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الطبعة الرابعة

مجيع احلقوق حمفوظة للناشر
 2041هـ ـ  2891م
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بس ِم اَ هِٰ
ّلل اَ َّلر ْ ه
ْح ِن اَ َّلرِح ِيم
ْ
خمالد نالاني اللء الني وللالا
احلمد هّٰلل رب العاملني والصلوة والسالم للالا افالاال اياء الامل واملاحماللني ٰ
اهل ب ته الط ءني الطاهاين واللعلة للا الالداهم وععالا ي اول الاهم وعالواي الالداهم اععالني عالن اي
اىل يو الدين.
(أعا بعد) فمذا هو اجلزمل الثاىن عن كتابلا املوحمو (بفضاهل اخلمسة عالن الصالحاا السالتة) اقدعاله
اىل القاامل الكاا راجني علم ا ميلالوا لل لالا المظاالا ظولاله وا يلءمالوى للالا عوازالل الزلالل واخلطالامل
اّلل اسالتمد التوف ال
فا املامل لاضة للخطامل واللس ا  ،وزدميا ز ل « :إ ٰ عن ألف احمتمدال» وعن ٰ
وهو املعني.
املؤلف
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ابب

يف قول النيب (ص)  :علي وليكم من بعدي
اّلل
[صــحيا الذم ـ ي ج  1ص  ]18٢روى بسالاللدع لالالن لم الاا بالالن ظصالالني زالالا  :بعالالر رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ج الالا واحمالالتعمل لل ال م للالالا ابالالن أ طالالالع لل الاله السالالم فمضالالا يف
صالاللا ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
الس الاية فاصالالاب جاريالالة فالالااكاوا لل الاله وةعازالالد أربعالالة عالالن أصالالحاب رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل أنال ال ىع ال الالا ص الاللل للال الي  ،وك الالا
اّلل ص الاللا ٰ
وحم الالل فق الالالوا  :إذا لق ل الالا رحم الالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل فساللموا لل اله ا ااصالافوا
اّلل صلا ٰ
املسلمو إذا رجعوا عن السفا بدؤا باحمو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  ،فقالا أظالد ايربعالة
إىل رظاهل  ،فلما زدعت الساية حملموا للا اللال صاللا ٰ
اّلل صالاللا
اّلل أت ةالالا إىل للالالي بالالن أىب طالالالع صالاللل كالالذا وكالالذاع فالالالا للالاله رحمالالو ٰ
فقالالا  :اي رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  ،ا زالالا الثالالاىن فقالالا عثالالل عقالتالاله  ،فالالالا للالاله  ،ا زالالا الثالالالر فقالالا عثالالل
ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
عقالتالاله فالالالا للالاله  ،ا زالالا الاابالالل فقالالا عثالالل عالالا زالالالوا  ،فازءالالل رحمالالو ٰ

وحمل والغضع يعاال يف وجماله فقالا  :عالا ةايالدو عالن للاليع عالا ةايالدو عالن للاليع عالا ةايالدو عالن
لليع إ لل ا عىن وأى عله  ،وهو وي كل عؤعن بعدى.
[أقول] ورواع أمحد بن ظلءل أيضا يف عسلدع (ج  4ص )437
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ابنالتمال يسالالر يف اللفال  ،وزالالا ف اله  :فقالالا  :لالوا لل الالا لالوا لل الالا لالوا لل الالا إ لل الا وأى علالاله ،
وهو وي كل عؤعن بعدى  ،ورواع أبو او الط السا أيضا يف عساللدع (ج  3ص  )111ابنالتمال
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل  :عالا هلال ولعلاليع إ لل الا
اّلل صلا ٰ
يسر يف اللف  ،وزا ف ه  :فقا رحمو ٰ

ع ال الالي وأى عل ال الاله وه ال الالو وي ك ال الالل ع ال الالؤعن بع ال الالدى  ،ورواع أب ال الالو اع ال ال أيض ال الالا يف ظل ت ال الاله (ج  6ص )294
واللسالالاها أيض الالا يف نصاهص الاله رتص الاا (ص  19وص  )23وزالالا ف الاله  :والغض الالع يءص الالا يف وجم الاله
فقالالا  :عالالا ةايالالدو عالالن للاليع إ لل الالا عالالىن وأى علالاله وهالالو وي كالالل عالالؤعن عالالن بعالالدي  ،وذكالالاع ا الالع
الط ي أيضالا يف الالااي اللضالاة (ج  2ص  )171وزالا  :ناجاله المعالذي وأبالو ظالاني وناجاله أمحالد
 ،وأور ع املتقا أيضالا يف كلالز العمالا (ج  6ص  )154بطالايقني وزالا  :أناجاله ابالن أ فال ءة (وىف
ص  )399وزا  :أناجه ابن أ ف ءة وابن جايا وصححه.
اّلل
[مســند اممــام أْحــد بــن حنب ـ ج  5ص  ]65٣روى بسالاللدع لالالن بايالالدة زالالا  :بعالالر رحمالالو ٰ

اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل بعثتالني إىل الال من للالا أظالد ا للالي بالن أ طالالع لل اله السالم وللالا
صلا ٰ
اآلنالالا نالالالد بالالن الول الالد  ،فقالالا  :إذا التق الالت فعلال ٰالا للالالا اللالالاا  ،وإ افمزتمالالا فكالالل واظالالد علكمالالا
للالا جلالالدع  ،زالالا  :فلق لالالا بالالىن ميالالد عالالن أهالالل الال من فازتتللالالا فامالالا املسالاللمو للالالا امل الالاكني  ،فقتللالالا
املقاةلالالة وحمالالء لا الذريالالة  ،فاصالالطفا للالالا لل الاله السالالم اعالاأة عالالن السال للفسالاله  ،زالالا بايالالدة  :فكتالالع
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ه ال ع بالالذلم  ،فلمالالا أة الالت الل ال
اّلل صالاللا ٰ
ععالالا نالالالد بالالن الول الالد إىل رحمالالو ٰ
اّلل صاللا
اّلل لل ه (وآله) وحمل فعت الكتاب فقايمل لل ه  ،فاأيت الغضالع يف وجاله رحمالو ٰ
صلا ٰ
اّلل هذا عكا العاهذ  ،بعثتي عل رجل وأعالاةىن أ أط عاله
اّلل لل ه (وآله) وحمل  ،فقلت  :اي رحمو ٰ
ٰ

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :ي ةقالل يف للالي فإااله عالىن وأى
اّلل صاللا ٰ
ففعلت عا أرحماللت باله فقالا رحمالو ٰ
عله وهو ول ك بعدي  ،وإاه عىن وأى عله  ،وهو ول ك بعدى.
[أقول] ورواع اللساها أيضا يف نصاهصه ابنتمال يسر (ص )24
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واهل ثم الالا أيض الالا يف جمم الالل الزواه الالد (ج  9ص  )127وز الالا  :رواع أمح الالد والءال الزار ابنتص الالار  ،واملتق الالا
أيضال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا يف كلال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالز العمال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا (ج  6ص  )154رتص ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاا  ،وزال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا :
أناجالاله ابالالن أ ف ال ءة (وص  )155وزالالا  :أناجالاله الالالديلما لالالن للالالا لل الاله الس الم وأور ع امللالالاوى
أيضا يف كلوم احلقاه (ص  )186وزا  :أناجه الديلما ولفاه  :إ لل ا ول ك عن بعدي.
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
[اهليثمـ ـي يف جممعـ ـ ج  8ص  ]219زالالا  :ول الالن بايالالدة ز الالا  :بعالالر رحم الالو ٰ
(وآلالاله) وحمالالل لل الالا لل الاله السالالم أع الرا للالالا ال ال من وبعالالر نالالالد بالالن الول الالد للالالا اجلءالالل فقالالا  :إ
اجتمعتمالالا فعل الي للالالا اللالالاا  ،فالالالتقوا وأصالالابوا عالالن الغلالالاه ع الالا ت يص ال ءوا عثلالاله  ،وأنالالذ للالالا لل الاله
اّلل لل اله
السم جارية عن اخلمس  ،فدلا نالد بن الول د بايدة فقا  :اغتلمما فالان اللال صاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل
اّلل صالاللا ٰ
(وآلاله) وحمالالل عالالا صالاللل  ،فقالالدعت املديلالالة و نلالالت املسالاللد ورحمالالو ٰ
اّلل للالالا
يف علزلالاله وىا عالالن أصالالحابه للالالا اببالاله  ،فقالالالوا  :عالالا اخل ال اي بايالالدةع فقلالالت  :ن الرا فالالتّلل ٰ

اّلل
املسلمني فقالوا  :عا أزدعمع زلت  :جارية أنذها للي عالن اخلمالس فل الت نال اللال صاللا ٰ
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فقالالالوا  :فالالان الل ال فااالاله يسالالق عالالن لالالني الل ال  ،ورحمالالو ٰ
(وآلالاله) وحمالالل يسالالمل الكالالم  ،فخالالاج عغضالالءا فقالالا  :عالالا اب أزالوا يلتقصالالو لل الالاع عالالن ةالاللقع لل الالا
فقالالد ةلقصالالي  ،وعالالن فالالاري لل الالا فقالالد فالالارزي  ،إ لل الالا عالالي وأى علالاله  ،نلال عالالن ط لالالي ونلقالالت عالالن
ض هما ِّع ْن بالَ ْع ٍ
ض َواَ هّٰللُ ََِّس ٌل َللِّ ٌ) اي بايالدة أعالا للمالت أ
ط لة ابااه وأى أفضل عن ابااه (ذُِّٰريَّة بالَ ْع ُ
اّلل ابلصالالحءة إي بسالالطت
لعل الي أكثالالا عالالن اجلاريالالة الالالن أنالالذ وأاالاله ول ال ك بعالالدىع فقلالالت  :اي رحمالالو ٰ
يدك فءايعتي للا اإلحمم جديدا  ،زا  :فما فارزته ظن ابيعته للا اإلحمم (زالا ) رواع الطال اىن

يف ا وحم .
اّلل
اّلل صاللا ٰ
[مسند أيب داود الطيالسى ج  22ص  ]6٣4روى بسلدع لن ابن لءاا أ رحمو ٰ
لل ه (وآله) وحمل زا لعلي لل ه السم  :أات وي كل عؤعن بعدى.
[اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ج  0ص  ]668روى بسلدع لن للي
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اّلل ف الالم
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :حمالالالت ٰ
اّلل صالاللا ٰ
ابالالن أ طالالالع لل الاله السالالم زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
مخسالالا فالطالالاي أربعالالا وعلعالالي واظالالدة  ،حمالالالته فالطالالاىن ف الالم أاالالم أو عالالن ةل ال ا ر للالاله يالالو
الق اعة  ،وأات ععا  ،ععم لوامل احلمد  ،وأات حتمله  ،وألطاي أام وي املؤعلني عن بعدى.
[أقول] وذكاع املتقا أيضا يف كلز العما (ج  ٣ص  )68٣وزا  :أناجه ابالن اجلالومى  ،وذكالاع
أيضا (يف ج  6ص  )159وزا  :أناجه اخلط ع والاافعا لن للا لل ه السم .
َ
[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]042زالالا  :لالالن للالالا لل الاله السالالم ملالالا ازلالالت هالالذع اآليالالة َ :وأنْذذر ْ
ْ
َ َ َ َْ َ ْ
َ
َ
َ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ال بالىن لءالد املطلالع وصاللل هلال
ع ْشذَََ َأْذبيْ
لالا ال أي اللالي صاللا ٰ

اّلل عالالن جوااءمالالا فالالا ال كالالة ةلالالز عالالن ذرو الالا  ،ووضالالل يالالدع
طعاعالالا ل ال س ابلكثالالر فقالالا  :كل الوا بس ال ٰ
أوهل فاكاوا ظن فالءعوا ا لالا بقالدا ف الاب أوهلال ا حمالقاه ف الابوا ظالن رووا  ،فقالا أبالو هلالع :
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل ال  :اي بالي لءالد املطلالع إي ج التك الالا
لقدعا حمحاك  ،وزا ال أي اللي صلا ٰ
اّلل  ،وإىل كتاباله  ،فلفالاوا وةفازالوا ،
اّلل وإىل ٰ
ت جيامل به اظد زال  ،أ لالوك إىل فالما ة أ ي إلاله إي ٰ
ا لاه الثاا ة للا عثلما فقا أبو هلع كما زالا يف املالاة ا وىل  ،فالدلاه ففعلالوا عثالل ذلالم  ،ا
زا هلال ال وعال ٰد يالدع ال عالن يءالايعىن للالا أ يكالو أنالا وصالاظ وولال ك عالن بعالدى  ،فمالد ى يالدى
وزلالت  :أى أابيعالم ال وأى يوع الذ أصالغا القالو ال فءالايعي للالا ذلالم  ،زالا  :وذلالم الطعالا أى صاللعته

(زا ) أناجه ابن عا ويه.
[الرايض النضرة ج  1ص  ]146زا  :لن لمالاو بالن ع مالو زالا  :إىن جلالالس للالد ابالن لءالاا
إذ أاتع حمءعة ره فقالوا  :ايبن لءاا  ،إعا أ ةقو ععلا وإعا أ ختلو عن هالؤيمل  ،زالا  :بالل أزالو
ععكال ال وهالالو يوع الالذ صالالح ّلل زءالالل أ يعمالالا ال زالالا  :فااتالالدوا يتحالالدفو فالالم أ ري عالالا زالالالوا  ،زالالا :
فلامل يلفض فوبه ويقو  :أال وةف وزعوا يف رجل لاله ل الا  ،وحمالاي احلالدير يف فضالل للالا لل اله
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :أاالت وي كالل عالؤعن بعالدي
اّلل صاللا ٰ
السم (إىل أ زا ) وزالا لاله رحمالو ٰ
(احلدير) زا  :أناجه بتماعه أمحد واحلاف أبو

12

القاحم الدع قي يف املوافقاى ويف ا ربعني الطوا  ،زا  :وأناج اللساهي بعضه.
[أقول] وذكالاع اهل ثمالي أيضالا يف جممعاله (ج  9ص  )119وزالا  :رواع أمحالد والطال اي يف الكءالر
وا وحم ابنتصار  ،وزد ةقد ذكا هذا احلدير بتماعه يف ابب آية التطمر  ،فااجل.
[أســد الغابــة ابــن ا ـ ج  5ص  ]80يف ةاعالالة وهالالع بالالن محالالزة زالالا  :روى ظديثالاله يوحمالالف بالالن
صم ع لن ركني لن وهالع بالن محالزة زالا  :صالحءت لل الا لل اله السالم عالن املديلالة إىل عكالة فاأيالت
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يفالكوام ال اله
اّلل صاللا ٰ
عله بعض عا أكالاع فقلالت  :لال ن رجعالت إىل رحمالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فقلالالت  :رأيالالت عالالن للالالي كالالذا وكالالذا ،
اّلل صالاللا ٰ
 ،فلمالالا زالالدعت لق الالت رحمالالو ٰ

فقا  :ي ةقل هذا فمو أوىل اللاا بك بعدى.
(أزالو ) وذكالالاع امللالالاوى أيضالالا يف فال ض القالالديا يف ال الالاا (ص  )357وزالالا ف الاله  :أنالالاج الطال اىن
(إىل أ زالالا )  :ي ةقالالل هالالذا فمالالو أوىل اللالالاا بك ال بعالالدى  ،وذكالالاع اهل ثمالالا أيضالالا يف جممعالاله (ج 9
ص  )119وزالالا أيضالالا  :فمالالو أوىل اللالالاا بك ال بعالالدي  ،وزالالا  :رواع الط ال اي  ،وذكالالاع ابالالن ظلالالا
أيضالالا يف إصالالابته (ج  6القسال  1ص  )325وزالالا  :ي ةقالولن هالالذا لعلالالا فااالاله ولال ك بعالالدى وأور ع
املتقالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  6ص  )155وزالالا  :ي ةقالالل هالالذا فمالالو أوىل اللالالاا بكال بعالالدي ال
يعي لل ا لل ه السم ال ا زا  :أناجه الط اي لن وهع بن محزة.
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ابب

يف ااستدال حبديث (علي وليكم من بعدي)
اّلل علي وآل وسلٰم بال فص
على خالفة علي علي السالم بعد النيب صلٰى ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ( :للالالي ول ال ك عالالن بعالالدي) الالالذى زالالد لافالالت
] أزالالو ] زالالو اللء ال صالاللا ٰ
علالالة عالالن طازالالة يف الءالالاب السالالاب هالالو عالالن ا لالالة القويالالة واللصالالوص اجلل الالة للالالا نمفالالة للالالا لل الاله
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل بالالم فصالالل  ،وايحمالالتدي بالاله يتوزالالف للالالا ب الالا
السالالم عالالن بعالالد اللءال صالاللا ٰ
السلد والديلة ع عا.
] اعالا السالاللد] فقالالد رواع عالالل عالالن ألالالاب الصالالحابة كعلالي لل الاله السالالم وابالالن لءالالاا  ،ولمالاا بالالن
ظصالالني ووهالالع بالالن محالالزة  ،وبايالالدة ا حمالاللمي  ،وإاالاله زالالد ناجالاله كمالالا ةقالالد ولافالالت عالالل عالالن أهمالالة

احلدير كالمعذي يف صح حه واللساها صاظع الصح ّلل يف نصاهصاله  ،واإلعالا أمحالد بالن ظلءالل
يف عسلدع وأىب او الط السا يف عسلدع وهو عن ع ايخ الءخارى  ،وأىب اع يف ظل تاله واخلط الع
الءغالالدا ى يف اترهالاله  ،وأىب ظالالاني  ،وابالالن أ فال ءة  ،وابالالن جايالالا الطال ي  ،والءالزار  ،والطال اىن  ،وابالالن
اجلومى  ،والاافعا  ،وابن عا ويه واحلاف أ القاحم الدع القا يف املوافقالاى وىف ا ربعالني الطالوا ،
ويوحمف ابن صم ع  ،والديلما وغره ممن ت ابفا به يف هذع العلالة.

14

(هالالذا) وزالالد ذكالالا ا الالع الطال ي يف الالااي اللضالالاة (ج  1ص  )152علالالة عالالن ا ظا يالالر الالالي
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل بالالم
اّلل صالاللا ٰ
زالالد كسالالم الالا ال ال عة خلمفالالة للالالي لل الاله السالالم بعالالد رحمالالو ٰ
فصالل  ،فالذكا ظالدير امللزلالة وظالدير الغالديا  ،ا زالا  :وعلمالا ال وهالو أزواهالا حماللدا وعتلالا ال ظالدير
لماا بن ظصالني إ لل الا عالي وأى علاله وهالو وي كالل عالؤعن بعالدي (إىل أ زالا ) وظالدير بايالدة ي
ةقل يف للي فااه عي وأى عله وهو ول ك بعدي.
] أزالالو ] إ ا الالع الطال ي وإ ابلال يف ظالالدير لمالاا وبايالالدة فلعلممالالا أزالالوى حمالاللدا وعتلالالا عالالن
أظا يالالر امللزلالالة وأظا يالالر الغالالديا  ،ولكالالن عالالل ذلالالم كلالاله كمعالاله ي هلالالو لالالن فالالما ة بقالالوة حمالاللد ا
وعتلمما جدا  ،هذا كله ظا السلد.
] واعالالا الديلالالة] فمالي بالالاهاة جالالدا بعالالد عمظاالالة القايلالالة اللفا الالة املتصالاللة ابحلالالدير ال الايف وهالي
كلمالالة عالالن بعالالدي  ،وةوضال حه  :إ للفال الالالواي يف اللغالالة ععالالاي عتعالالد ة كا الالع والصالالدي واللاصالالا
واجلار واحلل ف وغر ذلالم  ،وعالن أبمالا ععاا اله وأفالماها هالو عالالم ا عالا فكالل عالن علالم أعالا غالرع
حب الالر كالالا لالاله التصالالاال يف أعالالورع وف ال واه فمالالو ول الاله  ،فالسالاللطا وي الال الالة أى ميل الالم أع الالاه ولالاله
التصالالاال يف أعالالوره وف ال وا وا ب أو اجلالالد وي الص ال أو ا لالالو أي ميلالالم أعالالاع ولالاله التصالالاال يف
أعورع وفؤواه  ،وهكذا وي املاأة يف اكاظما أو وي الالد أو امل الت ( ،وزالد يقالا ) إ الالوي زالد جالامل
الع الالىن ا وىل ابلتص الالاال فالس الاللطا وي الال الالة وا ب أو اجل الالد وي الصال ال أو ا ل الالو  ،وهك الالذا إىل
غرهالا عالن ا عثلالالة يكالو الالذا املعالىن أي أوىل ابلتصالاال  ،ويؤيالالدع يف املقالا ورو بعالالض أنءالار الءالالاب
كم الالا ةق الالد بلف ال زول الاله  :فم الالو أوىل الل الالاا بك ال بع الالدي (كم الالا ز الالد يق الالا ) إ ال الالوي ز الالد ج الالامل الع الالىن
املتص الالاال فالس الاللطا ع الالثم وي الال الالة يك الالو الالذا املع الالىن أي ه الالو املتص الالاال يف أع الالوره وهك الالذا وي
الصي وغرع  ،وللا كل ظا إ الوي الالا لاله عالن املعالىن املعالاوال الاالاها امل المور ال حمالوامل لال ى للاله
الالالم ا عالا أو اب وىل ابلتصالاال أو ابملتصالاال ال ي يكالا يطلال إي للالا كالل عالن لاله ةسالل وةفالوي
للا غرع وكا له التصاال يف أعورع وفؤواه  ،ا عن املعلو أ إرا ة
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اجلار أو احلل ف أو عا أفءه ذلم عن لف الوي يف احلالدير ال الايف ممالا ي يلاحمالع املقالا  ،بالل ممالا
ي خصالل لاله أصالم ال كمالا زالدعلا ال ف ءقالا ا الع والصالدي واللاصالا وعالالم ا عالا أو ا وىل ابلتصالاال
أو املتصاال للا انتمال التعالابر يف املعالىن ا نالر  ،كمالا أ عالن املعلالو أ لفاالة (عالن بعالدي) ممالا
يلايف إرا ة ا ع أو الصدي أو اللاصا  ،إذ كوااله لل اله السالم خءالا للمساللمني أو صالديقا أو ىصالاا
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل بالل هالو لل اله السالم كالا كالذلم
هل مما ي يلحصا الا بعد معا اللءال صاللا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل فالإذا يلحصالا املالاا عالن الالوي يف احلالدير ال الايف ابملعالىن
يف معا اللء صلا ٰ
ا نر وهو عالم ا عا أو ا وىل ابلتصاال أو املتصاال يف أعالور املساللمني وىف فال وا  ،وذلالم ملالا
ف الاله عالالن امللاحمالالءة ال الالديدة عالالل كلمالالة عالالن بعالالدي ف تعالالني هالالو عالالن بالالني حمالالاها املعالالاىن وهالالو ععالالىن اإلعالالا
واخلل فة كما هو واضّلل ملن أاصف.
(ا إ بعض للمامل السلة) زد أور للا ايحمتدي ابحلدير ال ايف أبعور ضع فة :
] علمالا] عالالا علخصاله  :إى اقالالو  :إ لل الا لل الاله السالم هالالو عالالم ا عالالا أو ا وىل ابلتصالالاال يف
أعور املسلمني  ،أو هو املتصاال يف فالؤوا ولكالن بعالد لثمالا  ،ولعمالاي إ هالذا غايالع جالدا فالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :إ لل الالا ول ال ك عالالن بعالالدي ال حب الالر يفممالاله أهالالل العالالاال
بالالاها زولالاله صالاللا ٰ
واللسا ال هو أااله ولال ك عالن بعالدي بالم فصالل ي عالن بعالد ممالاي وممالاى أ بكالا ولمالا ولثمالا فالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل وي ل الل زطعالا
هذا املعىن الءع د ي يصار ال ه إي بدل ل زاطل عن اللء صلا ٰ
 ،عضالالافا إىل أ هالالذا احلالالدير ال الايف لالالو حمالالل كواالاله عالالن اللصالالوص الدالالالة للالالا نمفالالة للالالي لل الاله
السالالم كمالالا هالالو عفالالاو اخلص ال يف هالالذا اإلي الاا ا و لءطلالالت نمفالالة أ بكالالا ولمالالا ولثمالالا ،
ووجه الءطم هو أ نمفة هؤيمل الثمفة ابلماال عن زا خبمفتم ت ةكن باللع عالن اللءال صاللا
اّلل لل ه (وآله) وحمل بل كا ابعاع ا عة  ،كما ملموا يف أ بكا وبتلص ع أ
ٰ
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بكا  ،كما يف نمفة لما  ،وباأى لءد الالامحن بالن لالوال الالذى هالو أظالد السالتة يف ال الورى  ،كمالا
يف نمفة لثما  ،وعن املعلو أ إعاع ا عة أو ةلصال ع أ بكالا أو رأي أهالل ال الورى إ الا يلفالل
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل للالالا فالالخع
ال ال للالالا القالالو بالاله ال إذا ت يكالالن هلالالاك االالع عالالن اللء ال صالاللا ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل
رصالالوص وإي فالالم يلفالالل ذلالالم  ،ولل الاله فالالاذا فءالالت التلصال ع عالالن اللءال صالاللا ٰ
كمالالا الالالمال بالاله اخلص ال يف ه الذا اإلي الاا للالالا فالالخع رصالالوص فايعالالاع وةلص ال ع أ بكالالا ورأي
لءد الامحن بن لوال كل ذلم ابطل جدا كما هو واضّلل.
]وعلما [إ احلدير ال ايف مما جيع محله للا كواه لل ه السالم وي املساللمني عالن بعالد اللءال
اّلل
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالل عالالل الفصالالل ي بالم فصالالل وذلالالم لالوجمني (أظالالد ا) إ اللءال صالاللا ٰ
صاللا ٰ
لل ه (وآله) وحمل زد أن بكو للي لل ه السم وي املسلمني عالن بعالدع وت يقالل بعالدع بالم فصالل
اّلل لل الاله (وآلالاله)
ف لالالع محلالاله للالالا كواالاله ول الالا عالالن بعالالدع عالالل الفصالالل ك الي ي يلالالز كالالذب اللالالي صالاللا ٰ

اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل
وحمل (اثا مما) إاه لو محللاع للا كواه لل ه السم ول ا عن بعد اللي صلا ٰ
بم فصل لز عن ذلالم عفسالدة لا مالة وهالا اسالءة ا عالة إىل ايجتمالاع للالا الضالملة والتقالا نطالا
اّلل
جالالل الصالالحابة للالالا ةول الالة أ بكالالا ولعمالالاى إ هالالذا اإليالاا أضالالعف عالالن حمالالابقه  ،إذ اللالالي صالاللا ٰ
لل ه (وآله) وحمل ت ه لن الويية ا عولة لعلالي لل اله السالم عالن زءالل اخللال كالي يلالز كالذب اللالي
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل لالالو محللالالا احلالالدير للالالا عالالن بعالالدع بالالم فصالالل  ،بالالل هالالو زالالد أن ال لالالن
صالاللا ٰ
وييتاله الوازع الة الالي هالالي علصالع إهلالا وعقالالا رابىن ي ةالدور عالدار اجتمالاع ا عالالة لل اله وةفالازم للالاله ،
اّلل لل الاله
ولالالذا لالالو ت يكوا الوا زالالد ابيعالالوع ظالالن بعالالد أ بكالالا ولمالالا ولثمالالا ت يلالالز كالالذب اللالالي صالاللا ٰ

(وآله) وحمل  ،وأعا لوى أاه يلز ظ ل ذ ختط ة جل ا صحاب الذين ابيعالوا أاب بكالا  ،فقالد عضالا
اجلواب للما عفصم يف ابب ايحمتدي حبدير الغديا ( ،فااجل يف اوانا اجلزمل ا و ).
] وعلما [إاه ت ي جيالوم أ يكالو املالاا عالن الالوي يف احلالدير ال الايف هالو ا الع أي هالو خالءك
اّلل لل الاله (وآلالاله)
عالالن بعالالدي ويكالالو امل الاا عالالن بعالالدي ه الي الءعديالالة يف الاةءالالة ي عالالن بعالالد وفاةالاله صالاللا ٰ
وحمل  ،أي أى املتقد يف خءة املسلمني ا
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للالالي لل الاله السالالم عالالن بعالالدي يف الدرجالالة الثاا الالة  ،ويالالا ع أ عالالن لالاله أ ىن ععافالالة يتضالالّلل لالاله أ هالالذا
اإلي الاا أضالالعف عالالن الكالالل  ،إذ ي إفالالكا يف أ احلالالدير ال الايف ممالالا لالاله ععالالىن بالالاها لالالايف يفممالاله
كالالل أظالالد عالالن أهالالل العالالاال واللسالالا ؛ فمالالو ولال ك عالالن بعالالدي أي عالالن بعالالد وفالالاي  ،وعالالل وجالالو هالالذا
املعالالىن الاالالاها الالالذى يفممالاله أهالالل العالالاال واللسالالا ي وجالاله لافالالل ال الالد للالاله وا نالالذ ابيظتمالالا الءع الالد
الالالذي ت حيتملالاله إي بعضالالم ةعصالالءا وللالالا ا  ،ولعمالالاي إ عثالالل هالالذع ايظتمالالايى الواه الالة يف زءالالا عالالا
للحدير ال ايف عن املعىن الااها الواضّلل ل س إي عن زء ل ظاكة املذبوا أو ة الءر الغايال بكالل
اّلل اهلا ي ملن ي امل إىل حموامل السء ل.
ظ ش،وٰ
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ابب

ّ
َّ ٰ َ ُّ ُ
ك ُم َ َ ه ُ
ّٰلل َو َ ُس ُ ُ
وهل
َن ْوهل َعاىل  :إْنما و ِْل
َ َّ
ين َ
آمنُوَ (َلخ) نزلت يف يلع عليه ّ
َّل َ
َلسالم
َوَ ْ

َّ ٰ َ ُّ ُ
ك ُ
ذم
] الفخر الرازي يف تفس ه الكب [ىف حمورة املاهدة  ،يف ذيالل ةفسالر زولاله ةعالاىل ْ :إنما و ِْل
َ ه ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َّ َ َ ُ َ َّ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ٰ َ َ ُ ْ ٰ ُ َ
ذون (زالا ) وروى لالن
َّلين ي ْقيمون َلصال ٰة ويؤَون َلزٰكة وهم َ ْكع
َّلين آمنوَ َ ْ
َّٰلل و سوهل وَ ْ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يوعالالا صالالمة
اّلل صالاللا ٰ
اّلل للالاله أاالاله زالالا  :صالالل ت عالالل رحمالالو ٰ
أ ذر رضالالي ٰ
الاما فسا حماهل يف املسلد فلال يعطاله أظالد  ،فافالل السالاهل يالدع إىل السالمامل وزالا  :اللمال افالمد
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحم الالل فمالالا ألطالالاىن أظ الالد ف ال ا وللالالي لل الاله
أىن حمالالالت يف عسالاللد الاحمالالو ص اللٰا ٰ

السم كا راكعا فاوعا ال ه خبلصاع ال مىن ال وكا ف مالا نالاني ال فازءالل السالاهل ظالن أنالذ اخلالاني الالاأى
ب
اللالالي صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فقالالا  :اللمال إ أنالالا عوحمالالا لل الاله السالالم حمالالالم فقالالا َ :ر ِّٰ
ِّ
صال ْد ِّري (إىل زولالاله) َوأَ ْفال ِّالاْكهُ ِّيف أ َْعال ِّالاي فاازلالالت زالالاآى ىطقالالا  ،حمل الالد لضالالدك أبن الالم و عالالل
ا ْفال َالا ْا ِّي َ
ِّ
ص ْد ِّري َويَ ِّٰس ْالا ِّي أ َْع ِّالايَ .واِّ ْج َع ْالل ِّي َوِّميالاا
لكما حملطاى  ،اللم وأى دمحم اء م وصف م ال ا ْفَا ْا ِّي َ
ِّ ِّ
ِّ
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل
اّلل صلا ٰ
اّلل عا أني رحمو ٰ
ع ْن أ َْهلي لل ا اُ ْف ُد ْ بِّه بماي  ،زا أبو ذر  :فو ٰ
اّلل ورحموله إىل آناها (أزو )
هذع الكلمة ظن از ج يل فقا  :اي دمحم ازاأ  :إ ا ول ك ٰ
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وذك الالاع ال الالءلللي أيض الالا يف ا الالور ا بص الالار (ص  )171وز الالا  :اقل الاله أب الالو احم الالحاي أمح الالد الثعل الالي يف
ةفسرع.
َّ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َّ
وهل َوََّل َ َ ُ
ُ هُ ُ
َّل َ
يذن
ين آمنوَ َ ْ
[الاخمشري يف الكشاف] يف ةفسر زولاله ةعالاىل  :إْن ٰما َو ْ ُِّلك ُم َّٰلل َو َس ُ ْ
َ

َ ٰ

ُ ُ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ُ ْ ٰ ُ َ
ون يف حمورة املاهدة  ،زا عا لفاه  :وز ل  :هو ظالا ال
ي ْقيمون َلصال ٰة ويؤَون َلزٰكة وهم َ ْكع
أي لفال وهال راكعالو ال عالن (يؤةالو الزكالاة) العالىن يؤةواالا يف ظالا ركالولم يف الصالمة وأاالا ازلالت يف
للي لل ه السم ظني حماله حماهل وهو راكل يف صمةه فطالاا لاله ناكاله كاااله كالا عاجالا يف نلصالاع
فل يتكلف خللعه كثر لمل ةفسد الثله صمةه (زا ) فا زلت  :ك ف صّلل أ يكو لعلالي لل اله

