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  .نهج البالغة) ١(خطبة رقم  (١)
  .من خطبة لها سالم اللَّه عليها نذكرها ان شاء اللَّه في آخر كتابنا (٢)
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  ١٠/٢٤٠ وكنز العمال ،٦/٣٦٩واالغاني، ٢/٨٢٢ي الواقدي ومغاز،٣/٥٤ الطبري (١)
  .٥٨ /١٠ي والطبر٩/٥٣أبي الحديد في شرح النهج  وابن ٣٥١ /٢ ومروج الذهب٥٧١ /٦ األغاني (٢)
  .١٣٦ /١٦ ابن أبي الحديد في شرح النهج (٣)
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  .تخلفوا عن مباشرة القتال (١)
  .٦/٣٧٠ االغاني (٢)
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  .٥٧٦ الموفقيات ٤/٤١  مروج الذهب١٢٩/ ٥ شرح ابن أبي الحديد (١)
  .٨/٩٠ة لبداية والنهاي وا١٦/٤٦ وشرح النهج ٤٥ ومقاتل الطالبين ٨/٤٨٨طبقات ابن سعد  (٢)
  ٦٤ ص ١٣ وج ٢٧٦ ص ١١كنز العمال ج  (٣)
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  .تاريخ الخلفاء للسيوطي (١)
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ــذكرة الخـــواص  (١) ــات النـــساء  ٣٥: تـ ــة ريـــا حاضـــ     ٣٤ بالغـ ــساكر فـــي ترجمـ ــاريخ ابـــن عـ ة يزيـــد ن وتـ

  ٦٨/٩٠:  وتاريخ دمشق ايضا١٠/٦٠ً والطبري ٤/٧٢  وشرح النهج٨٠الطالبين ص  ومقاتل
  .٥/٢٩٠ وابن األثير٧/٢٤١والمنتظم البن الجوزي  ٧/٦٠ واالغاني ٣/٢٢٩ مروج الذهب (٢)
  .٣/٢٢٩مروج الذهب  (٣)
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  .٦٢٨٦صحيح البخاري حديث  (١)
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  .٢/٣٦٧ ومروج الذهب ١١/١٥٠ل ا وكنز العم٣/٢١٠ والكامل البن االثير ٤/٤٥٧تاريخ الطبرى  (١)
  .٢/٣٧١روج الذهب  وم٨/٥٩/٦٢ واالغاني ٣/٢٤٠ والكامل ٤/٥٠٢/٥٠٩الطبري  (٢)
 من سـورة االسـراء وكـذلك تفـسير القرطبـي          ٦٠ والفخر الرازي في تفسير آية       ٩/٢٢٠شرح النهج    (٣)

 ١٤/٣٩ و١١/١٦٣ وكنـــز العمـــال  ٥٧/٣٤١والـــدر المنثـــور والبرهـــان وتـــاريخ دمـــشق البـــن عـــساكر       
  .٨/٢٤٨والغدير 



١٩ 


א
א







אא،FFאאא
אEאWאאF١EK 

אאאW
אFאא

אאא،FFWאאאא
אאEF٢EK 

אאאא
אTW،אא

WאFWאא
אאאא

،אאאאא
א،אאF٣EK 

א،אאWא
אאאW

אFWAאא@
אWאאF٤EK 

Wא،א
،אא

                                                 
  .٢١٨  ووقعة صفين٤/٧٩شرح النهج  (١)
  .٦/٢٨٩ وشرح النهج ١٠/٥٨ الطبري  وتاريخ٢٢٠وقعة صفين  (٢)
  .١١/١٥٧ وكنز العمال ١٦/٤٤ وشرح النهج ٤٤مقاتل الطالبيين  (٣)
  .١٠/١٤٢ والغدير ٤/٣٢ وشرح النهج ١٠/٥٨ وتاريخ الطبري ٢١٦صفين  (٤)
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  .٢١٨وقعة صفين  (١)
  .١١/١٥٩كنز العمال  (٢)
  .٥/٩٣العقد الفريد  (٣)
  .١٠/١٤٠ والغدير لألميني ٢١٩صفين  ووقعة ٥/٥٨٠مسند احمد بن حنبل  (٤)
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  .١٥/١٤٩شرح النهج  (١)



٢٢ 

 




א








# 
   

 




FW مع النبي Tعلي  
אאאאאא

אאאאא
אאאאאא
Fא،K 

אא،א
אFאEF١EK 

א T
FAאאאא@F٢Eא

אאא،
אאאאאאא

Tא،
TWAאFא،אא،

،אא
א،،

@K 

                                                 
 ١٣/٥٨ مـن سـورة الـشعراء وكنـز العمـال            ١١٤ وفـي التفـسير آيـة        ٢/٣٢١الطبري فـي التـاريخ      ) ٢( و (١)

 وللمزيــد انظـر الغــدير  ١/٨٩ وابـن عـساكر فــي الترجمـة    ١٣/٢١١الـنهج ال بــن أبـي الحديــد    وشـرح 
٢/٢٧٩.  
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  .٢٣٨ خطبة رقمهما  من١٣/١٩٧شرح النهج  (١)
  .٣/٤٠ واالستيعاب ٣/٢٤وترجمة ابن عساكر ٣/٧٢ و٢/٤٦٢المستدرك  (٢)
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 مناقـب ابـن مردويـه    ١٨/٢٧٨ وتفـسير القرطبـى   ٢/٣٨٨كاني بعـدة طـرق ج   سشـواهد التنزيـل للحـ    (١)

 وللمزيــــد ١/٨٢ وفرائــــد الــــسمطين ٣/٢٧٥ والــــسيرة الحلبيــــة ٣٧ تــــذكرة الخــــواص ٢٤٨/٣٤٠ص
  .٢٦٦-٢٣٩ ص ١ لالميني ح بكتاب الغدير عليك
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  .٢١٥/ ٦ وشرح النهج الحديدي٢٠٦/ ٣ والكامل البن االثير ٤٥٩/ ٤ تاريخ الطبري (١)
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  .١٣/٢٨ شرح النهج ٣/١٨٩ تاريخ الطبري ٢/٣٦٥طبقات ابن سعد  (١)
  والزبيـــر بــن بكــار فـــي  ٣/٣٩٤ الكامــل  ٢٦ مقاتـــل الطــالبين  ٣/٢٣ طبقــات  ٥/١٥٠تــاريخ الطبــري    (٢)

  .١٣١ص الموفقيات  
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  .٥/١٩٨ الكامل ٧/١١١الطبري  (١)
  .نذكرها ان شاء اللَّه في آخر كتابنا) عليها السالم(من خطبة للزهراء (٢)
  .٢١ ص ٢٢االغاني ج  (٣)
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  معجزة إنها حقًا
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حاجــة   حــديث الثقلــين مــن االحاديــث المتــواترة عنــد المــسلمين وطرقــه ومــصادره كثيــرة فــال            (١)

  .لذكرها وسردها
 مـسند احمـد بـن    ٢٤٠٨سلم مـن فـضائل االمـام علـي حـديث        صحيح مـ  : ونذكر على سبيل المثال   

ترجمـة االمـام     ٣٥٩: ٣٢٤: ٣ مستدرك الحـاكم   ١٨٧٨٠ حديث   ٤٩٢: ٥حديث زيد بن ارقم      حنبل من 
ــاريخ دمـــشق البـــن عـــساكر     علـــي بـــن ابـــي   والحـــافظ ١٩ ص ٤١ وج ٢/٣٦/٥٣٤/٥٤٥طالـــب مـــن تـ

والـصواعق  ( وليـه فعلـى وليـه     مـن كنـت      Fخصائص امير المؤمنين باب قول النبـي         النسائي في 
 ط المحمديــة بمــصر واعتــرف كغيــره بتعــدد  ١٢٤ ط الميمنيــة وص ٧٥حجــر ص  المحرقــة البــن

اعلـم ان  : }وقفوهم انهم مـسؤولون { تعالى  قولـهقال في صواعقه في تفسير       الطرق وكثرتها فقد  
المحلـى   كثيـرة وردت عـن نيـف وعـشرين صـحابياً وجـاء فـي كتـاب                طرقـاً » التمسك بهما «لحديث  

البيــت ظفــر بالعــدل والهــدى وباالمــان مــن الــضالل وبكتــاب اللَّــه          والظفــر بفقــه آل : البــن حــرم 
 فـي  - يـوم حجـة الـوداع بعرفـة     Fخطـب بـذلك رسـول اللَّـه         مقترنا بـه حتـى دخـول الجنـة وقـد          

 مـن الـصحابة فـيهم علـي بـن أبـي طالـب،               ة رواه عنـه جماعـ     -يزيـدون    مائة الف مـن الـصحابة أو      
ة بـن  فـ يحذسـعيد الخـدرى، و     هريـرة، وابـو    ابت، وزيد بن ارقم، وجابر بـن عبداللَّـه، وابـو          وزيد بن ث  

  .اليمان، رضي اللَّه عنهم
 فــي حجــة الــوداع يــوم عرفــة، وهــوعلى ناقتــه القــصواء يخطــب،    Fقــال جــابر رايــت رســول اللَّــه  

هـل بيتـي وقـال    اني تركت فـيكم مـا إن اخـذتم بـه لـن تـضلوا، كتـاب اللَّـه وعترتـى ا             : يقول  فسمعته
  :ابن ارقم

 تارك فـيكم مـا ان تمـسكتم بـه لـن تـضلوا بعـدي، احـدهما اعظـم مـن اآلخـر،                         ي ان Fقال رسول اللَّه    
كتـاب اللَّـه حبـل ممـدود مـن الـسماء إلـى االرض، وعترتـي أهـل بيتـي، لـن يفترقـا حتـى يـردا                         وهو

  .لتراث العربي دار احياء ا٥٠ ص ١المحلى ج . علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما
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א







  سباب اِّـناشدةأ

אFאאא
אא،אאאא

FאאאאאEF١EKא
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א،
אאאFא

،אאא،אאאא
אאאאאא
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  .١٢/٥٣ وشرح النهج ١٠/٣٣٧ االغاني ٢٢٣/ ٤ تاريخ الطبري (١)

אא
 


 

א 

 
 

אאאF١E
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# 
   

 




אאא
،אאאאא

אאא
אא،FאאF
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א،אא،אאא
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אאKFE
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אאאEF

אL١٤٤EWאWאא
א،Wאא،אא

אאא،אא،
Wאאאאא

א،אאWאאא
אאאWאאאאW

אאאאאאאאאאאא

                                                                                                                
  .٦/٢١ من سورة البقرة وشرح النهج ٣٤ تفسير الفخر الرازي آية(١)



٣٣ 


א
א







،אWאאאF
אW،W

אF١EK 
،אאאאאא

אאאאא،אא
،אFאGאא

GאGאG
אEFאW٢١٢٥EK 
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אאאאא،אא
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אאאאאFא،

אאאאאאא
אאא،א

FאאEאא
،אאא

TK 
אWאאW

א،،Wאאא،

                                                 
 ٣/٢٠٦/٢٢٢ وتــاريخ الطبــري  F كتــاب فــضائل اصــحاب النبــي    ٣٦٦٨صــحيح البخــارى حــديث    (١)

  .٢/٣٢٥  والكامل١/٢٧واالمامة والسياسة 



٣٤ 

 




א








# 
   

 




א،אאא،
אאא،א

א،א،אא
،אאאא
אF١Eאאא

Wא،Wא
א،אאKWא

KW،אא
אW،א

،،،אא
א،אא،אאF٢E

،אא،F٣E،
،KאWאא

אא،אא،
אא،،אא،

אK،אאא
אא،אא،אא،א

א،א،אאאא،א،

                                                 
كنتم تخافون اللَّه مـن أنفـسكم واعرفـوا لنـا مـن االمـر مثـل                  فأنصفونا ان : ة في شرح النهج   العبار (١)

  .ماعرفت االنصار لكم، واال فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون
  .ويطل عمرك: في شرح النهج (٢)
  .في فضلك وقرابتك وسابقتك وجهادك: العبارة في شرح النهج (٣)



٣٥ 


א
א







אאאא،אאאאK
אW،אאא

אאF١EW 
אאFא

Eא،אאאW
،אא،אאא

،אWאF
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אא،F٢EK 
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אאאאא

،אאאא،א
אאא،א،

א،א،
،،F٣EK 

Wאאאאאאאאאא
،אאאא

                                                 
  .١٢ ص ٦ النهج ج  وشرح٢٩ ص ١االمامة والسياسة ج  (١)
  .١٣ ص ٦ وشرح النهج ج ٣٠ ص ١االمامة والسياسة ج  (٢)
  .٢/٤٧شرح النهج  (٣)
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אTWאאF
W،

א،،
،א،אא،

א،אאאא،אא
אאF١EK 

                                                 
  .١/٣٠٧شرح النهج  (١)
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TWאא
אאא،אאאא،א

،Kאאאאא
אא،،א،אא

،א،אא،
F١EK 
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، 
؟אאWא 

TWאאKTא
؟ 

אאאFTאאWא
אF٢KE 

TWWאאא؛
Wאאא،אא،אא

                                                 
  .٩/١٣٢ :شرح النهج (١)
  .٣ /٦: المصدر نفسه (٢)
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# 
   

 




א،،א
،אאא،

،אאא،א،א
אאWאאאאאF١EK 

Tאאא
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אא،אא،
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אאאא،
אF٢EK 

אאאאא
אאאאאאא

אאאא
אאאא٢٩٣٣١٣١٥

אK 

                                                 
  .٩/٣٠٥ :شرح النهج (١)
  .١٧/١٥١ :المصدر نفسه (٢)



٣٩ 


א
א







 

  احتجاج الزهراء عليها السالم 

אFאEא
אאWFאEאא

؟אא
Wאא

אאאא
אאא،אא

،אאא
אאאאאאאF١E

אא>אאאK 
אא،אאא

،אאאאF
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אאאא

אאאא،א
אאאאאאא،א

אFEF

                                                 
  .الطبن اي الخبير (١)
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א








# 
   

 




אEFא
EFL٣٥EF١EK 

                                                 
  .١٦/٢٣٣ وشرح النهج ٣٣بالغات النساء ص  (١)



٤١ 


א
א







 

  احتجاج ابن عباس

אא،אאא
،אאW؛W

،W،W،אW
אא؟WW،W

؛Wאא
،W 
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אF١E
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Wאאאאא؛
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،،אW،
؟،W،אא

Wאאאאא،F٢E،
KWא،א

                                                 
  .٢٨٢ديوانه  (١)
  ..هبافتخر: يءبجح بالش (٢)



٤٢ 
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# 
   

 




،אאW،
אW،אא

אאאא
Wאא،אא

אWFאאEFW٩EK 
Wא>

F١E،F٢E؛W؟א
אא،

،WWאא>
אאWא،אWא،א

،אWא
אאWאא

،אאאא
אFK 

WאWא،
Wאא،Wא

אא،
F٣EK 

                                                 
  ).أقرك(:  ابن االثيريف (١)
  ).لتزيل(: ابن االثير (٢)
 واالغــــاني ٣/٦٤ والتكامــــل البــــن االثيــــر ١٢٩ والــــسقيفة البــــي بكــــر الجــــوهري  ٤/٢٢٣الطبــــري  (٣)

  .١٢/٥٣وشرح النهج ١٠/٣٣٧



٤٣ 


א
א







אאאאW
،אאW،
אא،Wא،Wא

אא،
،Wאא>

Wא>אאאאא
א،אF١EK 

אאאא
אאW

א،א،א
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،אWאא
؟אWאאF؟

אW،Wא
Fא

א،Fא
א،א،א

                                                 
  .٢/١٧٣ والرياض النضرة ١٢/٤٦ و٦/٤٥شرح النهج  (١)
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אאאFאא،
אF١EK 

אאא
Kאא

אאאא
אאFאEF٢Eאא،א

א 
١Kאאאא٣٨٥אאא

١٢٦Wאאאאאא
WאאF

אא؟אאאWאK 
١٥٦Wאאאאאא

W)     ــه هــل فــيكم أحــد أقــرب إلــى رســول ــه انــشدكم باللَّ  فــي F اللَّ

                                                 
  .١٢/٢١شرح النهج  (١)
  .من مصادر الشيعة التي روت المناشدة (٢)

  ـ ه٩٠ كتاب سليم بن قيس الهاللي المتوفى سنة -١
   ه في ابواب االربعين٣٨١ الصدوق المتوفى سنة يخ كتاب الخصال للش-٢
   بعدة طرق واسانيد ـ ه٤٦٠ االمالي للشيخ الطوسي المتوفى سنة -٣
  ـ ه٦٢٠فى سنة  االحتجاج للطبرسي المتو-٤
  ـ ه٦٦٤ الطرائف للسيد ابن طاووس المتوفى سنة -٥
  .١٢٩ / ٢ ج ـ ه١١٠٩ غاية المرام للسيد هاشم البحراني المتوفى سنة -٦
  ٣١ وج٢٩ في بحار االنوار ج ـ ه١١١١ العالمة المجلسي المتوفى سنة -٧
  .لنظيم ابن حاتم الشامي المتوفي في القرن السابع الهجري في كتابه الدر ا-٨
  .١ العالمة االميني في الغدير ج -٩



٤٥ 


א
א







 غيــري؟  نــساءهنــساءهوابنــاءه    نفــسه وابنــاءه F  الــرحم منــي ومــن جعلــه  
Kא)اللهم ال: قالوا 
٢Kאאאא٤٦٣אא

٣א٣٥W،،אא
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٨Kאאא٧٣٠אאK 
٩Kאאא٩٧٥א٥L٢٨٨K 
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  شنشنة اعرفها من أخزم 
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אאאאא
،אאאא

אאאאאאאK 
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אאאאאא
Tאא
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  .ابن أبي عمير (١)
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אאא
אאא،F٣EKKK

K 
אאאא

אאאא
אאאFאא

אאFאאF٤EאאW
WאאF٥EK 

                                                 
  . مطبعة دائرة المعارف النظامية في الهند٣/٣٠٤تهذيب التهذيب ترجمة زافر  (١)
  . دار الكتب العلمية بيروت٥/٢٨٨كنز العمال  (٢)
  . دار احياء التراث العربي٦/١٦٧شرح نهج البالغة  (٣)
  . دار الكتب العلمية بيروت٣٠٥٣/٣١٦٨/٤٤٣١صحيح البخاري حديث رقم  (٤)
  .١١٤/٤٤٣٢/٥٦٦٩/٧٣٦٦صحيح البخاري حديث رقم  (٥)



٤٩ 
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א







אאאאאא
אאKKKא

אאאK 
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  دارقطنيرواية الحافظ ال

F٣٨٥אE 
אאא١٢٦Wאאאא
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אFWאאאא

KאWא؟ 
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אאאאאאאאא
אא،אא

אא
אFאאEK 

אאא،אא
א، 

                                                 
ــه        (١) ــا أخرجـ ــراث أتـــت علـــى مـ ــيح التـ ــالتحقيق والتعليـــق وتنقـ ــة عـــصرنا المـــسماة بـ ــاهر ان آفـ الظـ

ينبـه احـد مـن     مـن مناشـدة اميـر المـؤمنين أوكتمتـه فـي خزانـة األسـرار اذ لـم يـشر أو                     قطنيرالدا
 كالمـاً طـويالً    -وان قـول ابـن حجـر        . اخرج الدارقطني المناشدة فيـه      ينا الىالكتاب الذي  معاصر

مـي  ث يدل بوضوح علىوجود المناشـدة بطولهـا وتمامهـا عنـد الـدارقطني وعنـد ابـن حجـر الهي           -
  .ـ ه٩٧٤المتوفى سنة 
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) لــسالمعليــه ا( ختلقــت فــي شــأن هــؤالء الــذين تقــدموا علــى علــي بــن أبــي طالــبا أحاديــثهنــاك  (١)

عليه تقـول فـالن فـي الجنـة وفـالن فـي الجنـة ويعـدون عـشرة مختلـف فـيهم                         والذين قدموا غيره  
  .وحاربوه وتركوا في قلبه قروحاً وجروحاً قسيم الجنة والنار نازعوا

  .٩/١٦٥شرح النهج  (٢)



٥٢ 

 




א
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F@F١EK 
אאאאאאWא

TWאאאא،אאאא
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אWאאאFא

Fא؟אאWא@K
אF٤EK 

א 
אאTWאאאאא

א،אא،אא

                                                 
  .١٤٠مناقب علي بن أبي طالب ص  (١)
  .٣٢٠المناقب للخوارزمي ص  (٢)
  .١٣/٦٨كنز العمال  (٣)
  يدل على ما ذكرناه آنفا من ان المناشدة بطولها وتمامها توجد عندالحافظ            - الحديث   -  قولـه (٤)

  .هذا الدارقطني وعند ابن حجر
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אאא
אאאאאK 

אאאאאF
אאאאאK 

TאWאאאF
אא،אFא،

אאאא
אאאF

Fא
אאEFאL٦١EK 

אאאאאא
Fאאא،אא
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אאאא،א
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אא،א،א

אאא Fא
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א
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٥٤ 
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אאאאאאא
אFא،
؟א،אאא

אאא،
אא،אאFK 

אאאאאא
Fאאאאאאאא

אאאאאאאT
אאאא،

אאאאאאF١Eא

                                                 
وكــان اهــل الــشام لمــا قــدم علــيهم النعمــان بــن بــشير بقمــيص عثمــان الــذي قتــل : يقــول الطبــري (١)

ر إلــى االجنــاد وثــاب اليــه   مخــضبا بدمــه، وضــع معاويــة القمــيص علــى المنبــر وكتــب بــالخب     فيــه
النــاس وبكواســنة وهــوعلى المنبــر واالصــابع معلقــة فيــه، وآلــى الرجــال مــن أهــل الــشام االيــأتوا      
النـــساء واليمـــسهم المـــاء للغـــسل اال مـــن احـــتالم وال ينـــاموا علـــى الفـــراش حتـــى يقتلـــوا قتلـــة  

ــول   ــوا حـ ــان، فمكثـ ــنة  عثمـ ــيص سـ ــري ج  . القمـ ــاريخ الطبـ ــن اال ٤٤٤/٥٦٢ ص ٤تـ ــل ابـ ــر ج  وكامـ ثيـ
  .٣/٢٨٦ والسيرةالحلبية ٣/٢٠٣/٢٧٧

النخيلـــة متوجهـــاً إلـــى الـــشام وبلـــغ معاويـــة خبـــره  ) عليـــه الـــسالم( فلمـــا نـــزل علـــي: وقـــال نـــصر
قــدألبس منبــر دمــشق قمــيص عثمــان مختــضبا بالــدم وحــول المنبــر ســبعون     وهويومئــذٍ بدمــشق

  : الف شيخ يبكون حوله التجف دموعهم على عثمان، خطبهم وقال
 الشام قد كنـتم تكـذبونني فـي علـي وقـد اسـتبان لكـم أمـره، واللَّـه مـا قتـل خليفـتكم غيـره                 يا اهل 

وهوأَمربقتله والّـب عليـه وآوى قتلتـه وهـم جنـده وانـصاره واعوانـه وقـد خـرج بهـم قاصـداً بالدكـم                         
  .البادتكم  ودياركم

). عليـه الـسالم   ( ي، وجمـع اليـه اطرافـه واسـتعد للقـاء علـ             لــه  فـأعطوه الطاعـة وانقـادوا     : قال نصر 
  .١٤٣ وكتاب صفين ٣/١٩٦شرح النهج 
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  .١/٢٠٠الخطبة الشقشقية شرح ابن أبي الحديد  (١)
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  .١/٣٠٢فضائل علي بن أبي طالب ومسند احمد بن حنبل / صحيح مسلم  (١)
قـد أتـت آفـة عـصرنا فـي الطبعـات الجديـدة لتفـسير الكـشاف                  :  أقول ١٥٥الصواعق المحرقة ص     (٢)

ذكــره اســماء اصــحاب الكــساء وكيفيــة خــروجهم، لــذا رجعنــا      زمخــشري وهــو بعــض كــالم ال  علــى
  .الصواعق المحرقة البن حجرإلى

هوعبد اللَّه بن عباس بن عبد المطلب القرشـي الهاشـمي   (  م ٦٨٧ / ـ ه ٦٨توفي سنة   : ابن عباس  (٣)
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 وروى F  نشأ فـي بـدء عـصر النبـوة فـالزم رسـول اللَّـه       . حبر االمة الصحابي الجليل  : أبوالعباس

 ١٦٦٠وشــهد مــع علــي الجمــل وصــفين لـــه فــي الــصحيحين وغيرهمــا   . األحاديــث الــصحيحة عنــه
ما رأيت مجلساً كان أجمع لكل خير مـن مجلـس ابـن عبـاس، الحـالل        : عمروبن دينار  قال. حديثاً

  ).٩٥ ص ٤االعالم ج (. والحرام والعربية واالنساب والشعر
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وقــد جــاء فــي كتــاب الــسيرة    .  وهوثانيــة فــي الرتبــة  فــي األصــل هوالــذي يخلــف الــسيد   : العاقــب (١)

 وفـد  F  دم علـى رسـول اللَّـه   قـ «: ) طبعـة اوروبـا  ٤٠١ص (النبويةالبن هـشام حـول هـذا الموضـوع      
نجران ستون راكبـاً، فـيهم أربعـة عـشر رجـالً مـن أشـرافهم، فـي االربعـة عـشر مـنهم ثالثـة                         نصارى

يهم وصاحب مشورتهم والذي اليـصدرون اال عـن   العاقب أمير القوم وذورأ :يؤول أمرهم نفر اليهم 
رأيــــه، واســــمه عبــــد المــــسيح، والــــسيد ثمــــالهم وصــــاحب رحلهــــم ومجــــتمعهم، واســــمه االيهــــم،  

وأوس، والحــارث وزيــد، وقــيس، ويزيــد ونبيــه وخويلــد،    ... علقمــة أخــوبكر بــن وائــل   وأبوحارثــة بــن 
  .»...وعمرو، وخالد، وعبد اللَّه في ستين راكباً

  وكتــب رســول اللَّــه«: ) طبــع ليــدن٨٤الجــزء االول، القــسم الثــاني ص (بــن ســعد وفــى الطبقــات ال
F نجــران، فخــرج اليــه وفــدهم أربــع عــشر رجــالً مــن اشــرافهم نــصارى فــيهم العاقــب          إلــى أهــل

  .الخ»...رجل من كنده وهوعبد المسيح
  .البيت الذي يتدارس اليهود فيه كتابهم: بيت المدارس هنا (٢)
ــ(: كعــــب بــــن األشــــرف (٣) :  كعــــب بــــن االشــــرف الطــــائي، مــــن بنــــي نبهــــان ) م٦٢٤ / ـتــــوفي ســــنة هــ

يقــيم فــي . وكــان ســيداً فــي اخوالــه .  فــدان باليهوديــة»بنــي النــضير«شــاعراجاهلي، كانــت أمــه مــن  
ادرك االسـالم   . ما زالت بقاياه إلى اليـوم، يبيـع فيـه التمـر والطعـام             . قريب من المدينة   لـه  حصن  

 وأصــحابه، وتحــريض القبائــل علــيهم وايــذائهم والتــشبيب F  نبيوأكثــر مــن هجــوال. ولــم يــسلم
 يقتلـــه، فـــانطلق اليـــه خمـــسة مـــن االنـــصار فقتلـــوه فـــي ظـــاهر حـــصنه F  امرالنبـــي. بنـــسائهم

  ).٢٢٥ ص ٥االعالم ج (. وحملوا رأسه في مخالةالى المدينة



٥٩ 


א
א







؟אFWTWF
אאEF١EאFאF٢Eא

،א FzxWאא
אאא>،אא

؛אאKאאWF
אא

אאEFאL٦١EF٣E

W؟،אWאאאK
אא،אאWאא

אאאKאאWא
אאא،KאאF

אאאאאאK
א،א،،א

،،،
KאאF٤Eא

א،א،Wא،אK

                                                 
رة آل عمـران اآليـة   سـو (ان مثل عيسى عند اللَّه كمثـل آدم خلـق مـن تـراب ثـم قـال لــه كـن فيكـون                         (١)

٥٩.(  
  .وثب: نزا (٢)
  .٦١سورة آل عمران اآلية  (٣)
بالتحريـــك الخـــوف  هــو : فجئــت منـــه فرقـــاً : وفـــي حـــديث بــدء الـــوحي . الفـــزع والخــوف : الفــرق  (٤)

  ).٣٠٤ ص ١٠اللسان مادة فرق ج  (.والجزع
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  .ما في الدار نافخ ضرمة، أي ما فيها أحد: الجمرة، يقال: الضرمة (١)
 مـن ال عمـران والحـاكم     ٦٣ والمصادر كثيـرة منهـا الطبـري فـي تفـسير آيـة               ١٠ ص   ١٢ج  : نياالغا (٢)

 وابـــن مردويـــه فـــي المناقـــب والواحـــدي فـــي أســـباب النـــزول والزمخـــشري  ٣/٣٦١المـــستدرك  فـــي
 والحــاكم الحــسكاني  ٢/٥٠٩التفــسير والفخــر الــرازي فــي التفــسير وابــن حجــر فــي االصــابة      فــي
 ٢/٢٩٣ وابــن األثيــر فــي الكامــل  ١٦٠رق والخــوارزمي فــي المناقــب  شــواهد التنزيــل بثمــان طــ  فــي

وأخـرج مـسلم والترمـذي وابـن المنـذر          :  وقال السيوطي في الدر المنثـور      ٢/٢٠٦وفرائدالسمطين  
قـل تعـالوا نـدع     {لمـا نزلـت هـذه اآليـة         : والبيهقي في سننه عن سـعد بـن أبـي وقـاص قـال              والحاكم

  .»اللهم هؤالء أهلي« علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال F   دعا رسول اللَّه}أبناءنا وأبنائكم
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 ٣/٣٧٥ والحـاكم فـي المـستدرك       }وعلـم آدم االسـماء كلهـا      {: الفخر الرازي في تفسير قولـه تعـالى       (١)

 والــــسيوطي فــــي الــــدر ٩/٩٦ وابــــن كثيــــر فــــي البدايــــة والنهايــــة  ٥/٢٨١ – ٢/٤٩والعقــــد الفريــــد 
رة االنعام وابن كثيـر فـي التفـسير مـن سـورة االنعـام وفرائـد         من سو٨٥ - ٨٤المنثوربطريقين آية   

  .١/١٢٨ والدميري في حياة الحيوان ٥/١٤٣ وابن خلكان في الوفيات ٢/٧٥/٢٠٤السمطين
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  غفلة أم تغافل
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 بينه وبينه إذ آخى بين      F أنشدكم اهللا هل فيكم أحد آخى رسول اهللا       
  .اللهم ال : قالوا. المسلمين غيري
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  .٥٥ نهج البالغة خطبة (١)
  . والكالم لألول٢/٤٦١ وتاريخ الطبري ١/١٤٠ مغازي الواقدي (٢)
 من سورة البقرة والثعلبي فـي التفـسير والفخـر           ٢٠٧ الحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل آية        (٣)

  .الرازي في تفسيره والغزالي في احياء العلوم وسبط ابن الجوزي في التذكرة
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  .١٦٠/ ١: ، وأحمد في المسند٣٢٦/ ٣، والحاكم في المستدرك ٢٢ النسائي في الخصائص ص(١)
  .٢٤ص): عليه السالم( النسائي في خصائص علي بن أبي طالب (٢)
 ســورة ٢١٤، وفــي التفــسير آيــة  ٣٢١/ ٢: ، الطبــري فــي التــاريخ  ١٠٠ص:  النــسائي فــي الخــصائص  (٣)

  .الشعراء
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  .١٧٨/ ٧ج: ، ومسند أحمد بن حنبل٣٨ صحيح مسلم كتاب الفضائل باب(١)
  .٤٧٠/ ٥ و٤٨٠/ ٤، ومسند أحمد بن حنبل٣٩٣١ صحيح البخاري حديث رقم (٢)
  .١٨٧ / ٢:  الرياض النضرة(٣)
  .٢٠٨ والموازنة ص المعيار(٤)
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  .٣٣٧/ ٤ سيرة ابن هشام من الروض االنف(١)
  .٩/٧١:  كنز العمال(٢)
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  .٨٩ص:  المناقب(١)
  .٣٥ /٣ االستيعاب بهامش االصابة(٢)
  .٣٣٩/ ٣ والمستدرك ٩٨ص:  النسائي في الخصائص(٣)
  .٤٣ص:  المحاسن والمساوئ(٤)
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  . أي باالمام أحمد بن حنبل(١)
  .١٩٢ص ٤٧ كفاية الطالب باب(٢)
  .٣٠:  تذكرة الخواص(٣)
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  رواية الفقيه أبي الحسن علي بن محّمد الشافعي
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ــد اهللا قبلــي؟ قــالوا أنــشدكم بــاهللا أيهــا النفــر جميعــاً أفــيكم    أحــد وح :
  .اللهم ال
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  .١٢٠ص:  مناقب علي بن أبي طالب(١)
  .٤٢/ ١ وفرائد السمطين١٤٥ص:  المناقب(٢)
  .١٣٧/ ١ ترجمة االمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق(٣)
  .٣١٤ ص٨٧ كفاية الطالب باب(٤)
  .١٢١ص:  مناقب علي بن أبي طالب(٥)
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  .٤٣/ ١: ، وفرائد السمطين١٤٥ص:  المناقب(١)
  .١٢١ص:  مناقب علي بن أبي طالب(٢)
  .١٧١/ ٩:  شرح النهج(٣)
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  .٢٥٦/ ٧:  حلية األولياء(١)
  .١٢٣): عليه السالم( مناقب االمام علي (٢)
  .١٤٤:  المناقب(٣)
  .١١٩/ ١): عليه السالم( ترجمة االمام علي (٤)
  .١٢٩ص: Tمناقب علي بن أبي طالب  (٥)
  .١١٢:  المناقب(٦)
  .٢٣٩/ ١:  من تاريخ دمشقTم علي  ترجمة االما(٧)
  .٢٩٦:  كفاية الطالب(٨)
  .٣٤٢/ ٣:  المستدرك(٩)
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  .١٧٤/ ٩:  شرح النهج(١)
 ١٦٠ / ١:  وأحمـد فـي المـسند      ٣٢٦ / ٣: والحاكم في المـستدرك   . ٢٢ النسائي في الخصائص ص    (٢)

ــاريخ  ــي التـ ــازلي ٣١٠ / ٢: والطبـــري فـ ــوارزمي ٦٥: ، ومناقـــب المغـ ــرح ٥٤ / ٥٣: ، ومناقـــب الخـ  وشـ
  .٢٢٨/ ٢٠٠/ ١٣: النهج البن أبي الحديد
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  .٢٤ص: النسائي في الخصائص) ١(

 ٣١٠/ ٢:  تـاريخ الطبـري  ٣٩٣/ ٣ مستدرك الحاكم  ٣٤٥/ ١ مسند أحمد    ٢٥١/ ٨ طبقات ابن سعد     (٢)
، ٥٩ ص١ج: فــي ترجمــة االمــام علــي مــن تــاريخ دمــشق  :  ابــن عــساكر٢٠النــسائي فــي الخــصائص 

: ، الخــوارزمي فــي المناقــب  ٣٢/ ٣: ، االســتيعاب ٨٦/ ١:  التنزيــلالحــاكم الحــسكاني فــي شــواهد   
 والحـافظ الكنجـي     ٢٢٦/ ١٣: ، شـرح ابـن أبـي الحديـد        ٣٥٩/ ٢: ، ابن الجـوزي فـي المنـتظم       ٥٦ص

  .١٢٨ص: في كفاية الطالب
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 والحاكم الحسكاني في    ٤١٢/ ٢: من تاريخ دمشق البن عساكر    ) عليه السالم ( ترجمة االمام علي     (١)

نزيل بأربعة عشر طريقاً والواحدي في اسباب النزل بطريقين والطبري فـي التفـسير              شواهد الت 
والفخر الرازي في تفسير اآلية وفي سورة التكاثر وابن كثير في التفـسير والزمخـشري فـي ربيـع               

ــرار ــب   ١٨٢/ ٤: االبـ ــي المناقـ ــازلي فـ ــن المغـ ــة الطالـــب   ٢٦٦ص:  وابـ ــي كفايـ ــي فـ  ٢٣٨ص:  والكنجـ
وأخـرج عبـد الـرزاق      :  وقـال الـسيوطي فـي الـدرر المنثـور          ٢٠٣/ ١: سمطينوالجويني فـي فرائـد الـ      

نزلـت اآليـة   : وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عـن الـشعبي قـال    
  .وذكر تخريجات أخرى فالحظ). عليه السالم(في العباس وعلي 
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ــب   (١) ــن المغــــازلي فــــي المناقــ ــي ترج  ٢٦٥ص:  ابــ ، ٢٨٢/ ٢: Tمــــة اإلمــــام علــــي   ، وابــــن عــــساكر فــ

والحــسكاني فــي شــواهد التنزيــل بعــدة طــرق والــسيوطي فــي الــدر المنثــور والــصواعق المحرقــة    
  .٢٧٦/ ١١:  وابن كثير في التفسير وكنز العمال١٢٥البن حجر ص

