثم قال :  ولیس البیعة  (علیھ السالم)علي  اإلمامجانب  إلى

بذلك فھو یتفق مع و، )٦("من أعتزل من القتال مع علي رضي اهللا عنھ و قتال من قاتلھ  اعتزال

  .)٧(ما ذكرتھ بعض المصادر 

 .١٧٩ص/  ٢ج تاریخ )١

 .٤٢ص/  ٤ جتاریخ  )٢

 .١٢٠ص/٣مستدرك جال )٣

 .١٢٠/ص٣مستدرك جال )٤

  . ١٩٥ص /  ١ جالغارات  ،الثقفي ؛١٢٠/ص٣مستدرك جال )٥

 .٥٧٣ ص /٢ ج الصحابة فضائل؛١٢٠/ص٣مستدرك جال )٦

  .٦٢٠ ص ،اإلخبار بكار ابن؛١٩١ ص/ ٧ ج والنھایة البدایة، كثیر ابن ؛٢٦ ص والسیاسة ،اإلمامة قتیبة ابن )٧
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 )١٦١( 
 

 (علیھ السالم)علي اإلمامعن ذكر ابتھاج المسلمین بتولي النیسابوري ولم یغفل الحاكم        

 : المنبر یدي بین واقف وھو، ثابت بن خزیمةن والسنة  لقول آالخالفة لكونھ اعرف الناس بالقر
)١(   

   الفتن من نخاف مما حسن ابو   فحسبنا علیا بایعنا نحن إذا 

   وبالسنن بالكتاب قریش اطب  انھ  بالناس الناس أولى رجوناه

   البدن الضمر على یوما جرى ما إذا   غباره تشق ما قریشا وان

   حسن من فیھ الذي كل فیھم وما كلھ الخیر من فیھم الذي وفیھ 

الیعقوبي فیذكر  أكثرولعل المصادر التي سبقت الحاكم النیسابوري قد تناولت ذلك بتفاصیل       

وكذلك یصف ، )٢(" الفضل أھل من أحد عنھ یتخلف لم") (علیھ السالم)علي إلمامأي ا(بیعتھ  أن

 وبلغ من سرور الناس ببیعتھم إیاي أن أبتھج بھا":  بقولھن بھا ، یالمسلم جاابتھ الرضي الشریف

  )٥("  ، وحسرت إلیھا الكعاب)٤(الیھا الكبیر ، و تحامل نحوھا العلیل )٣(الصغیر ، وھدج

. ٧٢٧ ص ماليأ،الطوسي ؛ ١٢٠/ص٣مستدرك جال )١

.١٧٩ص/  ٢ج تاریخ )٢

. ٣٥٨ ص/ ٣ جكتاب العین  ،الفراھیدي  ؛ینظر:مشیة الشیخ ونحوه بمعنى الھدجان : وھو  :ھدج  )٣

.  ٣ ص/ ١٣ ج شرح نھج البالغة ،أبن أبي الحدید  ؛ینظر:المشي على مشقة : وھو تكاف  )٤

. ٢٢٢ص/ ٢ جنھج البالغة  )٥
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 )١٦٢( 
 

  (علیھ السالم)المبحث ثانیا ـ جھاده في مواجھة الخارجین على خالفتھ و استشھاده ودفنھ 

  . أوال: جھاده في مواجھة الخارجین على خالفتھ

 ھـ٣٦ )الجمل( الناكثین معحربھ  - ١

ار الدولة بكل توجھاتھا السیاسیة على تصحیح مس )لیھ السالمع(عليحرص اإلمام       

واالقتصادیة واالجتماعیة الخاطئة السابقة ، وذلك من خالل السعي لتحقیق المساواة بین 

انھار علیھ البعض ممن انتفع ف ،)١(العطاء  أویز سواء في المكانة االجتماعیة یالمسلمین دون تم

 قد انھ قولھما" بن العوام وینقل الیعقوبي والزبیرد اهللا یبن عب طلحة من سیاسة التمیز تلك ومنھم 

 القوة في شریكاي أنتما )لیھ السالمع( فقال ، أمرك في فأشركنا جفوة اهللا رسول بعد نالتنا

  )٢(." واإلود، العجز على وعوناي، واالستقامة

 روى" ویبدو أنھ اكتفى بما ذكره البخاري ،في حین لم یذكر الحاكم عن أمرھما شیئًا        

:  لھ قاال ، عھدیھما إلیھما دفع فلما ، والبحرین الیمامة والزبیر الیمن طلحة ولى أنھ بعضھم

 من فعتبا.  منھما العھدین واسترد المسلمین أموربوالیة  وصلتكما وإنما:  قال ، رحم وصلتك

ولعل  )٣( " رأي فیكما لي كان فقد صرحكما من ظھر ما لوال ":  فقال علینا آثرت: وقاال ذلك

والزبیر الیمامة والبحرین في الخالفة ھو ما أثارھما  ،عزل كل من طلحة الذي تولى الیمن 

   ودفعھما للنكوص على البیعة .

 .٩٨/ ص ١ج اإلرشادالمفید ، خ الشی ؛١٧٨ ص/ ٢ ج تاریخ، بيالیعقو )١

  .  ٢٠١سبط ابن الجوزي ،التذكرة ص ؛  ١٧٨ ص/ ٢ ج تاریخ )٢
.٦ ص/ ٥صحیح ج، مسلم؛ ١٥٦ ص/ ٤ج البخاريصحیح  )٣
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 )١٦٣( 
 

روایات عن المعركة ال تختلف في تفاصیلھا عما ذكرھا بعض  یروي الحاكم النیسابوري     

  المؤرخین ومنھا:

(علیھ علي اإلمامقتال  ایصف فیھ (صلى اهللا علیھ وآلھ)لرسول عدة عن ا الحادیثلروایتھ ـ  ١    

 اهللا صلى اهللا رسول أمر قال "ففي روایتھ  علیھ السالم)(ھ الذین ینكثون بیعتھم لللناكثین   السالم)

شخصیات تلك د حد )صلى اهللا علیھ وآلھ(كما انھ  )١(" ... الناكثین بقتال طالب أبي بن علي وآلھ علیھ

 أسبابحد كانت اعائشة  أنالسیما إراقة دماء المسلمین ، وإشعال الفتنة  من محذرھو، المعركة 

لمسلمین ضد امن أن تخرج في فتن حذرھا  )ھصلى اهللا علیھ وآل(حدیث للنبيففي ،المعركة قیام 

 وآلھ علیھ اهللا صلى النبي ذكر قالت"  عنھا اهللا رضي سلمة أمعن بقولھ  (علیھ السالم)مام علي اإل

 ثم أنت تكوني ال أن حمیراء یا انظري فقال عائشة فضحكت المؤمنین أمھات بعض خروج

كأني " وذكر أیضًا )٢(" بھا فأرفق شیئا أمرھا من ولیت إن فقال (علیھ السالم)علي إلى التفت

یومئذ ناكبة على  وأنتأن تكوني أنت یا حمیراء  وإیاكقد تنبحھا كالب الحوأب ،  بإحداكن

یا حمیراء ، كأني بك "قال لھا )  ھصلى اهللا علیھ وأل(وقد كان النبي ، ) ٣("الصراط أما أنا فقد أنذرتك

سابوري ھذا الحدیث وعد الحاكم النی ) ٤("ینبحك كالب الحوأب ، تقاتلین علیا وانت لھ ظالمة 

وكذلك حدیث أخر یعطي دلیال ال ،وھي على شرطھما  االتي لم یخرجاھ ةصحیحمن األحادیث ال

صلى (كان باطًال وحذرھا منھ الرسول بقولھ(علیھ السالم)یقبل الشك في أن الخروج عن اإلمام علي 

  . )٥(" ة" تقاتلین علیا وأنت لھ ظالم  )ھاهللا علیھ وآل

 ١جابن عبد البر ،االستیعاب  ؛١٣٤/ص٢ج الكلیني ؛١٧٨ ص/٢ج تاریخ،الیعقوبي ؛ ینظر: ١٢٠/ ص ٣ج النیسابوري )١

 ١٣٩/ص

  .١٠٨/ ص ٥ج  لمتقي الھندي ، منتخب كنز العمالا ؛ ١٤٢الطبراني ، المعجم الكبیر ص  ؛١٢/ص٣مستدرك جال )٢

 .٢٣ص /١ج  صحیح، حبان ابن ؛١٢٠/ص٣مستدرك جال )٣
.٣٩ص االئمة  الشریف الرضي ، خصائص؛ ٤٦الخورزمي ، مناقب ص  ؛١٢٠/ص٣مستدرك جال )٤

.١٢٠/ص٣مستدرك جال )٥

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت اإلمام علي (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصح                    

 

 )١٦٤( 
 

 الحوأبوصلت إلى میاه تذكرت عندما  ألنھالعل عائشة قد تنبھت لخطأ خروجھا ھذا و      

 ةوفي ذلك یروي الحاكم النیسابوري أحادیث بألفاظ مختلفلھا ،  )ھصلى اهللا علیھ وآل(قول النبي

 ماء إي فقالت الكالب علیھا نبحت عامر بني دیار بعض عائشة بلغت لما قال ومعنى واحد "

 اهللا ویصلح الناس ویراك تقدمي بعد ال الزبیر فقال راجعة إال أظنني ما قالت  الحوأب قالوا ھذا

 بإحداكن كیف یقول وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول سمعت راجعة إال أظنني ما قالت بینھم ذات

   )١(" الحوأب كالب نبحتھا إذا

أیضا بتلك اإلحداث التي سیواجھھا   (علیھ السالم)اإلمام علي )ھصلى اهللا علیھ وآل(أنبأ الرسولـ  ٢   

 عنھ اهللا رضي علي عن "الحاكم النیسابوري  هومنھا غدر ھذه األمة بھ ففي الحدیث الذي روا

 صحیح حدیثوعده ، بعده بي ستغدر األمة أن وآلھ علیھ اهللا صلى النبي لي عھدا مما إن قال

 )ھصلى اهللا علیھ وآل(أمره النبيامتثل لما قد  علیھ السالم)(علي  اإلماملعل و، )٢(" یخرجاه ولم اإلسناد

أمام  علىومن معھم وخرج ،ومن نكث البیعة  والزبیر طلحة) وھنا المقصود الناكثینبقتال  (

(علیھ  علي عنزمانھ وعد ذلك من األحادیث صحیحة ، كما بین لھم أن الحق معھ في حدیث 

وعده  ، دار حیث معھ الحق أدر اللھم علیا اهللا رحم وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال "  السالم)

ألنھ  داللة واضحةوفي ھذا الحدیث ،)٣(" یخرجاه ولم مسلم شرط على ةصحیحال األحادیثمن 

 (علیھ السالم)اإلمام فجعل لم یقول أدر علي مع الحق بل قال أدر الحق مع علي  )ھصلى اهللا علیھ وآل(

  .الدلیل الواضح للحق ھو

الشاكري  ،لحسینا ؛ ١٠٠ /ص ٣ جالكامل  ،األثیرن ب؛ا ١٧٢ /ص ٥جتاریخ الطبري ؛ ینظر: ١٢٠/ ص ٣ج المستدرك )١

 .١١٤ ص الجمل عقر ثم،

 .١٣٤ ص /٩ ج الزوائد مجمعالھیثمي ، ؛ ٤٧٦ ص أمالي،الطوسي  ؛ ینظر:١٢٠/ ص ٣جالمستدرك  )٢

 .٣٢١ /ص ١٤ ج بغداد تاریخ،لخطیب ا ؛ ٦٣٢/ص ٥ ج لترمذيا ؛ ینظر:١٢٠/ ص ٣جالمستدرك  )٣
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 )١٦٥( 
 

عن تلك المعركة بخروج طلحة والزبیر وعائشة  أخرىویذكر الحاكم النیسابوري تفاصیل        

 طلحة خرج لما اللیثي وقاص بن علقمةعن إلى البصرة وھي كانت خطیبة القوم وھم لھا تبع " 

بدم للمطالبة  )١( "تبع.. لھا وھم القوم خطیبة عائشة كانت... عثمان دم وعائشة تطلب والزبیر

وقد  "فقد كفر  )٢(أقتلوا نعثال عثمان ھذا على الرغم من كونھا ھي التي حرضت علیھ بقولھا "

یا معشر المسلمین " )ھصلى اهللا علیھ وآل(نادت یوما وعثمان یخطب وھي رافعة قمیص رسول اهللا 

وان عائشة كانت معادیة لعثمان تطالب  )٣("ھذا جلباب رسول اهللا لم یبل وقد أبلى عثمان سنتھ 

 ولم فو "وقالت بأنھا ستطلب بدم عثمان فقال لھا عبید بن أبي سلمھ بقتلھ وما أن سمعت بقتلھ 

 إلىكفر ثم ركبت راجعھ ولقد كنت تقولین : أقتلوا نعثال فقد  اهللا أن أول من أمال حرف ألنِت

  )٤( "مكة معلنة تظلمھا على عثمان 

مام علي ولما بویع اإل، أثناء محاصرة عثمان مكة  إلى تعندما خرجتتوقع قتلھ وكانت        

فقالت لھ : ما الخبر  "عبید   لقیھا )٥( المدینة في منطقة سرف إلىریقھا وكانت في ط )علیھ السالم(

واهللا لیت  "فقالت : )علیھ السالم(قال : قتل عثمان ثم أخذوا أھل المدینة باالجتماع على األمام علي 

من عثمان  ةوللیل ،السماء واألرض أن تم األمر لصاحبك إلىوأشارت ،على ھذه  أطبقتأن ھذه 

   .)٦("خیر من علي الدھر كلھ  

 . ١٠٠ ص/ ٣ جالكامل ابن األثیر، ؛ ١٧٢ ص /٥جتاریخ ،الطبري ؛ ینظر: ١٢٠/ ص ٣ج المستدرك )١
 . ٥١٢ صاإلیضاح  ، أبن شاذانینظر:االلوسي  نعثال : تشبھ بیھودي یدعى نعثل  )٢
 ؛  ١٨٠ /ص ٢جتاریخ ، الیعقوبي ؛  ٥٢ص /١ ج اإلمامةابن قتیبة ،  )٣

 .٣٦٢/ص٧؛ ابن كثیر،البدایة ج١٢٤/ص٤ابن األثیر، أسد الغابة ج ینظر: )٤

 معجم ؛ینظر:واثني وتسعة سبعة وقیل مكة من أمیال ستة على موضع وھو شتمي سحابة بماء عال یرى الفؤاد سرف )٥

 ٢١٢ص/٣ج البلدان
  .٥٢ / ص١جاالمامة والسیاسة ابن قتیبة ،  )٦
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 )١٦٦( 
 

صلى (وأن الحاكم النیسابوري أولى تزعمھا لتلك اإلحداث أھمیھ كبیرة كونھا زوجة النبي       

الكثیر  مطالبة بدم عثمان وأجابھا )علیھ السالم(مام علي أخذت تؤلب على اإلإذ أنھا  )ھاهللا علیھ وآل

أمیھ وقام معھم سعید بن العاص ، والولید  بنوأجتمع معھم  واهللا بن عامر الحضرمي  عبدمنھم 

  .)١(بن عقبھ وطلحة والزبیر من المدینة

لھ في المكوث زوج النبي ألنھ مخالفة ألمر اهللا تعالى ورسو ھخروجھا ھذا  أم سلم أثاروقد      

 صلى النبي زوج سلمة أم على دخل البصرة إلى علي سار لما ..." الحاكم ففي روایة  في البیت

 ولوال معك والحق الحق لعلى انك اهللا فو كنفھ وفي اهللا حفظ في سر فقالت یودعھا وآلھ علیھ اهللا

 معك لسرت بیوتنا في نقر أن وآلھ علیھ اهللا صلى أمرنا فإنھ ورسولھ اهللا أعصى أن اكره أني

 "...)٢(   

كما أنھا ساندتھ  من خالل تنبیھ الناس إلى ذلك من خالل إرسال ابنھا إلى القتال تحت لوائھ      

 صحیحة" عمر ابني نفسي من علي وأعز عندي أفضل ھو من معك ألرسلن واهللا بقولھا "...

  .)٣(" یخرجاه ولم الشیخین شرط على

 .٥٢ / ص ١جاالمامة والسیاسة ابن قتیبة ،  )١
  .١٢٠/ ص ٣ج المستدرك  )٢
 .١٢٠/ ص ٣ج المستدرك )٣
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 )١٦٧( 
 

الحق وأن الخالفة لھ بعد النبي  مع (علیھ السالم)أن األمام على  سلمھأم ویظھر من حدیث        

 (علیھ السالم)يوقد استندت أم سلمة  أن األمام علالمفروض لھ البیعة  وھو اإلمام )ھصلى اهللا علیھ وآل(

 علي مع كنت قال" ذر أبيعن فقد ذكر الحاكم النیسابوري   )ھصلى اهللا علیھ وآل(الحق من قول النبي

 عنى اهللا فكشف الناس یدخل ما بعض دخلني واقفة عائشة رأیت فلما یوم الجمل عنھ اهللا رضي

 فقلت سلمة أم فاتیت المدینة إلى ذھبت فرغ المؤمنین فلما أمیر مع فقاتلت الظھر صالة عند ذلك

 علیھا فقصصت مرحبا ذر فقالت ألبي مولى ولكني شرابا وال طعاما اسأل جئت ما واهللا، أني

 عند عنى اهللا ذلك كشف حیث إلى قلت مطائرھا القلوب طارت حین كنت أین فقالت قصتي

 والقرآن القران مع علي یقول وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول سمعت أحسنت تقال الشمس زوال

   )١(." الحوض على یردا حتى یتفرقا لن مع علي

بین  ةالفتنحدوث یتضح أن دور عائشة كان مھم في النیسابوري ومن نص الحاكم       

ووجودھا یحث المسلمین على القتال حیث كان (صلى اهللا علیھ وآلھ) المسلمین ألنھا كانت زوج النبي

 )٢("الناس.. یدخل ما بعض دخلني واقفة عائشة رأیت فلما"ذر  ألبي واضحٍا من قول مولى

 لما وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول من سمعتھ بشئ اهللا عصمني قال " بكرة أبي عن الحسن عنو

 قدمت فلما قال امرأة أمرھم ولوا قوم یفلح لن فقال قال ابنتھ قالوا استخلفوا من قال ھلك كسرى

  .)٣(" بھ اهللا فعصمني وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول ذكرت قولت عائشة

ن عبد البر، بأ ؛٣٦٢/ص ٧ جالبدایة  ؛ابن كثیر، ١٢٤ /ص ٤جأسد الغابة  ،األثیرینظر: ابن ؛١٢٠/ ص ٣ج المستدرك )١

.٣٣٦/ ص ١ ج إعالم الورى

 .١٢٠/ص٣مستدرك جال )٢

.١٢٠/ص٣مستدرك جال )٣

  

  

  

 



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت اإلمام علي (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصح                    

 

 )١٦٨( 
 

بإعالن البراءة من قتلة عثمان ففي نص یؤكد  قیام المعركة السالم)(علیھ اإلمام علي  أستبق -٣

 بن علي جاء قال ...من مقتل عثمان بقولھ " (علیھ السالم)اإلمام علي اءةالحاكم النیسابوري بر

 اسكتوا أو اسكنوا علي فقال قوم وعنده یعوده عنھما اهللا رضي أرقم بن زید إلى طالب أبي

 علي فأطرق عثمان قتلت أنت اهللا أنشدك زید فقال أخبرتكم إال شئ عن تسألوني ال فو اهللا

  )١(." بقتلھ أمرت وال قتلتھ ما النسمة وبرأ الحبة فلق والذي قال ثم ساعة

من قتل عثمان تھ وھو یؤكد براء (علیھ السالم)إلمام علي لوھنا الحاكم یخرج قول        

 (علیھ السالم)علي اإلمامببراءة (علیھ السالم)وأیضًا یذكر الحاكم النیسابوري قول اإلمام الحسن 

 بكم جاء ما الناس لھم فقال البصرة إلى والزبیر طلحة جاء  من مقتل عثمان بقولھ ".....