السالالم واللفال لف ال عالالالة (زلالالت) جالالامل بالاله للالالا لفال اجلمالالل وإ كالالا السالالءع ف الاله رجالالم واظالالدا
لرغالالع اللالالاا يف عثالالل فعلالاله ف لالالالوا عثالالل فوابالاله  ،ول لءالاله للالالا أ حمالالل ة املالالؤعلني جيالالع أ ةكالالو للالالا
هذع الغاية عن احلاص للالا الال واإلظسالا وةفقالد الفقالاامل ظالن إ لالزعم أعالا ي يقءالل التالانر وهال
يف الصالالمة ت يالالؤناوع إىل الف الاا (أزالالو ) وزالالا أبالالو السالالعو والء ضالالاوي يف ةفسالالر اآليالالة ال الايفة عالالا
يقاب عن زو الزر اي وزاي  :إ ف ه يلة للا أ صدزة التطوع ةسما مكاة.
[تفس ـ ابــن لريــر الط ـ ي ج  ٣ص  ]29٣روى بسالاللدع لالالن لتءالالة ابالالن ظك ال يف هالالذع اآليالالة ،
َّ ٰ َ ُّ ُ ُ َ ه ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ
َّل َ
يذن َآمنُذوَ ( ،زالا ) لل ٰالا ابالن أ طالالع لل اله السالم (أزالو )
ْإنما و ِْلكذم َّٰلل و س
ذوهل َوَ ْ

وذكاع الس وطي يف الدر امللثور وزا  :أناجه ابن جايا لن السديا ولتءة بن ظك .
اّلل زالالا َ :سع الالت
[أيض ـاف تفســ ابــن لريــر ج  ٣ص  ]29٣روى بسالاللدع لالالن غالالالع ابالالن لء الالد ٰ
َّ ٰ َ ُّ ُ
ك ُم َ َ ه ُ
ّٰلل َو َ ُس ُ ُ
ذوهل  ،اآليالة (زالا ) ازلالت يف للالي بالن أ طالالع
جماهدا يقالو يف زولاله ْ :إنما و ِْل

لل ه السم ةصدي وهو راكل.
َّ ٰ َ ُّ ُ
ك ُم َ َ ه ُ
ّٰلل َو َ ُس ُ ُ
ذوهل اآليالة  ،يف
الدر املنثور] يف ذيالل ةفسالر زولاله ةعالاىل ْ :إنما و ِْل
[السيوطى يف ٰ
حمورة املاهدة زا  :وأناج اخلط ع يف املتف لن ابن لءاا زالا  :ةصال ٰدي للالي لل اله السالم خباكاله
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل للسالالاهل  :عالالن ألطالالاك هالالذا اخلالالانيع زالالا  :ذاك
وهالالو راكالالل فقالالا اللالالي صالاللا ٰ
الااكل  ،فااز
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اّلل إَِّّها َولُِّّ ُك ُ اَ هّٰللُ َوَر ُحمولُهُ.
ٰ
(زا ) وأناج لءد الاماي ولءد بن مح د وابالن جايالا وأبالو ال ال خ وابالن عا وياله لالن ابالن لءالاا يف
َّ ٰ َ ُّ ُ
ك ُم َ َ ه ُ
ّٰلل َو َ ُس ُ ُ
وهل  ،اآلية زا  :ازلت يف للي بن أ طالع لل ه السم .
زوله  :إْنما و ِْل

السالالم زالالا  :ازلالالت هالالذع
[زالالا ] وأنالالاج أبالالو ال ال خ وابالالن عا ويالاله لالالن للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله ٰ
َّ
ُ
َ
َ
َّ ٰ َ ُّ ُ
ذم َ ه ُ
ّٰلل َو َ ُسذ ُ
َّليذ َ
كذ ُ
ذن
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يف ب تالاله إْنمذذا و ِْل
ذوهل َوَ ْ
اّلل صالاللا ٰ
اآليالة للالالا رحمالالو ٰ
َُ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فالالدنل املسالاللد وجالالامل
اّلل صالاللا ٰ
آمنذذوَ  ،إىل آنالالا اآليالالة  ،فخالالاج رحمالالو ٰ
اللالاا يصاللو بالني راكالل وحمالاجد وزالاه يصاللا فالاذا حمالاهل فقالا  :اي حمالاهل هالل ألطالاك أظالد فال اع
زا  :ي إي ذاك الااكل ال وأفار لعلا بن أ طالع لل ه السم ال ألطاي ناكه.
[زا ]وأناج ابن أ ظاني وأبو ال خ وابن لسالاكا لالن حماللمة بالن كم الل  ،زالا  :ةصالدي للالي
ّ
َّٰلل (اآلية)
لل ه السم خباكه وهو راكل فلزلت  :إنما وِلكم
اّلل بالن
[زا ] وأناج ابن عا ويه عن طاي الكلي لن أ صاحل لن ابن لءاا زالا  :أةالا لءالد ٰ
اّلل إ ب وةلالا زاصال ة ي الد
اّلل للد الاما فقالوا  :اي رحمالو ٰ
حمم وره ععه عن أهل الكتاب ا ٰ
اّلل ورحم الوله وةاكلالالا يالاللم
عالالن جيالسالاللا وهالطلالالا و هالالذا املسالاللد  ،وإ زوعلالالا ملالالا رأوى زالالد صالالدزلا ٰ
أبمالالاوا العالالداوة وأزسالالموا أ ي هالالطوى وي يؤاكلالالوى ف ال ذلالالم لل لالالا  ،فء لالالاه ي الالكو ذلالالم إىل
اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل إذ ازلالالت هالالذع اآليالالة للالالا رحمالالو ٰ
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ
َ َُُْ َ
َّ ٰ َ ُّ ُ ُ َ ه ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َّ َ َ ُ َ َّ َ ُ ُ َ
ذون َ َ َّ
لذز ٰٰك َة َو ُه ْ
ذون َ َ َّ
ذم
لصذال ٰة ويؤَ
َّليذن ي ْقيم
َّلين آمنوَ َ ْ
وحمل ْ :إنما و ِْلكم َّٰلل و سوهل وَ ْ
ٰ ُ َ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فقالالا
اّلل صالاللا ٰ
َ ْكعذذون  ،واالالو ي ابلصالالمة صالالمة الامالالا ونالالاج رحمالالو ٰ

للسالالاهل  :ألطالالاك أظالالد ف ال اع زالالا  :اع ال زالالا  :عالالنع زالالا  :ذاك الاجالالل القالالاه  ،زالالا  :للالالا أي
اّلل
السالالم فكال رحمالالو ٰ
ظالالا ألطاكالالهع زالالا  :وهالالو راكالالل  ،زالالا  :وذاك للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله ٰ
اّلل ه ال
اّلل ورحم الوله والالالذين آعل الوا فالالا ظالالزب ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وهالالو يقالالو  :وعالالن يتالالو ٰ
صالاللا ٰ
الغالءو .
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[أزالالو ] ورواع الواظالالدي أيضالالا يف أحمالالءاب اللالالزو (ص  )148لالالن أ صالالاحل لالالن ابالالن لءالالاا ،
اّلل أيضالا  ،وزالا يف آناهالا  :زالا الكلالي  :إ آنالا اآليالة يف للالي
وروى القصة لالن جالابا بالن لءالد ٰ
بن أ طالع لل ه السم اه ألطا ناكه حماهم وهالو راكالل يف الصالمة (ااتمالا) وزالد ذكالا الفخالا
اّلل ابالن حمالم زالا :
الاامي يف ةفسر اآلية رواية رتصاة ةلاحمالع هالذع الاوايالة  ،زالا  :روي أ لءالد ٰ
اّلل  :أى رأيت لل ا ةصدي خباكه للالا ختالاج وهالو راكالل فاللحن
ملا ازلت هذع اآلية زلت  :اي رحمو ٰ
اتويع.
[كنا العمال ج  ٣ص  ]628زا  :لن ابن لءاا زا  :ةصدي للي لل اله السالم خباكاله وهالو
اّلل لل ه (وآله) وحمل للساهل  :عن ألطالاك هالذا اخلالانيع زالا  :ذاك الااكالل
راكل  ،فقا اللي صلا ٰ
َّ ٰ َ ُّ ُ ُ َ ه ُ َ َ ُ ُُ
اّلل ف ه  :إْنما و ِْلكم َّٰلل و سوهل (اآلية) وكا يف ناكه عكتواب (حمءحا عالن فخالاى
 ،فااز ٰ
أبىن له لءد) ا كتع يف ناكه بعد (امللم هّٰلل) زا  :أناجه اخلط ع يف املتف .

اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
[أيضـاف كنــا العمــال ج  ٢ص  ]645زالالا  :لالالن أ رافالالل نلالالت للالالا رحمالالو ٰ
(وآلالاله) وحمالالل وهالالو ىهال ال أو يالالوظا ال الاله ال وإذا ظ الالة يف جااالالع الء الالت فكاهالالت أ أزتلمالالا وأوةقاالاله
َّ
فاضطلعت ب له وبني احل ة فاذا كا فامل كا ىب واه  ،فاحمت ق وهو يتلالو هالذع اآليالة ْ :إن ٰمذا
َ ُّ ُ ُ َ ه ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َّ َ َ ُ َ َّ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ٰ َ َ ُ ْ ٰ ُ َ
ذون فقالا :
َّلين ي ْقيمون َلصال ٰة ويؤَون َلزٰكة وهذم َ ْكع
َّلين آمنوَ َ ْ
و ِْلكم َّٰلل و سوهل وَ ْ
احلمالالد هّٰلل  ،فالالاآي إىل جلءالاله فقالالا  :عالالا أضالاللعم هلالالاع زلالالت  :ملكالالا هالالذع احل الالة  ،زالالا  :ز ال ال مالالا

اّلل
فازتلما فقتلتما  ،ا أنذ ب دى فقا  :اي أاب رافل حم كو بعدي زالو يقالاةلو لل الا  ،ظقالا للالا ٰ
جمالالا ه  ،فمالالن ت يسالالتطل جمالالا ه ب الالدع فءلسالالااه  ،فمالالن ت يسالالتطل بلسالالااه فءقلءالاله لال س ورامل ذلالالم
فامل (زا ) أناجه الط اي وابن عا ويه وأبو اع .
[اهليثمــى يف جممعــ ج  ٢ص  ]2٢زالالا  :لالالن لمالالار بالالن ايحمالالا زالالا  :وزالالف لل الالا للالالي بالالن أ
اّلل صاللا
طالع لل ه السالم حمالاهل وهالو راكالل يف ةطالوع  ،فلالزع ناكاله فالطالاع السالاهل فالاةا رحمالو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل هالذع اآليالة
اّلل صاللٰا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل فاللمه بذلم فلزلالت للالا رحمالو ٰ
ٰ

َّ ٰ َ ُّ ُ
ك ُم َ َ ه ُ
ّٰلل و
ْ :إنما و ِْل
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ُ

َ َّ

َ َّ

َ

َ

ٰ

َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ُ ْ ٰ ُ َ
َُ ُ َ َ َُ
اّلل صلا
سوهل وَ َّْلين آمنوَ َ َّْلين ي ْقيمون َلصال ٰة ويؤَون َلزٰكة وهم َ ْكعون  ،فقاأها رحمو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ا زالالا  :عالالن كلالالت عالالويع فعل الي عالالويع اللم ال وا عالالن وايع ولالالا عالالن لالالا اع
ٰ
(زالالا ) رواع الط ال اي يف ا وحم ال (أزالالو ) وذكالالاع الس ال وطي أيضالالا يف الالالدر امللث الالور يف ةفسالالر اآليالالة ،

وزا  :أناجه الط اي يف ا وحم وابن عا ويه لن لمار بن ايحما.
[ذخائر العقىب للمحب الط ي ص  ]99ذكا علة عن اآلايى اللاملة يف فضل للالي لل اله السالم
َّ ٰ َ ُّ ُ ُ َ ه ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َّ َ َ ُ َ َّ َ ُ ُ َ
َ
ون َ َ َّ
لصذال ٰة
َّلين ي ْقيم
َّلين آمنوَ َ ْ
(إىل أ زالا ) وعلمالا زولاله ةعالاىل  :إْنما و ِْلكم َّٰلل و سوهل وَ ْ
َ ُ ْ ُ َ َ َّ ٰ َ َ ُ ْ ٰ ُ َ
ون ازلت ف ه  ،زا  :أناجه الواظدى.
ويؤَون َلزٰكة وهم َ ْكع
اّلل بالالن حمالالم زالالا  :أذٰ بالالم لصالالمة الامالالا
[أيض ـاف ذخــائر العقــىب ص  ]241زالالا  :لالالن لءالالد هٰ
فقا اللاا يصلو فمن بني راكل وحماجد وحماهل يسا فالطاع للي لل ه السم ناكه وهو راكالل
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فقالاأ لل لالا رحمالو ٰ
اّلل صلا ٰ
 ،فان الساهل رحمو ٰ

اّلل ورحموله والذين آعلوا الذين يق مو الصمة ويؤةو الزكالاة وهال راكعالو (زالا )
وحمل  :إ ا ول ك ٰ
أناج الاله الواظ الالدى وأب الالو الف الالاج ابال الالن اجل الالومي  ،وذك الالاع يف ال ال الااي اللض الالاة أيضال الالا (ج  2ص )227
وأضافه إىل الواظدي وأ الفاج والفضاهلا.
(ا) إ هالالا هلالالا ظالالديثا يلاحمالالع ذكالالاع يف ناكالالة هالالذا الءالالاب وهالالو عالالا ذكالالاع ابالالن ظلالالا يف الالذيع
التمالالذيع (ج  )11يف ةاعالالة يالالواس بالالن نءالالاب ا حمال دي (ص  )439زالالا  :وزالالا ابالااه بالالن ماي
حم الالءم ظ الالدفلا لء الالا ب الالن لء الالا ز الالا  :أة الالت ي الالواس ب الالن نء الالاب فس الالالته ل الالن ظ الالدير ل الالذاب الق ال
فحدفىن به فقا  :هلا كلمالة أنفاهالا اللاصالء ة زلالت  :عالا هاليع زالا  :إااله ل سالا يف زال ع عالن ول الم
فإ زا  :للي ا (اخل).
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ابب

َّ ٰ َ ُّ ُ
ك ُم َ َ ه ُ
ّٰلل
يف َالستدالل بقوهل َعاىل  :إْنما و ِْل
َ َ ُ ُ ُ َ َّ
ين َ
آمنُوَ (َلخ) ىلع إمامة يلع عليه ّ
َّل َ
َلسالم
وس
وهل َوَ ْ

[أقول] إ اآلية ال ايفة ال بعد ا نءار املتقدعالة يف الءالاب السالاب الالوار ة كلمالا يف االزو اآليالة يف
السالم فالا عفا هالا ال بعالد ورو ةلالم
السم ال ةكو باهاة يف إعاعتاله لل اله ٰ
للي بن أ طالع لل ه ٰ
ا نءالار ال يكالو هكالذا  :إَِّّهالا َولِّالُّ ُك ُ اَ هّٰللُ َوَر ُحمالولُهُ وللالا بالن أ طالالع لل اله السالم  ،فقولاله ةعالاىل :
َ َّ
َّليذ َ
ذن َآمنُذذوَ (اخل) وإ كالالا لفال عالل ولكلاله زالالد أريالد علاله فالخع واظالالد ومحالل لفال اجلمالالل
َوَ ْ
للا الواظد جاهز إذا كا للا حمء ل التعا  ،ولف الوىل وإ كالا لاله ععالاىن عتعالد ة ال زالد لافتمالا
عفصالالم يف الءالالاب السالالا ا وا ربعالالني  ،كا الالع والصالالدي واللاصالالا واجلالالار واحلل الالف وعالالالم ا عالالا أو
ا وىل ابلتصالاال أو املتصالاال وغالر ذلالم  ،ولكالن الاالاها عالن الالوي هلالا ال بعالد وضالوا ةءالا ر احلصالا
اّلل
عالن إ الا ال هالو عالالم ا عالا أو ا وىل ابلتصالاال أو املتصالاال  ،فاااله املعالىن الالذي يمهال احلصالا يف ٰ
جل ولم وىف رحموله وىف للي بن أ طالع لل ه السم ي ا ع أو الصدي أو اللاصا وعالا أفالءه
ذلالم  ،إذ عالن الواضالّلل املعلالو أ املالؤعلني واملؤعلالاى بعضالم أول الامل بعالض ال كمالا يف القالاآ الكالاـ ال
عالن و انتصالالاص ابلثمفالة املالالذكورين  ،وبعالض الالالاواايى املتقدعالالة وإ فسالا الالالوىل ف مالا العالالىن ا الالع
أو الصدي أو
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اللاصالا  ،ولكالالن بمالالور كلمالالة إ الا يف احلصالالا ال بالل وضالالعما لالاله لغالالة القتضالا ةءالالا رع علمالالا لافالالا والتءالالا ر
لمعالالة احلق قالالة كمالالا ظقال يف ا صالالو ال ممالالا يعالالي ةفسالالر الالالوىل العالالىن عالالالم ا عالالا و الالوع ممالالا يلاحمالالع
ابّلل ورحموله وأعر املؤعلني للي لل ه السم  ،فتاعل ج دا.
اينتصاص هٰ
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ابب

السالم خليفة
يف أن علياف علي ٰ
اّلل علي وآل وسلٰم
النيب صلٰى ٰ
[اتريخ ابن لرير الط ي ج  1ص  ]٣1روى بسلدع لن ابن لءاا لن للي بن أ طالالع لل اله
ََْ ْ َ َ َ َ
َ ََ
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل  :وأن ْر ع ْش
اّلل صلا ٰ
السم زا  :ملا ازلت هذع اآلية للا رحمو ٰ
َْ َ
أْْ َبي َ
اّلل أعالاي أ أاالذر
إ
الا
ل
ل
اي
:
ي
الا
ق
ف
الل
حم
و
)
اله
ل
وآ
(
اله
لل
اّلل
اللا
ص
اّلل
الو
حم
ر
لاي
َ
ْ
ٰ
ٰ
ٰ

ل الالري ا زال الابني فض الالقت ب الالذلم ذرل الالا ولاف الالت أي ع الالن أاب همال ال الالذا ا ع الالا أرى ع الاللم ع الالا أك الالاع
فصمت لل ه (أي حمكت) ظن جاملي ج ه ل فقا  :اي دمحم إام إ ي ةفعل عالا ةالؤعا باله يعالذبم
ربالالم  ،فاصالاللل للالالا صالالالا عالالن طعالالا واجعالالل لل الاله رجالالل فالالاة واعال للالالا لسالالا عالالن لالالا ا اعالالل ي بالالي
لءالالد املطلالالع ظالالن أكلمم ال وأبلغم ال عالالا أع الاى بالاله  ،ففعلالالت عالالا أعالالاي بالاله ا لالالو لالاله وه ال يوع الالذ
أربعالالو رجالالم يزيالالدو رجالالم أ يلقصالالواه ف ال م ألماعالاله أبالالو طالالالع ومحالالزة والعءالالاا وأبالالو هلالالع  ،فلمالالا
اّلل
اّلل صاللا ٰ
اجتمعوا ال ه لاي ابلطعا الالذي صاللعت هلال  ،فل الت باله فلمالا وضالعته ةلالاو رحمالو ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ظذيالالة (أي زطعالالة) عالالن اللحال ف الالقما أبحمالاللااه ا ألقاهالالا يف االواظي الصالالحفة  ،ا
اّلل فاكالالل القالالو ظالالن عالالا هلال ب اليمل عالالن ظاجالالة  ،وعالالا أرى إي عوضالالل أيالالديم ،
زالالا  :نالالذوا بس ال ٰ
وأـ
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اّلل الالالذي افالالس للالي ب الالدع إ كالالا الاجالالل الواظالالد عالاللم ل اكالالل عالالا زالالدعت جلم ال عم ا زالالا  :احم ال
ٰ
اّلل إ كالالا الاجالالل الواظالالد عالاللم
القالالو فل الالتم بالالذاك العالالس ف الالابوا علالاله ظالالن رووا علالاله ع عالالا  ،وأـ ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحم الالل أ يكلمم ال بالالدرع أبالالو هل الالع إىل
اّلل صالاللا ٰ
ل الالاب عثلالاله  ،فلمالالا أرا رحمالالو ٰ

اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صلا ٰ
الكم فقا  :لقدعا حمحاك صاظءك  ،فتفاي القو وت يكلمم رحمو ٰ
وحمل فقا  :الغد اي للي إ هذا الاجل حمءقي إىل عا زد َسعت عالن القالو  ،فتفالاي القالو زءالل أ
أكلمم ال فعالالد للالالا عالالن الطعالالا الثالالل عالالا صالاللعت ا اععم ال إي  ،زالالا  :ففعلالالت ا ععالالتم ا لالالاىن
ابلطعالالا فقابتالاله هل ال ففعالالل كمالالا فعالالل اب عالالس فالالاكلوا ظالالن عالالاهل ب الالامل ظاجالالة  ،ا زالالا  :احمالالقم
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالالل
اّلل صاللا ٰ
فل التم بالذاك العالس ف الابوا ظالن رووا علاله ع عالا  ،ا ةكلال رحمالو ٰ
اّلل عالا أللال فالااب يف العالاب جالامل زوعاله أبفضالل ممالا زالد ج التك باله ،
فقا  :اي بىن لءالد املطلالع إىن و ٰ
اّلل ةعالاىل أ أ لالوك ال اله  ،فالايك يالؤامري للالا هالذا
إىن زد ج تك خبر الدا ا واآلناة  ،وزالد أعالاي ٰ

ا عالالا للالالا أ يكالالو أنالي ووصالالي ونل فالالن فال ك ع زالالا  :فالالاظل القالالو للمالالا ع عالالا وزلالالت ال وإىن
اّلل أكالالو وميالالاك لل الاله ،
ظالالدفم حمالاللا وأرعصالالم ل لالالا وألاممال بطلالالا وأمح الالم حمالالازا ال أى اي االالي ٰ
فانالذ بالالازءي ا زالا  :إ هالالذا أنالي ووصال ي ونل فالالن فال ك فالالاَسعوا لاله وأط عالوا  ،زالا  :فقالالا القالالو
طالع  :زد أعاك أ ةسمل يبلم وةط ل.
يضحكو ويقولو

[أزو ] وذكاع املتقي أيضا يف كلز العما (ج  6ص  )392رتصاا وزا  :أناجاله ابالن جايالا ،
وذكاع أيضا يف (ج  6ص  )397ابنتمال يسر وزا  :أناجاله ابالن احمالحاي وابالن جايالا وابالن أ
ظاني وابن عا ويه وأبو اع والء مقا ععا يف الديهل.
(ا) إ ها هلا علة عن ا ظا ير يلاحمع ذكاها يف ناكة هذع الءاب.
(علما) عا ةقد يف اجلزمل ا و (ص  )299يف الءاب الثاي والثمفني
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اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :أاالالت عالالي اللزلالالة هالالارو عالالن عوحمالالا عالالن روايالالة أمحالالد بالالن
يف زالالو اللالالي صالاللا ٰ
ظلءالالل واللسالالاهي والطال اي وغالالره أبحمالالاا ده لالالن لمالالاو بالالن ع مالالو لالالن ابالالن لءالالاا الالالي زالالا ف مالالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل لعلي لل ه السم  :إاه ي يلءغي أ أذهع إي وأات نل في.
اللي صلا ٰ
اّلل بالالن عسالالعو زالالا :
[وعلمالالا] عالالا ذكالالاع اهل ثمالالا يف جممعالاله (ج  8ص  )314زالالا  :ولالالن لءالالد ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ل لالالة اجلالالن فااطلقالالت ععالاله ظالالن بلغلالالا أللالالا عكالالة
اّلل صالاللا ٰ
احمالالتتءعي رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ال إي
فخال ىل نطالالا (وحمالالاي احلالالدير إىل أ زالالا ) زالالا ال أي اللالالي صالاللا ٰ
ولدى أ يؤعن اجلن واإلاس  ،فاعا اإلاس فقد آعلالت ىب  ،وإعالا اجلالن فقالد رأيالت  ،زالا  :وعالا

اّلل أي ةسالتخلف أاب بكالاع فالالا لالي فاأيالت أااله ت
أبن أجلالي إي زالد ازالمب  ،زلالت  :اي رحمالو ٰ
اّلل أي ةسالالتخلف لمالالاع فالالالا لالالي فاأيالالت أاالاله ت يوافقالاله  ،فقلالالت  :اي
يوافقالاله  ،فقلالالت  :اي رحمالالو ٰ
اّلل أي ةس الالتخلف لل الالاع ز الالا  :ذاك وال الالذى ي إل الاله إي ه الالو إ ابيعتم الالوع وأطعتم الالوع أ نلك ال
رحمالالو ٰ

اجللة اكتعني زا  :رواع الط اي.
[وعلما] عا ذكاع امللاوى يف كلوم احلقاه (ص  )145زا  :عن زاةل لل ا للالا اخلمفالة فالازتلوع
كاهلا عن كا  ،زا  :أناجه الديلما.
اّلل بالالن أمحالالد
[وعلمالالا] عالالا رواع اخلط الالع الءغالالدا ى يف اترهالاله (ج  1ص  )135بسالاللدع لالالن لءالالد ٰ

بن ظلءل زا  :كلت بني يدى أ جالسا ذاى يالو فلالاملى طاهفالة عالن الكلالان ني فالذكاوا نمفالة
أ بكالا ونمفالة لمالا بالن اخلطالاب ونمفالة لثمالالا بالن لفالا فالاكثاوا  ،وذكالاوا نمفالة للالي بالالن أ
السالالم وما وا فاط الالوا  ،فافالالل أ رأحمالاله ال ال م فقالالا  :اي هالالؤيمل زالالد أكث الاني القالالو  ،إ
طالالالع لل الاله ٰ
اخلمفة ت ةزين لل ا لل ه السم بالل للالي لل اله السالم ميالن اخلمفالة  ،زالا اخلط الع  :زالا السال اري
 :فحدفت ذا بعض ال عة فقالا ي  :زالد أناجالت اصالف عالا كالا يف زلال للالا أمحالد ابالن ظلءالل
عن الءغض.
[وعلما] عا رواع ابن ا فر اجلزري يف أُحمد الغابة (ج  4ص )32
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بساللدع لالالن املالالداهي زالالا  :ملالالا نالالل للالالي بالالن أ طالالع لل الاله الكوفالالة نالالل لل الاله رجالالل عالالن ظكمالالامل
اّلل اي أعر املؤعلني لقد مات اخلمفة وعا مااتم  ،ورفعتما وعا رفعتم  ،وهالي كااالت
العاب فقا  :و ٰ
أظوج ال م علم ال ما.
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ابب

اّلل علي وآل وسلم  :يكون بعدي إ نا عشر خليفة
يف قول النيب صلٰى ٰ
اّلل
[صحيا البخاري يف كتاب ا حكام] روى بسلدع لن جابا بن َساة زا َ :سعت اللي صاللا ٰ
لل ه (وآله) وحمل يقو  :يكو افلا ل ا أعرا فقا كلمة ت أَسعما  ،فقالا أ  :إااله زالا  :كلمال
ع الالن ز الايش (أز الالو ) ورواع أمح الالد ب الالن ظلء الالل أيض الالا يف عس الاللدع يف (ج  )5بطال الايقني يف (ص  91وص
.)92
[صــحيا مســلم يف كتــاب اممــارة] يف ابب اللالالاا ةءالالل لقالايش  ،روى بسالاللدين لالالن جالالابا بالالن َسالالاة
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فسالالمعته يقالالو  :إ هالالذا ا عالالا ي
زالالا  :نلالالت عالالل أ للالالا اللالالي صالاللا ٰ
للي (زالا ) فقلالت ىب  :عالا
يلقضي ظن ميضي ف م إفلا ل ا نل فة (زا ) ا ةكل بكم نفي ٰ
زا ع فقا  :زا  :كلم عن زايش.
[صحيا مسلم يف كتـاب اممـارة] يف ابب اللالاا ةءالل لقالايش  ،روى بساللدين لالن جالابا بالن حمالعد

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ال يالالو ععالالة ل ال ة رج ال
اّلل صالاللا ٰ
لالالن جالالابا بالالن َسالالاة زالالا َ :سعالالت رحمالالو ٰ
ا حماللمي ال يقالو  :ي يالزا الالدين زاهمالا ظالن ةقالو السالالة أو يكالو للال ك إفلالا ل الا نل فالة كلمال
عن زايش  ،احلدير (أزو ) ورواع أمحد بن ظلءل أيضا يف عسلدع (ج  5ص .)89
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اّلل صالاللا
[صــحيا الذمـ ي ج  1ص  ]65روى بسالاللدين لالالن جالالابا بالالن َسالالاة زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالل  :يكالالو عالالن بعالالدي إفلالالا ل الالا أعالرا (زالالا ) ا ةكلال ب الالامل ت أفممالاله فسالالالت
ٰ
الذي يل ي فقا  :زا  :كلم عن زالايش (أزالو ) ورواع أمحالد بالن ظلءالل أيضالا يف عساللدع يف (ج 5
يف ص  92وص  94وص  99وص  )118وذكاع ابن ظلالا أيضالا يف صالوالقه (ص  )113وزالا
 :أناجه الط اي.
[مســتدر الصــحيح ج  0ص  ]542روى بسالاللدع لالالن عسالالاوي زالالا  :كلالالا جلوحمالالا ل لالالة للالالد
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
اّلل يقاهلالالا القالالاآ فسالالاله رجالالل فقالالا  :اي أاب لءالالد الالالامحن هالالل حمالالالت رحمالالو ٰ
لءالالد ٰ

اّلل  :عالا حمالالي لالن هالذا أظالد علالذ زالدعت
(وآله) وحمل ك ميلم هذع ا عة عن نل فالةع فقالا لءالد ٰ
العااي زءلم  ،زا  :حماللاع فقا  :إفلا ل ا لدة اقءامل بالىن احمالااه ل (أزالو ) ورواع أمحالد بالن ظلءالل
أيضا يف عسلدع يف (ج  )1بطايقني (يف ص  389وص  )416وذكالاع اهل ثمالا أيضالا يف جممعاله (ج
 5ص  )191وزالالا  :رواع أمحالالد وأبالالو يعلالالا والءالزار  ،وذكالالاع املتقالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  3ص
 )215ولفاه  :إ لدة اخللفامل بعدي لدة اقءامل عوحما  ،وزا  :أناجاله ابالن لالدى وابالن لسالاكا
لن ابن عسعو  ،وىف (ج  6ص  )211أيضا  ،وزا  :أناجاله الطال اي لالن ابالن عسالعو (وىف ص
 )211أيضالالا  ،وزالالا  :أناجالاله اع ال بالالن محالالا يف الفالالع لالالن ابالالن عسالالعو  ،وذكالالاع امللالالاوى أيضالالا يف
ف ال ض القالالديا يف ال الالاا (ج  2ص  )458وزالالا  :أناجالاله ابالالن لالالدي وابالالن لسالالاكا يف التالالاريخ لالالن
اّلل.
ابن عسعو لءد ٰ
[مسند اممام أْحـد بـن حنبـ ج  5ص  ]9٣روى بساللدع لالن جالابا ابالن َسالاة فقالا  :زالا رحمالو
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :ي ي الزا الالالدين زاهمالالا ظالالن يكالالو إفلالالا ل الالا نل فالالة عالالن ز الايش
اّلل صالاللا ٰ
ٰ
(احلدير).
[مسند اممام أْحد بن حنب ج  5ص  ]81روى بسلدع لن جابا ابن َسالاة زالا َ :سعالت رحمالو
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :يكالالو
اّلل صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل (أو زالالا ) زالالا رحمالالو ٰ
اّلل صالاللا ٰ
ٰ

بعدي إفلا ل ا نل فة كلم
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عن زايش  ،احلدير (أزو ) ورواع أبالو اعال أيضالا يف ظل تاله (ج  4ص  )333واملتقالي أيضالا يف كلالز
العم الالا (ج  6ص  )61وز الالا  :أناج الاله الطال ال اي وأب الالو اعال ال يف املعاف الالة ل الالن اب الالن لم الالاو (وىف ص
 )211وزا  :أناجه الط اي لن ابن عسعو .
[مسند اممام أْحد بن حنب ج  5ص  ]24٣روى بسلدع لن جابا ابن َساة زالا َ :سعالت اللالي
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو  :يكو هلذع ا عة إفلا ل ا نل فة.
صلا ٰ
[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]142ولفاالاله  :يكالالو هلالالذع ا عالالة إفلالالا ل الالا نل فالالة ز مالالا ي يضالالاه عالالن
نذهل  ،كلم عن زايش (زا ) أناجه الطال اي لالن جالابا بالن َسالاة (أزالو ) وذكالاع اهل ثمالا أيضالا يف
جممعالاله (ج  5ص  )191وز الالا  :ي يضالالاه ل الالداوة عالالن ل الالا اه  ،فالتف الالت نلف الي ف الالاذا بعم الالا ب الالن
اخلطاب يف أىا فافءتوا ي احلدير كما َسعت (زا ) رواع الط اي.
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ابب