، والحـسكاني   ٢٣٣ص: ، والكنجـي فـي كفايـة الطالـب        ٤/ ٨/ ٢، وابـن عـساكر    ٢٣٥ص:  ابن المغـازلي   (٢)
  .انيد والقرطبي في التفسير والسيوطي في الدر المنثوربعدة طرق واس

  .١٢٧ص:  وذكره الحافظ الكنجي في كفاية الطالب(٣)
  . أيضاًالمصدر نفسه ( ٤)
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  . البقرة٣٤ والفخر الرازي في التفسير آية٦٧/ ٣:  وذكره أبو عمر في االستيعاب(١)
  .٢٣٢/ ١٣:  شرح النهج(٢)
  .١٤٣/ ١: ج، وشرح النه١٢٧ص:  كفاية الطالب(٣)
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  .١١٦/ ٢: ، وشرح النهج٤٢٦/ ٤:  تاريخ الطبري(١)
ــساكر      (٢) ــن عـ ــب البـ ــي طالـ ــن أبـ ــي بـ ــام علـ ــة االمـ ــزل    ٤٤٢/ ٢:  ترجمـ ــواهد التنـ ــي شـ ــسكاني فـ ، والحـ

ــدر المنثــور والطبــري فــي التفــسر والخــوارزمي فــي المناقــب         ، وبهــذا ١١٢ص: والــسيوطي فــي ال
وعــشرين طريقــاً فــي شــواهد التنزيــل فــي      المعنــى والمــضمون روى الحــاكم الحــسكاني خمــساً     

  .٢٤٥ص: تفسير سورة البينة، ورواه الحافظ الكنجي في كفاية الطالب
  .٢٤٥ص: ، وكفاية الكنجي٤٤٩-٤٤٤/ ٢: البن عساكر) عليه السالم( انظر إلى ترجمة االمام علي (٣)
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١Kאאאאאא
א،אא

א،אאא،א،،
אא،אא،אW 

אא٣٤٦WאF١EK 
אאא٤٠٦W

אאאאא
אF٢EK 

אאאאאאאא
WאTאאאא

،א
אאאאאאאF٣EK 

אאאאאא
אFאאאאEא

אWאאאא

                                                 
  .٣٥٨/ ٢:  مروج الذهب(١)
  .١٩٩/ ٤ج:  المستدرك(٢)
  .٤٠٧ص:  كفاية الطالب(٣)
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ــاكم فـــي المـــستدرك (١) ، والحـــافظ النـــسائي فـــي  ٢٤٤/ ١٤٦/ ١:  واحمـــد فـــي المـــسند ٢٢٩/ ٣:  الحـ

، ١٢٣ص: ، والكالبي في مناقب علي بـن أبـي طالـب والخـوارزمي فـي الماقـب                ١٧٢ص: الخصائص
، والحــافظ الكنجــي ٧٤/ ١٣: ، والمتقــي فــي كنــز العمــال٣٤ص: وســبط ابــن الجــوزي فــي التــذكرة

  .٢٤٩/ ١: ، والجويني في فرائد السمطين٢٥٧ص: في كفاية الطالب
  .٢٤٠ حديث ١٩٣ص:  ابن المغازلي في المناقب(٢)
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 عن ابن أبي شيبة وعن البيهقي في شعب االيمان وعـن        ٢٣٧/ ١٢ المتقي الهندي في كنز العمال       (١)

  .١٤٢وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء ص. هناد في كتاب الزهد
د في كتاب الزهـد وعـن أبـي نعـيم فـي حليـة األوليـاء وعـن البيهقـي                      عن هنا  ٢٧٧/ ١٢:  كنز العمال  (٢)

  .في شعب االيمان
  .١٩٠/ ٣:  طبقات ابن سعد(٣)
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W              فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد لـه أخ مثل أخي جعفر، الطيـار فـي

.ال: الجنة مع المالئكة غيري؟ قالوا 
W                   مثـل عمـي حمـزة أسـد اهللا فأنشدكم باهللا هل فيكم أحـد لــه عـم

.اللهم ال: وأسد رسوله سيد الشهداء غيري؟ قالوا 
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  .، وابن اسحاق في السيرة٢٥٨/ ٣: ، ومستدرك الحاكم٤٨٥/ ٦:  مسند أحمد بن حنبل(١)
  .السيرة، وابن اسحاق في ٢٥٨/ ٣: ، والمستدرك١٢/ ٣: ، وتاريخ الطبري٤٩٢/ ٦:  مسند أحمد(٢)
ولما رجـع هـؤالء   .  فر من ثبت للمسلمين يوم أحد وانقض عليهم وقتل منهم، فليته عكس األمر  (٣)

واختلــق بعــضهم روايــات   . الفــرار اســتقبلهم المــسلمون بــالتوبيخ واحثــاء التــراب فــي وجــوههم       
يعلوها الخجل والحيـاء لتـصحيح فـرارهم، وبرودتهـا تـدلك علـى مـا فيهـا مـن خلـل وزلـل، انظـر                          

 / ٣:  ومـستدرك الحـاكم  ٤٢/ ٣:  وسيرة ابن اسحاق وتاريخ الطبري   ٧٦٢ / ٢: إلى مغازي الواقدي  
  .٣١٩ / ٣: ، والمنتظم البن الجوزي٢٦٢
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  .٣٣٨/ ٤: ، وطبقات ابن سعد٧٦٢/ ٢:  مغازي الواقدي(١)
  .٧٦٦/ ٢:  مغازي الواقدي(٢)
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  .٧٦٦/ ٢:  مغازي الواقدي(١)
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فيه داللة واضحة على تقـدم اسـالمه، وكـذلك        . ينه، اقول ما يقول   أتشتمه وأنا على د   :  قول حمزة  (١)

فان تم هنا بمعنى استمر، وهـذا ال يخفـى علـى مـن يعـرف       . وتم حمزة على اسالمه   : قول الراوي 
اللغة العربية واسـاليبها، وال أظـن ان هـذا خفـي علـى المـؤرخين حتـى جعلـوا هـذه القـصة سـبباً                  

شدة وليس فيها اشـارة مـن قريـب أو بعيـد علـى ذلـك، فـان كـان                  وتاريخاً السالم حمزة وهي تأباه ب     
هذا أساس بناءهم فهو على شفاء جرف هار، فالقصة منطبقة على مـا بينـاه ومنـسجمة مـع مـا                

  .قلناه من ان اسد اهللا واسد رسوله في هذه القصة اظهر وأعلن اسالمه بعدما أخفاه وأسره
  .٣٨٥/ ٢: لجوزي، والمنتظم البن ا٣٣٤/ ٢:  تأريخ الطبري(٢)
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  .٣٨٥/ ٢: ، والمنتظم البن الجوزي٢/٣٣٤:  تاريخ الطبري(١)
ان انــس بــن النــضر، عــم أنــس بــن مالــك، انتهــى إلــى عمــر بــن الخطــاب       :  روى القــوم فــي كتــبهم (٢)

ــال       ــوا بأيـــديهم، فقـ ــة بـــن عبيـــد اهللا فـــي رجـــال مـــن المهـــاجرين واالنـــصار، وقـــد ألقـ ــا : وطلحـ مـ
قومــوا فموتــوا كرامــاً ! فمــا تــصنعون بالحيــاة بعــده؟:  قــالFهللا قتــل رســول ا: قــالوا! يجلــسكم؟

.  ثُم استقبل القـوم فقاتـل حتـى قتـل، وبـه سـمى أنـس بـن مالـك         Fعلى مامات عليه رسول اهللا      
  .١٥/١٨٩: ، واالغاني٥١٧/ ٢: ، وتاريخ الطبري٢٨٠/ ١: انظر سيرة ابن اسحاق ومغازي الواقدي

 ، حتـى انتهـى بعـضهم إلـى المنقـى      Fنهزمـوا عـن رسـول اهللا    وقـد كـان النـاس ا      :  يقول الطبـري   (٣)
دون االعوص، وفر عثمان بن عفان وعقبة بن عثمان وسعد بن عثمان ورجالن من االنصار حتى                

ويقـول ابـن   . ٥٢٢/ ٢: تـاريخ الطبـري  . بلغوا الجلعب، فأقاموا بـه ثالثـاً ثُـم رجعـوا إلـى رسـول اهللا             
  .١٩٤ أحد فانهزم إلى الغابة، مسيرة ثالثة أيام صوشهد عثمان يوم: قتيبة في المعارف

. ولمــا صــاح ابلــيس ان محمــداً قــد قتــل تفــرق النــاس فمــنهم مــن ورد المدينــة    : ويقــول الواقــدي  
  .٢٧٧ / ١: المغازي

كان يوم أحد يوم بـالء ومـصيبة وتمحـيص، اختبـر اهللا بـه المـؤمنين، ومحـن بـه          : قال ابن اسحاق    
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يمـان بلـسانه وهـو مـستخف بـالكفر فـي قلبـه، ويومـاً اكـرم اهللا فيـه                    المنافقين ممن كان يظهـر اال     

  .٢٩٣/ ٣: الروض األنف. من أراد كرامته بالشهادة من أهل الوالية
  .٢٩٠/ ١:  مغازي الواقدي(١)
  .١٧٦/ ١٥: ، االغاني٥٠٢/ ٢: ، تاريخ الطبري٢٨٧/ ١:  الواقدي(٢)
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  .٢٥٣/ ٣:  الروض األنف(١)
  .٣٠/ ٤: ، والبداية والنهاية٥٢٤/ ٢: ، تاريخ الطبري٢٧٧/ ٣:  الروض األنف(٢)
  .٢٧٨/ ٣:  الروض األنف(٣)
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  .»من الكفر«: لئيمة، ورواية األغاني: كنى بها عن هند، وامرأة لكاع: لكاع. ٢٩٩:  ديوانه(١)
  .»معنقة على بكر«: ان يحمل البعير على الحبب، وفي الديوان:  اإلرقاص(٢)
  .بلالبطيء من اإل:  الثفال(٣)
  .عصاه استه، أي ليس معه عصا؛ فهو يحرك استه على المطية حتى تسير:  يقال(٤)
  .الناحية والجانب: ضرب من السير السريع؛ والقتر، بالضم:  النص(٥)
  .البئر: الدم والجفر: المضروب في اسنه والودع:  المستوه(٦)
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  .١٩٠٢/ ١٥: ، واألغاني٥٢٦/ ٢:  تاريخ الطبري(١)
  .٨/ ٣، وطبقات ابن سعد، ١٨٣/ ٣:  المنتظم(٢)
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  .، وابن هشام في السيرة٤٠٤/ ٣: ، ومستدرك الحاكم٢٩٠/ ١:  مغازي الواقدي(١)
  .٥٣٢/ ٢: ، وتاريخ الطبري٣٨٦/ ٣:  الروض األنف عن ابن اسحاق(٢)
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  .٤٠٩/ ٣:  مستدرك الحاكم(١)
  .٣٥٤/ ٣:  الروض األنف(٢)
  .٣٥٨/ ٣: المصدر نفسه (٣)
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فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد لـه زوجة مثل زوجتـي فاطمـة بنـت               : قال
  .اللهم ال : محمد، سيدة نساء أهل الجنة غيري؟ قالوا

 
א 

אאא،א
אא،א، T

&אאאאאאאא
א،אאאא،אאKא

אאTאא
אאאאאאא،אא
אאאאאא،אא

אאאאאא،אאא
אאאאאאא،אאא
אאאא،אאא

،אאאאאאאאא
אאאא،אאאאא

אא،אK 
אאאאאא

א،אאK 
אאאWא F

،אWא؟אFW
אT،אאא



٩٨ 

 




א








# 
   

 




א،אאא
אאאא،F١EK 

אאWאאW
אFWא،א،א

אא،
אא،א

אאאא،F٢EK 
אאאאאW

אFWאאאא
אאאא،،א

F٣EK 
Wאאאא

אאאא&א،אא
א&אאא

אא،אאא
אאWאאאא

אWאא
אא FF٤Eא،K 

                                                 
  .، والمحب الطبري في ذخائر العقبى٢٨٨ص: مغازلي مناقب ابن ال(١)
  .٦١/ ٢:  الدر المنثور تفسير آية االسراء وفرائد السمطين(٢)
  .٢٩٠ص: ؛ والمناقب٣٦٦/ ٣:  المستدرك(٣)
  .٣٧٢/ ٤:  االستيعاب بهامش االصابة(٤)
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  .٣٧٢/ ٣:  المستدرك(١)
  .٣٧٣/ ٣: المصدر نفسه(٢)
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  .٢٣٤/ ١رجمة أمير المؤمنين  وابن عساكر في ت٢٧٨ المناقب ص(١)
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 وذخــائر ١٤٦/ ١٤٥/ ٣: ، والريــاض النــضرة٣٣٧ص: ، ومناقــب الخــوارزمي٢٩٨ص:  كفايــة الطالــب(١)

  .١٦٢/ ١٤٢ص: العقبى والصواعق المحرقة البن حجر
  .٣٧٨/ ٤:  االصابة(٢)
  .١٦٢:  الصواعق(٣)
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، ١٦٨ص: ريـــة الطـــاهرة، والـــدوالبي فـــي الذ٢٨٥ص:  ابـــن المغـــازلي الـــشافعي بـــسندين عـــن علـــي(١)

، وذخـائر العقبـى للمحـب       ٣٦٥/ ٣٦٤/ ٣: وأحمد بن حنبل في الفضائل والحـاكم فـي المـستدرك          
، وفرائـد   ٣٧٨/ ٤: ، واالصـابة للعـسقالني    ٣٦٣ص: الطبري، والحافظ الكنجـي فـي كفايـة الطالـب         

اخــرج احمـد والترمــذي والحـاكم عــن   : ، حــث قـال ١٩٠ص:  والــصواعق المحرقـة ٢/٤٦: الـسمطين 
. إنمـا فاطمـة بـضعة منـي يـؤذيني مـا آذاهـا وينـصبني مـا أنـصبها             :  قـال  Fبن الزبيـر ان النبـي       ا

وعن عبد  :  قال ٣٣رواه الطبراني باسناد حسن وفي ص     :  قال ٣٨ص: وفي اتحاف السائل للمناوي   
» إنمـا فاطمـة بـضعة منـي يـؤذيني مـا آذاهـا ويغـضبني مـا يغـضبها                    «Fقـال   : اهللا بن الزبير قـال    

وجــاء فــي صــحيح البخــاري . حمــد والترمــذي والحــاكم والطبرانــي بأســانيد صــحيحة رواه أ: قــال
  .فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها اغضبني:  قالF  أن رسول اهللا٣٧٦٧/ ٣٧١٤حديث رقم 
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 رواها جل علماء القـوم ان لـم يكـن كلهـم حتـى ان البخـاري كررهـا فـي أبـواب مـن صـحيحه، كأنـه                       (١)

  :إال ان يتثمل بقول ابن الزبعريوجد ضالته المنشودة، ولم يبق 
  ...................ليت أشياخي ببدر شهدوا  
والرواية األولى والثانية ال تستحق المناقشة لخروجها عن اآلداب المتعارفـة عنـد النـاس فـضالً               

  .عن االدب النبوي الرفيع
ن إذا تأمـل  وأما الثالثـة فمـن سـوء حـظ القـوم ان الواضـع لـم يحـسن الوضـع، فـان القـارئ الفطـ                   

الرواية يتضح لـه الخلل والـوهن مـن جهـة المعنـى ومقتـضى الحـال، والمقـام، فـال نـدري مـاهي                        
 وبـين نقلـه قـصة ابنـة         Fالعالقة والمناسبة واالرتباط بين طلب ابـن مخرمـة سـيف رسـول اهللا               

وهـل هـذه تـسلية وعـزاء ومواسـاة          ! أبي جهل، فهل انها من باب ادخال السرور على قلب المؤمن؟          
  . وقد أصيب بفقد أهل بيته من أبيه واخوته وأبناء عمومتهTلإلمام زين العابدين 

 يخـاف  Fوثانياً التعليل الذي ذكر في الرواية وهو خوف الفتنة في الدين، فان كـان رسـول اهللا          
على سيدة نساء العالمين وسيدة نساء الجنة المثـال واألسـوة والقـدوة، فهـذا الخـوف أشـد وآكـد                     

مسلمين فكان على الشارع تحـريم ذلـك رفقـاً بمـن هـن دون فاطمـة، وكـان عليـه ان ال                       في نساء ال  
  .)فَانِكحواْ َما طَاَب لَكُم مَن النَِّساء َمثْنَى َوثُالَثَ َورَباَع(يقول 

ان كــان هنــاك تحــريم مــن الــزواج علــى فاطمــة فــذلك ألســرار ومقامــات تخــص فاطمــة،      : وأقــول  
 كمـا زعمـوا ولفقـوا، وال مـن جهـة الغيـرة والفتنـة وضـعف         Fنبـي  وليس األمر من جهة إيـذاء ال   

الدين كما هو عند بعض أمهات المؤمنين حيث تظاهرن عليه وافشين سره وحـاربن وصـيه وولـي      
أمــره، بــل لمقامــات واســرار تخــص مــن يرضــى اهللا لرضــها ويغــضب لغــضبها، ال تــدركها عقــول          

  .الرجال فضال عن نقلة األخبار
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  .المصدر نفسه (١)
  .المصدر نفسه (٢)



١٠٦ 

 




א








# 
   

 




אא>אאאאא
אא

אK 
אאאאאאא

א،אאאא FT
אאאא

אאK 
אאאא

FאEK 
אאאאאאאא

אא FAא@
אאאא 

אאאK 
אאאאאאאאאאא
،אאא

Tא،א
אאאאKא

אאK 
א،אאאאאא
אא

K 



١٠٧ 


א
א







א F
אW

،א،אאW
،،،אW

אא FWאאK א
 אאKW

א؟אW؟אאאא
،אא F

KאאFWא
،WאWא،F

אW؟WKWא
א،א

F١EK 
אאא F

،אW
؟אאW،אאF

،W؟W،Wא
F٢EK 

אWאאאאK 

                                                 
  . من تاريخ دمشق بعدة طرق واسانيدT رواها ابن عساكر في ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب (١)
  .٩٤٩ كتاب الجهاد مسألة رقم ٢٤١ /٧:  المحلى(٢)
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  .٤٨٩/ ٦:  المسند(١)
  .٤٣٥٠:  صحيح البخاري حديث رقم(٢)
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اب مـن صـحيحه، والكـالم علـى هـذه       ورواه البخـاري فـي ثالثـة أبـو        ٢٤٠٩ صحيح مسلم حديث رقم    (١)

  .الرواية هو ما قدمناه في قصة ابنة أبي جهل النهما خرجا من بالوعة واحدة
 وابن عساكر في ترجمة االمام ٢١٠ والنسائي في الخصائص ص٣٢٦ / ٥ رواه أحمد في مسنده ج     (٢)

 ولـم  هـذا حـديث صـحيح   :  وقـال ٣٥١ / ٣: علي من تاريخ دمشق بسندين والحاكم في المستدرك    
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  أسباب التخبط والخلط
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والمتقي .  ونسب رواية المسجد إلى القيل     ٤٠٨ / ٢: ورواه الطبري في التاريخ بسندين    . يخرجاه

أخرجه أحمد في المسند والطبراني فـي الكبيـر والحـاكم         :  قال ٦١ / ١٣: الهندي في كنز العمال   
  .٦٠ص: وابن المغازلي في المناقب. وابن مردويه وأبو نعيم وابن عساكر وابن النجار

ان رواية ابنة أبي جهل ورواية ان علياً غاضب فاطمة فخرج إلى المسجد قد تنطلـي علـى                  : أقول  
ــد       البخــاري وأمثالــه، لكنهــا ال تنطلــي علــى مــن استــضاء بنــور محمF   ــى علــى وأهــل بيتــه حت 

العامي من أتباع أهل البيت، فأنه ينظر لمثل هـذه الروايـات بعـين الـسخرية واالسـتهزاء، النـه ال             
يد االنبياء والمرسلين وخاتمهم يتناقض مع الشريعة واألخالق التي جـاء بهـا، واذا             يتعقل ان س  

كان أصحاب الصحاح أهل رواية فان اتباع أهل البيـت أهـل درايـة، يقـرأون الـضمائر قبـل العبـائر،                      
  .والمستور قبل المسطور

 والحـق مـع   علي مع الحق«: Fوكيف تنسجم رواياتهم هذه مع ما شاع وذاع من قول رسول اهللا        
ن حـــافظي علـــي بـــن أبـــي طالـــب ا«: Fومـــع قولــــه . »لـــي، وعلـــي مـــع القـــرآن والقـــرآن مـــع علـــي 

ليفتخران علـى جميـع الحفظـة لكونهمـا معـه، وذلـك انهمـا لـم يـصعدا إلـى اهللا بـشيء يـسخطه                  
المقتل، وفي المناقـب  ، والخوارزمي في  ١٤٥ص: رواه ابن المغازلي في المناقب بثالثة طرق      . »قط
  .٤٩ / ١٤ج: رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بطريقين، و٣١٥ص

  .٥٠ / ٦:  شرح نهج البالغة(١)
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، ١٧٥٩ورواه مــسلم فــي صــحيحه حــديث رقــم    . ٦٧٢٦، ٤٢٤١، ٣٠٩٣ صــحيح البخــاري حــديث رقــم   (١)

  .٣٥وأحمد في المسند حديث رقم
  . المصادر السابقة(٢)
  . المصادر السابقة(٣)
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  .٣١ ص١ج:  االمامة والسياسة(١)
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  :هجوم القوم على الدار
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  .٣٠ / ١:  اإلمامة والسياسة(١)
  .١٣ / ٥:  العقد الفريد(٢)
  ).عمر وعلي( تحت عنوان ٨٢ / ١:  ديوان حافظ إبراهيم(٣)
، ٤٧ / ٢: ، وشــرح الــنهج البــن أبــي الحديــد  ٣٦ص: ، واإلمامــة والــسياسة ٤٣٠ / ٣:  تــاريخ الطبــري (٤)

  .يواذا أردت تفصيل األمر فعليك بكتاب سليم بن قيس الهالل
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  .١٦٨ / ١٧:  شرح النهج البن أبي الحديد(١)



١١٦ 

 




א








# 
   

 




سيدة نساء العاِّـ:  

אAא@F١Eאא،
FאWAאא

אא@F٢EK 
 

                                                 
  .٣٧٦٧، ٣٧١١ صحيح البخاري حديث رقم (١)
  .هذا اسناد صحيح ولم يخرجها هكذا:  قال٣٦٦ / ٣:  الحاكم في المستدرك(٢)

  .صحيح: ووافقه الذهبي في التلخيص  
نقلوا معتقداتهم ان بعض االسرائيلين أو النصارى الذين اسلموا أو استسلموا          للعلم واالطالع؛     

ورواسبهم بصورة اخبار وروايات مـع مداهنـة ومهادنـة مـن قبـل خلفـاء وحكـام مـسلمين جمعـتهم               
غايات ومصالح مشتركة، فقـابلوا االحاديـث التـي تعظـم وتفـضل محمـد وأهـل بيتـه بموضـوعات                     
وزيــادات ال تخفــى علــى ذوي البــصائر، فجعلــوا للــشيطان نــصيباً مــن ســيد االنبيــاء والمرســلين       

كـل ابـن آدم يطعـن الـشيطان فـي جنبـه        «فعـن أبـي هريـرة       . ونزهوا عيسى سالم اهللا عليه من ذلـك       
مـا مـن بنـي آدم    «وفـي روايـة   » حين يولـد غيـر عيـسى بـن مـريم، ذهـب يطعـن فطعـن فـي الحجـاب                

  .»مولود إال يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان غير مريم وابنها
نـه لـم يـسلم احـد مـن ولـد آدم مـن نخـس الـشيطان وطعنـه إال مـريم وابنهـا                     هـذا الكـالم ا    ومعنى    

ــى االنبيــاء والمرســلين بمــا فــيهم ســيدهم وأشــرفهم       ) ســالم اهللا عليهمــا ( وامــا بقيــة ولــد آدم حت
  . فللشيطان فيهم حظ ونصيبFوخاتمهم محمد 

إال مـريم   «: ولــه  ق وما نحن في صدده من فضائل فاطمة زادوا في االحاديث المعروفـة المـشهورة               
وفـي فـضائل الـسبطين الحـسن       » فاطمـة سـيدة نـساء العـالمين       «بعد قول رسـول اهللا      » بنت عمران 

بعـد قـول رسـول اهللا    » إال ابني الخالة عيـسى بـن مـريم، ويحيـى بـن زكريـا            «والحسين زادوا قولـهم    
F »      بكتابنـا   واذا أردت المزيد من هذا الباب فعليك      » الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 

  ).اسرائيليات(تحت عنوان ) صديق السفر والحضر في طريف الشعر والخبر(
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هــذا حــديث صــحيح االســناد ولــم يخرجــاه بهــذا اللفــظ :  وقــال١٩٧ / ٣:  الحــاكم فــي المــستدرك(١)

  .ووافقه الذهبي في التخليص
  .٥٢٠ / ٤٨٢ / ١:  المسند(٢)
  .٥٩٥ / ٣:  المسند(٣)
  . من آل عمران وتفسير الطبري٤٢ية  آ٤٢ / ٢:  الدر المنثور(٤)
  . والمحب الطبري في ذخائر العقبى٤٢ / ٢:  الدر المنثور(٥)

كالم االنبياء العظماء هادف وذو غاية ومغزى ومرام، فَذكر رسـول اهللا لهـذه النـسوة األربـع                  : أقول  
 رأى  Fه  في كالم واحد لم يكن من قبيل الصدفة واالتفاق، ولم يكن اعتباطاص وجزافاً، بل انـ               

امراً مـشتركاً وموقفـاً واحـداً ممـا جعلـه يـذكرهن فـي كـالم واحـد، ونحـن عنـدما نـدرس حيـاة كـل                           
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א
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  فاطمة مع أبيها

א FWא F
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واحـــدة مـــنهن نـــرى موقفـــاً مـــشتركاً بـــين هـــذه النـــسوة الممتحنـــات الـــصابرات وهـــو الـــدفاع عـــن  
الرسول والرسالة والنبوة واإلمامة، وقد تحملن أنواع البالء في سـبيل ذلـك، فمـريم بنـت عمـران         

َيا لَيتَِني ِمتُّ قَبـلَ َهـذَا َوكُنـتُ    {: وصل بها األمر انها تمنت الموت كما حكى اهللا ذلـك عنهـا            

َيا أُخْتَ َهاروَن َما كَاَن أَبوِك امَرأَ َسوٍء َوَما     { وان قومها اتهموها حيث قالوا لهـا         }نَسيا منِسيا 

وكـذلك آسـية بنـت مـزاحم رأت         . سـالة والرسـول    فـصبرت واحتـسبت ألجـل الر       }ًكَانَتْ أُمِك َبِغيـا   

أنــواع العــذاب بــسبب إيمانهــا بــاهللا والرســول، وكــان بأمكانهــا وهــي امــرأة الملــك ان تعــيش حيــاة       
مرفهة منعمـة فـي بـذخ وغنـى وحولهـا الخـدم والحـشم فـي القـصر الملكـي، لكـن تركـت كـل هـذهِ                         

يجــة أم المــؤمنين ســالم اهللا المظــاهر وآمنــت بربهــا وبرســوله وتحملــت ذلــك التعــذيب، وامــر خد 
عليها أوضح من الشمس وابين مـن االمـس وهـي صـاحبة الثـروة والمـال والعقـل والجمـال آثـرت                     

  .بكل ما تملك في سبيل الرسول ورسالته وهجرها القريب والبعيد
والمأساة والظلم الذي لحق فاطمة بسبب دفاعها عن اإلمامة والواليـة التـي جعلهـا اهللا لبعلهـا                 

هــا حتــى كــذبوها وهــي الــصديقة الطــاهرة أمــر ال يخفــى علــى العــدو والــصديق فهــذا هــو      وابناء
 علــى ان يــذكرهن بلفــظ واحــد    Fاألمــر الجــامع والموقــف المــشترك الــذي حمــل رســول اهللا      

  .وبيان خالد
وشــتان مــا بــين هــذا الموقــف وموقــف التــي نبحتهــا كــالب الحــوأب وركبــت جملهــا تقــود النــاكثين    

  .ير المؤمنينوسارت إلى حرب أم
  .٣٧٠ / ٦:  مسند أحمد(١)
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  .٢٩٢ص:  المناقب(١)
  .٦٢٨٦ صحيح البخاري حديث رقم (٢)
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  :انها ابنته حقًا
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 وألخينا السيد العاملي كتاب فـي هـذا المجـال تحـت عنـوان ـ بنـات النبـي         ٢١٦ / ٧:  مسند أحمد(١)

  .أم ربائبه ـ اغتنمه فقد أفاد وأجاد
  .٤٦٥٠، ٤٥١٥ صحيح البخاري حديث رقم (٢)
  .٨٩ص: ص أمير المؤنين للنسائي خصائ(٣)
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  .٢١٨ / ١:  وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين١٧٩ص: المصدر نفسه (١)
  .٢٢٠ / ١:  ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق(٢)
  .١٧٣ / ٢:  الرياض النضرة(٣)
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فأنشدكم باهللا هل فـيكم أحـد لــه سـبطان ـ مثـل سـبطي الحـسن         : قال

  .اللهم ال:  أهل الجنة غيري؟ قالوا)١(والحسين ـ سيدا شباب
אW 

א F،אאא،א
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 وجزء  ٣٦٩ / ٣جزء: مسند أحمد بن حنبل   :  للحديث مصادر كثيرة نذكر منها على سبيل المثال        (١)

 وكفايـة الطالـب للحـافظ    ١٩٤ص:  والخـصائص للنـسائي  ٣٧٧ / ٣: ، ومستدرك الحاكم  ٥٤٢ ص ٦
  .٣٤١ص: الكنجي

ــاً وفـــالن ســـيدا كهـــول أهـــل الجنـــة، فالنقـــل والعقـــل         ومـــا لفقـــوه مـــن أحاديـــث المقابلـــة ان فالنـ
  .واالعتبار على خالفة، والجنة ليست دار عجزة
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 أقـام يـدعو الخلـق إلـى اهللا اثنتـين      Fن رسول اهللا ا: ٤٥ / ٣:  يقول المسعودي في مروج الذهب   (١)
وعشرين سنة وهو ينزل عليه الوحي ويمليه على أصحابه فيكتبونـه ويدونونـه ويلتقطونـه لفظـة              
لفظة، وكان معاوية في هذه المدة بحيث علم اهللا، ثُم كتب لـه قبل وقاته بـشهور، فأشـادوا بـذكره            

ي، وعظمـوه بهـذه الكلمـة واضـافوه إليهـا وسـلبوها عـن        ورفعوا من منزلته بان جعلـوه كاتبـاً للـوح         
  .غيره واسقطوا ذكر سواه

  .وعلى فرض صحتها فهي في األمور المالية كما ال يخفى على المتتبع الخبير: أقول  
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ــاريخ دمـــشق   (١) ــن تـ ــؤمنين مـ ــر المـ ــة أميـ ــي الهنـــدي  ٢٤٤ / ٣:  ترجمـ ــال للمتقـ ــز العمـ  ٤٩ / ١٣:  وكنـ

:  والصواعق المحرقة البن حجـر     ١٢٢ / ٤: وشرح النهج الحديدي   ٣١٩: والمناقب البن المغازلي  
ان هـذا الـشعر ممـا يجـب علـى كـل أحـد متـوان فـي علـي                     : قـال البيهقـي   :  وقال في الـصواعق    ١٣٣

  .حفظه ليعلم مفاخره في اإلسالم
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  .٢٣٠ص:  وذخائر العقبى٢٤٠ /١:  ترجمة اإلمام علي من تاريخ دمشق(١)
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أحاديث َّـ السبط:  
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، وال تخفى على القارئ الكريم  ١٩٤ص: والنسائي في الخصائص  ،  ٥٩٩٤ صحيح البخاري حديث     (١)

 علــى العــراقيين، وتبــرأة وتنزيــه  Tمحاولــة ابــن عمــر القــاء الالئمــة والــذنب فــي قتــل الحــسين     
ســاحة االمــويين، ثُــم هــل ان ابــن عمــر خــارج عــن عنــوان قتلــة الحــسين أو ممــن خذلـــه ونــصر             

انحنى علـى أقـدام الحجـاج بـن يوسـف يبايعـه              و Tالباطل، وهو الذي ترك بيعة أمير المؤمنين        
  .لعبد الملك
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  .٢١٠ص:  ذخائر العقبى للمحب الطبري(١)
، وكفايـة   ٢٢٦ص: ، وذخـائر العقبـى    ٣٨٧ / ٣: ، ومـستدرك الحـاكم    ١٨٢ / ٥:  مسند أحمد بن حنبل    (٢)

  .هذا حديث حسن: رواه الترمذي في جامعه وقال: ، وقال٣١٥ص: الطالب للحافظ الكنجي
  .٧٠ / ٤: تظم البن الجوزي المن(٣)
  .١٤٠٨١ حديث رقم ٢٤٦ / ٥:  كنز العمال(٤)
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مــرات  عــشر F فأنــشدكم بــاهللا هــل فــيكم أحــد ناجــا رســول اهللا : قــال

  .اللهم ال: يقدم بين يدي نجواه صدقة قبلي؟ قالوا
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  .٥٥آية:  المائدة(١)
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 ان تكــــذيب بعــــض المخــــالفين لهــــذه الروايــــات ال يــــضر فــــي المقــــام بعــــد علمنــــا بــــضوابطهم    (١)

ومعــاييرهم فــي الجــرح والتعــديل، اجعــل هــذا أصــالً أيهــا القــارئ الكــريم فــي مناقــب أهــل البيــت    
 تلتفت إلى ترهات وخزعبيالت ممن يدعي المعرفة في الجرح والتعديل ويـصحح  وفضائلهم وال 

ــارقين وقــــد جــــرحهم الــــصادق األمــــين    ــربهم F الروايــــة عــــن النــــاكثين والقاســــطين والمــ  بحــ
وخروجهم على حجة اهللا علي أمير المؤمنين، فقول هؤالء كقول الجاهل ان األرض ثابتة وغيـر               

 وهكــذا }كــل فــي فلــك يــسبحون  {ع شــيئاً، فــاألرض وغيرهــا  كرويــة ال يغييــر مــن الحقيقــة والواقــ   
  .فضائل أهل البيت ال يضرها تكذيب المعاندين وتشكيك المخالفين

  . تجد هذا االستدالل في أحكام القرآن للجصاص، وجامع أحكام القرآن للقرطبي وغيرهما(٢)



١٣٣ 


א
א







مـن كنـت     «F فأنـشدكم بـاهللا هـل فـيكم أحـد قـال لــه رسـول اهللا                : قال
 اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه ليبلــغ الــشاهد     مــواله فعلــي مــواله،  

  .اللهم ال: غيري؟ قالوا» منكم الغائب
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  .٤٢ص:  الصواعق المحرقة(١)
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  .٤٢٩ / ٣:  تاريخ الطبري(١)
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  .٤٤ص:  الصواعق(١)
-٤٨ / ٢:  وابن عساكر بعدة طرق في ترجمة االمام علي من تـاريخ دمـشق       ٣٥٥ / ٥:  مسند أحمد  (٢)

٥٢.  
  .٥٨٣ / ٦:  مسند أحمد(٣)
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 ولرفـع  T ظـن بعـضهم خيـراً بعمـر بـن عبـد العزيـز لمـا روى فـي مناقـب علـي                    ٣٠٢ / ٩:  االغاني (١)

ري ألجهـل مـنهم أم تجاهـل فـان     وال نـد  ! السب واللعن عنه مخالفـاً بـذلك أسـالفه مـن بنـي أميـة              
ـــه باالســتمرار علــى ســنة مــن تقدمــه            األمــر لــيس كــذلك وإنمــا الظــروف الــسياسية لــم تــسمح ل

  .Tفاضطر إلى رفع اللعن والى ذكر مناقب علي 
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 والفخـــر الـــرازي فـــي ٨٦ / ٢: T وابـــن عـــساكر فـــي ترجمـــة االمـــام علـــي  ٢٠٤ص:  اســـاب النـــزول(١)

مـا أئمـة أهـل البيـت علـيهم الـسالم وشـيعتهم فهـم مجمعـون                 التفسير وغيـرهم مـن المخـالفين، أ       
 F يـوم غـدير خـم فـي الثـامن عـشر مـن ذي الجـة منـصرف رسـول اهللا           Tعلى نزولها في علي     

  .من حجة الوداع
  .٦٧آية :  تفسير الدر المنثور سورة المائدة(٢)
  .المصدر نفسه (٣)
  .١٩٢-١٩١ ص١ج:  شواهد التنزيل(٤)
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  .١٩٢-١٩١ص ١ج:  شواهد التنزيل(١)
  .المصدر نفسه (٢)
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 رواه بطريقين في ترجمة حبشون من تـاريخ بغـداد وابـن عـساكر بثالثـة طـرق فـي ترجمـة االمـام             (١)