 قتل ما واهللا، فیقولون عقول للقوم كان أفما اهللا سبحان أیا الحسن قال عثمان دم نطلب قالوا

 أنا الرجل أیھا فیقولون عقول للقوم كان وما الكوفة إلى علي جاء فلما قال غیركم عثمان

 )٢(." ضمناك ما واهللا

لجیش في ضرورة عدم البدء ل (علیھ السالم)ذكر الحاكم في روایات أخرى توجیھات اإلمام علي -٢

وان كانوا في مواجھة معھم  ،یبادرا ھم القتال وحفظ دماء المسلمین  أنالقتال إال بعد إال بعد 

 تطعنوا وال، بسھم أحدا ترموا ال الناس في علي نادى الجمل یوم كان لما قال .... عن "

 قال القیامة یوم فلح فیھ أفلح من مقام ھذا فان تطلبوا القوم وال،بسیف تضربوا وال، برمح

 .)٣("عثمان ثارات یا بأجمع قالوا القوم إن ثم فتوافقنا
 ؛ ١٤١ ص/ ١ ج الطوال اإلخبارابن قتبة ، ؛١٢٠/ص٣مستدرك جلا )١

 ١٠٧ ص ١ ج الجمل ووقعة الفتنة )٢

 .١١٠ ص الجمل،لمفید االشیخ  ینظر: ؛١٢٠/ص٣مستدرك جال )٣

  

  

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت اإلمام علي (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصح                    

 

 )١٦٩( 
 

 وقد، الجمل یوم عمار منادى نادى قال في حدیث "...  صحیح شاھد وذكر الحاكم أن لھ      

 )١(" علینا ذلك فشق آمن فھو السالح القى ومن مول یقتل وال جریح على یذاف إال ال الناس ولى

 بربوة الحنیفة إمامنا وابن قال عثمان ثارات یا بأجمع قالوا القوم إن لكن القوم أبو إال القتال "ثم

  .)٢(اللواء" معھ

 في قتل عثمان  "...فناداهسبب كان الفي ساحة المعركة على من  (علیھ السالم)دعوة اإلمام علي -٣

عثمان  ثارات یا یقولون المؤمنین أمیر یا فقال وجھھ یعرض علینا ،فاقبل قال علي

للذین  قال الزبیر إن بوجوھھم ثم الیوم عثمان قتلة أكب اللھم )(علیھ السالم)(اإلمام علي قال

 لم االنتشاب إلى أصحابھ نظر فلما القتال ینشب أن أراد وكأنھ ارموھم برشق قال معھ كانوا

 ساقھ فشك بسھم اهللا عبید بن طلحة الحكم مروان بن ورمى اهللا فھزمھم وحملوا، ینتظروا

 معھ وھو عثمان بن أبان إلى فالتفت مروان فذبحھ لحقھ حتى الفرس بھ فقبض فرسھ بجنب

  .)٣(أبیك"  قتلة أحد كفیتك لقد فقال
 .١٢٠/ص٣مستدرك جال )١

 .١٤١ ص /٢ ج المختارة لمفید الفصولا،الشیخ ینظر: ؛١٢٠/ص٣مستدرك جال )٢

 .١٣٠ ص أمالي،الطوسي  ینظر:؛ ١٢٠/ص٣مستدرك جال )٣
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 )١٧٠( 
 

(صلى للقوم وتذكیرھم بما قالھ الرسول (علیھ السالم)ذكر الحاكم النیسابوري مناشدات اإلمام عليـ  ٤

علیھ ( علي األمام دنا القتال یبدأ أن قبلودعاھم للرجوع إلى الحق لھم ومكانتھ منھ  اهللا علیھ وآلھ)

وذكر ذلك الحاكم النیسابوري ،وأنسحب ،وھنا یبین الحاكم أن الزبیر قد رجع عن القتال  )السالم

 طلحة وأنت في أنا كنت یوم تذكر أما للزبیر علي قال ...في عدة نصوص تبین ذلك بقولھ "

 یمنعني ما فقلت أتحبھ وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول لك فقال األنصار من قوم سقیفة والزبیر

ثم یناقض الحاكم نفسھ في ) ١("  الزبیر فرجع قال ظالم وأنت وتقاتلھ ستخرج علیھ انك إما قال

 مضى ثم اذكر لم ".... فقال ھوأستمر في القتال بقول،روایة أخرى في أن الزبیر لم یتذكر 

  .) ٢(" صحیح حدیث ،ھذا منصرفا الزبیر

تذكیره بما قالھ الرسول و،لطلحة  (علیھ السالم)ذكر الحاكم النیسابوري مناشدة اإلمام علي كماو     

 الحسن ثنا عبدة بن محمد ثنا"ولكن طلحة أنكر ذلك بقولھ، بأنھ ولي المسلمین (صلى اهللا علیھ وآلھ)

 فقال طلحة فاتاه القنى أن اهللا عبید بن طلحة إلى فبعث الجمل یوم علي مع كنا قال" الحسین بن

 وال اللھم مواله فعلى مواله كنت من یقول وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول سمعت ھل أنشدتك اهللا

  . )٣(" طلحة فانصرف قال اذكر لم قال تقاتلني فلم قال نعم قال عاداه وعاد من وااله من

 بمكة  وعائشة "بقولھ ساحة المعركة تركزت حول الجمل الذي یحمل عائشة  أنیؤكد على       

 حتى التقوا إلیھم عنھ اهللا رضي طالب أبي بن علي وسار معھم سرت البصرة إلى ساروا فلما

 .)٤(" رجال سبعون یومئذ الجمل بخطام واخذ شدیدا قتاال فاقتتلوا الجمل یوم وذلك

 .١٦٣ ص/ ٢ ج الفتوح، أعثم ابن ؛١٢٠/ص٣مستدرك جال )١

  .١٢٠/ص٣مستدرك جال )٢

 .١٢٠/ص٣مستدرك جال )٤
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 )١٧١( 
 

  م)٦٥٧ھـ/٣٧( سطین)احرب صفین (الق - ٤

فوجد حماسًا  )١(إلى حرب معاویة ، علیھ السالم)(علي الجمل استعدَّ اإلمام  معركة لمَّا انتھت      

وتجاوبًا من أھل الكوفة ، فقد كان قسم كبیر منھم قد اشتركوا معھ في معركة الجمل ، وھم اآلن 

قبل حرب صفِّین قد أرسل إلى  (علیھ السالم)ثمَّ إنَّ اإلمام  یریدون أن یضیفوا نصرًا جدیدا لإلسالم

الطاعة والدخول فیما دخل المسلمون من قبلھ ، لكنَّھ لم  إلىمعاویة السفراء والكتب یدعوه 

، واختار القتال على  (علیھ السالم)ب لطلبھ ، بل أظھر الشدَّة في ردِّه على رسائل اإلمامییستج

في ھذه األثناء تجھَّز معاویة بجیٍش ضخٍم واتَّجھ بھ صوب العراق ، ولمَّا  )٢( الصلح والمسالمة

خبره جھَّز جیشھ ، واتَّجھ نحو الزحف ، لیقطع علیھم الدخول إلى   (علیھ السالم)اإلمام علي بلغ 

  )٣("دم ُعثمان  "عار السابق نفسھ أرض العراق ، فكان من ذلك حرب صفِّین ، وبالش

، والثأر (علیھ السالم)ا في طلب الثأر لعثمان ، بل كان خروجھم ضدَّ اإلمام ھم لم یخرجوو      

بن العاص مع معاویة على الشعار المزیَّف ، عمرو ألنفسھم ، ونرى ذلك واضحًا من كالم 

یذكر ُعثمان ال أنا وال  إال إنَّ أحقَّ الناس واسوأتاهعمرو بن العاص لمعاویة :  :قال" حیث 

وأمَّا أنا فتركتھ عیانًا  أمَّا أنت فخذلتھ ومعك أھل الشامقال :  معاویة : وِلَم ویحك :قال،أنت

واهللا  إن قاتلنا معك نطلب دم الخلیفة ، إنَّ في ،أما  أیضا  " وقال لھ ، ى فلسطینوھربُت إل

ومن  )٥(" النفس ما فیھا ، حیث نقاتل َمْن تعلم سابقتھ وفضلھ وقرابتھ ، ولكنَّنا أردنا ھذه الدنیا

 ولكن حرفوه .؛علموا الحق ن الذین یھؤالء ھم القاسطھذا النص یتضح أن 

   . ٢٢ص/  ٦ ؛ الطبري ،التاریخ  ج ٢١٩ ص /١ ج الطوال ،اإلخبار بن قتیبھ ا؛  ٤٧ ص/٢ج الكبرى لطبقاتاسعد ، ابن )١

 ؛٢٩٦ ص/١ ج األمویة ،الدولةالخضري ؛ ١٧٥ ص الطالب لكنجي ،كفایة؛ ا ٣٨٤ ص/٢ ج الذھب مروج، المسعودي  )٢

 .٤٠٢ ص صفین ، مزاحم ابن

 اهللا صلى النبي صحابة ، الجمیلي السید ؛٣٥٥٢ ص/٨ ج الطلب بغیة،  العدیم ابن ؛ ٤٢٦ ص/١ ج االحتجاج،لطبرسي ا )٣

 .٥٩ ص/ ٢ج وسلم علیھ

 .١٦٣ / ص ٣ج الكاملابن األثیر ،؛  ٣٨٦ ص المراد الحلي ،كشف )٤

 الھیثمي ،مجمع ؛١٧٤ ص ١ ج المختصر في اخبار البشر، الفداء أبي ؛ ٦٢ / ص٢ ج شرح نھج البالغة حیدیة ، أبي أبن   )٥

 .٥٠٦ ص ٥ ج الزوائد
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 )١٧٢( 
 

 اإلمام عليأن في أعاله تم ذكره الذي صلى اهللا علیھ وآلھ) (كر الحاكم النیسابوري حدیث النبيذ     

أیضا كما أورد  )١(وان الحق معھ وعده من األحادیث الصحیحة ،سیقاتل القاسطین  علیھ السالم)(

بعده من األعداء والخارجین عن سیواجھ  علیھ السالم)(أن اإلمام عليصلى اهللا علیھ وآلھ) (حدیث النبي 

 اهللا صلى النبي : قال قال عنھما اهللا رضي عباس ابن عن جبیر بن سعید "...عنبقولھ الدین 

 ،ھذا دینك من سالمة في قال دیني من سالمة في قال بعدي جھدا ستلقى انك إما لعلي وآلھ علیھ

  )٢(" ولم یخرجاه الشیخین شرط على صحیح حدیث

من بعض الشخصیات ذكر الحاكم النیسابوري بعض اإلحداث من معركة صفین منھا كما       

في شاركوا  ممن وآلھ)(صلى اهللا علیھ موثقة بكالم الرسولالقائع الوالصحابة الذین ارتبطت بھم 

   :ممعركة منھال

على  المصادر عاجمإب المعركةالذي قتل في  )رضي اهللا عنھ(بن یاسر  رالصحابي الجلیل عما -١

 اهللا رضي طالب أبي بن علي مع قتل انھ عمار في علیھ اجمع الذي "فقال الحاكم  )٣(ذلك 

 بصفین ھناك ودفن سنة وتسعین ثالث ابن وھو وثالثین سبع سنة صفر في بصفین عنھما

" الباغیة الفئة تقتلك وھو " ًاجد ًامھم یورد حدیثًا (صلى اهللا علیھ وآلھ)وفي أحادیث النبي)٤("

وقد ذكر الحاكم النیسابوري في عدة نصوص ،والتي ارتبطت بمن سیقتل عمار بن یاسر ،

 ذكرا بعضھا صحیحة على الرغم من أن البخاري ومسلم في أسانیدھا وألفاظھا وعدَّ ةمختلف

 عن " ففي روایتھ المصطلح أعاله   (صلى اهللا علیھ وآلھ)النصوص التي حدد الرسول تلك

 لبنتین ینقل عمار وكان لبنة لبنة المسجد لبن ننقل كنا:  فقال  قال ، عباس ابنعن  عكرمة

 تقتلھ عمار ویح: "  فقال الغبار رأسھ عن ومسح وسلم علیھ اهللا النبي صلى بھ فمر لبنتین

  )٥(" . النار إلى ویدعونھ اهللا إلى یدعوھم الباغیة الفئة
  .٦٦ / ص ٢ جشرح نھج  أبن حیدیة ، ؛  ١٨٦ / ص ٢ جالیعقوبي ، تاریخ  ؛ینظر: ١١٨/ ص٣المستدرك ج )١

  .؛٥٠٦ ص /٥ ج الزوائد الھیثمي ،مجمعینظر:  ؛١١٨/ ص٣المستدرك ج )٢

 . ١٦٣ / ص ٣جالكامل ابن األثیر ، ؛ ٣٨٦ ص المراد الحلي ،كشف )٣

  .٢٣/ ص٣المستدرك ج؛  ١٩٢ ص /١ ج صحیح، مسلم؛  ٩٤ ص /٤ ج صحیح،البخاري  )٤

 السید ٤٢٦ /ص ١ ج ؛الطبرسي ،االحتجاج ١٠٩ ص ١ ج والسیاسة أبن قتیة ، اإلمامة؛ ینظر:؛ ٢٧/ ص٢المستدرك ج )٥

  . ٥٩ /ص ٢ ج وسلم علیھ اهللا صلى النبي صحابة ، الجمیلي
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 )١٧٣( 
 

ه فیھا ذكری بن العاص لمعاویة وفي روایة أخرى  قول عمر النیسابوري  ویضیف الحاكم        

 دخل دعناتوا إذا فكنا صفین شھدنا السلمي الرحمن عبد أبو قال ..."  (صلى اهللا علیھ وآلھ)قول النبيب

 سفیان أبي بن معاویة یسیرون أربعة فرأیت ھؤالء في عسكر وھؤالء، ھؤالء عسكر في ھؤالء

 قد عمرو ألبیھ یقول عمرو بن اهللا فسمعت عبد وابنھ، العاص بن وعمرو، السلمي األعور وأبو،

 بن عمار قال الرجل إي قال: قال ما فیھ وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال وقد الرجل ھذا قتلنا

 یحمل وعمار لبنة لبنة نحمل فكنا المسجد وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول بنى یوم تذكر أما یاسر

 قال حضر ممن وأنت لبنتین لبنتین یحمل وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول على فمر لبنتین لبنتین

 وقد الرجل ھذا قتلنا فقال معاویة على عمرو فدخل الجنة أھل الباغیة وأنت الفئة ستقتلك انك إما

 أنحن بولك في ترحض تزال ما فو اهللا اسكت فقال قال وآلھ ما علیھ اهللا صلى اهللا رسول فیھ قال

 ةوعدھا من األحادیث الصحیح )١(" بیننا القوة حتى بھ جاؤوا وأصحابھ علي قتلھ إنما قتلناه

بعد مقتلھم لعمار أنھم من أصحاب النار  العاص عمرو ابنذكر الحاكم النیسابوري أیضًا قول ،و

 عمارا قتل الذي أقرب وكان ثم الضاللة لھ حانت قد خزیمة قال عمار قتل فلما قالبقولھ "...

 وتسعین ابن أربع وھو یقاتل یومئذ وكان قتل حتى فقاتل فسقط بالرمح طعنھ المزني غادیة يأب

عمرو  فقال قتلتھ انا یقول منھما كل یختصمان فأقبال رأسھ فاحتز آخر رجل علیھ كب وقع فلما

 ولوددت لتعلمھ انك واهللا ذاك واهللا ھو عمرو فقال النار في إال یختصمان أن واهللا العاص ابن

 في وسالبھ عمار قاتل أن"....وزاد علیھا في روایة أخرى   )٢(" سنة ھذا بعشرین قبل مت اني

 عن مأمون ثقة وھو المبارك بن الرحمن عبد بھ وتفرد وأكد على صحتھ بقولھ"،)٣(" النار

  )٤(." یخرجاه ولم الشیخین شرط على صحیح محفوظا فإنھ كان فإن أبیھ عن معتمر

 .٣٨٦ ص/١ ج والتفریق الجمع ، البغدادي الخطیب ؛  ١١٤ /ص ٢ ج سیرة،ال ھشام ابن ؛ینظر: ٢٧/ ص٢المستدرك ج )١
 ٢٧٨ ص/ ١١ ج العمال كنز ، الھندي المتقي

 .  ٢٩ ص داود أبو ،مسند داود أبو ؛ ١١٤ /ص٢ج ھشام ابن سیرة؛ ینظر: ٢٧/ ص٣المستدرك ج )٢

  .٢٦ ص /٣ ج مسند،أحمد ؛ ١١٤ / ٢ج ھشام ابن سیرة ؛ینظر: ٢٧/ ص٣المستدرك ج )٣

   .٦ ١٢٦ ص/ ١ج والسیاسة أبن القتیبة ،اإلمامة ؛ ینظر:  ٣٨٦ / ص٣المستدرك ج )٤

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت اإلمام علي (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصح                    

 

 )١٧٤( 
 

 انصرف فلما معاویة منھ فسمعھا"... ،وفي نص ینقل الروایة و یضیف علیھا قول معاویة      

:  لھما تقول دوننا أنفسھم بذلوا قوم ، صنعت ما مثل رأیت ما:  لعمرو معاویة: قال ، الرجالن

 قبل مت إني ولوددت لتعلمھ انك واهللا ذاك واهللا وھو:  عمرو فقال ، النار في لتختصمان أنكما

و الحاكم النیسابوري یصور لنا حالة جیش معاویة فمنھم من یعلم أنھم  )١(." سنة بعشرین ھذا

بالفئة الباغیة ولكنھم أصروا على   ) وآلھ علیھ اهللا صلى(وأنھم ھم الفئة التي وصفھم النبي،على الباطل 

نفسیًا وندم على  م،ومنھم من أنھزالنار في إال یختصمان أن واهللا العاص عمرو ابنالقتال بقول 

وإضافة إلى تعدد الروایات واألسانید التي أكد على صحتھا الحاكم  ، القتال لجیش معاویة

  النیسابوري مستدركھا على البخاري ومسلم .

في قول عمار بن یاسر محفزًا للجیش في الجھة ألمقابلھ أیضًا أضاف الحاكم النیسابوري      

خرجوا ضد اإلمام  وأعوانھ الذین،وھو معاویة ،لقتال بأنھ یقاتل مع الحق ضد الباطل لأصحابھ 

 بن عمار رأیت یقول سلمھ بن اهللا عبد سمعت قال بن مرة عمرو عن بقولھ " (علیھ السالم)علي 

 بھذه قاتلت لقد بیده نفسي والذي ترعد فقال ویده بیده الحربة اخذ طواال شیخا صفین یوم یاسر

لو  بیده نفسي والذي، قال ثم وھذه الرابعة مرات ثالث وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول مع

وأن البخاري  )٢(" الباطل وھم على الحق على أنا لعرفت ھجر سعفات بنا یبلغوا حتى ضربونا

ومن خالل  ،في الصحة السند  اوعلى شرطھم اومسلم لم یخرجھا فستدركھا الحاكم علیھم

(علیھ في بیان الحق مع فئة التي بھا عمار وھي فئة اإلمام علي  ) وآلھ علیھ اهللا صلى(األحادیث النبي

 اهللا رسول مقولة ار،ألنمع ابن أبي سفیان لموقفمعاویة قد تضعضع الكثیرون من أتباع  السالم)

  .لم تكن خافیًة على أحٍد من الناس فیھ ) وآلھ علیھ اهللا صلى(

كنز العاملي،  ؛ ١٨٥ص/  ٢٨ ج البحارالمجلسي ،؛ ٤٧ ص/٢ ج لطبقاتا،سعد  ابن ؛ ینظر:١٣٨/ ص٣المستدرك ج )١

 .٣٩١ص/  ٦ ج العّمال

 .١٠٩ ص/١ ج والسیاسة أبن قتیة ، اإلمامة. ٤٢٦ ص/١ ج االحتجاج،لطبرسي ؛ ینظر: ؛ا١٣٨ / ص٣المستدرك ج )٢

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت اإلمام علي (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصح                    

 

 )١٧٥( 
 

 للحق بقولھ " ةالواضح اإلشارةالحاكم النیسابوري ذلك  بوصفھ بأنھ كان العلم أي  وذكر      

 فإذا رجلین وكلنا وقد عنھ اهللا رضي علي مع صفین شھدنا قال السلمي الرحمن عبد أبي عن

 رجعت ما فو اهللا اعذروني فقال دما سیفھ بظیخ حتى یرجع فال علیھم حمل غفلة القوم من كان

 یا عمار فقال الصفین بین یسعى وھو، عتبة بن ھاشم أو ،عمار ورأیت قال سیفي علي نبأ حتى

 ةحبإأل ألقى الیوم األبارقة تحت الجنة ھاشم یا قال ثم جنده ولیخذلن أمره لیخلفن واهللا، ھذا ھاشم

 ثم :وقال الرایة ھاشم فھز قال البأس یغشى ال أعور في خیر وال، أعور ھاشم یا وحزبھ محمدا

 وآلھ علیھ اهللا صلى محمد أصحاب ورأیت الرحمن عبد أبو قال صفین أودیة من واد في اخذ

  .)١( " علم لھم كأنھ عمارا یتبعون

 عبد قال وھنا أصبح عمار بن یاسر دلیل واضح للحق وذكر الحاكم النیسابوي أیضًا "...      