اّلل علي وآل وسلٰم :
يف ااستدال بقول النيب صلٰى ٰ
يكون بعدي إ نا عشر خليفة
[أزالالو ] وأنءالالار الءالالاب املتقالالد كمالالا لافالالت هالالي عالالن ا لالالة القاطعالالة واللصالالوص اجلل الالة الواضالالحة
للالا ظق الالة عالالذهع ال ال عة ايفالالي ل الاية وللالالا بطالالم حمالالاها املالالذاهع طالاا  ،وذلالالم لعالالد ااطءازمالالا
للالالا عالالا يعتقالالدع العاعالالة عالالن نمفالالة اخللفالالامل الاافالالدين ا ربعالالة أو اخلمسالالة اباضالالما احلسالالن بالالن لل الي
لل ممالالا السالالم الال م لكالالوا أزالالل لالالد ا أو نمفالالة عالالن حمالواه عالن بالالي أع الالة أو بالالي العءالالاا لكالالوا
أكث الالا ل الالد ا  ،عض الالافا إىل أ ب الالي أع الالة وب الالي العء الالاا أغل الالءم ع الالن أه الالل الفس ال والفل الالور ز الالد زضال الوا
ألماره ب اب اخلمور وابملمهي واململع واحمتماع الغلامل وضاب الدفوال وبسفم الالدعامل ا اعالة
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل  ،وي
اّلل صلا ٰ
وغر ذلم عن ا اعاى فك ف جيوم أ يكواوا نلفامل رحمو ٰ
ةلطءال ا نءالالار أيضالالا للالالا عالالا ةعتقالالدع حمالالاها فالالاي ال ال عة عالالن الزيديالالة وايَسال ل الالة والفطح الالة وغالالره
لكو أهمتم أزل  ،ف لحصا ااطءازما للا عالا يعتقالدع ال ال عة ايفلالا ل الاية عالن إعاعالة ا همالة ايفالىن
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل وأهالل ب تاله  ،أوهلال للالي بالن أ طالالع لل اله
ل ا الذين ه لمة اللالي صاللا ٰ

السم وآناه املمدى احللة ابن احلسن العسالكاى لل اله السالم الالذي حمالتاي ا نءالار الالوار ة ف اله
اّلل ةعاىل  ،وزد ذكا القلدومي يف يلاب ل
عفصم يف ناكة الكتاب إ فامل ٰ
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املو ة يف الءاب السابل والسءعني لالن بعالض للمالامل العاعالة أااله زالد روى ظالدير جالابا بالن َسالاة وزالا
يف آناع  :كلم عن بي هاف  ،وزد روى احلالاف أبالو اعال يف ظل تاله (ج  1ص  )86بساللدع لالن
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :عن حماع أ حيىي ظ الاي وميالوى ممالاي
اّلل صلا ٰ
ابن لءاا زا  :زا رحمو ٰ
ويسالالكن جلالالة لالالد غاحمالالما ر فل الوا لل الالا عالالن بعالالدي  ،ول الوا ول الاله  ،ول قتالالد اب همالالة عالالن بعالالدي
فالالاا لالالمي نلق الوا عالالن ط لالالي رمز الوا فممالالا وللمالالا  ،وويالالل للمكالالذبني بفضالاللم عالالن أعالالي  ،القالالاطعني
اّلل ففالي.
ف م صلي  ،ي أىهل ٰ

34

ابب

السالم وصي النيب (ص)
يف إن علياف علي ٰ
[مستدر الصـحيح ج  6ص  ]2٢1روى بساللدع لالن للالي بالن احلسالني لل ممالا السالم زالا :
اّلل وأفالىن
نطع احلسن بن للا لل مما السم للالا اللالاا ال ظالني زتالل للالي لل اله السالم ال فحمالد ٰ

لل الاله ا زالالا  :لقالالد زالالءض يف هالالذع الل لالالة رجالالل ي يسالالءقه ا ولالالو بعمالالل  ،وي يدركالاله اآلنالالاو  ،وزالالد
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يعط الاله رايتالاله ف قاةالالل وج يالالل لالالن مي لالاله وع كاه الالل لالالن
اّلل صالاللا ٰ
كالالا رحمالالو ٰ
اّلل لل اله  ،وعالا ةالاك للالا أهالل ا ر صالفاامل وي ب ضالامل إي حمالءعماهة
يسارع  ،فما ياجل ظالن يفالتّلل ٰ
ره فضلت عن لطاايع أرا أ يءتالاع الا نا عالا هلاله (ا زالا ) أيمالا اللالاا عالن لالافي فقالد لالافي
للا وأى ابن اللالي وأى ابالن الوصالا (إىل آنالا احلالدير) وحمال اةا كاعاله
وعن ت يعافىن فاى احلسن بن ٰ
اّلل ةع الالاىل يف ابب زت الالا ج ه الالل وع كاه الالل ل الالن مي الالني لل ال ٰالا ويس الالارع (أز الالو ) وذك الالاع ا الالع
إ ف الالامل ٰ
الط ي أيضا يف ذناهاع (ص  )138وزا  :ناجه الدوي .
[اهليثمى يف جممع ج  8ص  ]20٣زا  :لن أ الطف ل زا  :نطءلالا احلسالن بالن للالي لل ممالا
اّلل لل الاله ن الالاني ا وص ال امل  ،ووص الي
اّلل وأف الالىن لل الاله وذك الالا أع الالر امل الالؤعلني لل الالا رض الالي ٰ
الس الالم فحم الالد ٰ
ا اء امل  ،وأعني الصديقني وال مدامل
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(ا زا ) اي أيما اللالاا لقالد فالارزك رجالل عالا حمالءقه ا ولالو  ،وي يدركاله اآلنالاو  ،لقالد كالا رحمالو
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يعط اله الاايالة ف قاةالل  ،ج يالل لالن مي لاله وع كاه الل لالن يسالارع  ،فمالا
اّلل صلا ٰ
ٰ
اّلل يف الل لالالة الالالي زالالءض ف مالالا وصالالا عوحمالالا لل الاله السالالم ،
اّلل لل الاله ولقالالد زءضالاله ٰ
ياجالالل ظالالن يفالالتّلل ٰ

اّلل
ولالالاج باوظالاله يف الل لالالة الالالي لالالاج ف مالالا بالالاوا ل سالالا ابالالن عالالاـ لل الاله السالالم  ،وىف الل لالالة الالالي أاالالز ٰ
اّلل عالالا ةالالاك ذهءالالا وي فضالالة وعالالا يف ب الالت عالالاله إي حمالالءعماهة ومخسالالو ر الالا
لالز وجالالل ف مالالا الفازالالا  ،و ٰ
فضالاللت عالالن لطاهالاله أرا أ ي الالمى الالا نا عالالا كلثالالو (ا زالالا ) عالالن ل الالافي فقالالد ل الالافي وعالالن ت
اّلل لل ه (وآله) وحمل ا ةم هالذع اآليالة زالو يوحمالف  :واةءعالت علالة
يعافي فاى احلسن بن دمحم صلا ٰ
آابه الالا اب ال الااه واحم الالحاي ويعق الالوب (إىل آن الالا احل الالدير) ز الالا  :رواع الط ال ال اي يف ا وحم ال ال والكء الالر
ابنتصالالار  ،وأبالالو يعلالالا ابنتصالالار  ،والءالزار بلحالالوع  ،ورواع أمحالالد ابنتصالالار كثالالر وإحمالاللا أمحالالد وبعالالض
طاي الءزار والط اي يف الكءر ظسا .

اّلل إ لكالل
[اهليثمي يف جممع أيضاف ج  8ص  ]226زا  :ولن حملما زا  :زلت  :اي رحمو ٰ
اال وصال ا فمالن وصال مع فسالكت لالىن فلمالا كالا بعالد رآي فقالا  :اي حماللما فاحمالالت ال اله زلالالت :
السالم ع زالا  :اعال يوفالل بالن االو  ،زالا ِّ :تَع زلالت :
لء الم  ،زالا  :ةعلال عالن وصالا عوحمالا لل اله ٰ
االاله كالالا أللمم ال يوع الالذ (زالالا ) فالالا وص ال ي وعوضالالل حمالالاي ونالالر عالالن أة الالاك بعالالدي ويلل الالز لالالدي
ويقضي يي للي بن أ طالع (زا ) رواع الط اي.
[أزالالو ] وذكالالاع ابالالن ظلالالا أيضالالا يف الالذيع التمالالذيع (ج  3ص  )116زالالا  :لالالن أاالالس لالالن
اّلل لل ه (وآله) وحمالل لعلالي لل اله السالم  :هالذا وصال ي وعوضالل
اّلل صلا ٰ
حملما زا  :زا رحمو ٰ

حماى ونر عن أةاك بعدى.
وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  6ص  )154ولفاالاله  :إ وص ال ي وعوضالالل حمالالاي ونالالر
عالالن أةالالاك بعالالدي ويللالالز لالالدي ويقض الي يالالي للالالي بالالن أ طالالالع (زالالا ) أناجالاله الط ال اي لالالن أ
حمع د لن حملما .

36

[وذكره احملب الط ي أيضاف يف الرايض النضرة ج  1ص  ]2٢9زا  :لن أاس زا  :زللا لسلما
اّلل عن وص مع زالا  :اي
اّلل لل ه (وآله) وحمل عن وص ه فقا حملما  :اي رحمو ٰ
حمل اللي صلا ٰ
حمالاللما عالالن كالالا وصالالا عوحمالالاع زالالا  :يوفالالل بالالن االالو  ،زالالا  :فالالا وص ال ي ووارف الي يقض الي ي الي
ويللز عولدي للي بن أ طالع (زا ) ناجه يف امللازع.
(أزو ) والااها أاه يعىن أمحد بن ظلءل فااه ناجه يف كتاب عستقل له زالد أفالا ع لفضالاهل للالي
لل ه السم وت يطءل إىل اآل  ،والعلمامل إ ا ياوو عن اللسالخة اخلط الة  ،ا إاالم زالد لافالت أ يف
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل لساللما  :عوضالل حمالاي للالي بالن
أكثا طاي ظدير حملما زا اللالي صاللا ٰ

أ طالالالع  ،وهالالا هلالالا ظالالدير آنالالا زالالد ذكالالاع امللالالاوي يف كلالالوم احلقالالاه (ص  )83ولفاالاله  :صالالاظع
حماي للي بن أ طالع (زا ) أناجه الديلمي.
[اهليثمــي يف جممع ـ ج  8ص  ]2٣5زالالا  :ولالالن للالالي بالالن لل الي اهلالالمي لالالن أب الاله زالالا  :نلالالت
اّلل لل مالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل يف فالكاةه الالي زالءض ف مالا فالاذا فاطمالة حمالم ٰ
اّلل صلا ٰ
للا رحمو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمالل طافاله ال مالا
اّلل صلا ٰ
للد رأحمه  ،زا  :فءكت ظن ارةفل صو ا فافل رحمو ٰ
فقالالا  :ظء ءالالي فاطمالالة عالالا الالالذي يءك الالمع فقالالالت  :أن الالا الض ال عة بعالالدك  ،فقالالا  :اي ظء ءالالي أعالالا
اّلل لالالز وجالالل اطلالالل للالالا ا ر اطملالالة فانتالالار علمالالا أابك فءعثالاله باحمالالالته ا اطلالالل إىل
للمالالت أ ٰ

ا ر اطملالالة فانت الالار علمالالا بعل الالم وأوظالالا إي أ أاكح الالم إايعع اي فاطمالالة و الالن أهالالل ب الالت ز الالد
اّلل حمءل نصا ت يع أظدا زءللا وي يعطا أظالدا بعالدى  ،أى نالاني اللء الني  ،وأكالا اللء الني
ألطاى ٰ
اّلل
اّلل لالز وجالل  ،وأى أبالوك  ،ووصال ي نالر ا وصال امل وأظالءم إىل ٰ
اّلل  ،وأظع املخلوزني إىل ٰ
للا ٰ

اّلل وهالو لمالم محالزة بالن لءالد املطلالع ولال بعلالم ،
وهو بعلم وفم دى نالر ال المدامل وأظالءم إىل ٰ
وعلا عن له جلاظا أنضاا يطر عل املمهكة يف اجللة ظ ر فامل وهو ابن ل أب الم وأنالو بعلالم
 ،وعلا حمءطا هذع ا عالة و الا ابلالاك احلسالن واحلسالني و الا حمال دا فالءاب أهالل اجللالة  ،وأبو الا ال والالذي
بعثي ابحل ال نر علمما  ،اي فاطمة والذي بعثي ابحل إ علمما عمدي هذع ا عة إذا صارى
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الدا ا هاجا وعاجا  ،وةااهاى الفع  ،وةقطعت السءل  ،وأغار بعضم للا بعض فالم كءالر يالاظ
اّلل لالز وجالل للالد ذلالم علممالا عالن يفالتّلل ظصالو الضالملة ،
صغرا  ،وي صغر يوزا كءرا  ،ف ءعالر ٰ
وزلواب غلفا يقو ابلدين آنا الزعا كما زمت به يف أو الزعا ومي الدا ا لالدي كمالا عل الت جالورا
اّلل لز وجالل أرظال بالم وأرأال لل الم عالي  ،وذلالم ملكااالم عالن
 ،اي فاطمة ي حتزىن وي ةءكي فا ٰ
اّلل موجا وهو أفالاال أهالل ب تالم ظسالءا  ،وأكالاعم علصالءا وأرمحمال ابلال الة  ،وألالدهل
زلي وموجم ٰ
ابلسوية  ،وأبصاه ابلقض ة  ،وزد حمالت رىب لز وجل أ ةكوي أو عالن يلحقالىن عالن أهالل ب الن ،
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ت ةءال فاطمالة لل مالا السالم
زا للالي لل اله السالم  :فلمالا زالءض اللالي صاللا ٰ

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل (زالا ) رواع
اّلل لالز وجالل باله صاللا ٰ
بعالدع إي مخسالة وحمالءعني يوعالا ظالن أحلقمالا ٰ
الط ال اي يف الكء الالر وا وحم ال (أز الالو ) وذك الالاع ا الالع الط ال ي أيض الالا يف ذن الالاهاع (ص  )135وز الالا :
أناجه احلاف أبو العممل اهلمذاي.
اّلل لز وجل اطلل للا أهالل ا ر فانتالار
[كنا العمال ج  ٣ص  ]256زا  :أعا للمت أ ٰ
عالاللم أابك فءعثالاله اء الالاع ا اطلالالل الثاا الالة فانتالالار بعلالالم فالالاوظا إي فااكحتكالاله واختذةالاله وص ال ا  ،زالالاله
لفاطمالالة لل مالالا السالالم  ،ا زالالا  :أناجالاله الط ال اي لالالن أ أيالالوب (أزالالو ) وذكالالاع اهل ثمالالي أيضالالا يف
جممعه (ج  8ص  )253وزا  :رواع الط اي.
اّلل
اّلل صاللا ٰ
[كنا العمال أيضاف ج  ٣ص  ]681زا  :لن للي لل ه السم زا  :زالا رحمالو ٰ
اّلل أ
لل الاله (وآل الاله) وحم الالل  :اي ب الالي لء الالد املطل الالع إىن ز الالد ج الالتك خب الالر ال الالدا ا واآلن الالاة وز الالد أع الالاىن ٰ
أ لالالوك ال الاله فالالايك ي الوامرىن للالالا هالالذا ا عالالا للالالا أ يكالالو أنالالا ووص ال ي ونل فالالن ف ال ك ع زالالا :
اّلل أكالالو وميالالاك لل الاله فانالالذ بالالازءن ا زالالا  :هالالذا أنالالا
فالالاظل القالالو للمالالا ع عالالا  ،زلالالت  :اي اال ٰ
ووص ي ونل فن ف ك فاَسعوا له وأط عوا (زا ) أناجه ابن جايا.
اّلل
[وفيـ أيضـاف ج  ٣ص  ]68٢زال َالا  :لالالن للالالي لل الاله السالالم ملالالا ازلالالت هالالذع اآليالالة للالالا رحمالالو ٰ
َ ْ ْ َ ََ َ
َ ََ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :وأن ْر ع ْش
صلا ٰ
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َْ َ ْ

َأْ َبي َ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل (وحمالاي احلالدير كمالا ةقالد ) يف ابب إ
ْ
اّلل صاللا ٰ
لالاي رحمالو ٰ
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل (ص ( )31إىل أ ز الالا ) إ ه الالذا أن الالي ووصال ال ي
لل الالا نل ف الالة الل الالي ص الاللا ٰ
طال الالع  :ز الالد أع الالاك أ
ونل ف الالن ف ال ك ف الالاَسعوا ل الاله وأط ع الوا  ،فق الالا الق الالو يض الالحكو ويقول الالو

ةسالالمل وةط الالل لعل الي (زالالا ) أناجالاله ابالالن احمالالحاي وابالالن جايالالا وابالالن أ ظالالاني وابالالن عا ويالاله وأبالالو اع ال
والء مقي ععا يف الديهل.
اّلل بالن احلسالن لالن أب اله زالا  :كالا للالالي
[وفيـ أيضـاف ج  9ص  ]125زالا  :لالن حيالىي بالن لءالد ٰ
لل الاله السالالم هطالالع فقالالا ال الاله رجالالل فقالالا  :اي أعالالر املالؤعلني أنال ىن عالالن أهالالل اجلمالالالة  ،وعالالن أهالالل
الفازة  ،وعن أهل السلة  ،وعن أهل الءدلةع فقا  :وحيم أعالا إذ حمالالتي فالافم لالي وي لل الم أ
ي ةسا للما أظدا بعدي (وحماي احلدير) إىل أ زا  :وةلا ي اللاا عن كالل جااالع أصالءت اي
اّلل إ
اّلل بالالم الافالالا والس الالدا  ،فقالالا لمالالار فقالالا  :اي أيمالالا اللالالاا إاك ال و ٰ
أعالالر املالالؤعلني أصالالاب ٰ

اةءعتموع وأطعتموع ت يضالل بكال لالن علمالاج اءال ك زال س فالعاة ( )1وك الف يكالو ذلالم وزالد احمالتو له
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل امللالالااي والوصالالااي وفصالالل اخلطالالاب لل الالا علم الالاج هالالارو بالالن
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :أات عي اللزلالة هالارو عالن عوحمالا إي أااله
اّلل صلا ٰ
لماا إذ زا له رحمو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ظ الر ألطالاع عالا ت
اّلل به إكااعا عله للء اله صاللا ٰ
ي اي بعدي  ،فضم نصه ٰ

يع أظدا عن نلقه (احلدير) زا  :أناجه وك ل.
[كنوز احلقائق للمناوي ص  ]01ولفاه  :أى ناني ا اء امل  ،وأات اي للي ناني ا وص امل  ،زالا
 :أناجه الديلما (أزو ) وزايع عن ذلم عالا رواع اخلط الع الءغالدا ي يف اتريالخ بغالدا (ج  11ص

 )356بسلدع لن أاس ابن عالم زا  :ملا ظضاى وفاة أ بكالا (وحمالاي احلالدير) إىل أ زالا :
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو  :إ للا
اّلل صلا ٰ
زا ال أي أبو بكا ال َسعت رحمو ٰ
_________________

( )1ز ال س فالالعاة  :بكسالالا القالالاال وإحمالالكا ال الالامل املثلالالاة التحتاا الالة ا السالالني املمملالالة أي زالالدر
فعاة.
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الصااط لعقءة ي جيومها أظد إي جبوام عن للي بن أ طالع لل اله السالم (إىل أ زالا ) زالا أاالس
 :فلمالالا أفضالالت اخلمفالالة إىل لمالالا زالالا ي للالالي لل الاله السالالم (وحمالالاي احلالالدير) إىل أ زالالا  :وزالالد
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو  :أى ناني ا اء امل وأات اي للي ناني ا ول امل.
اّلل صلا ٰ
َسعت رحمو ٰ

[ويف كنوز احلقائق أيضاف ص  ]212ولفاه  :لكل اي وصي ووارث وللي وص ي ووارفي  ،زا :
أناجه الديلما.
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل :
اّلل صاللا ٰ
[الرايض النضرة ج  1ص  ]2٢9زا  :لن بايدة زا رحمو ٰ
لكل اي وصي ووارث وإ لل ا وص ي ووارفي (زا ) ناجه الءغوي يف ععلمه.
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
[حلية ا ولياء ىب نعيم ج  2ص  ]٣6روى بسلدع لن أاس زا زالا رحمالو ٰ
(وآلالاله) وحمالالل  :اي أاالالس احمالالكع ي وض الومل ا زالالا فصالاللا ركعتالالني ا زالالا  :اي أاالالس أو عالالن يالالدنل
لل م عن هذا الءاب أعر املؤعلني وحم د املساللمني وزاهالد الغالا ا للالني ونالاني الوصال ني زالا أاالس :
زلت  :اللم اجعله رجم عن ا اصالار وكتمتاله إذ جالامل للالي لل اله السالم فقالا  :عالن هالذا اي أاالسع
فقلت  :للي  ،فقا عستء اا فالتلقه ا جعل ميسالّلل لالاي وجماله بوجماله وميسالّلل لالاي للالي بوجماله
اّلل لقالالد رأيتالالم صالاللعت ف ال ا عالالا صالاللعت ىب عالالن زءالالل  ،زالالا  :وعالالا ميلعالالىن
 ،زالالا للالالي  :اي رحمالالو ٰ
وأاالالت ةالالؤ ى لالالىن وةسالالمعم صالالوةا وةءالالني هل ال عالالا انتلف الوا ف الاله بعالالديع زالالا أبالالو اع ال  :رواع جالالابا
اجلعفي لن أ الطف ل لن أاس وع.
[اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ج  21ص  ]645روى بساللدين لالن أ حمالع د زالا يف أظالد ا
 :لالالن أ حمالالع د الت مالالا زالالا  :أزءللالالا عالالل للالالي عالالن صالالفني فلزللالالا ك الابم زالالا  :فلمالالا ااتصالالف اللمالالار
لطالالش القالالو  ،وزالالا يف اثا ممالالا  :لالالن أ حمالالع د لق صالالا زالالا  :أزءلالالت عالالن ا اءالالار عالالل للالالي لل الاله
السم اايالد الكوفالة زالا  :وللالي لل اله السالم يف اللالاا  ،فء لالا الن اسالر للالا فالاطامل الفالااى إذ
جلج يف الصحاامل فتءعه ىا عن أصحابه وأنذ ىا للا فاطامل املامل  ،زا  :فكلت
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ممالالن أنالالذ عالالل للالالي لل الاله السالالم ظالالن ةوحم ال الصالالحاامل  ،فقالالا اللالالاا  :اي أعالالر املالالؤعلني إى الالاال
اّلل حم سق ك  ،زا  :وراهع زايع علا  ،زا  :فلامل للي لل اله السالم إىل
العطش  ،فقا  :إ ٰ
عكا فقا  :اظفاوا ها هلا  ،زا  :فخفاى زا  :وكلت ف من ظفا ظن ازللا فعالا للالا ظلالا ،
زا  :فقا للي لل ه السم  :ارفعوا هذا احللا  ،زا  :فالاالالا لل اله ظالن رفعلالاع فالاذا لالني ابر ة
ط ءالالة  ،زالالا  :ف الابلا ا حمالالاى عال م أو الالو ذلالالم  ،زالالا  :فعط الاللا  ،زالالا  :فقالالا بعالالض القالالو  :لالالو
رجعلالا ف الابلا  ،زالالا  :فاجالل ىا وكلالالت فال من رجالالل  ،زالا  :فالتمسالاللاها فلال اقالالدر لل مالا  ،زالالا :
فاة لالالا الااهالالع فقللالالا  :أيالالن العالالني الالالي هالالا هلالالاع زالالا  :أيالالة لالالنيع زللالالا  :الالالي ف الابلا علمالالا واحمالالتق لا
والتمسلاها فل اقدر لل ما  ،زا  :فقا الااهع  :ي يستخاجما إي اي أو وصي.
[أيضاف اتريخ بغداد للخطيب البغـدادي ج  22ص  ]221روى بساللدع لالن ابالن لءالاا زالا  :زالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :عالالا يف الق اع الة راكالالع غالالرى الالن أربعالالة  ،فقالالا ال الاله لمالاله
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ

اّللع فقالالا  :أعالالا أى فعلالالا ال ال اي (إىل أ زالالا )
العءالالاا بالالن لءالالد املطلالالع فقالالا  :عالالن ه ال اي رحمالالو ٰ
اّللع زالالا :
اّلل وحمالالق اها الالالي لقاهالالا زوعالاله  ،زالالا العءالالاا  :وعالالن اي رحمالالو ٰ
وأن الي صالالاحل للالالا ىزالالة ٰ
اّلل وأحمالد رحمالوله حمال د ال المدامل للالا ىزالن  ،زالا العءالاا  :وعالن
ولما محزة بالن لءالد املطلالع أحمالد ٰ
اّللع زا  :وأنا للي للا ىزة عن اوي اجللالة معاعمالا عالن لؤلالؤ رطالع  ،لل مالا خمالل عالن
اي رحمو ٰ
ايزالالوى أمحالالا  ،زضالالءااا عالالن الالالدر ا بال ض للالالا رأحمالاله اتج عالالن االالور لالالذلم التالالاج حمالالءعو ركلالالا عالالا عالالن
ركالالن إي وف الاله ايزوةالالة مح الاامل ةضالالامل للااكالالع ا الالر (أي املسالالاع) لل الاله ظلتالالا نض الااوا وب الالدع ل الوامل
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل ،
اّلل ص الاللا ٰ
اّلل وأ دمحما رحم الالو ٰ
احلم الالد وه الالو يل الالا ي  :أف الالمد أ ي إل الاله إي ٰ

ف قو اخلمه  :عا هذا إي اي عاحمل أو علم عقاب  ،ف لا ي علا عن بطلا العاش  :لال س هالذا
علالالم عقالالاب وي االالي عاحمالالل وي ظاعالالل لالالاش هالالذا للالالي بالالن أ طالالالع وص الي رحمالالو رب العالالاملني ،
وإعا املتقني  ،وزاهد الغا ا للني.
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(ا) إ هاهلا علة عن الاواايى يلاحمع ذكاها يف ناكة هذا الءاب.
(علم الالا) ع الالا رواع أب الالو اعال ال يف ظل ت الاله (ج  1ص  )68روى بس الاللدع ل الالن اب الالن لء الالاا ز الالا  :كل الالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل لمد إىل للالي لل اله السالم حمالءعني لمالدا ت يعمالد إىل
اتحدث أ اللي صلا ٰ

غرع (أزو ) وذكاع ابن ظلا أيضالا يف الذيع التمالذيع (ج  1ص  )197وزالا  :أناجاله الطال اي
يف ععلمال الاله وذكال الالاع امللال الالاوى أيضال الالا يف ف ال ال ض القال الالديا يف ال ال الالاا (ج  4ص  )357وزال الالا  :أناجال الاله
الط اي لن ابن لءالاا  ،وذكالاع اهل ثمالي أيضالا يف جممعاله (ج  9ص  )113وزالا  :رواع الطال اي يف
الصغر.
(وعلما) عا رواع ابن حمعد يف طءقاةه (ج  2القسال  2ص  )34بساللدع لالن حمالمل بالن حمالعد زالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل حمالءعة ىاالر وضالعما للالد لاه الة فلمالا كالا يف
اّلل صلا ٰ
 :كاات للد رحمو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
عاضالاله زالالا  :اي لاه الالة ابعثالي ابلالالذهع إىل للالالي  ،ا أغمالي للالالا رحمالالو ٰ
اّلل
اّلل صالاللا ٰ
وحمالل وفالغل لاه الة عالا باله ظالن زالا ذلالالم فالمث عالااى كالل ذلالم يغمالا للالا رحمالو ٰ
لل اله (وآلاله) وحمالل وي الغل لاه الة عالا باله  ،فءعثالت ال يعالىن باله إىل للالي لل اله السالم ال فتصالدي باله ،
احلالالدير (أزالالو ) وذك الاع اهل ثمالالي أيضالالا يف جممعالاله (ج  3ص  )124وزالالا  :رواع الط ال اي يف الكءالالر
ورجاله رجا الصح ّلل.
(وعلما) عا ذكاع امللاوي يف ف ض القديا يف ال اا (ج  4ص  )359زالا  :أنالاج الطال اي لالن
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحم الالل ملالالا اظتض الالا زال الالت ل الاله ص الالف ة  :لك الالل اع الاأة ع الالن
اّلل ص الاللا ٰ
ذؤيالالع أ رحمالالو ٰ
اسالاهم أهالالل ةللالالا الال م وإاالالم أجل الالت أهلالي فالالا ظالالدث ظالالدث فالالإىل عالالن أجلالالاع زالالا  :إىل للالالي ،
زالالا  :زالالا اهل ثمالالي  :رجالالاله رجالالا الصالالح ّلل (أزالالو ) وجالالدى احلالالدير يف جممالالل اهل ثمالالي (ج  9ص
 )112كما ذكاع امللاوي.
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ابب

يف ااستدال حبديث علٰي وصيي
السالم
على إمامة علي علي ٰ
اّلل لل الاله
[أقـول] وأنءالار الءالاب السالالاب الالي لالت للالالا أ لل الا لل اله السالم وصال ٰالا اللالي صاللا ٰ
(وآلاله) وحمالالل هالي عالالن ا لالة القويالالة واحللالج اجلل الالة للالالا إعاعالة للالالي لل اله السالالم ونمفتاله عالالن بعالالد
اّلل لل ه (وآله) وحمل (وةوض ّلل ذلم) مما حيتاج إىل ذكا عقدعة وهالا أ الوصال ة (ز الل)
اللي صلا ٰ
هي عن أوصاع أو وصاع ةوصال ة أي لمالد ال اله كمالا يف القالاعوا وغالرع (وز الل) هالي عالن وصالا يصالا
إذا وصالالل ال الالامل بغالالرع املوصالالا يوصالالل ةصالالافه بعالالد املالالوى الالالا زءلالاله  ،والاالالاها أ ا و أزالالاب ،
وللالالا كالالل ظالالا ي كالالم يف أ الوصالالا ال حمالوامل كالالا عالالانوذا عالالن العمالالد أو عالالن وص الي يصالي العالالىن
الوصل ال هالو عتصالاال ف مالا كالا املوصالي عتصالافا ف اله  ،ولالذا ز الل  :إ الوصالاية هالي احمالتلابة املوصالا
غرع بعد عوةه يف التصاال ف ما كا لاله التصالاال ف اله عالن إنالااج ظال واحمالت فاهه أو وييالة للالا طفالل
أو جملالالو ميلالالم الوييالالة لل الاله إىل آنالالاع ( ،وعالالن هلالالا) يتضالالّلل لالالم أ الوص الي ممالالا هتلالالف وييتالاله حمالالعة
وض قا حبسع انالتمال وييالة املوصالي حمالعة وضال قا  ،فاوصال امل حمالاها اللالاا ةكالو وييالتم عقصالورة
للا ا عوا عن الدور والعقار و و ا أو للا ا طفالا وا الااني وعالن حبكممال عالن السالفمامل الالذين
كا للموصا ويية لل م  ،وإعا أوص امل ا اء امل فتكو وييتم لاعة للا ع ل
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ا عة ذكاها وأاثاها ظاها ولءالدها كءرهالا وصالغرها  ،وللالا ع الل عالا يف أيالديم عالن ا عالوا علقوهلالا
وغر علقوهلا  ،إذ كل اي أوىل أبعته عن أافسم ف كالو أوىل أبعالواهل اب ولويالة القطع الة  ،فالاذا كالا
اللي أوىل وأبعواهل كالا الوصالا كالذلم  ،ف ال ت لل اله السالم عالثم وصالي آ لل اله السالم أو
حمالالا لل الاله السالالم وص الي االالوا لل الاله السالالم أو يوفالالل لل الاله السالالم وصال ٰالا عوحمالالا لل الاله السالالم أو
مشعالالو لل الاله السالالم وصالي ل سالالا لل الاله السالالم و الالو ذلالالم عالالن أوصال امل ا اء الالامل  ،كالالل واظالالد عالاللم
يكو ذا املعالىن وصال ا لللال  ،فالاذا لافالت ععالىن الوصالي وأ أوصال امل ا اء الامل ل سالوا كاوصال امل حمالاها
اللالالاا أب ةكالالو وييالالتم عقصالالورة للالالا أع الوا املوصالالا وأطفالالاله بالالل هل ال وييالالة لاعالالة للالالا عالالا كالالا
املوص الي ول الالا لل الاله وعتصالالافا ف الاله عالالن ا ع الوا وا افالالس  ،فقالالد لافالالت أ أنءالالار الءالالاب السالالاب الالالي
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل أو هالالو نالالاني ا وص ال امل
لالالت للالالا أ لل الالا لل الاله السالالم وص الي اللالالي صالاللا ٰ
ونالالره هالالي عالالن ا لالالة القويالالة واحللالالج اجلل الالة للالالا أ لعلالالي لل الاله السالالم عالالا كالالا اثبتالالا لللال صالاللا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل عالالن الوييالالة العاعالالة للالالا املالالؤعلني أافسالالم وأع الواهل ع عالالا  ،وهالالذا هالالو ععالالىن
ٰ
اإلعا واخلل فة.
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ابب

اّلل علي وآل وسلٰم
السالم وارث النيب صلٰى ٰ
ىف أن علياف علي ٰ
وأحق ب من غ ه
اّلل لل الاله (وآلالاله)
[أقــول] زالالد حمالالء علالالا (ص  )35يف ابب للالالي لل الاله السالالم وص الي اللالالي صالاللا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمالل  ،عثالل
السم وارث اللي صلا ٰ
وحمل ذكا أظا ير عتعد ة يف أ لل ا لل ه ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحم الالل يف ظالالدير حمالاللما  :فالالا وص ال ي ووارف الي يقض الي ي الالي ويلل الالز
زولالاله صالاللا ٰ