 ١٥٨ / ١:  والحسكاني بطريقين في شواهد التنزيـل      ٧٦ / ٢: علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق      
  .١٥٦ص:  والخوارزمي في المناقب٦٩ص: وابن المغازلي في المناقب
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 وفرائــد الــسمطين  ١٥٨ / ١:  وشــواهد التنزيــل للحكــساني بطــريقين  ١٣٥ مناقــب الخــوارزمي ص (١)

 / ٢:  وابـن عـساكر فـي ترجمـة اإلمـام         ٢٠٤، والواحدي في أسباب النـزول ص      ٧٤-٧٣ / ١: للجويني
 وفـــي كفايـــة الطالـــب ٣٩ص:  وتجـــد هـــذه األبيـــات فـــي تـــذكرة الخـــواص لـــسبط ابـــن الجـــوزي٨٦

  .٦٤ص: للحافظ الكنجي
  .٢١٥ /٢: ، والغدير٦٥ص: ، وكفاية الطالب للكنجي٢٨٣ / ٧:  االغاني(٢)
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  :اِّـذكرة السياسية لعمرو بن العاص
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  .النفر والشرد: الجفل. الجزع: الهلع: اسرع:  أهرع(١)
  .هدر أو لم يثار لـه فهو طليل ومطلول ومطل:  طل الدم(٢)
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  .وبلغ والصحب لم ترحل:  في بعض النسخ(١)
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  .لسيحتج باهللا والمرس:  في رواية الخطيب التبريزي(١)
  .اصطاده:  اقتنص الطير أو الظبي(٢)
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  .القرب بين الخطوات:  الفلفل(١)
  .الرعدة من الخوف:  االفكل(٢)
  . عبد الملك بن مروان والد الخلفاء االمويين(٣)
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  .١٩٥ص: راجع مجمع االمثال للميداني.  مثل يضرب(١)
كذا ترجم لــه    . نفات الكثيرة كان ثقة في النقل وله المص     :  احد أئمة اللغة والنحو قال ابن ناصر       (٢)

  .١٧١ / ١٢: ابن كثير في تاريخه
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  .٢٤ص:  المذكرة السياسية لمستر همفر(١)
  .٣٧٦ / ١:  وشواهد التنزيل١٥٣ص:  الصواعق المحرقة(٢)
  .٣٧٦ / ١:  شواهد التنزيل(٣)
  .٧ تفسير الطبري سورة الرعد آية (٤)
  .٧ الدر المنثور سورة الرعد (٥)
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  .٣٤٢/  ٣:  المستدرك(١)
  .٢٠٣ / ١:  مسند أحمد(٢)
، والـسيوطي فـي     ٢٣٦ص: ، والحـافظ الكنجـي فـي كفايـة الطالـب          ٤٢٢ ــ   ٢: T ترجمة اإلمام علي     (٣)

  .١١٩الدر المنثور سورة التوربة آية 
  .٢٨٠ص:  المناقب(٤)
  .٣٧٠ / ١: ، وفرائد السمطين٢٦١ / ١ (٥)
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  .٢٦٢-٢٥٩ / ١:  شواهد التنزيل(١)
  .١١٩ر للفخر الرازي سورة التوبة آية  التفسير الكبي(٢)



١٥٢ 

 




א








# 
   

 




אאא
א؟>؟אא>אא

אאאK 
אא
אאאא

،אאאאאאא
،אאאאא،אא

אא١٨١K 
אאאWאאאF

EאאאאFWF
ETאאאא،

FEאא،Fא
אא،אאאאא

אאאאFאאא
אאF١EK 

אאא
אאאאאאאאא
אאאא،אאא

אאאאאאא

                                                 
: ، وكفايــة الطالــب للحــافظ الكنجــي  ٢٧٥ص: ، ومناقــب الخــوارزمي ١٤٩ص:  الــصواعق المحرقــة (١)

  .٧٩ / ١: ، وفرائد السمطين١٠٧ / ٢: ، وشواهد التنزيل٢٤٧ص
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  .١١١ / ١١:  البداية والنهاية(١)
  .٣٣٧ / ٧:  تهذيب التهذيب(٢)
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  .٦١ص:  كفاية الطالب(١)
  .١٨ص): سر العالمين( المقالة الرابعة من كتابه (٢)
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اللهم أئتني : F فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قال لـه رسول اهللا: قال

ــاً لــي يأكــل معــي هــذا           ــاً لــك وحب ــي وأشــدهم حب بأحــب الخلــق إليــك وإل
  .اللهم ال : الطائر، فأتاه فأكل معه غيري؟ قالوا
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  .٣٤٣ / ٣:  المستدرك(١)
  .١٥١-١٠٥ / ٢:  ترجمة اإلمام علي من تاريخ دمشق(٢)
  .١٦٣ص:  المناقب(٣)
  .١٢٥، ١١٤، ١١٣ المناقب حديث رقم (٤)
  .٢٧:  الخصائص(٥)



١٥٨ 

 




א








# 
   

 




אאא،אW
אFW،אאאאאא

K 
W،אא،אא

،אא،א
א،א،F١EK 

١٥٢אאWאא
אאאאא

،אאK 
١٥٦Wאאאא

א،אאאא
K 

אאW،א،א
،אאא Fא

אWאאאא
א Fא،א FWAאא

@אאTK 
אאWא

אWאFWא
،אאאK 

                                                 
  .١٤٧ص:  كفاية الطالب(١)
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  .٤٤:  تذكرة الخواص(١)
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  .٧٤ / ٤:  شرح نهج البالغة(١)
  .٢١٨ / ٩: المصدر نفسه(٢)



١٦١ 


א
א







אKWא
TKאאאF١EK 

אWא
אT،،،W

אF٢EK 
אאאאאאאא
אאאאאאאאא

K 
אW،א

،אאא،
،א،א

K 
Wאאאא

אK 
אאא

א،W،אא
אאא،א؟

                                                 
  .١٩٨:  الصواعق المحرقة(١)

  . مناقب الحسن والحسين٢٤باب:  صحيح البخاري كتاب الفضائل( ٢)
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  .١٩٩ص:  الصواعق المحرقة(١)
 هــذا وأمثالــه يقــول بعــصمة الــصحابة وهــم ألــوف مؤلفــة، ويعيبــون علــى الــشيعة قولـــهم بعــصمة  (٢)

 وتـواترت االخبـار مـن الفـريقين بـأن االئمـة اثنـا عـشر أو الخلفـاء                    اثني عشر إماماً وقد تظـافرت     
  ...اثناء عشر وكلهم من قريش
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 نقول في تزلف المأمون للشيعة وفي اظهاره التـشيع الكـاذب كمـا قلنـا فـي عمـر بـن عبـد العزيـز                      (١)

حيث اضطرته الظروف السياسية إلـى تـرك نهـج مـن تقدمـه فـي معـاداة أهـل البيـت فرفـع اللعـن                     
والتلــون والميـل مــع كـل ريــح والقتــل واالرهـاب والتكفيــر مـن أبــرز صـفات اعــداء الــشيعة      . سبوالـ 

  .قديماً وحديثاً
  .٣٥٤ / ٥:  العقد الفريد(٢)



١٦٤ 

 




א








# 
   

 




א@FאWאא
،אאTאF١EK 

אW،אאאW
א،אא،
אא،אא

אאF٢EK 
אאאאWאאאא

אאF٣EK 

                                                 
  .٤٣٧ / ٢:  مروج الذهب(١)
  .٢٤٧ / ٧:  البداية والنهاية(٢)
  .٤٦ص:  للخوارزميT مقتل الحسين (٣)



١٦٥ 
ألعطـين  «: F فأنشدكم بـاهللا هـل فـيكم أحـد قـال لــه رسـول اهللا              : قال

ــى     الرايــة غــداً رجــالً يحــب اهللا ورســوله، ويحبــه اهللا ورســوله، ال يرجــع حت
  .اللهم ال: إذ رجع غيري منهزماً، غيري؟ قالوا» يفتح اهللا على يديه
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 )اللََّه ِمن قَبلُ لَا يَولُّوَن الْأَدَباَر َوكَاَن َعهد اللَّـِه َمـسؤولًا           َولَقَد كَانُوا َعاَهدوا    (:  قـال تعـالى    (١)

 تأمـل هـذه اآليـات مـن         )ِمَن الْمؤِمِنيَن ِرَجالٌ صََدقُوا َما َعاَهدوا اللََّه َعلَيـهِ        (: إلى قولــه تعـالى    
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  .سورة األحزاب فانها نافعة في المقام

يـدل داللـة واضـحة    » ومـا أنـزل علـى موسـى    «وقولــه  » علـوتم «ـه   سؤال اليهودي عـن اسـم علـي وقولـ          (١)
  .على انهم موعودون بذلك وانه امر تدارسوه وتوارثوه فيما بينهم

  .٢٢٣ص: ، والسيرة النبوية الن حبان٧٦ / ٤:  الروض االنف(٢)
  .صخور تتراكم بعضها فوق بعض:  الرضم والرضام(٣)
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  .١٧١-١٧٠ / ١: ساكر في ترجة علي بن أبي طالب، وابن ع١٨٠ص:  مناقب علي بن أبي طالب(١)
  .٤٩٢ / ٦: ، ومسند أحمد بن حنبل١٢ / ٣:  تاريخ الطبري(٢)
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  .٣٩ص:  للنسائيT خصائص علي بن أبي طالب (١)
، ٢٩٧٥، ٢٩٤٢ ورواه البخاري في مواضع من صـحيحه تحـت رقـم    ٤٥٥ / ٦:  مسند أحمد بن حنبل   (٢)

 فـــي فـــضائل ٢٤٠٧، ٢٤٠٥: ه مـــسلم فـــي صـــحيحه تحـــت رقـــم ، ورا٤٢١٠، ٤٢٠٩، ٣٧٠٢، ٣٧٠١، ٣٠٠٩
  .Tاإلمام علي 
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  .٤٨٥ / ٦:  مسند أحمد(١)
  .٣٩١ / ٣: المصدر نفسه(٢)
  .٢٥٨ / ٣:  المستدرك(٣)
  .٢٥٨ / ٣: المصدر نفسه(٤)
  .٢٥٩ / ٣:  المصدر نفسه(٥)
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  .٢٥٩ / ٣:  المستدرك(١)
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  .٢٥٩ / ٣: ، والمستدرك٦٤٦ / ٤:  مسند أحمد(١)
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  .١٤ص: تل الطالبيين مقا(١)
  .١٧٨ص:  مناقب علي بن أبي طالب(٢)
  .٢٦٢ / ١:  حياة الحيوان الكبرى(٣)



١٧٣ 


א
א







؟א
؟א،אא

אא
،א

K 
אאWאאא

א FW،א
א F،אא

،F،א
،א

אאF١EK 
אאאWאFאא

א،א
א،א،

א
F٢EKא،אא 

                                                 
  .١٣ / ٣: ، وتاريخ الطبري٧٧ / ٤:  الروض االنف(١)
  .١٢٠:  الصواعق المحرقة(٢)
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ــام علــــي  (١) ــة اإلمــ ــاريخ دمــــشق T ترجمــ ــوارزمي٢٠٥ / ١:  مــــن تــ ، وفرائــــد ١٧٢ص: ، ومناقــــب الخــ

  .٢٦١ / ١: السمطين



١٧٥ 
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:  لبني وليعةT فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قال فيه رسول اهللا: قال
ــاعتي ومعــــصيته      ــه كطــ ــالً كنفــــسي طاعتــ ــيكم رجــ ــثن إلــ ــتهن أو ألبعــ لتنــ

  .اللهم ال: كمعصيتي يغشاكم بالسيف غيري؟ قالوا
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 ٢٣ كتــاب االســتئذان بــاب٦٢٥٩، وصــحيح البخــاري حــديث رقــم ١٦٩ / ١:  مــسند أحمــد بــن حنبــل(١)

 وأخرجـه الواحـدي فـي اسـباب     ٦٩٣٩ حـديث رقـم   ٩ورواه أيضاً في كتـاب اسـتتابة المرتـدين البـاب         
  . سورة الممتحنة٤٤٢ص: النزول

  .٣٩٠ / ٣:  مسند أحمد(٢)
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  .٣٤١ / ٣:  المستدرك(١)
  .٤٠٧ / ٢: T، وابن عساكر في ترجمة اإلمام ١٣٢ص: لمغازلي المناقب البن ا(٢)
 / ٢: ، وابــن عــساكر فــي الترجمــة   ٣١٠ص:  والناقــب للخــوارزمي ٩٤ص:  المناقــب البــن المغــازلي  (٣)

٢٧٢.  
  . وليعة بطن من كندة من القحطانية(٤)
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 فــي خرجــه أحمــد:  قــال١٢٠ / ٢: ، والريــاض النــضرة٢٨٩: ، وكفاايــة الطالــب١٠٨ص:  الخــصائص(١)

  .المناقب
  .٣٦٨ / ٢: ، وابن عساكر في ترجمة اإلمام٢٤٥ / ٢:  المستدرك(٢)
 ١٢٠ / ٢:  والريـــاض النـــضرة٤٦ / ٣:  واالســـيتعاب بهـــامش االصـــابة١٣٦ص:  مناقـــب الخـــوارزمي(٣)

وقــال ابــن أبــي الحديــد فــي شــرح  . خرجــه عبــد الــرزاق فــي جامعــه وابــو عمــر وابــن الــسمان  : قــال
  .Tحمد في المسند ورواه في كتاب فضائل علي رواه ا. ١٦٧ / ٩:النهج
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  .٣٦٧ / ٢: ، وابن عساكر في الترجمة١٤٢ص:  مناقب الخوارزمي(١)
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كـذب مـن    «:  فيـه  F نشدكم باهللا هل فيكم أحد قال رسـول اهللا        فأ: قال
  .اللهم ال: غيري؟ قالوا» زعم أنه يحبني ويبغض هذا
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  . عن مسند أحمد وعن الطبراني في الكبير٣٦ / ١:  كنز العمال(١)
  . عن مسند أحمد٣٦ / ١:  كنزل العمال(٢)
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  .٣٤٠ / ٣:  المستدرك(١)
  .٣٤٢ / ٣: المصدر نفسه(٢)
  .٣٤٦ / ٣: نفسهالمصدر (٣)
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  .٣٥٣ / ٣:  المستدرك(١)
  .٩٦ص:  المناقب البن المغازلي(٢)
  .٢١٩:  نفس المصدر(٣)
  .٢٤٣ / ٢: ، وابن عساكر في ترجمة اإلمام علي١١٦ص:  كفاية الطالب(٤)
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  .٣١٦:  كفاية الطالب(١)
  .١٣٢ص: المصدر نفسه(٢)
  .١٦٥ / ٢:  ترجمة علي بن أبي طالب(٣)
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  .١٨٤ / ٢:  طالبترجمة علي بن أبي(١)
  .١٨٥ / ٢: المصدر نفسه (٢)
  .١٩١ / ٢:  الرياض النضرة(٣)
  .٢٢٤ / ٢: T ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب (٤)
  .٢٢٤ / ٢:  المصدر نفسه(٥)
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  .٣١٢ص:  كفاية الطالب(١)
صحيح االسناد ولم يخرجاه وأخرجه ابن المغازلي       : ، وقال ٣٥٦-٣٣٦ / ٣:  الحاكم في المستدرك   (٢)

، ٢٦٨ / ٢: ، وابن عساكر في ترجمة اإلمـام علـي  ٢١٨ين عن ابن عمر وابي ذر في الماقب ص بسند
  .خرجه أحمد في المناقب والنقاش: ، قال١٢٣ / ٢: والمحب الطبري في الرياض النضرة
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لم عليـه فـي سـاعة واحـدة ثـالث       فأنشدكم باهللا هل فيكم أحـد سـ       : قال
آالف من المالئكة فيهم جبرئيـل وميكائيـل واسـرافيل حيـث جئـت بالمـاء                

  .اللهم ال:  من القليب غيري؟ قالواF إلى رسول اهللا
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 مـن تـاريخ    T، وترجمة االمام علـي بـن أبـي طالـب            ٣٠٨:  ومناقب الخوارزمي  ٧٢ / ٩:  شرح النهج  (١)

 نقالً عن مناقب أحمد   ٥٠ص: ، وتذكرة الخواص لسبط بن الجوزي     ٣٥٩ / ٢: دمشق البن عساكر  
  .٢٣١ / ١: بن حنبل وفرائد السمطين



١٩٠ 
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، ٣٢٨ / ١: ، ومــــسند أحمــــد ٢٣ / ٣: ، وطبقــــات ابــــن ســــعد  ١١٤ص:  الذريــــة الطــــاهرة للــــدوالبي  (١)

 ٦٤ص:  وابــن المغــازلي فــي المناقــب٣٨٢ / ٣: ، ومــستدرك الحــاكم٥٠ص: والخــصائص للنــسائي
  .١٥٥ / ٢: الرياض النضرةو

 وفي هـذه الروايـة داللـة صـريحة واضـحة علـى مـا ذهـب إليـه أهـل البيـت علـيهم الـصالة والـسالم                  (٢)
 لــم يــسبقه ســابق ولــن يدركــه الحــق النــه نفــس Tوتــابعهم علــى ذلــك شــيعتهم الكــرام بــان عليــاً 
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رســلين وســيدهم،  أشــرف االنبيــاء والمF ومثلــه وأخــوه ومنــه واليــه، ورســول اهللا   Fرســول اهللا 

  . من الشرف واألفضليةF ما لرسول اهللا Tفلعلي 
 فـي قـول المحـب الطبـري ومـن وافقـه       Tومن هنا تعـرف الظلـم والحيـف بحـق أميـر المـؤمنين             

أجمـع أهـل الـسنة مـن الـسلف والخلـف مـن أهـل الفقـه واألثـر ان عليـاً أفـضل النـاس                : حيث قـال  
  . الرياض النضرة١٨٠ / ٢!!: بعد عثمان

، ٣٢٨ / ١: ، ومــــسند أحمــــد ٢٣ / ٣: ، وطبقــــات ابــــن ســــعد  ١١٤ص: لذريــــة الطــــاهرة للــــدوالبي   ا(١)
 ٦٤ص:  وابــن المغــازلي فــي المناقــب٣٨٢ / ٣: ، ومــستدرك الحــاكم٥٠ص: والخــصائص للنــسائي

  .١٥٥ / ٢: والرياض النضرة



١٩٢ 

 




א








# 
   

 




אאאאא
FEKאאא

אאא
אF١EK 

אאאאWאאאא،אא
אאאא،אאW

אאאאא
אא،F٢EK 

                                                 
  . آل عمران١٢٤ تفسير القرآن العظيم البن كثير آية (١)
  .من آل عمران ١٢٤ التفسير الكبير آية (٢)



١٩٣ 
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هذه هي المواساة، : فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قال لـه جبرئيل: قال
وأنــا منكمــا، : رئيــلانــه منــي وأنــا منــه، فقــال لـــه جب : T فقــال رســول اهللا
  .اللهم ال: غيري؟ قالوا
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  .١٥٠ / ١: ، وابن عساكر في ترجمة االمام علي٢٧٤ص:  كفاية الطالب(١)
  .١٤٨ / ١:  ترجمة اإلمام علي البن عساكر من تاريخ دمشق(٢)
  .١٣١: ٢:  الرياض النضرة(٣)
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  .١٧١ / ٥:  مسند أحمد(١)
  .١٠٣:  الخيايص(٢)
  .١٠٤:  الخصائص(٣)
: ، ومناقـب الخـوارزمي   ٣٣٣-٣٢٤ / ٣: اكم ما ينفع المقام   ، وفي مستدرك الح   ٢١١ إلى   ٢٠٥ من ص  (٤)

  .٢٥٦ / ١: ، وفرائد السمطين١٣٤ص
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  .١٢٢ص:  الصواعق المحرقة(١)
  .٤٣ص:  تذكرة الخواص(٢)
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  .٥١:  تذكرة الخواص(١)
  .١٣٥: ١: ، وابن عساكر في ترجمة االمام علي من تاريخ دمشق٣١٤:  كفاية الطالب(٢)
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  .٢٥١ / ١٢٢ص:  المناقب البن المغازلي(١)
  .١٤٣ص:  مناقب الخوارزمي(٢)
  .١٣٢ / ١:  من تاريخ دمشقT ترجمة االمام علي (٣)
  .المصدر نفسه (٤)
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  .٣١٨ص:  وكفاية الطالب١٣١ص: المصدر نفسه (١)
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  .١٢٢:  تذكرة الخواص(١)
  .٢١٠ / ٣:  المستدرك(٢)
  .٢١٠ / ٣: المصدر نفسه(٣)
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  .٢١٥ / ٣:  المستدرك(١)
  .٢١٦ / ٣: المصدر نفسه(٢)
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  .٣٧٩ص: ، وكفاية الطالب٩٥ص:  مناقب ابن المغازلي(١)
، ٣٢٨ص: ، والخــوارزمي فــي المناقــب ١٥٩ / ٢: ، وابــن عــساكر فــي الترجمــة  ٧٩ كفايــة الطالــب ص (٢)

  .١٢٦ / ٢:  والرياض النضرة٣٢٣ / ١: وفرائد السمطين
  .١٥٦:  الصواعق المحرقة(٣)
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  .١٥٦: الصواعق المحرقة(١)
  .٦ص / ٣ج: هب مروج الذ(٢)
  .١٥٦:  الصواعق(٣)
  .١٢٤: المصدر نفسه(٤)
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  .١٦٢:  الصواعق(١)
  .١٢٣ص:  المناقب البن المغازلي(٢)
  .١٤٤: ، والخوارزمي في المناقب٣٧٥ / ٢: ، وابن عساكر في الترجمة١٢٥ص:  الصواعق(٣)



٢٠٤ 
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ال سـيف إال  «فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد نودي فيه من الـسماء          : قال
  .اللهم ال: غيري؟ قالوا» ذو الفقار وال فتى إال علي
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  .١٨٢ / ١٠ و٢١٩ / ٧ و٢٥١ / ١٤:  شرح نهج البالغة(١)
  .٢٥٨ / ١: ، وفرائد السمطين١٨٧ / ١٥: ، واالغاني٥١٤ / ٢:  تاريخ الطبري(٢)
  .٢٥٨ / ١: ، وفرائد السمطين١٨٧ / ١٥: ، واالغاني٥١٤ / ٢:  تاريخ الطبري(٣)
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لـيس الفتـى بمعنـى الـشاب والحـدث      : قـال القتيبـي  : »فتـا « قال ابن منظور في لـسان العـرب مـادة            (١)

  : قول الشاعرإنما هو بمعنى الكامل الجزل من الرجال، يدلك على ذلك
ــةٍ     ليس الفتى بمنعمِ الشبانِ ــل ملمـ ــالُ كـ ــى حمـ  ان الفتـ

 

قال لي جعفر بـن  : وروى الكليني والعياشي في هذا المعنى عن سليمان بن جعفر الهمداني قال      
: جعلت فداك، الفتـى عنـدنا الـشاب، قـال لـي        : فقلت لـه : يا سليمان من الفتى؟ قال    «: Tمحمد  

يـا سـليمان مـن آمـن بـاهللا          . هف كانوا كهوالً فسماهم اهللا فتية بايمانهم      أما علمت ان أصحاب الك    
  . سورة الكهف١٠، ص٥ج: انظر إلى تفسير البرهان» واتقى فهو الفتى

لـيس الفتـى بمعنـى الـشاب والحـدث      : قـال القتيبـي  : »فتـا « قال ابن منظور في لـسان العـرب مـادة            (٢)
  : على ذلك قول الشاعرإنما هو بمعنى الكامل الجزل من الرجال، يدلك

  ان الفتــى حمــالُ كــل ملمــةٍ 

  

  ليس الفتى بمنعمِ الـشبانِ      

  
  

قال لي جعفر بـن  : وروى الكليني والعياشي في هذا المعنى عن سليمان بن جعفر الهمداني قال      
: جعلت فداك، الفتـى عنـدنا الـشاب، قـال لـي        : فقلت لـه : يا سليمان من الفتى؟ قال    «: Tمحمد  

يـا سـليمان مـن آمـن بـاهللا          .  أصحاب الكهف كانوا كهوالً فسماهم اهللا فتية بايمانهم        أما علمت ان  
  . سورة الكهف١٠، ص٥ج: انظر إلى تفسير البرهان» واتقى فهو الفتى

ــى ــي)١(ر وال فت )٢( إالّ عل
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  .٣٣:  تذكرة الخواص(١)
  .٤٧٨ص:  وقعة صفين(٢)



٢٠٨ 
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# 
   

 




 

فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد يقاتل الناكثين والقاسطين : قال
  .اللهم ال:  غيري؟ قالواFوالمارقين على لسان النبي 
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  .١٨٣ / ١٣:  شرح نهج البالغة(١)
  .١٧٥– ١٥٨ / ٣:  البن عساكرT ترجمة االمام علي (٢)
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  .٤٠ص:  المحاسن والمساوي(١)
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  .١٧٦:  المناقب للخوارزمي(١)

) صــدق رســول اهللا (قــد فــصلنا القــول فــي شــرح هــذا الحــديث فــي تــأليف لنــا تحــت اســم      : أقــول  
  .تناولنا فيه هذه الفرق الثالثة، ولعله في يوم من االيام يرى الضياء ويشم الهواء
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  من هم الناكثون؟

אFאאאאאא
אTFאאאEK 

אWא 
TWאאא

א،אא،
אאאאא،

אאאF١EK 
אWאא Fא

אא،אא
א Fאא

א،אא
אאאאF٢EK 

  

  :كالب الحوأب

אאWW،
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  .١٤٨:  خطبة١٠٩ / ٩:  شرح نهج البالغة(١)
  .١٧٢:  نهج البالغة خطبة(٢)
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  .٣١٠ / ٩:  شرح نهج البالغة(١)
  .٥٠:  تطهير الجنان واللسان بثلب سيده معاوية(٢)
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  :القاسطون
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  .٥٠ :تطهير الجنان واللسان بثلب سيده معاوية (١)
  .٥٠: المصدر نفسه (٢)
  . ووافقه الذهبي في التلخيص على شرط البخاري ومسلم٣٨١ / ٥:  المستدرك(٣)



٢١٤ 
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  .٢٠١ / ١: غة شرح نج البال(١)
  .٣٣٦ / ١: المصدر نفسه(٢)
  .٢٧٦ / ٤:  ربيع االبرار(٣)
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  .٢٨٣ / ٦: ، وشرح النهج٢٧٥ / ٤: ، وربيع االبرار٧٥، ٧٠:  البيهقي في المحاسن والمساوي(١)



٢١٦ 
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  :وتكرر صلح الحديبية
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، ٢٦٢: ، والخـــصائص للنـــسائي ٣٢٠ / ٣: ، والكامـــل٥٠٩:  ووقعـــة صـــفين ٥٢ / ٥:  تـــاريخ الطبـــري (١)

  .٢٣٢ / ٢: ، وشرح نهج البالغة١٩٣: ومناقب الخوارزمي
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  :اِّـارقون
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  .٣١٢٢٣ حديث ٨٨ / ١١:  كنز العمال(١)
  .٣١٢٢٤ حديث المصدر نفسه (٢)
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  ١٦٧ / ١:  واإلمامة والسياسة البن قتيبة٣٤١ ٣:  والكامل البن االثير٨٢ / ٥:  تاريخ الطبري(١)
  .٢٠٠ / ١:  شرح النهج(٢)
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انـي قاتلـت    : F فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قال لــه رسـول اهللا          : قال
  .اللهم ال:  تأويل القرآن، غيري؟ قالواعلى تنزيل القرآن وتقاتل أنت على
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  .٤٢٠ / ٣:  مسند أحمد(١)
  .بمعنى اللبث من االقامة في المكان (٢)
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  .٥٠١ / ٣:  مسند أحمد(١)
، وفي هذا المعنى الذي نحن فـي صـدده أخـرج ابـن عـساكر بـاثني عـشر طريقـاً                ٢١٩:  الخصائص (٢)

  .١٣٦-١٢٧ / ٣: Tفي ترجمة اإلمام علي 
  .، ووافقه الذهبي في التلخيص على شرط البخاري ومسلم٣٣٥ / ٣:  المستدرك(٣)



٢٢٣ 
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  . عن الديلمي٤٧: ١٣: ، وكنز العمال٣٣٤: ب، وكفاية الطال٨٨ص:  المناقب(١)
  .١٨٧:  كفاية الطالب(٢)
  .٧٨-٧٥ / ١:  البن عساكر من تاريخ دمشقT ترجمة اإلمام علي (٣)
ونفــس هــذه الروايــة اخرجهــا  ) قاتلــت: (F جــاء اللفــظ فــي أكثــر الروايــات بــل جميعهــا بقولـــه    (٤)

  ).قاتلت(الكالبي المعروف بابن أخي تبوك في مسنده بلفظ 
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  .٤٧ / ١٣:  كنز العمال(١)



٢٢٥ 


א
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ــى صــلى  فأنــشدكم بــاهللا هــل فــيكم أحــد ردت عليــه الــشمس    : قــال حت 
  .اللهم ال: العصر في وقتها غيري؟ قالوا
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وللسيوطي جزء في تتبع طرق هذا الحديث سماه        : ، وهنا حاشية للمعلق قال    ١٢٨ص:  الصواعق (١)

وممــا يــشهد لــصحة ذلــك قــول الــشافعي  : وختمــه بقولـــه) كــشف اللــبس فــي حــديث رد الــشمس (
ــره ــا     : وغي ن الــشمس  نظيرهــا أو أبلــغ منهــا، وقــد صــح ا    Fمــا أوتــي نبــي معجــزة إال أوتــي نبين

  .حبست ليوشع ليالي قاتل الجبارين، فالبد ان يكون لنبينا نظير ذلك
  .١٢٧ص: T مناقب علي بن أبي طالب (٢)
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  .١٢٧ص: T مناقب علي بن أبي طالب (١)
  . الصهباء اسم موضع بينه وبين خيبر روحة(٢)
  .٣٠٧ص:  المناقب(٣)
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  :إّن اهللا على كل شيء قدير
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 كما F  قد كان هذا في زمان رسول اهللا  }وانشق القمر {وقولـه تعالى   :  قال ابن كثير في التفسير     (١)

ورد في ذلك في االحاديث المتواترة باالسانيد الصحيحة، وهذا أمر متفق عليه بـين العلمـاء ان            
ثُـــم ذكـــر .  وانـــه كـــان إحـــدى المعجـــزات البـــاهراتFانـــشاقق القمـــر قـــد وقـــع فـــي زمـــان النبـــي  

  .االحاديث الواردة في ذلك
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 وصحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب قول النبـي احلـت       ١١ صحيح مسلم كتاب الجهاد باب     (١)

  .٦١١ / ٢: ومسند أحمد بن حنبل) لكم الغنائم
ــضالء     ــد الفـ ــال أحـ ــار      : قـ ــسلم لألخبـ ــو مـ ــع وهـ ــست ليوشـ ــشمس ردت أو حبـ ــلمنا ان الـ ــد ان سـ بعـ

 بــشهادة جملــة مــن االخبــار عــن   Tالــصحيحة ال منــاص مــن التــسليم بردهــا ألميــر المــؤمنين    
ه يكــون فــي هــذه األمــة كــل مــا كــان فــي بنــي اســرائيل حــذو النعــل بالنعــل والقــذة      وانــF النبــي ْ
  .بالقذة
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  .٣٨٦-٣٨٢:  كفاية الطالب(١)
  .١٢٩:  الذرية الطاهرة(٢)
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  .١٢٨: ، والصواعق المحرقة٣٨٧، وكفاية الطالب، ٥٤:  تذكرة الخواص(١)
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ة الخاصـة أتـم وأكمـل مـن هـذه      ، ورواي ١٦٨ / ٣: ، وشرح النهج البن أبي الحديد     ١٣٦:  وقعة صفين  (١)

  .فالحظ
  .٣٣٠:  المناقب للخوارزمي(٢)
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 بان يأخذ براءة F فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد أمره رسول اهللا: قال
انـه  : يا رسول اهللا أنزل في شـيء؟ فقـال لــه          : من أبي بكر فقال لـه أبو بكر      

  .هم الالل: ال يؤدي عني إال علي، غيري؟ قالوا
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  .١٩٧/ ١٧:  شرح نهج البالغة(١)
  .٢٤٣ / ١:  مسند أحمد(٢)
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  .٧ص/ ١ج:  مسند أحمد(١)
  .٥٧٨/ ٢: مسند أحمد(٢)
  .١١٣:  الخصائص(٣)
  .١٩٩/ ٤:  مسند أحمد(٤)
  .٢/٣٨٧ ترجمة اإلمام علي من تاريخ دمشق(٥)
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أنـت منـي    : Fفأنشدكم باهللا هـل فـيكم أحـد قـال لــه رسـول اهللا                : قال
  .اللهم ال: بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي، غيري؟ قالوا

 
אW 

אאאא
،אאאאW 

WFEFL٥٣EK 
WFאאEFאL٤٨EK 

WFGא
אGאאGאאG

אאאGאGG
אGאEFאL١١٤١٢٢EK 

אWFEFL٧٥EK 
WFאאא

אאאEFL٨٧EK 
WFEFאL٤٥EK 
WFאGGא

GאGאאGGא
GEFL٢٥٣٢EK 

WF
אאEFאL٣٥EK 

WFאEFאL٣٥EK 



٢٣٩ 


א
א







אFאאT
אאא،

WWאF،א
אא،אWאא

F،FאE
אא،א،אא

אFאאF
אWAאWFאG

GאGאGאא
GGאGEWF

Eא
אאK 

FאWEאTא
WWFאאאא

אאאEF١EK 
אW،،א،א

אWWFאאאאEא
FאEאאK 

،אאWאא
אאאאא

                                                 
  .٥٥آية : دة سورة المائ(١)



٢٤٠ 

 




א








# 
   

 




אאאאאאאאא
אאאאא

אK 
אאאא

٣،١٥٦ J١٦٢٢،٥٢ J٥٣K 
אאאא

אאTWאאאאאאא>>> 
אאאאאא

FאאאK 
אאאWאא

אאאאא
אאאאאא

אF١EאאK 
אאאאWאא

אאאאא
אאאK 

אWFא
אEFאאL١٤٢EK 

                                                 
  . تجد هذا االستدالل في أحكام القرآن للجصاص وجامع أحكام القرآن للقرطبي وغيرهما(١)



٢٤١ 


א
א







אWFאאאא
אאאאGא

אאEFאאL١٥٠١٥١EK 
אאא

אKKK
אאאא
אK 

אאFאאא
אFאא

Tאאאא
،אאאא

W 
אFאEאF،אאFאE

Wאא>FWא
אF١EK 

אWWאא
،אאאWאאאא

،אWWאFאE

،WאFFאE

                                                 
  .٢٧٧/ ١:  مسند أحمد(١)



٢٤٢ 

 




א








# 
   

 




W؟אאאאא>FW
א،אF١EK 

אאאאW
אאFFאE

،אWWאאא؟
،WאאFא

FאEאWאאא
FWאא

F٢EK 
אאWאF

FאEW؟>Wא
אF٣EK 

אWאF 
FאEW؟אאאW

 ،אא
WאאKKKאF٤EK 

                                                 
  .٢٨٢/ ١: مسند أحمد(١) 
  .٢٨٩/ ١: المصدر نفسه(٢)
  .٣٠٠/ ١: المصدر نفسه(٣)
  .٣٠٢/ ١: المصدر نفسه(٤)



٢٤٣ 


א
א







אWאFW
אF١EK 

אW
W؟،؟W

אאאFW
אF٢EK 

אאאאא
אאאWאאF

אWא،Fא
WאאאאאאW

א،FW אאא
אF٣EK 

אWאאF
،אW؟אא>FW

F٤EKאא 
א

אWאWא
؟אWאאFK

                                                 
  .٤١٧/ ٣: مسند أحمد (١)
  .٥١٣/ ٧: المصدر نفسه(٢)
  .٨٠:  الخصائص للنسائي(٣)
  . صحيح البخاري باب غزوة تبوك(٤)



٢٤٤ 

 




א








# 
   

 




א،אאF،
،W؟אאא

אFWא،א
K 

WאאKKKאF١EK 
אאא

F٢EK 
אWאF

אאFאW
אK 

F،אא
אאאאאF،

אא،אא
אאא

F٣EK 
،אאאאא

WאFWאW
TWאאאא،FWא

                                                 
  .T صحيح مسلم باب فضائل علي بن أبي طالب(١)
  .٣٦٤-٢٨١/ ١:  من تاريخ دمشقT ترجمة االمام علي (٢)
  .٣٤/ ٣:  االستيعاب بهامش االصابة(٣)



٢٤٥ 


א
א







אא،א
K 

WWאאF؟W
، TF١EK 

אאWאF،FאאE،
אא،Wא

،Kאאא
אFWא

،אאאWא
،،א א

א،א
אFF٢EK 

אאWאא،
אאא،FאK 

אאאWאF
אאאWא

،אאא،

                                                 
  .٨٥ص:  مناقب علي بين أبي طالب للمغازلي(١)
  .٢٩٥/ ٤:  الروض األنف(٢)