 بن یاسر عمار إال اآلخرة والدار تعالى اهللا وجھ بھ یرید الفتنة في اخرج أحد اعلم ما اهللا

  . )٢(" إلسناد ،صحیح

 أزلفت وھو ینادى فیھ قتل الذي الیوم في بصفین یاسر بن عمار سمعت..."  الحاكم وذكر      

زادك  آخر أن إلي عھد وآلھ علیھ اهللا صلى محمدا حبیبنا نلقى الیوم العین الحور وزوجت الجنة

  .)٣("  یخرجاه ولم شرطھما على صحیح لبن من ضیح الدنیا من

 .٥٠٦ ص/ ٥ ج الزوائد الھیثمي ،مجمع؛ ١٣٨ / ص٣المستدرك ج  )١

 .١٣٤ / ص٣جالمستدرك  )٢

 .١٣٤ / ص٣المستدرك ج )٣
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 )١٧٦( 
 

 ، علي اإلمام على بغت المؤمنین من طائفة ھمالحاكم النیسابوي بقولھ  " الذھبي ووافق      

   )١( " الباغیة الفئة تقتلك:  لعمار علیھ اهللا صلوات المصطفى قول بنص وذلك

 معھ ومن علیا أن على واضحة داللة الباغیة الفئة عمارا تقتل:  قولھ وفي " حجر ابن وقال     

ومن خالل ما ذكره الحاكم ،)٢(" تأویلھم في مخطئین كانوا قاتلھم من وأن ، الحق على كانوا

قد وضح أن الفئة الباغیة والفئة التي على الحق ، )٣( ) وآلھ علیھ اهللا صلى(یبین أن النبيالنسابوري 

  .)٥(ومسلم )٤(والتي منھا وافقھ البخاري 

  (علیھ السالم)النیسابوري من الصحابة الذین شاركوا الى جانب اإلمام عليوذكر الحاكم  -٢

 ) (رضي اهللا عنھ) ١(الصحابي الخلیل أویس  القرني 
 .٢٠٩/  ٨ جالسیر )١

 . ٦١٩ ص/ ٦ج الباري فتح )٢

 كالم یاسر بن عمار وبین بیني كان قال الولید بن خالد عن بمرو المحبوبي أحمد بن محمد العباس "أبووقال الحاكم  )٣

 غلظة اال یزیده وال لھ یغلظ فجعل یشكوه وھو خالد فجاء وآلھ علیھ اهللا صلى النبي إلى یشكوني فانطلق عمار لھ فاغلظت

 من رأسھ وقال وآلھ علیھ اهللا صلى النبي فرفع قال تراه اال اهللا رسول یا وقال عمار فبكى ساكت وآلھ علیھ اهللا والنبي صلى

 عمار فلقیتھ رضى من إلي أحب شئ كان فما فخرجت خالد قال اهللا أبغضھ عمارا أبغض ومن اهللا عاداه عمارا عادى

 شرط على االسناد صحیح حدیث ھذا الحوشب بن العوام حدیث " وأكد الحاكم النیسابوري على صحة بقولھ " فرضى

 عبد بن محمد عن كھیل بن سلمة عن قال حیث منھ احفظ شعبة أن على وعلقمة حوشب العوام ابن على التفاقھما الشیخین

:  ینظر" .  النار لدخلوا األرض اھل عمارا قتلھ ان لو واهللا " صحیحان واالسنادان األشتر عن أبیھ یزید عن بن الرحمن

 ص/ ٣ ج المستدرك؛ ٣٨١ ص/ ٢ج الذھب مروجالمسعودي ، ٢٥٦ ،المعارف قتیبة ابن ؛ الصغیر لبخاري ،التاریخا

٣٨٦ . 

 . ٩٤ ص /٤ ج صحیح،البخاري  )٤

 .١٩٢ ص/١ ج مسلم صحیح )٥

 المرادي القرني مالك بن جزء بن عامر بن أویس عمرو أبو  زمانھ في التابعین سید الزاھد القدوة ھو ، القرني أویس )٦

 . ١٩ص/  ٤ ج سیرینظر:الذھبي ،  . مراد من بطن وقرن  الیماني
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 )١٧٧( 
 

النیسابوري إلى ذلك في ست روایات الذي كان لھ دور مھم في وقائع المعركة وأشار الحاكم     

 أبي بن علي المؤمنین أمیر یدي بین القرني أویس ذكر فیھا دوره في معركة صفین "...قتل

تمام الجیش ألویس القرني إل (علیھ السالم)انتظار اإلمام علي عن منھا ما ذكر)١(" صفین یوم طالب

 صفین عنھ یوم اهللا رضي علیا شھدت قال ...بقولھ "بذلك   ) وآلھ علیھ اهللا صلى(لما وعده الرسول  بِھ 

 التمام أین فقال قال وتسعون تسع فبایعھ القتال على قال أو الموت على یبایعني من یقول وھو

 والقتل الموت على فبایعھ الرأس محلوق صوف أطمار علیھ رجل فجاء قال بھ الذي وعدت أین

  )٢(عنھ" اهللا رضي قتل حتى یدیھ بین یحارب زال القرني فما أویس ھذا فقیل قال

وممن أشار ألیھ (علیھ السالم)القرني دلیل واضح على أحقیة اإلمام علي  كما كان أویس    

والحث إلى مناصرة من أتبعھ كما ذكر الحاكم النیسابوري عن مكانة  ) وآلھ علیھ اهللا صلى(الرسول

 رسول سمع انھ الجدعاء أبي بن اهللا عبد ...عن بقولھ" ) وآلھ علیھ اهللا صلى(أویس القرني من قول النبي

 الثقفي قال ، تمیم بنى من أكثر أمتي من رجل بشفاعة الجنة یدخل وآلھ یقول علیھ اهللا صلى اهللا

  )٣(" یخرجاه ولم اإلسناد صحیح ، أویس القرني إنھ یقول الحسن سمعت ھشام قال

 ؛ ٤٢٦ /ص ١ ج ؛الطبرسي ،االحتجاج ٤٧ ص ٢ ج الكبرى لطبقاتاسعد ، ینظر:ابن؛٢٦/ ص٣المستدرك ج )١

 ١٠٩ ص/١ ج والسیاسة اإلمامة؛ أبن قتیة ،  ١٢٠/ ص ،ص٣المستدرك ج )٢

 .١٢٠ص/٣المستدرك ج )٣
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 )١٧٨( 
 

 أفیكم علي أصحاب معاویة أصحاب من مناد ىناد صفین یوم كان لما قال .. وذكر أیضًا " -٣

 اهللا صلى اهللا رسول سمعت قال ثم معھم دخل حتى دابتھ فضرب نعم قالوا أویس القرني

وأن البخاري ومسلم لم یخرجاه ذلك مما ، )١(" القرني أویس التابعین یقول خیر وآلھ علیھ

وذكر الحاكم النیسابوي  على شرطھم مؤكدا على صحة ذلك.النیسابوري أستدرك الحاكم 

 ) وآلھ علیھ اهللا صلى(والذي كان من أصحاب النبي، (علیھ السالم)عدي بن حجرأیضًا الصحابي الجلیل 

 (علیھ السالم)ومشارك اإلمام علي، (علیھ السالم)في أتباع اإلمام علي ) وآلھ علیھ اهللا صلى(فتبع قول النبي

 وشھد، وآلھ علیھ اهللا صلى النبي إلى وفد قد ...بقول الحاكم "في معركة الجمل وصفین 

  )٢(" عنھ اهللا رضي علي لجمل وصفین مع وشھد القادسیة

 حجرالجلیل وأن الحاكم النیسابوري یؤكد ما ذكره في عدم شرعیة معاویة بذكره بقتل الصحابي 

في  (علیھ السالم)من قبل معاویة بعد معركة صفین بسبب موالتھ اإلمام علي(علیھ السالم) عدي بن

 سمعت یقول قتیبة ابن سمعت یقول عدة روایات ذكر باختالف أسانیده مؤكدا على صحتھا  "

 اهللا رسول صحب ثم فیھا الدم واكل عدي الجاھلیة بن حجر أدرك قد یقول یعقوب بن إبراھیم

 وقتل وصفین الجمل عنھ اهللا رضي أبي طالب بن علي مع وشھد منھ وسمع وآلھ علیھ اهللا صلى

  )٣(" علي مواالة في

 .١٢٠ص/٣المستدرك ج )١

 ٦٢ / ص ٢ جشرح نھج  ؛ أبن حیدیة ،  ١٨٤ / ص ٢ جالیعقوبي ، تاریخ  ؛ ینظر: ٧٦/ ص ٣المستدرك ج )٢

/  ٣جالكامل ابن األثیر ، ؛٣٨٦ ص المراد كشف،الحلي ؛٥٥٢ ص/ ٢ج الدالئل، البیھقي؛ینظر: ١٣٣/ ص٣المستدرك ج )٣

  .١٦٣ ص
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 )١٧٩( 
 

ویفسر الحاكم النیسابوري في الروایات معني المواالة و التي تتمثل بالبیعة والثبات على     

 الحافظ علي يأبالموقف والقتال من أجلھ الن التنصل عنھ یعني سخط الرب  ففي حدیث عن 

 وال أقیلھا ال بیعتي على إني إال یقول وھو، عدي بن حجر قال رأیت"  إسحاق أبيفي سنده عن 

 سنة في شعبان وذلك فقتلھ قال الرب یسخط ما أقول لن واهللا وإنني..والناس اهللا سماع أستقیلھا

یؤكد بیعتھ إلمام  الرب یسخط ما أقول لنھ وھنا حجر بن عدي بقول، )١(" وخمسین احدى

وعدم نكثھ للبیعة ألنھا واجب ألھي وھو یؤكد موقفھ في معركة صفین إلى جانب  (علیھ السالم)علي

 إلیھم معاویة رسول فجاء" الطبري بقولھفي ذلك مع ما ذكره وأتفق  ،(علیھ السالم)اإلمام علي 

 علي من البراءة علیكم نعرض أن أمرنا قد إنا معاویة رسول لھم فقال ثمانیة وبقتل ستة بتخلیة

 بقبورھم فأمر ذلك فاعلي لسنا إنا اللھم قالوا. . .  قتلناكم أبیتم وإن تركناكم فعلتم فإن لھ واللعن

 بقتل امر ...كما ذكر الحاكم النیسابوري كیفیة قتلة " )٢(". یصلون كلھ اللیل وقاموا. . .  فحفرت

 من تجزع ال أنك زعمت ألیس حجر یا فقال فارتعدت فرائصھ بالسیف إلیھ فمشى عدي بن حجر

مشھورا  وسیفا منشورا وكفنا محفورا أرى قبرا وانا أجزع ال ومالي فقال  ندعك فانا الموت

 في وادفنوني قیدا عنى تطلقوا وال دما عنى تغسلوا ال عدي بن حجر قال وذكر وصیتھ  " ...

 )٣(بالجادة" غدا نلتقي ثیابي فانا

 ١٣٣/ ص٣المستدرك ج )١

   .٢٢٩ص/٣ج الطبري تاریخ )٢

  ١٣٣ص /٣المستدرك ج )٣
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 )١٨٠( 
 

وھذا ما جعل الحاكم النیسابوري یبین عدم شرعیة معاویة ابن أبي سفیان في حربُھ ضد          

في الخالفة وأخرج الحاكم النیسابوري  روایة تؤكد تھ ، وأیضًا عدم شرعی(علیھ السالم)اإلمام علي 

 معاویة اقبل یدیھ إذ بین ونحن،  المسجد في جالس عباس بن اهللا عبد ... معاویة أن... "ھذا قال 

بھذا  أحق إني تعلم الست معرضا أراك مالي معاویة لھ فقال عباس ابن عنھ فأعرض إلیھ فجلس

 عمى فابن قال عثمان عم ابن ولكني ؛ ال كافرا وكنت مسلما كان ألنھ لم قال عمك ابن من األمر

 ھذا فان عباس ابن فقال عمر ابن وعندھما قال مظلوما قتل عثمان إن عمك قال ابن من خیر

 ذاك عباس ابن فقال مسلم قتلھ وعثمان كافر عمر قتلھ أن معاویة فقال منك باألمر أحق واهللا

ومسلم فأستدركھا علیھم وعلى ،وأن ھذه الروایة لم یخرجھا البخاري ، )١(" لحجتك أدحض واهللا

  شرطھما في الثقة اإلسناد. 

بكر من معاویة ورفضھ لھ وألبنھ  أبي الرحمن ابن یذكر الحاكم النیسابوري موقف عبد كما     

 عبد بن محمد بن حدثني إبراھیم بكار بن الزبیر ة للحكم  بقولھ " ثناتیزید مؤكد بعدم شرعی

الرحمن  عبد إلى معاویة بعث قال جده عن أبیھ عن عوف بن الرحمن عبد بن عمر بن العزیز

 فردھا معاویة بن لیزید البیعة أبى بعدان درھم ألف بمائة عنھما اهللا رضي الصدیق بكر أبي ابن

  . )٢(" بھا مات حتى مكة إلى وخرج بدنیاي دیني أبیع وقال یأخذھا أن الرحمن وأبى عبد

 لمتقي الھندي ، منتخبا ؛١٣٤/ص٢الكلیني ج ؛ ٩٨/ ،ص ١، ج اإلرشادالمفید ، ؛ینظر: الشیخ  ١١٢/ ص٣المستدرك ج )١

 . ٢٠١سبط ابن الجوزي ،التذكرة ص  ؛١٠٨/ ص ٥ج  كنز العمال

 ؛الطبرسي ، ١٠٩ ص/١ ج والسیاسة أبن قتیة ، اإلمامة ؛ ٨٤ص /١مسند ج،بن حنبل ینظر: ا ؛١٢٠/ ص٣المستدرك ج )٢

  . ٥٩ /ص ٢ ج وسلم علیھ اهللا صلى النبي صحابة ، الجمیلي السید؛  ٤٢٦ /ص ١ ج االحتجاج
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 )١٨١( 
 

عدم شرعیة معاویة في الخروج  على واضحةأدلة ھو النیسابوري الحاكم ما أورده و        

(علیھ اإلمام علي وھو أحق في البیعة للخالفة وما كان قتالھم بالحق إال لبغض لإلمام علي على 

زوج النبي وھي تبین أن اإلمام  میمونةذكر الحاكم النیسابوري عن  فقدوعدولھم عن الحق السالم)

 إسحاق أبي عن... إسحاق بن بكر أبو حدثنا ھو الحق وال یضل من أتبعھ قال "لیھ السالم)(ععلي 

 المدینة فأتیت القتال كرھت صفین إلى علي سار لما قال )٢( العامري كلیب بن جرى عن

 من قلت أیھم من قالت الكوفة أھل من قلت أنت ممن فقالت الحارث بنت میمونة على فدخلت

 إلى علي سار قلت قال بك جاء ما تجیئ قرب على وقربا رحب على رحبا قالت عامر بنى

 معھ فكن إلیھ فارجع قالت نعم قلت قال بایعتھ أكنت قالت ھاھنا إلى فجئنا القتال وكرھت صفین

  . )٣(" یخرجاه ولم الشیخین شرط على صحیح حدیث ھذا ، بھ ضل وال ضل ما اهللا فو

والروایات التي ذكرھا الحاكم النیسابوري على شرط البخاري ومسلم  األحادیثیتضح من      

ذكر شرعیة  وإنماانھ لم یذكر الجانب العسكري للمعركة بتحدید المكان والعدد والعدة العسكریة 

بنظر االعتبار أنھ كان  القتال فیھا وأبرز الشخصیات التي كانت لھا دور واضح فیھا ھذا األخذ

بطرق  األحادیثوذلك ألنھ اخرج تلك ، وأصحابھ (علیھ السالم)علي اإلمام واثقا من شرعیة قتال

  مختلفة مؤكدا على صحتھا.

 . ١٤٢ص  الطبراني ، المعجم الكبیر؛ ینظر:  ١٢٢/ ص٣المستدرك ج )١

 ٣٩صالرضي ، خصائص االئمة  الشریف ؛ ١٩٥لصدوق ، االمالي ص؛ینظر: الشیخ ا١٢٣/ ص٣المستدرك ج )٢

جواد  ؛٤٣ص ابن حدیدة ، نھج البالغ ؛ ٤٦طالب ،ص  أبيالخورزمي ، مناقب علي بن ؛ینظر: ١٢٣/ ص٣المستدرك ج )٣

 . ١١٩رؤیة اعتزالیة عن اإلمام علي علیھ السالم ص  ،كاظم 
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 )١٨٢( 
 

  ھـ      ٣٧ سنة حربھ مع المارقین (الخوارج) - ٣

(صلى اهللا في حدیث الرسول (علیھ السالم)ورد مصطلح المارقون الذین سیقاتلون اإلمام علي       

  )١( الكریم نآلقراقراء ھم من الذین لقبوا بالمارقین  ، وكان أغلب سابقًا هالذي ذكرنا علیھ وآلھ)

في معركة صفین ، إذ أنھم أصروا  التحكیم وقوعحتى  (علیھ السالم)یتولون اإلمام علي كانوا الذین

  )٢(علیھ ثم أنكروه فیما بعد 

روایة ٢٧الراویات التي قاربت (األحادیث و تفاصیل المعركة منالحاكم النیسابوري جمع       

الذي أورد فیھ ممن خرج من الدین بعد  )٣("الجھاد آخر وھو البغي أھل قتال كتاب"في  )

اإلسناد ممن یوافق البخاري ومسلم في  ة، وأكد على صح (علیھ السالم)سالمھ والبیعة لإلمام عليإ

    : منھا شرطھما في اإلسناد أو في،السند 

 منھا "في كثیر من األحادیث وآلھ) علیھ اهللا (صلىالنبي احدد أھم صفات المارقین التي ذكرھم -١

 یجاوز ال بالقرآن ألسنتھم ذلقة أشدة أمتي من أقواما وآلھ أن علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال

 المأجور فان فاقتلوھم لقیتموھم الرمیة فإذا من السھم یمرق كما الدین من یمرقون تراقیھم

 .)٣(" یخرجاه ولم مسلم شرط على صحیح حدیث ھذا ، قتلھم من
 .١٢ صاإلمامة ابن قتیبة ، )١

 مشیخة اھل ونادت الفتح على اشرف وقد علي میمنة على الجمعة یوم وھو الیوم ھذا في األشتر "كانورد التحكیم أنھ  )٢

 وتذكر ھلكنا فقد العاص ابن یا مخبأتك ھلم:  معاویة قال. . والبنات والنساء الحرمات في اهللا اهللا:  العرب معشر یا:  الشام

 وارتفعت المصاحف رفع الجیش في فكثر رمحھ على فلیرفعھ مصحف معھ كان من الناس أیھا عمرو فقال مصر والیة

 القوم وأحب إلیھ وننیب اهللا كتاب إلى نجیب:  قالوا ذلك العراق أھل من كثیر رأى فلما وبینكم بیننا اهللا كتاب ونادوا الضجة

 " قیس بن األشعث الیوم ذلك في أشدھم وكان فأقبل اهللا كتاب إلى ودعاك الحق معاویة أعطاك قد  لعلي وقیل الموادعة

  ٣١٧ ص/ ١ ج اإلرشاد ، الشیخ المفید؛ ١٧٥ ص النسائي ،خصائص ؛٤٠٠ ص /٢ ج الذھب ،مروج ینظر:المسعودي

 . ١٥٢ ص /٢ ج مستدركال )٣
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 )١٨٣( 
 

 ال القرآن یحسنون القول ویسیئون الفعل بقولھ "... یقرؤن أنھمالنص الثاني ویصفھم في       

 األجر أفضل فلھ قتلھم فمن فلیقاتلھم لقیھم فمن الفعل ویسیئون القول یحسنون تراقیھم یجاوز

 )١(" ، بالحق الطائفتین أولى یقتلھم منھم اهللا برئ البریة شر ھم الشھادة أفضل فلھ قتلوه ومن

 السیاقة بھذه یخرجاه ولم صحیح حدیث الروایة بقولھ "ھذا ةوأكد الحاكم النیسابوري على صح

  .لھم  وآلھ) علیھ اهللا (صلىوأورد أیضًا روایات مشابھ لمعنى في بیان النبي، )٢("

 فذكر ومعنى متوافق ،ین ذكرا النص بلفظ مختلف بخاري ومسلم اللذال معفق ھو بھذا یتو     

   )٣(" السیاقة بھذه یخرجاه ولم الشیخین شرط على صحیح حدیث الحاكم النیسابوري "ھذا

جل الذي لر  وآلھ) علیھ اهللا (صلىالمعنى ،بذكر قول النبيفي  اا توافقمفي سیاق اللفظ لكنھ افأختلف 

 یجاوز ال رطبا اهللا كتاب یتلون قوم ....ھذا حتى ذكرھم   " لمارقینشك في عدل النبي وشبھ با

 قتل ألقتلنھم أدركتھم لئن قال وأظنھ الرمیة من السھم یمرق كما الدین من یمرقون حناجرھم

  .)٤(ثمود..."