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يف ظالدير زالد ذكالاع
السالم أو زولاله صاللا ٰ
عولدي للي بن أ طالالع لل اله ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يف
امللالالاوي  :لكالالل االالي وص الي ووارث وللالالي وص ال ي ووارفالالا  ،أو زولالاله صالاللا ٰ
ظ الالدير باي الالدة  :لك الالل ا الالي وص ال ٰالا ووارث وإ لل الالا وصال ال ي ووارفال الي  ،وه الالذع بق الالة ع الالا ور يف ذل الالم
اذكاها يف هذا الءاب عستقم (فلقو ) :

[مس ــتدر الص ــحيح ج  6ص  ]215روى بس الاللدين ل الالن أ احم الالحاي ز الالا  :حم الالالت ز الالث ب الالن
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل واكال ع زالالا  :االاله كالالا أوللالالا بالاله
اّلل صالاللا ٰ
العءالالاا ك الالف ورث للالالي رحمالالو ٰ
حلوزا وأفدى به لزوزا (زا ) هذا ظدير صح ّلل ايحملا (أزو ) وذكاع املتقي أيضا يف كلز العمالا
(ج  6ص  )411وز الالا  :أناج الاله اب الالن أ فال ال ءة  ،ورواع اللس الالاهي أيض الالا يف نصاهص الاله (ص )28
بطايقني رتلفني يف اللف .
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[أيضـاف مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]21٣روى بسالاللدع لالالن ابالالن لءالاا زالالا  :كالالا للالالي لل الاله
السالالم يقالالو يف ظ الالاة رحمالالو اّلل صالاللا اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل إ اّلل يقالالو ( :أَفَ ـِْ ْن همـ َ ِ
ٰ
ٰ
ٰ
ـاو أ َْو قت ـ َ
ِ
اّلل ل ن عاى أو زتالل زالاةلن
انْـ َقلَْبـت ْم َع ه
اّلل  ،و ٰ
اّلل ي القلع للا ألقابلا بعد إذ هداى ٰ
لى أَ ْع هقابِك ْم) و ٰ

اّلل إي نالوع وول اله وابالن لمالاله ووارث للماله فمالن أظال باله عالالىنع
للالا عالا زاةالل لل اله ظالالن أعالوى  ،و ٰ
(أزال الالو ) وذكال الالاع اهل ثمال الالي أيضال الالا يف جممعال الاله (ج  9ص  )134وزال الالا  :رواع الط ال ال اي ورجالال الاله رجال الالا
الص الالح ّلل  ،وذك الالاع ا الالع الطال ال ي يف الال الااي اللض الالاة (ج  2ص  )226وز الالا  :أناج الاله أمح الالد يف
امللازالالع  ،واللسالالاهي أيضالالا يف نصاهصالاله (ص  )18والالالذهي أيضالالا رتصالاا يف ع الزا ايلتالالدا (ج 2
ص .)285
[خصائص النسائي ص  ]29روى بسلدع لن رب عالة بالن عاجالد إ رجالم زالا لعلالي بالن أ طالالع
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
لل ه السم  :اي أعر املؤعلني ت ورفت و ألماعمع زا  :عل رحمالو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ال بالي لءالد املطلالع فصاللل هلال عالدا عالن
اّلل صاللا ٰ
وحمالل ال أو زالا لالا رحمالو ٰ
الطعا فاكلوا ظن فءعوا وبقا الطعا كما هو كاااله ت ميالس  ،ا لالا بغمالا ف الابوا ظالن رووا وبقالا
ال ااب كااه ت ميس ال أو ت ي اب ال فقا  :اي بي لءالد املطلالع إي بعثالت الال ك ناصالة وإىل اللالاا
لاعة وزد رأيالت عالن هالذع اآليالة عالا زالد رأيالت  ،وأيكال يءالايعىن للالا أ يكالو أنالي وصالاظ ووارفالاع

فل يق ال ه أظد فقمت ال اله وكلالت أصالغا القالو  ،فقالا  :اجلالس ا زالا  :فالمث عالااى كالل ذلالم
أزالالو ال الاله ف قالالو  :اجلالالس ظالالن كالالا يف الثالثالالة ضالالاب ب الالدع للالالا يالالدى ا زالالا  :فءالالذلم ورفالالت ابالالن
لمي و لمي.
(أزو ) ورواع ابن جايا الط ي أيضا يف اترهه (ج  2ص .)63
(وذكالالاع) املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  6ص  )418وزالالا  :أناجالاله أمحالالد بالالن ظلءالالل وابالالن
جايا والض امل املقدحمي.
[الرايض النضرة للمحب الط ي ج  1ص  ]2٢9زا  :لن ععاذ زا  :زا للي لل ه السم :
اّلل عا أرث علمع زا  :عا ياث
اي رحمو ٰ
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اّلل وحملة اء ه (زا ) ناجه ابن احلضاعي.
اللء و بعضم عن بعض كتاب ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل بالني أصالحابه زالا
[كنا العمال ج  5ص  ]04زا  :ملا أنالي اللالي صاللا ٰ
للي لل ه السم  :لقد ذهع روظا وااقطل بماي ظني رأيتم فعلت أبصحابم عا فعلالت غالري
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
فا كا هذا عن حمخ
اّلل صاللا ٰ
للي فلالم العتال والكااعالة  ،فقالا رحمالو ٰ
ٰ
 :والالالذى بعثالالىن ابحل ال عالالا أناةالالم إي للفس الي وأاالالت عالالي اللزلالالة هالالارو عالالن عوحمالالا غالالر أاالاله ي االالي
اّللع زا  :عا ورفت ا اء امل عالن زءلالا
بعدي  ،وأات أني ووارفي  ،زا  :وعا أرث علم اي رحمو ٰ
 ،زالالا  :وعالالا ورفالالت ا اء الالامل عالالن زءلالالمع زالالا  :كتالالاب ر ال وحمالاللة اءال م  ،وأاالالت ععالي يف زصالالاي يف
اجللة عل فاطمة ابلي وأات أني ورف قي (زا ) أناجه أمحالد بالن ظلءالل يف كتالاب علازالع للالي لل اله
السم وابن لساكا.
(أزو ) وذكاع املتقي يف كلز العمالا اثا الا يف (ج  5ص  )41يف ظالدير طويالل  ،وهكالذا ا الع
اّلل لل الاله
اّلل ص الاللا ٰ
الطال ال ي يف الال الااي اللض الالاة يف (ج  1ص  )13وما يف آن الالاع  :ا ة الالم رحم الالو ٰ
اّلل يلاالا بعضالالم إىل بعالض  ،زالالا املتقالالي :
(وآلاله) وحمالالل إنالواى للالالا حمالار عتقالالابلني ؛ املتحالالابني يف ٰ
هالالذا احلالالدير أناجالاله عالالالة عالالن ا همالالة كالالالءغوي والطال اىن يف ععلم ممالالا والءالالاور ى يف املعافالالة وابالالن
لدى  ،وزا ا ع  :أناجه احلاف أبو القاحم الدع قا يف ا ربعني الطوا .
[أيضاف املتقي يف كنا العمال ج  0ص  ]55زا  :لالن للالي لل اله السالم زالا  :نلالت للالا االي
اّلل لل ه (وآله) وحمل وهو عايض فاذا رأحمه يف ظلالا رجالل أظسالن عالا رأيالت عالن اخللال ،
اّلل صلا ٰ
ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ىهال فلمالا نلالت لل اله زلالت  :أ االو فقالا الاجالل  :أ إىل ابالن
والل صلا ٰ

لمالم فااالت أظال باله عالي فالداوى علممالا  ،فقالا الاجالل وجلسالت عكاااله ووضالعت رأا اللالي صاللا
اّلل
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يف ظلالالاي كمالالا كالالا يف ظلالالا الاجالالل فمكثالالت حمالالالة ا إ اللالالي صالاللا ٰ
ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل احمالالت ق فقالالا  :أيالالن الاجالالل الالالذي كالالا رأحم الي يف ظلالالاعع فقلالالت  :ملالالا نلالالت
لل م لاي ا زا  :أ إىل ابن لمم فاات
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أظ به عي ا زا فللست عكااه  ،زا  :فمل ةدرى عن الاجلع زلالت  :ي أب أاالت وأعالا زالا
 :ذاك ج يل كا حيدفي ظن نف لي وجعي و ت ورأحما يف ظلاع  ،زالا  :أناجاله أبالو لمالاو
الزاهد يف فواهدع.
(أز الالو ) وذك الالاع ا الالع الط ال ي أيض الالا يف ال الااي اللض الالاة (ج  2ص  )219وز الالا  :أناج الاله أب الالو
لمالا دمحم اللغالالوي  ،ويؤيالد ع الالاهدة للالالي لل اله السالالم ج ه الالل ال ولالو بصالالورة رجالالل ال عالا ذكالالاع ا الالع
الطال ي يف الالااي اللضالالاة (ج  2ص  )219وزالالا  :لالالن ابالالن لءالالاا ال وزالالد ذكالالا للالالدع للالالي لل الاله
السالم ال زالا  :إاكال ةالذكاو رجالم كالا يسالمل وطمل ج يالل فالوي ب تاله  ،زالا  :أناجاله يف امللازالع
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل عالالن غالالرع يف
اّلل صالاللا ٰ
(كمالا) أاالاله يؤيالالد كالالو للالالي لل الاله السالالم أظال باحمالالو ٰ
وضل رأحمه يف ظلاع عا ذكاع الزر الاي يف الك الاال يف ذيالل ةفسالر زولاله ةعالاىل َ :و ِْج َء يَ ْو َمئْذر
َ َ َّ َ
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
ِْبهنم  ،يف حمورة الفلا  ،زالا  :وروى أاالا ملالا ازلالت ةغالر وجاله رحمالو ٰ
السالالم فلالالامل فاظتضالالله عالالن
وحمالالل ولالالاال يف وجمالاله ظالالن افالالتد للالالا أصالالحابه فالالان وا لل الالا لل الاله ٰ
اّلل أب أات وأعا عا الذي ظدث ال الو ع وعالا الالذي غالركع
نلفه وزءله بني لاةق ه ا زا  :اي اي ٰ
فالالتم لل الاله اآليالالة  ،فقالالا للالالي لل الاله السالالم  :ك الالف جيالالامل الالاع زالالا  :جيالالامل الالا حمالالءعو الالالف علالالم
يقو واا بسءعني الف معا فت ا فا ة لو ةاكت يظازت أهل اجلمل.
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ابب

يف ااستدال بقول (ص)
السالم
علي وار ي على إمامة علي علي ٰ
اّلل لل الاله
[أزالالو ] وأنءالالار الءالالاب السالالاب الالالي لالالت للالالا أ لل الالا لل الاله السالالم وارث اللالالي صالاللا ٰ
اّلل لل اله (وآلاله)
(وآله) وحمل مما ميكن ايحمتدي ا للا إعاعة للي لل اله السالم بعالد اللالي صاللا ٰ
وحمل  ،وةوض ّلل ذلم مما حيتاج إىل ذكا عقدعة رتصالاة  ،وهالا ب الا ععالىن التعصال ع والعالو بلحالو
اينتصار فلقو  :إ وارث امل ت إذا كالا علحصالاا الالن لاله الفالا يف الكتالاب العزيالز كاللصالف أو
الثلر أو الابل و و ذلم (فتارة) ةزيد المكة للا الفايضة فح ل ذ ةقالو العاعالة ابلتعصال ع  ،أي ر
الزاهالالد للالالا العصالالءة وه ال أزالالارب امل الالت عالالن أب الاله وأبلالاله و أعالاله وبلتالاله  ،فالالاذا كالالا ال الوارث علحص الاا
ابلءلالالت فاللصالالف يعطالالا للءلالالت االاله فاضالالما ويعطالالا اللصالالف اآلنالالا للعصالالءة (وأنالالاى) ةالاللقع المكالالة
لالالن الفايضالالة وظ ل الالذ ةقالالو العاعالالة ابلعالالو أي بالالورو الالاللقع للالالا اجلم الالل فالالاذا نلالالف امل الالت بلتالالني
وأبالالوين وموجالالا فللءلتالالني فلثالالا و بويالاله لكالالل واظالالد علممالالا السالالدا وللالالزوج الابالالل فتالاللقع المكالالة لالالن
الفايضة القدار الابل ف ومع اللقع للا الكل  ،وكل عن التعص ع والعو للالد اإلعاع الة ابطالل اصالا
و العصءة ،

وفتوى فعلد ماي ة المكة يا الزاهد للا ذوي الفاو
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ففال الي املث الالا ا و ةعطال الي الءل الالت ع الالل امل الالا اص الالفه فاض الالا واص الالفه ر ا  ،ولل الالد اقص الالا المك الالة ل الالن
الفايضالالة يالالا الالاللقع للالالا الءلتالالني ناصالالة و اجلم الالل للالاللع (إذا لافالالت) هالالذا كلالاله فالالالل أ لل الالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ابعالالاع املسالاللمني
اّلل صالاللا ٰ
لل اله السالالم لال س هالالو ممالالن يالالاث املالالا عالن رحمالالو ٰ

العاعة واخلاصة ع عا  ،أعا للد العاعة ف ا وإ زالوا ابلتعص ع ولكلم يقالدعو العال عطلقالا ولالو
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل للالالا ابالالن الع ال عطلقالالا ولالالو
كالالا عالالن ا ب كالعءالالاا ابللسالالءة إىل اللالالي صالاللا ٰ
اّلل
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فالاللي صاللا ٰ
كا عن ا بوين كعلي لل اله السالم ابللسالءة إىل اللالي صاللا ٰ
اّلل
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل الالالذي ت هلالالف إي بلتالالا واظالالدة اصالالف أعوالالاله الالالذهع العاعالالة لفاطمالالة حمالالم ٰ
لل مالالا واصالالفه اآلنالالا لعمالاله العءالالاا  ،وإعالالا للالالد اخلمصالالة ف ا ال ي يقولالالو ابلتعص ال ع فاملالالا كلالاله
اّلل لل مالالا فاضالالا ور ا (ولل الاله) فعلالالي لل الاله السالالم ابعالالاع املسالاللمني ممالالن ي اصال ع لالاله
لفاطمالالة حمالالم ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل إراث فم بد عن محالل ةلالم ا نءالار الالوار ة كلمالا يف
اّلل صلا ٰ
عن أعوا رحمو ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل للالالا كواالاله واراث لعلمالاله  ،كمالالا ةقالالد
أ لل الالا لل الاله السالالم وارث اللالالي صالاللا ٰ
اّلل إىن نوع وول ه وابن لمه ووارث للماله اخل  ،وىف روايالة ععالاذ
التصايّلل به يف رواية ابن لءاا  :و ٰ
اّلل وحمالاللة اء الاله ويف
اّلل عالالا أرث علالالمع زالالا  :عالالا يالالاث اللء الالو بعضالالم عالالن بعالالض كتالالاب ٰ
اي رحمالالو ٰ
اّللع زا  :عالا ورفالت ا اء الامل عالن زءلالي  ،زالا  :وعالا
ظدير املؤاناة زا  :وعا أرث علم اي رحمو ٰ
ورفت ا اء امل عن زءلالمع زالا  :كتالاب ر ال وحماللة اءال م (اخل) فالاذا فءالت أ لل الا لل اله السالم هالو
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل وأاه الذي ورث عالن رحمالو ٰ
الوارث لعل اللي صلا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل كمالالا هالالو
اّلل صالاللا ٰ
وحمالالل لل ال الكتالالاب والسالاللة فءالالت أاالاله اإلعالالا بعالالد رحمالالو ٰ

ال ا يف ا اء امل السابقني  ،فا وارث للمم والعارال بسلتم للا اللحالو الكاعالل التالا كالا هالو
اإلعا عن بعدع  ،والعلمامل وإ كااوا أيضالا ورفالة ا اء الامل يف العلال ولكالن لال س للممال كعلال اإلعالا ،
فوارث الكتاب والسلة بلحو
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ايطالالمي ي يكالالو إي اإلعالالا  ،وحمالالاها العلمالالامل عالالن ا عالالة يعلمالالو ف ال ا عالالن للالالو ا اء الالامل كمالالا ي
هفا.
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ابب

يف قول النيب (ص)  :إين اتر فيكم الثقل
[ص ــحيا مس ــلم] يف كت الالاب فض الالاهل الص الالحابة يف ابب ع الالن فض الالاهل لل الالي ب الالن أ طال الالع لل الاله
السم  ،روى بسلدع لن يزيد بن ظ الا زالا  :ااطلقالت أى وظصالني بالن حمال ة ولمالا بالن عسالل إىل
اّلل صاللا
ميد بن أرز فلمالا جلساللا ال اله زالا لاله ظصالني  :لقالد لق الت اي ميالد نالرا كثالرا رأيالت رحمالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وَسعالالت ظديثالاله وغالالزوى ععالاله وصالالل ت نلفالاله  ،لقالالد لق الالت اي ميالالد نالرا كثالرا
ٰ
اّلل لقالالد
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  ،زالالا  :اي بالالن أنالالي و ٰ
اّلل صالاللا ٰ
ظالالدفلا اي ميالالد عالالا َسعالالت عالالن رحمالالو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل صاللا ٰ
ك حمي وزد لمدي واس ت بعض الذي كلالت ألالي عالن رحمالو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
فما ظدفتك فازءلوع وعا ي أظدفك فم ةكلفوا اله  ،ا زالا  :زالا رحمالو ٰ
اّلل وأفىن لل ه وولال وذكالا ا زالا :
وحمل يوعا ف لا نط ءا الامل يدلا مخا بني عكة واملديلة فحمد ٰ
أعا بعد أي اي أيمالا اللالاا فا الا أى ب الا يوفالم أ أيي رحمالو رىب فاج الع وإي اترك فال ك فقلالني ،

اّلل
اّلل واحمتمس الالكوا بالاله  ،فح الالر لل الالا كت الالاب ٰ
اّلل ف الاله اهل الالدى واللالالور فخ الالذوا بكت الالاب ٰ
أوهلمالالا كت الالاب ٰ
اّلل
اّلل يف أهالالل ب الالي  ،أذكالالاك ٰ
اّلل يف أهالالل ب الالي  ،أذكالالاك ٰ
ورغالالع ف الاله ؛ ا زالالا  :وأهالالل ب الالي أذكالالاك ٰ
يف أهل ب ي  ،فقا له ظصني  :وعن أهل ب ته اي ميدع أل س اساؤع عن أهل ب تهع
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زا  :اساؤع عن أهل ب ته ولكن أهل ب ته عن ظا الصالدزة بعالدع  ،زالا  :وعالن هال ع زالا  :هال آ
للي لل ه السم وآ لق ل وآ جعفا وآ لءاا  ،زا  :كل هؤيمل ظا الصدزةع زا  :اع .
(أزو ) ورواع عسل أبحماا د أنا أيضالا لالن ميالد بالن أرزال زالا يف بعضالما  :فقللالا  :عالن أهالل ب تاله
اّلل إ املالاأة ةكالو عالل الاجالل العصالا عالن الالدها ا يطلقمالا فمجالل إىل أب مالا
اساؤعع زالا  :ي  ،وأـ ٰ
وزوعمالالا  ،أهالالل ب تالاله أصالالله ولصالالءته الالالذين ظاع الوا الصالالدزة بعالالدع ( ،ورواع) أمحالالد بالالن ظلءالالل أيضالالا يف
عسالاللدع (ج  4ص ( ، )366ورواع) الء مقالالي أيضالالا يف حمالاللله (ج  2ص  )148و (ج  7ص )31
ابن الالتمال يس الالر يف اللفال ال ( ،ورواع) ال الالدارعا أيض الالا يف حم الاللله رتصال الاا (ج  2ص  ، )431واملتق الالا
أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  1ص  )45رتص الاا وزالالا  :لعءالالد بالالن مح الالد يف عسالاللدع لالالن ميالالد بالالن أرز ال
(وىف ج  7ص  )112بطالايقني وزالالا يف كالالل علممالالا  :أناجالاله ابالالن جايالالا ( ،ورواع) الطحالالاوى أيضالالا
يف ع كل اآلاثر (ج  4ص .)368
[ص ــحيا الذمـ ـ ي ج  1ص  ]649روى بس الاللدع ل الالن أ حم الالع د وا لم الالش ل الالن ظء الالع ب الالن أ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :إي اترك فال ك عالالا إ
اّلل صالاللا ٰ
اثبالالت لالالن ميالالد بالالن أرزال زالالاي  :زالالا رحمالالو ٰ
اّلل ظءالل ممالدو عالن السالمامل إىل ا ر
كسكت به لن ةضلوا بعدي أظد ا ألا عن اآلنا كتالاب ٰ
للي احلو  ،فااااوا ك ف ختلفوي ف مما.
 ،ولمي أهل ب ي ولن يتفازا ظن يا ا ٰ
(أزالالو ) ورواع ابالالن ا فالالر اجلالالزري أيضالالا يف أُحمالالد الغابالالة (ج  2ص  )12والسال وطي أيضالالا يف الالالدر
امللثور يف ذيل ةفسر آية املو ة يف حمورة ال ورى وزا  :أناجه ابن اياءاري يف املصاظف.
اّلل
اّلل زالالا  :رأيالالت رحمالالو ٰ
[صــحيا الذم ـ ي ج  1ص  ]649روى بسالاللدع لالالن جالالابا بالالن لءالالد ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل يف ظلته يو لافة وهو للا ىزته القصوى هطالع فسالمعته يقالو  :اي
صلا ٰ
اّلل  ،ولمي أهل ب الي (زالا ) ويف
أيما اللاا إىن زد ةاكت ف ك عا إ أنذني به لن ةضلوا  ،كتاب ٰ
الءاب لن أ
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ذر وأىب حمع د وميد بن أرز وظذيفة بن أحم د (أزو ) وذكاع املتقي أيضالا يف كلالز العمالا (ج  1ص
 )48وزا  :أناجه ابن أ ف ءة واخلط ع يف املتف واملفمي لن جابا.
[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]248روى بسالاللدع لالالن أ الطف الالل لالالن ميالالد بالالن أرزال زالالا  :ملالالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل عن ظلة الو اع واز غديا نال أعالا بالدوظاى فقممالن
اّلل صلا ٰ
رجل رحمو ٰ
اّلل
فقا  :كاي زد ل ت فاجءت  ،إىن زد ةاكت ف ك الثقلالني أظالد ا أكال عالن اآلنالا  ،كتالاب ٰ
اّلل
ةعاىل ولمةا فااااوا ك ف ختلفالوي ف ممالا فاامالا لالن يفمزالا ظالن يالا ا لل ٰالي احلالو ا زالا  :إ ٰ
لالالز وجالالل عالالويي وأى عالالوىل كالالل عالالؤعن ا أنالالذ ب الالد للالالي لل الاله السالالم فقالالا  :عالالن كلالالت عالالويع فمالالذا
ول الاله  ،اللمال وا عالالن وايع  ،ولالالا عالالن لالالا اع وذكالالا احلالالدير بطولالاله (ا زالالا ) هالالذا ظالالدير صالالح ّلل
للا فاط ال خني.
(أزالالو ) ورواع اللسالالاهي أيضالالا يف نصاهصالاله (ص  )21وزالالا يف آن الالاع فقل الالت لزيالالد َ :سعتالاله عالالن
اّلل لل ه (وآله) وحمل ع فقا  :وإااله عالا كالا يف الالدوظاى أظالد إي رآع بع لاله وَسعاله
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
أبذا الاله ( ،وذكالالاع) املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  1ص  )48وزالالا  :للط ال اي يف الكءالالر لالالن أ
الطف الالل لالالن ميالالد بالالن أرز ال (وىف ج  6ص  )391وزالالا  :أناجالاله ابالالن جايالالا  ،ا زالالا  :لالالن لط الالة
العويف لن أ حمع د اخلدري عثل ذلم  ،أناجه ابن جايا.
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]248روى بسلدع لن حملمة بن كم ل لن أب ه لالن أ الطف الل
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل بالالني عكالالة
اّلل صالاللا ٰ
لالالن ابالالن وافلالالة أاالاله َسالالل ميالالد بالالن أرزال يقالالو  :االالز رحمالالو ٰ
اّلل
واملديلالالة للالالد فالاللااى مخالالس وظالالاى لاالالا فكالاللس اللالالاا عالالا حت الت ال الاللااى ا راا رحمالالو ٰ

اّلل وأفالىن لل اله وذكالا وولال فقالا :
اّلل لل ه (وآله) وحمل ل ة فصلا ا زالا نط ءالا فحمالد ٰ
صلا ٰ
اّلل أ يقالالو (ا ز الالا ) أيمالالا اللالالاا إىن اترك ف ال ك أع الاين لالالن ةض الاللوا إ اةءعتمو الالا  ،و الالا
عالالا فالالامل ٰ
اّلل  ،وأهل ب الي لالمي (ا زالا ) أةعلمالو أىن أوىل ابملالؤعلني عالن أافسالم فالمث عالااىع زالالوا
كتاب ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :عالن كلالت عالويع فعلالي عالويع (زالا ) ظالدير
اّلل صلا ٰ
 :اع  ،فقا رحمو ٰ
حملمة بن
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كم الالل صالالح ّلل للالالا فالالاطمما أي الءخالالاري وعسالالل ( ،أزالالو ) وذكالالاع ابالالن ظلالالا أيضالالا يف ص الوالقه
رتصاا (ص  )89وزا  :هي رواية صح حة.
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]209روى بسلدع لن عسل بن صء ّلل لن ميالد بالن أرزال زالا :
اّلل وأهل ب الي وإامالا لالن
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :إىن اترك ف ك الثقلني كتاب ٰ
اّلل صلا ٰ
زا رحمو ٰ
للي احلو (زا ) هذا ظدير صح ّلل ايحملا للا فاط ال خني.
يتفازا ظن يا ا ٰ
[مسند اممام أْحـد بـن حنبـ ج  6ص  ]2٢روى بساللدع لالن أ حمالع د اخلالدرى لالن اللالي صاللا
اّلل لالز
اّلل لل ه (وآله) وحمل زا  :إي أوفالم أ أ لالا فاج الع  ،وإىن اترك فال ك الثقلالني كتالاب ٰ
ٰ

اّلل ظءالالل ممالالدو عالالن السالالمامل إىل ا ر  ،ولمةالالا أهالالل ب الالي  ،وإ اللط الالف
وجالالل  ،ولمةالالا كتالالاب ٰ
أن ال ىن أامالالا لالالن يفمزالالا ظالالن يالالا ا للال ٰالي احلالالو فالالااااوىن ختلفالالوىن ف ممالالا (أزالالو ) ورواع أيضالالا يف
(ص  14وص  26وص  )59ابنتمال يسالر يف اللفال ( ،وذكالاع) الفخالا الالاامي أيضالا يف ةفسالرع
َ

َ

َ ُ

ه َ
َ َْ ُ َْ
ِيعذا َوال ٰ َََّ َّبْذوَ يف حمالورة آ لمالاا ،
ّٰلل ْ
يف ذيل ةفسالر زولاله ةعالاىل  :و َْعت ْصذموَ ْحْذ ْ َ ْ
(وذكالالاع) املتقالالي أيضالالا يف كل الالز العمالالا (ج  1ص  )47وزالالا  :يب الالن أ ف ال ءة وأىب يعل الالا ل الالن أ
حمالالع د (وىف ص  )47اثا الالا ابنالالتمال يسالالر  ،وزالالا  :للءالالاور ى لالالن أ حمالالع د (وىف ص  )47اثلثالالا
ابن الالتمال يس الالر وز الالا  :ىب يعل الالا يف عس الاللدع والط ال اىن يف الكء الالر ل الالن أ حم الالع د (وىف ص )48

أيضا ابنتمال يسالر  ،وزالا أيضالا  :ىب يعلالا يف عساللدع والطال اي يف الكءالر لالن أ حمالع د (وىف
ص  )97وزالالا  :أناجالاله ابالالن جايالالا يف الالذيع اآلاثر (وذكالالاع) اهل ثمالالي أيضالالا يف جممعالاله (ج  9ص
 )163وزا  :رواع الط اي يف ا وحم .
ورواع ابن حمعد أيضا يف طءقاةه (ج  2القس  2ص .)2
[مسند اممام أْحد بـن حنبـ ج  0ص  ]6٢2روى بساللدع لالن للالي ابالن رب عالة زالا  :لق الت ميالد
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
بن أرز وهالو انالل للالا املختالار أو نالارج عالن للالدع فقلالت لاله  :أَسعالت رحمالو ٰ
(وآله) وحمل يقو  :إي اترك ف ك

55

الثقلنيع زا  :اع ( ،أزو ) ورواع الطحاوي أيضا يف ع كل اآلاثر (ج  4ص .)368
[مسند اممام أْحد بن حنب ج  5ص  ]292روى بطايقني لن ميد ابن اثبت زالا  :زالا رحمالو
اّلل ظءالالل ممالالدو عالالا بالالني السالالمامل
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :إي اترك فال ك نل فتالالني كتالالاب ٰ
اّلل صالاللا ٰ
ٰ

وا ر ال أو عا بني السمامل إىل ا ر ال ولمي أهل ب ي  ،وإاال لالن يتفازالا ظالن يالا ا لل ٰالي احلالو
(أزالالو ) وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  1ص  )44وزالالا  :للطال اىن يف الكءالالر لالالن ميالالد بالالن
اثبت (وىف ص  )47وزا  :أناجه لءد بن مح الد وابالن ا اءالارى لالن ميالد بالن اثبالت (ويف ص )47
اثا ا وزا  :للط اي يف الكءر ولسع د بن علصور يف حملله لن ميد بن اثبت  ،وللطال اي يف الكءالر
أيضالالا لالالن ميالالد بالالن أرزال (ويف ص  )98وزالالا  :أناجالاله ابالالن جايالالا يف الالذيع اآلاثر  ،وذكالالاع امللالالاوى
أيضالالا يف فال ض القالالديا يف املالالع (ج  3ص  )14وزالالا يف ال الالاا ال بعالالد أ اقالالل لالالن اهل ثمالالي ةوف ال
رجاله ال عا هذا لفاه  :ورواع أيضا أبو يعلا بسلد ي أبا باله  ،واحلالاف لءالد العزيالز ا نضالا  ،وما
أاالاله زالالا يف ظل الالة ال الالو اع (إىل أ زالالا ) ز الالا السالالممو ي  :ويف الء الالاب ع الالا يزيالالد لل الالا ل الاين ع الالن
الصالالحابة (ااتمالالا) وزالالا ابالالن ظلالالا يف ص الوالقه (ص  )136وهلالالذا احلالالدير طالالاي كثالالرة لالالن بضالالل
ول اين صحاب ا ي ظاجة للا بءسطما (ااتما).
[حلية ا ولياء ىب نعيم ج  2ص  ]655روى بسلدع لالن ظذيفالة ابالن أحمال د الغفالارى زالا  :زالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :أيمالا اللالاا إي فالاطك وإاكال وار و لل ٰالي احلالو  ،فالاي
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
اّلل حمالءع
للي لن الثقلني فااااوا ك الف ختلفالوي ف ممالا  ،الثقالل ا كال كتالاب ٰ
حماهلك ظني ةا و ٰ
اّلل وطافالاله أبيالالديك فاحمتمسالكوا بالاله ي ةضالاللوا وي ةءالالدلوا  ،ولالالمي أهالل ب الالي فااالاله زالالد اءالالاىن
طافاله ب الالد ٰ

اللط الالف اخلءالالر أامالالا لالالن يفمزالالا ظالالن يالالا ا للال ٰالي احلالالو (أزالالو ) ورواع اخلط الالع الءغالالدا ي أيضالالا يف
اتري الالخ بغ الالدا (ج  8ص  ، )442وذك الالاع املتق الالي أيض الالا يف كل الالز العم الالا (ج  7ص  )225وز الالا :
أناجه الط اي وأبو اع يف
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ظل تال ال الاله واخلط ال ال الالع .وذكال ال الالاع اهل ثمال ال الالي أيضال ال الالا يف جممعال ال الاله (ج  11ص  )363وزال ال الالا  :رواع الط ال ال ال اي
ابحملا ين.
[حلية ا ولياء ىب نعيم ج  8ص  ]٣0روى بساللدع لالن للالي لل اله السالم زالا  :نطالع رحمالو
اّلل لل ه (وآله) وحمل ابجلحفة فقا  :أيما اللالاا ألسالت أوىل بكال عالن أافسالك ع زالالوا :
اّلل صلا ٰ
ٰ
بل الالا  ،ز الالا  :ف الالاي ك الالاهن لكال ال لل الالا احل الالو فاط الالا وحم الالاهكل ل الالن افلت الالني ل الالن الق الالاآ ول الالن ل الالمي
(احلدير).
اّلل بالن ظلطالع
(أزو ) ورواع ابن ا فر اجلزرى أيضا يف أُحمد الغابالة (ج  3ص  )147لالن لءالد ٰ
اّلل بن ظلطع وزا  :رواع الط اي.
 ،وذكاع اهل ثمي أيضا يف جممعه (ج  5ص  )195لن لءد ٰ
[كنا العمال ج  2ص  ]0٢ولفاه  :إي لك فاط وإاكال وار و لل َّالي احلالو  ،لاضاله عالا بالني
ص الاللعامل إىل بص الالاى  ،ف الاله ل الالد الكواك الالع ع الالن ز الالدظا ال الالذهع والفض الالة ف الالااااوا ك الالف ختلف الالوي يف