٢٤٦ 

 




א








# 
   

 




WאFW א
،אF١EK 

אאאאW
אאאKWא

אאWאאFאא
F٢EK 
Wאאאאאא

אאאW 
١KאאאאאTא

אא،אאא
K 

٢KאF،אאאא
،אאאא

אאאW،א
אאאאא

،אאFT
אK 
٣Kאאאאאא

אאWאא

                                                 
  .١٥٠/ ١:  شواهد التنزيل(١)
  .٢٩٤/ ٤:  الروض االنف(٢)



٢٤٧ 


א
א







،אTא،
אאWאT،א

אאא
אאKאK 

אאאאאT
א،אK 

אאWאאFאא
אWFאאGGאG

EאFאאאא
FאאEא

א،א،
F١EK 

Wאא،אאF
،אאWאאW

א،אא،אא
א،FWAאא@א

אאF٢EK 
אאWאK 

                                                 
  .٢١١/ ١٣:  شرح نهج البالغة(١)

  .٩٦/ ٤: المصدر نفسه(٢) 



٢٤٨ 

 




א








# 
   

 




אאWאאFWFא
EWTא

TF،אאאא
WFאEF١EK 

 
אW 

אאWאW،אא
،אאא،אFא

FאאאאאG
אאאאאEF٢EK 

Wא אF
אאא

א،אFא
אאF٣EK 

אאFA
@אאאא،

אא،אאאא
אאאאאאא

                                                 
  .٢٨٣:  كفاية الطالب(١)
  .٢٩٢/ ٤:  الروض االنف(٢)
  .٨/ ٥: ، والبداية والنهاية البن كثير٢٩٤/ ٤:  الروض األنف(٣)



٢٤٩ 


א
א







אאאא،
א،אאא،

א،אאאF
،אאFאא

אאאא،אאאא
K 

Fאא
אא،אא

K 
א

 
אא

 
،אאאאא

אאאאTא
אא،WאTW 

אאא
אאא،אא

،א،،
،،א
،،א،

W



٢٥٠ 

 




א








# 
   

 




،אא،א
א>>>F١EK 

אאאאאא
אאאא،אאא

אאאF٢EK 
،אTא
אאK 

אאא،אאא
אאאאאא

،אאאAא@
אאK 

אאאא
אאאFאEא

WFאאאא
אאEK 
 

  :ليلة العقبة

אאאאW
אFאא

                                                 
  .٤٧/ ٢:  شرح نهج البالغة(١)
  .وائل الكتاب تعليق على كالم معاوية هذا فراجع سبق منا في أ(٢)



٢٥١ 


א
א







אאא،א
א،אאאF

،א،،א
א،אF

،א،
אאאאא

،אאאF
א،אאאאWA

א@؟W،אאW
Aא@؟Wא،א

؟א؟אWA
אא@K 

אאאF
،אאאאאא

אWאאא
אאאא

אאאא
אאאW

א؟
אFK 

Wא،אא،א
אFא



٢٥٢ 

 




א








# 
   

 




אFאKא
אWFאאEK 

،א،א
،א،אWא

אFא،
א،אאאF

א،אWAא@؟W
،א،אאWAא

אאאאWWA؟@א،אא
א@Wא

؟ 
Wאא،אא،

WAאא@א
؟אWA@ 

W،،،
Kא،

؟אWאF
א،אFWA

،אאא
אא،אK 



٢٥٣ 


א
א







אאWא
אאא

KאאWא،א 
אאאאWא

אאאKWאF
،א

אFאא
אאאF،אא

אFWאFאא،
WAא@؟ 

WאאאK 
WAאא@؟ 

،אWAאאאא@
אFW

،א،؟א
אFאאא

אKWאאאא
אF١EKאאK 

אאWFא
EאWאא

                                                 
  .١٨، ص٥ج:  البداية والنهاية(١)



٢٥٤ 

 




א








# 
   

 




אאאF אאא
א

T אFאא،א
אF،Wא

אW؟א
WאאאFWא

KW؟אWאאW
אאאKאW؟אW

אאF١EK 
WFאאEW

אאאF،אא
،א

KWא
KW؟WW؟W

אWאF٢EK 
אFאא

EWWא
א،KאאWא

                                                 
  .٢١٩/ ٣:  تفسير الثعلبي(١)
  .٢٣٤/ ٣: المصدر نفسه(٢)



٢٥٥ 


א
א







؟א،W،א
אאF١EK 

אאאאא
אאאאאW،אא

אFאK 
אאאFא

Tאאאא،א
K 

אWאאאF
אאאא،אאאא؟
אאא،אאא؟א،

אאאWאא
אK 

אאTאא
אאאFא

א،
אאאFא

אF
אאEFL٩٠EK 

                                                 
  . صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة براءة(١)



٢٥٦ 

 




א








# 
   

 




ال يحبـك   «: Fفأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قـال لــه رسـول اهللا             : قال
  .اللهم ال: إالّ مؤمن وال يبغضك إال كافر، غيري؟ قالوا

 
אW 

אאאאא
אFאאאאא

אK 
אאFT

א،אאאאא
אא،אאאאאT

Fאאאאאאאא
אא TK 

אאאא
אאא،K 

אאאאWא
אאאK

אאאאא
אTאאאא،
 TK 

אאאאאאא
אאא،WTWAא

אאאא



٢٥٧ 


א
א







@אא،Wא
F١EK 

WFאEWא
אאFאF٢EK 

אאאאF٣Eאאא؛
אF٤Eא؛F٥EK 

אאWאK 
אאWאאWאאא

אא،אFW
KWאTאWא

א،
אא،K 

אאאW
TWא

א،אאא،א
،אK 

                                                 
  .١٢٢:  الصواقع المحرقة(١)
  .١٣٦/ ١ المسند (٢)
  .١٥٦:  الخصائص(٣)
  .١٨٨:  المناقب(٤)
  .١٩٩-١٩٠ / ٢: من تاريخ دمشق) عليه السالم(ترجمة اإلمام علي  (٥)



٢٥٨ 

 




א








# 
   

 




אאאWא
אאWאאF

KאאאF١EK 
אאאWאא

אWFאEW
K 

WאאFאEWא
אTF٢EK 

אאאא
،WאFWאאא

אא
א؟>>Wא

،
Wאאאא

>>W
؟אאWא

אF٣EK 

                                                 
  .٨٣/ ٤ شرح نهج البالغة (١)
ــد  (٢) ؛ ٢٦٢، وأخرجــه ابــن المغــازلي فــي ص  ٣٠آيــة ) صــلّى اهللا عليــه وآلــه ( الــدر المنثــور ســورة محم

عليــه (ذكــره ابــن عــساكر فــي ترجمــة علــي :  وقــال٢٣٥ص : والحــافظ الكنجــي فــي كفايــة الطالــب
  .بطرق شتى) مالسال

  .١٥٤:  مناقب اإلمام علي بن أبي طالب(٣)



٢٥٩ 


א
א







אאאWא
FWאאאK 

Wא،אאאא
אאW،אא

،אא،אא
א،،W

FW؟אW،W؟W
KאאWאאא
אF١EK 

                                                 
  .٣٢٥:  كفاية الطالب(١)



٢٦٠ 

 




א








# 
   

 




فأنشدكم باهللا أتعلمون أنه أمر بسد أبـوابكم وفـتح بـابي، فقلـتم              : قال
ما أنا سددت أبوابكم وال أنا فتحـت بابـه بـل اهللا سـدF :»            في ذلك فقال    

  .اللهم نعم: ري؟ قالواغي» أبوابكم وفتح بابه
 

אW 
TאאF

א،אאא
אאאאFאא

אאאK 
אאאאא

אאTK 
אאאאא،אאא

א؟אאאא
אאאאאאK 

אא
א،אא،

אאאאאK 
אאאWא

،אWאTאא
א،אאF١EK 

                                                 
  .٢٨٥ / ١ج:  مسند أحمد(١)



٢٦١ 


א
א







אW،א
אאW،אא

אא،אאאF١EK 
WאFא

אWאאאאאW
،אWאTאW

،אאאKאא
F٢EK 

אWאW
אאא

؟א،אאWא
FאאFאאK

אWאאF٣EK 
אאאא

K،אא
אאאFאWאא

א

                                                 
  .١٠٤ / ٢ج:  مسند أحمد(١)
هذا حديث صحيح االسناد،    :  وقال ٢٣٨ / ٣ ورواه الحاكم في المستدرك      ٤٩٦ / ٥ج:  مسند أحمد  (٢)

  .ووافقه الذهبي في التلخيص
وروى أحمـد   :  قـال  ١٢٧ص:  والـصواعق المحرقـة    ٣٣٢: ؛ ومناقب الخوارزمي  ٣٣٨  /٣ج:  المستدرك (٣)

  .بسند صحيح عن ابن عمر نحوه



٢٦٢ 

 




א








# 
   

 




א،אאא
אאאF١EK 

אW،אWא
F،אFEW

א>א،،FW
،א

،אאא،א
אאאא

F٢EK 
،א،אאאא

،WאFאWאא
א،אאא

אאאאאאF٣EK 
،אאWא

אF،אא،א
אFאאאK 

אא،אאאאאאאאF
WאאF

                                                 
؛ والــدر المنثــور للــسيوطي ســورة   ٢٧٢/ ١: مــن تــاريخ دمــشق ) عليــه الــسالم ( ترجمــة اإلمــام علــي  (١)

  .٨٧يونس آية 
  .٢٨٤: ؛ وكفاية الطالب٢٦٧/ ١:  ترجمة اإلمام علي من تاريخ دمشق(٢)
  .٢٥٣ / ٢٢٥:  مناقب علي بن أبي طالب(٣)



٢٦٣ 


א
א







،אWא،א،
WאאF،אאW

،אאאא
،א،W

א،אW،
Tא،F

F١EאאאWאאא
אFWא

א؟אWא،א
א،א،אאאאאF

،אT،א
אFא،Wא

א،א
אא،Fא

אאאאE
،א،

،א،א
אF٢EK 

                                                 
  ).عليه السالم( أي لعلي (١)
  .٢٢٧): عليه السالم( مناقب اإلمام علي بن أبي طالب (٢)



٢٦٤ 

 




א








# 
   

 




WאFא
،אאWאFאE،

FW،אא
F١EK 

אWFEW
אWאFWאא

א،א
אאF٢EK 

אWאאא
F٣EK 

אWFאEWא
אאאWאFאאא

،אWאא
אא

،אW،אאW
אFאאאאא

אFאאא

                                                 
  .٣٨ / ١:  تاريخ المدينة المنورة(١)
  .٢٩ / ٢: ؛ ورواه الجويني في فرائد السمطين٤٣ تفسير الثعلبي سورة النساء آية (٢)
  .٥٠٩ / ٢:  االصابة(٣)



٢٦٥ 


א
א







WFאא
GGאGEK 

،אא
אאאאK 

אאאWאא
אאאF

אEאFאאE
TאאF١EK 

אאאאאאWא
אאאאאא

אאאK
FאTאKKKK

אW 
אWאאא

،אאא
،א

אאK 
 

                                                 
  .٤٩ / ١١: شرح نهج البالغة (١)



٢٦٦ 

 




א








# 
   

 




يــوم الطــائف دون النــاس،  فانــشدكم بــاهللا أتعلمــون أنــه ناجــاني    : قــال
» مـا أنـا انتجيتـه بـل اهللا انتجــاه    «: فأطـال ذلـك فقلـتم ناجـاه دوننـا، فقـال      

  .اللهم نعم: غيري؟ قالوا
  

אW 
אאWאW،אא

א،א،،Wא
FאאWא

א،אWאאא@K
אWאK 

אWאאא
אא،אאאאאאF١EK 

אאאWא،א
אK 

אאאWא
אFא،W،א

WאאK 
WאאT،א

א،אאאאא

                                                 
 / ٢٧٥ / ١١:  وكنـز العمـال    ١٤٤؛ ومناقـب الخـوارزمي، ومناقـب ابـن المغـازلي            ٤٧:  تذكرة الخواص  (١)

٢٨٨.  



٢٦٧ 


א
א







אאFאאא
K 
אFאא

אא،אא
،אאאאK 

אWאאא
KאF،אWאאאא

אא،א،א،
Fאא،א

אFאKאאא
אFTאא

،T،אאא
F١EKאא 

WאאאF
T،אFא

א،
א،אFאEאא

،Tא
א،T،א

אאFאא،F

                                                 
  . كفاية الطالب(١)



٢٦٨ 

 




א








# 
   

 




א،
אK 

אאאאאאא
אאK 

א،אאאאFאא
EאאT،

אאאאאאF،אא
TאWא

F١EK 
Wא،،אא

F٢EK 
Wאאא،אאW

F٣EKאWאKאKKKאא 
אWא

F٤EK 
TWא،אא

אF١EK 

                                                 
: ، واإلصـابة ٢٠٨: ؛ وكفايـة الطالـب   ٩٤: ؛ ومناقب الخوازرمي  ٤٢٠ / ٢:  الطبقات الكبرى البن سعد    (١)

  .٤٣ / ٣: ؛ واالستعاب٥٠٩ / ٢
  .؛ وأبو نعمي في حلية األولياء٩٠: ؛ ومناقب الخوارزمي٤٢٠ / ٢:  الطبقات الكبرى البن سعد(٢)
  .، ووافقه الذهبي في التلخيص٧٢ / ٣ و٤٦٢ / ٢:  الحاكم في المستدرك(٣)
  .١٠٦ / ١٣: ؛ وشرح النهج٤٠ / ٣:  االستيعاب(٤)



٢٦٩ 


א
א







אTאאאWW
אאאאאאא
،אאא
אאא

אאKWאא
؟TWFEא

F٢EK 
،אאאאאא

אאאאאF٣EK 
אF٤EK 

אאאאF٥EK 
אאאאאא

אWאא
F،Wא

،אWאאאF٦EK 

                                                                                                                
  .١٠١ / ١٣:  شرح النهج٢٣٥ خطبة (١)
  .٩١: ، وقريب منه في مناقب الخوارزمي٣١٥ / ٣: تفسير الثعلبي، و٢٥:  تذكرة الخواص(٢)
  .١٤٤:  المناقب(٣)
  .٢/٣٠٧): عليه السالم( ترجمة اإلمام علي (٤)
  .٢٤٢ / ٢:  شواهد التنزيل(٥)
  .٦١ / ١٣:  كنز العمال(٦)



٢٧٠ 

 




א








# 
   

 




אאWאאאWF
،אא،،אא

Wאא،אא
،WAWאאK

אאא،@KאאF١EK 
אאאאאא

אWאFאא
W

W؟אW
،Wא

א،אFאא،
W 

אFאא
אF،א،אאWא

אא،אאא
א،אאא،Wא

א؟،FW،א
،،א

אWא؟،אFW،א
،א،

                                                 
(١) ١٧٣ / ٩.  



٢٧١ 


א
א







אWא؟،אFW،
א،אאאאא

،Wא
א؟،FWא،

אFאאFאFא،א
Wא؟אFW،

א،F،
א،אאאW،א

،אא
،א،

،،אאאא
א،אא

،אW،א،א
אא،אWאא

א،،
F١EK 

                                                 
  .٢٧١ / ١: ، وفرائد السمطين١٤٧:  مناقب الخوارزمي(١)



٢٧٢ 

 




א








# 
   

 




الحـق مـع علـي      «:  قـال  Fفأنشدكم بـاهللا أتعلمـون أن رسـول اهللا          : قال
  .اللهم نعم: ؟ قالوا»وعلي مع الحق، يزول الحق مع علي حيث زال

 
אW 

אאאFא
אאאאאאFאא

אEF١Eאאאא
אK 

،אTWא FWA
אאאא،@F٢EK 

WאFWא،
אאאאF٣EK 

אWאWא
FWא،אאא

،א،אאאא
א،אא

                                                 
  .٥٤:  النور(١)
. هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط مــسلم ولــم يخرجــاه       :  قــال٣٣٧ / ٣: لحــاكم فــي المــستدرك   ا(٢)

  .١٧٦ / ١: ، وفرائد السمطين٣٧ص: والبيهقي في المحاسن والمساوي
 وابـــن عـــساكر فـــي ٢٨١ / ١١:  والمتقــي الهنـــدي فـــي كنـــز العمــال  ١٠٥:  الخــوارزمي فـــي المناقـــب (٣)

  .١٢٣ / ٣: ترجمة اإلمام علي



٢٧٣ 


א
א







،אאא
؛אאWF١EK 

،אWאF
אאWא؟W

،אW،אאא،אאאאW
TFWAאא،אא@F٢EK 

،אW
،אWאFWא

אאאאF٣EK 
אWא

אFWאא
אאאFא

א،
F٤EK 

אW،אא
T א،TW

                                                 
  .، وأورده الخطيب البغدادي في تاريخه١/١٧٨: ؛ فرائد السمطين١٠٥: رزمي مناقب الخوا(١)
 والمتقـي الهنـدي فـي كنـز      ١١٩ / ٣: ؛ وابـن عـساكر فـي الترجمـة        ٢٢٠:  ابن المغازلي فـي المناقـب      (٢)

  .العمال عن أبي يعلى في المسند وعن سعيد بن منصور في سننه
  .١٢٠ / ٣ :البن عساكر) عليه السالم( ترجمة اإلمام علي (٣)
هــذه األحاديــث كلهــا صــحيحة علــى شــرط الــشيخين،       : ، قــال ٣٣٣ – ٣:  الحــاكم فــي المــستدرك  (٤)

  .ووافقه الذهبي في التلخيص على شرط البخاري ومسلم



٢٧٤ 

 




א








# 
   

 




א،א،א،אW
א،،א،א،

אWא
FW،،א،א،

א،אא،אאF١EK 
אWאא

TאFWא
،א،،،אא

א،אא،אאא
،F٢EK 

אאWאאאTא
אאאK 

אFW،א
אא،אאא،א

אאאא،אאF٣EK 
אFWAא@

אאאאאאאאא
אאאאאאW

                                                 
  .١٧٧:  المناقب للخوارزمي(١)
  .١٨٧:  كفاية الطالب(٢)
 البيهقـي فـي الـسنن    ، عـن الطبرانـي فـي الكبيـر وعـن     ٢٨٣ / ١١:  المتقي الهنـدي فـي كنـز العمـال        (٣)

  .وعن ابن عدي في الكامل



٢٧٥ 


א
א







FאEא،א
א،אTWאא

אF١EK 
אאWאFWAאא@

אאאT
אאאאא،אאא

F٢EK 
אאWאWאF


אאא،

א،،אא
אFFאאא

WAאאא@A
@F٣EK 

Wאאאאאא
אא،אאאאא

א،אאאאT
אאאFאF،א

                                                 
  .٢٠٥ / ١:  التفسير الكبير(١)
  .٣٩:  تذكرة الخواص(٢)
  .٢٩٧ / ٢:  شرح نهج البالغة(٣)



٢٧٦ 

 




א








# 
   

 




،אאאאאF
אאא،אאאK 

אא
אאאאא

אאא،Tא
אא،אא،א

אאאאא،אK 
אאאTWAאא

א،א،אא@W 
W،אאאאא

אאא
א،؟> 

WאאF١EאאT،
אא،FWאאאא

אF٢EK 
אאאאאW 

FאאEFL٢EK 
FאאאEFאL١٧EK 
FאאאEFL٣١EK 

                                                 
  .}ال تعمى الْأَبصار ولَكِن تعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ{ (١)
  .٨٨ /٩:  شرح نهج البالغة(٢)



٢٧٧ 


א
א







FאאEFאL١٧٠EK 
FאאEFאL١٧٦EK 
FEFאאL١٠٥EK 

אאאאאאFאא
TWAא،א@אW

FאE
Tאאאא

FאEאאא
אאWאאאK 

אאאאTא
אאאאW

FאEאW؟W
TWאK

W؟אW
TWאאFW

Aא،אא،אא
א@F١EK 

،אאW
Tא،א

،א،אא،א

                                                 
  .١٧٧ / ١:  فرائد السمطين(١)



٢٧٨ 

 




א








# 
   

 




אW،אאא
W،W

؟אWאאא
א،،אFWAאא

אא@F١EK 
אאאWאא،אאא

אFWAאWא
אאא@F٢EK 

אאא
אאאK 

،אאאא
،א،א
אאאא

אאאאא
אאא،אא
،אאאאאאא،אא

W 
FאE 

                                                 
  .١٣٧ / ٣:  المستدرك(١)
  .١٧٣: ؛ والسيوطي في تاريخ الخلفاء٢٧٧ / ١١: ؛ وكنز العمال١٢٤:  الصواعق(٢)



٢٧٩ 


א
א







،אאאאאאא
אאאאאK 

  



٢٨٠ 

 




א








# 
   

 




إنـي تـارك فـيكم      :  قـال  Fفأنـشدكم بـاهللا أتعلمـون ان رسـول اهللا           : قال
ا كتاب اهللا وعترتـي لـن تـضلوا مـا استمـسكتم بهمـا، ولـن يفترقـ                 : الثقلين

  .اللهم نعم: حتى يردا علي الحوض؟ قالوا
 

אW 
אאא
،אא

אא،אא،אאא
אW 

١Kאאאאאאאא
אאאאאK 

٢KאWAא@
אא،אאK 

٣Kא،אאא
אאאאאא،

אאאאK 
٤KאאאWAא@K 
٥KאאאאאאאאאK 
٦Kאאאא
FWAאא@K 

אK 



٢٨١ 


א
א







אאא
،אאאאאא،א

אאK 
אאאא

אאאאK 
אאאF

Wאא،אWא
،אאא،א،

،אאאא
F١EK 

WאFWאאא
،אאא،א

،אאF٢EK 
WאFWא

אא،א،א
א،אא

אF٣EK 

                                                 
  .٢١٥: ، وابن المغازلي في المناقب٣٩٤ / ٣:  مسند أحمد بن حنبل(١)
  .٤٠٨ / ٣:  مسند أحمد(٢)

  .٣/٤٦٣: المصدر نفسه(٣) 



٢٨٢ 

 

Wאא
WאFW؟אא

WF١EK 
WאFW،א

אאא،אא،
אאא،F٢EK 

WאFWא
אאא،،א،

F٣EK 
אאTK 

אWאF
אאW

אאאWא،א
،אאWאא

א،אW،א
،א،אאWאF

؟WאF٤EK 

                                                 
  .٥٠٠ / ٥:  مسند أحمد(١)
  .١٠٣، والسيوطي في الدر المنثور، آل عمران، آية ٢٣٢ / ٦:  مسند أحمد(٢)
  .٢٤٤ / ٦:  مسندأحمد(٣)
هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط  :  وقــال٣٢٣/ ٣: ، ورواه الحــاكم فــي المــستدرك١١٨:  الخــصائص(٤)

؛ والخـــوارزمي فـــي ١٣/٤٦: الـــشيخين ولـــم يخرجـــاه، وأخرجـــه المتقـــي الهنـــدي فـــي كنـــز العمـــال 

  




א








# 
   

 






٢٨٣ 


א
א







،אאא
WאאF،אWאW

אא؟אאא
WK؟א 

W،Wא،א
א،אאF١EK 

،אא
WאFWא،א،א

אאF٢EK 
אאאW،אא

אFאWאאא
אאאאאא

אאא؟אאאא
אאאאאאא
אאאאאאאאא

אאאאא،א؟א
WאאWאאאאאא

                                                                                                                
  .١٥٤: المناقب

  .١٦٧: هرة الذرية الطا(١)
ووافقـه  . هذا حديث صحيح االسناد على شرط الشيخين ولم يخرجـاه      :  قال ٣٥٩/ ٣:  المستدرك (٢)

  .٢١٤: وأخرجه ابن المغازلي في المناقب. الذهبي في التلخيص على شرط البخاري ومسلم



٢٨٤ 

 




א








# 
   

 




אאאאאא
אK 

FWאאאאאא
אאאא
אאאאא
אאאא

F١EKאאאאא 
אאWאWא

،א،
،אאא

،،אא
אאאK

אאאאאא
אF٢EK 

Wאאאאא
אא،אאא

אא،אWA
@KKKK

א

                                                 
  .٤٤:  الصواعق المحرقة(١)
  .١٥٠: المصدر نفسه(٢)



٢٨٥ 


א
א







WAא@،אא
FF١EK 

WאWA،
אאW،א

אא،א@،
אWA،אאא

אא،א@،
אאF٢EK 

Wאאא
אFאא

אא،א
K 

אאאWאאW
אFWא،אאאא

אWאא؟Wאא
א،אאאא،א
א،אא

،א@F٣EK 

                                                 
  .١٥١:  الصواعق المحرقة(١)
  .٢٢٨: هالمصدر نفس(٢)
  .١٠٣ الدر المنثور، سورة آل عمران آية (٣)



٢٨٦ 

 




א








# 
   

 




WאאאאאW
אFW،אא

W،אאא،א
אאא،F١EK 

אאאאאW
Fאאאא

אא 
Fאא

אאF،אאW
א
אא

א Wא؟א
אא
،א

؟א؟،א
W،،א

אא،א،K 
W،אא

،א،אא؟W،W
א،

                                                 
  .الدر المنثور(١)



٢٨٧ 


א
א







،אאW
،אאW

אאא؟אא
א،א،אאא
،א؟

،אא،،
،א،،
،،

،WA،א،א
،אאא@،F١EK 

אאאאא
אWאFאא

،אא
א،אW

אאאאא
،،

א؟אWאאאW
،אא
،אאאא،

א،אWאאW،Wא

                                                 
  .٣٦ / ١: ، وللمزيد انظر إلى غدير العالمة األميني٦٨:  مناقب علي بن أبي طالب(١)



٢٨٨ 

 




א








# 
   

 




אא،،
אאאWאא

א،א
אאא،

אא،אאא
אאא،א

אF١EK 
אאW

אא
WאאאF

אא
אF؟Wאא

אאאFא
אFאאא

W 
Aאאאאאא،א

אאאאאאאא
@אWAאאאא

אאאאאא@Wא

                                                 
 ٢: ، وترجمة اإلمام علي من تاريخ دمشق البـن عـساكر  ٤٦ / ١٣: ، وفيه أيضاً  ١١٤ / ٥:  كنز العمال  (١)

 /٤٦.  



٢٨٩ 


א
א







אאא
،אW

؟אWF١EK 
WW

א،אFKKKא
אW 

AאWא،אא
אא@WW؟

؟Wאאאאאא،א
Kאאא،F٢EK 

Wאאאאא
אאW 

١KאA@،אאאא
אאא،אאאאאא

אאWאאאKKKK 
٢KAאאא@אאאא

אFאאאא،א
אFאאאא،

FTWA@אאאא

                                                 
  .٤كتاب فضائل الصحابة باب رقم صحيح مسلم (١)
  .المصدر نفسه (٢)



٢٩٠ 

 




א








# 
   

 




Fאאא،אאF
אK 

٣Kאא
אא

،אאאאאא
אFא

אאאאא
K 

אאאאאאאאא
אא

אא،F
Aא@א

אא،אAא
@K 

אאאא
א،אא

אא،אאאאF
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אאא
אאאאאא
א،אאא



٢٩١ 


א
א







אא،אאאאאא
אW 

Fאא
،א،אFWא

א،א،א،F١EK 
אא

אאאK 
אא،אאאא

אאF٢EאW
אאFאא،FWאאא

،אאא،אW
אW،אW

א،WאאאאFאא
EKWאאF

אאF٣EK 
אאאא

אאF،Wאאא
،אא،א

                                                 
  .٣٩٥ / ٥:  المستدرك(١)
  .٣٨٩/ ٥: المصدر نفسه(٢)

 ٣٥٧ / ١٧: ؛ واألغـــاني١٧، والــسيوطي فــي الـــدر المنثــور األحقــاف آيــة      ٣٩٠ / ٥: المــصدر نفــسه  (٣) 
  .ولسان العرب مادة فضض



٢٩٢ 

 




א








# 
   

 




אא،F١EKאW
F٢E،אאאא

אאאF٣EK 
FאFא

אאWאא،אא
אKא

אא
א،F٤EKא

אK 
WFאKKKK 

Wאא،אאא
א،

אאWאאKKKאK 
אFאאא

אאWFE
אאWF

אEאאאאK 

                                                 
  .٣٩٠ / ٥:  المستدرك(١)
وقبـيح  : عمـل قـوم لـوط كمـا سيتـضح مـن تأويـل ابـن حجـر بقولــه          :  المراد هنا من الداء العضال (٢)

  .واي قبيح
  . خالفة مروان بن الحكم٦٢ / ١: ، وذكره أيضاً في٢١٥ / ٢:  حياة الحيوان(٣)
  .١٨١:  الصواعق المحرقة(٤)



٢٩٣ 


א
א







אאאא
אFא

אאאאאא
אאאא،א

אF
אא>>>אאאא

K 
אאאאאא

אFWאאא
،אאא،

אאאאF١EK 
WאאאFאא

אאאאאK
אאא

אKאאWאא
אאF،א،W

،אא،
F٢EK 

                                                 
  .٣٩١ / ٥:  المستدرك(١)
  .١٢٧ / -٢:  شرح ابن أبي الحديد(٢)



٢٩٤ 

 




א








# 
   

 




W،אאא
א،F،א،

،א،א،Wא
א،א
א،،אאאא
א،א
،א،אא،א

F١EK 
WאW،א

אאא،אא،
א،אW>אאא

،،
אאאא،א،

אF٢EK 
WאWאא

א،אWא
אא،אאא،א،א،

                                                 
  .١٢٨ / ٢٠: شرح ابن أبي الحديد(١)
  .٨٥ / ٣:  ومروج الذهب١٤٦ / ٢٠: لمصدر نفسها (٢)



٢٩٥ 


א
א







א،אא
אאF١EK 

  

                                                 
ان عبــارة ـ كمــا فعــل عمــر بــن        :  أقــول٨٦ / ٣:  ومــروج الــذهب ١٤٧ / ٢٠:  شــرح ابــن أبــي الحديــد  (١)

الخطاب إلى آخرهاـ حذِفت مما في أيـدينا مـن كتـاب مـروج الـذهب وقـد أكـد لـي شـيخ كبيـر مـن                           
مــة لكتــاب مــروج الــذهب للمــسعودي، وال   طلبــة العِلــم انــه رأى وقــرأ هــذه العبــارة فــي طبعــة قدي    
  .ندري أتحذف من الطبعات الالحقة لشرح النهج أم ال



٢٩٦ 

 




א








# 
   

 




  

  أهل البيت على لسان أهل البيت

אTW،،
،،،א،א،

אאKKKאWF،א
،א،א،א
א،א،א،א

אאF١EK 
TאאW،

،א،אא،א،>
،אא،א،

،אאא،א
אFWA،

@א،אF٢EK 
TW،א،א،א

،א،א،א
אF٣EK 

                                                 
  .٢خطبة رقم :  نهج البالغة(١)
  .٨٧خطبة رقم  المصدر نفسه(٢)
  .١٠٩خطبة رقم : المصدر نفسه (٣)



٢٩٧ 


א
א







TW،אאאאא
،א،אK

א،אKאאאא
א،אF١EK 

TWא،אאא،אא
א،אF٢EK 

TW،א،א،
א،

Kאא،א،אא
،אא،א،א

אא،א،F٣EK 
TWאFא،א

א،אא،F٤EK 
  

  

  

                                                 
  .١٤٤خطبة رقم : نهج البالغة(١)
  .١٥٤:  المصدر نفسه خطبة رقم(٢)
  .٢٣٩ خطبة رقم:  المصدر نفسه(٣)
  .١٠٠خطبة رمق : المصدر نفسه (٤)



٢٩٨ 

 




א








# 
   

 




  

  أهل البيت أمان ألهل األرض

WאFWא
א،אאא،א

אאF١EK 
אWאFA@

Wא،אאא
א،א،

F٢EK 
אWאFא

א،א،אא
F٣EKאאאאא 

א،אFWאא
אאאא

א؟WאWאא
،אWא،א
אאWאא،אא

                                                 
  .٨٣٥ / ٢:  فضائل الصحابة، ألحمد بن حنبل(١)
  .صحيح االسناد ولم يخرجاه: ، قال٥٥ / ٣:  المستدرك(٢)
  .هذا حديث صحيح االسناد ولم يخرجاه:  قال٣٦٠ / ٣:  مستدرك الحاكم(٣)



٢٩٩ 


א
א







،אאא،،
א،F١EK 

אאאWאאWFא
EFא

אF،F٢EK 
אWאאא

אאאאא
אאא،F٣EK 

אWA،אא@W
אאאאאאא

אF٤EK 
 

  :انهم سفينةالنجاة

אW
אWא،F
W
F٥EK 

                                                 
  .١٧٢ / ٤:  المستدرك(١)
  .١٥٢:  الصواعق المحرقة(٢)
  .١٥١: بالغةنهج ال(٣)
  .٢٤١ / ٢:  ومعالي السمطين٤٧ / ١٢:  كنز العمال(٤)
  .٩٨٧ / ٢:  فضائل الصحابة، ألحمد بن حنبل(٥)



٣٠٠ 

 




א








# 
   

 




،אWא
אF١EK 

אאאWא
FאEאאF

EWאא
אאאא،א

אאFאאאא،
אא،א

אאF٢EKאאWא،אא
K 

אאאאא
WאFW

אא،،F٣EK
Wא،א،א

K 
אאאאאאא

א،אF٤EK 

                                                 
 والمتقــي الهنــدي فــي كنــز ٢٥٢: ، وابــن قتيبــة فــي المعــارف٣٦١ / ٣ و٤٥٤ / ٢:  مــستدرك الحــاكم(١)

  . عن ابن جرير والطبراني في الكبير٤٦ / ١٢: العمال
  .٨٥ / ٢:  كنز العمال(٢)
  .٣٧٨:  كفاية الطالب(٣)
  .١٤٩:  مناقب علي بن أبي طالب(٤)



٣٠١ 


א
א







אWW
KאK

א،אאא
אא،F١EK 

אWFאאאאEK 
 

אאאW 
אאאא،א

אאאא
אאא
אא،אא

אאאאאWאK 
אאאא
،אאאאאאאא

TWAא@אא
אאא

K 
אאאF

אWAאא@אWA
@אאא

                                                 
  .١٥٢:  الصواعق المحرقة(١)



٣٠٢ 

 




א








# 
   

 




אאאא،א
FWAאא،א@F١EK

אאאF،אא
T،אאאאאW

א،אא،אאאא
אK 

אאאאWאאא
אאאאאא،

אאTאא
WאאK>

אאאאאא،
،אTאאא

F>>>،אאאאא؟
א

אאא
TWאאF٢ET

،אאא،אא
אאאF

                                                 
  .٣٣٩ / ٣:  المستدرك(١)
  .٥٣ / ٩:  وشرح ابن أبي الحديد٧١ / ٣:  والكامل البن األثير٢٣٣ / ٤:  تاريخ الطبري(٢)



٣٠٣ 


א
א







אאאKאאא
،אאW 

אא،א،אאא
א،אאאא،אא،א

אא،،
،،אא،אא،

،אאK 
،אאWאW

אאWאאF١E،WF
אEK 

אW،،א،אאאאא
אWאאWאא،،

WFאאאEK 
אWאF،Tא

א،FWאEאא
אK 

א،אאWאFW
AאWאא،א

                                                 
ــوا مــا هــم ع      :  حقهــا ان تــشرح هكــذ  (١) ــه أو ترك ــانوا علي ــوا علــى    رجعــوا إلــى مــا ك ــه، إذ انهــم انقلب لي

  .ال يالم في مثل هذا المقام) ابن أبي الحديد(اعقابهم ورجعوا إلى ما كانوا عليه، والمصنف 



٣٠٤ 

 




א








# 
   

 




אא،א@אא،
FאEאFWA@א،אWאK 

Wא،אWFא
אאEK 

W،אא،אא
،WFEא،

א،אאK>Wאא
KF١ET،Wא،

א،WאאKאWאאאKא
،אאא،א

אK،،K،،
W،WFאאאEF٢EK 

 
  :االنقالب على األعقاب ورجوع القهقرى

אאאא
אאאאאאאא
אאא،

                                                 
انهم معادن كلّ إثم وخطيئة وابواب كلّ جهـل وضـالل   ): عليه السالم ( بل سفههم وضللهم إذ قال       (١)

، ومـا أكثرهـا فـي شـرح ابـن أبـي             فيه لين ومجاملة على حـساب الحقيقـة       ) ذمهم(فتعبير الشارح بـ  
  .الحديد

  .١٣٣ / ٩:  شرح نهج البالغة البن أبي الحديد(٢)



٣٠٥ 


א
א







אאאאאא
א،אFW

،אאא،אW،W
אF١EK 

WאF،א
،אא،א
،WאWא

؟W،Wא
WW،אW،אW

F٢EK 
WאWאאFW

،א،אW،W
אאאא،אF٣EK 

אאאאאFWאאF
W،،אW

                                                 
  .٥٣ صحيح البخاري كتاب الرقاق، باب في الحوض، باب(١)
واي حــدث افــضع وأعظــم مــن    : أقــول. ، وراه أيــضاً فــي كتــاب الفــتن البــاب األول    المــصدر نفــسه  (٢)