عن صفات شخص منھم كدلیل یمیز الجماعة التي یكون  وآلھ) علیھ اهللا (صلىأنبأ الرسول كما      

 البضعة مثل أو،)٥( المرأة ثدي مثل عضدیھ إحدى اسود رجل آیتھم ".... البخاري فقد روي فیھا

من  الحدیث ھذا سمعت أنى فأشھد سعید أبو قال الناس من فرقة حین على ویخرجون، تدردر

 الرجل بذلك فأمر معھ وأنا قاتلھم طالب أبى بن على أن واشھد وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول

  .)٦(" نعتھ وسلم الذي علیھ اهللا صلى النبي نعت على إلیھ نظرت حتى بھ فأتى فالتمس

  . ١٥٢ ص /٢ ج المستدرك )١

  . ١٥٢ ص /٢ ج المستدرك )٢

  .٤٤٣ص/ ٢ جتاریخ  ،الطبري ؛ ١٠٥ ص/ ٢، تاریخھ جالیعقوبي ؛ینظر:  ١٥٢ ص /٢ ج المستدرك )٣

 . ١٥٢ ص /٢ ج المستدرك )٤

 . ٤٢١ صأبن قتیبة : المعارف  ،ینظر:  النھروان یوم قتل ، ثرملة اسمھ ، الخوارج من رجل لقب : الثدیة ذو )٥

  .٤٥ ص ) ع(  طالب ابي بن ،علي ،الخلیلي جواد محمد  ؛ ینظر:١٧٨ ص ٤ ج البخاري صحیح )٦
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 )١٨٤( 
 

 بن شریك عن ..."بقولھ عنھأیضا ذكر نص مفصل  والحاكم النیسابوري )١(ووافقھ مسلم      

 یحدثني وآل وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من رجال أرى أن أتمنى كنت قال شھاب

 أبا یا فقلت أصحابھ من نفر في عرفة یوم في عنھ اهللا رضي برزة أبا فلقیت قال الخوارج عن

 ما أحدثك قال الخوارج في یقول وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول من بشئ سمعتھ حدثنا برزة

 یقسمھا فكان ارض من بدنانیر وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا أتي رسول عیناي ورأت أذناي سمعت

 اهللا لرسول فتعرض السجود اثر عینیھ بین ثوبا أبیضان علیھ الشعر مطموم اسود رجل وعنده

 منذ عدلت ما محمد یا واهللا فقال ...فاتاه  شیئا یعطھ فلم وجھھ قبل من فاتاه وآلھ علیھ اهللا صلى

 علیكم أعدل أحدا بعدي تجدون ال فقال وسلم علیھ وآلھ اهللا صلى النبي فغضب القسمة في الیوم

 تراقیھم یجاوز ال القرآن یقرؤن ھدیھم ھكذا كان قوم المشرق قبل من یخرج قال ثم ثالثا قالھا

 سیما صدره على ووضع یده إلیھ یرجعون ال ثم الرمیة من السھم یمرق كما الدین من یمرقون

 ثالثا ھم حماد قالھا فاقتلوھم رأیتموھم فإذا آخرھم یخرج حتى یخرجون یزالون ال التحلیق ھم

 على صحیح حدیث ھذا ، فیھ یرجعون ال أیضا قال وقال ثالثا حماد قالھا والخلیقة الخلق شر

    )٢(" یخرجاه ولم مسلم شرط

وخرج ،ن الكریم آلكنھ أول القر؛وما یثیر االنتباه أن ذي الثدي لم یعرف عنھ غیر الصالة       

في القتلى (علیھ السالم)اإلمام عليلذلك لما وقف  علیھ وآلھ)(صلى اهللا اإلمام فكان كما قال الرسول لىع

 .)٣(" القوم في فإنھ الثدیة بذي "آتونيبقول الحاكم طلب برجل ب دعا الناس

 . ٦٥/ص٤صحیح مسلم ج )١

 آشوب شھر ابن ؛ ١٢٠ ص/٥ ج بغداد ،تاریخ الخطیب ؛١٢ صاإلمامة ابن قتیبة ،ینظر:  ؛١٥٢ ص /٢ ج مستدركال )٢

 . طالب ابي آل ،مناقب

 ؛ ابن الدمشقي ٥٢١ص /١ ج؛ ابن الصباغ ، الفصول المھمة  ٣٣٩ص /٣جالكامل  ، األثیرابن ینظر:  ؛١٥٢ ص /٢ج مستدركال )٣

 .  ٣٢ص/٢٣جشرح احقاق الحق ،المرعشي  ؛ ٢/٧٣ججواھر المطالب 
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 )١٨٥( 
 

 النیسابوري "وذكر الحاكم ،أنھ على الحق (علیھ السالم)وعندما جيء بھ ذكر اإلمام علي       

 اهللا رضي علیا شھدت یقول الحارث بن ... الشیباني دحیم بن علي بن محمد جعفر أبو أخبرنا

 قدر إنھ ثم الكرب وأخذه، یعرق جبینھ فجعل علیھ یقدر فلم المخدج طلب وان النھر یوم عنھ

 ولم الشیخین شرط على صحیح حدیث ھذا ، كذبت وال كذبت ما واهللا فقال ساجدا فخر علیھ

ویذكر سجدة الشكر ، )١(" الشكر سجود في صحیح غریب وھو الشكر سجدة بذكر یخرجاه

أنھ ھو على الحق وھم الذین ُأمر اإلمام بقتالھم وھو صادق لما قال لى عت لإلمام علي وأن دل

  وأمر. 

 على قدمت قال ..."جھم في نص مفصل عن عائشة بقولھ وبین الحاكم النیسابوري سبب خر -٢

 قالت إذ علي قوتل لیالي العراق من مرجعھا جلوس عندھا نحن فبینما عنھا اهللا رضا عائشة

 علي قتلھم الذین القوم ھؤالء عن حدثني عنھ أسألك عما صادقي أنت ھل شداد بن اهللا عبد یا

بعد التحكیم  حدثت الواقعةوذكرت ، )٢(..." قصتھم عن فحدثني قالت أصدقك ال ومالي قلت

 الحكمین وحكم معاویة كاتب لما علیا أن "...بقولھا (علیھ السالم)وأنھم خرجوا ضد اإلمام علي 

 حروراء لھا یقال الكوفة جانب من أرضا فنزلوا الناس قراء من آالف ثمانیة علیھ خرج

 فحكمت انطلقت ثم بھ وأسماك اهللا ألبسك قمیص من انسلخت فقالوا علیھ أنكروا وإنھم،)٣(

سبب الحاكم النیسابوري من خالل قول عائشة أن ن یوھنا یب )٤(اهللا" إال حكم وال اهللا دین في

باطل ألنھ الخوارج  قولخروجھم بقولھم أنھ كان یحكم باجتھاد منھ وأن الحكم هللا ، وھذا 

بین ألمة ما اختلفوا بھ ی ھأن (علیھ السالم)في اإلمام علي (صلى اهللا علیھ وآلھ)منافي لما ذكره النبي

بالقتال على من (صلى اهللا علیھ وآلھ)وھو الذي أمره النبي،والقضاء والفقھ الشرعة وفي بیان  

 حرف القران.
 .٢١١صخبار الطوال األ ، ابن قتیبة  ؛١٥٢ ص /٢ ج مستدركال )١

 .١٥٢ ص /٢ ج مستدرك )٢

 .٢٤٥/ص٢ینظر: یاقوت الحموي ، معجم البلدان جقریة بقرب الكوفة ینسب إلھا فرقة من الخوارج كان أول اجتماعھم  )٣

 .١٥٢ ص /٢ ج مستدركال )٤

  

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت اإلمام علي (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصح                    

 

 )١٨٦( 
 

وحكم القران الكریم بینھ أراد حقن دماء المسلمین لذلك فقد ناشدھم  (علیھ السالم)اإلمام عليأن  -٣

 فإذن أمر وفارقوه علیھ عتبوا ما علیا بلغ أن "فلماوبین ھؤالء الخارجین في نص الحاكم 

 القراء من الدار امتالء أن فلما القرآن حمل قد رجل إال المؤمنین أمیر على یدخلن ال مؤذن

 حدث المصحف أیھا ویقول بیده یصكھ فطفق یدیھ بین علي فوضعھ عظیم بمصحف دعا

 بما نتكلم ونحن ومداد ورق ھو إنما عنھ تسألھ ما المؤمنین أمیر یا فقالوا الناس فناداه الناس

ویبین الحاكم ،  )١(اهللا..." كتاب وبینھم بیني خرجوا الذین أصحابكم قال ترید فماذا منھ رأینا

بین لھم األدلة من القران أعلم بالقران منھم كما أنھ   (علیھ السالم)النیسابوري أن اإلمام علي 

 .)٢(ن الكریم آفي بیان وضع الحكم بآیات من القر الكریم

عبد اهللا بن العباس الذي حاول ل (علیھ السالم)ل اإلمام علياوذكر الحاكم النیسابوري أرس      

 ،)٣(الكواء ابن قام عسكرھم توسطنا إذا "...حتىمحاججتھم وتمكن من إقناع الكثیر منھم  

 من اعرفھ فانا یعرفھ یكن لم فمن عباس بن اهللا عبد ھذا أن القرآن حملة یا فقال الناس فخطب

 تواضعوه وال، صاحبھ إلى فردوه خصمون قوم ھم بل قومھ وفي فیھ نزل من ھذا اهللا كتاب

 استطعناه نعرفھ بالحق جاء فإذا اهللا كتاب لنواضعنھ واهللا إال فقالوا خطباؤھم فقام قال اهللا كتاب

 فرجع أیام ثالثة اهللا كتاب على فواضعوه صاحبھ إلى ولنردنھ، بباطلھ لنبكتنھ بالباطل جاء ولئن

 )٤(بقیتھم..." إلى علي فبعث علي على أدخلھم حتى الكواء ابن بینھم تائب كلھم آالف أربعة منھم

 صلى محمد أمة یجتمع حتى شئتم حیث فقفوا رأیتم قد ما الناس وأمر أمرنا من كان قد "....فقال

 تطلبوا أو سبیال تقطعوا لم ما رماحنا نقیكم ان وبینكم بیننا شئتم حیث وتنزلوا وسلم وآلھ علیھ اهللا

    .)٥(" الخائنین... یحب ال اهللا ان سواء على الحرب إلیكم نبذنا فقد ذلك فعلتم أن فانكم دما

  .٤٤٣ص/ ٢ جتاریخ الطبري  ،الطبري ؛ ١٠٥ ص/ ٢، تاریخھ جالیعقوبي  ؛ینظر:  ١٥٢ ص /٢ ج مستدركال )١

 . ١٥٢ ص /٢ ج مستدركال )٢

 . ٤٧٤ص/  ٢ ج  االعتدالمیزان  ،الذھبي  ؛ینظر:عبد اهللا بن الكواء الیشكري  من رؤوس الخوارج  )٣

كنز العّمال العاملي،  ؛ ١٨٥ص/  ٢٨ ج البحارالمجلسي ،؛ ١٢ صاإلمامة ابن قتیبة ، ؛ینظر: ١٥٢ ص /٢ ج مستدرك )٤

 .٣٩١ص/  ج٦

 /٢ ج طالب ابي آل مناقب، آشوب شھر البن ؛ ١٢٠ ص ٥ ج بغداد تاریخ، لخطیبا ینظر: ؛١٥٢ ص /٢ ج مستدركال )٥

  .٨٨ ص
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 )١٨٧( 
 

(علیھ ھي التي أجبرت اإلمام عليقتل وسفك الدماء  منالتي قاموا بھا اإلعمال السیئة ولعل  -٤

 ابن یا عنھا لھ "...فقالتفي نص الحاكم النیسابوري على قتالھم وھي التي ذكرھا  السالم)

 وقتلوا اهللا حق بغیر الدماء وسفكوا السبیل قطعوا حتى إلیھم بعث ما واهللا فقال قتلھم فقد شداد

 بلغي شئ فما قالت ھو إال إلھ ال الذي آهللا قلت آهللا فقالت الذمة أھل واستحلوا،)١( خباب ابن

 القتلى في علي مع علیھ ووقفت رأیتھ قد فقلت الثدي ذو یقولون بھ یتحدثون العراق أھل عن

 فالن بنى مسجد في رأیتھ قد یقول جاء من أكثر فكان ھذا تعرفون ھل فقال الناس فدعا

 على قول فما قالت ذلك إال یعرف بثبت یأت فلم یصلى فالن بنى مسجد في ورایتھ یصلى

 سمعتھ وھل، قالت ورسولھ اهللا صدق یقول سمعتھ قلت العراق أھل یزعم كما علیھ قام حین

 على صحیح حدیث ھذا ورسولھ اهللا صدق اجل قالت ال اللھم قلت ذلك غیر قال منھ أنت

  .)٢(" كثیرة بأسانید مسلم أخرجھ فقد الثدیة ذي ذكر إال یخرجاه ولم الشیخین شرط

 قال ...بن العباس بقولھ "محاججة عبد اهللا كذلك یورد الحاكم أسباب وتفاصیل المعركة في  -٥

 المؤمنین أمیر یا فقلت علیھا اتیت آالف ستة وھم دار في اجتمعوا الحروریة خرجت لما

 عباس ابن قال كال قلت علیك أخاف إني قال فأكلمھم القوم ھؤالء آتى لعلى بالظھر أبرد

  .)٣( الیمن..." حلل من یكون ما أحسن ولبست إلیھم فخرجت
 ومعھ حمار على مصحف عنقھ في ولقیھم  ٣٧ سنة الكوفة نزل ثم بدرا وشھد اإلسالم إلى السابقین من اهللا عبد أبو خباب )١

 أن:  قال والحكومة التحكیم بعد علي في تقول ما لھ ،فقالوا بقتلك یامرنا عنقك في الذي ھذا أن لھ فقالوا حامل وھي امرأتھ

 فاخذوه ، اسمائھم على الرجال تتبع إنما الھدى تتبع لست انك قالوا ، بصیرة وأنفذ دینھ على توقیا وأشد منكم باهللا أعلم علیا

 طئ من نسوة ثالث وقتلوا بطنھا فبقروا المرأة إلى واقبلوا ، فذبحوه فاضجعوه متم حبلى وھي وبامرأتھ بھ أقبلوا ثم فكتفوه

 وال خباب بن اهللا عبد مثل تقتلون أ عجباه وا فقال بثمن إال ناخذھا كنا ما فقالوا لكم ھي فقال لھ بنخلة نصرانیا ورجال

  ٣٥٥ ص/ ٣ ج النبالء أعالم سیر ،٨٠ ص ٥ ج الطبري تاریخ ینظر:، بثمن إال نخلة جنا تقبلون

  .٤٤٣ص/  ج٢تاریخ الطبري  ،الطبري  ١٠٥ ص/ ٢، تاریخھ جالیعقوبي  ؛ ١٥٢ ص /٢ ج مستدركال )٢

  .٣٤٠ ص/ ٢ ج ، المؤمنین أمیر ،حیاة محمدیان محمد ؛ ١٥٢ ص /٢ ج مستدركال )٣
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 )١٨٨( 
 

 قالوا ھم لمقام اإلمام علي وأنھم خرجوا ضد أھل القران  بقولھ "...ه لریتذك أیضاویذكر       

 المھاجرین من وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى النبي صحابة عند من اتیتكم قلت بك جاء فما

 منكم بالوحي اعلم وھم القرآن نزل فعلیھم یقولون بما المخبرون یقولون ما بلغكم ال واألنصار،

 قوم ھم بل یقول اهللا فان قریشا تخاصموا ال بعضھم فقال أحد منھم فیكم ولیس انزل وفیھم

   .)١(" خصمون...

جة خروجھم على اإلمام كما یبین ایضا حوھنا یبین الحاكم النیسابوري إلقاء الحجة علیھم      

 وما هللا إال الحكم أن تعالى اهللا وقال اهللا أمر في الرجال حكم إنھ".. منھا أسباب  ةبقولھم في ثالث

 ولئن نیمتھموغ سبیھم حل لقد كفارا قاتل الذي كان فلئن یغنم ولم یسب ولم قاتل فإنھ،  ...للرجال

 أعندكم قلت الكافرین أمیر فھو المؤمنین أمیر من نفسھ محا إنھ،  قتالھم حل ما مؤمنین كانوا

  .)٢(..." ھذا حسبنا قالوا ھذا سوى

 قرأت أن أرأیتم وكان جواب بن العباس واضحًا في بیان الحجج البینة ومن القران "...     

 أما ، نعم قالوا أترضون قولكم بھ یرد ما وآلھ علیھ اهللا صلى نبیھ سنة ومن اهللا كتاب من علیكم

 في درھم ربع ثمن في الرجال إلى حكمھ رد قد ما علیكم اقرأ فانا اهللا أمر في الرجال حكم قولكم

 بھ یحكم قولھ إلى حرم وأنتم الصید تقتلوا ال آمنوا الذین أیھا یا فقال الصید من ونحوھا أرنب

 في حكمھم أم أفضل الصید من ونحوھا أرنب في الرجال احكم اهللا تكم فنشد منكم عدل ذوا

 وفى الرجال إلى ذلك یصیر ولم لحكم شاء لو اهللا ان تعلموا وان بینھم ذات وصالح دمائھم

 أن أھلھا من وحكما أھلھ من حكما فابعثوا بینھما شقاق خفتم ان وجل عز اهللا قال وزوجھا المرأة

 نعم قالوا ھذه عن أخرجت مؤنة ما سنة الرجال حكم اهللا فجعل بینھما اهللا یوفق اصالحا یریدا

")٣(.  

 .١٥٢ ص /٢ ج مستدركال )١

 ١ابن عبد البر ،االستیعاب ، ج  ؛١٣٤/ص٢الكلیني ج ؛ ٩٨/ ،ص ١ج اإلرشادالمفید ، ؛ ینظر:  ١١٢/ ص٣المستدرك ج )٢

 . ٢٠١سبط ابن الجوزي ،التذكرة ،ص  ؛ ١٠٨/ ص ٥المتقي الھندي ، منتخب كنز العمال ، ج ؛ ١٣٩/ص 

  ١٢٣ص  ٢رواھا عبد الرزاق ، تفسیره ج .. ١٤٢الطبراني ، المعجم الكبیر ص  ؛ ینظر: ١٢٢/ ص٣المستدرك ج  )٣

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت اإلمام علي (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصح                    

 

 )١٨٩( 
 

 ثم،  عائشة أمكم أتسبون؛  یغنم ولم یسِب ولم قاتل قولكم وأما قالالسبب الثاني "...      

 لقد أمنا لیست قلتم ولئن أمكم وھي كفرتم لقد فعلتم فلئن،  غیرھا من یستحل ما منھا ستحلونت

 بین تدورون فأنتم أمھاتھم وأزواجھ أنفسھم من بالمؤمنین أولى النبي یقول اهللا فان كفرتم

 ھذه من أخرجت قلت بعض إلى بعضھم فنظر ضاللة إلى صرتم إلیھا صرتم أیھما ضاللتین

    )١(" نعم قالوا

 ترضون بمن آتیكم فانا المؤمنین أمیر من اسمھ محا قولكم وأما و السبب الثالث ذكر "...     

 أبا عمرو بن سھیل كاتب الحدیبیة یوم وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى النبي ان سمعتم قد وأریكم

 ما ھذا علي یا اكتب المؤمنین ألمیر وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول فقال حرب بن سفیان

 رسول أنك نعلم لو اهللا رسول أنك نعلم ما واهللا ال المشركون فقال اهللا رسول محمد علیھ اصطلح

 ھذا علي یا اكتب اهللا رسول أني تعلم انك اللھم وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول فقال قاتلناك ما اهللا

 حین النبوة من أخرجھ وما علي من خیر اهللا لرسول اهللا فو اهللا عبد بن محمد علیھ اصطلح ما

   .)٢(..." نفسھ محا

رغم بیان الحجة بأنھم على الباطل والضالل  ،منھم وتاب البعض وبعد مناشدتھم رجع      

 صحیح حدیث ھذا، ضاللة على سائرھم وقتل ألفان القوم من فرجع عباس بن اهللا عبد قال"...

ویتضح مما أخرج الحاكم النیسابوري عن الخوارج من ، )٣("یخرجاه ولم مسلم شرط على

أحادیث وروایات ، والتي أكد على صحتھا أنھم المارقون الذي وصفھم النبي بخروجھم من 

 اإلمامالدین وأن تظاھروا بھ وان حملوا القران وقروا فھم من یحرف الدین ویغیر الشرع ، وأن 

بقتالھم فقاتلھم بعد أن وضع لھم الحجة  اهللا علیھ وآلھ)(صلى كان مأمورًا من النبي  (علیھ السالم)علي

  من أمرھم وبعد أن بدوا ھم بقتال وسفك الدماء وتكفیر الناس في تغیر معتقداتھم .