اّلل وطاف الاله
اّلل حمالالءع طافالاله ب الالد ٰ
اّللع زالالا  :ا ك ال كت الالاب ٰ
الثقلالالني  ،ز الالل  :وعالالا ال الالثقم اي رحمالالو ٰ
أبيديك فتمسكوا به لن ةزلوا وي ةضلوا  ،وا صغا لمي وإاما لن يتفازا ظن يا ا لل َّالي احلالو ،
وحمالت هلما ذلم رىب  ،وي ةقالدعو ا فتملكالوا وي ةعلمو الا فاامالا أللال عاللك  ،زالا  :للطال اي يف
الكءر لن ميد بن اثبت.
[كنـا العمـال ج  2ص  ]8٣زالا  :لالن دمحم بالن لمالا بالن للالي لالن أب اله لالن للالي بالن أ طالالع
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زالالا  :إي زالالد ةاكالالت فال ك عالالا إ أنالالذني بالاله لالالن
لل الاله السالالم إ اللالالي صالاللا ٰ
اّلل وحمالءع أبيالديك  ،وأهالل ب الي (زالا ) أناجاله ابالن جايالا يف الذيع
اّلل حمءع ب د ٰ
ةضلوا  ،كتاب ٰ

اآلاثر وصالالححه (أزالالو ) وذكالالاع اهل ثمالالي أيضالالا يف جممعالاله (ج  9ص  )163ولفاالاله  :لالالن للالالا ابالالن
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :إي عقءالو  ،وإىن زالد
اّلل صاللا ٰ
أ طالع لل ه السم زا  :زا رحمو ٰ
اّلل وأهالالل ب الالي ال وإاكال لالالن ةضالاللوا بعالالد ا (احلالالدير) زالالا  :رواع
ةاكالت فال ك الثقلالالني ال يعالىن كتالالاب ٰ
الءزار.
[اهليثمي يف جممع ج  8ص  ]2٣0زا  :ولن ظذيفة بن أحم د
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اّلل لل ه (وآله) وحمل عالن ظلالة الالو اع االا أصالحابه لالن فاللااى
اّلل صلا ٰ
زا  :ملا صدر رحمو ٰ
عتفازاى ابلءطحامل أ يلزلوا حتتمن  ،ا بعالر الال من فقال عالا حتالتمن عالن ال الوك ولمالد الال من فصاللا
للالالدهن ا زالا فقالالا  :اي أيمالالا اللالالاا إاالاله زالالد اءالالاي اللط الالف اخلءالالر أاالاله ت يعمالالا االالي إي اصالالف لمالالا
الذي يل ه عن زءلاله وإي بالن يوفالم أ أُ لالا فاُج الع وإىن عسالؤو وأاالت عسالؤولو  ،فمالاذا أاالت
اّلل نرا زا  :أل س ة المدو أ
زاهلو ع زالوا  :ا مد أام زد بلغت وجمدى واصحت فلزاك ٰ
اّلل وأ دمحما لءدع ورحمالوله وأ جلتاله ظال وىرع ظال وأ املالوى ظال وأ الءعالر ظال بعالد
ي إله إي ٰ
اّلل يءعالر عالن يف القءالورع زالالوا  :بلالا ا المد بالذلم  ،زالا
املوى وأ السالة آة ة ي ريع ف مالا وأ ٰ

اّلل عويى وأى عوىل املؤعلني  ،وأى أوىل عالن أافسالم
 :اللم افمد  ،ا زا  :اي أيما اللاا إ ٰ
 ،فمالن كلالت عالويع فمالذا عالويع ال يعالىن لل الا لل اله السالم ال اللمال وا عالن وايع ولالا عالن لالا اع  ،ا
زالالا  :اي أيمالالا اللالالاا إي فالالاط وأاالالت وار و للال ٰالي احلالالو  ،ظالالو عالالا بالالني بصالالاى إىل صالاللعامل ف الاله
لالالد الللالالو زالالدظا عالالن فضالالة  ،وإىن حمالالاهلك لالالن الثقلالالني فالالااااوا ك الالف ختلفالالوىن ف ممالالا  ،الثقالالل
اّلل لالز وجالل وطافالاله أبيالديك فاحمتمسالكوا باله ي ةضالاللوا
اّلل لالز وجالل حمالالءع طافاله ب الد ٰ
ا كال كتالاب ٰ
وي ةءدلوا  ،ولمةا أهل ب ي فااه زد اءاىن اللط ف اخلءر أامالا لالن يتفازالا ظالن يالا ا للالي احلالو ،
زالالا  :رواع الطال اي ( ،أزالالو ) وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  1ص  )48وزالالا  :للحك ال

المعالذي يف االوا ر ا صالالو والطال اىن يف الكءالر لالالن أ الطف الل لالن ظذيفالالة بالن أحمال د وذكالالاع يف (ج
 3أيضا ص  )61وزا  :أناجه ابن جايا يف ذيع اآلاثر.
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
[اهليثمي يف جممع ج  8ص  ]2٣6زا  :ولن ميد بن أرز زا  :از رحمو ٰ
اّلل وأفىن لل اله ا زالا  :إي ي أجالد للال إي اصالف
(وآله) وحمل اجلحفة ا أزءل للا اللاا فحمد ٰ
لمالالا الالالذي زءلالاله  ،وإي أوفالالم أ أ لالالا فاج الالع فمالالا أا الت زالالاهلو ع زالالالوا  :اصالالحت زالالا  :أل ال س
اّلل وأ دمحما لءدع ورحموله وأ اجللة ظ وأ اللار ظ ع زالوا  :ا مد
ة مدو أ ي إله إي ٰ
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زالالا  :فافالالل يالالدع فوضالالعما للالالا صالالدرع ا زالالا  :وأى أفالالمد ععكال  ،ا زالالا  :أي ةسالالمعو ع زالالالوا :
اع  ،زا  :فاىن فاط للا احلو وأات وار و للي احلو  ،وأ لاضاله عالا بالني صاللعامل وبصالاى
ف الاله أزالالداا لالالد الللالالو عالالن فضالالة فالالااااوا ك الالف ختلفالالوىن يف الثقلالالني  ،فلالالا ى علالالا  :وعالالا الالالثقم اي
اّلل لز وجل وطاال أبيديك فتمسكوا به ي ةضلوا واآلنالا
اّلل طاال ب د ٰ
اّللع زا  :كتاب ٰ
رحمو ٰ
ل رةا وإ اللط الف اخلءالر اءالاىن أامالا لالن يتفازالا ظالن يالا ا للالي احلالو  ،فسالالت ذلالم هلمالا ر
فالالم ةقالالدعو ا فتملكالوا  ،وي ةقصالالاوا للممالالا فتملكالوا  ،وي ةعلمو الالا فمال أللال عالاللك  ،ا أنالالذ ب الالد
للالالي لل الاله السالالم فقالالا  :عالالن كلالالت أوىل بالاله عالالن افسالاله فعلالالا ول الاله  ،اللمال وا عالالن وايع ولالالا عالالن
لالالا اع (أزالالو ) وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  1ص  )48وزالالا ف الاله  :واآلنالالا لالالمي بالالد
ل رةا  ،ا زا  :للط اىن يف الكءر لن أ الطف ل لن ميد ابن أرز .
اّلل
اّلل صالاللا ٰ
[اهليثمــي أيضـاف يف جممعـ ج  8ص  ]2٣6زالالا  :ولالالن أ هايالالاة زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
اّلل  ،واسال ولالن يتفازالا
لل ه (وآله) وحمل  :إي نلفت ف ك افلني لالن ةضاللوا بعالد ا أبالدا  ،كتالاب ٰ
للي احلو  ،زا  :رواع الءزار.
ظن يا ا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زالالا يف
[الصــواعق احملرقــة ابــن ح ــر ص  ]٢5زالالا  :ويف روايالالة أاالاله صالاللا ٰ
عا عوةه  :أيمالا اللالاا يوفالم أ أزالءض زءضالا حمالايعا ف لطلال وزالد زالدعت الال ك القالو ععالذرة
ال ال ك  ،أي إي رل الالف ف ال ك كت الالاب رىب ل الالز وج الالل  ،ولمة الالا أه الالل ب الالي  ،ا أن الالذ ب الالد لل الالي لل الاله
السالالم فافعمالالا فقالالا  :هالالذا للالالي عالالل القالالاآ والقالالاآ عالالل للالالي ي يفمزالالا ظالالن يالالا ا للال ٰالي احلالالو
فاحمالو ا عا نلفت ف مما.
[مث] إ ها هلا ظديثني آناين يلاحمالع ذكا الا يف ناكالة هالذا الءالاب (أظالد ا) عالا رواع أبالو اعال
اّلل لل الاله (وآلالاله)
يف ظل تالاله  ،وغالالرع يف غرهالالا لالالن احلسالالن بالالن للالالا لل ممالالا السالالم لالالن اللالالي صالاللا ٰ
وحمالالل أاالاله زالالا ال يف ظالالدير حم ال اي كاعالاله يف ابب  ،للالالي لل الاله السالالم حم ال د العالالاب ال  :اي عع الالا
ا اصار أي أ لك
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اّلل  ،زا  :هذا لل ٰالي فالاظءوع حبال فالا
للا عا إ كسكت به لن ةضلوا أبداع زالوا  :بلا اي رحمو ٰ
اّلل لالز وجالل (زالا ) ورواع أبالو ب الا لالن حمالع د بالن
ج يل لل ه السم أن ي ابلذي زلت لك لالن ٰ
جءر لن لاه الة الوع يف السالؤ رتصالاا (أزالو ) وذكالاع ا الع الطال ي أيضالا يف الالااي اللضالاة (ج
 2ص  )177وزالالا  :ناجالاله الفضالالاهلي واخلللالالدي (اثا ممالالا) عالالا ذكالالاع الثعلالالي يف زصالالع ا اء الالامل
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
(ص  )14زا  :وروى يزيد الازافي لن أاس بن عالم زا  :صاللا بلالا رحمالو ٰ
(وآله) وحمل صمة الفلا فلما اافتل عن الصمة أزءل لل لا بوجمه الكالاـ فقالا  :ععافالا املساللمني
عن افتقد ال مس فل ستمسالم ابلقمالا  ،وعالن افتقالد القمالا فل ستمسالم ابلزهالاة  ،وعالن افتقالد الزهالاة
اّلل عا ال مس وعا القمالا وعالا الزهالاة وعالا الفازالدا ع فقالا
فل ستمسم ابلفازدين  ،فق ل  :اي رحمو ٰ
اّلل ةعالاىل ي
 :أى ال مس  ،وللي القما  ،وفاطمة الزهالاة  ،واحلسالن واحلسالني الفازالدا  ،يف كتالاب ٰ
يفمزالالا ظالالن يالالا ا لل ال ٰالي احلالالو (أز الالو ) هكالالذا وج الالدى اللس الالخة  ،ولعلم الالا عغلوطالالة  ،والا الالاها أ
للي احلو
الصح ّلل هكذا  :ه عل كتاب ٰ
اّلل ي يفمزا ظن يا ا ٰ
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اّلل العات.
،وٰ
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ىف ااستدال حبديث الثقل على خالفة
السالم بعد النيب (ص) بال فص
علي علي ٰ
(أزالو ) إ ظالالدير الثقلالالني ال الالالذي زالالد ذكالاى كثالرا عالالن طازاله يف الءالالاب املتقالالد ال هالالو عالالن ا لالالة
اّلل لل الاله (وآلالاله)
القويالالة واحللالالج اجلل الالة للالالا نمفالالة للالالي لل الاله السالالم وإعاعتالاله عالالن بعالالد اللالالي صالاللا ٰ
وحمل بم فصل  ،بل لو ت يكن لل عة ل ل للالا نمفالة للالي لل اله السالم حمالوى ظالدير الثقلالني
لكفاه ذلم ظلة للا املخالف  ،وايحمتدي به يتوزف للا ب ا حملدع و يلته.
[أما السند] فمالو زالوى جالدا فاااله ظالدير صالح ّلل عسالتف ض بالل عتالواةا زالد رواع أجالممل الصالحابة
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل كعلالالي لل الاله السالالم  ،وأىب ذر  ،وجالالابا بالالن لءالالد
وع الالاهره لالالن اللالالي صالاللا ٰ

اّلل ا اصالاري  ،وميالد بالن أرزال وأ حمالع د اخلالدري  ،وميالد بالن اثبالت  ،وظذيفالة بالن أحمال د الغفالارى ،
ٰ
اّلل ابالن ظلطالالع  ،وأ هايالاة  ،وغالره كثالالر  ،وزالد َسعالت كالالم امللالاوي يف فال ض القالالديا (ج
ولءالد ٰ
 3ص  )14ظ الالر زالالا  :زالالا السالالممو ي  :ويف الءالالاب عالالا يزيالالد للالالا ل الاين عالالن الصالالحابة  ،بالالل
وك الالم اب الالن ظل الالا يف ص ال الوالقه (ص  )136ظ الالر ز الالا  :وهل الالذا احل الالدير ط الالاي كث الالرة ل الالن بض الالل
ول اين صحاب ا ي ظاجة للا بءسطما.
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[وأمــا الدالــة] فمالالا زويالالة أيضالالا بالالل يف أللالالا عااةالالع القالالوة بعالالد رلايالالة القالااهن القط عالالة وال الواهد
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :إي عقءالالو ال أو إ الالا أى ب الالا يوفالالم أ
اجلل الالة ا فوفالالة بالاله  ،كقولالاله صالاللا ٰ
أيي رحم الالو ر فاج الالع أو إي ي أج الالد لل الالي إي اص الالف لم الالا ال الالذي زءل الاله وإي أوف الالم أ أ ل الالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :وأى اترك فال ك الثقلالالني  ،أو إي اترك فال ك الثقلالالني
فاج الع أو زولالاله صالاللا ٰ
اّلل
 ،أو نل فتالالني  ،أو فالالااااوا ك الالف ختلفالالوي ف ممالالا  ،أو ك الالف ختلفالالوي يف الثقلالالني  ،أو زولالاله صالاللا ٰ
لل الاله (وآل الاله) وحم الالل  :وي ةق الالدعو ا فتملكال الوا وي ةعلمو الالا فاام الالا أللال ال ع الاللك  ،أو ف الالم ةق الالدعو ا
فتملك الوا وي ةقصالالاوا للممالالا فتملك الوا وي ةعلمو الالا فم ال ألل ال عالاللك  .فالالا ع الالل ذلالالم ز الااهن زطع الالة
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل زالد ى أجلاله وزابالت وفاةاله فصالار يف عقالا
وفواهد جل ة للا أ اللالي صاللا ٰ
ايحمتخمال وةع ني اخلل فة عن بعالدع  ،فعالني الكتالاب وأهالل ب تاله وبالني لللالاا أامالا أللال عاللم وزالد
االالاه لالالن ةقالالدعمما ولالالن التقصالالر للممالالا  ،وإذا فءالالت عالالن جممالالوع ةلالالم الق الااهن وال الواهد أ اللالالي
اّلل لل ه (وآله) وحمل زالد احمالتخلف الكتالاب وأهالل ب تاله وةالاك يف ا عالة هالذين الثقلالني  ،فءتالت
صلا ٰ
نمفة للي لل ه السم عن بني أهل الء ت الطاهاين ابخلصالوص  ،فاااله أللممال وأفضاللم وت يالدع
علم أظد علصع اخلمفالة واإلعاعالة عالا ا للالي لل اله السالم كالا ظ الا عوجالو ا يف ار الالدا ا (هالذا
كله) عل زطل اللاا لن ا ظا ير الي كا ف ما ةصايّلل ابحمال للالي بالن أ طالالع لل اله السالم ،
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ال بعالالد عالالا زالالا  :إي زالالد ةاكالالت ف ال ك الثقلالالني  ،أو إي اترك
وأ اللالالي صالاللا ٰ
اّلل وأهل ب ي ال زد أنالذ ب الد للالي لل اله السالم وزالا  :عالن كلالت عالويع ال أو أوىل
ف ك أعاين كتاب ٰ
به عن افسه ال فعلي عويع  ،أو ول ه.
ومما يزيالدك يف املقالا ةوضال حا وأ املتعالني عالن بالني أهالل الء الت للال م السالم ال الالذين احمالتخلفم
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل وجعلمال لالدي للقالاآ ا الد وفالايكا لاله ال هالو للالي بالن أ طالالع
اللي صاللا ٰ
لل اله السالم ناصالة  ،عالا أفالا ع ابالن ظلالا اهل ثمالي يف صالوالقه فاااله ال عالل فالدة ةعصالءه للالا ال ال عة
ظن َسي
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كتاباله ابلصالوال ا ازالة يف الالا للالا أهالل الءالدع والزادزالة ال يعالىن ال ال ال عة ال لاله كالم يف املقالا زالد
اّلل ةعاىل احل للا لسااه.
أ ى به ظقه  ،وها ن اذكاع بع له لمى ك ف زد أجاى ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل القالاآ ولمةاله ال
اّلل صاللا ٰ
[قال يف صواعق ص  : ]84ةلء ه َ ،سي رحمو ٰ

وهالي ابملثلالالاة الفوز الالة ا هالالل واللسالالل والالالاه ا االالو ال فقلالالني الثقالالل كالالل افال س نطالالر عصالالو ،
وهالالذا كالالذلم إذ كالالل علممالالا ععالالد للعلالالو اللدا الالة  ،وا حم الاار واحلك ال العل الالة  ،وا ظكالالا ال الالال ة
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالالل للالا ايزتالدامل والتمسالالم ال  ،والالتعل عالاللم وزالا  :احلمالالد
ولالذا ظالر صالاللا ٰ
ّٰلل الذي جعل ف لا احلكمة أهل الء ت (وز ل) َس ا فقلالني لثقالل وجالوب رلايالة ظقوزممالا  ،ا الالذين

اّلل وحماللة رحمالوله إذ هال الالذين ي يفالارزو الكتالاب
وزل احلر للال م عاللم إ الا هال العالارفو بكتالاب ٰ
إىل احلو  ،ويؤيالدع اخلال السالاب (وي ةعلمالوه فالاا أللال عاللك ) وك الزوا بالذلم لالن بق الة العلمالامل
اّلل أذهالالع لالاللم الالالاجس وطمالالاه ةطمالرا  ،وفال ٰالافم ابلكااعالالاى الءالالاهاة واملالزااي املتكالالافاة  ،وزالالد
ٰ

عالا بعضالما  ،وحمال اي اخلال الالذي يف زالايش (وةعلمالوا عاللم فالالاا أللال عاللك ) فالالاذا فءالت هالذا لعمالالو
زايش فاهل الء ت أوىل عاللم بالذلم اال اعتالاموا لاللم خبصوصال اى ي الاركم ف مالا بق الة زالايش ،
ويف أظا ير احلر للا التمسم أبهل الء ت إفارة إىل لد ااقطاع عتاهل عاللم للتمسالم باله إىل
يالو الق اعالة  ،كمالا أ الكتالاب العزيالز كالذلم  ،وهلالذا كالااوا أعالاى هالل ا ر ال كمالا أيي ال وي المد
لالالذلم اخل ال السالالاب ( :يف كالالل نلالالف عالالن أعالالن لالالدو عالالن أهالالل ب الالي) (إىل آنالالاع)  ،ا أظ ال عالالن
اّلل وجمه ملا زدعلا عن عزيد للماله و زالاه
يتمسم به علم إعاعم ولاملم للي بن أ طالع كا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل أي الالذين ظالر
اّلل صلا ٰ
عستلءطاةه وعن ا زا أبو بكا  :للي لمة رحمو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل الا عا يو غالديا نال
للا التمسم فخصه ملا زللا  ،وكذلم نصه صلا ٰ
(ااتما) عوضل احلاجة عن كم ابن ظلا  ،فااجعه.
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ابب

يف قول النيب (ص)  :مث أه بييت مث سفينة
نوح ومث ابب حطة يف بين إسرائي
[مس ــتدر الص ــحيح ج  1ص  ]606روى بس الاللدع ل الالن ظ الاللش الكل الالاىن ز الالا َ :سع الالت أاب ذر
يقالالو وهالالو آنالالذ ابب الكعءالالة  :أيمالالا اللالالاا عالالن لالالافي فالالاى عالالن لالالافت  ،وعالالن أاكالالاي فالالاى أبالالو ذر ،
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو  :عثالل أهالل ب الي عثالل حمالف لة االوا عالن ركءمالا الا
اّلل صلا ٰ
َسعت رحمو ٰ

وعن ختلف للما غاي (زا احلاك ) هذا ظدير صح ّلل للالا فالاط عسالل (أزالو ) ورواع يف (ج 3
أيضالا ص  )151بطايال آنالا لالن ظالاللش ( ،وذكالاع) املتقالي أيضالا يف كلالز العمالالا (ج  6ص )216
وزالالا  :أناجالاله ابالالن جايالالا لالالن أ ذر (وذكالالاع) اهل ثمالالي أيضالالا يف جممعالاله (ج  9ص  )168وزالالا :
رواع الءزار والط اي يف الثمفة  ،أي الكءالر والصالغر وا وحمال ( ،وذكالاع) للالي بالن حماللطا أيضالا يف
عازاةه (ج  5ص  )611يف املع  ،وزا يف ال اا  :رواع أمحد  ،يعىن ابن ظلءل.
[حلية ا ولياء ىب نعيم ج  0ص  ]64٣روى بسلدع لن حمع د ابن جءر لالن ابالن لءالاا زالا :
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  .عثالالل أهالالل ب الالي عثالالل حمالالف لة االالوا عالالن ركءمالالا الالا وعالالن
اّلل صالاللا ٰ
زالالا رحمالالو ٰ

ختلالالف للمالالا غالالاي ( ،أز الالو ) وذكالالاع اهل ثمالالي أيضالالا يف جممعالاله (ج  9ص  )168وزالالا  :رواع الء الزار
والط اىن (ويف
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اّلل ب الالن الال الزبر (وذك الالا احل الالدير) ا ز الالا  :رواع الءال الزار ،
ج  2ص  )168أيض الالا  ،ز الالا  :ل الالن لء الالد ٰ
(وذكاع) ا ع الط ي أيضا يف ذناهاع (ص  )21وزالا  :أناجاله املالم يف حمالرةه  ،واملتقالا أيضالا يف
كلز العما (ج  6ص  )216وزا  :رواع الءزار لن ابن لءاا ولن ابن الزبر.
[اتريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي ج  21ص  ]28روى بسالاللدع لالالن أاالالس بالالن عالالالم زالالا  :زالالا
اّلل لل ه (وآله) وحمالل  :إ الا عثلالي وعثالل أهالل ب الي كسالف لة االوا عالن ركءمالا الا وعالن
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
ختلف للما غاي.
ْ
ََْ ْ َ َ َ ُُ
ُ
ُ
ْ
ُ َ ْ ُ
ٰ
ذرِْ َلقبيذة ُكُذوَ
[السيوطي] يف الدر امللثور يف ذيل ةفسالر زولاله ةعالاىل َ :و ْإذ ْلنا َدخلوَ ه ْ
ْ

َ َ ُ

ُ

َْ

َ ُ ُ

ٌ ْ

َ

ْ َْ ُ
َّ َ ْ ُ ْ َ ٰ ٰ ُ
ث شئتُ ْم َغدَ َوَ ْد ُخلوَ َ ْٰل َ
ذام ْم يف حمالورة
اب ُس َّجدَ َوْولوَ ْحطة نغ َّْب لكذم خطاي
ْمن ٰها حي ْ
السالم زالا  :إ الا عثللالا يف هالالذع
الءقالاة  ،زالا  :وأنالاج ابالن أ فال ءة لالن للالا ابالالن أ طالالع لل اله ٰ
ا عة كسف لة اوا وكءاب ظطة.

اّلل ا حمدي زالا  :ب لالا أى للالد للالي بالن
[كنا العمال ج  2ص  ]154زا  :لن لءا بن لءد ٰ
َ
ٰ
َ
َ ْ َ َ ٰ َ
ىلع بَيِّنة ْم ْن َ ِّيذ ْه
أ طالع لل ه السم يف الاظءة إذ أاتع رجل فساله لن هذع اآليالة أفمن ٰكن
ُ
َو َيتْل ُوِ ٰشا ْه ٌد ْمنْ ُه فقا  :عا عن رجل عن زايش جاى لل ه املواحمي إي زالد ازلالت ف اله طاهفالة عالن
اّلل ي يكوا الوا يعلم الوا عالالا حمالالء للالالا أهالالل الء الالت للالالا لسالالا اللالالي ا ع الي أظالالع إي عالالن أ
القالالاآ و ٰ
اّلل إ عثللالا يف هالذع ا عالة كمثالل حمالف لة االوا يف زالو االوا
يكو ىل علمل هذع الاظءة ذهءا وفضة  ،و ٰ
 ،وإ عثللالالا يف هالالذع ا عالالة كمثالالل ابب ظطالالة يف بالالي إحمالااه ل  ،زالالا  :أناجالاله أبالالو حمالالمل القطالالا يف
أعال ه وابن عا ويه ( ،أيضا) املتقي يف كلز العمالا (ج  6ص  )216ولفااله  :عثالل أهالل ب الي فال ك

كمثل حمف لة اوا يف زو اوا عن ركع ف ما ا وعالن ختلالف للمالا هلالم  ،وعثالل ابب ظطالة يف بالي
إحمااه ل  ،وزا  :أناجه الط اي لن أ ذر.
اّلل
[اهليثمـي يف جممعـ ج  8ص  ]2٣9زالا  :ولالن أ حمالع د اخلالدري زالا َ :سعالت اللالي صاللا ٰ
لل ه (وآله) وحمل يقو  :إ ا عثل أهل ب ي ف ك كسف لة اوا عن ركءما ا وعن ختلف للمالا غالاي
 ،وإ ا عثل أهل ب ي
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ف ك عثل ابب ظطة يف بي إحمااه ل عن نله غفا له  ،زا  :رواع الط اي يف الصغر وا وحم .
اّلل
[ذخــائر العقــىب للمحــب الط ـ ي ص  ]14زالالا  :ولالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :عثل أهل ب ي كمثل حمف لة اوا عن ركءما ا وعن ةعل الا فالام وعالن
صلا ٰ

ختلف للما مج يف اللار  ،زا  :أناجه ابن الساى.
[كنوز احلقائق للمناوي ص  ]261ولفااله  :عثالل لالمي كسالف لة االوا عالن ركالع ف مالا الا  ،زالا :
أناجه الثعلي.
[كنا العمال ج  ٣ص  ]256ولفاه  :للي بن أ طالع ابب ظطالة عالن نالل علاله كالا عؤعلالا

وعالن نالاج علاله كالا كالافاا  ،زالا  :أناجاله الالدار زطالىن يف ا فالاا لالن ابالن لءالاا (أزالو ) وذكالاع ابالن
ظل الالا أيض الالا يف ص الوالقه (ص  )75وز الالا أيض الالا  :أناج الاله ال الالدار زط الالىن يف ا فال الاا ل الالن اب الالن لء الالاا
وذكاع امللاوى أيضالا يف فال ض القالديا (ج  4ص  )356يف املالع  ،وزالا أيضالا  :أناجاله الالدار زطالي
يف ا ف الاا لالالن ابالالن لءالالاا  ،وزالالا يف ال الالاا  :يعالالي أاالاله حمالالءحااه وةعالالاىل كمالالا جعالالل لءالالي إحم الااه ل
نوهل الءاب عتواضعني نافعني حمءءا للغفاا جعل هلذع ا عالة عالو ة للالي لل اله السالم وايهتالدامل
داع وحملوك حمء له وةول اله حمالءءا للغفالاا و نالو اجللالا و الا عالن اللالرا  ،واملالاا خبالاج علاله نالاج
لل ه (أزو ) وعقتضا هذا احلدير وفاظه عن امللاوي أ عن ناج للا للالي لل اله السالم كالافا ،
وهو كذلم.
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ابب

يف قول النيب (ص)  :أه بييت أمان ميت
اّلل صالاللا
[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]208روى بسالاللدع لالالن ابالالن لءالالاا زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :الللو أعا هل ا ر عن الغاي وأهل ب الي أعالا عالن عالن اينالتمال
ٰ

 ،فالالاذا نالفتمالالا زء لالالة عالالن العالالاب انتلفالوا فصالالاروا ظالالزب إبلال س (زالالا احلالالاك ) هالالذا ظالالدير صالالح ّلل
ايحملا (أزو ) وذكاع ابن ظلا أيضا يف صوالقه (ص  )141وصححه.
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]059روى بسلدع لن دمحم بن امللكدر لالن أب اله لالن اللالي صاللا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل أاالاله نالالاج ذاى ل لالالة وزالالد أنالا صالالمة الع الالامل ظالالن ذهالالع عالالن الل الالل هل مالالة أو
ٰ

حمالة واللاا يلتااو يف املسلد  ،فقا  :عا ةلتااو ع فقالوا  :التاالا الصالمة  ،فقالا  :إاكال لالن
ةزالوا يف صالمة عالا ااتااكو الا  ،ا زالا  :أعالا إاالا صالمة ت يصاللما أظالد ممالن كالا زالءلك عالن ا عال ،
ا رفالالل رأحمالاله إىل السالالمامل فقالالا  :الللالالو أعالالا هالالل السالالمامل فالالا طمسالالت الللالالو أةالالا السالالمامل عالالا
يولدو (إىل أ زا ) وأهل ب ي أعا عن فاذا ذهع أهل ب ي أةا أعي عا يولدو .
[كنا العمال ج  ٣ص  ]22٣والصوال ا ازة (ص )111

67

ولفامما  :الللو أعا هالل السالمامل وأهالل ب الي أعالا عالي  ،زالاي  :أناجاله أبالو يعلالا لالن حماللمة
بن ا كالوع (أزالو ) وذكالاع اهل ثمالي أيضالا يف جممعاله (ج  9ص  )174وزالا  :رواع الطال اي  ،وذكالاع
امللالالاوى أيضالالا يف ف ال ض القالالديا (ج  6ص  )297يف املالالع وزالالا يف ال الالاا  :ورواع للالاله أيضالالا ال أي
لالن حماللمة بالن ا كالوع ال الطال اي وعسالد وابالن أ فال ءة  ،وذكالاع املتقالي يف كلالز العمالا اثا الا (ج 7
ص  )217وزالالا  :أناجالاله ابالالن أ ف ال ءة وعسالالد واحلك ال وأبالالو يعلالالا والط ال اىن وابالالن لسالالاكا لالالن
حملمة بن ا كوع.
[ذخائر العقىب للمحب الط ي ص  ]2٢زا  :لن أايا بن حماللمة لالن أب اله  ،زالا  :زالا رحمالو
ه الالل الس الالمامل وأه الالل ب الالي أع الالا

اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل  :اللل الالو أع الالا
اّلل ص الاللا ٰ
ٰ
أناجه أبو لماو الغفارى.
اّلل
[ذخــائر العقــىب للمحــب الط ـ ي ص  ]2٢زالالا  :ولالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :الللو أعا هل السالمامل فالاذا ذهءالت الللالو ذهالع أهالل السالمامل ،
صلا ٰ
وأهالالل ب الالي أعالالا هالالل ا ر فالالاذا ذهالالع أهالالل ب الالي ذهالالع أهالالل ا ر  ،زالالا  :أناجالاله أمحالالد يف
امللازع (أزو ) وذكاع للي بن حملطا أيضا يف عازاةه (ج  5ص .)611
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ع الالي  ،ز الالا :

ابب

اّلل علي وآل وسلٰم  :ك سبب ونسب منقطع
يف قول النيب صلٰى ٰ
يوم القيامة إا سبيب ونسيب
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]259روى بسلدع لن املسور بن راعة أاه بعر ال ه ظسالن بالن
اّلل املسالالور
ظسالالن لل الاله السالالم هطالالع ابلتالاله فقالالا لالاله  :زالالل فل الالاةي يف العتمالالة  ،زالالا  :فلق الاله فحمالالد ٰ
اّلل عالالا عالالن اسالالع وي حمالالءع وي صالالما أظالالع إي عالالن اسالالءك
وأفالالىن لل الاله  ،ا زالالا  :أعالالا بعالالد أـ ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل زا  :فاطمة بضالعة عالي يقءضالي عالا
اّلل صلا ٰ
وحمءءك وصماك ولكن رحمو ٰ
يقءضما ويءسطي عا يءسطما  ،وإ ا اساب يالو الق اعالة ةلقطالل غالر اسالي وحمالي وصالماي وللالدك
ابلتما ولو ٰموجتم لقءضما ذلم فااطل لاذرا له (زا احلاك ) هذا ظدير صح ّلل ايحملا .