الحديث رواه مسلم فـي صـحيحه كتـاب الفـضائل     شقهم عصا األمة وتركهم التسمك بالثقلين، و  
  .٩باب 

  . صحيح البخاري، كتاب الرقاق باب الحوض(٣)



٣٠٦ 

 




א








# 
   

 




،Wאאא،א
אF١EK 

א،FWאא،
WW؟W،אא

Wא،אאאא
אW،W؟Wא

،אW؟Wא،אאאא
אF٢EK 

אWאFW
،،אW

،Wאא؟א
F٣EK 

אFW
،W،W

F٤EKא؟ 
WאאאאK

W،אF٥EK 

                                                 
  .صحيح البخاري، كتاب الرقاق باب الحوض (١)
  .المصدر نفسه (٢)
  .٩ صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب الحوض؛ وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب(٣)
  .١٢ صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب(٤)
  .٥٨١ / ٢: ، ومسند أحمد١٢ صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب (٥)



٣٠٧ 


א
א







،אWאFW،אא
،אW،Wא

אF١EK 
א،FWא

אאאאא،W،
،WאF٢EK 

אאWאFW
אאWWאא

אא،WF
אאEF٣EK 

אWאאא
F٤EK 

אW 
١KאK 
٢KאK 
٣KK 
٤KK 
٥KאK 

                                                 
  .٩ صحيح مسلم كتاب الفضائل، باب(١)
  .المصدر نفسه (٢)
  .٥٤ / ٣:  المستدرك(٣)
  .٣٨٩/ ١:  ومسند أحمد بن حنبل١٤ صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيهما وأهلها باب (٤)



٣٠٨ 

 




א








# 
   

 




٦KK 
٧KאK 
٨KK 
٩KאK 

،א،א
WאFאאWW

אFאא،،א
א،אאאWא

،W،W،א
אאF١EK 

א،א،אF
W،אאא،אא

אאאאF٢EאW
א،W،W،א

אאF٣EK 
אאאא

אTאא،

                                                 
  .٣٩٥ / ٣:  مسند أحمد(١)
  .٤٣٠ / ٣: المصدر نفسه(٢)
  .المصدر نفسه (٣)



٣٠٩ 


א
א







אאאFא
TK 

אאא
אאאא
אאאאאא

אWאW
אאאF؟

KWאFאא
אאFאאF١EK 

אאאF
אאK 

W
אFא،

אF٢E،אWא
אFאW،אאאW

؟אWF٣EK 
אאאאW 

١KאאK 

                                                 
ــستدرك(١) ــال٢٢٧ / ٤:  المـ ــاه    :  قـ ــم يخرجـ ــناد ولـ ــحيح االسـ ــديث صـ ــذا حـ ــي   . هـ ــذهبي فـ ــه الـ ووافقـ

  .التلخيص
  .رعدة وارتجاف عند الخوف أو البرد والغضب:  أفكل(٢)
  .٣٩٤ / ٧:  مسند أحمد بن حنبل(٣)



٣١٠ 

 




א








# 
   

 




٢KאאאאK 
٣KאאאאK 
٤KאאK 
٥KאאK 

אאאWא
א،W،

،א،
אWאאא

א،FW
אF،אאאא،א
W،Wאא،א

אא،FאWאא
،א،אF١EK 

א،אאWא
אW؟א

WW 
،אK 

،אאK 
KאWא

TאW 

                                                 
  .٢٣٢ / ١٧: ، وشرح النهج البن أبي الحديد١٤٣ / ٥:  االغاني(١)



٣١١ 


א
א







א
אאא
אא
 

 

א

א

א 

 

אאF١E
 

 
 

א 

 

 

אאW
אFWא،

אFא
،א؟Wא

א،אK
W؟WKW؟

،א،א
Wאאאא
KאWא

אאא،،א
،KWאא

אFKאKW،
אF،א

                                                 
  .١١٧٤ / ٤:  وتاريخ المدينة المنورة البن شبة٣٦، حوادث سنة ٤٢٨ / ٤: خ الطبري تاري(١)



٣١٢ 

 




א








# 
   

 




Wאאא؟WFWאWאא
،F١EK 

אWא،אא
אאא،אא

،K
Wא؟Wא،אא،

،،  א،א
F٢EK 

אאאאא
אFW،אאאא

K،אא
א،אאא

WFאאאא
אEK 

אאאאאאאK 
אאWאK

،אWKאKW
،،א،אאF٣EW

                                                 
  .١٠٩٩ / ٣:  تاريخ المدينة المنورة(١)
 / ٣: ، وشــرح الــنهج الحديــدي ٥١ / ١:  واالمامــة والــسياسة البــن قتيبــة ١١٠ / ٣: المــصدر نفــسه (٢)

٤٩.  
  .م كالبعبيد ابن أ:  وهو عبيد بن أبي سلمة الليثي ويقال لـه(٣)



٣١٣ 


א
א







،אWאא
FE،W،אא

WאאKW 
אא



 

אאא
א


 
Wאא،א،

،،
אאאF١EK 

W،K
א،אK،

א،،،אW
،א،אא

،א،Wא
א،אW؟אא

W؟א؟W،WKא
אFWA،א

@WAא@אW

                                                 
، وشـرح ابـن   ٢٠٦ / ٣: ، والكامـل البـن األثيـر     ٤٥٩ / ٤: ، وتاريخ الطبـري   ٧٢ / ١:  االمامة والسياسة  (١)

  .٢١٦/ ٦: أبي الحديد



٣١٤ 

 




א








# 
   

 




،א،אאW
אא؟אאא
،אאאא،א،

אF١EK 


K 
אא

אאFא،Wא
א،אאאא،

אאא،F٢EK 
אאWאF

אאאא
אא

،
אאא
אאאאא

،אW،אW

                                                 
؛ والمحاسن  ٢٦٨ / ٣: ؛ والسيرة الحلبية  ٤٦٧ / ٢: ؛ ومروج الذهب  ٣١١ / ٩:  شرح ابن أبي الحديد    (١)

: ؛ وكنز العمـال   ٢١٠ / ٣: ، والكامل البن األثير   ٤٥٧ / ٤: ؛ وتاريخ الطبري  ٤٣: والمساوي، للبيهقي 
١٥٠ / ١١.  

، ومقاتـل الطـالبيين البـي    ٤٨٨ / ٨: ، والطبقات الكبرى البـن سـعد  ٤٦/ ١٦:  شرح ابن أبي الحديد   (٢)
  .٤٥: الفرج



٣١٥ 
،W،אWא

אאאF١EK 
אאאאא

אאאאא
אא

W،W،אא
א،

א،אאאא
אאאא

אא،א
אFא

K 
אWאFא

،אאא،א
،אא

،א،אאWFא
אאאE،

אא،אא
אF٢EK 

                                                 
  .، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر٦ صحيح البخاري، كتاب العيدين الباب (١)
؛ والكــالم المـذكور البــي جعفـر النقيــب، وهـو كــالم طويـل جميــل     ١٩  /٢٠:  شـرح ابـن أبــي الحديـد   (٢)

  


א

א









٣١٦ 

 




א








# 
   

 




WאאFWAאא
א@،אא،

אא،،
אאWAאא@א،WFא

אאEא،
،א،אאF١EK 

W،אאאאWAאא
אאא@אא،

،אאא،א
א،،،אאא

،אאאא،א
،،אאא

א،א،אאאאא،
،א،א

אאKאאאאאא
א،אאא،א،

،אאF٢EK 

                                                                                                                
  .مفيد فال تغفل

  .٢٨ / ٢٠:  شرح ابن أبي الحديد(١)
  .٢٩ / ٢٠: المصدر نفسه(٢)



٣١٧ 


א
א







Wאאאאאאא
אאאא

א،FWא
F١EK 

א،FKKKאF٢EK 
WאF

F٣EK 
FEWאF
،אאWW؟א

،FW،
F٤EK 

אאאאFאW،
Kאאאאאאאא

אא،אא،א،
אאWFאאא

א
אEFאL١٠EאאאFא

،אFאEא،

                                                 
  .٥٨٦ / ٣:  مسند أحمد(١)
  .٤١٧ / ٥: المصدر نفسه(٢)
  .١٩٥ / ٦: المصدر نفسه(٣)
  .٧٧ / ٦: المصدر نفسه(٤)



٣١٨ 

 




א








# 
   

 




؟>א؟א
K 

،א،אW
אאא>אW؟W

אאאאא،א
FEאאF

אאEFאL٢٩EאאFא
אאאאא

אאאאאא،
אאאWFאאאאאE

FEאאאאא،אWא
؟אא>Wא

،אאאאא،א
،אאאאא

אאא،אא
אאאאFאE

T אK 
FאE،

WFאא
אאאא

אאאאא
אאאאEK 



٣١٩ 


א
א







אאאאאא
אאאאאאאFW

אאE،FFWאא
E،FFWKE 

אאT
אאאאאאא؟

אFאא،אאאאFW
E

אאFאאאא
אאEאא،W

אא،אאFFW
،אאאאא

E،אאא
אאFאאאא

אאאאא
אאאF١EK 

א،אW
אFWא

אאא

                                                 
، اســتابنول. لمــاءء القــوم فــي مختــصر التحفــة االثنــي عــشرية       محمــود شــكري اآللوســي مــن ع   (١)

  .٥٣ص، م١٩٧٦مكتبة ايشيق 



٣٢٠ 

 




א








# 
   

 




א،،א
א،F١EK 

אאאאאאTW
אאאא

אאWFE
F٢EK 

אאאWאאW
אFTאFWאאא

אאWFאאאא
אEא،FאTאWאF٣EK 

WאאWאF٤EK 
WאאWWFאאא

אאEאFW
אאF٥EK 

WאTWאFW
אWFאאאאאEא

                                                 
 مناقــب ١٧٠ / ٩: شــرح الــنهج البــن أبــي الحديــد  ، ٢٨١ / ١١: كنــز العمــال، ٨٦/ ١:  حليــة األوليــاء(١)

  .٥٣ / ١: وفرائد السمطين، ٧٥: الخوارزمي
  . بصورة أخرى٢٠٤ / ١ :والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، ٣٣١:  المناقب(٢)
والطبــري فــي تفــسيره باختــصار والحــاكم الحــسكاني فــي شــواهد        ، ســورة البينــة ،  الــدر المنثــور (٣)

  .٤٤٢ / ٢: وابن عساكر في الترجمة، ١١١ص: والخوارزمي في المناقب، التنزيل
  . الدر المنثور سورة البينة(٤)
  .المصدر نفسه (٥)



٣٢١ 


א
א







אאאא،א
F١EK 

אאאא
TK 

אאאW،אאWFאא
אאאEאאא

אאאאTW
א،אW

؟FWF٢EK 
WאאFWא

אאא
K 

אאאאאT
אאT

אFWא
אאאEW

אא
KKאאאא

אK 

                                                 
  .الدر المنثور سورة البينة(١)
  .١٦١:  الصواعق المحرقة(٢)



٣٢٢ 

 




א








# 
   

 




אאFאא
אאK

אאאאא
T،W

אFFWאEא
אKאאאאאא

אאK 
אאאאאאא

אFאאאא
אאא،אאאאT

אFKאא
אאאאא

אאא،אאF
א،Wאא

Tאא،F،א
،K 

 
  :ال جعفرية وال سنة

אאאאאא
אאא،אאTאא

Fאאא،אאא
אאאאאאא



٣٢٣ 


א
א







אא،אא
،אאאאא،

٨٠א
K 

אFאא،
אאFEאא

אאא،א،אא
אאאאא،אאא،א

אאאא،אא
אאאאKא

אאאאא،א
אאאאאא
אא،א،א
אאא

א،אFאEאאאK 
FאEFאE،א

؟אאאאאא>
אאאאאא

TאאK 
אאא،אא
א،אאאא

אאאא



٣٢٤ 

 




א








# 
   

 




Wאאא،א
אFFWאEFEא

אא،
אאא،א

אאK 
אאאאאא
אאאא،א

אאK 
אאאאאא

FWאאEאאאא
א؟א،אא

אאFK 
אאW 

١KTK 
٢KאTK 
٣KאTK 
٤KאאTK 
٥KאTK 
٦KאTK 
٧KאTK 
٨KאTK 
٩KאאTK 



٣٢٥ 


א
א







١٠KאTK 
١١KאאTK 
١٢KאאאFאKE 

،،אא
אא،،

אW
אFWאאאא

KKKאF١EK 
אW

WאאאFWאW
אFאWאא

،א،אF٢EK 
،אאאא
אאא،א
אאאאאאא

אאאאאאא،
אאאא

אאK 

                                                 
  .١ صحيح مسلم كتاب االمارة الباب رقم(١)
  .المصدر نفسه (٢)



٣٢٦ 

 




א








# 
   

 




אאאאאאא
אאKאאא،

אא
אאא،אאאאאא

אW 
אאא

אא


אא
אאא
אא
אא
א
אא

 

א
אאא

א
אאאא

אא
אא
אאא
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ــال ــد وقـــى رســـول اهللا بنفـــسه مـــن        : قـ فأنـــشدكم بـــاهللا هـــل فـــيكم أحـ
  اللهم ال: المشركين فاضطجع مضجعه غيري؟ قالوا
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  .١/٩٧ شواهد التنزيل(١)
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  .٤١:  تذكرة الخواص(١)
  .٢/٢٣:  ثمرات األوراق بحاشية المستطرف(٢)
  .٢٣٩الطالب كفاية (٣)
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  .٢٠٧: التفسير الكبير سورة البقرة آية (١)
  ٣/٢٢٨المستدرك  (٢)
 والخـوارزمي فـي المتاقـب    ١٠٢ و الحاكم الحـسكاني فـي شـواهد التنزيـل            ٢٢٨/ ٣:  نفسه لمصدرا (٣)

  .٣٠:  وفي الدر المنثور االنفال آية١/٣٣٠ الجويني في فرائد السمطين ١٢٧
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 ٣٧٥/ ١رواه الحــاكم الحــسكاني فــي شــواهد التنزيــل بــسة طــرق واحمــد بــن حنبــل فــي مــسنده          (١)

ي فــي التفــسير والقرطبــي فــي تفــسيره وابــن كثيــر فــي     والزمخــشري فــي الكــشاف والفخــر الــراز  
  .٢/١٠٣التفسير وفي البداية والنهاية وابن األثير في الكامل 

  .٣٠آية: الدر المنثور سورة االنفال (٢)
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 والريـاض النــضرة  ٤٨/ ٣ والمنــتظم البـن الجـوزي   ٢/٣٠٩ والـروض االنـف   ٢/٣٧٣تـاريخ الطبـري    (١)

٢/١٧٧.  



٣٣٢ 

 

،WאאאW
Wא،א
אFWA،אאא

א@FWEאWאא
WW،W

אא،Kא
WאFא
FWEאWאF

FאאאE؟Wא
א،אאFF

אאאEאFאאEא
W،אאאW

אFWF
אאאאEאW

אFא،W
אאF

אFW،אWאא
WאWT א

אFא؟
>אWאF١E

                                                 
نيم الـذي وضـع هـذه الزيـادة وهـو يتـضور مـن الحـسد والـبغض الـذي يغلـي            بل اللئيم والعتل الز   (١)
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وأخيـه وابـن عمـه وحامـل     ) صـلى اهللا عليـه وآلـه     (ألـنفس رسـول اهللا      ، في صدره على علي وابنـاءه       

أمـا سـئل هـذا     ! لواءه ومن وقاه بنفسه في كل موقف وهو منه كرأسه من بدنه يقـال هـذا الكـالم؟                 
فهـل كـان قطـب رحاهـا غيـر علـي            !/ واألحزاب وخيبر وكل غزوة؟   المدلس والمختلس بدرا واحدا     

؟ ثـم كيـف اطلـع وعـرف أن عليـا تـضور ولـم يكـن حينهـا إال علـي وهـؤالء االشـقياء             )عليه السالم (
؟ وهـل يـصدق قـول هـؤالء الـذي جعـل اهللا مـن بـين         )صلى اهللا عليه وآله  (الذين ارادوا قتل النبي     

  !رون؟ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم ال يبص
إذ جعـل  ) صـلى اهللا عليـه وآلـه   (أسـاء الـى النبـي    ) وكـان صـاحبك ال يتـضور ونحـن نرميـه       : (وقولـه     

منه انساناً ذليالً مهاناً ال يمر عليه يوم من االيـام اال وامطـروه بوابـل مـن الحجـارة وانـه ال ناصـر لــه              
) صـلى اهللا عليـه وآلـه   (غـة إذ إنـه   والحـال أن التـاريخ ينفـي هـذه المبال      ، وال معين وال حول لـه وال قـوة       

صـلى اهللا عليـه    (وان صح قولـه ففـي مـوارد قليلـه معروفـة وكـان الرسـول                ، في أمنع بيت واعزه واشرفه    
  .فيها عزيزا ظهرت لـه معاجز في بعضها) وآله
وان ، ال يــصح لمخالفتــه للقــرآن والــسنة ) اطلــع علــى أهــل بــدر فقــال اعملــوا مــا شــئتم   : (وقولـــه     

اقبــة والمنقلــب للمــؤمنين المتقــين الــذين لــم ينقــضوا العهــد والميثــاق الــذي اخــذه اهللا        حــسن الع
وكــم مـن بــدري قــد اصــابه الخــسوف الكلــي وذهــب اهللا بنــوره إذ  ، ورسـوله علــيهم فــي متابعــة أهــل بيتــه 

  .خذل اهل بيت الرسول وحاربهم باأليدي واأللسن ونقض العهد والميثاق
ولعلــه لهــذه االمــور لــم يــصفه  ، القبيــل ال تخفــى علــى البــصير  وفــي الحــديث مــوارد أخــرى مــن هــذا  

  القوم
  .بالغرابة والنكارة كما هي العادة في كثير من مناقب أهل البيت عليهم السالم
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:  قـال  ٣/٣٤٥ ومـستدرك الحـاكم      ٥٢ وخصائص علي بن ابـي طالـب للنـسائي           ١/٥٤٤مسند احمد    (١)

  .ووافقه الذهبي في التلخيص، قهذا حديث صحيح االسناد ولم يخرجاه بهذه السيا
  .٢٤٠كفاية الطالب  (٢)
  .١٣/٢٦١شرح نهج البالغة البن ابي الحديد  (٣)
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  .١٤/٦٤شرح نهج البالغة البن ابي الحديد  (١)
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الـى  قال فأنشدكم باهللا هل فيكم أحـد بـارز عمـرو بـن ود حيـث دعـاكم                   
  البراز غيري؟ 

  :اللهم ال: قالوا
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مـا كـان عـن جهـل بعلـي          ...الـى آخـره   ) مـن هـو أسـن منـك       (وقولـه   ) مـن أنـت   (إن قول عمـرو بـن ود         (١)

فان بطولة علي وشـجاعته فـي بـدر وغيرهـا     ،  من سيفه    بل عن تجاهل وذلك فرقا    ) عليه السالم (
مـن  (والملفـت للنظـر قولــه    ، أدخلت الهلع والفزع في قلوب االبطال من امثال عمرو بـن عبـد ود     

  .وقد تكرر هذا العذر الواهي يوم السقيفة من قبل المشايخ) هو أسن منك
الـدالئل والـسنن وابـن الجـوزي      والبيهقـي فـي      ٣/٢٥٥الحاكم في المتدرك     ،٣/٤٢٩الروض االنف    (٢)
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ــذكرة  ٣/٢٣٣فـــي المنـــتظم   ــة   ١٥٧ وســـبطه فـــي التـ ــة والنهايـ ــر فـــي البدايـ ــاة ٤/٨٣ وابـــن كثيـ  وحيـ

  .١٩/٦٣ وشرح النهج الحديدي ١/٢٦٣الحيوان للدميري 
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  : وجاء فيه٣/٢٥٥ ومستدرك الحاكم ٣/٤٢٩الروض األنف  (١)

  .بوعبدت رب محمد بصوا*** عبد الحجارة من سفاهة عقله 
  .٣/٢٥٥المستدرك  (٢)
  .١٧١ ومناقب الخوارزمي ٣/٢٥٥المستدرك  (٣)
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  .٣/٢٥٤المستدرك  (١)
  .٥٠/٣٣٣تاريخ دمشق  (٢)
  .١٠٧مناقب الخوارزمي  (٣)
  .٢/٨شواهد التنزيل  (٤)
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  .١٩/٦١شرح نهج البالغة  (١)
 Fإن عليـا  وجـاء فـي بعـض الروايـات       : ١/٢٦٣وقال الدميري فـي حيـاة الحيـوان         ، المصدر نفسه  (٢)

  ).برز االيمان كله الى الشرك كله: (Fلما بارز عمر قال رسول اهللا 
  .١٩/٦١شرح نهج البالغة  (٣)
  .المصدر نفسه (٤)
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  .التفسير الكبير سورة القدر (١)
  . ورواه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل بعدة طرق٢٥الدر المنثور سورة االحزاب آية  (٢)
  .٣٤٤/ ٤٧تاريخ دمشق  (٣)
  .٨٩مناقب علي بن ابي طالب (٤)
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ــراهيم   (١) ــة ام ابـ ــا ماريـ ــا(المـــراد منهـ ــة   ) رضـــوان اهللا عليهـ ــه القـــوم فـــي قـــضية مقلوبـ ــا يزعمـ ال كمـ

ــاً والقـــاذف مقـــذوفاً    ــار الظـــالم مظلومـ ــا بحيـــث صـ ــام النقـــد  ، معكوســـة تمامـ وهـــي ال تـــصمد أمـ
أن عقيــدتنا فــي  : طعونقولهــا بــضرس قــا ، والــرد عليهــا يحتــاج الــى رســالة مــستقلة    ، والتحقيــق

صـلى  (نساء االنبيـاء والمرسـلين وامهـات المـؤمنين مـن لـدن آدم الـى خـاتم االنبيـاء والمرسـلين                   
انهــن نقيــات عفيفــات طــاهرات الــذيل مــصونات مــن يقــول غيــر ذلــك فهــو ملعــون  ) اهللا عليــه وآلــه
المــراد منهــا والخيانــة التـي نــسبها اهللا فــي القــرآن الكـريم الــى امــرأة نـوح ولــوط    ، ملعـون ملعــون 

  .الخيانة في العقيدة والمبدأ وعدم وقوفهن الى جانب نوح و لوط في دعوته ورسالته
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  .٢٠/٢٢٩شرح نهج البالغة البن أبي الحديد  (١)
  .الرائحة الكريهه الخبيثة: الذفر (٢)
  .٢٠/٣٢٦ المصدر نفسه(٣)
  .٢٠/٣٢٨ المصدر نفسه(٤)
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  ٢٩٨/الرائحة الكريهه الخبيثة : الذفر(١)
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فأنــشدكم بــاهللا هــل فــيكم أحــد أنــزل اهللا فيــه آيــة التطهيــر حيــث : قـال 
   غيري؟)אאאא(: يقول

  .اللهم ال: قالوا
 

אW 
אאאאאFא

،אאאא،אאאא
א،אFא

EFאEF
אאEאאא،א

אא
אK 

אאא
אFאאא

אאWא،אא
אאאאאF

א،אאW 
 

١KאFאאEW 
אWאF

אאאEWאF
אאאאFאE



٣٤٨ 

 




א








# 
   

 




W؟אאW،
א،K 

אWאאF١EK 
WWFא

אאאEWאFא
אאFWEאא

אF٢EK 
אא

WWאF
FEWW،אא

Wאא،אאא
،Wא

אאWFאאא
אEWא

אWאFEא
،אאW؟אא

W،K 
אWאK 

                                                 
  .ووافقه الذهبي على شرط مسلم.٣/٢٥المستدرك  (١)
  .وافقه الذهبي على شرط البخاري.٣٥٧/ ٣المستدرك  (٢)



٣٤٩ 


א
א







אW،אא
אF١EKאאK 

WאF
W،،،

WWאא
،Wא

WF٢EK 
אאW

אFאW،W
W،Wא

א،אאא
،Wאא

אWאאא
،WW؟אWF٣EK 

אא
אאאאאאא
אאאא

                                                 
 ٣٣ والــدر المنثــور ســورة األحــزاب آيــة    ٢٥٦ والمناقــب ٢/٧٢٧ وفــضائل الــصحابة  ٧/٤١٦المــسند  (١)

  .الحديث...واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أم سلمة: قال
ــاهرة للـــدوالبي  ٢/٧٤٦ وفـــضائل الـــصحابة ٤٥٥ / ٧المـــسند  (٢) ــة الطـ ــائر العقبـــى  ١٥٠ والذريـ  وذخـ

  . والدر المنثور في تفسير اآلية٣٨للمحب الطبري 
  .١٥٠ أيضا عن الطفاوي بطريق آخر والذرية الطاهرة ص٤٣١ وفي ص٧/٤٢١المسند  (٣)



٣٥٠ 

 




א








# 
   

 




אאאאא،
א 

WאF
אאאWא

אאF
W؟א

،אW،אWאא
אאF

،W
אאאF

אאאWא
א،אאא

אאא،אW
؟אW،א،W

אאאאF١EK 
WFאאEאKK

אאאאא
אFK 

אאאWאF
W،א

                                                 
  . والدر المنثور في تفسير اآلية٧/٤٢٣مسند احمد  (١)



٣٥١ 


א
א







،אאאאWא
؟WF١EK 

אאאW
אFאא

אWFאאאאEF٢EK 
אאאאW

אFאאאאE
אF،א،W

אאא،אKW
؟WאF٣EK 

אWאאF
،،Wאא

،אWאאאWא
F،אאWא

،אאא،א
אאW،

F٤EKא 

                                                 
  .٧/٤٣١مسند أحمد  (١)
  .١٥٠الذرية الطاهرة ص (٢)
  .٣٣تفسير الطبري سورة االحزاب آية  (٣)
  .المصدر نفسه (٤)



٣٥٢ 

 




א








# 
   

 




אאFWא
FאאאאEW

אW؟אאW
،אאא،WאאF

אאאF١EK 
אאWא

F،אא،،אW
،W؟אWF٢EK 

WFאE
،WWFאאא

אEWאF،אW
א،،
א،אאא،

אF،א،W
،אאאאא

،אWW؟אW،אאWא
F٣EK 

                                                 
  ٣٣تفسير الطبري سورة االحزاب آية  (١)
  .نفسهالمصدر  (٢)
  .نفسهالمصدر (٣)



٣٥٣ 


א
א







WאT
WFאEKKK

אאא>؟אא؟א
WאK 

،אאאW
אFאאאאE

אאאTF١EK 
WWאF

אאאT W
Wאא

،אא،אW؟WאF٢EK 
،א،א

،אאWFא
אKKKEאאFא

אאWFא
אKKKEאאWא

א؟WאKWאW 
אאאאא
אאא

                                                 
  .٢٥٤مناقب االمام علي بن ابي طالب  (١)
  .٢٥٥المصدر السبق  (٢)



٣٥٤ 

 




א








# 
   

 




אא 

 

אאאאF١E
 

 

 
WאאאWאאW

אFאאאאE
אW،א،،،א،

א،א،א،Wא
؟אWאא،F٢EK 

Wאאאאאא
אאא

WFאאאEא
א،א،א،،F

Wאא،F٣EK 
 

٢KאאW 
WW

אFא،،א
،،א،

                                                 
  .٢٥٨ المصدر نفسه (١)
  .٣٣ المنثور سورة االحزاب آية الدر (٢)
  .المصدر نفسه (٣)



٣٥٥ 


א
א







،WFאאא
אEF١EK 

אאWאאאאאא
אWKKKאK 

אאWא
אWאאא

אFאFא
אW،אאא

W؟W>אאF٢EK 
 

٣KאאאW 
א،אאא

،אWאאWW
אאWT،&

אאאFא،F
،WאFא

א،WF

                                                 
 قـال هـذا حـديث صـحيح         ٣/٣٥٨ ومـستدرك الحـاكم      ٩صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب        (١)

  .ووافقه الذهبي على شرط البخاري ومسلم
  .٢٢٣: المحاسن والمساوي (٢)



٣٥٦ 

 




א








# 
   

 




אאאאEא
KאWאF١EK 

אאאWא،א
אWאWאאאF

אFא،Fא
،א،אא

WFאאא
אEWאאKאWא

אF٢EK 
WאאאאWאא

אW،،W
אאFK 

אא
WאאאאW،אא

א،אWא
؟אWא،א

אF؟WWא
אFאF

،אא،

                                                 
  . سورة االحزاب من كتاب التفسير٣/٢٥المستدرك  (١)
  .ووافقه الذهبي على شرط مسلم ٣/٣٥٧المستدرك  (٢)



٣٥٧ 


א
א







،אW
אFאאאאE

WאF١EK 
אאאWאאאא

אאאאאאא
אFאEWאFא

א،،
א،،א

אKKKKKאF٢EK 
 

٤KאW 
،אאW

אFEאF
FאEWאKאWא

אF٣EK 
WאF

אEאFWא

                                                 
 وفرائـــــد ٢٥٧ وابـــــن المغـــــازلي فـــــي المناقـــــب  ٢/٧١٥ وفـــــضائل الـــــصحابة ٥/٧٩مـــــسند أحمـــــد  (١)

  .٢/٢٢السمطين
  .٣٧٧ /٥الدر المنثور (٢)
  .هذا حديث صحيح االسناد ووافقه الذهبي على شرط البخاري ومسلم:  قال٣/٣٦١المستدرك  (٣)



٣٥٨ 

 




א








# 
   

 




KאW،אאאאא
אאאאF١EK 

אWWאF
א،אW

F٢EK 
אאאWאאאאKKK

אK 
 

٥KאW 
אWאF

אאאWאאFא
אאאEF٣EK 

אWאF
אאאWאא

אאFאEKKKKKKאF٤EK 
אאאWא

F٥EK 

                                                 
  .٣/٣٦١المستدرك  (١)
  .٣٣طبري سورة االحزاب آية تفسير ال (٢)
  .٤/١٥٧مسند أحمد بن حنبل  (٣)
  .٢/٩٥٤فضائل الصحابة ألبن حنبل  (٤)
  ٣/٣٦٩المستدرك  (٥)



٣٥٩ 


א
א







אאאWאאאא
אאאאאאאא

WאKKKKKKאK 
אWאF

אאKKKKKKאאאאK 
 

٦KאאFאEW 
،אאאא

WאאאW،אאאW
؟אW،،אא

אFWא
א،WFא

אKKKEאKאWאאF١EK 
 

٧KאאFאEW 
אאאאאא

אWא
FאאKKKEאF٢EK 

                                                 
  .٣/٣٥٨المستدرك  (١)
  . وقد تقدم منا ذكر الحديث ومصادره٣٤٥/ ٣ ومستدرك الحاكم ١/٥٤٤مسند احمد  (٢)



٣٦٠ 

 




א








# 
   

 




אWאאאאאא
אאאאWאFW

،אאFW
אFEאE،אא

א،WFא
אGאאGא

אE،א،אא
،Fאא

Eא،אאא
،Fאאא

אEאF١EK 
אWאאאאW

אFא
Wאאא

FאאאאEא
א،אK 

 
٨KאאW 

،אאאW
אFאW،א،

                                                 
  .علبي وكذلك تفسير الث٣٣الدر المنثور سورة االحزاب آية  (١)



٣٦١ 


א
א







،א،א،אFא
KKKEאF١EK 

،אאאאאא
WאFאKKKEאאF

،WאFWא
،אאWאW

WF٢EK؟א 
אא،אאאW

אFאT
،אWאא،אאא

FאאאEאF٣EK 
WאWFW

אEאFא
WאאFא

KKKEאF٤EK 
אאWאאאא

אW،אאT
אFאFאKKKKKאEWאF

                                                 
  .تفسير الطبري واسباب النزول للواحدي (١)
  .٢٥٦مناقب علي بن ابي طالب  (٢)
  .٦٠مناقب الخوارزمي  (٣)
  .٣٧٧ وكفاية الطالب للحافط الكنجي المصدر نفسه (٤)



٣٦٢ 

 




א








# 
   

 




א،א،،
،Wאאא،א

א،אW؟אW
F١EK 

אאWאאאאא
אאWאFא

W،،،FאKKKE
אK 

 
٩KאW 

א،אW
אאFFאKKKE

،،،א
،Wא،

،אW؟אW
F٢EK 

١٠KאאאTW 
אאאאאא

א،אאאאאא

                                                 
  .٣٣آية ’الدر المنثور سورة االحزاب  (١)
  .٣٧٢كنجي تفسير الطبري وذخائر العقبى للمحب الطبري وكفاءة الطالب للحافظ ال (٢)



٣٦٣ 


א
א







אאאTWא
אTאאW

،אאאא
Fאא

אא،א
א،W 

،א،א
אאא،אא،אא،אא،אא
אאא،אאאא،א

אאאא،
،אאא،א

FFWאאא
EאאאF١EK 

א،אאאאTW
אאFWא

אאF٢EK 
 
 

                                                 
 وشــرح ابــن ابــي الحديــد ٣٣ ومقاتــل الطــالبيين ١١٠ والذريــة الطــاهرة ٣٨٢/ ٣مــستدرك الحــاكم  (١)

  .٩٢ وكفاية الطالب ٢٣٥ وذخائر العقبى ٣٠/ ١٦
  .٢٥٥مناقب علي بن ابي طالب  (٢)



٣٦٤ 

 




א








# 
   

 




١١KאאאW 
אאא،אWא

אאFWאFאא
WאאFאEKKKKKאK 
אאWאאאאאאא

WFא،
،א،אאאאאW

אאFאKKKKא 
אאאאאאWאF

WFאKKKEאK 
אא

אאאאאK 
אאאFאא

،אאאF
،א

אאא،א
א،אאא
،אא

א،אא
א،אאא

אאאאאאאא



٣٦٥ 


א
א







אאאאאא
אאאK 

אFאאא
אא

K 
אאF

،אFEא
אא،אאF

א،אאאW FE
،אאF،

א،אא
אא Jאא

אאא–אFא
א،K 

אאאFא
אאאאאK 

א
אאא 

Tאא،אW
אאאאאFK 

،אא
אאאאאא



٣٦٦ 

 




א








# 
   

 




אאאאא،
אאאאאK 

אאאאF
אאא

אF،Wא
אא،א

אאאK 
אאאאאאא

אאאא،אאא
אאאא
אאא،،

،אאאאאא
א،אאאאאאא

אאאאאW 
אא 

 
 
 
 
 



 

WFאא
אא

אאGאא
אאאE

אאאF
אאK 



٣٦٧ 


א
א







א،אאא
אאאאאאFא

אאאאאא،
אא،א

אאK 
W 

١Kאאאאא
אאK 

٢KאאWאא
אFאאאEKKKKאKא

אאאאK 
٣K؟אWא،

א،אאאא،
F١EK 
٤KאFאEא،

،אאא،א
אא،א

אאFאEאאF،
אא،אאאא

אK 

                                                 
  .٤صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب  (١)



٣٦٨ 

 




א








# 
   

 




٥KאWFאE
FEFאEFE

אאאF؟>א
אאאא

K 
٦Kאאאאאאא

،אאא،
אא،אאאאK 

אאאF
אאאFא

Wא،א
אא،אאא،

WאFאא
،אאאאאאא
،אא

אא،
אאאאאאא
אאאאאאאא

،Kא 
אאאאא

אFאאאאWא
א،



٣٦٩ 


א
א







אFאאאאFא
אאאא

אאFאא
،אאא

אאWא
א،אא،

אK 
Wאאאאא

אאאאאא
FאEאF،אא

אאאF
،א،

א،אאאאא
،אאW

،א،א
אאאא،א

אאאK 
אא
،אאאא،א

אאW 
אאאאFאאE

Wאאאא



٣٧٠ 

 




א








# 
   

 




אאאא
אאאא

אT
אאאT

אאאא
אאא

אאאאא
אאאא
אאאא

אאאKאאא
אאאא
אאאאאא
אאא

אאKאא
אאאא
אאאאאאאאא

אאאאאאאאא
אאאאK

אאא
אאאאאאאא

אאאאאא
א



٣٧١ 


א
א







אאKאאאאאאא
אאאאאאא

אאאאאא
אאאאאא

T
אא

אאאאא
אאאאאאאא

אאאאאאא
אאאאאאאא
אאאאא

אF١EK 
אאאFא

אWFאאאאא
אEא،אאא

אFאאאאאאא
אאFא،אא

אאאאFאא
אאאאאאאאא

אא،אא،א

                                                 
  .٤٥/ ١١:  شرح نهج البالغة البن أبي الحديد(١)



٣٧٢ 

 




א








# 
   

 