 . ١٣٥ص /١جلصدوق علل الشرائع ؛ ینظر: الشیخ ا ١٢٣/ ص٣المستدرك ج )١

 .٣٩ص االئمة  الرضي ، خصائص الشریف؛ ٤٦طالب ،ص  أبيالخورزمي ، مناقب علي بن  ؛١٢٣/ ص٣المستدرك ج )٢

 ،الفتنة، جعیط؛ ٦٠، ٥٥ص التاریخ في ،قضایا إسماعیل ؛٤٣ابن حدیدة ، نھج البالغ ص ؛ ١٢٣/ ص٣المستدرك ج )٣

  .٢٩ص والشیعة،  الخوارج فلھوزن،؛ ٢١٠،   ٢٠٨ص

  



   ـ)ه٤٠٥يحني  للحاكم  النيسابوري(ت اإلمام علي (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصح                    

 

 )١٩٠( 
 

  ھـ)٤٠( )علیھ السالم( علي اإلمام ثالثًا : استشھاد

 ن الرسولاغلب المسلمین وذلك أل خافیة عن(علیھ السالم) عليلة استشھاد اإلمام ألم تكن مس       

لقبھ  )وآلھ علیھ اهللا (صلىابلغ عن كیفیتھا وصفات الشخص الذي یقوم بھا حتى انھ )وآلھ علیھ اهللا (صلى

ففي ،وذكر الحاكم النیسابوري في ھذا السیاق روایات ال تختلف كثیرا في معناھا )١("بالشقي" 

قال دخلت مع النبي صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم على علي بن أبي طالب "لك روایة عن انس بن ما

وعمر فتحوال حتى جلس رسول اهللا صلى ،وھو مریض وعنده أبو بكر ،رضي اهللا عنھ یعوده 

اهللا علیھ وآلھ فقال أحدھما لصاحبھ ما أراه إال ھالك فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم 

وقال الحاكم النیسابوري عن ھذا ،  )٢(ولن یموت حتى یمال غیظا ."  مقتوال إالانھ لن یموت 

   )٣(ولم یخرجھ الشیخان  اإلسنادالحدیث صحیح 

وفي روایة ثانیة عن ، عدد من الصحابة  أمام ) وآلھ علیھ اهللا (صلىویبدو أن الحدیث قالھ الرسول       

بعد تولیھ الخالفة حیث زاره احد الصحابة بسبب مرض الم بھ قولھ "    )علیھ السالم(علي اإلمام

 ألني منھ نفسي على تخوفت واهللا ما، لكني فقال ھذه شكواك في المؤمنین أمیر یاتخوفنا علیك 

 ھاھنا ستضرب ضربة انك یقول المصدوق الصادق وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول سمعت

 أشقاھا كما صاحبھا ویكون، لحیتك تختضب حتى دمھا فیسیل صدغیھ إلى وأشار ھاھنا وضربة

شروط البخاري ومسلم ولم وعدت تلك الروایة صحیحة على  ،)٤(" ثمود أشقى الناقة عاقر كان

   .یخرجاھا 

  . ٦٠ /ص ٥ ج الكبیر ، الطبراني ؛٢٢٨ ص/ ٤ج العقبى  ذخائر ، الطبري )١
 .  ١٢٠ص/٣ج مستدركال )٢

 .١٢٠ص/٣ج المستدرك )٣

     .١٢٠ص/٣ج المستدرك  )٤
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 )١٩١( 
 

 الصادق حدثني قال ابن األثیر " كتب ومنھا الوقد وردت تلك الروایات في بعض        

 وأومأ، ھذه فتخضب ھذه على ضربة تضرب حتى تموت ال قال وسلم علیھ اهللا صلى المصدوق

  )١( ". . .ثمود فالن بنى أشقى اهللا ناقة عقر كما أشقاھا ویقتلك وھامتھ لحیتھ إلى

 )علیھ السالم(علي اإلماموالمسلمین یعرفون بان )علیھ السالم(علي  اإلمام أنیبدو من خالل ذلك          

   )٢(.  ) وآلھ علیھ اهللا (صلىما قالھ الرسول  إلىسیموت شھیدا على ید الفئة الباغیة والضالة استنادا 

روایات  النیسابوري  فقد ذكر الحاكم  )علیھ السالم(علي اإلمامفیما یتعلق بتاریخ استشھاد  أما      

  مختلفة منھا : 

مختلفة منھا الروایة " في یوم  بأسانیدمن رمضان في ثالث روایات  ١٧ـ انھ استشھد في یوم  ١

 بن علي قتل" سعد ابنواتفق مع ھذه الروایة ،)٣(الجمعة لسبع عشرة لیلة من شھر رمضان " 

. .  سنة ٦٣ ابن وھو ،  ـھ ٤٠ سنة رمضان ١٧ الجمعة لیلة صبیحة)  اهللا رحمة(  طالب أبي

".)٤(  

في ثالث روایات منھا  أیضامن رمضان ذكرھا  ٢١في یوم أن استشھاده كان  قال الحاكم ـ و ٢

 علیا أن السیوطي" واتفق مع ھذه الروایة  )٥(وعشرین من رمضان "  إحدىالروایة  " صبیحة 

 أنزل لیلة قتل یقول وھو، علي بن الحسن فسمعت رمضان من وعشرین إحدى صبیحة قتل

  )٦(. موسى قبض ولیلة بعیسى أسري ولیلة القرآن

 ٢١٥ ص/١٢ ج العمال كنز ، الھندي المتقى؛ ٢٧٥ ص/٣ ج  دمشق تاریخ ، عساكر ابن؛ ینظر: ٣٣ ص/٤ ج الغابة أسد )١

  .٦٠ ص/ ٥ ج الكبیر ، الطبراني؛ ٤٨٥ ص النبوة دالئل ، األصبھاني نعیم بو؛ ا٢٢٨ ص/٤ ج العقبى  ذخائر ، لطبريا )٢

 .  ١٢٠ص/٣ج  مستدركال )٣

 . ٦ ص /٦ ج الكبرى الطبقات )٤

 .١٢٠ص/٣ج  مستدركال )٥

 .٣٦ ص/ ٢ ج المنثور الدر )٦
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 )١٩٢( 
 

مختلفة منھا روایة.." یوم الجمعة  بأسانیدمن رمضان ذكرھا في ثالث روایات  ٢٣ـ في  ٣

 كان فلما بقولھ "  أعثم ابن معھواتفق ، )١("  األحدللحادي والعشرین من رمضان ومات یوم 

 في كان الدار صحن في صار فلما منزلھ من علي خرج رمضان شھر من وعشرین ثالث یوم

. . .  نوائح تتبعھا صوائح عنھ اهللا رضي علي فقال وجھھ في الوز فتصایح الوز من شئ داره

 عبد وكان المسجد ودخل فأذن. .  المجاھد المؤمن سبیل خلوا یقول وھو المسجد یرید مضى ثم

 علي أذان ھذا مراد أخا یا وقالت. . .  األضبع بنت قطام منزل في اللیلة تلك ملجم بن الرحمن

 العین سخین واهللا ارجع بل ملجم ابن فقال سیفھ ناولتھ ثم مسرورا العین قریر حاجتنا فاقض قم

 علي قاتل اآلخرین شقى ما: . . .  وسلم علیھ اهللا صلى النبي قال یقول علیا سمعت وقد مثبورا

  )٢(". ذلك أكون أن أخوفني فما طالب أبي بن

لیلة الجمعة إحدى  حیث ذكر أن استشھاده كانولعل الروایة الثانیة ھي األقرب للقبول       

ضرب لیلة وأنھ اغلب اآلراء على ذلك  اتفقت، واستشھدفي المسجد  وعشرین من رمضان

كان یصلي صالة الفجر  ، مما یمكن مالحظتھ انھ وان األربعاء تسع عشرة من رمضان عندما 

وانھ دفن ، ـھ ٤٠اختلفت تلك الروایات إال أنھا اتفقت على القول أنھا حدثت في رمضان عام 

  )٣(في الكوفة  .

 .١٢٠ص/٣ج مستدركال )١

  . ١٣٧ ص /٤ ج الفتوح )٢

 ،الطبرسي  ؛ ١١٧ ص / ٦ جشرح نھج البالغةأبن أبي الحدید   ؛١٩ص / ١ ج اإلرشاد ،الشیخ المفید  ؛البالذري : أنساب األشراف  )٣

 . ٣١٢ صتاریخ الكوفة ،البرقي  ؛ ٦٤صكشف الغمة  ،األربلي  ؛ ٢٩٠ ص/ ١ جأعالم الورى 
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 )١٩٣( 
 

تنوعت األسباب اليت دفعت عبد الرمحن بن ملجم إىل قتل       

وال شك يف أن ذلك يرتبط جبماعات بقيت  (عليه السالم)اإلمام علي

تترصد لإلمام وأبرزها بنو أمية وعلى رأسهم معاوية بن أيب سفيان 

أمري الشام ، وقد تناول الكثري من الباحثني احملدثني دراسة ذلك ال 

سيما تلك اليت تناولتها من خالل حتليل األبيات الشعرية اليت 

وتالميذه يف حماولة منهم ،(عليه السالم)كتبها أصحاب اإلمام علي

  )١(لتوثيق دور معاوية يف ذلك 

  إال ابلغ معــــــاویة بن حرب         فال قرت عیون الشامتینا      

  بخیر الناس طرا اجمعینا؟      أفي شھر الصیام فجعتمونا             

        قتلتم خیر من ركب المطایـــا       ورحلھا ومن ركب السفینا     

ومنھم األشعث بن قیس (علیھ السالم)والناقمین على اإلمام علي،عمد إلى استقطاب المتذمرین إذ 

لھ عن  (علیھ السالم)ولعل عزل اإلمام علي، )٢(الذي عد " رأس أھل العراق وسید أھل الیمن "

لھ  " أنما   (علیھ السالم)وذلك بقول اإلمام علي،واإلداري ،والیة اذربیجان سببھا  فساده المالي 

غرك من نفسك إمالء اهللا لك، فما زلت تأكل من رزقھ وتستمتع بنعمھ وتذھب طیباتك في أیام 

حتى أن أبي الحدید  ،)٣("  حیاتك، فأقبل واحمل ما قبلك من الفيء وال تجعل على نفسك سبیًال

اب حدث وكل اضطر،كل فساد كان في خالفة علي علیھ السالم  عده أصل المشاكل كلھا بقولھ "

  . )٤(فأصلھ األشعث"
 ٧٠٩ص /٢ جنھج السعادة  ،باقر المحمودي  ؛ ٢١٢ص/ ٢ جالتاریخ  ،الیعقوبي  ینظر؛  ٢٢٦ صالمناقب  ،النعمان المغربي  )١

   .٨١/ص ٢الكبرى ج ، الفتنة طھ ؛ حسین،٢٥٠/ص ٣،األنساب ج البالذري )٢

؛ أبن أبي الفتح األربلي :  ٢٩٠ ص / ١ جأعالم الورى  ،؛ الشیخ الطبرسي  ١١٧ ص/ ٦ ج شرح نھج البالغة ،أبن أبي الحدید  )٣

 . ٣١٢ صتاریخ الكوفة  ،؛ البرقي  ٦٤ صكشف الغمة 

 . ١١٧ ص/ ٦ ج شرح نھج البالغة ،أبن أبي الحدید  )٤
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 )١٩٤( 
 

  

  

 

الذین وھؤالء یركز علیھم الكثیر من الباحثین كونھم ھم ،الجماعة الثانیة فھم الخوارج  أما      

 )علیھ السالم(أن أمر قتل اإلمام علي ووضعوا خطة االغتیال والتنفیذ وفي ذلك یقول الطبري "

كان یرى رأي  حیث ذكر بأن أبن ملجم ، ھالخوارج ، ولیس لغیرھم ضلع فی إلىیعزى 

و یقتل آخر معاویة و  )علیھ السالم(أنھ أجتمع یوما مع قوم منھم على أن یقتل ھو علیا و الخوارج،

في السحر إلى  )علیھ السالم(یقتل آخر عمر بن العاص ، فأتى ھو المسجد فلما خرج اإلمام علي 

    )١(" عن معاویة و عمرو اآلخرانو تخلف ،المسجد ضربھ فیھ و ھو یصلي 

ویعده المخطط ، )٢(كثیرا على دور عبد الرحمن بن ملجم النیسابوري  الحاكمیركز       

علیھ (علي اإلماموالمنفذ لالغتیال بدافع العشق المرأة من الخوارج والتي تحمل حقدا كبیرا على 

 ملجم بن الرحمن عبد كان یقول" في معركة النھروان ففي... وآخاھا أباھابسبب قتلھ   )السالم

 آالف ثالثة  وأصدقھا فنكحھا قطام لھا یقال الرباب تیم الخوارج من من امرأة عشق المرادي

   الفرزدق قال ذلك وفي عنھ اهللا رضي علي وقتل درھم

  معجم غیر بین قطام كمھر           سماحة ذو ساقھ مھرا أر فلم

  المصمم بالحسام علي وضرب                 قینة و وعبد آالف ثالثة

  )٣("ملجم ابن فتك دون إال فتك وال      غال وان علي من أغلى مھر فال

  . ١١٩ ص /٤ ج الغابة أسد ،األثیر البن ؛ ٢١٢ ص /٢ ج تاریخ،الیعقوبي  ص؛١٥٦/ ٣ جالرسل  تاریخ )١

ھو عبد الرحمن بن ملجم المرادي أدرك الجاھلیة و ھاجر في خالفة عمر ثم صار من كبار الخوارج و ھو أشقى ھذه األمة بالنص  )٢

 . ٨٥/ ٥؛ أبن حجر : األصابة ،  ٣/٣٢مام علي  أبن سعد : الطبقات الكبرى ، الثابت عن النبي محمد  بقتل اإلمام علي  قتلھ أوالد اإل

  . ٥٤ص / ١ج ،السیر الشماخي؛٨٠/ص ٣ج ،األنساب البالذري ینظر: ؛ ١٢٠ص/٣ج  المستدرك )٣
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 )١٩٥( 
 

  

  

 

 ألنھابن ملجم قد استفاد من العناصر الناقمة في تمویل عملیة االغتیال تلك  أنوال شك في       

وعبد وقبنة ..وضرب  أالفكبیرة " ثالثة  مبالغتذكر  أعالهالروایة  أن إذلم تكن لھ سعة مالیة 

وال بد من اعتماده على  األموالیكون عنده كل تلك  أنھذا ما یدعو في و)١(بالحسام المصمم "

ال أمر أبن ملجم على اغتی (أمره ذلك  ةمعاوی أنقیل تمویل مالي وفي ذلك یقول الیعقوبي " و

    ).٢("لیھ فیھ ، وجعل لھ ماال علیھإودس  علیھ السالم))(مام علي اإل

 الحاكم ذكرفقد  )علیھ السالم(بعد قتلھ اإلمام عليفیما یخص العقوبة التي استحقھا ابن ملجم  إما     

قبل  )علیھ السالم(علي اإلمامالتي قضى بھا  اإلحكامذكر روایتین عنھا وعدھا من  النیسابوري

  وفاتھ وھي كما یلي :

طلب سجنھ وتقدیم الطعام والفراش لھ فان عاش فھو الذي  )علیھ السالم(علي اإلمام أنذكر  ـ  ١ 

 ملجم ابن ضرب لما" اهللا تعالى ففي روایتھ أماموان مات فیجب قتلھ لیخاصمھ بفعلتھ ،سیحاسبھ 

 أعش فان فراشھ لھ وألینوا إلیھ فأحسنوا ضربني قد فقال علي بھ أوصى الضربة تلك علیا

  )٣("وجل عز ربي عند مخاصمھ فأنى فعاجلوه أمت وان، قصاص أو فھضم

 بھ اصنعوا قال علي إلى ملجم بابن جاؤوا لما قال ذكر انھ طلب حرقھ ففي روایة عن "ـ  ٢    

 ویحرق یقتل أن فأمر یقتلھ أن على لھ جعل برجل وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول صنع ما

 أن ة تبین صحاح وھي روایة صحیحالوھذه الروایة لم یخرجاھا الشیخین فألحقھا ب " )٤("بالنار

ووافق الحاكم النیسابوري في ، ھم وذلك ھو اإلحراق بالنارخصوصیة في قتللقاتلي األوصیاء 

 في فأدرجوه الناس وأخذه(األمام الحسن) فقتلھ قدمھ" بقولھ  الطبريالمؤرخین ومنھم ذلك بعض 

  .)٥(" بالنار واحرقوه بوارى

    ١٢٠ص/٣ج  مستدركال )١

  .٨ ص/ ١ ج االرشاد الشیخ المفید، ؛٢٥٠ص/ ٣ج ،األنساب  البالذري؛ ینظر:  ٢١٢ ص/ ٢ ج الیعقوبي تاریخ )٢
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 )١٩٦( 
 

 . ١٢٠ص/٣ج  مستدركال )٣

 . ١٢٠ص/٣ج  مستدركال )٤

 ج الغابة أسد ، األثیر البن ؛١٠٧ص األبصار نور،الواقدي  ؛ ٢١٢ ص /٢ ج تاریخ، الیعقوبي ؛ ١٥٩ص/ ٣ ج تاریخ )٥

  .١١٩ ص/٤

حتى وجد تحت كل  فأمطرت السماء ثالثة أیام دما كراماتوبعد استشھاد األمام علي حدثت      

  في روایتین :ذلك حجر دم عبیط وذكر الحاكم النیسابوري 

 وراء فقمت من ھلم فقال نعم فقلت طالب أبي بن علي قتل صباح المقدس بیت في كان ما "ـ  ١

من  حجر یرفع لم فقلت كان ما فقال علي فأحنى وجھھ إلي فحول القبة خلف أتیت حتى الناس

 فما أحد منك یسمعن ال وغیرك، غیري ھذا یعلم أحد یبق لم فقال دم تحتھ وجد إال المقدس بیت

  .)١("توفى حتى حدثت بھ

تلك ولم یذكر الشیخین  )٢("عبیط دم تحتھ ووجد إال علي قتل لیلة بإیلیاء حجر رفع ما "ـ  ٢

 مؤرخین ومنھم ووافق الحاكم بعض ال،  اتتلك المعجزعلیھما فأستدرك الحاكم النصوص 

 علیھ طالب أبي بن علي المؤمنین أمیر فیھا التي قتل اللیلة تلك كان ما" بقولھ  الشیخ الصدوق

 كانت وكذلك الفجر طلع حتى عبیط دم تحتھ وجد إال األرض وجھ عن حجر یرفع لم السالم

 بن یوشع فیھا قتل التي اللیلة كانت وكذلك السالم علیھ موسى أخو ھارون فیھا قتل التي اللیلة

 شمعون فیھا قتل التي اللیلة كانت وكذلك مریم ابن عیسى فیھا رفع التي اللیلة كانت وكذلك نون

   )٣("السالم علیھ طالب أبي بن علي فیھا قتل التي اللیلة كانت وكذلك ، الصفا بن حمون

 .١٢٠ص/٣ج مستدركال )١

 ١٢٠.ص/٣ج مستدركال )٢

 ٢٠٣ ص/ ٤٥ ج األنوار المجلسي ،بحار؛ ٣٤٦ص /٢ ح طالب أبي آل مناقب؛٢٠٠ص١١/ ح  أمالیھ ، صدوقالالشیخ   )٣

  .٢٣١ص /١٢ج مختصر تاریخ دمشق،ابن منظور  ؛  ١٧ص /٢ج ابن شھر آشوب مناقب آل أبي طالب؛
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 )١٩٧( 
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  الرحمن   
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  هـ)٤٠٥اإلمام علي (عليه السالم)يف كتاب املستدرك على الصحيحني  للحاكم  النيسابوري(ت                                                                

  الخاتمة

الحمد هللا رب العالمین و الصالة و السالم على أشرف األنبیاء والمرسلین نبینا محمد و على آلھ     

      الطیبین الطاھرین . 

في كتاب المستدرك على  (علیھ السالم) اإلمام عليسیرة (توصنا من خالل دراستنا      

  -: األتي وعلى النحوإلى جملة من االستنتاجات  الصحیحین للحاكم النیسابوري ) 

أن كتاب الحاكم النیسابوري المستدرك على الصحیحین من كتب الصحاح المھمة التي لھا  -١

مكانًة علمیًھ عند المؤرخین ،وأصحاب العلم ، وأن سبب انتقاد بعض المؤرخین لھ ھو ما 

خرجھ من أحادیث وروایات عن اإلمام علي(علیھ السالم) وخصوصًا بعض األحادیث التي 

 ، منھا حدیث الطیر ،وحدیث من كنت مواله.   حددھا بعضھم 

،وكذلك سمة التكرار في الكثیر من أحادیث روایات الحاكم النیسابوري بعض التناقض في أن  -٢

الصحیحة التي وجدھا على  واألحادیثلروایات كتابھ یمكن تفسیرھا بحرصھ الشدید على نقل ا

 بأسانیدعلى تعدد طرق الحدیث  لذلك فقد حرص ، صحیحة السند  ،أوشروط البخاري ومسلم 

موتھ المفاجئ الذي لم یسعفھ في مراجعة من جھة وكذلك مختلفة لكنھا بمعنى متشابھ  وألفاظ

،أو أنھ كان خائفًا بسبب التضییق حول روایاتھ التي یخرجھا كتابھ ھذا لتشذیبھ وتنقیحھ 

 .والظروف المحیطة بھ التي كانت ُمقیدة بأفكار متعصبة 

في حجر الرسول(صلى اهللا  (علیھ السالم) لیھ قلة ما ذكره عن نشأة اإلمام عليمما یؤخذ ع -٣

علیھ وآلھ) في مكة ،وتربیة ،ورعایة النبي(صلى اهللا علیھ وآلھ) لھ في طفولتھ إذ أن البخاري 

 ومسلم لم یذكروھا في حین ذكرتھا بعض المصادر ألتاریخیھ القدیمة . 
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،أبو طالب   (علیھ السالم) بین الحاكم النیسابوري في أحادیث ،وروایات ،والدي اإلمام علي -٤

عند الرسول (صلى اهللا علیھ وآلھ)وإقرار والسیدة فاطمة بنت أسد (علیھما السالم)ومكانتھما 

الرسول(صلى اهللا علیھ وآلھ) بفضلھما ، ویؤكد على صحة األحادیث والروایات التي وجدناھا 

متناقضة في مسألة أیمان أبي طالب وعبد المطلب (علیھما السالم).فمرة یذكر حدیث 

ات أبي طالب للنجاشي ، الضحضاح من النار ومرة یذكر روایات تدل على أسالمھ ،  منھا أبی

 كما أثبتنا أسالمھ من خالل المصادر .

خرج  الحاكم النیسابوري أحادیث وروایات مستدركھا على البخاري ومسلم وأكد على إسنادھا  -٥

 وانھ أول من امن وصلى قبل أن تؤمن األمة بسبعة  سنین.  (علیھ السالم)في أسالم اإلمام علي

في بعض اإلحداث كان أمینًا فیھا ویوضحھا بأكثر من سند في كما أن الحاكم النیسابوري نجده  -٦

إلى جانب النبي(صلى اهللا علیھ  (علیھ السالم)أحادیث وروایات صحیحة تبین مكانة اإلمام علي

وآلھ) في حدیث الدار ،والمبیت في فراش النبي(صلى اهللا علیھ وآلھ) وتحطیم األصنام لیلة 

الرسول(صلى اهللا علیھ وآلھ) أعلن مؤاخاتھ لإلمام الھجرة والمؤاخاة والتي وضحھا بأن 

أكثر من مرة ،وفي أكثر من روایة وأكد على صحتھا على شرط البخاري   (علیھ السالم)علي

 ومسلم .