[حلية ا ولياء ىب نعيم ج  ٢ص  ]620روى بسلدع لالن جالابا زالا َ :سعالت لمالا بالن اخلطالاب
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو  :يلقطل يالو الق اعالة كالل حمالءع واسالع
اّلل صلا ٰ
يقو َ :سعت رحمو ٰ
إي حمءي واسي.
اّلل
[اهليثمي يف جممع ج  9ص  ]12٣زا  :ولن ابن لءاا زا  :ةويف ابن لصف ة لمة رحمو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل فءكت لل ه
صلا ٰ
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اّلل لل ه (وآله) وحمل فقا هلا  :اي لمة عا يءك مع زا  :ةالويف ابالي
وصاظت  ،فااتها اللي صلا ٰ
اّلل لالاله ب تالالا يف اجللالالة فسالالكتت ا ناجالالت عالالن
زالالا  :اي لمالالة عالالن ةالالويف لالاله ولالالد يف اإلحمالالم فصال بالالي ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل فاحمتقءلما لما بن اخلطاب فقا  :اي صالف ة زالد َسعالت
اّلل صلا ٰ
للد رحمو ٰ

اّلل فال ا فءكالت
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل لالن ةغالي للالم عالن ٰ
اّلل صلا ٰ
صاانم إ زاابتم عن رحمو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل وكا يكاعمالا وحيءمالا فقالا  :اي لمالة أةءكالني وزالد زلالت
 ،فسمعما اللي صلا ٰ
اّلل احمالالتقءلي لمالالا بالالن اخلطالالاب فقالالا  :إ زاابتالالم عالالن
لالالم عالالا زلالالتع زالالالت  :لال س ذاك اي رحمالالو ٰ
اّلل
اّلل فال ا  ،زالا  :فغضالع اللالي صاللا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل لن ةغي للالم عالن ٰ
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وزالالا  :اي بالالم هلالالا ابلصالالمة  ،فملالالا بالالم ابلصالالمة فصالالعد امللال اللالالي صالاللا
اّلل وأفىن لل اله ا زالا  :عالا اب أزالوا يزلمالو أ زالاابي ي ةلقالل  ،كالل
اّلل لل ه (وآله) وحمل فحمد ٰ
ٰ
حم الالءع واس الالع علقط الالل ي الالو الق اع الالة إي حم الالءي واس الالي فاا الالا عوصال الولة يف ال الالدا ا واآلن الالاة  ،احل الالدير

(أزالالو ) وذكالالاع ابالالن ظلالالا أيضالالا يف صالوالقه (ص  )138وزالالا  :رواع الءالزار  ،وذكالالاع ا الالع الطال ي
أيضالالا يف ذنالالاهاع (ص  )6غالالر أاالاله زالالا ف الاله  :فلمالالا ناجالالت لق مالالا رجالالل فقالالا هلالالا  :إ زاابالالة دمحم لالالن
ةغالالىن للالالم فال ا وت يصالالاا ابحمال لمالالا بالالن اخلطالالاب( .اللغالالة) التملالالر التكءالالر يف كالالل فالالامل  ،يقالالا
هلالالا ال ابلتضالالع ف ال يملالالا لالرا فمالالو عملالالا  ،وهالي لغالالة ظلاميالالة  ،وأرا املءالالا رة إىل أو وزالالت
الصمة.
اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
[اهليثمــي يف جممعـ ج  8ص  ]2٢6زالالا  :ولالالن ابالالن لءالالاا إ رحمالالو ٰ
وحمالالل زالالا  :كالالل حمالالءع واسالالع علقطالالل يالالو الق اعالالة إي حمالالءي واسالالي  ،زالالا  :رواع الطال اي ورجالالاله
فقاى.
[اهليثمــي يف جممعـ أيضـاف ج  8ص  ]2٢6زالالا  :ولالالن أ بكالالا بلالالت املسالالور ابالالن راعالالة إ احلسالالن
اّلل
اّلل صاللا ٰ
بن للا لل مما السم نطع إىل املسور بن راعة ابلته فزوجه وزا َ :سعت رحمالو ٰ
لل ه (وآله) وحمل يقو  :كل حمالءع وكالل اسالع علقطالل يالو الق اعالة إي حمالءي واسالي  ،زالا  :رواع
الط اي.
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[فيض القدير للمناوى ج  5ص  ]14يف املالع  ،كالل حمالءع واسالع علقطالل يالو الق اعالة إي حمالءي
واسي  ،زا  :أناجه الط اي واحلاك والء مقي لن لما  ،وأناجاله الطال اي أيضالا لالن ابالن لءالاا
ولن املسور  ،صح ّلل.
[ف ــيض الق ــدير أيضـ ـاف ج  5ص  ]65ولفا الاله  :ك الالل اس الالع وص الالما يلقط الالل ي الالو الق اع الالة إي اس الالي
وصماي  ،زا  :أناجه ابن لساكا لن ابن لما؛ صح ّلل.
اّلل لل اله
اّلل صلا ٰ
[كنا العمال للمتقى ج  2ص  ]89زا  :لن أ حمع د زا َ :سعت رحمو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
(وآله) وحمل وهو يقو للالا امللال  :عالا اب رجالا يقولالو  :رظال رحمالو ٰ
اّلل إ رمح الي ملوص الولة يف الالالدا ا واآلنالالاة  ،احلالالدير (زالالا ) أناجالاله ابالالن
وحمالالل ي ةلف الل يالالو الق اعالالة و ٰ
الللار (أزو ) وذكاع أيضا يف (ج  7ص  )42وزا  :أناجه أبالو او الط السالا وأمحالد بالن ظلءالل
ولء الالد ب الالن مح الالد وأب الالو يعل الالا واحل الالاك واب الالن أ فال ال ءة ل الالن أ حم الالع د  ،وذك الالاع اب الالن ظل الالا أيض الالا يف

صوالقه (ص  )138وما يف آناع  :وإي أيما اللاا فاطك للا احلو .
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
اّلل زالا  :كالا آل رحمالو ٰ
[ذخائر العقىب ص  ]٣زا  :ولالن جالابا بالن لءالد ٰ
(وآله) وحمل نا عالة ختالدعم يقالا هلالا  :بايالاة فلق مالا رجالل فقالا هلالا  :اي بايالاة غطالي فالع فاةم فالا
اّلل لل اله
اّلل فال ا  ،زالا  :فالان ى اللالي صاللا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل لن يغىن للم عن ٰ
دمحما صلا ٰ
(وآلالاله) وحمالالل فخالالاج جيالالا ر املع خمالالارة وجلتالالاع  ،وكلالالا عع الالا ا اصالالار اعالالاال غضالالءه جبالالا ر اهالاله ومحالالاة
اّلل عالالاى الالالا فال ت والالالذى بعثالالم ابحلال اء الالا لالالو
وجلت الاله  ،فانالالذى السالالما ا أة لالالاع فقللالالا  :اي رحمالالو ٰ
اّلل وأفالىن لل اله ا زالا  :عالن
أعاةلا آبابهلا وأعماةلا وأوي ى ملض لا لقولالم فال م ا صالعد امللال فحمالد ٰ

اّلل بن لءالد املطلالع بالن
اّللع زا  :اع  ،ولكن عن أىع زللا  :دمحم بن لءد ٰ
أىع زالوا  :أات رحمو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :أى حم ال د ولالالد آ وي فخالالا وأو عالالن
هاف ال بالالن لءالالد علالالاال  ،زالالا صالاللا ٰ
يلفض الماب لالن رأحماله وي فخالا  ،وأو انالل يف اجللالة وي فخالا وصالاظع لالوامل احلمالد وي فخالا ،
ويف بل الامحن يو ي بل إي
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بله وي فخا عا اب أزوا يزلمو أ رمحي ي ةلفاللع بالل ةلفالل ظالن ةءلال ظكال وظالامل  ،إي فالفل
فافالفل ظالن أ عالن أفالفل لاله ل الفل ف الفل  ،ظالن أ إبلال س ل تطالاو طمعالا يف ال الفالة  ،زالالا :
أناجه ابن الءخمى (أزو ) ز ل يف اهلاعش  :ال الفعة الذؤابالة  ،وزالا يف ال الاا  :ظكال وظالامل وهال
إظدى زء لتني عن ال من.
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ابب

اّلل تعاىل
إن أه بيت النيب (ص) ا يع هبم ٰ
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]254روى بسلدع لن لمالا بالن حمالع د ا بالّلل لالن حمالع د بالن أ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :ولالدي ر يف أهالل
اّلل صاللا ٰ
لاوبة لن زتا ة لن أاالس زالا  :زالا رحمالو ٰ

أزا علم ابلتوظ د وي ابلءم أ ي يعذ  ،زا لمالا بالن حمالع د ا بالّلل وعالاى حمالع د بالن
ب ي عن ٰ
أ لاوبة يو اخلمال س وكالا ظال ٰدث الذا احلالدير يالو اجلمعالة  ،عالاى بعالدع بسالءعة أاي يف املساللد
اّلل ن الرا صالالاظع حمالاللة
اّلل ن الرا صالالاظع رفالالض وبالالممل وزالالا زالالو  :ج الزاك ٰ
 ،فقالالا زالالو  :ي ج الزاك ٰ
وعالة أ يت عا َسعت (زا احلاك ) هذا ظدير صالح ّلل اإلحماللا (أزالو ) وذكالاع ابالن ظلالا أيضالا
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل زالا  :ولالدىن ر (إىل آنالا
يف صوالقه (ص  )141زا  :وصّلل أااله صاللا ٰ
احلدير).
[كنـــا العمـــال ج  ٣ص  ]125ولفا الاله  :حم الالالت ر أ ي ي الالدنل أظ الالدا ع الالن أه الالل ب الالي الل الالار
فالطاا ما  ،زا  :أناجه أبو القاحم بن ب اا يف أعال ه لن لماا بن ظصني (أزو ) وذكالاع ابالن
ظلا أيضا يف صوالقه (ص  111وص  )95وزا  :أناجه املم ال يعي يف حمالرةه ال وا الع الطال ي
أيضا يف ذناهاع (ص  )19وزا  :أناجه أبو حمعد واملم يف حمرةه  ،وامللاوي أيضا يف ف ض
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القالديا (ج  4ص  )77يف املالع وذكالالا يف ال الاا  :أااله أناجالاله أبالو القاحمال بالالن ب الاا يف أعال اله لالالن
لماا بن ظصني  ،وأبو حمع د يف فاال اللءوة  ،وابن حمالعد  ،واملالم يف حمالرةه  ،وهالو للالد الالديلمي
وول الالدع ب الالم حم الاللد (ز الالا ) وه الالذا يوافال ال ع الالا أناج الاله اب الالن أ ظال الاني ل الالن اب الالن لء الالاا يف زول الاله ةع الالاىل :
َ

َ ُ

َ

َ َ ْ
ْ َ َ ُّ َ َ ْ ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل أ ي يالدنل
ولسوف يع ْطيَ يَ فَتض زا  :عن رضالي دمحم صاللا ٰ
أظد عن أهالل ب تاله اللالار (أزالو ) وذكالا ذلالم ابالن ظلالا أيضالا يف صالوالقه (ص  )95غالر أااله زالا :
اّلل لل ه (وآله) وحمل أ ي يدنل أمحالد عالن
اقل القاط لن ابن لءاا أاه زا  :رضي دمحم صلا ٰ
أهل ب ته اللار زاله السدى (ااتما).

[كنوز احلقائق للمناوي ص  ]10ولفاه  :اللم ال الم ي إىل اللالار أى وأهالل ب الي  ،زالا  :أناجاله
الطال اي (أزالالو ) وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  6ص  )217وزالالا  :أناجالاله الطال اي لالالن
أ حمالاللمة (ااتمالالا) وةقالالد يف ابب للالالي وفاطمالالة واحلسالالن واحلسالالني للال م السالالم هال آ دمحم صالاللا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :اللم ال ال الالم ي إىل
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  ،ظالالدير ف الاله زالالو اللالالي صالاللا ٰ
ٰ
اللار أى وأهل ب ن.
[الصواعق احملرقة ابن ح ر ص  ]241زالا  :واقالل القالاط وغالرع لالن السالدي أااله زالا يف زولاله
ةعالالاىل  :إ َّن َ َ ه َ
ّٰلل لغَّذذو َشذذ ُ و ٌ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فالالكور
اللا
ال
ص
دمحم
آ
الذاوب
ال
ل
الور
ال
ف
غ
ْ
ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وفالالكورا
اّلل ةعالالاىل غفالالورا لالالذاوب آ دمحم صالاللا ٰ
حلسالاللا (أزالالو ) فالالاذا كالالا ٰ
اّلل ف كالالو هالالذا احلالالدير أيضالالا ممالالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ي يعالالذ ٰ
حلسالاللا فالالص دمحم صالاللا ٰ
للا للوا الءالاب  ،غايتاله أااله ابيلتالزا ي ابملطابقالة  ،وااالرع عالا رواع ا الع الطال ي يف ذنالاهاع (ص
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يقالالو :
اّلل صالاللا ٰ
 )21زالالا  :ولالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا َ :سعالالت رحمالالو ٰ
اللم إا لالمة رحمالولم فمالع عسال م ساللم وهالءم ي  ،زالا  :ففعالل وهالو فالالل زالا  :زلالت :
عا فعلع زا  :فعله بك ويفعله الن بعدك  ،زا  :أناجه املم ال يعي يف حمرةه.
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ابب

يف بعض ااايو النازلة يف فض
أه البيت عليهم السالم
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]2٢1روى بسلدع لن للي بن احلسني لل مما السم  ،زا :
اّلل وأفالالىن
نطالالع احلسالالن بالالن للالالا لل ممالالا السالالم للالالا اللالالاا ظالالني زتالالل للالالي لل الاله السالالم فحمالالد ٰ
لل الاله ا زالالا  :لقالالد زالالءض يف هالالذع الل لالالة رجالالل ي يسالالءقه ا ولالالو بعمالالل  ،وي يدركالاله اآلنالالاو  ،وزالالد
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يعط الاله رأيتالاله ف قاةالالل وج يالالل لالالن مي لالاله وع كاه الالل لالالن
اّلل صالاللا ٰ
كالالا رحمالالو ٰ
يسارع (إىل أ زا ) أيما اللاا عن لالافي فقالد لالافي  ،وعالن ت يعالافىن فالاى احلسالن بالن للالي (إىل أ
اّلل عالالو للالالا كالالل عسالالل فقالالا ةءالالارك وةعالالاىل للء الاله صالاللا
زالالا ) وأى عالالن أهالالل الء الالت الالالذين افالالم ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ( :زالالل ي أحمالالالك لل الاله أجالاا إي املالالو ة يف القالالاىب وعالالن يقالالمال ظسالاللة االالز لالاله
ٰ
ف ما ظسلا) فازماال احلساللة عو ةلالا أهالل الء الت (أزالو ) وذكالاع ا الع الطال ي أيضالا يف ذنالاهاع (ص
 )138وابن ظلا يف صوالقه (ص  )136وزاي  :ناجه الدويىب.
[الصــواعق احملرقــة ابــن ح ــر ص  ]242زالالا  :وأنالالاج أمحالالد لالالن ابالالن لءالالاا يف (وعالالن يقالالمال
ظسلة از له ف ما ظسلا) زا  :املو ة آل دمحم صلا
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اّلل لل ه (وآله) وحمل .
ٰ

[الاخمشري يف الكشاف] يف ةفسالر زولاله ةعالاىل َ :و َم ْن َي ْق ََت ْف َح َسنَ َة نَز ْد َ ُ
هل ْف ٰ
يها ُح ْسذنا يف
ْ
ْ
َ

حمورة ال ورى  ،زا  :لن السدي إاا املو ة يف آ رحمو اّلل صلا اّلل لل ه (وآله) وحمل .

ٰ
ٰ
ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ
[السيوطى يف الدر املنثور] يف ذيل ةفسر زوله ةعالاىل ْ ال ٰ أسئلكم علي ْه أجبَ إْال َلمودة ْيف
َْ
َل ُق ْبىب يف حمورة ال ورى  ،زا  :وأناج ابن أ ظالاني لالن ابالن لءالاا (وعالن يقالمال جساللة) زالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل .
 :املو ة آل دمحم صلا ٰ

َ َّ
َّليذ َ
ذن
[كنــا العمــال ج  2ص  ]152والسال وطي يف الالالدر امللثالالور يف ذيالالل ةفسالالر زولالاله ةعالالاىل ْ َ :
َ ُ َ َ ْ َ ُّ ُ ُ ُ ُ ْ ْ َ ه َ
ْ َ ه َ ْ َ ُّ َ ْ ُ ُ
ُ
ذِئ َلقلذوب يف حمالورة الالالد  ،زالاي  :لالن
ّٰلل أال ٰ بْ ْ
ّٰلل َطم ْ
ذرك ْب َ ْ
آمنوَ وَطم ِْئ ْلويهم بْ ْرك ْب َ ْ
َ
ْ هَ
ّٰلل
اّلل لل ه (وآله) وحمل ملا ازلت هذع اآليالة  :أال ٰ بْ ْ
ذرك ْب َ ْ
اّلل صلا ٰ
للي لل ه السم إ رحمو ٰ
ِئ ََلْ ُقلُ ُ
ََ ْط َم ُّ
اّلل ورحمالوله وأظالع أهالل ب الي صالا زا غالر كالاذب وأظالع
الع
ظ
أ
الن
ع
ذاك
:
الا
ز
ذوب
ْ
ٰ

اّلل يتحابو  ،زا  :أناجه ابن عا ويه.
املؤعلني فاهدا وغاهءا أي بذكا ٰ

[السيوطى يف الدر املنثور] يف ذيل ةفسر زولاله ةعالاىل َ :وإ َّن إ ْ ِٰل َ
اس لَم َن ََل ْ ُم ْب َسذل َ
ْ
ْ
ْ ْ

يف حمالورة

ص  ،زالالا  :وأنالالاج ابالالن أ ظالالاني والطال اىن وابالالن عا ويالاله لالالن ابالالن لءالالاا يف زولالاله ةعالالاىل  :سذذالم
ىلع آل ياس

اّلل لل ه (وآله) وحمل آ ايحمني.
زا  :ن آ دمحم صلا ٰ

[الصواعق احملرقة ابن ح ر ص  ]99زا  :اآليالة الثالثالة زولاله ةعالاىل  :سالم ىلع آل ياسذ

اّلل لل الاله
فقالالد اقالالل عالالالة عالالن املفس الاين لالالن ابالالن لءالالاا أ امل الاا بالالذلم حمالالم للالالا آ دمحم صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل
(وآلالاله) وحمالالل  ،وزالالا (يف ص  )89ذكالالا الفخالالا ال الاامي أ أهالالل ب تالاله صالاللا ٰ
يسالالاوواه يف مخسالالة أف ال امل  ،يف السالالم زالالا  :السالالم لل الالم أيمالالا اللالالي  ،وزالالا  :حمالالم للالالا آ
ايحمني ويف الصمة لل ه ولل م يف الت مد ويف الطمارة  ،زا ةعاىل ( :طه) ال أي اي طالاها ال وزالا :
َ
ُ
َو ُي َط ِّه َبك ْم ََ ْط ْهََ ويف حتاـ الصدزة  ،ويف
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ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ
ُْ ْ ُ
َ َّ ُ
ك ُم َ َ ه ُ
ذودة ْيف
ّٰلل وزالا ْ :ذ ال ٰ أسذئلكم عليذ ْه أجذبَ إْال َلم
وِن ُي ْْذْ
ا ءة زالا ُ :كاَ ْْع ْ
ََلْ ُق ْب ٰ
ىب (أزو ) وةقد ذكا هذا الكم للفخا الاامي يف آنالا ابب  :ك الف يصاللا للالا دمحم وآ

دمحم  ،فااجل.

َ َْ ُ َْ َ ه َ
ِيعذا
ّٰلل ْ
[وقال أيضاف يف الصواعق يف ص  ]84اآليالة اخلاعسالة زولاله ةعالاىل  :و َْعت ْصموَ ْحْ ْ َ ْ
َ ُ
َوال ٰ َََّ َّبْوَ زا  :أناج الثعلي يف ةفسرها لن جعفا الصا ي لل ه السم أاه زالا  :الن ظءالل
َ َْ ُ َْ َ ه َ َ
َ ُ
ِيعا َوال ٰ َََّ َّبْوَ (أزالو ) وذكالاع ال الءلللا أيضالا يف
ّٰلل ْ
اّلل  :و َْعت ْصموَ ْحْ ْ َ ْ
اّلل الذي زا ٰ
ٰ

اور ا بصار (ص .)111

َْ َْ ُ ُ َ َ
َ
َ
ٰ
ه
ٰ
[وقال أيضاف يف الصواعق يف ص  ]82اآليالة السا حمالة زولاله ةعالاىل  :أم ُيسدون َنلاس ىلع مذا
َ
ٰ ُ
اه ُم َ َ ه ُ
ّٰلل ْم ْن ُك ْض ْل ْه زا  :أنالاج أبالو احلسالن املغالامي لالن الءالازا لل اله السالم أااله زالا  :يف هالذع
آَ

اّلل (أزالو ) وذكالاع ال الءلللا أيضالا يف االور ا بصالار (ص  )111وزالا ف اله  :أهالل
اآلية ن اللالاا و ٰ

الء ت ه اللاا.

َ َ
َّ َ ه َ ْ َ ٰ َ ُ
آ آد َم َونوحذذذا َوآل
[الســيوطى يف الــدر املنثــور] يف ذيالالل ةفسالالر زولالاله ةعالالاىل  :إْن َّٰلل َْصذذذط
ْٰ َ َ َ ْ ٰ َ َ َْ َ
َن َىلع َل ٰعذال ْم َ يف حمالورة آ لمالاا زالا  :أنالاج ابالن جايالا وابالن امللالذر وابالن
ْإببَ ْهيم وآل ْعمب
َ َ ْٰ َ َ َ ْٰ َ
َن زا  :هال املؤعلالو
أ ظاني عن طاي للي لن ابن لءاا يف زوله  :وآل ْإببَ ْهيم وآل ْعمب

اّلل لل ه (وآله) وحمل .
عن آ ابااه وآ لماا وآ ايحمني وآ دمحم صلا ٰ
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ابب

يف مجلة من فضائ أه البيت عليهم السالم املتفرقة
[الصواعق احملرقة ابن ح ر ص  ]26زا  :أناج أمحد وا اعلي واملخلع والذهي وغالره لالن
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :زالالا ج ه الالل لل الاله السالالم  :زلءالالت
اّلل صالاللا ٰ
لاه الالة زالالالت  :زالالا رحمالالو ٰ

اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل  ،وزلء الالت
ع الالاري ا ر وعغار الالا فلال ال أج الالد رج الالم أفض الالل ع الالن دمحم ص الاللا ٰ
ا ر ع الالارزما وعغار الالا فل ال أجالالد بالالي أب أفضالالل عالالن بالالي هاف ال (أزالالو ) وذكالالاع امللالالاوي أيضالالا يف
ف ال ض القالالديا (ج  4ص  )499يف املالالع وزالالا  :أناجالاله احلالالاك يف الكالالي وا لقالالاب وابالالن لسالالاكا
لن لاه ة.
[الثعليب يف قصص ا نبياء ص  ]20زا  :الءاب اخلالاعس يف ذكالا عالا ميالن باله ا ر وهالا حمالءعة
أف امل  ،ا معلة ومين ا معلة أبربعة أفالما (إىل أ زالا ) وا عكلالة وميلمالا أبربعالة أفال امل (إىل أ زالا )
وميلما أيضا ال يعي ا عكلة ال اب اء امل للال م السالم  ،وميالن ا اء الامل أبربعالة  :ابالااه اخلل الل وعوحمالا

الكل ال ول سالالا الوج الاله ودمحم احلء الالع (إىل أ زالالا ) وميلمالالا أيضالالا آب دمحم لل ال م السالالم  ،ومي الاللم
أيضا أبربعة  :للي وفاطمة واحلسن واحلسني.
[كن ــا العمـــال ج  ٣ص  ]129ولفا الاله  :الالن أه الالل ب الالت ي يق الالاا بل الالا أظ الالد  ،ز الالا  :أناج الاله
الديلمي لن أاس  ،وذكاع امللاوي أيضا يف كلوم احلقاه
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(ص  )153وا ع الطال ي أيضالا يف ذنالاهاع (ص  )17وزالا  :أناجاله املالم ال أي يف حمالرةه ال وذكالاع
يف ال الااي اللضالالاة أيضالالا (ج  2ص  )218زالالا  :زالالا رجالالل يبالالن لمالالا  :اي أاب لءالالد الالالامحن فعلالالي
لل ه السم ع زا ابن لما  :للي لل ه السم عن أهل الء ت ي يقاا أظد (اخل).
[حليــة ا وليــاء ىب نعــيم ج  ٢ص  ]142روى بسالاللدع لالالن الءخالالمى زالالا  :نطالالع للالالي لل الاله
السالالم (وحمالالاي احلالالدير إىل أ زالالا ) فقالالا رجالالل فقالالا  :وأاالالت اي أعالالر املالالؤعلنيع فقالالا  :الالن أهالالل
ب ت ي يواميلا أظد.
اّلل لل الاله
[اهليثم ــي يف جممعـ ـ ج  8ص  ]2٢1ز الالا  :ول الالن حم الاللما ز الالا  :أازلال الوا آ دمحم ص الاللا ٰ

(وآلالاله) وحمالالل اللزلالالة الالاأا عالالن اجلسالالد  ،واللزلالالة الع لالالني عالالن الالاأا فالالا اجلسالالد ي يمتالالدى إي ابلالاأا
وإ الاأا ي يمتدي إي ابلع لني زا  :رواع الط اي.
[الصـواعق احملرقـة ابــن ح ـر ص  ]84زالا  :وأنالالاج املالم يف حمالرةه ظالالدير  :يف كالل نلالف عالالن
أعي لدو عن أهل ب ي يلفالو لالن هالذا الالدين حتايالف الضالالني وااتحالا املءطلالني وهويالل اجلالاهلني
 ،احلدير (أزو ) وذكاع ا ع الط ي أيضا يف ذناهاع (ص  )17لن ابن لما.
اّلل ابالن يزيالد إ اللالي صاللا
[ذخائر العقىب للمحب الط ي ص  ]14ولفااله  :لالن مح الد بالن لءالد ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل زا  :احلمد ّٰلل الذي جعل ف لا احلكمة أهالل الء الت  ،زالا  :ناجاله أمحالد يف
ٰ
امللازع (أزو ) وذكاع ابن ظلا أيضا يف صوالقه (ص  )91لن أمحد ال يعي ابن ظلءل.
[ااصابة ج  2القسـم  2ص  ]200زالا  :روى أبالو ال ال خ يف ةفسالرع عالن طايال زال س بالن الال امل
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زالالا  :عالالن أظالالع أ يءالالارك يف
اّلل بالالن بالالدر لالالن أب الاله إ اللالالي صالاللا ٰ
لالالن لءالالد ٰ

أجله وأ ميتعه الا نوله فل خلفي يف أهلي نمفة ظسلة (أزو ) وذكاع ابن ظلالا اهل ثمالي أيضالا يف
ص الوالقه (ص  )111وما يف آنالالاع  :فمالالن ت هلفالالىن ف ال م بالالم لمالالاع وور للالالي يالالو الق اعالالة عسالالو ا
وجمه  ،وذكاع املتقي أيضا يف كلز العما (ج  6ص  )216عل الزاي ة املتقدعة.
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اّلل
[اهليثمــي يف جممع ـ ج  8ص  ]2٣6زالالا  :ولالالن ابالالن لم الا زالالا  :آنالالا عالالا ةكل ال بالاله رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل  :انلف الالوي يف أه الالل ب الالي  ،ز الالا  :رواع الط ال اي يف ا وحم ال (أز الالو )
ص الاللا ٰ
وذكاع ابن ظلا أيضا يف صوالقه (ص  91ويف ص .)136
[فيض القدير للمناوى ج  6ص  ]08٢يف املع  :نالرك نالرك هلالي عالن بعالدي  ،زالا  :رواع
احلالالاك لالالن أ هايالالاة  ،صالالح ّلل  ،وزالالا يف ال الالاا  :ورواع أيضالالا أبالالو يعلالالا وأبالالو اع ال والالالديلما ،
ورجاله فقاى.
[فيض القدير للمناوي ج  1ص  ]556ولفاه  :إاك حمتءتلو يف أهالل ب الي عالن بعالدي  ،زالا :
أناجه الط اي لن نالد بن لافطة.
اّلل لل اله
[ذخائر العقىب للمحب الط ي ص  ]29زا  :ولالن لءالد العزيالز ابحماللا ع إ اللالي صاللا ٰ
(وآلالاله) وحمالالل زالالا  :احمتوص الوا أبهالالل ب الالي ن الرا فالالاىن أناصالالمك لالاللم غالالدا  ،وعالالن أكالالن نصالالمه
أنصالالمه  ،وعالالن أنصالالمه نالالل اللالالار  ،زالالا  :أناجالاله أبالالو حمالالعد واملالالم يف حمالرةه (أزالالو ) وذكالالاع ابالالن
ظلا أيضا يف صوالقه (ص  )91وال ءلللا أيضا يف اور ا بصار (ص .)113
اّلل لل الاله (وآلالاله)
[ذخــائر العقــىب أيض ـاف ص  ]29زالالا  :ولالالن لءالالد العزيالالز ابحمالاللا ع إ اللالالي صالاللا ٰ
اّلل لمالالدا  ،زالالا  :أناجالاله أبالالو حمالالعد واملالالم
وحمالالل زالالا  :عالالن ظفاالالي يف أهالالل ب الالي فقالالد اختالالذ للالالد ٰ
(أزو ) وذكاع ابن ظلا أيضا يف صوالقه (ص .)91
اّلل صالاللا
[اهليثمــي يف جممعـ ج  8ص  ]2٣9زالالا  :ولالالن أ حمالالع د اخلالالدري زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
اّلل أعالالا يلالاله و ا الالاع ،
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :إ ّٰلل لالالز وجالالل ظاعالالاى فالالماث عالالن ظفامالالن ظفال ٰ
ٰ
اّلل ل الاله فال ال ا  ،ظاع الالة اإلحم الالم  ،وظ الالاعي  ،وظاع الالة رمح الالا  ،ز الالا  :رواع
وع الالن ت حيفام الالن ت حيفال ال ٰ
الطال اي يف الكءالالر وا وحمال (أزالالو ) وذكالالاع ابالالن ظلالالا أيضالالا يف صالوالقه (ص  )91وزالالا  :أناجالاله
الط اي وأبو ال خ.
[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]12٣ولفاالاله  :عالالن صالاللل إىل أظالالد عالالن أهالالل ب الالي يالالدا كافاةالاله لل مالالا يالالو
الق اعة  ،زا  :أناجه ابن لساكا لن للا لل ه السم
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(أزو ) وذكاع امللاوى أيضا يف ف ض القديا (ج  6ص  )172يف املع وزا يف ال الاا بعالد لفاالة :
لن للي لل اله السالم  :ورواع للاله أيضالا اجلعالاىب يف اتريالخ الطالالء ني (وزالا )  :ف اله عالن الديلالة للالا
اّلل ورحم الوله عالالا ي هفالالا فمل الالا ملالالن فالالاج لالاللم  ،أو ل ال هل ال لالالوة أو أىهل ال طلءالالة  ،والوزالالاهل
للايالالة ٰ

الدالالالة للالالا ذلالالم أكثالالا عالالن أ حتصالالا  ،وأفالالما عالالن أ ةالالذكا  ،فمالالن أرا الوزالالوال للالالا كثالالر علمالالا
فعل ه بتوف لاى اإلميا للءارمى وعؤلفاى ابن اجلومي (ااتما) وذكاع ابالن ظلالا أيضالا يف صالوالقه
(ص  )111وا الالع الط ال ي أيض الالا يف ذنالالاهاع (ص  )19ز الالا  :ويف طاي ال آن الالا ع الالن ظ الالدير غ الالر
للالالي لل الاله السالالم  :عالالن صالاللل إىل أظالالد عالالن أهالالل ب الالي ععاوفالالا فعلالالز لالالن عكافاةالاله يف الالالدا ا فالالاى
املكايفمل له يو الق اعة  ،زا  :أناجه أبو حمعد واتبعه املم للا ا و .
[كنا العمال ج  9ص  ، 252وج  ٣ص  ]12٢ولفاه  :أربل أى هل فف ل يو الق اعة  ،املكالا
لالذريي  ،والقاضالا هلال ظالواهلم  ،والسالالا هلال يف أعالالوره للالدعا اضالطاوا ال الاله  ،وا الع هلال بقلءالاله
ولسااه  ،زا  :أناجه الديلمي (أزو ) وذكاع ا ع الط ي أيضا يف ذناهاع (ص .)18
[الصــواعق احملرقــة ابــن ح ــر ص  ]254زالالا  :أنالالاج الالالديلمي عافولالالا عالالن أرا التوحمالالل إي وأ
يكو له للدى يد أففل له ا يو الق اعة فل صل أهل ب ي ويدنل الساور لل م .
[كنــا العمــال ج  ٢ص  ]120وامللالالاوى يف ف ال ض القالالديا (ج  4ص  )176يف املالالع  :ال الالفعامل

مخسة  :القاآ  ،والاظ  ،وا عااة  ،واء ك وأهل ب ته  ،زاي  :ناجه الديلمي يف الفا وا.
اّلل صلا
[ذخائر العقىب للمحب الط ي ص  ]29زا  :لن للي لل ه السم زا  :زا رحمو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :يالالا احلالالو أهالالل ب الالي وعالالن أظالالءم عالالن أعالالي كمالالاةني السالالءابتني  ،زالالا :
ٰ

أناجالاله املالالم ال يعالالي يف حم الرةه ال (أز الالو ) وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  6ص )217
ابن الالتمال ولفا الاله  :أو ع الالن ي الالا لل الالي احل الالو أه الالل ب الالي وع الالن أظء الي ع الالن أع الالي  ،ز الالا  :أناج الاله
الديلمي لن للا لل ه السم .
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[فيض القدير للمناوي ج  6ص  ]84يف املع  :أو عن أففل له يو الق اعة عالن أعالي أهالل ب الي
 ،ا ا ز الالاب ف الالا زاب ع الالن ز الايش  ،ا ا اص الالار ا ع الالن آع الالن ىب واةءع الالي ع الالن الال ال من  ،ا ع الالن حم الالاها
العالالاب  ،ا ا لالالاج وعالالن أفالالفل لالاله أوي أفضالالل  ،زالالا  :أناجالاله الط ال اي لالالن ابالالن لمالالا  ،وزالالا يف
ال الاا  :ورواع الالالدار زطالالي يف ا فالاا (إىل أ زالالا ) وأناجالاله أيضالالا أبالالو الطالالاها املخلالالع يف السالالا ا
عالالن ظديثالاله (أزالالو ) وذكالالاع ابالالن ظلالالا أيضالالا يف ص الوالقه (ص  )111وزالالا ف الاله  :أناجالاله الط ال اي
(ويف ص  )95وزالالا ف الاله  :أناجالاله املخلالالع والطال اي والالالدار زطالالي  ،وذكالالاع ا الالع الطال ي أيضالالا يف
ذناهاع (ص  )21وزا  :أناجه صاظع كتاب الفا وا ال يعي الديلمي ال
اّلل لل الاله (وآلالاله)
[الصـواعق احملرقــة ابــن ح ــر ص  ]85زالا  :وأنالالاج أمحالالد يف امللازالالع أااله صالاللا ٰ
وحمل زا  :اي عع ا بي هاف والذي بعثي ابحل اء ا لو أنذى حبلقة اجللة عا بدأى إي بك .
اّلل لل اله
[ذخائر العقىب للمحـب الطـ ي ص  ]2٣زالا  :ولالن لءالد العزيالز بساللدع إىل اللالي صاللا ٰ

(وآلالاله) وحمالالل زالالا  :أى وأهالالل ب الالي فالاللاة يف اجللالالة وأغصالالااا يف الالالدا ا فمالالن كسالالم بلالالا اختالالذ إىل ربالاله
حمالالء م  ،زالالا  :أناجالاله أبالالو حمالالعد يف فالالاال اللءالالوة (أزالالو ) وذكالالاع ابالالن ظلالالا أيضالالا يف ص الوالقه (ص
.)91
[ذخــائر العقــىب للمحــب الطـ ي ص  ]20زالالا  :لالالن ميالالد بالالن أحمالالل لالالن أب الاله زالالا  :زالالا لمالالا بالالن

اخلطاب للزبر بن العوا  :هل لم يف أ ةعو احلسن ابن للي لل مما السالم فاااله عالايضع فكالا
الزبر ةلكا لل ه  ،فقا له لما  :أعا للمت أ ل ا ة بي هافال فايضالة وماير ال ىفلالةع (زالا ) ويف
رواية إ ل ا ة بي هاف حملة وماير ىفلة  ،زا  :أناجه ابن السالما يف املوافقالة (اللغالة) ال ةلكالا ال
أي ةوزف وةءطا.