אאאא
אאאאא،א

אK 
אWאאאא

אאאא
אאאא

אאK 
אאT،א

אאאWאאWFאאא
אWאEאFאאEא

אאWFאאאאE
אאאWFאאאאאאאE

אאאא
אאאאאאא

Wאאאאאא
אאאאWא

אאאאאW
FאאאאאEא

אאאא
אאאאא،

אאאאא



٣٧٣ 


א
א







אאא،אאK
אF١EK 

W؟אאאאא 
אאאאאאא

אאאTאא
אאאאאTאא

אאאא،אא،
אאK 

אאאTאא
אWא

אאאW 
אTאא

אאאאWאאWF
אאאEF٢EאWאאא

אWא؟אTWא
WאאאאאW

א؟אאTWאאאאאא
אFWא

אאאEאWF

                                                 
  .١٥٢:  الصواعق المحرقة، البن حجر(١)
  .٣٢:  فاطر(٢)



٣٧٤ 

 




א








# 
   

 




EF١Eאאאא
אWא؟אאTWאא

WFאאא
אEF٢EאאFWאאא

אאאא
אאאK 

אWא؟אאאאאאא
TWאאWאאFF٣EאWא

אאF٤Eאא
אTWאאאF٥EאWW

אאWWאאאא
אF٦Eאאאאאאא

א؟אאאW؟אא
אFWאא

אEF٧Eאאא
אאאFW

                                                 
  .٣٣:  فاطر(١)
  .٣٣:  االحزاب(٢)
  . أي ينقل عنه(٣)
  .بالخبر المستفيض:  في تحف العقول(٤)
  .على آل محمد:  في التحف(٥)
  .أصرفتم:  في التحف(٦)
  .٢٦:  الحديد(٧)



٣٧٥ 


א
א







אאאEאא
אאWF

אEF١EK 
אWאאא؟אWאא

אאאאWא
א؟אTאFWאא

אאאGא
EFWאא

אאאEא
אאאFWאאאאאא

אEאאא
FWאאאא

אEאא
אK 

אW؟אאא
אTאאאאK

WFאEאא
א

אאאFאK 

                                                 
  .٤٦ و٤٥:  هود(١)



٣٧٦ 

 




א








# 
   

 




אאאWFא
אאאEאאא

אK 
אאא

אWFWא
א

אאEאFאאאא
אFWאאE؟ 

אWאTW
TאFWW

Tא
אאא


TאK 

אאאFאאא
אWאWא؟א

FWאאאאא
FTWאWאא

א؟אWאאWW
אFWאאא
EאT



٣٧٧ 


א
א







אFאאאFWאא
אFK 

אWאאאא
אFWאWאא

؟אאא>אא
אאאאאא

אאK 
אאאFWאאEא

אאאאאאT
WאאאWWאW

א
אאK 

אאאWFאא
אEFאא

אאFW
אאאא

EאFWא
אEFWF

אאאEא
אאאאאאK 

אאאאאא
אאאאFא



٣٧٨ 

 




א








# 
   

 




אאאאאFא
אFאא

אFאאא
א؟אאאF

FאאאEאFא
אאWאאאא

؟אW 
אאאW
אאאWאא

אאאאאאא
Fאאאאאא

אאאאאא
אK 

אא
אאאאאאא

אאאWאאא
אאאאאFא

אאאאאאF
אאאאאא

אאאאא
؟>אאא

אאאאא



٣٧٩ 


א
א







אאאאW
Fאאאאא

אאGאאאאאא
אאאEאK 

אTWאT
WאאאאאFאWאא

Fאאאא
אאאWא

אאWFWאאאE
אאאאאWאF

אאאא
אאFWאא

אאא
אאEאFWא؟W

אאWא
FאאאFWאא

אEאK 
אאאWFאא

אאאאEאא
אW؟אאאW

אאאא
Eא؟אאWאWא



٣٨٠ 

 




א








# 
   

 




אאאאאא
א؟ 

אWאאFWGא
אGאGאE؟

אWFאWאא
אאאא

אאאW
FאEFWאEFW

EWWאW
FWE

אאK 
אWאאאאK

אאFWאא
אEאאFאא

אאאא
אא

אא
אFWאאאE

אאאאאאFא
KE 

FWאאEאאאא
אאא



٣٨١ 


א
א







אאאאא
אאאF

FFא
Fאאאא
אF

אFWאאאאאאאE
אFWא

אאאאאאE
אא

אאאא
<אאא؟ 

אFWא
אאאאאא

אאאאEא
אאא

אFאאא
אאא

אK 
אWאאאFWאא

EאאK 
אWאאאאTW

א>אאWאא



٣٨٢ 

 




א








# 
   

 




א؟Wא>א؟
אWאאאא

אFWאאאאאא
אGאEאF
אאK 

אWאאFW
אEאאאא

אFא؟אWWא
אא؟אWWאא


אאאאאאא

אאK 
אWאא

FW
אEאא

א
אFאאאא

אK 
אFWאE

אאאאא
אאFאא

אאWא



٣٨٣ 


א
א







אאאאאאאאא
K 

אאWאאאא
אאאF١EK 
אאא

אFאא
אאאאאא

א،אאאFאא
אאאאאאאאא

אאאא،
،אאאאאאאא،אאא

אאאאFW
FאEא،א

TW 
אאאאאאא

אאא،
אאאאאאאF٢EK 

אW،א،
אאאאאא

                                                 
  .٢٢٠/ ٢٥: ؛ وبحار األنوار١٣٣-١٢٦: ؛ عيون األخبار٣١٩-٣١٢:  أمالي الصدوق(١)
  .٢٦١ / ٢٠:  شرح نهج البالغة، البن أبي الحديد(٢)



٣٨٤ 

 




א








# 
   

 




،WFאאא
אאאEF١EK 

אאאFאא
אאאאאאאא

אאאאאאאא
،א

אא
אאא

K 
אא

אאאאאאאאא
אאא،א
אאאאא

אאאK 
אאאאא

אאא،
אאאא،

אאFאאE
،

אאאאאאFא

                                                 
  .٢٦٩/ ٢٠: المصدر نفسه (١)



٣٨٥ 


א
א







Eאא
אK 

Fאאא
E،WFאאא

אEאא
אאF

אאEK 
אאאאא

אאאאא،
אWאאאאאאK 

،אאאאאא
אאאא،א،א

אאאאאאאא
אK 

אאאא
א،א

FאאKE 
אאאWא

א،אאאאא
אאאאאאK 

אאאאאאא
אאאאFאאEאאאF



٣٨٦ 

 




א








# 
   

 




WA@אTאא
אWאF

،א،א،K
אאאא،،

F١EK 
אאאאא

אאאאאא
،אאאאאאא

אאFGאE
،K 

אאאאאאאא
אאאא،

؛א،א،א،אאאא
אאW،W،W،

WFאאאאE
،אאאK 

W،WאWאWF
אאאאEאWא

אאF٢EK 

                                                 
  .١٩٢نهج البالغة من خطبة برقم  (١)
  .٣٣تفسير الطبري سورة االحزاب آية  (٢)



٣٨٧ 


א
א







אאאWאאא
WFאאKKKE،אWא

אאאK 
WאאאWאFW

،א،א،א،א
א،אF١EK 

،אאא
אא،

אאאWאא
אא

Wאא
אאאאK 

אWא،אא
א

אFאאא،א،
אאאא
،אאא،

F٢EK 
אאאאאW 

                                                 
  .٣٣الدر المنثور سورة االحزاب آية  (١)
  .١٢:  الصواعق المحرقة(٢)



٣٨٨ 

 




א








# 
   

 




FאאEFאL٤٢EK 
FאאG

אאEFאW٩٩١٠٠EK 
FEFאאL٦٥EK 

F
EFL٢١EK 

F
אEFאאL٢٢EK 

،אא
אא،אאא

אאאאT
אאF،אא

אאא
،אאאאא،א
אא،אאא
אאאאא

Kאאאא 
אאאאא
אאאאאאאא

א،
אאאאאא

אFK 



٣٨٩ 


א
א







صـلّى اهللا  (قال فأنـشدكم بـاهللا هـل فـيكم أحـد قـال لــه رسـول اهللا                 
  اللهم ال : غيري؟ قالوا) أنت سيد العرب): (عليه وآله

 
אW 

FאEאא
אאK 

אאא
אאאא،אאא

،אא،אאא
אאאאאא 

אFאאא
אא،אא

אאאT
אאאאאאא

אאאאTאFW
א،אאא؟א

،،WאFW
אK 

אאאא
،،א

אWWאFWא
אW؟אאW،



٣٩٠ 

 




א








# 
   

 




א،אW
אFאאW؟אאא

Wא،F١EK 
אאאאW

TאFFWאא
אא،W؟אW

אאאא،אא
אK 

אאK 
אאאאTW

אFW،א J J
W؟אW،א،

אF،אWאא
א؟אW،אWא

אא
K 

אאWאא
אאאאF٢EK 

                                                 
  .٣٣٧/ ٣:  الصحيحينمستدرك على (١)
رواه الحافظ أبو نعـيم  :  وقال٩/١٧٠ واخرجه ابن ابي الحديد في شرح النهج  ٢٠٩كفاية الطالب    (٢)

  .١٣٧وذكره المحب الطبري في الرياض النضرة : أقول.في حلية االولياء



٣٩١ 


א
א







אא 
WאFFE

אאאFאא
אK 



٣٩٢ 

 




א








# 
   

 




مـا سـألت   «:  Fفأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قال لـه رسـول اهللا           : قال
  اللهم ال : غيري قالوا» اهللا شيئاً إال سألت لك مثله

 
אW 

אאאאאאאא
א،אאאF

אאא،،א
אאא،אאאא

K 
،אאאאא

אאאאTK 
אאאא

Tאאאא
אאאאאאF

אאאאא،
אאאT

אK 
אאאאא

،אWאF
،א،אא،

א،FWE



٣٩٣ 


א
א







،אFW
،KE 

אWאW،
אאאWאא

FW
،،

WF١EKא 
אאאאא

אK 
،אאאאאאא

אאאאאא
אאאא٥٦٨א

،אאאאא،
אאאאK

אאאאאאWאא
אאאאאא

                                                 
  عـن المحـاملي  ٧٤، ١٣،٦٦ وكنز العمال للمتقي الهندي ١٩٨خصائص االمام علي بن ابي طالب      (١)

وعــن الطبرانــي فــي االوســط وعــن ابــن  ،وعــن ابــن أبــي عاصــم وابــن جريــر وصــححه  ، فــي أماليــه 
  .شاهين في السنة

ــه     وابــن عــساكر فــي ترجمــة    ١٤٣ / ١١٠ والخــوارزمي فــي المناقــب   ١٥٠ورواه ابــن المغــازلي فــي مناقب
 واحمــد بــن يحيــى  ٢٢١ /١ والجــويني فــي قرائــد الــسمطين   ٢٧٤ / ٢االمــام علــي بطــرق عديــدة   

والمحـب الطبـري فـي ذخـائر العقبـى      ، لبالذري في ترجمـة أميـر المـؤمنين مـن انـساب االشـراف       ا
  .١٨٩/ ٢ والرياض النضرة ٩٦



٣٩٤ 

 




א








# 
   

 




،אאאאאא
אאאאאאא

אאאא،א
אK 

אאאאאאאWא
אאאאאאא

،א
،،אא،

אא،אאW
א،אאאTWא

אאא،א
אא

،אאאאא
א،،
א،אא

אא
K 



٣٩٥ 


א
א







أمــنكم : قـال  الـى أن ................ أنـشدكم اهللا أيهــا الخمـسة  : ثـم قـال  
  ال : أحد صلى القبلتين غيري؟ قالوا

 
אW 

،אאאאאא
אאאאא

אאאאאF
אTW،א

א،א،אא
F١EK 

WאאאF،
אאF٢EK 

אאאF
אאאא

אאאא،אאאW
אאאאא

WאF،אאא

                                                 
 ١/١٦٠ وأحمــد فــي المــسند ٣/٣٢٦ والحــاكم فــي المــستدرك ٢٢االمــام النــسائي فــي الخــصائص  (١)

  ٢/٣١٠ والطبري في التاريخ ٢/٨٤٨وفي الفضائل 
  .٢٤الخصائص (٢)



٣٩٦ 

 




א








# 
   

 




،אאאאאאF١EK
אK 

אFאא
אTאא،אאא

אFאK 
אאאאא

א J JWאW
א

Fא،W
אאאאWאאF

אאK 
،אWאFא

אאK 
אWא،

אאאK 
אאFאא

אאאF
KאK 

WאK 
אאK 

                                                 
  .١٤٢نثور سورة البقرة آية الدر الم (١)



٣٩٧ 


א
א







אאF
אאK 

Wא،אFאא
א،א 

Wאא
KאאאF١EK 

אאאWאאאא
אא،>אאאאא

אאK 

                                                 
  .٢/١١١الرياض النضرة  (١)



٣٩٨ 

 




א








# 
   

 




  ال : أمنكم أحد أمر اهللا بمودته غيري؟ قالوا: قال
 

אW 
אאWFא

אאא
EFאW٢٣EK 

אאאאF
אאאא،
אאאאאאא

אאאא،א
אאFאאאא

אאK 
אFאאא

אאאא،א
אא،אאא
،אאאאאאאאאאא

אאאאאאא
אא،
א،אאאא

אFאFאEא
אאאאK 



٣٩٩ 


א
א







אFאאאאא
א

אא،אF
אEאא،

אאאאאאאאאא
אא

אאאא
אאאא،אאא
אאא،אאא

אK 
אאאאאT

אאאWאאאא
،FFא

אאEאא
אF١EK 

אאאאא
אאWF

אאאEWאאא
؟WFEF٢Eאא

                                                 
  .٣٠/ ١٦ وشرح ابن ابي الحديد ٣٣ ومقاتل الطالبببن ١١٠ والذرية الطاهرة ٣٨٢/ ٣المستدرك  (١)
  .٢٥٩ والمناقب البن المغازلي ٢/٨٣٣فضائل الصحابة  (٢)



٤٠٠ 

 




א








# 
   

 




אFEא
אFF١EK 

אWא،אF
EWאF٢EK 

א،אאאW
אא،،א

אW،א،אאא
אאW؟אW؟

א>WFאא
אEW؟WF٣EK 

אאאWF
אאאEאWא؟>

،F
Eאאא،

F٤EK 
אאWFWא

،אאKאF٥EK 

                                                 
  .١٧٠لصواعق المحرقة وا، ٢٦٣الثعلبي والقرطبي في تفسيرهما وابن المغازلي في المناقب  (١)
  .٧٠١/ ٥الدر المنثور  (٢)
  .١١/١٤٤تفسير الطبري  (٣)
  .٢٧٥المناقب للخوارزمي  (٤)
  ٤٥.ذخائر العقبى (٥)



٤٠١ 


א
א







אאאWאFW
،אאא
،אא

،אאאא،א
،אאFF

אאאEאאא
אWא،אאאאא

אF١EK 
אאWאאFW

،אFW،
א،WאW؟ FWא،

،אW؟אאFW،אW،
،אאWאFWF٢EKא

אK 
אאWWאא

FאאEW،אא
W،،W

،FEאW،א

                                                 
  .٣١٧ :كفاية الطالب (١)
  .٩٠ :المصدر نفسه (٢)



٤٠٢ 

 




א








# 
   

 




אW،אאW
אאK 

،אאא،א،אא
W؟אאאW

K 
אWאאF

،אWאWא
א،א،אאK 

אFWא،א
אאא

אאK 
אK 

אאWא،אא
،אאאא

אאאWאאא
؟W،K 

אאW
F١EFאאאE

אאאאאא
WאF

                                                 
  .٢/١٤٢:  رواه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل(١)



٤٠٣ 


א
א







FאאEאאאW
אאאא

FFאאאEאא
אFאא

אEאאאאK 
אאאאאא

א،،אWא
אאאWF

אאאE؟Kאא
אW 

אא
אא

 


אאא

 
אאאF١EK 
אאאאא

WאFWאK 
אK 

K 
אK 

אK 

                                                 
  .١٧٠:  الصواعق المحرقة(١)



٤٠٤ 

 




א








# 
   

 




אאאK 
אK 

א
אK 

אK 
אאK 

אאאא،אKא
אאW 

אא
 

אאK 
אאאW،אאאא

WFא
אאא،אא

אFאאאאא
،אאאא،א
אאא،אאא

،אאאא،
؟אKאאא

؟אאW،،
אאFאאא



٤٠٥ 


א
א







א،W،אFWאאE
אK 

א،אF&،FW
אאא،F

אא،אאאFא
EFWאEFW

אאEFWא
KE 
אWאאאא

אאאא
،אאא،

א،אFאEW 
אא
אאא
אא

 

א
אאא


 
אאאאאK 

אאWאWאF
אאאאאאE

WאWא
؟Wאא

KKKKKK 



٤٠٦ 

 




א








# 
   

 




אאא
KKKKKKKK 

،אאא
אא،א

אאאF
אא

אWא
אאא،א

אK 
W؟אאאא،אאאאW

WאאWא
F١EK 

WאאאWFW 
١K،אW،אאFKE 
٢KאאK 
٣K،אFEFאE 
٤KאK 
٥K،אFאEWF

אאאEF٢EK 

                                                 
  .١٤٦ الصواعق المحرقة (١)
  .١٤٩نفسر المصدر  (٢)



٤٠٧ 


א
א







،אאאאאא
אאאW

אFאW
אF١EK 

אא
א،אאא

אאאאאאF
א،אא،אא

אא،א
אאא،אאאאא

אFאEFאאE
K 

 

                                                 
أُخبـرت عـن   :  قـال بعـد إن ذكـر الروايـة وسـندها     ٨١ وكفايـة الطالـب   ١/١٢٥مسند أحمد بن حنبل    (١)

  .هذا سند لو قرأ على مصروع ألفاق: الشافعي بسند يطول ذكره أنه قال



٤٠٨ 

 




א








# 
   

 




   .ال:  وآله غيري؟ قالواFأمنكم أحد غسل رسول اهللا : قال
 

אW 
אאאאא

א،אאאא
،אK 

אTאא،
אFאאאא،

אאא
אFאא
אFKא،אTW

אF،א
F١Eאאא،Kא

אאאK 
אאWW 

אFK 
אאK 

אאאK 
אF٢EK 

                                                 
  .٣/٢٣٦المستدرك  (١)
  .٣/٣٢٥ صدر نفسهالم (٢)



٤٠٩ 


א
א







אWאF
،אWF١EK 

א TWאF
،،F

،،،אאא،אא
א،א

FK 
אאWאT،

אאK 
אTW،אא

א،F٢EK 
א،אאאW

אFWF٣EK 
אWאFW

F٤EK 
 

                                                 
  ٢/٨١١فضائل الصحابة  (١)
  .١٠/١٨٥ نفسهالمصدر  (٢)
  .١٢٤: البن المغازلي T مناقب أمير المؤمنين (٣)
  .المصدر نفسه (٤)



٤١٠ 

 




א








# 
   

 




  .ر زوجتي فاطمة؟ قالوا القال أفيكم أحد يأخذ الخمس غيري وغي
: قال أمنكم أحد كان لـه سهم في الخاص وسهم في العام غيري قالوا

  ال 
 

אW 
אאאא

אWFאא
אאאאא

אאאאEK 
אאאאא

אאא
،אאאאאאא

אאאאאא
אאא،א

אFא
אאF

אאא،א
אא،Fא

אEFאא،אא
אאEאאאא

אא،אאא
אKW 



٤١١ 


א
א







אא
 

 אא
 

W 
א

 

 אא 

 

WאאאKאW
א،אא
،אא،،א

אא،WFאא
KKKEאא

א،א
אאא

אאאאאאא
אK 

א،אאאא
אאאאא

אאאא
אאאאאאאאאאא

אאאFא
אEK 

אאאאאא
אאאאאאאא

FKKKEאK 



٤١٢ 

 




א








# 
   

 




אאאאאא
FאאGא

WFאאאEאא
אEאא

אFFWאE
אאK 

אTאא
אאFאאאאאאא

אאאW 
אאאWF

אאאEא
אאאFWFא

אאאאEFא
אאאאאEF

אאEF١Eא،
Fא،אFא

אא،אאא،א
א،א،

Fאא،אאF٢EK 

                                                 
  .٧سورة الحشر آية  (١)
  .٩/٥١٢ والوسائل ٨/٥٧ و ١/٦١٨الكافي  (٢)



٤١٣ 


א
א







אאTWא
אFאE،א

א،אא،
א،،

א،F١EK 
אאאאאא

אאW
אאא،אאW

א؟אW،K 
אW،؟א
K 

אWW،אאא
אא؟F،F٢EK 

אאWא
אא،W،Wא

FאאאאWEWא،
WאאאWFאא

אאאא
אKKKEW؟WK 

                                                 
  . عن الكافي والتهذيب واالستبصار٥٣٨/ ٩الوسائل  (١)
  .٤٨صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب  (٢)



٤١٤ 

 




א








# 
   

 




WאאFאא
אאWאFאE

،Fא
،א

אW
F١EK 

אאWאאאאאא
אאאא

WFאF
،
א،א،،

F٢EK 
א،אאאW

א،F،א
אא،אאאאא

אא،אW،א
אא،אK 

WאF،
،אא،א،א

                                                 
 .٢/٢١١الكشاف  (١)
  .٣/٣٣٧منثور الدر  (٢)



٤١٥ 


א
א







אאאאKWאא
א،אא

F١EK 
אאאKאא

אאK 
אא

 
א

 
אאא

אאאאאFאא
א

K 
 

  :ثمرات الخمس

א،אאאאא
،אאאאאאא

אאאאאאאאאא
אאאא
אא،א

אאאK 
אאW 

                                                 
  .١٥/١٦٥التفسير الكبير للفخر الرازي  (١)



٤١٦ 

 




א








# 
   

 




אאאאאאא
אאאאאא،T

א،א،אא
א،

אאאKא
א،אאא

K 
אאאא

،אא
אאאאאא>

אאאאאא
אTK 



٤١٧ 


א
א







فـآت ذا القربـى     : (أفيكم أحد تمم اهللا نوره من السماء حين قـال         : قال
  .اللهم ال: غيري؟ قالوا) حقه

 
אW 

אאאא
א،א Fאאאאא

אאאFE
،אא،אאא
אאאאאאאא

،אא
אא،אאא
،אא

אאאאא،
א،אאא
אא،א،
אאאאא،א

אאאW 
א،אאאא

אWאFאאEאF
K 



٤١٨ 

 




א








# 
   

 




Wאא،אאW
FאאEאFF١EK 

אא،אאW
אאאW؟אW،W

אאFאאE؟Wאאאא
؟WK 

אאאאאאK 
אאWאFאא

א،אאF 
،،א

א،،אF،
F٢EK 

אאא
אWאFא
אאF،א

אF،אW
אFW،אא،

אFא
אFאFא

                                                 
  .٢٦سورة االسراء آية  (١)
  .٤/٩٩الروض اآلنف  (٢)



٤١٩ 


א
א







،،א
א،F،

א،F١EK 
Wא

W؟אW،؟א>
Wאא،אKW

،א،אאWWאF
Wאא،אF٢EK 

אW
אWא

؟W،WאF؟
Wא،KWא
אFאאKWא

א،FWאאא
،אא،W،א

F٣EKא 
אW

אFאW

                                                 
 وأحمد فـي المـسند   ١٧٥٩وصحيح مسلم حديث ،٦٧٢٦، ٤٢٤١، ٣٠٩٣صحيح البخاري حديث رقم   (١)

  .٥٦، ٢٦حديث رقم 
  .١٩٨/ ١تاريخ المدينة المنورة  (٢)
  .١/٢١١ المصدر نفسه (٣)



٤٢٠ 

 




א








# 
   

 




אKW؟אFאE
،W؟אW

אFKWWא
אF١EK 
TאW؟א

WKWאWFאא
אאE؟،WKW

א&؟،W
אאKTWא

אאW؟KWא
אא،F

،א،אא،
אאFWא

אאאF٢EK 
אאWא

א،אאאאא،א
Fאא

אEא
F،א،

                                                 
  .١/٢٠٠ المصدر نفسه (١)
  .٣٨تفسير البرهان سورة الروم آية  (٢)



٤٢١ 


א
א







א،אאF،
،،אWא

FאFא
אא،

،אאאF،
אF 

א، א
KKKאF١EK 

T،א
אאאאאא

Tאא،אא
אאאא

אK 
אאאאWאF

אF
אTא،אאאF

אאאאF

                                                 
 وصـحيح البخـاري كتـاب النفقـات بـاب      ١٦/٢٢٢ ونهج البالغـة   ١/٢٠٤/٢٠٨تاريخ المدينة المنورة     (١)

 مــن حــديث العبــاس بــن عبــد     ١٧٨٩ ومــسند أحمــد بــن حنبــل حــديث رقــم      ٥٣٥٨ حــديث رقــم  ٣
  .المطلب



٤٢٢ 

 




א








# 
   

 




אאאאאא
אK 

אאאאא
אW 

،אאWא
F؟Wא،F،

F١EK 
אאאאאאאא

אאאKWאא،א
אW،א

אFWא،WK
אא،F

אאF٢EK 
W،אW

؟Wאא
،אאאאאאW

؟אאאW
؟>אא،

،،،אK 

                                                 
  .١٦/٢١٩شرح نهج البالغة  (١)
  .١٦/٢٢٣ المصدر نفسه (٢)



٤٢٣ 


א
א







אFאאא
T،אאא

א،א
אK 

W،אTאW
،،W

،אאא
אFW>א،אא

אאאא
א،א

אא،F١EK 
Wא،אאאאא

א،אא
אFא،א،

א،،א
،אא

אאאW
،אא

F٢EK 

                                                 
  .١٦/٢٢٦: شرح نهج البالغة(١)
  .١٦/٢٣٠: المصدر نفسه (٢)



٤٢٤ 

 




א








# 
   

 




אאאאאאאא
אאK 

WאאאW
،א،אאא

א،K 
אK 

אאאאאא
 

١KאK 
٢KאK 
٣KאאK 

אאא
אאא

אאW 
א
אא

א
 


אא


 

WאWא
WאאאW 

א א



٤٢٥ 
אאא

 

 

 

F١Eאאא
 

 

אא 

 

אWאאאא
אאא

אאאאא،א،،א
אFא،אאאא،אא

א،א،F٢EK 
אאאאא

FEאW
אאW

אאא
Kאא،אאא

א،אא
אאאKWאא

אF،
،אK

،אאFEF٣E،א

                                                 
  .١٦/٢٣٢شرح نهج البالغة البن أبي الحديد  (١)
  .١٦/٢٦٧ المصدر نفسه (٢)
الطبعـة الثالثـة لـدار المعـارف     ) شـيخ المـضيرة  (قال العالمـة المحقـق الـشيخ ابـو ريـة فـي كتابـه           (٣)

المـصرية عــن موقـف أبـي بكـر مـن الزهـراء فـي هــذا        ) الرسـالة (كنـا نـشرنا كلمـة بمجلـة     : ١٦٩ص
  :الميراث ننقل منها ما يلي

  


א

א









٤٢٦ 

 




א








# 
   

 




Wאאא
؟א 

Fא،
،אKKK

،אא،،
Wא،א

אאK 
אאFאא

>Wאא؟ 
אא

אאא،،
אאK 

אאאאWאאF
EFEWא

                                                                                                                
إنـا ال  : وانـه قـد ثبـت أن النبـي قـال     ، إننا إذا سلمنا بان خبر اآلحاد الظني يخـصص الكتـاب القطعـي           

فإن أبا بكـر كـان يـسعه أن يعطـي فاطمـة رضـي اهللا                ، نورث وانه ال تخصيص في عموم هذا الخبر       
إذ يجـوز  .وهـذا مـن حقـه الـذي ال يعارضـه فـي أحـد       ، كـأن يخـصها بفـدك    ،ض تركـة أبيهـا      عنها بعـ  

وقد خص هو نفـسه الزبيـر بـن العـوام ومحمـد بـن مـسلمة         ، لالمام أن يخص من يشاء بما يشاء      
على أن فدك هذه التـي منعهـا أبـو بكـر مـن             ) صلى اهللا عليه وآله   (وغيرها ببعض متروكات النبي     

  .عها الخليفة عثمان لمروانفاطمة لم تلبث أن أقتط
  . من السنة الحادية عشر من مجلة الرسالة٥١٨العدد 



٤٢٧ 


א
א







אאאא
א،F١EK 

אא،א
אאאאאא

אWאFא
אKאFWאWא

،אאאא،א،א،א
WאאF،א

אאאא،FWא
KאWאWאאא
Fא،אF٢EK 

אW،אא
،אWאאFא

WאאK،א
FW،א،Wא

KW،אאאא
א،אאF٣EK 

                                                 
 وسـورة االسـراء آيـة     ٣٨وتجده مفصالً في تفسير البرهان سورة الروم آيـة          .٣/٣٦٢السيرة الحلبية    (١)

٢٦.  
 وصــحيح مــسلم كتــاب  ٧٣٦٦ حــديث ٢٦صــحيح البخــاري كتــاب االعتــصام بالكتــاب والــسنة بــاب     (٢)

  .٥ابالوصية ب
  .١١٤، حديث ٤٠ صحيح البخاري، كتاب العلم، باب (٣)



٤٢٨ 

 




א








# 
   

 




אWאF
WאאKWאF،א

،אא،אFW،א
،אWאאא

FF١EK 
W،א

،א
אKWאFאאאאאא

אאKאWאF٢EK 
WאF

،Wא
F٣EK 

אFאאא
אאWא،א

،אא،אא
אאאאF

אאאאאאאF
אK 

                                                 
  .٥صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب جوائز الوفد وصحيح مسلم كتاب الوصية باب (١)
  .٣٣٢٦ حديث رقم ١/٥٨٥ ومسند أحمد ٥صحيح مسلم كتاب الوصية باب  (٢)
  .١٤٣١٦ حديث رقم ٣٩٨/ ٤مسند أحمد  (٣)



٤٢٩ 


א
א







אא
،אFא

אאאאא
אאאK 

א
FEאאF

K 
אאאאאאאאאאא
אאאאאא

א،אאא،א
אא
אאאא،א،א

אאא،אא
אאאאא

אא،אW 
١KאאFWא

،Wאאא،א
אאF١EK 

                                                 
آفة أصـحاب  ( رسالة في تكذيب وتزييف هذه الصالة المزعومة تحت عنوان     قد ألف ابن الجوزي    (١)

 ).الحديث



٤٣٠ 

 




א








# 
   

 




٢KWא،אFא
GEFאאאE

אאאאFK 
٣K

אא
אK 

٤KWא،א
Kא،א

،K 
٥K،אאWא

אאאאא،א
אא،אFא

אאKאאא
אאאאK 

א،אאאאא
אא
אאאאא

אאאאאאאK 
אWאאT

אFאEאW؟א
W؟אאWאF

א،،אFFא



٤٣١ 


א
א







אEאFאאאא،
TאאTאF
WWא،Wא

אאF
א،،

א،T،א،א
אWW؟א

،W،
،Wאא

K 
אW،אW،

،א،א،Wא؟>
Wאא،אF

Wא،F١EK 
אאאWאאW

،אW
،W،א؟

؟Wא،אאWW
،אאW،אאW

                                                 
  .١/٦٢٣الكافي  (١)



٤٣٢ 

 




א








# 
   

 




אאאאא
،WאF١EK 

،אאאאTאא
אאאK 

אאT אא
אאא

אאאאאאאאא
F،אאאאא

א
אTא

א،אא
TW 

،א
،،אא،

א،KKKKKKKK
F٢EK 

אאאא
אאאK 

                                                 
  .١/٢٦٠ربيع االبرار  (١)
  .١٦/٢٠٨شرح النهج البن ابي الحديد  (٢)



٤٣٣ 


א
א







אTאאFW
אאא،אא،א

،א،א،א
KKKF١EK 

                                                 
  .١٠/٢٦٥ المصدر نفسه (١)



٤٣٤ 

 




א








# 
   

 




  .اللهم ال: هل فيكم أحد ولي غمض رسول اهللا غيري؟ قالوا: قال

 حين وضعته في حفرته Fده برسول اهللا أفيكم أحد آخر عه: قال
  .ال: غيري؟ قالوا

  

אW 
 

אאאא
WאאאאF

WאFאאWאא؟،W
،Wא

،אאא
אFאאF١EK 

אאאאאW
אFאWאא

،W،א،אא
،W،אאWאאא

אאא،א
،F٢EK 

                                                 
  والحـاكم فـي المـستدرك      ٢١٤ وخصائص النسائي    ٢/٨٥٤ وفضائل الصحابة    ٧/٤٢٦مسند أحمد    (١)

  .هذا حديث صحيح االسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص:  قال٣/٣٤٩
  .٢/١٤١ والريا النضرة ٦٨ والمناقب للخوارزمي ٣/١٥تاريخ دمشق ترجمة االمام علي  (٢)



٤٣٥ 


א
א







אW
؟אW

אFKKKאF١EK 
אWאFאא

،Wא،א
אאFאF

אKKKאF٢EK 
אאWאא

،אא،אאאא
א،،،

،،،
אKKKאF٣EK 

אאאאW
WאFא

א،א،א
KWF٤EK 

אאאאW
אFW،אא

                                                 
  .٣/١٥ترجمة امير المؤمنين البن عساكر  (١)
  .٢/٣٨١الطبقات الكبرى البن سعد  (٢)
  .١٠/٢٦٥الحديد شرح نهج البالغة البن أبي  (٣)
  .٢/١٧٣الرياض النضرة  (٤)



٤٣٦ 

 




א








# 
   

 




א،א
אאF١EK 

Tא
אאאFאאאא

K 
אאאאא ًT

אאאאאא
،אאאאא

WאW،אאאא
אאא،אא،אא
،،
،אא،א،א،

،א،א،،
אא،אאW

אWא
Kא،،،א،

א،WKKKא
K 

אW،א،אא
،א،،،אא

                                                 
  .٣٢٩المناقب  (١)



٤٣٧ 


א
א







،א،אאאאא
א،אאא،אW
،אאאאאW 

אאא،
א،אא
א،א،
אאא،אא

אאאא>؟
אאא،אא
אאאא

W 
אאKKK،א

אאאאא
TW 



٤٣٨ 

 




א








# 
   

 




 لـــه فــي العلــم وان Fنــشدتكم بــاهللا أفــيكم أحــد دعــا رســولُ اهللا : قــال
  .اللهم ال: تكون أذنه الواعية مثل ما دعا لي؟ قالوا

 
אW 

אאאאאTא
אא،אW

אFWF١EK 
אאWW،

אא،אאאאאF٢EK 
אאTW

אאKKKאF٣EK 
אאWא،א

אאא،K
אF،אאWאא

א،א،א
אאאאאאא

Tאאאא،א
אא،אאא،אF

                                                 
 وســبق ان ذكرنــا ٤٦٢/ ٢:  والحــاكم فــي المــستدرك ٨٠٢/ ٢:  فــضائل الــصحابة ألحمــد بــن حنبــل  (١)

  .بقية المصادر
  .٤٥٤/ ٢:  وترجمة االمام علي من تاريخ دمشق البن عساكر٨٠٣/ ٢:  فضائل الصحابة(٢)
  . ورواه في المسند١٠١٣ حديث رقم ٧٣٧ / ٢ و٩٢٢ حديث رقم ٦٧٤/ ١:  فضائل الصحابة(٣)



٤٣٩ 


א
א







אאF،
אאאאאאא
אאא،אאא

W 
WאFFאEא

،Wא،אאW
אFF١EK 

אWW
אFWאאא،אאא

،אאWFאEF٢EK 
א،אWאF

W،אאאאא
K 

אאאאWא
אאאאWFא

אEאFW،אW
WאFF٣EK 

                                                 
، ورواه الثعلبــي فــي تفــسيره وابــن المغــازلي فــي المناقــب    ١٢ســورة الحاقــة آيــة  :  تفــسير الطبــري(١)

٢٣٣.  
  .المصدر نفسه (٢)
، وأخـرج الحـاكم الحـسكاني فـي شـواهد التنزيـل هـذا المعنـى          ١٢ الدر المنثور سورة الحاقـة، آيـة         (٣)

  . من ثالثة وعشرين طريقاً فال تغفلبأكثر



٤٤٠ 

 




א








# 
   

 




Wאאאאא
אWאFWאאא

א،אא،אא،F
אEF١EK 

WאWאFWא
א،אאאFאE

אF٢EK 
אאTWא

Fאאא،א
אא،

،אא
W،אאאW

אF٣EK 
אWאא

אא،
אF٤EKאאWאאאK 

                                                 
  .الدر المنثور(١)
  .المصدر نفسه (٢)
  .٤٨٦ / ٢:  وابن عساكر في الترجمة١٩٩، ص٤٨ كفاية الطالب باب (٣)
  .٢٩٢ ص٧٤ كفاية الطالب باب (٤)



٤٤١ 


א
א







אTWאא،א،
،א،א،א

אKאאאW 
WAא،א@،אאא

א،א،אFWA
אאא،א@،FWA

@אK،אא
W،،א

،WAאא@K
WFאEאK
WFאאE

Tא،KWF
EWאTKאW

A،،@Kא
TWA،،א

،@Kאא
א،

א،אFF١EK 

                                                 
  .٢٢٠ / ٧:  شرح نهج البالغة(١)



٤٤٢ 

 




א








# 
   

 