(صلى احلاكم النيسابوري مجلة من الفضائل ،وثناء الرسول ذكر -٧

عليه ولقبه بكثري من األلقاب واليت تدل على مكانة من  اهللا علیھ وآلھ)

يف ذكر الكثري من األحاديث والروايات اليت كان   (صلى اهللا علیھ وآلھ)النيب

يؤكد على أا صحيحة وعلى شرط البخاري ومسلم ويكررها 

هو الدليل  (علیھ السالم)بألفاظ وأسانيد خمتلفة ، وبني أن اإلمام علي
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 (علیھ السالم)ملؤمن من املنافق من خالل أتباعه لإلمامالواضح ملعرفه ا

،أو لبغضه له وأستدل بذلك بروايات وأحاديث .
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یث عن السیدة فاطمة الزھراء(علیھا السالم) وذكر فضائلھا أخرج الكثیر من الروایات واألحاد -٨

لكنھ أغفل عن بعض الحقائق ، ومنھا أن ،وفاتھا كان بسبب مرض في حین نجده یذكر أن 

 دفنھا وصلى علیھا وحیدا ولم یذكر سبب ذلك . (علیھ السالم)اإلمام علي

خرج األحادیث والروایات عن أوالد اإلمام علي ( علیھ السالم ) اإلمامین الحسن والحسین  -٩

  وذكر فضائلھما ولم یذكر غیرھما من أوالد لإلمام . (علیھما السالم)

شارك رسول اهللا في كل الغزوات   (علیھ السالم)ذكر الحاكم النیسابوري أن اإلمام علي   -١٠

 ـھ٤یرضبني النغزوة ذكر بعض الغزوات مثل عن فل اغعدا غزوة تبوك ولكن الحاكم قد 

كما أن الحاكم النیسابوري لم یذكر  لغزواتاوكذلك بعض تفاصیل  ،ھـ٥غزوة بني قریظة و

  . ةلسریاسوى سریة الیمن ولم یذكر تفاصیل  (علیھ السالم)السرایا لإلمام علي

من  (علیھ السالم)علي لم یكن الحاكم النیسابوري واضحًا في روایاتھ عن موقف اإلمام  -١١

السقیفة وبیعتھ ألبي بكر فكان متناقض في الراویات ، ومن خالل المصادر تثبت أن  اإلمام 

بأنھ  (صلى اهللا علیھ وآلھ )علي لم یبایع قط أبي بكر للخالفة وانھ لم یخالف وصیة الرسول

 یكون ولي المؤمنین بعده. 

عند  (علیھ السالم)علي اإلماما منزلة كثیرة یبین فیھ وأحادیثاستدل الحاكم بروایات  -١٢

(صلى اهللا علیھ بیت الرسول أھلفھو من ،وآثارھا  االجتماعیة (صلى اهللا علیھ وآلھ )،الرسول 

اهللا ورسولھ وھو  إلىالخلق  وأحبفي حدیث الكساء والمباھلة الذین تحرم الصدقة علیھم  وآلھ )

 (صلى اهللا علیھ وآلھ )اال باب الرسول المفتوحة على المسجد األبوابالمقصود بحدیث سد كل 

فضال عن ذلك (صلى اهللا علیھ وآلھ )یحل لھ ما یحل للرسول   (علیھ السالم)علي اإلماموباب 
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تبلیغ لھ بمھام خاصة لكونھ اخاه ووصیھ ووزیره منھا  (صلى اهللا علیھ وآلھ )تكلیف الرسول 

  غسلھ وتكفینھ ودفنھ  . أمروكذلك بسورة براءة 
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يف غدير خم  (صلى اهللا علیھ وآلھ )النيبة خطبذكر احلاكم النيسابوري  -١٣

بالوالية وذكر حديث الثقلني (علیھ السالم)والتنصيب اإلهلي لإلمام علي

(صلى اهللا إضافة إىل ما ذكره احلاكم النيسابوري من أحاديث النيب، 

 (علیھ السالم)والروايات اليت يأمر ا بالوالية لإلمام علي علیھ وآلھ )

 والطاعة له مما مل خيرجاه البخاري ومسلم وذكر أنه الوصي. 

عن اآلثار الفكریة كما تنوعت استدراكاتھ في خرج لنا الحاكم النیسابوري أحادیث وروایات  -١٤

وتوسع في تأكیده صحة السند ، وبین أن اإلمام علي   (علیھ السالم)القضاء وعلم اإلمام علي

،وأنھ باب مدینة العلم ،أي أنھ  (صلى اهللا علیھ وآلھ )قد ورث العلم من النبي (علیھ السالم)

 الوسیلة للوصول للعلم النافع . 

(صلى اهللا علیھ الرسول إخبارومما یثیر االنتباه ھي الروایات التي رواھا الحاكم والتي تبین  -١٥

(علیھ علي اإلمامالمستقبلیة التي شھدھا  األمورعن كثیر من (علیھ السالم)علي لإلمام وآلھ )

وري ووضح الحاكم النیساب،والمارقین ،والقاسطین ،فیما بعد منھا جھاده ضد الناكثین   السالم)

في حربھ ضد الناكثین والقاسطین والمارقین وحربھ على   (علیھ السالم)معاناة اإلمام علي

،وبین المكر والخداع الذي مارسھ أعدائھ (صلى اهللا علیھ وآلھ )التأویل كما أخبره الرسول اهللا 

من أجل الوصول إلى السلطة وصور لنا تلك الحقائق التاریخیة في أحادیث وروایات في أن 

(صلى فضال عن تحدید بعض الشخصیات التي جعلھا الرسول،لحق كان واضحاً  غیر ملتبساً ا

كعالمات دالة على الجماعة التي یدور معھا الحق ولعل من ابرز تلك اهللا علیھ وآلھ )

ذلك ما  ھاویس القرني وغیرھم وكذلك قضیة استشھاده ولعل الشخصیات عمار بن یاسر و
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یشكو من   (علیھ السالم)علي اإلماممرات عدیدة كان  أن إلى أشارتالتي  األحادیث إلیھذھبت 

بأنھ سیموت شھیدا  (صلى اهللا علیھ وآلھ )مرض فیتخوف علیھ الصحابة فیطمئنھم الرسول

 بضربة من شخص وصفھ بالشقي .    
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 )المصادر والمراجع(قائمة 
 القرآن الكریم  

  المصادر األولیة

  .  )م١٢٣٢ھـ/٦٣٠ابن األثیر ، علي بن محمد بن عبد الواحد الشیباني (ت

 . أسد الغابة في معرفة الصحابة ، انتشارات إسماعیل ، ( طھران) -١

بیروت، القاضي ، دار الكتب العلمیة ، ( أبو الفداء عبد اهللا قیق، تح الكامل في التاریخ -٢
  م) .١٩٩٥

 بیروت صادر دار ،عباس إحسان الدكتور تحقیق، األنساب تھذیب في اللباب -٣

 ٣٧٠ األزھري أحمد بن محمد منصور أبو: األزھري

 األولى: الطبعة م،٢٠٠١ -   بیروت -  العربي التراث إحیاء دار: النشر دار اللغة تھذیب  -٤
 .مرعب عوض محمد: تحقیق ،

 ) . م٧٦٨/ھـ ١٥١ابن اسحق ، محمد المطلبي المدني( ت

، دار الكتب العلمیة ، ( بیروت ،  ٢بعة السیرة النبویة ، احمد فرید المزیدي ، ط -٥
 م) .٢٠٠٩

  ). م٨٥٤/ھـ٢٤٠االسكافي ، أبو جعفر محمد بن عبد اهللا المعتزلي (ت

(صلوات اهللا علیھ المعیار والموازنة في فضائل اإلمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  -٦
محمد باقر  قیقوبیان أفضلیتھ على جمیع العالمین بعد األنبیاء والمرسلین ، تح  )

 م).١٩٨١المحمودي ، ( بیروت ، 

  ) .م٩٢٦/ھـ٣١٤ابن أعثم ، احمد الكوفي (ت

 م) . ١٩٩١ألضواء ، ( بیروت ، علي شیري ، دار ا قیقتح: الفتوح  -٧

  

  

  

  



 

  ) .م٩٣٣/ھـ٣٢٢البلخي، أبو زید أحمد بن سھل (ت 

البدء والتاریخ، وضع حواشیھ خلیل عمران المنصور ، دار الكتب العلمیة ، (بیروت ،  -٨
  . م)١٩٩٧

 . ھـ)٤٧٤الباجي ، أبو الولید سلیمان بن خلف (ت

احمد البزاز ،  قیقالجامع الصحیح ،  تحالتعدیل والتجریح لمن خّرج عنھ البخاري في   -٩
 وزارة الشؤون اإلسالمیة ، ( مراكش) .

 .) م٨٦٩/ھـ ٢٥٦، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراھیم الجعفي (ت البخاري

 ھـ) .١٤٠٦التاریخ الصغیر، تحقیق محمود إبراھیم زاید، دار المعرفة ، ( بیروت ،  -١٠

 . الفكر دار: النشر الندوي دار ھاشم السید: تحقیق الكبیر، التاریخ -١١

: النشر البغا دار دیب مصطفى. د: تحقیق الثالثة،: المختصر الطبعة الصحیح لجامعا -١٢
  ،١٩٨٧ - ١٤٠٧ - بیروت - الیمامة،  كثیر ابن دار

 ) .م٨٩٢/ھـ٢٧٩البالذري ، احمد بن یحیى بن جابر (ت

 )أنساب األشراف: محمد حمید اهللا ، دار المعارف ، ( القاھرة  -١٣

  .ھـ )١٣٩٧فتوح البلدان، صالح الدین المنجد، مكتبة النھضة،(القاھرة، -١٤

 سلیمان  أبو البستي الخطابي إبراھیم بن محمد بن أحمد: البستي 

 عبد: تحقیق ،١٤٠٢ - المكرمة مكة - القرى أم جامعة: النشر دار الحدیث غریب -١٥
 العزباوي إبراھیم الكریم

 ) . م١٠٦٥/ھـ٤٥٨البیھقي ، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي (ت

 السنن الكبرى ، دار الفكر ، ( بیروت) -١٦

 ) . م٩٠٢/ھـ٢٩٠الترمذي ، محمد بن عیسى (ت

، دار الفكر ، ( بیروت عبد الرحمن محمد عثمان  سنن الترمذي : الجامع الصحیح ، -١٧
 . م)١٩٨٣، 

  

  



 

 )م١٠٠٢/ھـ٣٩٣إسماعیل بن حماد (تالجوھري ، 

، ٢بعة احمد عبد الغفور عطار ، ط قیق الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربیة ، تح -١٨
 م) .١٩٨٧دار العلم للمالیین ، ( بیروت ،

 م)١١٩٣ھـ/٥٩٧أبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي البغدادي (تبن الجوزي ، ا

- بیروت(٤ط العلمیة الكتب دار اللحام، وسعید رمضان إبراھیم تحقیق الصفوة، صفة -١٩
 ).م٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧

 مصطفى عطا القادر عبد محمد وتحقیق دراسة، واألمم الملوك تاریخ في المنتظم -٢٠
 لدار لبنان – بیروت، العلمیة الكتب دار، زرزور نعیم وصححھ راجعھ عطا القادر عبد

  .م ١٩٩٢ -  ھ ١٤١٢األولى الطبعة لبنان – بیروت، العلمیة الكتب

  ھـ  ٤٠٥الحاكم النیسابوري ، أبي عبد اهللا توفي 

فضائل فاطمة الزھراء (علیھا السالم ) تحقیق علي رضا بن عبد اهللا بن علي رضا   -٢١
  م ،دار الفرقان للنشر .٢٠٠٨ھـ / ١٤٢٩الطبعة األولى 

 دار: النشر دار ، عطا القادر عبد مصطفى: الصحیحین، تحقیق على المستدرك -٢٢
  األولى،: الطبعة م،١٩٩٠ - ھـ١٤١١ - بیروت - العلمیة الكتب

 ) . م٩٦٥/ھـ٣٥٤التمیمي (ت محمدابن حبان ، 

، مؤسسة الرسالة ، ( بیروت  ٢بعة شعیب االرنؤوط ، ط قیقصحیح ابن حبان، تح -٢٣
 م).١٩٩٣، 

مرزوق علي إبراھیم ،  قیق مشاھیر علماء األمصار وأعالم فقھاء األمصار ، تح -٢٤
 ) .١٩٩١دار الوفاء ، ( المنصورة ، 

  ) .م١٤٤٨/ھـ٨٥٢(تبن حجر ، شھاب الدین احمد بن علي العسقالني ا

، دار الكتب  ٢بعة اإلصابة في تمییز الصحابة ، تحقیق عادل عبد الموجود ، ط -٢٥
 ھـ) . ١٤١٥العلمیة ، ( بیروت ، 

مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، (بیروت ،  قیق تقریب التھذیب ، تح -٢٦
 م) .١٩٩٥

  م ) .١٩٨٤تھذیب التھذیب ، دار الفكر ، ( بیروت ،  -٢٧

 ، دار المعرفة ، ( بیروت ، د.ت)٢فتح الباري في شرح صحیح البخاري ، ط -٢٨



 م ) .١٩٧١لسان المیزان ، مؤسسة االعلمي ، ( بیروت ،  -٢٩

  الرابع القرن أعالم من الحراني شعبة بن الحسین بن علي بن الحسن محمد أبو الحراني الشیخ

،  الغفاري أكبر علي علیھ ،والتعلیق علیھم اهللا صلى الرسول آل عن العقول تحف -٣٠
 لجماعة ) التابعة(  االسالمي النشر مؤسسة ق – ١٤٠٤ ش -  ١٣٦٣ الثانیة الطبعة

 ).إیران(  المشرفة بقم المدرسین

 ) م١٣٢٥/ھـ٧٢٦بن المطھر ، (تالحلي ، الحسن بن یوسف 

ومي، مؤسسة نشر الفقاھة، (قم قق  جواد القخالصة األقوال في معرفة الرجال ، تح -٣١
 ھـ) .١٤١٧، 

 األولى الطبعة ، مبارك الرحیم عبد تحقیق:  اإلمامة معرفة في الكرامة منھاج -٣٢
 . مشھد - اإلسالمیة والبحوث للتحقیقات،عاشوراء مؤسسة

 ) م٨٥٥/ھـ٢٤١ابن حنبل ، احمد بن محمد الشیباني (ت

العلل ومعرفة الرجال ، تحقیق وصي اهللا بن محمد عباس ، المكتب اإلسالمي ،  -٣٣
 م) .١٩٨٨(بیروت ، 

 ، حمید حسن تحقیق ،)السالم علیھ( طالب أبي بن علي المؤمنین أمیر فضائل -٣٤
 ).ھـ١٤٢٥/قم( لیلى، مطبعة البیت، ألھل العالمي المجمع

 مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، دار صادر ، ( بیروت د.ت) . -٣٥

 ).المیالدي العاشر/الھجري الرابع القرن ت( علي بن الحسن محمد أبو الحراني،

 الشریف مؤسسة منشورات االعلمي، حسین تحقیق الرسول، آل عن العقول تحف -٣٦
 ).ھـ١٤٢١/قم(شریعت مطبعة الرضي،

 ).م١٥٦٧/ھـ٩٧٥ت( برھان بن علي الحلبي، 

- بیروت( المعرفة، دار والمامون، االمین سیرة في الحلبیة السیرة  -٣٧
 .)م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠

  . الحاكم الحسكاني ، عبید اهللا بن أحمد الحنفي النیسابوري ( من أعالم القرن الخامس الھجري )

(صلى اهللا علیھ شواھد التنزیل لقواعد التفضیل في اآلیات النازلة بحق أھل البیت  -٣٨
، مجمع إحیاء الثقافة اإلسالمیة ، (  ٢بعة محمد باقر المحمودي ، ط قیق، تح وآلھ)

  م).١٩٩٠طھران ، 

  



  

 ).م١٢٥٨/ھـ٦٥٦ت( المدائني محمد بن محمد اهللا ھبة بن حامد ابو الدین عز الحدید، أبي ابن

- بیروت( الجیل، دار ،إبراھیم الفضل ابو محمد تحقیق البالغة، نھج شرح  -٣٩
 ).م١٩٨٧/ھـ١٤٠٧

  ) م١٠٧٠/ھـ٤٦٣الخطیب البغدادي ، أبو بكر أحمد بن علي (ت

مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، (بیروت ،  قیقتاریخ بغداد، تح -٤٠
 م) .١٩٩٧

 ).م١٢٨٢/ھـ٦٨١ت( بكر أبي بن إبراھیم بن محمد بن احمد العباس أبو خلكان، ابن

 احسان: تحقیق لبنان، - الثقافة دار: النشر دار ، الزمان، أبناء انباء و األعیان وفیات -٤١
 عباس

   ھ ٥٦٨ سنة المتوفى الخوارزمي المكي محمد بن أحمد بن الخوارزمي : الموفق

 طبع، ) ع(  الشھداء سید مؤسسة - المحمودي مالك الشیخ فضیلة:  تحقیقالمناقب ،  -٤٢
 .المشرفة بقم، ق.   ھ ١٤١١:  التاریخ، الثانیة:  الطبعة، اإلسالمي النشر مؤسسة:  ونشر

   ھ ٣٨٥ سنة عمر المتوفى بن علي الحسن :أبي الدارقطني

 موفق، وتحقیق دراسة، والتعدیل الجرح في للدارقطني النیسابوري الحاكم سؤاالت -٤٣
 م ١٩٨٤  ھ  ١٤٠٤األولى الریاضالطبعة المعارف مكتبة، القادر عبد بن اهللا عبد بن

 ) . م١٣٠٧/ھـ٧٠٧(تابن داود ، تقي الدین الحسن بن علي الحلي 

 م ) .١٩٧٢رجال ابن داود ، المطبعة الحیدریة ( النجف ، -٤٤

  .) م١٢٣٥/ھـ٦٣٣ابن دحیة ، أبو الخطاب عمر بن الحسن الكلبي (ت

: محمد أمحزون ، دار  قیق، تح أعالم النصر المبین في المفاضلة بین أھلي صفین -٤٥
  م )١٩٩٨الغرب اإلسالمي ، ( بیروت ، 

  

  

  

  

  



  

 ) . م١٣٤٧/ھـ٧٤٨(ت الذھبي، أحمد بن محمد الدین شمس: ، لذھبيا

التراث العربي  إحیاءتذكرة الحفاظ ، تصحیح عبد الرحمن بن یحیى المعلمي ، دار  -٤٦
 ، (بیروت) .