َ َ َ
ُْ َْ َُ ُ
ك ْم َعليْذ ْه أ ْجذبَ  ،يف
[السيوطى يف الدر املنثور] يف ذيل ةفسر زولاله ةعالاىل  ْ :ال ٰ أسذئل

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
حمورة ال ورى  ،زا  :وأناج الءخالاري لالن أ بكالا زالا  :ارزءالوا دمحما صاللا ٰ
يف أهل ب ته.
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ابب

فيما لاء يف حب أه البيت عليهم السالم
اّلل
اّلل صالاللا ٰ
[صــحيا الذمـ ي ج  1ص  ]649روى بسالاللدع لالالن ابالالن لءالالاا زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
اّلل  ،وأظء الوا أهالالل ب الالي حلالالي
اّلل ملالالا يغالالذوك عالالن اعمالالة وأظءالالوىن حلالالع ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :أظء الوا ٰ

(أزو ) ورواع احلاك أيضا يف عستدرك الصح حني (ج  3ص  )149بطايقني وزا  :هالذا ظالدير
صالالح ّلل ايحمالاللا  ،ورواع أبالالو اع ال أيضالالا يف ظل تالاله (ج  3ص  )211واخلط الالع الءغالالدا ي أيضالالا يف
اترهه (ج  4ص  )159وابالن ا فالر اجلالزري أيضالا يف أُحمالد الغابالة (ج  2ص  )12والسال وطي أيضالا
َ َ
َ
ُ ْ َْ َُ ُ
ك ْم َعليْذ ْه أ ْجذذبَ ( ،اآليالة) يف حمالالورة
يف الالدر امللثالور يف ذيالل ةفسالر زولاله ةعالالاىل ْ :ذ ال ٰ أسذذئل
ال ورى  ،وزا  :أناجه المعذي وظسله  ،والط اي واحلاك والء مقي يف ال عع.
[اتريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي ج  1ص  ]20٣روى بسالاللدع لالالن للالالا ابالالن أ طالالالع لل الاله
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :ففالي عي عن أظع أهل ب الي وهال
اّلل صلا ٰ
السم زا  :زا رحمو ٰ
ف عن.

َ َّ
َّل َ
يذن
[كنا العمال ج  2ص  ]152والس وطا يف الدر امللثور ؛ يف ذيل ةفسر زولاله ةعالاىل ْ َ :
َ ُ َ َ ْ َ ُّ ُ ُ ُ ُ ْ ْ َ ه
ّٰلل (اآلية) يف حمورة الالد ،
آمنوَ وَطم ِْئ ْلويهم بْ ْرك ْب َ ْ
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َ
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل ملالا ازلالت هالذع اآليالة  :أال ٰ
اّلل صلا ٰ
زاي  :لن للي لل ه السم إ رحمو ٰ
ِئ ََلْ ُقلُ ُ
بر ْكب َ َ هّٰلل ََ ْط َم ُّ
اّلل ورحموله وأظع أهالل ب الي صالا زا غالر كالاذب
أظع
عن
ذاك
:
زا
وب
ْ
ْْ ْ ْ
ٰ

(احلدير) زا  :أناجه ابن عا ويه

َ َ ْ َ َّ َ ْ َّ َ
ُْ َ ُ ُ
[السيوطى يف الدر املنثور] يف ذيالل ةفسالر زولاله ةعالاىل  ْ :ال ٰ أ ْسئَلك ْم َعليْ ْه أجبَ إْال َل َم َودة
يف ََلْ ُقذ ْ
ذب ٰ
ىب  ،يف حمالالورة ال الالورى  ،زالالا  :وأنالالاج أمحالد والمعالالذي وصالالححه واللسالالاها واحلالالاك لالالن
ْ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحم الالل فق الالا  :إى
اّلل صالاللا ٰ
املطلالالع ب الالن رب عالالة ز الالا  :نالالل العء الالاا للالالا رحم الالو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل و ر
اّلل صاللا ٰ
للخاج فلالاى زاي الا حتالدث فالاذا رأوى حمالكتوا  ،فغضالع رحمالو ٰ

اّلل ي يالالدنل زلالالع اعالالايمل عسالالل إميالالا ظالالن حيالالءك ّٰلل ولق الاابي (أزالالو )
لالالاي بالالني ل ل الاله ا زالالا  :و ٰ
وذكاع ا ع الط ي أيضا يف ذناهاع (ص  )9لكن لن ابن لءاا  ،وزا  :أناجه أمحد.
[وقال أيضاف] أناج الط اي واخلط ع عن طاي أ الضالحا لالن ابالن لءالاا زالا  :جالامل العءالاا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فقالالا  :إاالالم زالالد ةاكالالت ف لالالا ضالالغاهن علالالذ صالاللعت الالالذي
اّلل صالاللا ٰ
إىل رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :ي يءلغوا اخلر واإلميا ظن حيءوك .
صلعت  ،فقا اللي صلا ٰ
[وقال أيضاف] وأناج اخلط ع عن طاي أ الضحا لن عسالاوي لالن لاه الة زالا  :أةالا العءالاا
اّلل إى للعالاال الضالغاهن يف
اّلل لل ه (وآله) وحمل فقالا  :اي رحمالو ٰ
اّلل صلا ٰ
بن لءد املطلع رحمو ٰ

اّلل إاال ت يءلغالوا نالرا ظالن حيءالوك لقالاابن  ،ةاجالو
أىا عن زوعلا عن وزاهل أوزعلاها  ،فقا  :أعا و ٰ
حمل ففالن وي ياجوها بلو لءد املطلع.
[كنا العمال ج  2ص  ]22ولفاه  :ي يؤعن أظدك ظن أكو أظالع ال اله عالن افساله  ،وأهلالي

أظالالع ال الاله عالالن أهلالاله  ،ولالالمي أظالالع ال الاله عالالن`لمةالاله وذريالالي أظالالع ال الاله عالالن ذريتالاله  ،زالالا  :أناجالاله
الط ال اي يف الكء الالر والء مق الالي يف ف الالعع اإلمي الالا (أز الالو ) وذك الالاع اهل ثم الالي أيض الالا يف جممع الاله (ج  1ص
 )88وزا  :رواع الط اي يف ا وحم والكءر (ااتما) وذكاع ال ءلللي أيضا يف اور ا بصار
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(ص  )113وزا  :رواع الديلمي والط اي وأبو ال خ بن ظءا والء مقي عافولا.
[كنا العمال ج  1ص  ]50ولفاه  :مخس عن ألط من ت يعذر للا ةالاك لمالل اآلنالاة  ،موجالة
اّلل لل الاله
ص الالاحلة  ،وبل الالو أب الاار  ،وظس الالن رالط الالة الل الالاا وعع الالة يف بل الالدع  ،وظ الالع آ دمحم ص الاللا ٰ

(وآله) وحمل (أزو ) وذكاع امللالاوي أيضالا يف فال ض القالديا يف املالع (ج  3ص  )459زالا  :أناجاله
الديلمي يف الفا وا لن ميد بن أرز .
[كنا العمال ج  ٣ص  ، 129وج  ٢ص  ]246اي للي إ اإلحمم لااي لءاحمه التقوى ورايفه
اهلدى  ،وميلته احل الامل  ،ولمالارع الالورع  ،وعمكاله العمالل الصالاحل  ،وأحمالاا اإلحمالم ظال وظالع أهالل
ب ي (زا ) أناجه ابن لساكا لن للا لل ه السم .
[كنــا العمــال ج  ٢ص  ]121ولفاالاله  :ي ةالالزو زالالدعا لءالالد يالالو الق اعالالة ظالالن يسالالا لالالن أربالالل ،
لالالن لمالالاع ف مالالا أفلالالاع  ،ولالالن جسالالدع ف مالالا أبالالمع  ،ولالالن عالالاله ف مالالا أافقالاله  ،وعالالن أيالالن اكتسالالءه  ،ولالالن
ظءلالالا أهالالل الء الالت (زالالا ) أناجالاله الط ال اي لالالن ابالالن لءالالاا  ،وذكالالاع اهل ثمالالي يف جممعالاله (ج  11ص
 )346وزا  :رواع الط اي يف الكءر وا وحم  ،وذكاع اثا ا بم فصالل وزالا  :لالن أ بالامة زالا :
اّلل لل ه (وآله) وحمالل  :ي ةالزو زالدعا لءالد (وحمالاي احلالدير كمالا ةقالد ) وزالا
اّلل صلا ٰ
زا رحمو ٰ
اّلل فمالالا لمعالالة ظالالءك ع فضالالاب ب الالدع للالالا علكالالع للالالي لل الاله السالالم ،
يف آنالالاع  :ز الل  :اي رحمالالو ٰ
زا  :أناجه الط اي يف ا وحم .

[كنــا العمــال ج  ٣ص  12٢وج  9ص  ]252زالالا  :أربالالل أى هل ال فالالف ل يالالو الق اعالالة  ،املكالالا
لذريي  ،والقاضا هل ظواهلم  ،والسالي هل يف أعالوره للالد عالا اضالطاوا ال اله  ،وا الع هلال بقلءاله
ولسااه  ،زا  :أناجه الديلمي (أزو ) وذكاع ا ع الط ي أيضا يف ذناهاع (ص .)18
[كنا العمال ج  9ص  ]1٢9ولفاه  :أ بوا أوي ك للا فمث نصا  ،ظع اء ك  ،وظالع
أهل ب ته  ،وزااملة القاآ فا محلة القاآ يف بل
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اّلل يو ي بل إي بله عل أاء اهه وأصف اهه (زالا ) أناجاله أبالو اصالا لءالد الكالاـ ال الرامي يف فواهالدع
ٰ
 ،والديلمي يف الفا وا  ،وابن الللار لن للي لل اله السالم (أزالو ) وذكالاع امللالاوي أيضالا يف فال ض
القديا يف املع (ج  1ص  )225وذكاع ابن ظلا أيضا يف صوالقه (ص .)113
[كنا العمال ج  ٣ص  ]12٣ولفاه  :إ لكل بي أب لصءة يلتمالو ال مالا إي ولالد فاطمالة فالاى
اّلل
ولال م وأى لصالالءتم  ،وهال لالالمي نلقالوا عالالن ط لالالن ويالالل للمكالالذبني بفضالاللم  ،عالالن أظالالءم أظءالاله ٰ
اّلل (زا ) أناجه ابن لساكا لن جابا.
وعن أبغضم أبغضه ٰ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ َ َّ َ
ُ
ذودة ْيف
[الاخمشري يف الكشـاف] يف ةفسالر زولاله ةعالاىل  ْ :ال ٰ أ ْسئَلك ْم َعليْذ ْه أجذبَ إْال َلم
َْ

ُْ ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :عالن عالاى للالا
اّلل صاللا ٰ
َلقبىب يف حمورة ال ورى  ،زالا  :وزالا رحمالو ٰ
ظالالع آ دمحم عالالاى فالالم دا  ،أي وعالالن عالالاى للالالا ظالالع آ دمحم عالالاى عغفالالورا لالاله  ،أي وعالالن عالالاى
للالالا ظالالع آ دمحم عالالاى اتهءالالا  ،أي وعالالن عالالاى للالالا ظالالع آ دمحم عالالاى عؤعلالالا عسالالتكمل اإلميالالا ،

أي وعالالن عالالاى للالالا ظالالع آ دمحم ب الالاع علالالم املالالوى ابجللالالة ا علكالالا واكالالر  ،أي وعالالن عالالاى للالالا
ظالالع آ دمحم يالالزال إىل اجللالالة كمالالا ةالالزال العالالاوا إىل ب الالت موجمالالا أي وعالالن عالالاى للالالا ظالالع آ دمحم
اّلل زال ال ع ع الزارا ملمهك الالة
ف الالتّلل ل الاله يف زال ال ع اباب إىل اجلل الالة  ،أي وع الالن ع الالاى لل الالا ظ الالع آ دمحم جع الالل ٰ
الامحن  ،أي وعالن عالاى للالا ظالع آ دمحم عالاى للالا الساللة واجلمالالة  ،أي وعالن عالاى للالا بغالض
اّلل  ،أي وعالالن عالالاى للالالا بغالالض آ دمحم
آ دمحم جالالامل يالالو الق اعالالة عكتالالواب بالالني ل ل الاله آيالالس عالالن رمحالالة ٰ
عالالاى كالالافاا  ،أي وعالالن عالاى للالالا بغالالض آ دمحم ت ي ال راهحالالة اجللالالة (ااتمالالا) زالالا الفخالالا الالاامي يف
ةفسالالرع الكءالالر يف ذيالالل ةفسالالر آيالالة املالالو ة يف حمالالورة ال الالورى ال بعالالد اقالالل عالالا ةقالالد عالالن الزر الالاي يف
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل هال الالذين يالؤو أعالاه ال اله فكالل
الك اال ال عا لفاه  :أزو  :آ دمحم صلا ٰ
عالالن ك الالا أع الالاه ال الاله أف الالد وأكم الالل كالالااوا ه ال اآل  ،وي ف الالم أ فاطمالالة ولل الالا واحلس الالن واحلس الالني
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل أفالالد التعلقالالاى ،
اّلل صالاللا ٰ
(لل ال م السالالم ) كالالا التعلال ب الاللم وبالالني رحمالالو ٰ
وهذا كاملعلو ابللقل املتواةا  ،فوجع أ يكواوا ه اآل .
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اّلل
[اهليثمــي يف جممع ـ ج  8ص  ]2٢1زالالا  :ولالالن احلسالالن بالالن للالالي لل ممالالا السالالم إ رحمالالو ٰ
اّلل لالز وجالل وهالو يالو ى
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل زالا  :إلزعالوا عو ةلالا أهالل الء الت فاااله عالن لقالي ٰ
صلا ٰ
نل اجللالة ب الفالتلا  ،والالذي افسالي ب الدع ي يلفالل لءالدا لملاله إي العافالة ظقلالا (زالا ) رواع الطال اي
يف ا وحم
[اهليثمــي يف جممعـ أيضـاف ج  24ص  ]192زالالا  :ولالالن احلسالالني بالالن للالالي لل ممالالا السالالم زالالا :
عالالن أظءلالالا للالالدا ا فالالا صالالاظع الالالدا ا حيءالاله ال ال والفالالاجا وعالالن أظءلالالا ّٰلل كلالالا الالن وهالالو يالالو الق اعالالة
كماةني وأفار ابصءع ه السءابة والوحمطا (زا ) رواع الط اي.
[كن ـوز احلقــائق للمنــاوي ص  ]5ولفاالاله  :أفءالالتك للالالا الص الااط أفالالدك ظءالالا هالالل ب الالي (زالالا )
أناجه الديلمي.
اّلل
اّلل زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
[ذخــائر العقــىب للمحــب الط ـ ي ص  ]29زالالا  :ولالالن جالالابا بالالن لءالالد ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :ي حيءلا أهل الء ت إي عؤعن ةقالي وي يءغضاللا إي علالاف فالقي  ،زالا
صلا ٰ
 :أناجه املم ال يعي يف حمرةه ال.
اّلل لل اله
اّلل صلا ٰ
[ذخائر العقىب أيضاف ص  ]29زا  :ولن للي لل ه السم زا  :زا رحمو ٰ
(وآله) وحمل  :يا احلو أهل ب ي وعالن أظالءم عالن أعالي كمالاةني السالءابتني  ،زالا  :أناجاله املالم ال
يعي يف حمرةه ال.
[نور ا بصـار للشـبلن ى ص  ]246زالا  :وروى أبالو ال ال خ لالن للالي لل اله السالم زالا  :نالاج
اّلل وأفالىن لل اله ا زالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل عغضءا ظن احمالتوى للالا امللال فحمالد ٰ
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ

 :عا اب رجا يؤذواي يف أهل ب ي  ،والذي افسي ب دع ي يؤعن لءد ظن حيءي  ،وي حيءالي ظالن
حيع ذريي.
اّلل لل الاله (وآلالاله)
[نــور ا بصــار أيضــاف ص  ]246زالالا  :وروى ابالالن عسالالعو ظالالع آ دمحم صالاللا ٰ
وحمل يوعا نر عن لءا ة حملة.
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ابب

يف بعض أبياو الشافعي وغ ه
يف حب أه البيت عليهم السالم
اّلل ب الالن دمحم  ،ظ الالدفي أب الالو بكال الا
[حلي ــة ا ولي ــاء يب نعـــيم ج  8ص  ]251ز الالا  :ظ الالدفلا لء الالد ٰ
السالالءاي  ،زالالا َ :سعالالت بعالالض ع الالاهلا حيكالي أ ال الالافعي لابالاله بعالالض اللالالاا لفالالاط ع لالاله إىل أهالالل
الء ت وفدة خءته هل إىل أ اسءه إىل الافض  ،فاا ا ال افعي يف ذلم يقو :
اي راكء ال ال ال ال ال ال الالا ز ال ال ال ال ال ال الالف اب ص ال ال ال ال ال ال الالع ع ال ال ال ال ال ال الالن ع ال ال ال ال ال ال الالىن

واهتال ال ال ال ال ال ال ال الالف بقال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد ن فمال ال ال ال ال ال ال ال الالا والل ال ال ال ال ال ال ال ال الالاهض

إ ك ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا رفض ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا ظ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالع آ دمحم

فل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالمد الال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالثقم إي رافض ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الي

(أزو ) وذكاها ابالن ظلالا أيضالا يف صالوالقه (ص  )79ابنالتمال وماي ة  ،فقالا  :وزالا أيضالا
اّلل لله ال يعي ال افعي :
رضي ٰ
اي راكء ال ال ال ال ال ال الالا ز ال ال ال ال ال ال الالف اب ص ال ال ال ال ال ال الالع ع ال ال ال ال ال ال الالن ع ال ال ال ال ال ال الالىن

واهت ال ال ال ال ال ال ال الالف بس ال ال ال ال ال ال ال الالاكن ن فم ال ال ال ال ال ال ال الالا والل ال ال ال ال ال ال ال الالاهض

حم ال ال ال ال ال ال ال الالحاا إذا ف ال ال ال ال ال ال ال الالا ٍ احللال ال ال ال ال ال ال ال ال ج إىل ع ال ال ال ال ال ال ال الالىن

ف ضال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا كملال ال ال ال ال ال ال ال ال الالتط الف ال ال ال ال ال ال ال ال ال الااى الفال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاهض

إ ك ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا رفض ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا ظ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالع آ دمحم

فل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالمد الال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالثقم إي رافضال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا

ا زالالا  :زالالا الء مقالالي  :وإ الالا زالالا ال الالافعي ذلالالم ظالالني اسالالءه اخلالوارج إىل الالالافض ظسالالدا وبغ الالا
(ااتما) وذكاها الفخا الاامي أيضا يف ةفسر آية املو ة
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يف حمالالورة ال الالورى الثالالل عالالا ذكالالاع ابالالن ظلالالا  ،وذكاهالالا ال الالءلللي أيضالالا يف االالور ا بصالالار (ص )114
الثل عا ذكاع ابن ظلا.
[الص ـ ــواعق احملرق ـ ــة اب ـ ــن ح ـ ــر ص  ]249وال ال الالءلللي يف ا ال الالور ا بص ال الالار (ص  )115ز ال الالاي :
ولل افعا :
آ الل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالي ذريع ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالي

وه ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال إل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله وحم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال لي

أرجال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالو ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال أُلطال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا غ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالدا

ب ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالدي ال مال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالني صال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالح في

[نور ا بصار للشبلن ى ص  ]240زا  :ظكا لن ال افعي زوله :
اّلل ظ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالءك
اي آ ب ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت رحم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالو ٰ

يكف ال ال ال ال ال ال ال ك ع ال ال ال ال ال ال الالن لا ال ال ال ال ال ال ال الفخ ال ال ال ال ال ال الالا أاك ال ال ال ال ال ال ال

اّلل يف الق ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاآ أازل ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله
ف ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا ع ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالن ٰ

ع ال ال ال ال ال ال الالن ت يص ال ال ال ال ال ال الالل للال ال ال ال ال ال ال ال ك ي ص ال ال ال ال ال ال الالمة ل ال ال ال ال ال ال الاله

[أقول] وذكاع ابن ظلا أيضا يف صوالقه (ص  )114وت يذكا الء ت ا نر.
[نور ا بصار للشبلن ي ص  ]240زا  :وظكا اإلعا أبالو بكالا الء مقالي يف كتاباله الالذي صاللفه
يف علازع اإلعا ال الافعي  :أ اإلعالا ال الافعي ز الل لاله  :إ أىحمالا ي يصال و للالا َسالاع علقءالة أو
فض لة ةذكا هالل الء الت فالاذا رأوا أظالدا يالذكا فال ا عالن ذلالم زالالوا  :جتالاوموا لالن هالذا فمالو رافضالي
اّلل يقو :
فاا ا ال افعي رمحه ٰ
إذا يف جملال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالس اال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالذكا لل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا

وحم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالءط ه وفاطم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالة الزك ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله

يق ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا جت ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاوموا اي ز ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالو ه ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالذا

فم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالذا ع ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالن ظ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالدير الاافض ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ة

باهال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت إىل املم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال من ع ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالن أىا

ي ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاو ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالافض ظ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالع الفاطم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالة

[وق ـ ــال أيضـ ـ ـاف يف ص  ]245ز ال الالا ال ال ال خ ال ال الالعااي وع ال الالا أظس ال الالن ع ال الالا أور ع ال ال ال خ ا ك ال ال يف
الفتوظاى :
ف ال ال ال ال ال ال ال الالم ةع ال ال ال ال ال ال ال الالد أبه ال ال ال ال ال ال ال الالل الء ال ال ال ال ال ال ال الالت نلق ال ال ال ال ال ال ال الالا فاهال ال ال ال ال ال ال الالل الء ال ال ال ال ال ال ال الالت ه ال ال ال ال ال ال ال ال أه ال ال ال ال ال ال ال الالل الس ال ال ال ال ال ال ال ال ا ة
فءغضال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالم ع ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالن اإلاس ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا نس ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا

ظق ق ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الي وظال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالءم لءال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا ع
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[الصواعق احملرقة ابن ح ر ص  ]242زا  :ولل خ اجلل ل مشس الدين ابن العا :
رأيال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت ويه ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الي آ طال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله فايضال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالة لل ال ال ال ال الالا رغ ال ال ال ال ال أه ال ال ال ال الالل الءع ال ال ال ال الالد ي ال ال ال ال الالورفي الق ال ال ال ال الالاىب
فم ال ال ال الالا طل ال ال ال الالع املءع ال ال ال الالوث أج ال ال ال الاا لل ال ال ال الالا اهل ال ال ال الالدى

بتءل غ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله إي امل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالو ة يف الق ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاىب
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ابب

فيما لاء يف بغض أه البيت عليهم السالم وأذاهم
اّلل صالاللا
اّلل بالالن لءالالاا أ رحمالالو ٰ
[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]209روى بسالاللدع لالالن لءالالد ٰ
اّلل لك ال فالالماث  ،أ يثءالالت زالالاهمك ،
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زالالا  :اي بالالي لءالالد املطلالالع إي حمالالالت ٰ
ٰ

اّلل أ جيعلك جو امل دامل رمحالامل  ،فلالو أ رجالم
وأ يمدي ضالك  ،وأ يعل جاهلك وحمالت ٰ
اّلل وهالو عالءغض هالل ب الت دمحم نالل اللالار (زالا احلالاك ) هالذا ظالدير
صفن فصلا وصالا ا لقالي ٰ
ظسن صح ّلل للا فاط عسل (أزو ) وذكاع املتقي أيضالا يف كلالز العمالا (ج  6ص  )213وزالا
 :صالالفن بالالني الالالاكن واملقالالا  ،ا زالالا  :أناجالاله الطال اي واحلالالاك لالالن ابالالن لءالالاا  ،وذكالالاع ابالالن ظلالالا
أيضا يف صوالقه (ص  )141وزا ف ه  :فلو أ رجالم صالفن ال أي عالن الصالفن وهالو صالف القالدعني
اّلل وهالالو يالالءغض آ ب الالت دمحم نالالل اللالالار  ،وذكالالاع ا الالع
بالالني الالالاكن واملقالالا ال فصالاللا وصالالا ا لقالي ٰ
الطال ي أيضالالا يف ذنالالاهاع (ص  )18رتصالاا وزالالا  :أناجالاله ابالالن السالالاي (ويف ص  )15وزالالا  :لالالن
اّلل (إىل أ زا ) أناجه املم يف حمرةه  ،وزا ف مما  :صف بد صفن.
جابا بن لءد ٰ
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]254روى بسلدع لن أ حمع د

91

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :والالالذي افس الي ب الالدع ي يءغضالاللا أهالالل
اّلل صالاللا ٰ
اخلالالدري زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
اّلل اللالار  ،زالا  :هالذا ظالدير صالح ّلل للالا فالاط عسالل (أزالو ) وذكالاع ابالن
الء ت أظالد إي أ نلاله ٰ
ظلالالا أيضالالا يف ص الوالقه (ص  )143وزالالا  :إاالاله صالالح ّلل  ،وذكالالاع الس ال وطي أيضالالا يف الالالدر امللثالالور
يف ذيالالل ةفسالالر آيالالة املالالو ة يف حم الالورة ال الالورى  ،وزالالا  :أناجالاله أمحالالد وابالالن ظء الالا واحلالالاك لالالن أ
حمع د.
[اتريخ بغداد للخطيب البغـدادي ج  6ص  ]211روى بساللدع لالن ابالن لءالاا زالا  :زالا رحمالو
اّلل لل ه (وآله) وحمالل  :لال س يف الق اعالة راكالع غالرى و الن أربعالة (وحمالاي احلالدير) فالذكا
اّلل صلا ٰ
ٰ

اّلل لل ه (وآله) وحمل وصاحل ومحزة وللي بن أ طالالع لل اله السالم (إىل أ زالا ) ولالو
اللي صلا ٰ
اّلل عءغضالا
اّلل بني الاكن واملقا الف لالا والالف لالا ظالن يكالو كال الن الءالاي ولقالي ٰ
أ لابدا لءد ٰ
اّلل للا علخاع يف ىر جمل .
آل دمحم أكءه ٰ
[الســيوطي يف الــدر املنثــور] يف ذيالالل ةفسالالر آيالالة املالالو ة يف حمالالورة ال الالورى زالالا  :وأنالالاج ابالالن لالالدي
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :عالالن أبغضالاللا أهالالل الء الالت فمالالو
اّلل صالاللا ٰ
لالالن أ حمالالع د زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
علالالاف (أزالالو ) وذكالالاع ا الالع الطال ي أيضالالا يف ذنالالاهاع (ص  )18وزالالا  :أناجالاله أمحالالد يف امللازالالع ،
وذكالالاع امللالالاوي أيضالالا يف كلالالوم احلقالاه (ص  )134وزالالا  :أناجالاله الالالديلمي (وزالالا السال وطي أيضالالا)
اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
وأنالالاج الطال اي لالالن احلسالالن بالالن للالالا لل ممالالا السالالم زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
وحمل  :ي يءغضلا أظد وي حيسدى أظد إي ذيد يو الق اعة بس اط عن ىر.
[اهليثمــي يف جممعـ ج  0ص  ]1٢9زالالا  :ولالالن ععاويالة بالالن نالالديج زالالا  :أرحمالاللىن ععاويالالة بالالن أ
حمف ا إىل احلسن بن للا لل مما السم أنطع للا يزيد بلتا له ال أو أنتا لاله ال فاة تاله فالذكاى لاله
اّلل ي يكالو
يزيد فقا  :إى زو ي ازوج اساملى ظن استاعاهن فاة تما فذكاى هلا يزيالد فقالالت  :و ٰ
ذلم ظن يسر ف لا صاظءم كما حمار فالو يف بي إحمااه ل يذبّلل أبلامله ويستحي
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الما أعالر املالؤعلني فالالو ،
اسامله  ،فاجعت إىل احلسن لل ه السم فقلت  :أرحملتي إىل فلقالة ةس ٰ
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحمالالل ز الالا  :ي يءغض الاللا وي
اّلل ص الاللا ٰ
زالالا  :اي ععاوي الالة إايك وبغضالاللا ف الالا رحمالالو ٰ
حيسدى أظد إي ذيد يو الق اعة لن احلالو بسال اط عالن اللالار  ،زالا  :رواع الطال اي (أزالو ) وذكالاع
يف (ج  9ص  )172أيضالالا رتص الاا وزالالا  :رواع الط ال اي يف ا وحم ال  ،وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز
العما رتصاا (ج  6ص  )218وزا  :أناجه الط اي لن الس د احلسن لل ه السم .
اّلل ا اصالاري زالا  :نطءلالا
[اهليثمي يف جممع أيضـاف ج  8ص  ]2٢1زالا  :ولالن جالابا بالن لءالد ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فسالالمعته وهالالو يقالالو  :أيمالالا اللالالاا عالالن أبغضالاللا أهالالل الء الالت
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ

اّلل وإ صالالا وصالاللا  ،زالالا  :وإ ص الالا وص الاللا
اّلل يالالو الق اعالالة يمالالو اي فقلالالت  :اي رحمالالو ٰ
ظ الالاع ٰ
ومل أاه عسل اظتلا بذلم عن حمفم عه وإ يؤ ي اجلزية لالن يالد وهال صالاغاو (إىل أ زالا )
يف آناع فاحمتغفاى لعلي لل ه السم وف عته  ،زا  :رواع الط اي يف ا وحم .
اّلل لز وجل يءغض اآلكل فالوي فالءعه  ،والغافالل لالن
[كنا العمال ج  9ص  ]282ولفاه  :إ ٰ
طالالالة ربالاله  ،والتالالارك حمالاللة اء الاله  ،واملخفالالا ذعتالاله واملالالءغض لالالمة اء الاله  ،واملالالؤذي جرااالاله (زالالا ) أناجالاله
الديلمي لن أ هاياة.
َ
َ
َ
ُْ
ْ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ
ُ ُ
ذودة ْيف
[الاخمشري يف الكشـاف] يف ةفسالر زولاله ةعالاىل  ْ :ال ٰ أ ْسئَلك ْم َعليْذ ْه أجذبَ ْإال َلم
َْ

َل ُق ْب ٰ
ظاعالت اجللالة للالا عالن
الل
حم
و
)
اله
ل
وآ
(
اله
لل
اّلل
اللا
ص
الي
ل
ال
الن
ل
و
)
زا
(
ورى
ال
حمورة
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بل أهل ب ي وآذاي يف لمي  ،وعن اصطلل صل عة إىل أظد عالن ولالد لءالد املطلالع وت جيالامع لل مالا
فالالاى أجاميالاله لل مالالا غالالدا إذا لق الالىن يالالو الق اعالالة (أزالالو ) وذكالالاع ال الالءلللي أيضالالا يف االالور ا بصالالار (ص