אאTW
אFWAאא@F١EK 

אאאאWא
FWAאאאא@K 

WאאKא
אאאWא

אWאאW،W
F٢EאWAא@؟W

אK 
אאW

אאאא
אא

אאאא
אאאFאא

،אאאWאאא
אאאKאW 

אא
אאאא

                                                 
  .٧٨٩ / ٢:  فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل(١)
ي واأللسن األثيمـة حتـى صـار مثـل هـذا الحـديث اليـسير القليـل فـي حـق                      تأمل ماذا فعلت األيد    (٢)

  . يستعظم ويستكثرTعلي 



٤٤٣ 


א
א







אאאא
אFאאאאאאK 

אאאא
אאאאאאK 

אWאאא
Wאאאאא

אאאאא
אאאאאא

אאאאF
אאאאאאKאאF١EK 

אאאאאא
Wא،K 

אאא،אאא
א،אאא

אאK 
אאא

TW 
WFTEאAא@

אא
אאאאאאאא

                                                 
  .٣٣٩ / ٣:  مستدرك الحاكم(١)



٤٤٤ 

 




א








# 
   

 




אאאאאא
אA،א،א

@אא
אא

אאאאF١EK 
Wאאאאא

WאאאאTאא
אKKKאאאאא

אא،
אאאא،
א،אאא

אאא،אאאא،א
،אאא
אאא،אאא

אאKאW 
אאאאF

אאאאא،
א،אא

K 

                                                 
  .٣٤:  الصواعق المحرقة(١)



٤٤٥ 


א
א







אאאא
אאאאא

אא،WאF
אT،א،אא

،،Fא
אאא،F١EK 

TWאFא
،אאאF٢EK 

،אאTW
אFאאא

א،א،אא،
אF٣EKWאאאK 

א،אאWאF
אאא،אF٤EK 

TאFWאא
אאF٥EK 

                                                 
هكــذا رواه ابــن : ، وقــال٢٢١: ، ورواه الحــافظ الكنجــي فــي كفايــة الطالــب ١١٨ مناقــب اإلمــام علــي (١)

  .ايخهعساكر في تاريخه وذكر طرقه عن مش
  .١١٩:  المناقب(٢)
  .٢٢٠:  كفاية الطالب(٣)
  .٤٥٩ / ٢:  وابن عساكر في ترجمة االمام علي من تاريخ دمشق١٢٠:  المناقب(٤)
  .٤٥٩ / ٢:  وابن عساكر في ترجمة االمام علي من تاريخ دمشق١٢٠: المناقب(٥)



٤٤٦ 

 




א








# 
   

 




אאאאא
TK 

אאאאאFאא
אKE 

אאאאאא٦١
٨١אא٩٥١٠٠K 

 
  :وشهد شاهد من أهلها

אאא،אא
אא

אאאT،א
אאאאאאW 

אא،א
،،

אא،
א،אאאF

،W 
،אאא
א
אאאא

Fאא،
אא،F



٤٤٧ 


א
א







אא
א،אא،

،אאאאאא
אא،אא
א،אאא
אאאאא

א
אאאא

אFא
א

אאאאא
אא،

KW،אאאא
אאאא

،،
אK 

אאאWF١EWא
אא،؟א

אא

                                                 
 اجعلهـا شـورى كمـا     أي اضرب على يـد أحـدنا كمـا ضـرب عمـر علـى يـد أبـي بكـر يـوم الـسقيفة أو             (١)

  .وأبا ليلى كنية يخاطب بها الضعيف الذي يتهيب القيام باألمر. فعل عمر قبل موته



٤٤٨ 

 




א








# 
   

 




אא،א
אK

،WW
אWKא

،אאא
א،א

F١EWא
،אK 

،،
،،؛
F٢EK 

אאאא
אאK 

אאא
אTKWאא

،אאאא
אKא،אא

אא،אא

                                                 
 فليتأمل القارئ دور المـؤدب أو المعلـم فـي حيـاة االنـسان وان للتربيـة والتعلـيم األثـر الكبيـر فـي                  (١)

  .سلوك الفرد
  .١٧٧ / ٢: يخ اليعقوبي وتار٢٢٤، والصواعق المحرقة ٦٢ / ١:  حياة الحيوان الكبرى(٢)
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  .١٦٨ ٦:  شرح نهج البالغة(١)
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  .حي من كندة:  بنو وليعة(١)
  .موضع اإلزار:  الحجزة(٢)
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  .مؤخر الحوض حيث تقف اإلبل:  القعر(١)
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  .أغلبك:  أخصمك(١)
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  .١٧٥ -١٦٦/ ٩:  شرح نهج البالغة(١)
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 مـن كتـاب إكمـال    )٢٤:(بـاب وهـو ال . Tعلـى القـائم      Fنص النبي   «: من باب ) ٢٥: ( رواه في الحيدث   (١)

  .٢٦٨، وفي ط ص١٣٩٠ ط عام ٢٧٤، ص١ج: الدين
  .٣، ط١١١ص:  ذكر الحديث في أوائل كتابه(٢)
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ينقلنــا فــي األصــالب الكريمــة إلــى   «:  كــذا فــي مخطوطــة طهــران، وفــي نــسخة الــسيد علــي نقــي    (١)

  .»...األرحام الطاهرة
  .»...م يلتق واحد منهم على سفاحل«:  كذا في نسخة طهران، وفي مخطوطة السيد علي نقي(٢)
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: ، ورواه عنــه فــي البــاب٢٢٤مــن مناقبــه ص) ١٩: (مــن الفــصل) ٣٨: ( رواه الخــوارزمي فــي الحــديث(١)

  .٥٦٤ص: من المقصد الثاني من غاية المرام) ٦١(
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  .٢٦:  بني إسرائيل(١)
  .٣٢٢/ ١:  فرائد السمطين(٢)
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  .٣٥٠/ ٣:  المستدرك(١)
  .٣٥١/ ٣:  نفس المصدر(٢)
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  .٣٥١/ ٣: المستدرك(١)
  .، وسبق ان ذكرنا مصادر الحديث من كتب الصحاح وغيرها٣٥١/ ٣: المصدر نفسه (٢)
  .٣٥٣/ ٣:  المستدرك(٣)
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  .٣٢٢/ ٢:  من تاريخ دمشقT ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب (١)
  . المصادر السابقة(٢)
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  مناشدة يوم الرحبة
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  .١/١٣٥: ، ومسند أحمد٧٢٤/ ٢:  فضائل الصحابة، الحمد بن حنبل(١)
النبـي أولـى بـالمؤمنين    {:  المحفوظ والمشهور في الروايات غير هذا كما سيتضح ولقولـه تعالى        (٢)

  .}من أنفسهم
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  .١٨٩/ ١:  مسند أحمد(١)
  .١/١٩١/  :المصدر نفسه(٢)
  .١/١٩٢: المصدر نفسه(٣)
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  .٤٩٨/ ١:  مسند أحمد(١)
  .٥٠٤/ ١: المصدر نفسه(٢)
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  .٤/٧٤ شرح نهج البالغة (١)
  .١٩/٢١٨ فسهالمصدر ن (٢)
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  .١٠٧:  النص واالجتهاد(١)



٤٨٠ 

 




א








# 
   

 




،אאאאאא
،אא،אא

אאאאW 
אאF١EאWאאF٢E

אF٣EF٤E
א،F٥Eא،F٦E

F٧Eא،FF١E

                                                 
فــي عمــدة . T هــو عبــد اهللا المحــض بــن الحــسن المثنــى بــن الحــسن بــن علــي بــن أبــي طالــب      (١)

 T وامــه فاطمــة بنــت الحــسين  Eالطالــب وانمــا ســمى المحــض الن ابــاه الحــسن بــن الحــسن   
  .وكان شيخ بنى هاشم في زمانه. Fوكان يشبه برسول اهللا 

  .نية والعزيمةاحكم ال:  اجمع(٢)
 فحــدثني محمــد بــن -الجــوهرى :  يعنــى-قــال أبــو بكــر :  قــال ابــن أبــى الحديــد فــي شــرح الــنهج (٣)

حـدثنى أبـى عـن الحـسين بـن صـالح       : حدثنى حعفربن محمد بن عمارة الكندى قال    : زكريا قال 
  .Tبن حى قال حدثنى رجالن من بنى هاشم عن زينب بنت علي بن أبي طالب 

  . محمد بن علي بن الحسين عن ابيهوقال جعفر بن: قال
وحدثني عثمان بن عمـران العجيفـى عـن نائـل بـن نجـيح بـن عميـر بـن شـمر عـن جـابر                      : قال أبو بكر  

  .Tالجعفي عن أبى جعفر محمد بن على 
وحدثني احمد بن محمد بن زيد عن عبد اهللا بن محمد بن سليمان عن ابيـه عـن عبـد            : قال أبو بكر  

  .الخ.. ا جميعا لما بلغ فاطمةاهللا بن حسن بن حسن قالو
: الطــى والجمــع، والث العمامــة شــدها وربطهــا، والنــت خمارهــا لفتــه والخمــار بالكــسر         :  اللــوث(٤)

  .المقنعة، سميت بذلك الن الرأس يخمر بها أي يغطى
  .الرداء واالزار:  والجلباب- االشتمال بالشئ جعله شامال ومحيطا لنفسه (٥)
بعض النسخ في لميمة بصيغة التصغير أي في جماعة قليلة والحفدة  أي جماعة وفى    :  في لمة  (٦)

  .االعوان والخدم: بالتحريك
 أي ان اثوابهــا كانــت طويلــة تــستر قــدميها فكانــت تطأهــا عنــد المــشى وفــى بعــض النــسخ تجــر        (٧)

  .ادراعها والمعنى واحد
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  . الخرم بضم الخاء وسكون الراء الترك، والنقص، والعدول(١)
  .لجماعةا:  الحشد(٢)
  .والمالءة االزار: علقت وناط الشئ علقه:  نيطت(٣)
  .تهيئوا:  اجهش القوم(٤)
  .جمعها وساقها:  حاش االبل(٥)



٤٨٢ 
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# 
   

 




،אאאא،אאא،א
،אא،אא،א

א،،אF
،אF١Eא،F٢E،

אא،א،אא،אא
אא،אK،אא

،אF،אאא،אא
،א،א،אא،אאא

אא،אK 
אאאW،אאא

،אאא،،،א
א،אWא،אא،אא

،א،א،،אא،
،אא،אאאא،אא

،אא،א،א،אא،א
אא،אא،א،אWא

א،אWא،אW،
א،אWא،Wא،אW
،Wא،WאאW،א

                                                 
  .أي مبهماتها وهى المشكالت من االمور:  بهمها(١)
  ".عماها " المبهم والملتبس وفى بعض النسخ : جمع غمة وهى:  الغمم(٢)



٤٨٣ 


א
א







א،אא،אW،
אאWא،אWאF١E،

אWא،Wא،
אאWאא،אWאא

אWא،אWאאא،א
אא،אאא،אא،

אאא،אK 
אאאאWאאF،אאא

א،אאF٢E،
F٣EKF٤EW

אא،F٥EאF،
א،אF٦EאF٧EF٨Eא

F٩Eאא،אאF١٠E

                                                 
  .مؤخرة:  منساة للعمر(١)
  .هو البعد عن الحق ومجاوزة الحد في كل شئ: لشطط بالتحريكا:  شططا(٢)
  .انكرتم وجحدتم:  عنتم(٣)
  .تنبوة:  تعزوه(٤)
  .وحديث المؤاخاة» انت أخى«: T لعلى F سيأتي قول النبي (٥)
  .والنذارة بالكسر االنذار وهو االعالم على وجه التخويف: الصدع هو االظهار:  صادعا(٦)
  .هب والمسلكهي المذ:  المدرجة(٧)
  .وسط الشئ ومعظمه: الثبج بالتحريك:  ثبجهم(٨)
  .مخرج النفس من الحلق: الكظم بالتحريك:  اكظامهم(٩)

  .أي يكسرضها، يجذ،  وفى بع، يكسر االصنام،في بعض النسخ:  يجف االصنام(١٠)



٤٨٤ 
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א،אאאא،אF١Eא
א،א،F٢E

אF٣Eא،אאאF٤Eא
אF٥Eא،אF٦EאF٧E

אא،אF٨EאF٩EאF١٠E،א
א،אF،

F١١E،אאאא،אא
א،אאF١٢EאF١٣E

אF١٤EF١٥E،

                                                 
  .أي انشق حتى ظهر وجه الصباح:  تفرى الليل عن صبحه(١)
شـئ كالربـة يخرجهـا البعيـر مـن فيـه       :  جمع شقشقة بالكسر وهـى :الشقاشق:  شقاشق الشياطين (٢)

  .إذا هاج
  .والوشيظ السفلة والرذل من الناس. هلك:  طاح(٣)
  .كلمة التوحيد:  كلمة االخالص(٤)
  .شربته: مذقة الشارب. المراد بهم اهل البيت عليهم السالم:  البيض الخماص(٥)
  .شربته:  مذقة الشارب(٦)
  . الفرصة أي محل نهزته-الضم ب:  نهزة الطامع(٧)
  .مثل مشهور في المغلوبية والمذلة: وموطئ االقدام. مثل في االستعجال: قبسة العجالن) (٨)
  .بالفتح ماء السماء الذي تبول به االبل وتبعر:  الطرق(٩)

  . سير بقد من جلد غير مدبوغ-بكسر القاف وتشديد الدال :  القد(١٠)
  .شجعانهم:  بهم الرجال(١١)
  .امته وتابعوه: ظهر، وقرن الشيطان:  نجم(١٢)
  .الطائفة منهم: أي فتحه، والفاغرة من المشركين:  فغرفاه(١٣)
  .وهى اللحمة في اقصى شفة الفم: - جمع لهات -: رمى، واللهوات بالتحريك:  قذف(١٤)
  .يرجع، واالخمص ماال يصيب االرض من باطن القدم:  ينكفئ(١٥)



٤٨٥ 


א
א







א،א،אאא،אאא،א
א،א،،א،א

א،אF١EF٢Eאא،F٣EאF٤E
א،אאK 

،א،אאאאF٥E

אF٦EאF٧EאF٨E
אF٩EF١٠EאאF١١E

،א،،
אF١٢EאF١٣EF١٤EK 

                                                 
  .ساكنون:  وادعون(١)
  .ناعمون: هون فاك(٢)
  .صروف الزمان أي كنتم تنظرون نزول الباليا علينا:  الدوائر(٣)
  . تتوقعون اخبار المصائب والفتن النازلة بنا(٤)
  .وحسكة النفاق عداوته" حسيكة "  في بعض النسخ (٥)
  .سمل صار خلقا، والجلباب االزار:  وسمل جلباب الدين(٦)
  .السكوت:  الكظوم(٧)
  .فى ذكره وكان ساقطا النباهة لهمن خ:  الخامل(٨)
الفحـل المكـرم مـن االبـل الـذي ال يركـب وال       : ترديد البعير صوته في حنجرتـه، والفنيـق       :  الهدير (٩)

  .يهان
  . خطر البعير بذنبه إذا رفعه مرة بعد مرة وضرب به فخذيه(١٠)
  وفأي ما يختفى فيه تشبيها لـه بالقنفذ فانه يطلع رأسه بعد زوال الخ:  مغرزه(١١)
  . أي حملكم على الغضب فوجدكم مغضبين لغضبه(١٢)
  . الوسم اثر الكى(١٣)
  .حضور الماء للشرب:  الورود(١٤)



٤٨٦ 
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אאאF١Eא،F٢E،א
،אאאא،אאא
א،אא،א،،

،،אאא،א،אאא
אG؟א؟

،אאא،
אאF٣EF٤EאF٥E

אאאאא،אא،
אא،אאאF٦E

אאאF٧EGאF٨E،אא
אאWאאאא،

؟>א؟W
אK 

                                                 
  .السعة: الجرح، الرحب بالضم:  الكلم بالضم(١)
  . أي لم يصلح بعد(٢)
  .نفرت الدابة جزعت وتباعدت:  نفرتها(٣)
  .يسهل:  يسلس(٤)
  .لهبها:  أي(٥)
هـو شـرب الرغـوة وهـى اللـبن المـشوب بالمـاء وحـسوا                : فشيئا، واالرتغاء هو الشرب شيئاً    :  الحسو (٦)

  .مثل يضرب لمن يظهر ويريد غيره: في ارتغاء
  .الشجر الملتف بالوادي: ما واراك من شجر وغيره، والضراء بالفتح:  الخمر بالفتح(٧)
  .القطع، والمدى، السكاكين:  الحز(٨)



٤٨٧ 


א
א







אאF١Eאא؟
؟א>אא

؟WFאEFאL١٦EWא
WFG

EFL٦EWFאאEFאW٧٥E
WFאאEFאL١١EWF

אאאאאEFאL١٨٠E
WאF٢Eאא،،א

א؟אאWא؟אא
؟אאא؟אא

F٣E،א،אא،
،،אא،אא

אאK 
F٤EאWאאאF٥E

،אאF٦EאF٧Eא؟F

                                                 
  ).ارثه: ( في بعض النسخ(١)
  .لمكانةا:  الحظوة(٢)
هـو  : كل ما يدخل في انف البعير ليقـاد بـه والرحـل بـالفتح             : من الخطام بالكسر وهو   :  مخطومة (٣)

  .للناقة كالسرج للفرس
  ).رنت( في بعض النسخ (٤)
  .الفتية:  النقيبة(٥)
  . ضعفة في العمل- بفتح الغين المعجمة والزاى -:  الغميزة(٦)
  .النوم الخفيف:  السنة بالكسر(٧)



٤٨٨ 
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אFאEאא،؟F١E
،אאא،אF؟W

אאF٢Eא،א،א
א،אא،אאF٣E،א،א

א،אאא،אא،אא
،،אF٤E،אא،

،א،،א،א،،
،،א،אWF

אא
אאאEFאL١٤٤Eא

F٥E،א؟אאF٦E
אאא،אאא،א،א

אאF٧Eא،א،אא
א،אאא،א،

אאאאK 

                                                 
  .وسرعان ذا اهالة مثل يضرب لمن يخبر بكينونة الشئ قبل وقته. بكسر الهمزة الدسم: الة إه(١)
  .اتسع: الخرق، واستنهر:  وهنه الوهن(٢)
  .قل خيرها:  اكدت(٣)
  .داهية:  بائقة(٤)
  .االوس والخزرج: قبيلتا االنصار:  بنو قيله(٥)
  . المنتدى المجلس(٦)
  .لسالحما استترت به من ا:  الجنة بالضم(٧)



٤٨٩ 


א
א







،א،אא،אF١E،א
F٢E،אאא،

،אא،א،א،א
אא،אF٣Eא؟א

אא؟אא؟אא؟א
אא،א،אאא،

אאK 
אאF٤E،אאא

F٥Eא،،א
F٦EאאאאK 

אאF٧Eא
א،א،א،אאF٨E

                                                 
  ).كالحتم: ( في بعض النسخ(١)
  .النزال:  النبرح(٢)
  .اجمتع:  استوشق(٣)
  .السعة والخصب واللين: والخفض. ملتم:  اخلدتم(٤)
  .الراحة والسكون:  الدعة(٥)
  .القئ وتسوغ الشراب شربه بسهولة:  الدسغ(٦)
  .ترك النصر، خامرتكم خالطتكم:  الجذلة(٧)
والمـراد مـن ضـعف القنـاة هنـا ضـعف الـنفس عـن الـصبر علـى                    . الـرمح الـضعف، والقنـاة     :  الخور (٨)

  .الشدة



٤٩٠ 

 

،א،אF١EאאF٢E
א،אא،א،א،א

אאא،אKא
אאא،אאאK 

אKWאא
،،אאא،،

אא،אאאF٣E
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،،אא،אא،
א،،،
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אאאאאאאא
אא@F٥Eאא

                                                 
ــر اصــابته الــدبرة بالتحريــك وهــى جراحــة         :  فاحتقبوهــا(١) ــر البعي أي احملوهــا علــى ظهــوركم ودب

  .تحدث من الرحل
  . نقب خف البعير رق وتثقب(٢)
  ،وجـة وفـى بعـض النـسخ    هو االليـف بمعنـى المـألوف والمـراد بـه هنـا الـزوج النـه إلـف الز             :  االلف (٣)

  ،ابن عمك
اليحبنــا اهــل البيــت اال " قــال رســول اهللا  :  قــال- لمحــب الــدين الطبــري -:  فــي ذخــائر العقبــى(٤)

  .اجره المال" مؤمن تقى، وال يبغضنا اال منافق شقى 
 الــنص ، فــي كتابــه الجليــل، قــدس ســره، نقــل االمــام المجاهــد الــسيد عبــد الحــسين شــرف الــدين(٥)

  




א








# 
   

 






٤٩١ 
،אא،אאא

אא،א،אF١E

                                                                                                                
بقى امـر البـد ان نقـول      :  قال ،  عن االستاذ المصرى المعاصر محمود أبو رية ما يلي          ،واالجتهاد

 ومـا  Fفيه كلمة صريحة، ذلك هو موقف ابى بكـر مـن فاطمـة رضـى اهللا عنهـا بنـت رسـول اهللا                       
فعـل معهــا فــي ميــراث ابيهـا، النــا إذا ســلمنا بــان خبــر االحـاد الظنــى يخــصص الكتــاب القطعــي،    

وانه ال تخصيص في عموم هـذا الخبـر، فـان ابـا     . انه ال يورث  :  قد قال  Fي  وانه قد ثبت أن النب    
 كـأن يخـصها بفـدك، وهـذا     Fبكر كان يسعه ان يعطى فاطمة رضى اهللا عنها بعض تركة ابيهـا           

: قــال. مـن حقـه الـذي لـيس يعارضـه فيـه احـد، إذ يجـوز للخليفـة ان يخـص مـن يـشاء بمـا يـشاء              
 Fمحمـد بـن مـسلمة وغيرهمـا بـبعض متروكـات النبـي               وقد خص هو نفسه الزبير بن العـوام و        

على ان فدكا هذه التي منعها أبو بكـر لـم تلبـث ان اقطعهـا الخليفـة عثمـان لمـروان، هـذا كالمـه                   
ونقــل ابــن ابــى الحديــد عــن بعــض الــسلف كالمــا مــضمونه   :  قــائال)ره(ثــم اعقــب الــسيد . بنــصه

:  قالوا فـي آخـره  Fزهراء بعد ابيها العتب على الخليفتين والعجب منهما في مواقفهما مع ال      
  فــضال عــن الــدين Fوقــد كــان االجــل ان يمنعهمــا التكــرم عمــا ارتكبــاه مــن بنــت رســول اهللا      " 

  .١٢٤ – ١٢٣ النص واالجتهاد ص )هذا الكالم الجواب عنه(: فذيله ابن ابى الحديد بقولـه
وقولــه فـي آخـر    ) م انفـرد بـه  وذلك باجماع المسلمين لـ    (:  خطر ببالى وانا افكر في قول الخليفة       (١)

ومـا كـان لنـا مـن طعمـة فلـولى االمـر ان يحكـم فيـه          (  Fالحديث الذي تفـرد بنقلـه عـن النبـي      
 نعم خطر ببالى وانا افكر فـي هـاتين الفقـرتين ومـا إذا كانـت فـدك مـن حـق المـسلمين                         )بحكمه

الحـديث  حتى يؤخذ رأيهم فيه ام من حقـه الخـاص حتـى يحكـم فيـه بحكمـه كمـا جـاء فـي ذيـل                          
ــه كــذبا وزورا وافتــراء علــى الرســول     &الــذي اســتنكرته الــصديقة الطــاهرة      اعــتالال F واعتبرت

.  لــو صــدر ذلــك منــهFمــنهم لمــا اجمعــوا علــى الغــدر بذريتــه كمــا اعتبرتــه طعنــا فــي عــصمته  
 عــن كتــاب اهللا  Fســبحان اهللا، ماكــان ابــى رســول اهللا   : واســمع ذلــك كلــه فــي جوابهــا البــي بكــر   

 الحكامــه مخالفــا، بــل كــان يتبــع اثــره، ويقفــوا ســوره، افتجمعــون إلــى الغــدر اعــتالال    صــادقا، وال
ثـم ان كــان مــن حقــه  " عليـه بــالزور، وهــذا بعـد وفاتــه شــبيه بمـا بغــى لـــه مــن الغوائـل فــي حياتــه     

 وإذا كـان مـن   Fالخاص فلماذا لم يعطها سيدة النساء وبنت سيد االنبيـاء اكرامـا لمقـام ابيهـا        
نعـم خطـر ببـالى وانـا اجيـل الفكـر       . لماذا لم يؤخـذ رأيهـم اوال فـي اعطائـه اياهـا       حق المسلمين   

فــي هــذا وشــبهه قــول الــشريف قتــادة بــن ادريــس مــن قــصيدته العــصماء فــي رثــاء ســيدة النــساء       
  :والتي يقول في أولها) عليها السالم(
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א،אא،אG،
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אWאאFא
F١E>،אא،

אאאא،F٢Eא

                                                                                                                
ــا عراهـــــــا     ــن عبـــــــرة مـــــ ــا مـــــ  وعراهـــــ
 ثــــــــــــم فارقتهــــــــــــا فــــــــــــال اغــــــــــــشاها

 

ــا     ــا كراهــــــــــ ــاب عنهــــــــــ ــي غــــــــــ ــا لعينــــــــــ  مــــــــــ
ــا   ــا زمانــــــــــــــــ ــدار نعمــــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــ  الــــــــــــــــ

 
  :إلى ان يقول

ــا  ــه واجتباهــــــــ ــالى بلطفــــــــ  اهللا تعــــــــ
 يــــن العظمــــين منـــــه حــــين حباهـــــا   
 استحــــــسنا ظلمهــــــا ومــــــا راعياهــــــا 
 ـــــــــــد وكــــــــــان المنيــــــــــب واال واهــــــــــا

 

 بــــــــــــــــــل بكــــــــــــــــــائى لمــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــصها     
  وحباهــــــــــــــــــــا بالــــــــــــــــــــسيدين الجلــــــــــــــــــــيل   
ــذين    ــصاحبين اللـــــــــ ــي الـــــــــ ــرى فـــــــــ  ولفكـــــــــ
ــق    ــل والعـــــــــ ــن الحـــــــــ ــا مـــــــــ ــا بعلهـــــــــ   منعـــــــــ

 
  :والتي يقول فيها

 ن المــــــــــصطفى فمــــــــــا ورثاهــــــــــامــــــــــ
 

 واتــــــــــــــت فــــــــــــــاطم تطالــــــــــــــب بــــــــــــــاالر ث    
 

  :- وهو محل الشاهد منها -إلى ان قال 
 نهمــــــا فــــــي العطــــــاء لــــــو اعطياهــــــا    
ــواها   نـــــــــــاطق صـــــــــــادق امـــــــــــين ســـــــــ

 .مـــــــــن ســـــــــن ظلمهـــــــــا واذاهـــــــــا   .... 
 

 أتـــــــــــــرى المـــــــــــــسلمين كـــــــــــــانوا يلومـــــــــــــو    
ــي    ــت نبــــــــ ــضراء بنــــــــ ــت الخــــــــ ــان تحــــــــ  كــــــــ
ــن؟   ــة مــــــــ ــن؟ حليلــــــــ ــن؟ أم مــــــــ  بنــــــــــت مــــــــ

 
  

  . صادفا معرضا(١)
  .المهالك:  الغوائل(٢)
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  .قبول الباطل:  في بعض النسخ(١)
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  .السر:  النجوى(١)
  .الرمل: جمع الكثيب وهو: - بضمتين - الكثب (٢)
  .الصقر:  واالجدل-مقادم ريشه وهى عشرة :  قوادم الطير(٣)
  .ما ال يقدر على الطيران:  األعزل من الطير(٤)
  .العيشيسلبني والبلغة ما يتبلغ به من :  يبتزنى(٥)
  ).اجهر( في بعض النسخ (٦)
  .شديد الخصومة: وجدته، وااللد:  الفيته(٧)
  .خضع وذل:  ضرع(٨)
  أي كففته): وال اغنيت باطال( أي ما فعلت شيئاً نافعا، وفى بعض النسخ (٩)
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  .اهللا قابل عذرى، وعاديا، متجاوزا:  العذير بمعنى العاذر أي(١)
  . أو البدنالضعف في العمل أو االمر:  الوهن(٢)
  .طلبك إلى وال لينتقم لك من عدوك:  العدوى(٣)
  المبغض:  الشانئ(٤)
  .عن حزنك وخففى من غضبك:  أي كفى(٥)
  . ماكللت وال ضعفت وال عييت(٦)
  Fما تركت ما دخل تحت قدرتي أي لست قادراً على االنتصاف لك لما اوصاني به الرسول  (٧)
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  الخطبة الثانية

F١EWאא،א
F٢E،אאWא
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אF٤Eא،אא،א
אא،אF٥Eא،אאW

                                                 
انـــه مـــن أوليـــاء أميـــر    :  غفلـــة الجعفـــي قـــال البرقـــى   ســـويد بـــن :  قـــال العالمـــة فـــي الخالصـــة   (١)

 ولـم  F أدرك الجاهلية كبيراً واسلم في حياة رسول اهللا  :  انتهى وفى اسد الغابة   . T المؤمنين
 وكــان F ثــم قــدم المدينــة فوصــل يــوم دفــن النبــي     Fيــره، وادى صــدقته إلــى مــصدق النبــي    

ــة   ــكن الكوفـ ــام الفيـــل وسـ ــده عـ ــذيب التهـــذيب وثقـــ  ..مولـ ــي، أدرك  ، وفـــى تهـ ــين والعجلـ ه ابـــن معـ
 وال يصح وقدم المدينة حين نفضت االيدى من دفن   Fالجاهلية وقد قيل انه صلى مع النبي        

وقال أبو نعيم مـات سـنة     .. ثقة: قال ابن معين والعجلي   : إلى ان قال  ..  وهذا أصح  Fرسول اهللا   
 وقـال عمـرو بــن   ثمـانين وقـال أبـو عبيـد القاسـم بــن سـالم وغيـر واحـد مـات ســنة احـدى وثمـانين           

  .٨٨على وغيره مات سنة 
قـال أبـو بكـر وحـدثنا محمـد      "  قال ابن أبى الحديد في المحلـد الرابـع مـن شـرحه علـى الـنهج              (٢)

بن زكريا قال حـدثنا محمـد بـن عبـد الـرحمن المهلبـى عـن عبـد اهللا بـن حمـاد بـن سـليمان عـن                
قالت لمـا اشـتد بفاطمـة     Fأبيه عن عبد اهللا بن حسن بن حسن عن امه فاطمة بنت الحسين          

  الخ..  الوجع وثقلت في علتها دخلت عليهاFبنت رسول اهللا 
  .أي بعد ان اختبرتهم وامتحنتهم: رميت بهم وطرحتهم بعد ان عجمتهم:  لفظتهم(٣)
  .جريتهم واختبرتهم واحدا واحدا: مللتهم، وسبرتهم:  سئمتهم(٤)
  زيفها وخداعها:  ختل االراء(٥)
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  .ثقلها:  اوقتها(١)
  .وجهتها عليهم من كل جهة:  شننت الغارة عليهم(٢)
  .الفطن الحاذق العالم بكل شئ:  الطبين(٣)
  .ما نكلت به غيرك كائنا ما كان:  النكال(٤)
  .عبس وغضب:  تنمر(٥)
  .سهالً:  سجحا(٦)
  .جرحه:  كلمه(٧)
  .يتعب:  يكل(٨)
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  .استولى عليه:  احتنكه(١)
  . مقادم ريشه:ذنب الطائر، وقوادمه:  الذنابى(٢)
  .مقدم اعلى الظهر مما يلى العنق: مؤخر الشئ، والكاهل:  العجز(٣)
  .االنف:  المعطس(٤)
  .الخالص الطرى: القدح، والدم العبيط:  القعب(٥)
  .العاقبة:  الغب(٦)
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  .١٠٩/ ١:  االحتجاج(١)
  . يشير إلى قوم في عصره كانوا يغضون من قدر آل البيت(٢)
في نـسبة هـذا الكـالم البليـغ إلـى فاطمـة أمـا نفـس الواقعـة وهـي منـع اإلرث                يعني ان الطعن هو      (٣)

  .فهي صحيحة ومبثوثة في كتب التاريخ
  . اللوث عصب العمامة والخمار ما يستر به اإلنسان وفي نسخة واشتملت بجلبابها(٤)
  . اللمة الصاحب أو األصحاب في السفر والمؤنس للواحد والجمع والحفدة أبناء األبن(٥)
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  .F أي ما تترك ويروي ما تخرم مشيتها مشية رسول اهللا (١)
  . جماعة(٢)
  . علقت(٣)
  .من نشج الباكي غص بالبكاء في حلقه ويروى فأمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم الخ (٤)
  .تجدوه أبي دون نسائكم» أي تنسبوه« ويروى فإن تعزوه (٥)
  .وصادعاً أي مجاهراً االنذار من أنذره حذره وخوفه في إبالغه (٦)
  . المدرج المسلك(٧)
 الثــبج وســط الــشيء وعظمــه ومــا بينالكاهــل إلــى الظهــر والكظــم مخــرج الــنفس أو الفــم وينكــث  (٨)

ضـارباً  «: يروي في نسخة ويجذ والجذ القطع المستأصل وتـروي هـذه الجملـة فـي نـسخة هكـذا                  
ــة والموعظـــة الحـــسنة آخـــذاً بأ    ــبيل ربـــه بالحكمـ ــام المـــشركين يهـــشم  لثـــبجهم يـــدعوا ال سـ كظـ

وقولــها علـى الروايـة األولـى ينكـث الهـام لعلـه يـنكس الهـام مننكـسه قلبـه            » األصنام ويفلـق الهـام    
  .على رأسه

  .أسفر:  أي(٩)
ــر مــن فهمــه إذا هــاج، ويــروي وتــم كلمــة           (١٠)  الــشقاشق، جمــع شقــشقة شــيء كالرئــة يخرجــه البعي

  .اإلخالص
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  . حرف(١)
رصــة والقبــسة مـا تقبــضه بيــدك ـ تريــد أنهــم كــانوا ضــعافاً مهــانين       المذقـة الجرعــة والنهــزة الف (٢)

  .يتخطفهم الناس
  . الطرق الماء الذي خاضته اإلبل وبالت فيه ويروى تقتاتون القد(٣)
  . خاسئين(٤)
وبهــم الرجــال شــجعانهم جمــع بهمــة وذؤبــان العــرب  . إلــخ... وبعــد ان منــي بــبهم الرجــال:  ويــروى(٥)

  .لصوصهم ومردتهم
  .ا في بعض النسخ هكذ(٦)
  . أوقدوا(٧)
  .ظهر:  نجم أي(٨)
  . فقرفاه فتحه وأوسه واللهوات جمع اللها وهي أقصى الحلق وينكفي يرجع(٩)

  . ويروى يطفئ عايدة لهبها بسيفه والصماخ داخل األذان واألخمص اصبع القدم(١٠)
  . مكدوداًً من كد جد وتعب(١١)
  . كر فهنية وهي غضاضة العيشة ونعيمها(١٢)
  .خلِق ورث:  أي(١٣)
  . الفنيق الجمل البازل القوي(١٤)
  . العرضات ساحات الدور(١٥)
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  . من رقعته ياقل هو غارز رأسه في سنة(١)
  .»فدعاكم فألقفاكم لدعوته مستجيبين«:  ويروى(٢)
  . أي معترينب فيه(٣)
  . ويروى فاحمشكم(٤)
  . من الوسم وهو العالمة(٥)
  . ريد انهم أخذوا ما ليس لهم واغتصبوا حقوق غيرهم الشرب بالكسر مكان الشرب الضم ت(٦)
  . الجرح ورحيب واسع(٧)
  . يلتئم(٨)
 تشير إلى ما كان منهم عند وفاة النبي فإنهم انصرفوا عن غسله إلى تنصيب خليفة عليهم يلـي              (٩)

  .أمورهم بعد النبي ولم يشتغل بتكفينه إال آل البيت وآخرين معهم
  .كذب أني كيف واالفك أشنع ال(١٠)
ويورى لم يلبثوا إال ريث ـ أي لـم تبطئـوا عـن     » لم ترثوا اختها إال ريث الخ« تريثوا تبطئوا ويرى (١١)

  .منع األرث عنها إال ريثما تم لكم أمر الخالفة دوننا فبدأتم بهذه ولمنيتم بتلك
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تريـد أبـا بكـر    أيها المسلمة المهاجرة ابتز إرث أبـي أيـاهللا فـي الكتـاب يـاابن أبـي فحاقـة ـ         :  ويروى(١)

  .وفي رواية ابتز إرث أبيه» الخليفة ـ أن ترث أباك وال أرث أبي
  .ثم انكفأت أي رجعت:  ويروى(٢)
  . الهنبثة األمور الشديدة واالختالط في القول والخطب الخطوب أي األمور العظيمة(٣)
بيـر لـم أجـدهما إال     الوابل المطر الغزير وهـذان البتـان فهيمـا القـواء قـال اإلمـام الـشنقيطي الك           (٤)