، مؤسسة الرسالة ، ( بیروت ،  ٩بعة : شعیب االرنؤوط ، ط سیر أعالم النبالء -٤٧
 . ھـ ) ١٤١٣

 عادل والشیخ معوض محمد علي الشیخ: تحقیق،  الرجال نقد في االعتدال میزان -٤٨
  األولى،: الطبعة ،١٩٩٥ - بیروت - العلمیة الكتب دار: النشر عبد الموجود ، دار أحمد

 ھـ).٥٠٢الراغب األصفھاني ، أبو القاسم الحسین بن محمد بن مفضل (ت

محمد الطباع ، دار القلم ،  قیقمحاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ، تح -٤٩
  م ) . ١٩٩٩( بیروت ، 

 الزبیدي  الحسیني مرتضى الزبیدي : محمد

 من مجموعة: تحقیق الھدایة، دار: النشر دار القاموس جواھر من العروس تاج  -٥٠
 المحققین

 ) . م١١٨٧/ھـ٥٨٣الزمخشري ، جار اهللا محمود بن عمر (ت

إبراھیم شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ،     قیقالفائق في غریب الحدیث ، تح -٥١
 م) .١٩٩٦(بیروت ،

 ).م١٢٥٦/ھـ٦٥٤ت( فرغلي بن المظفر أبو الدین شمس الجوزي، ابن سبط

 .)ھـ١٤١٨/قم( الرضي، الشریف مؤسسة منشورات الخواص، تذكرة -٥٢

 ).م٩٤١/ھـ٢٣٠ت( منیع بن سعد بن محمد سعد، ابن 

 ).م١٩٩٠/ھـ١٤١٠/بیروت( عطا، القادر عبد محمد تحقیق الكبرى، الطبقات -٥٣

 ھـ ) . ٢٢٤أبو عبید القاسم بن سالم الھروي (ت ابن سالم ، 

 م) .١٩٦٤، ( حیدر آباد الدكن ،  غریب الحدیث -٥٤

  

  

  



  

 م ).  ١١٦٦ھـ /  ٥٦٢السمعاني :أبو سعد عبد الكریم محمد بن منصور ( ت 

 /(بیروت   ١بعة: عبد اهللا عمر البارودي ، دار الجنان ، ط تحقیقاألنساب ،  -٥٥
 م) .١٩٨٨

 .)م١٥٠٥/ھـ٩١١( الدین جالل السیوطي،

(بیروت  ١بعة الجامع الصغیر في أحادیث البشیر و النذیر ، دار الفكر ، ط -٥٦

  م) .١٩٨١/

   ).ھـ١٤٠٣/بیروت( الفكر، دار ،المأثور التفسیر في المنثور الدر -٥٧

   والخامس الرابع قرني إعالم القمي الحسن بن علي بن أحمد بن محمد الحسن أبي:  شاذان ابن

 علیھم ولده من واألئمة طالب أبي بن علي المؤمنین أمیر مناقب من منقبة مائة -٥٨
 قم - العلمیة بالحوزة السالم علیھ المھدي اإلمام مدرسة في:  والنشر التحقیق،  السالم

 الطبع، األبطحي الموحد المرتضى بن باقر محمد السید. . .  باشراف،  المقدسة
 مطبعة - ق -  ھ ١٤٠٧ سنة ، الحجة ذي في:  المسندة المحققة األولى ،الطبعة بأصفھان:

  قم"  أمیر" 

   ھ٣٨٥ سنة البغدادي المتوفى أسود بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص شاھین أبي ابن

 المھتدي اهللا عبید بن علي بن محمد روایة علیھا السالم  الزھراء فاطمة ضائلف -٥٩
 الغدیر مؤسسة منشورات األمیني ھادي محمد الدكتور وتحقیق تقدیم  ھ ٤٦٥ سنة المتوفى

-ھـ١٤١٢ محفوظة الطبع حقوق لبنان – بیروت اإلسالمي الكتاب دار - للمطبوعات
  م١٩٩٢

 ) . م١٨٣٤/ھـ١٢٥٠الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد (ت

الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر ، عالم الكتب ، ( فتح القدیر :  -٦٠
  .بیروت ،)

  

  

  

  

  



 

  م) .١١٧٠ھـ / ٥٨٨أبن شھر آشوب : زین الدین أبن عبد اهللا محمد بن علي (

 قم  ) . /١معالم المعالم ، نشر : قم (الطبعة  -٦١

 من لجنة خطیة نسخ عدة على ومقابلتھ وشرحھ بتصحیحھ قاممناقب آل أبي طالب  -٦٢
 الحیدریة والمطبعة المكتبة صاحب الكتبي كاظم محمد بطبعھ األشراف النجف أساتذة

  .م ١٩٥٦  ھ ١٣٧٦،

 ).م٨٤٩/ھـ٢٣٥( اهللا عبد بكر ابو شیبة، أبي ابن

 .)ھـ١٤٠٢-الھند( بومباي، السلفیة، الدار ،واإلخبار األحادیث في المصنف -٦٣

  ھـ) . ٣٨١الشیخ الصدوق ، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي (ت

 ٢ط المنتظر، دار ،)السالم علیھ( طالب أبي بن علي إمامة في اإلفصاح -٦٤
  ).م١٩٨٩/ھـ١٤٠٩/بیروت(

مؤسسة البعثة ، مركز الطباعة و  ،األمالي ، تحقیق : قسم الدراسات اإلسالمیة  -٦٥
 م).  ١٩٩٨/  ١٤١٧  ،( قم  ١النشر في مؤسسة البعثة ، ط

حیدریة ، علل الشرائع ، تقدیم : محمد صادق بحر العلوم ، منشورات المكتبة ال -٦٦
 م ١٩٦٦النجف األشراف ، 

 )  ھ ٤١٣ - ٣٣٦( البغدادي  العكبري النعمان بن محمد بن محمد اهللا عبد والمفید أب الشیخ

 (مكتبة أھل البیت ) البعثة ، طالب، تحقیق مؤسسة أبي إیمان -٦٧
 تحقیق مؤسسة ، التوحید ، تصحیح و تعلیق ، ھاشم حسین الطھراني ، قم المقدسة   -٦٨

 / ھـ  ١٤١٤الثانیة نشر، الطبعة - المفید طباعة التراث دار لتحقیق)  ع(  البیت آل
 م  ١٩٩٣

 جماعة منشورات، الغفاري أكبر علي - ولي أستاد الحسین تحقیق،  األمالي كتاب -٦٩
  ھـ ١٤٠٣، اإلسالمیة المطبعة،  قم، العلمیة الحوزة في المدرسین

 في المدرسین جماعة منشورات ،نجف مھدي المولى تحقیق الشیخ في معنى رسالة -٧٠
 ھـ ١٤٢٣، اإلسالمیة المطبعة،  قم، العلمیة الحوزة

 

  

  

  



 

  م) .١٧٢١ھـ/١٠٩٨محمد حسین (ت الشیرازي : محمد طاھر بن

 ١األربعین في إمامة األئمة األطھار ، تحقیق : مھدي الرجائي  ، مطبعة أمیر ، ط -٧١
 ھـ) . ١٤١٨ ، مكة(ب

  ).م١٤٥١/ھـ٨٥٥ت( المالكي احمد بن محمد بن علي الصباغ، ابن

بعة ط الحیدریة، المطبعة ،)السالم علیھم( االئمة احوال معرفة في المھمة الفصول -٧٢
 ).م١٩٦٢/ھـ١٣٨١،النجف(٣

  ) .م١٣٦٢/ھـ٧٦٤الصفدي ، صالح الدین خلیل بن أیبك بن عبد اهللا (ت

أحمد االرناؤوط وتركي مصطفى ، دار إحیاء التراث ،(  یقالوافي بالوفیات ، تح -٧٣
 م).٢٠٠٠بیروت ،

  ھـ) .٢١١الصنعاني ، عبد الرزاق بن ھمام (ت

 ھـ١٤١٠ ، الریاضشد ، (امصطفى مسلم محمد ، مكتبة الر قیق تفسیر القرآن ، تح -٧٤

 ) ھـ١٣٩٢(مي ، منشورات المجلس العلمي ،حبیب الرحمن االعظ قیقالمصنف ، تح -٧٥

 م) .٨٦٥ھـ/٢٠٠الضبي : سیف بن عمر الضبي األسدي (ت

   ٧بعة الفتنة و وقعة الجمل ، تحقیق : أحمد راتب عرموش ، دار النفائس ، ط  -٧٦
 م) .١٩٩٣/(بیروت

أبن طاووس : رضي الدین أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسني 
 م) .١٢٤٨ھـ/٦٦٤(ت

 ١إقبال اإلعمال ، تحقیق ، جواد القومي األصفھاني ، مكتبة األعالم اإلسالمي ، ط -٧٧
 ھـ) . ١٤١٤ ، ة(مك

  

  

  

  

  

   



 

  ) . م٩٧٠/ھـ٣٦٠الطبراني ، سلیمان بن احمد بن أیوب اللخمي (ت

 م) .١٩٩٥المعجم األوسط ، طارق بن عوض اهللا ، دار الحرمین ، ( د.م ،  -٧٨

 ، دار الكتب العلمیة ، ( بیروت ،) . المعجم الصغیر -٧٩

، دار إحیاء التراث العربي ، (  ٢یر ، حمدي عبد المجید السلفي ، طبعة المعجم الكب -٨٠
  م ) . ١٩٨٦القاھرة ، 

  ) .م١١٥٣/ھـ٥٤٨الطبرسي ، أبو علي الفضل ابن الحسن ( ت

 ،  ، مؤسسة أھل البیت إلحیاء التراث إعالم الورى بأعالم الھدى -٨١

  ھـ) .١٤٢٠تفسیر جوامع الجامع ،  مؤسسة النشر اإلسالمي ، ( قم ، -٨٢

 م).١٩٩٥مجمع البیان في تفسیر القرآن ، مؤسسة األعلمي ، (بیروت،  -٨٣

 ).م٩٢٢/ھـ٣١٠ت( الطبري، جریر بن محمد جعفرأبو الطبري،

  ، بیروت - العلمیة الكتب دار: النشر دار، والملوك  األمم تاریخ -٨٤

جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، ضبط و توثیق و تخریج : صدقي جمیل العطار  -٨٥
 م) .١٩٩٥ /، دار الفكر ، ( بیروت 

 ).م١٠٦٧/ھـ٤٦٠ت( الحسین بن محمد جعفر ابو لطوسي،ا

 العلمیة، المطبعة ،األمین شوقي احمد وترتیب تصحیح القرآن، تفسیر في التبیان  -٨٦
 ).م١٩٥٧/ھـ١٣٧٦النجف(

 ،اآلداب مطبعة العلوم، بحر حسین السید مراجعة الشافي، تلخیص -٨٧
 ).م١٩٦٣/ھـ١٣٨٣،النجف(

 ).ھـ١٤٠٣،قم( المدرسین جامعة ،اإلسالمي النشر مؤسسة العشرة، الرسائل -٨٨

 ).م١٠٦١/ھـ٤٥٣ت( بكر ابو العربي، ابن

 ،)وسلم علیھ اهللا صلى( النبي بعد الصحابة مواقف تحقیق في القواسم العواصم من -٨٩
 ).م١٩٨٦/ھـ١٤٠٦- بیروت( العلمیة، المكتبة الخطیب، الدین محب تحقیق

  

  



 

 ).م١١٧٥/ھـ٥٧١( الشافعي الحسین بن علي القاسم ابو عساكر، ابن

 دار: النشر دار ، األماثل، من حلھا من وتسمیة فضلھا وذكر دمشق مدینة تاریخ  -٩٠
 العمر غرامة بن عمر سعید أبي الدین محب: تحقیق ،١٩٩٥ - بیروت -  الفكر

 )م١٩٧٠ھـ١٣٩٠(تالعسكري  الدین العسكري ،نجم

 مطبعة( وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى وناصره الرسول حامي السالم علیھ طالب أبو  -٩١
 ھـ )١٣٨٠ األشرف النجف في اآلداب

 سنة والمتوفى ٤٥١ عام المولود الفارسي إسماعیل بن الغافر عبد الحسن ، أبو الفارسي
  ھـ\٥٢٩

 جماعة:  الناشر،  المحمودي كاظم محمد : ، السیاق من المنتخب - نیسابور تاریخ  -٩٢
   ھ ١٣٦٢ - ق  ھ ١٤٠٣ سنة في:  المطبوع المقدسة قم في العلمیة الحوزة في المدرسین

 ).م١٢٠٩/ھـ٦٠٦ت( عمر بن محمد عبد ابو الرازي، الفخر

 )طھران( الكبیر، التفسیر -٩٣

 ).م٨٨٩/ھـ٢٧٦ت(الدینوري مسلم بن اهللا عبد محمد ابو قتیبة، ابن

 ).م١٩٩٠-بیروت( شري، علي تحقیق والسیاسة، اإلمامة -٩٤

 ).المیالدي التاسع/الھجري الثالث القرن اعالم من( ابراھیم بن علي الحسن ابو القمي،

 ).م١٩٩١/ھـ١٤١٢-بیروت( القمي، تفسیر -٩٥

 ).م١٣٧٢/ھـ٧٧٤( ،أبوالفدا إسماعیل بن عمر الدمشقي  كثیر، ابن

 العلمیة، الكتب دار واخرون، ملحم بو احمد الدكتور تحقیق والنھایة، البدایة  -٩٦
 ).بیروت(

 ).ھـ١٤٠٦/بیروت( المعرفة، دار الكریم، القرآن تفسیر -٩٧

 م)٩٣٤ھـ / ٣٣٢أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید ( الكوفي أبن عقدة

 ) ، تجمیع عبد الرزاق محمد حسین فیض الدین لیھ السالمالمؤمنین (عفضائل أمیر  -٩٨

  

  



 

 م) .٩٨٦ھـ/٣٥٢أبو القاسم علي بن أحمد بن موسى بن جعفر ابن اإلمام الجواد ( -الكوفي

شرح األخبار في فضائل األئمة األطھار ، تحقیق : محمد الحسیني الجاللي ،  -٩٩
 م) .١٩٩٥ /(قم  ٢بعةمؤسسة النشر اإلسالمي ، ط

المناقب و المثالب ، تحقیق : ماجد بن أحمد العطیة ، منشورات مؤسسة األعلمي   -١٠٠
 .م) ٢٠٠٢/(بیروت ١بعھ للمطبوعات ، ط

  م) .٩١١ھـ / ٣٠٠الكوفي : محمد بن سلیمان (ت 

مناقب اإلمام أمیر المؤمنین ، تحقیق : محمد باقر المحمودي ، مجمع أحیاء الثقافة  -١٠١
 ) .  ١٤١٢ /( قم  ١بعة اإلسالمیة ، ط

 ).م١٢٥٨/ھـ٦٥٨ قتل( یوسف بن محمد اهللا عبد ابو الكنجي،

   ٣بعةط ،)السالم علیھ( طالب ابي بن علي مناقب في الطالب كفایة  -١٠٢
 ).ھـ١٤٠٣/بیروت(

 ).م٨٨٨/ھـ٢٧٥ت( القزویني یزید بن محمد اهللا عبد ابو ماجة، ابن

 ).م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١،بیروت( العربي، التراث إحیاء دار ماجة، ابن سنن -١٠٣

 ).م١٠٥٨/ھـ٤٥٠ت( البصري حبیب بن محمد بن علي الحسن أبو الماوردي، 

 ).بیروت( العلمیة، الكتب دار الدینیة، والوالیات السلطانیة اإلحكام  -١٠٤

 ).م١٥٦٧/ھـ٩٧٥ت( الدین حسام بن علي الھندي، المتقي

 الكتب دار الدمیاطي، عمر محمود تحقیق ،واألفعال األقوال سنن في العمال كنز -١٠٥
 )م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤،بیروت(٢بعةط العلمیة،

 ).م١٦٩٩/ھـ١١١١ت( باقر محمد المجلسي، 

 الوفاء مؤسسة ،األطھار األئمة إخبار لدرر الجامعة األنوار بحار -١٠٦
 ).م١٩٨٣/ھـ١٤٠٣،بیروت(

  م) ١٢٩٤ھـ / ٦٩٤محب الدین الطبري : أبو جعفر محمد بن عبد اهللا ( ت 
 )  . ةمكذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ، أنتشارات جھان ، ( طھران  -١٠٧

  
  



 
  محمد بن الحسین القاسم أبو

 سید محمد: تحقیق لبنان، - المعرفة دار: النشر القرآن، دار غریب في المفردات -١٠٨

 كیالني

  م )  ١٠١٩ھـ /  ٤١٠أبن مردویة : أبي بكر أحمد بن موسى األصفھاني (ت 
أبي طالب و ما نزل من القرآن في علي ،عبد الرزاق حسین حرز  مناقب علي بن -١٠٩

 ھـ) .١٤٢٤/( قم   ٢بعة الدین ، دار الحدیث ، ط
 

  م) ٩٥٨ھـ/  ٣٤٦المسعودي :أبو الحسن علي بن الحسین بن علي الھذلي (ت 

التنبیھ و األشراف ، تحقیق : عبد اهللا إسماعیل الصاوي ، أعادت طبعھ مكتبة المثنى  -١١٠

  ).م١٩٩٩  /، (بغداد 

 ، بیروت١بعةمروج الذھب و معادن الجوھر ، دار أحیاء التراث العربي ، ط -١١١

   ، بیروت٣دار أحیاء التراث العربي ، طبعة ،الظنون كشف -١١٢

 ).م٨٧٤/ھـ٢٦١ت( النیسابوري، القشیري الحسن، الحجاج ابو بن مسلم

 ).م٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠،بیروت( العربي، التراث إحیاء دار مسلم، صحیح -١١٣

  ).م١٠٤٤/ھـ٤٣٦ت( الحسین بن علي طالب ابو الشریف، المرتضى،

مھدي الرجائي ، دار القرآن الكریم  تحقیقرسائل المرتضى ، تقدیم : أحمد الحسینى  -١١٤

  . ١٤٠٥، قم ، 

 . طھران الصادق، مؤسسة ،اإلمامة في الشافي -١١٥

  ١٠١٩ سنة الھند بالد التستري الشھید في الحسیني اهللا نور السید القاضي: مرعشي ال

 السید اهللا آیة األستاد فضیلة ھامة بقلم نفیسة تعلیقات الباطل مع الحق وإزھاق إحقاق -١١٦

 إیران. – النجفي، قم المرعشي العظمى اهللا آیة مكتبة منشورات من النجفي الدین شھاب

 ).م٨٢٧/ھـ٢١٢ت( نصر المنقري، مزاحم ابن

 الحدیثة، العربیة المؤسسة ھارون، السالم عبد تحقیق صفین، وقعة -١١٧
 ).م١٩٩٤/ھـ١٤١٤(٣بعةط

  



 

 . یوسف الحجاج ابو الدین جمال المزي، 

 معروف عواد بشار الدكتور تحقیق الرجال، أسماء في الكمال تھذیب -١١٨
 ).م٢٠٠٢/ھـ١٤٢٢،بیروت(

 ).م١٠٩٠/ھـ٤٨٣ت( الشافعي محمد بن علي الحسن ابو المغازلي، 

 .)ھـ١٤٠٣،بیروت(٣بعة ط االضواء، دار طالب، ابي بن علي اإلمام مناقب  -١١٩

 .)م١٩٧٢/ھـ١٣٩٢،النجف(٤بعةط ،اآلداب مطبعة ،)السالم علیھ( الحسین مقتل -١٢٠

 ).م١٤٤١/ھـ٨٤٥ت( علي بن الدین تقي المقریزي،

 والحفدة واألحوال األموال من) وسلم علیھ اهللا صلى( للنبي بما اإلسماع إمتاع  -١٢١
 العلمیة، الكتب دار النمیسي، الحسین عبد محمد تحقیق والمتاع،

 ).م١٩٩٠/ھـ١٤٢٠،بیروت(

 ).م١٣١١/ھـ٧١١ت( الفضل ابو الدین جمال منظور، ابن 

 ).م٢٠٠٥/بیروت( العلمیة، الكتب دار حیدر، احمد عامر تحقیق العرب، لسان -١٢٢

 ).م٩١٥/ھـ٣٠٣ت( شعیب بن احمد الرحمن عبد ابو النسائي،

 ).بیروت( العلمیة، الكتب دار ،)السالم علیھ( المؤمنین أمیر خصائص تھذیب -١٢٣

(  ١السنن الكبرى ، تحقیق : عبد الغفار سلیمان البنداري ، دار الكتب العلمیة ، ط -١٢٤

  م) . ١٩٩١ –بیروت 

 ).م١٠٣٨/ھـ٤٣٠ت( االصبھاني اهللا عبد بن احمد نعیم، ابو

 ).م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠،بیروت(٣بعة ط االصفیاء، وطبقات االولیاء حلیة  -١٢٥

 ).م١٢٧٧/ھـ٦٧٦ت( الدین محي زكریا ابو النووي،

 ).بیروت( العلمیة، الكتب دار ، الوسائل مستدرك -١٢٦

 ).م١٣٣٢/ھـ٧٣٣ت( الوھاب عبد بن احمد الدین شھاب النویري،

 العلمیة، الكتب دار ترمیني، المجید عبد تحقیق العرب، فنون في اإلرب نھایة -١٢٧
 ).ھـ١٤٢٤-بیروت(

  



 

 ).   م٨٣٣/ھـ٢١٨ت( الملك عبد ھشام، ابن 

 والتوزیع، للنشر المختار مؤسسة رضوان، جامع رضوان تحقیق النبویة، السیرة  -١٢٨
 ).م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦،القاھرة(

  ).م١٥٦٦/ھـ٩٧٤ت(حجر ابن لھیتمي،ا

 ).م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠-بیروت( العلمیة، الكتب دار المحرقة، الصواعق -١٢٩

  ).م١٤٠٤/ھـ٨٠٧ت( بكر أبي بن علي الحافظ الھیثمي،

 الكتب دار :عبد السمیع الناشر محمود خالف تحقیق الفوائد، ومنبع الزوائد جمع -١٣٠
  . ) م ٢٠٠١ ، ـھ ١٤٢١(١ الطبعة لبنان بیروت  العلمیة

  م) .١٠٧٥ھـ / ٤٦٨الواحدي : أبي الحسن أحمد بن محمد ( 

  م) .١٩٦٨ –أسباب النزول ، دار الباز للنشر و التوزیع ، ب.ط (مكة المكرمة  -١٣١

الوجیز في تفسیر لكتاب العزیز ، تحقیق : صفوان  باسمتفسیر الواحدي المعروف  -١٣٢
 ھـ) . ١٤١٥ /( بیروت  ١بعةعدنان داوودي ، ط

 الوادعي : أبي عبد الرحمن مقبل بن ھادي 

    م٢٠٠٤ھـ /١٤٢٥رجال الحاكم في المستدرك ،مكتبة صنعاء األثریة،الطبعة الثانیة  -١٣٣

 ).م٨٢٢/ھـ٢٠٧ت(عمر بن محمد الواقدي،

 ).ھـ١٤١٨/ قم(٢بعةط جونسن، مارسدن تحقیق المغازي، -١٣٤

 .)م٩٠٤/ھـ٢٩٢( یعقوب بن احمد الیعقوبي، 

 ).بیروت( صادر، دار الیعقوبي، تاریخ  -١٣٥

 ).م١٢٢٨/ھـ٦٢٦ت( اهللا عبد ابو الدین شھاب الحموي، یاقوت 

 ).بیروت( العلمیة، الكتب دار الجندي، العزیز عبد مزید تحقیق البلدان، معجم  -١٣٦

 ا ھـ) ٤٤٦( القزویني الخلیل بن إبراھیم بن أحمد بن عبد اهللا بن خلیل الخلیلي یعلى أبو

 مكتبة :الناشر( إدریس عمر سعید محمد د :لمحققاإلرشاد في معرفة علماء الحدیث  ا -١٣٧
  ).ھـ ١٤٠٩ ١ الطبعة الریاض ، الرشد

  



 

الثانویة لمراجع 

 األبیاري : إبراھیم .