  .هكذا
  . سبق تفسير هذه األلفاظ اللغوية(٥)
  .جمع درع ودروع المراة قميصها» أدراعها« لعله أذيالها ويروى (٦)
  . ما تترك(٧)
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  . أي روعهم من البكاء(١)
  . أي أرخت ستراً(٢)
  . سبوغ النم اتساعها واالسداء االحسان(٣)
  . كثر(٤)
  . غايتها(٥)
  .ا تباعد ما بينهم(٦)
  . يروى بأفضالها واستثنه استحقه(٧)
  . والندب من ندبه إلى األمر دعاه وحثه(٨)
  . موصول كلمة ال إله إال اهللا توحيده وخشيته(٩)

  . أنى أي بلغ غايته(١٠)
  . أي قدرها بال شبيه(١١)
  . أي دفعاً لهم(١٢)
  . أي إقباالً(١٣)
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  . يخلقه(١)
  . ابتعثه أي أرسله بالنبوة واستنجبه اختاره(٢)
 األهاويــل جمــع أهــوال واحــدها هــول وهــي المخافــة مــن األمــر ال يــدري وكأنهــا صــلّى اهللا عليهــا     (٣)

  .تكني بذكل عن حيرة الناس قبل ظهور نور النبوة
  . بمصيرها(٤)
  . انفاذ(٥)
  . من عكف عليه أقبل عليه مواظباً(٦)
  . شبهها(٧)
  . ظلمها(٨)
  . العبء الثقل محتف محاط(٩)

  . رضاء(١٠)
  .ي مستقبلين لـه أ(١١)
  . أي زعمتم أن لكم حقاً في الخالفة أو في منعنا اإلرث فأين عهد اهللا لكم بذلك(١٢)
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  . حججه(١)
  . تشير إلى ما نزل في القرآن عناية بآل البيت بيت النبي(٢)
  . أي فصاحته المبينة(٣)
  . المستحبة(٤)
  . جمع رخصة وهو ما أباحه الشارع تيسيراً للناس(٥)
  .}َولَكُم ِفي الِْقصَاِص َحَياةٌ َياْ أُوِلي اَأللَْباِب{: لى قولـه تعالى تشير إ(٦)

  . تعبيراً من عبر الدرهم أو المتاع نظر ما وزنها والنحسة مبلغ أصل الشيء(٧)
  . لزوماً لها(٨)
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  . أي من أجل ما تركه إرثاً لنا(١)
  . إبنا(٢)
  . الرحم القرابة(٣)
  .فئة المعشر الجماعة والبقية ال(٤)
  . أنصارها(٥)
  . من غمره في حقه دفعه عنه(٦)
 السنة أول النوم ويورى بعدها أما كان لرسول اهللا ان يحفظ في ولده سرعان ما أجدبتم، ويروى                (٧)

  .الخ. لسرع ما أحدثتهم
  .الخ وأكديتم منعتم.  أي ما أسرعكم إلى كذا(٨)
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  . أي ما أعجلكم في إهانتكم إياي بما فعلتم معي(١)
  .الوهي الخرق الواسع (٢)
  . استنهر استوسع(٣)
  . اكتأبت اغتمت وخيرة اهللا أي األفاضل عنده(٤)
  . أي قلّ خيرها(٥)
  . المهابة(٦)
 لعلها تشير إلى ما فعلوه عند وفاته من االنـصراف إلـى أمـر الخالفـة وتـركهم آل البيـت يغـسلون                    (٧)

  .النبي ويكفنونه
  . أي وفاته(٨)
  . مجتمعاتكم أو دوركم(٩)

 أيهــا كلمــة إغــراء وبنــي قيلــة تريــد األوس والخــزرج أنــصار النبــي أأهــضم ويــروى أأهتــضم مــن          (١٠)
  .هضمه غصبه أو ظلمه والترراث الميراث والهاء في أبيه هاء السكت مر الكالم عليها

  . تأكلكم(١١)
  . الوقايات(١٢)
  . جاهرتم بعد أوتهم انتصاراً للنبي حين كذبوه وآذوه(١٣)
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  . قاومتم(١)
  . جمع بهمة وهو الشجاع اليقظ(٢)
  . لعله وتأتمرون(٣)
  . النعرة الكبر والخيالء(٤)
  . سكنت(٥)
  . اجتمع(٦)
  . كيف(٧)
  . احجمتم(٨)
  . نقضوا(٩)

  . أطمأننتم إلى لين المعيشة(١٠)
  . ملتم(١١)
  . منعتم(١٢)
  . اعطيتم(١٣)
  . خالط(١٤)
  . من فاض الماء كثر حتى سال(١٥)
  . نفخة(١٦)
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  . شكوى الحزن من البث وهو(١)
  . انصاف(٢)
  . الضمير يرجع لألشياء التي هي من حق فاطمة وزوجها علي ومنعوها عنهما كاإلرث والخالفة(٣)
  . ادخروها(٤)
  . مدبرة من اإلدبار ضد اإلقبال وناكبة من نكبه نحاه وأبعده(٥)
  . نسبناه إلى أحد(٦)
  ).عليها السالم( أي علي أمير المؤمنين (٧)
  .على كل قريب أي فضله (٨)
  . الجهاد في نصرة الدين(٩)

  . أي أولياءه(١٠)
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  . لعله يشير إلى تعريضها بالخالفة فإن ذلك ليس بيده بل األمر شورى بين المسلمين(١)
  . سبق تفسيرها والمراد الميراث(٢)
  .نحن معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة:  ويرى(٣)
  . أي ال يحتج عليه(٤)
  . زوجها رضي اهللا عنهما يريد علياً(٥)
  . طلبت(٦)

  .٣٢:  بالغات النساء( ٧)
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  الخطبة الثانية

אאאא
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  . كارهة(١)
  . مبغضة(٢)
  . نبذتهم بعد ان جربتهم(٣)
  . أبضغتهم بعد ان اختبرتهم(٤)
  . تثلمه(٥)
  . ضعفه أو كسره(٦)
  . فساده(٧)
  . أصله البد أو ال محالة ثم كثر استعماله حتى تحول إلى معنى القسم(٨)
  .تها والضمير راجع للخالفة أي مسؤولي(٩)

  . صبت(١٠)
  . الجدع قطع األنف والعقر؟؟؟ قوائم البعير بالسيف ونحوه والجملة دعاء على من أرادت(١١)
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 تريــد كيــف زحزحوهــا عــن؟؟؟ بيــت النبــي أو بــاألحرى عــن علــي الطــبن بــامور الــدنيا والــدين أي    (١)

  .الخبير بها
  . كرهوا(٢)
  . شديد(٣)
  . من التنكيل(٤)
  .ي غضبه أ(٥)
  . استووا(٦)
  . العتقله ولسار بهم سيراً سجحاFً سهالً ويرى لو تكافؤوا على زمام نبذة إليه رسول اهللا (٧)
  . ال يجرح جانبه والخشاش عود يجعل في أنف البعير يشد به الزمام(٨)
  .»يؤخذ للضعيف حقه غير متعتع«:  أي من يغر ان يصبيه اذى ومنه الديث الشيرف(٩)

  .منه الماء يفيض (١٠)
  . شبعانين(١١)
  . حدة الجائع(١٢)
  . تعالن مركبة من ها التنبيه ومن لم أي ضم نفسك اليها والنون فيها هنا نون النسوة(١٣)
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  . عروة الكوز أو الدول مقبضه مستعارة هنا(١)
  . الصاحب والجار(٢)
 هو أدنى بالـذي هـو        الذنابى الذنب والقوادم ريش في مقدم الجناح والمراد انهم استبدلوا الذي           (٣)

  .خير العجز مؤخر الشء والكاهل مقدم الظهر
  . أي ذالً ألنوفهم مجاز عن ذلك أنفسهم(٤)
  . المراد انه ال يهدي االنسان غيره إال إذا كان مهدياً وإال فكيف يعطي الشيء فاقده(٥)
  . أي أما وحق بقائه(٦)
  .تنتج تلد لقحت حبلت النظرة التأخير في األمر وريث أي مقدار و(٧)
  . أي ملؤه(٨)
  . طرياً(٩)

  . يقال سم زعاف أي معجل إلى الموت والممقر المر، ويروى وزعافاً(١٠)
  .»عين ما أسس االولون«:  أي عاقبة ويروى(١١)
  . طيبوا(١٢)
  . نفساً(١٣)
  .»بهرج شامل«:  القرح الدمل كناية عن فساد األمور، ويروى(١٤)
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  .٣٣: ن أبي طاهر بالغات النساء ألبي الفضل أحمد ب(١)
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  .الصوت الخفي، وانظر اللسان:  الهينمة(١)
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  .٢١٣/ ١٦:  شرح نهج البالغة(١)
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يـا  {.  وتأمـل أيهـا القـارئ كيـف تـشبه الـصديقة الطـاهرة وبعلهـا بـأم طحـال                ٢١٥/ ١٦:  شرح الـنهج   (١)

  .}ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً
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  الخطبة الثانية
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  . عائفة لدنياكم، أي قالية لها كارهة(١)
  .بلوتهم وخبرتهم: متهم عج(٢)
  .أبغضتهم:  شنئتهم(٣)
  .علمت أمورهم:  سبرتهم(٤)
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  .٢٣٤/ ١٦:  شرح نهج البالغة(١)
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  .الرفقة والجماعة:  اللمة، بالضم والتشديد(١)
  .»اتفقا من ها هنا«:  الشافي(٢)
  .أي وصلت وعلقت:  نيطت(٣)
  .»صادرا بالتذكرة«:  د(٤)
  .هو مخرج النفس من الحلقجمع كظم، بالتحريك؛ و:  األكظام(٥)
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  .انشق:  تفرى(١)
  .الماء الذي بالت اإلبل فيه:  الطرق(٢)
  .أي فتحت فاها:  فغرت فاغرة(٣)
  .»فال تكفى«:  د(٤)
  .أي واسع:  رحيب(٥)
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  .٢٥١/ ١٦:  شرح نهج البالغة(١)
  . صاحب كتاب بالغات النساء الذي مر ذكره(٢)
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  .٢٣١:  للمرتضى؛ والشافي١٦/٢٥٣:  شرح نهج البالغة(١)
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  .أنها شقشقة هدرت ثم قرت، كما يأتي:  لقولـه فيها(١)
  .وفالن كناية عن الخليفة األول أبي بكر.  الضمير يرجع إلى الخالفة(٢)
 تمثــل لــسمو قــدره كــرم اهللا وجهــه وقربــه مــن مهــبط الــوحي وأن مــا يــصل إلــى غيــره مــن فــيض         (٣)

مـة العـالي فيـصيب منـه مـن شـاء اهللا وعلـى        الفضل فانما يتدفق من حوضـه ثـم ينحـدر عـن مقا       
  .وال يرقى الخ غير أن الثانية أبلغ من األولى في الداللة على الرفعة: ذلك قولـه

وهـو  . وطـوى عنهـا كـشحا مـال عنهـا         .  فسدلت الخ كناية عن غض نظره عنها وسدل الثوب أرخاه          (٤)
الخالفــة أي لــم  مثــل الن مــن جــاع فقــد طــوى كــشحه ومــن شــبع فقــد مــأله فهــو قــد جــاع عــن           

  .يلتقمها



٥٢٧ 
F٢E،א،א،

F٣EKאF٤Eא،
א،F٥E،אKא

F٦EKFאEW 
F٧E

 


 

                                                                                                                
والجـذاء بـالجيم والـذال المعجمـة والـدال المهلمـة، وبالحـاء        :  وطفقت الـخ بيـان لعلـة اإلغـضاء         (١)

المهلمة مع الذال المعجمـة بمعنـى المقطوعـة ويقولـون رحـم جـذاء أي لـم توصـل وسـن جـذاء                      
بر أولـى فـسدلت   أي متهتمة، والمراد هنا ليس ما يؤيدها كأنه قال تفركت في األمر فوجـت الـص          

  .دونها ثوباً وطويبت عنها كشحاً
وانمــا . ونــسبة العمــى اليهــا مجــاز عقلــي.  طخيــة بطــاء فخــاء بعــدها يــاء ويثلــث أولهــا أي ظلمــة (٢)

  .يعمى القائمون فيها إذ ال يهتدون إلى الحق وهو تأكيد لظالم الحال واسودادها
  . يكدح يسعى سعي المجهود(٣)
رضى اولع به ولزمه ومنه هو حجى بكذا أي جدير وما أحجاه، وأحـج   أحجى ألزم من حجى به ك    (٤)

وهاتـا بمعنـى   . وأصله من الحجا بمعنى العقل فهو أحجـى أي أقـرب إلـى العقـل       . به أي أخلق به   
  .هذه أي رأي الصبر على هذه الحالة التي وصفها أولى بالعقل من الصولة بال نصير

  .والتراث الميراث.  الشجا ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه(٥)
  . أدلى بها ألقى بها إليه(٦)
والـضمير راجـع إلـى الناقـة المـذكورة فـي األبيـات قيـل فـي                  .  الكور بالـضم الرحـل أو هـو مـع أدانـه            (٧)

  :قولـه
 بجـــسرة دوســـرة عــــاقرِ  

 
 وقـــد أســـلى الهـــم إذ يعتـــري 

 
ي حنيفة مطاعاً فـيهم  وحيان كان سيدا في بن . والدوسرة الناقة الضخمة  . والجسر العظيم من االبل   

واألعـشى هـذا   . وكان إذا حظوة عند ملوك فارس ولـه نعمة واسعة ورفاهية وافـرة وان األعـشى ينادمـه                
  :وأصل القصيدة. هو األعشى الكبير أعشى قيس وهو أبو بصير ميمون ابن قيس بن جندل

  النـــــاقض األوتـــــار والـــــواترِ

 

  علقــــم مــــا أنــــت إلــــى عــــامر 

 

  


א

א









٥٢٨ 

 

،F١E،Kא
F٢E،،،א،F٣E،،

אאא،KאאF٤E،

                                                                                                                
ه، ومعنـى البيـت أن فرقـاً بعيـداً بـين يومـه فـي سـفره وهـو علـى كـور ناقتـه                        وجابر أخو حيان أصـغر منـ      

وبين يوم حيان وفي رفاهيته فان األول كثير العنـاء شـديد الـشقاء والثـاني وافـر النعـيم وافـي الراحـة            
  :يتلو هذا البيت أبيات منه

  يـــــزل عنـــــه ظفـــــر الطـــــائر   

 

  فــــــــي مجــــــــدل شــــــــيد بنيانــــــــه 

 

  جنب صوب اللجب المـاطر    

  

   الجـد الظنـون الـذي      ما يجعـل   

  

  بقــــذف بالبوصــــي والمــــاهر

  

ــا   ــا طمــــ   مثــــــل الفراتــــــي إذا مــــ

  

  
والظنـون البئـر ال يـدري أفيهـا مـاء أم      . والجد بضم أوله البئر القليلة الماء . المجدل كمنبر القصر  (
ــادة اليـــاء للمبالغـــة . والفراتـــي الفـــرات. واللجـــب المـــراد منـــه الـــسحاب الضـــطرابه وتحركـــه  . ال . وزيـ

ووجـه تمثـل اإلمـام بالبيـت ظـاهر      ) رب من الـسفن معـرب بـوي والمـاهر الـسابح المجيـد            والبوصي ض 
  .بأدنى تأمل

وأنكـــر الجمهـــور هـــذه الروايـــة عنـــه . أقيلـــوني فلـــست بخيـــركم:  رووا أن أبـــا بكـــر قـــال بعـــد البيعـــة(١)
  .والمعروف عنه وليتكم ولست بخيركم

المتعــاطفين، فالفــاء فــي فــصيرها جملــة شــبه قــسمية اعترضــت بــين :  لــشد مــا تــشطرا ضــرعيها(٢)
وتــشطرا مــسند إلــى ضــمير التثنيــة وضــرعيها تثنيــة ضــرع وهــو للحيوانــات   . عطــف علــى عقــدها
قـالوا ان للناقـة فـي ضـرعها شـطرين كـل خلفـين شـطر ويقـال شـطر بناقتـه                    . مثل الثـدي للمـرأة    

طرا أي والشـطر أيـضاً ان تحلـب شـطراً وتتـرك شـطراً، فتـش       . تشطيراً صـر خلفـين وتـرك خلفـين      
أخذ كل منهما شطراً، سمي شطري الضرع ضرعين مجازاً وهو هنا من أبلغ أنواعه حيث ان مـن         
ولي الخالفة ال ينال األمر إال تاماً وال يجوز ان يترك منه لغيره سهماً، فأطلق علـى تنـال االمـر                  

ى كـل  واحداً بعد واحـد اسـم التـشطر واالقتـسام كـأن أحـدهما تـرك منـه شـيئاً لآلخـر، واطلـق علـ                  
  .شطر اسم الضرع نظراً لحقيقة ما نال كل

وفي نسخة كلمها وانما هو بمعنـى الجـرح، كأنـه يقـول خـشونتها      .  الكالم بالضم األرض الغليظة    (٣)
  .تجرح جرحاً غليظاً

العظـم  (واشنق البعيـر وشـنقه كفـه بزمـاه حتـى ألـصق ذفـراه                .  الصعبة من اإلبل ما ليست بذلول      (٤)

  




א








# 
   

 






٥٢٩ 
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ادمـة الرحـل أو رفـع رأسـه وهـو راكبـه والـالم هنـا زائـدة للتحليـة والتـشاكل                  بق) الناتئ خلـف األذن   

وســيأتي معنــى هــذه العبــارة فــي     . أرخــى وتقحــم رمــي بنفــسه فــي القحمــة أي الهلكــة      . وأســلس
وراكــب الــصعبة امــا أن يــشنقها فيخــرم أنفهــا وأمــا أن يــسلس لهــا فترمــي بــه فــي مهــواة    . الكتــاب

  .تكون فيها هلكته
والخـبط  . والشماس بالكسر ابـاء ظهـر الفـرس عـن الركـوب والنفـار             . وابتلوا وأصيبوا  مني الناس    (١)

والتلــون التبــدل واالعتــراض الــسير علــى غيــر خــط مــستقيم، كأنــه يــسير  . الــسير علــى غيــر جــادة
يقال بعير عرضي يعترض في سيره ألنه لم يتم رياضـته، وفـي فـالن    . عرضاً في حال سيره طوالً    
  .بةعرضية أي عجرفة وصعو

 اجمــال القــصة أن عمــر بــن الخطــاب لمــا دنــا أجلــه وقــرب مــسيره إلــى ربــه استــشار فــيمن يوليــه      (٢)
اثنـــان مـــن ولـــد ) أي الخالفـــة(الخالفـــة مـــن عبـــده فأشـــير عليـــه بابنـــه عبـــد اهللا فقـــال ال يليهـــا  

مـات وهـو راضـي       Fالخطاب حسب عمر ما حمل، ثم رأى أن يكل األمر إلى ستة قال ان النبي                
إليهم بعد التشاور أن يعينوا واحـداً مـنهم يقـوم بـأمر المـسلمين، والـستة رجـال الـشورى                     عنهم، و 

هم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفقان وطلحة بن عبيد اهللا والزبير بن العوام وعبد الـرحمن         
بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنهم، وكان سعد من بني عم عبـد الـرحمن كالهمـا مـن      

فــي نفــسه شــيء مــن علــي كــرم اهللا وجهــه مــن قبــل أخوالــه الن أمــه حمنــة بنــت       بنــي زهــرة وكــان  
وعبـد الـرحمن   . سفيان بن أمية بن عبدشمس ولعلي في قتل صناديدهم مـا هـو معـروف مـشهور      

كان صهراً لعثمان ألن زوجته أم كلثوم من بنت عقبة بن أبي معيط كانت أختاً لعثمـان مـن أمـه،                   
 بينهما على مـاذكره بعـض رواة األثـر وقـد يكفـي فـي ميلـه إلـى         وكان طلحة مياالً لعثمان لصالت 

عثمان انحرفاه عن علي ألنه تيمي وقد كان بين بني هاشم وبني تيم مواجد لمكان الخالفة فـي        
أبي بكر، وبعد موت عمر بن الخطاب اجتمعوا وتشاوروا فاختلفوا وانـضم طلحـة فـي الـرأي إلـى              

الرحمن وكان عمر قد أوصى بأن ال تطـول مـدة الـشورى             عثمان والزبير إلى علي وسعد إلى عبد        
فوق ثالثة أيام وأن ال يأتي الرابـع إال ولهـم أميـر، وقـال إذا كـان خـالف فكونـوا مـع الفريـق الـذي                     
فيه عبد الرحمن فأقبل عبد الرحمن على علي وقال عليك عهد اهللا وميثاقه لتعملن بكتاب اهللا        

 فقــال علــي أرجــوا أن أفعــل وأعمــل علــى مبلغــي علمــي وســنة رســوله وســيرة الخليفتــين مــن بعــده
وطاقتي، ثم دعـا عثمـان وقـال لــه مثـل ذلـك فأجابـه بـنعم، فرفـع عبـد الـرحمن رأسـه إلـى سـقف                  

  


א

א
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المسجد حيث كانت المشورة وقال اللهم اسمع واشهد اللهم اني جعلت مـا فـي رقتبـي مـن ذلـك                

قـالوا  . ليـك يـا أميـر المـؤمنين وبايعـه         في رقبة عثمان وصفق بيده في يد عثمـان وقـال الـسالم ع             
وخرج اإلمام علي واجداً، فقال المقداد بن االسود لعبد الـرحمن واهللا لقـد تركـت عليـاً وانـه مـن                       

فقــال  . الــذين يقــضون بــالحق وبــه يعــدلون، فقــال يــا مقــداد لقــد تقــصيت الجهــد للمــسلمين           
وال أعلـم أن رجـالً اقـضى بـالحق     المقداد واهللا اني ال عجب من قريش انهم تركوا رجالً ما أقـول     

ثـم لمـا حـدث    . وال أعلم به منه، فقال عبد الرحمن يا مقداد اني أخشى عليـك الفتنـة فـاتق اهللا       
فــي عهــد عثمــان مــا حــدث مــن قيــام األحــدث مــن أقاربــه علــى واليــة األمــصار ووجــد عليــه كبــار         

ا به ولكن هللا علـي أن  الصحابة روي أنه قيل لعبد الرحن هذا عمل يديك، فقال ما كنت أظن هذ  
ال أكلمــه أبــداً، ثــم مــات عبــد لــرحمن وهــو مهــاجر لعثمــان، حتــى قيــل ان عثمــان دخــل عليــه فــي     

  .واهللا أعلم والحكم هللا يفعل ما يشاء. مرضه يعوده فتحول إلى الحائط ال يكلمه
  . المشابه بعضهم بعضاً دونه(١)
  .ي شيء أسف الطائر دنا من األرض يريد أنه لم يخالفهم ف(٢)
  . صغى صغى وصغا صغوا مال، والضغن الضغينة يشير إلى سعد(٣)
  . يشير إلى عبد الرحمن(٤)
  . يشير إلى أغراض أخر يكره ذكرها(٥)
 يشير إلى عثمان وكان ثالثاً بعد انضمام كل من طلحة والزبير وسـعد إلـى صـاحبه كمـا تـراه فـي              (٦)

يقـال للمتكبـر جـاء    . ن مـا بـين األبـط والكـشح    ونافجاً حضنيه رافعاً لهما، والحض . خبر القضية 
ويقال مثله لمـن امـتأل بطنـه طعامـاً، والنثيـل الـروث، والمعتلـف مـن مـادة علـف                      . نافجاً حضنيه 

  .موضع العلف وهو معروف أي ال هم لـه إال ما ذكر
 الخـــضم علـــى مـــا فـــي القـــاموس األكـــل أو بأقـــسى االضـــراس أو ملـــئ الفـــم بالمـــأكول أو خـــاص   (٧)

والقضم األكل بأطراف االسنان أخف من الخضم والنبتة بكسر النـون كالنبـات             . الرطببالشيء  
  .في معناه
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  .تقول أجهزت على الجريح وذففت عليه. وأجهز عليه عمله تمم قتله.  انتكث فتله انتقض(١)
 عرف الضبع ما كثر علـى عنقهـا مـن الـشعر وهـو ثخـين يـضرب بـه المثـل فـي الكثـرة واالزدحـام،                       (٢)

والحـسنان ولـداه الحـسن والحـسين، وشـق عطفـاه خـدش جانبـاه             . لون يتتـابعون مـزدحمين    وينثا
وفي رواية شق عطفـاي والعطـاف الـرداء وكـان هـذا االزدحـام الجـل البيعـة علـى          . من االصطكاك 

  .الخالفة
  . ربيضة الغنم الطائفة الرابضة من الغنم يصف ازدحامهم حوله وجثومهم بين يديه(٣)
  .ب الجمل، والمارقة أصحاب النهروان والقاسطون أي الجائرون أصحاب صفين الناكثة أصحا(٤)
  . حليت الدنيا من حليت المرأة إذا تزينت بحليها، والزبرج الزينة من وشى أو جوهر(٥)
  . النسمة محركة الروح، وبرأها خلقها(٦)
  . من حضر لبيعته ولزوم البيعة لذمة اإلمام بحضوره(٧)
والكظة . ذي يستعين به على الزام الخارجين بالدخول في البعية الصحيحة          والناصر الجيش ال   (٨)

مــا يعتــري اآلكــل مــن امــتالء الــبطن بالطعــام والمــراد اســئثار الظــالم بــالحقوق، والــسغب شــدة      
  .الجوع والمراد منه هضم حقوقه

  . الغارب الكاهل والكالم تمثيل للترك وإرسال األمر(٩)
نفهــا كالعطفــة، عفطــت تعفــط مــن بــاب ضــرب، غيــر أن أكثــر مــا        عفطــة العنــز مــا تنثــره مــن أ   (١٠)
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يستعمل ذلك في النعجة، واألشـهر فـي العنـز النفطـة بـالنون، يقـال مـا لــه عـافط وال نـافط أي                
نعجة وال عنز، كما يقال ما لـه ثاغية وال راغية، والعفطـة الحبقـة أيـضاً لكـن األليـق بكـالم أميـر                 

  .المؤمنين هو ما تقدم
والعــرب تــسمي األخــضر أســود قــال اهللا . العــراق وســمي ســواداً لخــضرته بــالزرع واألشــجار الــسواد (١)

  . يريد الخضرة كما هو ظاهر}مدهامتان{: تعالى
 الشقــشقة بكــسر فــسكون شــيء كالرئــة يخرجــه البعيــر مــن فيــه إذا هــاج، وصــوت البعيــر بهــا عنــد    (٢)

والخطبــة الشقــشقية : ي القــاموساخراجهــا هــدير، ونــسبه الهــدير اليهــا نــسبة إلــى اآللــة، قــال فــ 
  .العلوية وهي هذه



٥٣٣ 


א
א







 
 

،אא،אאאא 
א،אא 

א،אא، 
،אאאאא 

،אאאאא 
אאא 

אאא 
 


 

אא
 

  



٥٣٤ 

 




א








# 
   

 




  



٥٣٥ 


א
א







  

  مصادر الكتاب

QN אאK 

RN ،אאאא 

SN אאא،K 

TN אאאאאK 

UN אאאאאK 

VN אאאאאאאK 

WN א א א  א      א  
K 

XN אאאאאאאK 

YN אאאאאאאאאK 

QPN אאאאאאK 

QQN אאאאאK 

QRN אאאאאK 

QSN אאאאאK 

QTN א،אאאK 

QUN אאאאK 

QVN א   ، א א א א  א 
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QXN אאאאאאאאK 

QYN אאאאאאK 

RPN אאאאאK 

RQN אאאאאK 

RRN אאאאאK 

RSN אאK 

RTN אאאK 

RUN אאאK 

RVN אאאאאK 

RWN אאאאאK 

RXN    א  א א  א א  א א
אאK 

RYN אאאK 

SPN אאאK 

SQN אאK 

SRN אאאאK 

SSN אאאאK 

STN אאאאK 
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SUN אאK 

SVN אאאאאK 

SWN אאאאאאאאK 

SXN אאאK 

SYN אאא
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TPN אאאK 

TQN אאאאאאK 

TRN אאאאK 

TSN אאK 

TTN אאאאאאK 

TUN אאאאK 

TVN אאאאאK 

TWN אאאאאאאK 

TXN  א  א א א    
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TYN אאאאK 

UPN אאאאK 
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  ٧  ......................................................................القسم  مقدمة

  ٩  .............................................................................المقدمة 

  ٢٢  .............................................................. مع النبي  Tعلي 

  ٢٤  ................................................................لمناوؤن وا T علي

  ٢٩  ..................................................................حقاً انها معجزة 

  ٣١  ..................................................................أسباب المناشدة 

  ٣٩  ...............................................احتجاج الزهراء سالم اهللا عليها 

  ٤١  ..............................................هللا عنه احتجاج ابن عباس رضي ا

  ٤٦  .........................................................شنشنة أعرفها من أخزم 

  ٥٠  ........................................المناشدة برواية الحافظ الدار قطني 

  ٦٢  .....................................................................غفلة أم تعافل 

وبيـان ذلـك   ...  بينـه وبينـه   Fهل فيكم أحـد آخـى رسـول اهللا     : Tقولـه  
   ..............................................................................وشرحه

٦٣  

  ٧٠  ..................... ........المناشدة برواية الفقيه ابن المغازلي الشافعي

  ٧٠  ....................................أفيكم أحد وحد اهللا قبلي : Tشرح قولـه 

  ٨١  .................................................................ان في ذلك لعبرة 

  ٨٥  ..هل فيكم أحد لـه أخ مثل أخي جعفر الطيار في الجنة: Tبيان قولـه 
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  ٨٥   ..........هل فيكم أحد لـه عم مثل عمي حمزة أسد اهللا: Tشرح قولـه 

  ٩٥  ................................................ على عمه حمزة Fحزن النبي 

  ٩٧  ......هل فيكم أحد لـه زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت محمد : Tقولـه 

  ١٠٠  .................................تعالى  بأمر من اهللا سبحانه و&زواج فاطمة 

  ١٠٢  ..........................................يرضى اهللا لرضاها ويغضب لغضبها 

  ١١٠  ........................................................أسباب التخبط والخلط 

  ١١٣  ...........................................................هجوم القوم على الدار 

  ١١٦  .............................................................سيدة نساء العالمين 

  ١١٨  ...................................................................فاطمة مع أبيها 

  ١٢٠  .....................................................................انها ابنته حقّاً 

  ١٢٢  ......هل فيكم أحد لـه سبطان مثل سبطي الحسن والحسين : Tقولـه 

  ١٢٧  ............................................................أحاديث في السبطين 

  ١٢٩  ... ........ عشر مراتFهل فيكم أحد ناجا رسولَ اهللا : Tشرح قولـه 

مـن كنـت مـواله فعلـي     «: Fهل فيكم أحد قـال لــه رسـول اهللا           : Tقولـه  
   ...............................................................................»مواله

  

١٣٣  

  ١٤٢  ..........................................المذكرة السياسية لعمرو بن العاص 

  ١٦٥   ....ألعطين الراية غداً: Fيكم أحد قال لـه رسول اهللا هل ف: Tقولـه 

  ١٧٥  .. ألبعثن إليكم رجالً كنفسيFهل فيكم أحد قال فيه رسول اهللا : Tقولـه 

ـــه  ــهFهــل فــيكم أحــد قــال رســول اهللا    : Tقول كــذب مــن زعــم انــه    :  في
  ............................................................. ..يحبني ويبغض هذا

١٨١  



٥٤١ 
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فيمـــا نـــزل عليـــه ليلـــة بـــدر مـــن المالئكـــة وفـــيهم جبرائيـــل         : Tقولــــه 
  ................................................................وميكائيل واسرافيل 

  

١٨٩  

انـه منـي    «Fوقـول النبـي     » هذه هي المواسـاة   «احتجاجه بقول جبرائيل    
  ........................................................ ....................»وأنا منه

  

١٩٣  

ال ســيف إال ذو الفقــار «هــل فــيكم أحــد نــودي فيـه مــن الــسماء  : Tقولــه  
  ....................................................... ...........»وال فتى إال علي

  

٢٠٤  

  ٢٠٨   ..........سطين والمارقينهل فيكم أحد يقاتل الناكثين والقا: Tقولـه 

  ٢١١  .................................................................من هم الناكثون؟ 

  ٢١١  ......................................................................كالب الحوأب 

  ٢١٣  .........................................................................القاسطون 

  ٢١٦  ............................................................وتكرر صلح الحديبية 

  ٢١٧  ............................................................................المارقون 

  ٢١٧  .....................................................................بشاعة وارهاب 

  ٢٢٠   ......»وتقاتل أنت على تأويل القرآن «F بقول رسول اهللا Tاحجاجه 

  ٢٢٥  ....................هل فيكم أحد ردت عليه الشمس حتى صلّى : Tقولـه 

  ٢٢٧  ................................................ان اهللا على كل شيء قدير 

 بـان يأخـذ بـراءة مـن أبـي           Fهـل فـيكم أحـد أمـره رسـول اهللا            : Tقولـه  
  ...بكر

٢٣٤  

أنت مني بمنزلة هـارون   «Fهل فيكم أحد قال لـه رسول اهللا        : Tقولـه  
   .........................................................................»من موسى

  

٢٣٨  

  ٢٤٨  ...........................................................................المنافقون



٥٤٢ 
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  ٢٥٠  ........................................................................ليلة العقبة 

ال يحبك إال مؤمن وال يبغـضك إال   «F بقول رسول اهللا Tاحتجاجه  
  ................................................ ................................»كافر

  

٢٥٦  

  ٢٦٠  ................................ بحديث سد األبواب وفتح بابه Tاحتجاجه 

  ٢٦٦   ..............F بما خص به من المناجاة مع رسول اهللا Tاحتجاجه 

  ٢٧٢  .. ..»الحق مع علي وعلي مع الحق «F بقول رسول اهللا Tاحتجاجه 

  ٢٨٠  .................................................ثقلين  بحديث الTاحتجاجه 

  ٢٩٦  ...............................................أهل البيت على لسان أهل البيت 

  ٢٩٨  ...................................................أهل البيت أمان ألهل األرض 

  ٢٩٩  ...............................................................سفينة النجاة انهم 

  ٣٠١  ..................................................السنة النبوية عند أهل البيت 

  ٣٠٤  ......................................االنقالب على األعقاب ورجوع القهقرى 

  ٣٢٢  ...............................................................ال سنة ال جعفرية و

 بنفــسه واحتجاجــه بليلــة Fهــل فــيكم أحــد وقــى رســول اهللا : Tقولـــه 
  ................................................................................المبيت

٣٢٧  

  ٣٣٦   ........و بن ود حيث دعاكم إلى البرازهل فيكم أحد بارز عمر: Tقولـه 

  ٣٤٧  ..................................................... بآية التطهير Tاحتجاجه 

  ٣٤٧  ...........................ما روي عن أم المؤمنين أم سلمة في آية التطهير 

  ٢٥٤  .............................ما روي عن أم المؤمنين عائشة في آية التطهير 

  ٣٥٥  ................................ما روي عن واثلة بن االسقع في آية التطهير 



٥٤٣ 


א
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  ٣٥٧  .................................................ما روي عن سعد بن أبي وقاص 

  ٣٥٨  .......................................................ما روي عن أنس بن مالك 

  ٣٥٩  ..........) ...................رضي اهللا عنهما(ما روي عن عبداهللا بن جعفر 

  ٣٥٩  .....) ................................رضي اهللا عنهما(ما روي عن ابن عباس 

  ٣٦٠  ...................................................ماروي عن أبي سعيد الخدري 

  ٣٦٢  ...................................................ي عن عمر بن أبي سلمة ما رو

  ٣٦٢  ......................................... Tما روي عن االمام الحسن بن علي 

  ٣٦٤  .........................................................ما روي عن أبي الحمراء 

أنـت  « Fهل فيكم أحد قال لــه رسـول اهللا      Tالمؤمنين  بيان قول أمير    
  .............................................................. ...........»سيد العرب

٣٨٩  

ما سألت اهللا شيئاً إال    « Fبقول رسول اهللا     Tاحتجاج أمير المؤمنين    
  ............................. .......................................»سألت لك مثله

٣٩٢  

  ٣٩٥   .................. بأنه أول من صلّى القبلتينTاحتجاج أمير المؤمنين 

  ٣٩٨  .......................................................بآية المودة  Tاحتجاجه 

  ٤٠٨  ............... ................F بانه الذي غسل رسول اهللا Tاحتجاجه 

  ٤١٠  ........................ بما جعل اهللا لـه وألهله من الخمس Tاحتجاجه 

  ٤١٧  ...........................} فآت ذا القربى حقّه{ بقوله تعالى Tاحتجاجه 

  ٤٣٤  ........  ووضعه في حفرتهF بانه ولِي غمض رسول اهللا Tاحتجاجه 

  ٤٣٨   ي العلم وان تكون أذنه الواعية لـه فF بدعاء رسول اهللا Tاحتجاجه 

  ٤٤٦  ............................................................وشهد شاهد من أهلها 
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  ٤٧٥  ...............................................................مناشدة يوم الرحبة 

  ٥١٢  ....................................................................الخطبة الثانية 
  