 .١٩٨٧، القاھرة ، ١بعة المصري ، ط نظریات في التاریخ اإلسالمي ، دار الكتاب -١٣٨

 حسن . ،األمین 

  .م١٩٩٧ /بیروت   ٢بعة مستدركات أعیان الشیعة ،  دار التعارف للمطبوعات ، ط -١٣٩

  ھـ )١٣٧١محسن (ت  ،األمین 

 أعیان الشیعة ، تحقیق حسن األمین ، دار التعارف للمطبوعات بیروت  -١٤٠

دار التعارف للمطبوعات عشر علیھم السالم ،دراسة و تحلیل  سیرة األئمة األثنا -١٤١

 (بیروت) 

  

  ھـ ١٣٩٢األمیني : عبد الحسین ت 

  م١٩٧٧ /بیروت ٤بعةالغدیر في الكتاب و السنة و األدب ، دار الكتب العربي ، ط -١٤٢

  البدري ، سامي 

 /(قم  ٣ بعةالسیرة النبویة ، تحقیق حسین البدري ، سامي المظفر ، دار الفقھ ، ط -١٤٣

  م) .  ٢٠٠٥

) لیھ السالمشبھات و ردود الرد على شبھات أحمد الكاتب حول إمامة أھل البیت (ع -١٤٤

  ( قم) .   ٤ بعةو وجود المھدي المنتظر ، دار الفقھ ، ط

  بیضون : إبراھیم .

اإلمام علي  في رؤیة النھج و روایة التاریخ ، بیسان للنشر و التوزیع و اإلعالم ،  -١٤٥

  م) .١٩٩٩ /(بیروت  ١بعة ط

  التستري : محمد تقي .
 م) .١٤١٩،(قم ١بعة قاموس الرجال ، مؤسسة النشر اإلسالمي ، ط -١٤٦

  

  



   

  جرداق : جورج . 
 م .١٩٩٧بیروت  ٢بعة روائع نھج البالغة ، مركز الغدیر للدراسات اإلسالمیة ، ط -١٤٧

 السید الجمیلي

) ، علیھم السالمألھل البیت (المجمع العالمي  وسلم، علیھ اهللا صلى النبي صحابة -١٤٨
  .  ٢٠٠٧، قم ،  ١ط

  الحسن :نزار .

علیھم لیھم السالم في تفاسیر أھل السنة ، المجمع العالمي ألھل البیت (عأھل البیت  -١٤٩
  .  ٢٠٠٧، قم ،  ١) ، طالسالم

  حسین : عبد المنعم . 

  م) .١٩٩٨ /. بنو فاطمة اھتدیت ، دار المعروف ، (قم  -١٥٠

  حسین : طھ . -

 (القاھرة) . بمصرالفتنة الكبرى ، دار المعارف  -١٥١

  الخضري محمد.
( مصر  ٨بعة محاضرات تاریخ األمم اإلسالمیة ، المكتبة التجاریة الكبرى ، ط -١٥٢

  ھـ) .١٣٨٢/

  الخوئي : أبو القاسم الموسوي .

 م) ١٩٩٢ بیروت( ٥طبعة . معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة ،  -١٥٣

 دخیل : محمد حسن .

 م .٢٠٠١ /بیروت   ١بعةاإلمام علي  من الوالدة إلى الشھادة ، دار المرتضى ط -١٥٤

 الریشھري : محمد . بمساعدة السید محمد كاظم الطباطبائي و محمود الطباطبائي 

) في الكتاب و السنة و التاریخ ، تحقیق : مركز علیھم السالمموسوعة اإلمام علي (  -١٥٥
 ھـ) .١٤٢٥ /(قم  ٢ة بعبحوث دار الحدیث ، دار الحدیث ، ط

 الزركلي : خیر الدین .  

 م . ١٩٨٠ /بیروت ، ٥بعة األعالم ، دار العلم للمالیین ، ط -١٥٦

  السویج : حیدر رجب الموسوي . -
 صفین و التحكیم ، أصدارات مركز أھل البیت (البصرة) . -١٥٧

  



 

  الشیرازي : ناصر مكارم . 
  ) .یروتب (. األمثل في تفسیر كتاب اهللا المنزل ، -١٥٨

  محمد صادق الصدر الصدر :  -

  م . ١٩٩٧ یوت/ب ٢بعة مركز الغدیر للدراسات اإلسالمیة ، ط ،حیاة أمیر المؤمنین -١٥٩

  الطباطبائي : محمد حسین . -
(قم عة المدرسین في الحوزة العلمیة ،المیزان في تفسیر القرآن ، منشورات جما -١٦٠

 المقدسة) 
  العاملي : جعفر مرتضى . 

ھـ ١٤٢٣، األولي بعةطال للدراسات اإلسالمي المركز، والخوارج  السالم علیھ  علي -١٦١

 لبنان بیروت  اإلنماء سنتر العبد بئر:  للدراسات العنوان اإلسالمي ،المركزم٢٠٠٢، 

 ٣بعة ) ، المركز اإلسالمي للدراسات ،طعلیھ السالمالصحیح من سیرة األمام علي ( -١٦٢

  م . ٢٠١٠، بیروت ، 

 عبد الحمید : صائب .

(بیروت    ١بعة علم التاریخ و مناھج المؤرخین ، الغدیر للدراسات و النشر ، ط  -١٦٣

 م)٢٠٠١/

   شلبي أحمد لدكتور:ا شلبي
 مكتبة الرابعة القاھرة الطبعة جامعة -  العلوم دار كلیة ،حیاة اإلمام علي علیھ السالم -١٦٤

 ١٩٧٣ سنة الرابعة المصریة الطبعة النھضة

 سعاد ماھر ، ماھر 

 / نجف( ١بعةمركز بحوث دار الحدیث ، دار الحدیث ، ط ،علي اإلماممشھد  -١٦٥
  ھـ) .١٤٢٧

  سره اهللا قدس، المجلسي باقر محمد
لبنان ،  – بیروت الوفاء األطھار مؤسسة األئمة أخبار لدرر الجامعة األنوار بحار -١٦٦

  لبنان - بیروت - الوفاء مؤسسة م ١٩٨٣ -  ھ١٤٠٣ المصححة الثانیة الطبعة

  

  



 

 المیالني : ھاشم .

) في نھج البالغة ، العتبة العلویة المقدسة علیھ السالمسیرة اإلمام أمیر المؤمنین ( -١٦٧

 م) .٢٠١١ /،(النجف األشرف 

 م) .٢٠١٢ /العتبة العلویة المقدسة ،(النجف األشرف ،دراسات في منھاج السنة  -١٦٨

  النصر اهللا : جواد كاظم منشد .-
 /(البصرة طبعة معتزلة البصرة ، دار الفیحاء ، فكرفي )علیھ السالماإلمام علي ( -١٦٩

   م) .٢٠١٣

،قم ١ بعة) ، الغدیر للطباعة والنشر ، طعلیھ السالمفضائل أمیر المؤمنین علي ( -١٧٠

 م .٢٠٠٩المقدسة ، 

 فلھوزن  یولیوس

 الرحمن عبد.  د وتقدیم ، ترجمة) الدینیة السیاسیة المعارضة(  والشیعة الخوارج -١٧١
 الطبعة، عثمان سعید/  النشر على المشرف، والنشر للكتب الجلیل دار الناشر،  بدوي

 .) ١٩٩٨(  الخامسة
١٧٢-  

  :االطاریح و الرسائل الجامعیة

  )علیھ السالم اإلمام علي ( ،جیاد : حاتم كریم  

في كتابات المستشرقین دراسة تاریخیة تحلیلیة ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ،  -١٧٣

  .م ٢٠٠٧كلیة اآلداب ، جامعة الكوفة ، 

 أیـــاد،  كــــاظم راجـــح

 اإلمام علي بن أبي طالب (علیھ السالم) في مؤلفات مؤرخي القرن الثالث الھجري -١٧٤

 كلیة التربیة في جامعة القادسیة دكتوراه ،أطروحةدراسة في دوره السیاسي والفكري

 .م٢٠١٠

 عبد اهللا السنكاوي ، صالح الدین 

حاكم وما استدرك على الصحیحین ،رسالة ماجستیر ،كلیة الشریعة في اإلمام ال -١٧٥

 م.١٩٨٦جامعة بغداد 



  

  

طالب في  أمیر المؤمنین علي بن ابيھ علي العبد المنعم ،عبد اهللا بن سلمان ، فق -١٧٦

،جامعة الریاض الحدود والجنایات أثره في التشریع الجنائي اإلسالمي، رسالة ماجستیر

  م.٢٠٤،

  .یاسمین،سالم مطرود سند 

تاریخ الرسل و الملوك لمحمد بن جریر الطبري مصدرًا لدراسة سیرة اإلمام علي  -١٧٧
جامعة البصرة  ،كلیة اآلداب ماجستیر رسالة  ، دراسة نقدیة تحلیلیة،) لیھ السالم(ع

 .م٢٠١٣

 ، حسین الشاكري

:  المطبعة، م ١٩٩٧ -  ھ ١٤١٨:  الطبع سنة، المؤلف:  الناشر، الجمل عقر ثم -١٧٨
  .المقدسة قم - إیران في اإلسالمیة الجمھوریة، ستارة:  المطبعة،  ھ ١٤١٨/  األولى

 النصر اهللا : جواد كاظم منشد .

علیھ رؤیة اعتزالیة عن األمام علي (شرح نھج البالغة ألبن أبي الحدید ألمعتزلي  -١٧٩
، النجف األشراف ،  بعة) ، أطروحة دكتوراه منشورة ، مكتبة ذوي القربى ، طالسالم
٢٠٠٤. 

١٨٠-  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الدوریات

  صیھود الحسین عبد إیاد

موضوعات من مستدرك الحاكم أخرجت من الفضائل للحافظ الذھبي ،دراسة  -١٨١
 ق ،جامعة كربالء ،كلیة التربیة وتحقی

 جاسم ، أحمد عبد الستار 

في مسنده وأورده في عللھ مجلة الفتح ،العدد أحد بن حنبل كما أخرجھ تطبیقات   -١٨٢
 م.٢٠٠٨ الثالث والثالثون جامعة دیالى ،كلیة القانون ،

 عبد الستار جاسم ،أحمد 

تسع والخمسون ، ة دیالى المن غمزھم الحاكم في مستدرك على الصحیحین ،مجل -١٨٣
  م ٢٠١٣

 مجموعة أساتذة 

طبقات الصحابة والتابعین عند الحاكم النیسابوري في كتابة معرفة علوم الحدیث  -١٨٤
وكمیة االجناس   ،مجلة جامعة األنبار كلیة العلوم اإلنسانیة ،المجلد الرابع العدد الخامس 

 م.٢٠١٣عشر نیسان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 



  )١(رقم مصنفات الحاكم النیسابوري : ملحق 

  المصدر   الكتاب 

؛ السبكي ، ٤٧٣/ ص٥، تاریخ بغداد جالخطیب البغدادي   األربعین 
؛ الذھبي ، ١٦٧/ ص٤طبقات الشافعیة ج

  . ١٦٣/ص١٧سیرج

  . ١٦٢/ ص٣؛ تذكرة ج١٦٣/ص١٧الذھبي ، سیرج  األسماء والكنى 

  .١٦٢/ ص٣؛ تذكرة ج١٦٣/ص١٧سیرجالذھبي ،   اإلكلیل في دالئل النبوة 

  ١٦٧/ ص٤السبكي ، طبقات الشافعیة ج  أمالي 

؛ الذھبي ، ١٦٧/ ص٤السبكي ، طبقات الشافعیة ج  تاریخ نیسابور 
   .  ٢٦٧/ ص٨ج السمعاني ،االنساب؛ ١٦٣/ص١٧سیرج

؛ الذھبي ، ١٦٧/ ص٤السبكي ، طبقات الشافعیة ج  الدعاء 
  .٩٨نیسابور ،ص؛ الفارسي ، تاریخ ١٦٣/ص١٧سیرج

الفارسي ، تاریخ ؛  ٢٦٧/ ص٨ج السمعاني ،االنساب  الضعفاء 
    .٩٨نیسابور ،ص

؛ السبكي ، ٤٧٣/ ص٥، تاریخ بغداد جالخطیب البغدادي   علل الحدیث 
؛ الذھبي ، ١٦٧/ ص٤طبقات الشافعیة ج

  .١٦٣/ص١٧سیرج

خلكان ،وفیات ؛أبن ٨٤٠/ ص٣ابن یعلي خلیل ، اإلرشاد ج  فضائل فاطمة الزھراء 
   .٢٨٠/ص٤ج

  .١٦٢/ ص٣؛ تذكرة ج١٦٣/ص١٧الذھبي ، سیرج  فوائد الشیخ  

 ؛١٦٢/ ص٣؛ تذكرة ج١٦٣/ص١٧الذھبي ، سیرج  ما تفرد بھ كل من اإلمامین 
الفارسي ، تاریخ ؛  ٢٦٧/ ص٨ج السمعاني ،االنساب

    .٩٨نیسابور ،ص
 ؛١٦٢/ ص٣؛ تذكرة ج١٦٣/ص١٧الذھبي ، سیرج  مزكي األخبار 

الفارسي ، تاریخ ؛  ٢٦٧/ ص٨ج السمعاني ،االنساب
    .٩٨نیسابور ،ص



  .١٦٢/ ص٣؛ تذكرة ج١٦٣/ص١٧الذھبي ، سیرج  المستدرك على الصحیحین 

؛أبن خلكان ،وفیات ٨٤٠/ ص٣ابن یعلي خلیل ، اإلرشاد ج  معجم الشیوخ 
  .٢٨٠/ص٤ج

الذھبي ، ؛ ١٦٧/ ص٤السبكي ، طبقات الشافعیة ج  معرفة علوم الحدیث 
   .  ٢٦٧/ ص٨ج السمعاني ،االنساب؛ ١٦٣/ص١٧سیرج

؛ السبكي ، ٤٧٣/ ص٥، تاریخ بغداد جالخطیب البغدادي   المعرفة ذكر في المخضرمین 
؛ الذھبي ، ١٦٧/ ص٤طبقات الشافعیة ج

  .١٦٣/ص١٧سیرج
؛ الذھبي ، ١٦٧/ ص٤السبكي ، طبقات الشافعیة ج  مناقب الشافعي 

  .١٦٣/ص١٧سیرج
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



التي أستدركھا الحاكم على البخاري ومسلم  )السالم علیھ(األحادیث  في حب اإلمام على
 )٢ملحق رقم (

مصدر 
  الحدیث 

الذي  الصحابي  الحدیث   إسناد الحدیث 
  ذكر الحدیث

الحاكم 
  النیسابوري 

 جعفر بن أحمد
 اهللا عبد ثنا القطیعي

 حنبل بن أحمد بن
  أبي حدثني

 وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا رسول
 طوبى علي یا لعلى یقول وسلم
 لمن وویل فیك وصدق أحبك لمن

 حدیث ھذا . فیك وكذب أبغضك
  یخرجاه ولم االسناد صحیح

 بن عمار
  )السالم علیھ(یاسر

الحاكم 
 بن عثمان بن أحمد  النیسابوري

 حبك أشد ما لسلمان رجل قال   ببغداد المقرى یحیى
 اهللا صلى اهللا رسول سمعت لعلي
 فقد علیا أحب من یقول وآلھ علیھ

 فقد علیا أبغض ومن أحبني
 صحیح حدیث ھذا ، أبغضني

  یخرجاه ولم الشیخین شرط على

ارسي الف سلمان
  )السالم علیھ(

الحاكم 
 رسول لي قال یقول علیا سمعت  األسدي حیانعن   النیسابوري

 من ... وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا
 أبغضك ومن أحبني أحبك

  أبغضني
 علیھ(علي  اإلمام
  )السالم

الحاكم 
 ثنا النخعي سعید أبو  النیسابوري

 علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال قال  ... األھوازي عبدان
 فارق فقد فارقني من لعلي وآلھ
  فارقني فقد فارقك ومن اهللا

 رضي ذر أبي
  عنھ اهللا

الحاكم 
  النیسابوري

 بن أحمد الحسن أبو 
 ثنا الشافعي الخضر
 طالب أبي بن إبراھیم
  إسحاق بن ومحمد

 وآلھ علیھ اهللا صلى نظرالنبي قال
 في سید أنت علي یا فقال علي إلى

 حبیبك اآلخرة في سید الدنیا
 وعدوك اهللا حبیب وحبیبي حبیبي
 والویل اهللا عدو وعدوي عدوى

 على صحیح ، بعدي أبغضك لمن
  ، الشیخین شرط

 عباس ابن عن
  اهللا رضي

الحاكم 
  النیسابوري

 بن بكر أبو  حدثنا
  إسحاق

 علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال قال
 أربعة بحب امرني اهللا ان وآلھ
 یحبھم انھ وأخبرني أصحابي من
 وكلنا اهللا رسول یا ھم من قلنا قال

 ان اال فقال منھم نكون ان نحب
 ان اما قال ثم سكت ثم منھم علیا
 حدیث ھذا ، سكت ثم منھم علیا

 ولم مسلم شرط على صحیح
  ، یخرجاه

  

 عن بریدة ابن
  أبیھ
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Submitted 

In the name of God the Merciful 
((Explain to me says the Lord of my chest () is pleased me my order () and the 

solution knot of my tongue () Evgahoa say)) 
 

       Thank God for the blessing and his thanks for what has inspired, praise 
including feet, then prayer and peace upon the best companions created ALHadi 
Sadiq Secretary Secretary Prophet Muhammad and his family divine good Gp 
blessed and after .. 
     Despite the large number of compositions and sequencing from Imam Ali (peace 
be upon him) in different eras, but it was not able to go only a few of the biography 
of this character in all its aspects, especially standing by the Great Prophet (may 
Allah bless him and his family) in carrying Islamic message and its response to the 
hypocrites and infidels , was his virtues are not, myriad, so that his enemies were 
not able to erase them, but, God willing, to remain witness to those Alveazaviat 
which bestowed by Allah, which is the no parking was spared effort even in the last 
moments of his life from the call by all means to preservation of Islam and jihad 
until martyrdom. 
     Let us not exaggerate if we say that the confusion and distortion campaigns, 
which affected the biography of Imam Ali (peace be upon him) for decades 
successive in all its aspects was unprecedented in history ever seen, whether from 
individuals who are numerous scientific specialties modernizers and scholars, 
scientists, and others as well as their whims and their motives, which comes in the 
forefront of the large amounts that provide For some of them this as well as groups 
within the scope of some Islamic sects recruited itself to serve the ruling authorities 
that have been developed systematic programs to achieve its goals, but in spite of all 
that has remained his every vivid detail, as I wrote different authors worked on the 
show right word through the collection of novels and texts Bosanidha and recording 
of the biography of Imam Ali (peace be upon him) and his role in the life of the 
Prophet (may Allah bless him and his family) and they made his commitment to 
Islam and his virtues, including the book's ruling Alnisabure marked "Mustadrak to 
correct the governor Alnisabure" 
      The Our selection for this study for several reasons, foremost among which the 
ruling Alnisabure is one of the prominent Sunni scholars and scientific stature are 
well known in the books of modern scholars as well as irrigated Te Besides, it has 
counted this book of books reliable Asahah it out conversations and stories and ones 
that belong to the people of the house and specifically Imam Ali (peace be upon 
him) deliberately concealed and a lot of them Bukhari and Muslim various reasons, 
including the fear of the ruling or her adulation authorities as well as the impact of 
public opinion, which has become intolerance and ignorance dominant feature of 
most of them. It seems that the ruling Alnisabure was confident of the conversations 
recounted and reached his knowledge and his knowledge of modern science in 
saying it was "correct and on-Bukhari and Muslim condition but did not Akhrajata" 



so it has taken out and make it felt attached Basahhristin. The book's ruling 
Alnisabure Mustadrak the correct books Asahah important that her stature scientific 
when historians and owners of the flag, and that the cause of criticism by some 
historians to him is what is narrated from the conversations and stories about Imam 
Ali (peace be upon him) and especially some conversations identified some of 
which modern birds that talk of I was his master, and did not find any reason to 
criticize other historians it. 
 Boot: the ruling Alnisabure and his book on the correct Mustadrak 
Chapter One 
What Astdrickh ruling Alnisabure for the emergence of Imam Ali (peace be upon 
him) and his role in the era of the Prophet (may Allah bless him and his family). 
First topic: Imam Ali (peace be upon him) in Mecca, his life and upbringing 
The second topic the role of Imam Ali (peace be upon him) in the call to Islam and 
immigration to the city 
Chapter II 
 What Astdrickh ruling Alnisabure about the role of Imam Ali (peace be upon him) 
in state-building in civil Covenant. 
The first part, his role in building the state in civil Covenant 
The second topic participation in the invasions and Saraya 
The third topic role in other events 
Chapter III 
 What Astdrickh ruling Alnisabure about the status of the Imam (peace be upon 
him) when the Prophet (peace be upon him and his family), intellectual and social 
effects and position (peace be upon him) of some of the events in the era of the 
Caliphs. 
First topic stature when the Prophet (peace be upon him and his family) and social 
thought and its effects 
The second topic position of Imam Ali (peace be upon him) of some of the events of 
the era of the Righteous Rashed 
Chapter IV 
What Astdrickh ruling Alnisabure of the succession of Imam Ali (peace be upon 
him) and the most prominent events in which (3540h / 655660m) 140-171 
First Section of the oath of allegiance succession 
Section II struggle in the face of conflict with the succession and his martyrdom and 
burial 

 