 )111وا الع الطال ي أيضالا يف ذنالالاهاع (ص  )21ابنالتمال يف اللفال لالن للالالي لل اله السالالم زالالا
اّلل ظا اجللة للا عالن بلال أهالل ب الي أو زالاةلم
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :إ ٰ
اّلل صلا ٰ
 :زا رحمو ٰ
أو أغار لل م أو حمءم  ،زا  :أناجه اإلعا للي بن عوحما الاضا لل مما السم .
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اّلل
[الص ــواعق احملرق ــة اب ــن ح ــر ص  ]206ز الالا  :وور ع الالن حم الالع أه الالل ب الالي فا الالا ياة الالد ل الالن ٰ
اّلل ظال ٰالا
اّلل  ،إ ٰ
اّلل  ،وعالالن آذاىن يف لالالمي فقالالد آذى ٰ
واإلحمالالم  ،وعالالن آذاىن يف لالالمي فعل الاله لعلالالة ٰ
اجللالة للالا عالن بلال أهالل ب الالي أو زالاةلم أو ألالا للال م أو حمالءم (إىل أ زالا ) مخسالالة ال أو حمالالتة ال
اّلل واملسالتحل
اّلل  ،واملسالتحل خالار ٰ
اّلل  ،واملكالذب بقالدر ٰ
لعلتم وكل اي جمالاب  ،الزاهالد يف كتالاب ٰ
اّلل  ،والتارك للسلة.
ظا ٰ
عن لمي عا ٰ
اّلل للالالا عالالن آذاي يف
[فــيض القــدير للمنــاوي ج  2ص  ]525يف املالالع ولفاالاله  :افالالتد غضالالع ٰ
لالالمي  ،زالالا  :أناجالاله الالالديلمي يف الفالالا وا لالالن أ حمالالع د  ،وزالالا يف ال الالاا  :وكالالذا أبالالو اعال لالالن
أ حمع د اخلدري.
اّلل  ،زال الالا  :أناجال الاله
[كنـ ــوز احلقـ ــائق ص  ]260ولفاال الاله  :عال الالن آذاي يف أهال الالل ب ال الالي فقال الالد آذى ٰ
الالالديلمي (أزالالو ) وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  6ص  )217ولفاالاله  :عالالن آذاىن يف أهلالالي
اّلل  ،زا  :أناجه أبو اع لن للا لل ه السم .
فقد آذى ٰ
اّلل لالز وجالل افالتد غضالءه للالا ال مالو أ زالالوا  :لزيالا
[كنا العمال ج  2ص  ]٣٢ولفاه  :إ ٰ
اّلل افالالتد غضالالءه للالالا عالالن
اّلل  ،وإ ٰ
اّلل  ،وافالالتد غضالالءه للالالا اللصالالارى أ زالالالوا  :املس ال ّلل ابالالن ٰ
بالالن ٰ
أراي عالي وآذاي يف لالالمي  ،زالالا  :يبالالن الللالالار لالالن أ حمالالع د (أزالالو ) وذكالالاع يف (ج  5أيضالالا ص
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل صاللا ٰ
 )276وزا  :لن أ حمالع د زالا  :ملالا كالا يالو أظالد فالج رحمالو ٰ
اّلل لل اله (وآلالاله) وحمالالل يوع الذ رافعالالا يديالاله يقالالو :
اّلل صالاللا ٰ
يف وجماله وكسالالاى رابل تالاله  ،فقالا رحمالالو ٰ
اّلل ةعاىل افتد غضءه للا ال مو (وحماي احلدير كما ةقد ).
إ ٰ
[ذخائر العقىب للمحب الط ي ص  ]٢زا  :ولن أ هايالاة زالا  :جالاملى حمالء عة بلالت أ هلالع
اّلل إ اللالاا يقولالو  :أاالت بلالت ظطالع
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فقالالت  :اي رحمالو ٰ
إىل اللي صاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وهالالو عغضالالع فقالالا  :عالالا اب أزالوا يالالؤذواي يف
اّلل صالاللا ٰ
اللالالار  ،فقالالا رحمالالو ٰ
اّلل  ،زا  :أناجه املم يف حمرةه.
زاابي عن آذى زاابي فقد آذاي وعن آذاي فقد آذى ٰ
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[أقول] هالذع علالة ممالا جالامل يف بغالض أهالل الء الت للال م السالم وأذاهال وزالد بفالاى لل مالا للالا
العلالة فذكا ا  ،وزالد ةقالد يف ابب عالا جالامل يف ظالع أهالل الء الت  ،ظالدير جالابا لالن اللالي صاللا
اّلل  ،وظديثالاله أيضالا لالالن اللالالي
اّلل  ،وعالالن أبغضالم أبغضالاله ٰ
اّلل لل اله (وآلالاله) وحمالل  :عالالن أظالالءم أظءاله ٰ
ٰ

اّلل لل ه (وآله) وحمل ي حيءلا أهل الء الت إي عالؤعن ةقالي  ،وي يءغضاللا إي علالاف فالقا  ،وعالا
صلا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يف ظالالدير طويالالل (زالالا يف آنالالاع) أي وعالالن
رواع الك الالاال لالالن اللالالي صالاللا ٰ
اّلل  ،أي وعالالن عالالاى
عالالاى للالالا بغالالض آ دمحم جالالامل يالالو الق اعالالة عكتالالواب بالالني ل ل الاله آيالالس عالالن رمحالالة ٰ
للا بغض آ دمحم عاى كافاا  ،أي وعن عاى للا بغض آ دمحم ت ي راهحة اجللالة  ،وحمال اةا يف
ابب رجالالوع لمالالا إىل للالالي لل الاله السالالم ظالالدير طويالالل ذكالالاع الثعلالالي يف زصالالع ا اء الالامل ف الاله زالالو
السالالم  :يقالالو  :اللم ال
ا ظءالالار لعلالالي لل الاله السالالم  ،فالالان ى عالالا يقالالو القال يف صالالفرعع زالالا لل الاله ٰ
العن عءغضي دمحم وآ دمحم لل م السم .
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ابب

السالم الص ٰديق ااك
يف أن علياف علي ٰ
اّلل زالالا  :زالالا للالالي لل الاله
[خصــائص النســائي ص  ]6روى بسالاللدع لالالن لمالالاو بالالن لءالالا بالالن لءالالد ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  ،وأى الصالدي ا كال ي يقوهلالا
اّلل صاللا ٰ
اّلل وأنالو رحمالو ٰ
السم  :أى لءد ٰ

بعدي إي كاذب  ،آعلت زءل اللاا حمءل حملني (أزو ) ورواع ابن جايا الطال ي أيضالا يف اترهاله (ج
 2ص  )56وذكاع ا ع الط ي أيضالا يف الالااي اللضالاة (ج  2ص  )155وزالا  :ناجاله القلعالي
(ويف ص  )158وزا  :ناجه اخللعي.
[ااصــابة ابــن ح ــر ج  ٢القســم  2ص  ]2٣٢زالالا  :وأنالالاج أبالالو أمحالالد وابالالن علالالذع وغر الالا عالالن
طاي احمحاي بن ب ا ا حمدي لن نالد بن احلارث لن لالوال لالن احلسالن لالن أ ل لالا الغفاريالة
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو  :حم كو عن بعدي فتلة فاذا كالا ذلالم
اّلل صلا ٰ
زا َ :سعت رحمو ٰ
فالالالزعوا للالالي بالالن أ طالالالع فااالاله أو عالالن آعالالن  ،وأو عالالن يصالالافحي يالالو الق اعالالة وهالالو الصالالدي
ا ك  ،وهو فاروي هذع ا عة  ،وهو يعسوب املؤعلني واملا يعسالوب امللالافقني (أزالو ) وذكالاع ابالن
لءالالد الال أيضالالا يف احمالالت عابه (ج  2ص  )657وذكالالاع ابالالن ا فالالر اجلالالزري أيضالالا يف أُحمالالد الغابالالة (ج 5
ص .)287
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اّلل
[الــرايض النضــرة للمحــب الط ـ ي ج  1ص  ]255زالالا  :ولالالن أ ذر زالالا َ :سعالالت رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو لعلي لل ه السم  :أات الصدي ا كال  ،وأاالت الفالاروي الالذي
صلا ٰ
يفاي بني احل والءاطل (زا ) ويف رواية وأات يعسوب الدين (ا زا ) ناجمما احلاكمي.
اّلل لل اله
[اهليثمي يف جممع ج  8ص  ]241زا  :ولن أ ذر وحملما زاي  :أنالذ اللالي صاللا ٰ
(وآله) وحمل ب د للي لل ه السم فقا  :إ هالذا أو عالن آعالن ىب  ،وهالذا أو عالن يصالافحي يالو
الق اعالالة  ،وهالالذا الصالالدي ا ك ال وهالالذا فالالاروي هالالذع ا عالالة يفالالاي بالالني احل ال والءاطالالل  ،وهالالذا يعسالالوب
املؤعلني واملا يعسوب الااملني (زا ) رواع الط اي والءالزار لالن أ ذر وظالدع (أزالو ) وذكالاع امللالاوي
أيضا يف ف ض القديا (ج  4ص  )358يف ال اا وزا  :رواع الطال اي والءالزار لالن أ ذر وحماللما
 ،وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  6ص  )156وزالالا  :رواع الط ال اي لالالن حمالاللما وأ ذر
ععا والء مقي وابن لدى لن ظذيفة.
اّلل لن ععاذة العدوية زالت َ :سعالت
[كنا العمال ج  ٣ص  ]045زا  :لن حمل ما بن لءد ٰ
لل ا لل ه السم وهو هطع للا عل الءصاة يقو  :أى الصدي ا كال آعلالت زءالل أ يالؤعن أبالو
بكا  ،وأحملمت زءل أ يسل (زا ) أناجاله دمحم بالن أيالوب الالاامي يف جزهاله والعق لالا (أزالو ) وذكالاع
الذه أيضا يف ع الزا ايلتالدا (ج  1ص  )417رتصالاا لالن كتالاب العق لالي لالن ععالاذة لالن للالي
اللضالالاة (ج  2ص  )157وزالالا  :ناجالاله ابالالن

لل اله السالالم  ،وذكالالاع ا الالع الطال ي أيضالا يف الالااي
زت ءة يف املعارال.
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
[كنا العمال ج  ٣ص  ]041زا  :لن للي لل ه السم زا  :زا رحمو ٰ
(وآلالاله) وحمالالل  :اي للالالي لال س يف الق اعالالة راكالالع غالالرى و الالن أربعالالة  ،فقالالا رجالالل عالالن ا اصالالار فقالالا :
فداك أ وأعي فمن ه ع زا  :أى للا ال اي  ،وأنا صاحل للا ىزته الالي لقالاى  ،ولمالا محالزة
للا ىزن العضءامل  ،وأنا للي للا ىزة عن اوي اجللة  ،ب دع لوامل احلمد يلا ى  :ي
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اّلل  ،ف قالو اآل ع الالو  :عالالا هالذا إي علالالم عقالالاب  ،أو االي عاحمالالل  ،أو ظاعالالل
اّلل دمحم رحمالالو ٰ
إلاله إي ٰ
لالالاش  ،ف ل الالءم علالالم عالالن بطلالالا العالالاش  :اي عع الالا اآل ع الالني ل ال س هالالذا علكالالا عق الااب  ،وي اء الالا
عاحمم  ،وي ظاعل لاش  ،هذا الصدي ا ك للي بن أ طالع.
[كن ــا العم ــال ج  ٣ص  ]251ز الالا  :الص الالديقو فمف الالة  :ظزز الالل ع الالؤعن آ فال الالو  ،وظء الالع
الللالالار صالالاظع آ يالالس  ،وللالالا بالالن أ طالالالع (زالالا ) أناجالاله ابالالن الللالالار لالالن ابالالن لءالالاا (أزالالو )
َ ْ ْ َُ ْ َ َ َ
ذبابَ
ال أَ ْص ٰ
ْضب لهذم مذال
وذكاع الس وطي أيضا يف الدر امللثور يف ذيالل ةفسالر زولاله ةعالاىل  :و َْ ْ
ََْ ْ َ ْ ٰ َ َ َُْ ْ َ ُ َ
ون يف حمالورة يالس  ،وزالا  :أناجاله الءخالاري يف اترهاله لالن ابالن لءالاا
َلقبي ْة إْذ جاءهذا َلمبسذل

اّلل لل ه (وآله) وحمالل  :الصالديقو فمفالة (وذكالا احلالدير) كمالا ةقالد ،
اّلل صلا ٰ
زا  :زا رحمو ٰ
وذكالاع امللالاوي أيضالا يف فال ض القالالديا يف املالع (ج  4ص  )237وابالن ظلالا أيضالا يف صالوالقه (ص
.)74

[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]251زالالا  :الصالالديقو فمفالالة  ،ظء الالع الللالالار عالؤعن آ يالالس  ،زالالا :
اّلل ،
اي زالالو اةءعالوا املاحمالاللني  ،وظزز الالل عالالؤعن آ فالالالو الالالذي زالالا  :أةقتلالالو رجالالم أ يقالالو  :ر ٰ
وللالالي بالالن أ طالالالع  ،وهالالو أفضالاللم زالالا  :أناجالاله أبالالو اعال يف املعافالالة وابالالن لسالالاكا لالالن أ ل لالالا
َ
َ ْ ْ
ب ل َ ُه ْ
ذذم َمذذالَال يف
ْض
(أزالالو ) وذكالالاع السال وطي أيضالالا يف الالالدر امللثالالور يف ةفسالالر زولالاله ةعالالاىل  :و َْ ْ

حمورة يس ؛ وزا  :أناجه أبو او وأبو اع وابن لساكا والديلما لن أ ل لالا  ،وذكالاع الفخالا
جذ ؤذؤمن مذن آل ُكبعذون
الالاامي أيضالا يف ةفسالرع الكءالر يف ذيالل ةفسالر زولاله ةعالاىل  :وزالا
يكتم إيمانه  ،يف حمالورة املالؤعن وذكالاع امللالاوي أيضالا يف فال ض القالديا (ج  4ص  )238يف املالع

وزالا يف ال الاا ال بعالد لفاالة وابالن لسالاكا لالن أ ل لالا ال  :وابالن عا وياله والالديلما عالن ظالدير لءالد
الامحن بن أ ل لا لن أب ه أ ل لا ( ، )1وذكاع ا ع الط ي أيضا يف ذناهاع (ص )56
____________________

( )1أبو ل لا هذا هو كلدى صحاىب  ،واَسه بم أو بل ل ال ابلتصغر ال أو يسار أو او أو
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وىف الااي

اللضاة (ج  2ص  )153وزا  :ف مما رواع أمحد بن ظلءل يف كتاب امللازع.

____________________

= أوا  ،فمد أظدا وعا بعدها ولاش إىل نمفالة للالي لل اله السالم  ،زالا ابالن لءالد الال :
فمد أظدا وعا بعدها وااتقل إىل الكوفة وفمد عل للي لل ه السم ع اهدع
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ابب

السالم خ البشر
إن علياف علي ٰ
اّلل
[اتريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي ج  ٢ص  ]012روى بسالاللدع لالالن جالالابا زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :للي نر الء ا فمن اعمى فقالد كفالا (اللغالة)  :اعالمى يف ال اليمل أي
صلا ٰ
فم ف ه.

اّلل لالالن للالالي
[اتريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي ج  6ص  ]281روى بسالاللدع لالالن مر لالالن لءالالد ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :عالن ت يقالل للالي نالر اللالاا فقالد
اّلل صاللا ٰ
لل ه السالم زالا  :زالا رحمالو ٰ
كفا (أزو ) وذكاع ابن ظلا العسقمي أيضا يف ذيع التمذيع (ج  9ص .)419
[كنوز احلقائق ص  ]81زا  :للي نر الء ا عن فم ف ه كفا زا  :أناجه أبو يعلا.
[الـرايض النضـرة ج  1ص  ]114زالا  :لالالن لقءالة بالن حمالالعد العالويف زالا  :نللالالا للالا جالابا بالالن
اّلل ال وزد حمق ظاجءالاع للالا ل ل اله ال فسالاللاع لالن للالي لل اله السالم زالا  :فافالل ظاجء اله ب الدع
لءد ٰ

فقا  :ذاك عن نر الء ا زالا  :أناجاله أمحالد يف امللازالع (أزالو ) وذكالاع ا الع الطال ي يف ذنالاهاع
أيضا (ص .)96
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اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]689زالالا  :لالالن بايالالدة زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
وحمل لفاطمة لل ما السم  :موجتم نر أعي  ،أللمم للما  ،وأفضلم ظلما  ،وأوهلال حماللما ،
زا  :أناجه اخلط ع يف املتف .
اّلل زالالا :
[اتريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي ج  0ص  ]682روى بسالاللدع لالالن للقمالالة لالالن لءالالد ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :نالالر رجالالالك للالالي بالالن أ طالالالع  ،ونالالر فالالءابك
اّلل صالاللا ٰ
زالالا رحمالالو ٰ
احلسن واحلسني  ،ونر اساهك فاطمة بلت دمحم (أزالو ) وذكالاع املتقالي أيضالا يف كلالز العمالا (ج 6
ص  )217زا  :أناجه ابن لساكا لن ابن عسعو .
اّلل صالاللا
[اهليثمــي يف جممعـ ج  8ص  ]22٣زالالا  :ولالالن ابالالن عسالالعو زالالا  :زالاأى للالالا رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل حم الالءعني حمالالورة ونتمالالت القالالاآ للالالا نالالر اللالالاا للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله
ٰ
السم  ،زا  :رواع الط اي يف ا وحم (أزو ) وذكاع يف (ج  9اثا ا ص .)288
اّلل بالالن لءالالاا
[اهليثمــي أيضـاف ج  8ص  ]259زالالا  :ولالالن ربعالي بالالن ظالااش زالالا  :احمالالتاذ لءالالد ٰ
للا ععاوية وزد للقت للدع بطو زايش  ،وحمع د ابن العاص جالس لن مي لاله  ،فلمالا رآع ععاويالة
عقءم زا  :اي حمع د وا ّٰلل لقني للا ابن لءاا عسالاهل يع الا جبوا الا  ،فقالا لاله حمالع د  :لال س عثالل
ابن لءاا يع ا الساهلم ؛ فلما جلس زا له ععاوية  :ال وحمالاله لالن رجالا ذكالاه اهل ثمالي ال (إىل أ
اّلل للال اهلالالدى  ،وكمالالف
اّلل أاب احلسالالن كالالا و ٰ
زالالا ) فمالالا ةقالالو يف للالالي بالالن أ طالالالعع زالالا  :رظال ٰ
التقالالا  ،وخالل احللالالا  ،وطالالو اللمالالا  ،واالالور السالالاى يف بلال الالالدجا  ،ال الالا إىل ا لالالة العامالالا ،
لاملالالا الالالا يف الصالالحف ا وىل  ،وزاهمالالا ابلتاويالالل والالالذكاى وعتعلقالالا أبحمالالءاب اهلالالدى  ،واتركالالا للل الالور
وا ذى  ،وظاهالالدا لالالن طازالالاى الالالا ى  ،ونالالر عالالن آعالالن واةقالالا  ،وحمال د عالالن ةقمالالع وارةالالدى وأفضالالل
عالالن ظالالج وحمالالعا  ،وأَسالالّلل عالالن لالالد وحمالالوى  ،وأنطالالع أهالالل الالالدا ا إي ا اء الالامل والل ال املصالالطفا ،
فمل يواميه عوظدع وموج نر
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اّلل
اللسالالامل  ،وأبالالو السالالءطني ت ةالالا ل الالي عثلالاله وي ةالالاى إىل يالالو الق اعالالة واللقالالا  ،عالالن لعلالاله فعل الاله لعلالالة ٰ
والعءا إىل يو الق اعة.
[ااصابة ابن ح ر ج  2القسم  0ص  ]12٢زا  :ذكا اخلط ع يف املؤةلف عن طاي القاحم
بالالن نل فالالة  :ظالالدفلا أبالالو حيالالىي الت مالالا لالالن اَسال الالل ابالالن اب الااه لالالن عطالالني بالالن نالالالد لالالن أاالالس بالالن
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل لالالن فالالامل أعالالاى لل الالا
اّلل صالاللا ٰ
عالالالم زالالا  :كلالالا إذا أر ى أ اسالالا رحمالالو ٰ
لل ه السم أو حملما أو اثبالت بالن ععالاذ اال كالااوا أجالاأ أصالحابه لل اله فلمالا ازلالت  :إذَ جذاء
ّ
َّٰلل وَلَّتح  ،وذكالا ظالديثا يف فضالل للالي لل اله السالم  ،ف اله أااله أنالي ووميالاي ونل فالي يف
نرص
أهل ب ي ونر عن أنلف بعدي  ،احلدير (أزو ) وزد حمء يف ابب للالي وصالي اللالي يف ظالدير
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :إ وص ي وعوضل حماي ونالر عالن أةالاك
حملما (ص  )28زو اللي صلا ٰ
بعدي ويللز لدي ويقضي يي للي بن أ طالع  ،فااجعه.
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ابب

السالم وشيعت خ ال ية
إن علياف علي ٰ
[أقول] زد ةقد يف ابب علة عن اآلايى اللاملة يف فضل للي لل اله السالم يف ذيالل زولاله ةعالاىل
ٰ ُ ٰ َ ُ ْ َ ُْ َْ
 :إ َّن َ َ ََّّل َ َ ُ
َ ُ َ ه
ذَ َل َ َّْ َّيذ ْة رواايى لديالدة  ،بعضالما عالن
وئذَ هذم خ
اِ أ ْ
ْ ْ
ين آمنوَ َوع ْملوَ َلص ْ
ذاح ْ
ةفسالالر ابالالن جايالالا  ،وعلالالة علمالالا عالالن ةفسالالر السال وطي املسالالما ابلالالدر امللثالالور  ،وبعضالالما عالالن الصالوال
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يف للالالي لل الاله
ا ازالالة يبالالن ظلالالا  ،كلمالالا كااالالت وار ة يف زالالو اللالالي صالاللا ٰ
السم وف عته أول م ه نر ال ية  :فااجل (ج  1ص .)112
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ابب

السالم وشيعت هم الفائاون
إن علياف علي ٰ

[السيوطي يف الدر املنثور] يف ذيل ةفسالر زولاله ةعالاىل  :إ َّن َ َ ََّّل َ َ ُ
َ ُ َ ه
اِ
ْ ْ
يذن آمنذوَ َوع ْملذوَ َلص ْ
ذاح ٰ ْ
ُ ٰ َ
َ ََلْ ََّ َّ
َ ُه ْم َخ ْ ُ
اّلل زالا :
الد
ء
ل
بن
جابا
لن
لساكا
ابن
ج
أنا
و
:
زا
،
لة
الء
حمورة
يف
،
ة
ي
وئ
أ ْ
ْ
ْ
ٰ

اّلل لل الاله
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فازءالالل للالالي لل الاله السالالم فقالالا اللالالي صالاللا ٰ
كلالالا للالالد اللالالي صالاللا ٰ
َّ
َّ َ
َّل َ
يذن
(وآله) وحمل  :والذي افسي ب دع إ هذا وف عته هل الفاهزو يالو الق اعالة  ،وازلالت ْ :إن َ ْ
َُ َ َ ُ َ ه ٰ ُ ٰ َ
ذَ ََلْ ََّ َّ
ذَ ُه ْ
ذم َخ ْ ُ
اّلل لل اله (وآلاله)
اللا
ص
الي
ل
ال
الحاب
ص
أ
الا
ك
ف
ة
ذ
ي
وئ
اِ أ ْ
ْ
آمنوَ وع ْملوَ َلص ْ
اح ْ
ْ
ٰ
وحمل إذا أزءل للي لل ه السم زالوا  :جامل نر ال ية.
[كنـ ــوز احلقـ ــائق ص  ]81ولفاال الاله  :للال الالي وف ال ال عته ه ال ال الفال الالاهزو يال الالو الق اعال الالة  ،زال الالا  :أناجال الاله
الديلما.
[كنوز احلقائق أيضاف ص  ]91ولفاه  :ف عة للي ه الفاهزو زا  :أناجه الديلمي.
اّلل بالالن أ
[اهليثمــي يف جممعـ ج  8ص  ]262زالالا  :ولالالن لءالالد ٰ
يو الءصاة بذهع وفضة فقا  :أب ضي واصفاي وغاي
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الالا إ لل الالا لل الاله السالالم أةالالا

غري  ،غاي أهل ال الا غالدا إذا بمالاوا لل الم  ،ف ال زولاله ذلالم للالا اللالاا فالذكا ذلالم لاله فالاذ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زالالا  :اي للالالي إاالالم حمالالتقد
يف اللالالاا فالالدنلوا لل الاله زالالا  :إ نل لالي صالاللا ٰ
اّلل وف ال عتم راضالالني عاض ال ني ويقالالد لل الاله لالالدوك غضالالااب عقمحالالني  ،ا عالالل يالالدع إىل للقالاله
للالالا ٰ
يايم اإلزماا زا  :رواع الط اي يف ا وحم .
اّلل لل الاله
[الصــواعق احملرقــة ابــن ح ــر ص  ]8٣زالالا  :وأنالالاج الالالديلمي ال يعالالي لالالن اللالالي صالاللا ٰ
اّلل زالالد غفالالا لالالم ولالالذريتم وولالالدك و هلالالم ول ال عتم و ال فال عتم ،
(وآلالاله) وحمالالل ال اي للالالي إ ٰ
اّلل زد غفا ل عتم و ي ف عتم.
فاب ا فاام ا ازع الءطني (وزا يف ص  )139ويف رواية إ ٰ
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ابب

اّلل
السالم فقد أطاع ٰ
إن من أطاع علياف علي ٰ
اّلل
اّلل صالاللا ٰ
[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]212روى بسالاللدع لالالن أ ذر زالالا زالالا رحمالالو ٰ
اّلل  ،وعن أطالاع لل الا فقالد
اّلل  ،وعن لصاىن فقد لصا ٰ
لل ه (وآله) وحمل  :عن أطالىن فقد أطاع ٰ

أطالالالي  ،وعالالن لصالالا لل الالا فقالالد لصالالاي (زالالا احلالالاك ) هالالذا ظالالدير صالالح ّلل ايحمالاللا (أزالالو ) ورواع
يف (ج  3أيضا ص  )128بطاي آنا.
[الرايض النضرة للمحب الطـ ي ج  1ص  ]2٣٢زالا  :ولالن أ ذر الغفالاري زالا  :زالا رحمالو
اّلل لل ه (وآله) وحمل لعلي لل ه السالم  :عالن أطالالم فقالد أطالالي  ،وعالن أطالالىن أطالاع
اّلل صلا ٰ
ٰ
اّلل  ،وعن لصاك لصاي (زا ) ناجه أبالو بكالا ايَسالال لا يف ععلماله  ،وناجاله اخلللالدي بالزاي ة
ٰ
اّلل ،
اّلل  ،وعالن أطالالم فقالد أطالالي  ،وعالن لصالاي فقالد لصالا ٰ
 ،ولفاه  :عن أطالالي فقالد أطالاع ٰ
وعن لصاك فقد لصاي.

[أقــول] ا إ هالالا هلالالا ظالالديثني آن الاين يلاحمالالع ذكا الالا يف ناكالالة هالالذا الءالالاب (أظالالد ا) عالالا ذكالالاع
امللاوي يف كلوم احلقاه (ص  )64زا  :ظ للالي للالا هالذع ا عالة كحال الوالالد للالا الولالد  ،زالا
 :أناجه الديلمي (اثا مما) عا
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ذكالالاع ا الالع الط ال ي يف ال الااي اللضالالاة (ج  2ص  )172زالالا  :لالالن لمالالار ابالالن ايحمالالا وأ أيالالوب
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :ظ للي للالا املساللمني ظال الوالالد للالا الولالد
اّلل صلا ٰ
زاي  :زا رحمو ٰ
 ،زا  :ناجه احلاكمي.

117

ابب

اّلل
السالم ح ة ٰ
إن علياف علي ٰ
اّلل لل الالا لء الالا ع  ،ز الالا  :أناج الاله
[كن ــوز احلق ــائق للمن ــاوي ص  ]06ولفا الاله  :أى ولل الالي ظل الالة ٰ
الديلمي.
[اتريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي ج  1ص  ]99روى بسالاللدع لالالن أاالالس ابالالن عالالالم زالالا  :كلالالت
السالالم عقالالءم فقالالا  :أى وهالالذا ظلالالة للالالا
للالالد اللالالي صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فالاأى لل الالا لل الاله ٰ
أعي يو الق اعة.
[الرايض النضرة للمحب الط ي ج  1ص  ]286زالا  :ولالن أاالس ابالن عالالم زالا  :كلالت للالد
السم عقءم فقا  :اي أاالس زلالت  :لء الم زالا :
اللي صلا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل فاأى لل ا لل ه ٰ
هالالذا املقءالالل ظلالالي للالالا أعالالي يالالو الق اعالالة (أزالالو ) وذكالالاع ا الالع يف ذنالالاهاع أيضالالا (ص  )77وزالالا :
أناجه اللقاش.
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السالم سيد ااصحاب
إن علياف علي ٰ
[اتريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي ج  9ص  ]06٢روى بسالاللدع لالالن رف ال د  ،زالالا  :كلالالت يوعالالا
للد املمدي فذكا للي بن أ طالع لل اله السالم فقالا املمالدي  :ظالدفي أ لالن جالدي لالن أب اله
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وللالالدع أصالالحابه ظالالافني بالاله إذ
لالالن ابالالن لءالالاا زالالا  :كلالالت للالالد اللالالي صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالل  :إاالالم لءقالايم
نالل للالالي بالالن أ طالالع لل الاله السالالم فقالا لالاله اللالالي صاللا ٰ
زالالا املمالالدي  :أي حم ال ده (أز الالو ) زالالا الفالالروم آاب ي يف القالالاعوا « :العءق الالاي الكاعالالل عالالن كالالل
فيمل والس د والذي ل س فوزه فيمل».
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السالم سيد العرب
إن علياف علي ٰ
[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]210روى بسالاللدع لالالن حمالالع د بالالن جءالالر لالالن لاه الالة أ الل الالي
اّلل لل ه (وآله) وحمل زالا  :أى حمال د ولالد آ وللالي حمال د العالاب (زالا احلالاك ) هالذا ظالدير
صلا ٰ

ص الالح ّلل ايحم الاللا (أز الالو ) وذك الالاع املتق الالي أيض الالا يف كل الالز العم الالا (ج  6ص  )157وز الالا  :أناج الاله
احلاك وةعقع لن لاه ة والدار زطي يف ا فاا لن ابن لءاا واحلاك لن جابا.
اّلل
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]210روى بسلدع لن لاوة لن لاه ة زالالت  :زالا رحمالو ٰ
اّلل ألسالت حمال د العالابع زالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :ا لوا ي حم د العاب فقلت  :اي رحمو ٰ
صلا ٰ
 :أى حم د ولد آ ولل ٌالي حمال د العالاب (زالا احلالاك ) ولاله فالاهد آنالا عالن ظالدير جالابا زالا  :زالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :ا ل الوا ي حم ال د الع الالاب  ،فقالالالت لاه الالة  :ألسالالت حم ال د
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ
اّللع فقا  :أى حم د ولد آ وللي حم د العاب.
العاب اي رحمو ٰ

[حلية ا ولياء يب نعيم ج  2ص  ]٣6روى بساللدع لالن احلسالن ابالن للالي لل ممالا السالم زالا :
اّلل لل ه (وآله) وحمل :
اّلل صلا ٰ
زا رحمو ٰ
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ا لالوا ي حمال د العالاب ال يعالي للالي بالن أ طالالع ال فقالالت لاه الة  :ألسالت حمال د العالابع فقالا  :أى
حم د ولد آ وللي حم د العاب  ،فلما جامل أرحمل إىل ا اصار فاةوع فقالا هلال  :اي عع الا ا اصالار
اّلل  ،زالا  :هالذا للالي
أي أ لك للا عا إ كسكت به لن ةضاللوا بعالدع أبالداع زالالوا  :بلالا اي رحمالو ٰ

فالالاظءوع حبالالي وأكاعالالوع بك الااعي  ،ف الإ ج يالالل أعالالاي ابلالالذى زلالالت لك ال  ،زالالا  :ورواع أبالالو ب الالا لالالن
حمالالع د بالالن جءالالر لالالن لاه الالة الالوع يف السالالؤ رتصالاا (أزالالو ) وذكالالاع ا الالع الطال ي أيضالالا يف الالااي
اللضاة (ج  2ص  )177وزا  :ناجه الفضالاهلا واخلللالدى  ،وذكالاع املتقالي أيضالا يف كلالز العمالا
(ج  6ص  )157وزا  :أناجه الط اي لن الس د احلسن لل ه السم  ،وذكاع اهل ثمالي أيضالا يف
جممعه (ج  9ص  )131وزا  :رواع الط اي.
[حلية ا ولياء يب نعيم ج  5ص  ]69روى بسلدع لن احلسني ابالن للالا لل ممالا السالم زالا :
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل  :اي أا الالس إ لل الالا حمال ال د الع الالاب  ،فقال الالت لاه الالة :
اّلل ص الاللا ٰ
ز الالا رحم الالو ٰ

وللي حم د العاب.
ألست حم د العابع زا  :أى حم د ولد آ
ٌ
[اتريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي ج  22ص  ]98روى بسالاللدع لالالن حمالاللمة بالالن كم الالل زالالا  :عال ٰالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وللالدع لاه الة فقالالا هلالالا :
للالي بالالن أ طالالالع لل اله السالالم للالالا اللالالي صاللا ٰ
اّلل ألسالالت
إذا حمالالاك أ ةلاالالاى إىل حمال د العالالاب فالااااى إىل للالالي بالالن أ طالالالع  ،فقالالالت  :اي االالي ٰ
حمال ال د الع الالابع فق الالا  :أى إع الالا املس الاللمني  ،وحمال ال د املتق الالني  ،إذا حم الالاك أ ةلا الالاى إىل حمال ال د الع الالاب
فااااى إىل للي بالن أ طالالع (أزالو ) وذكالاع املتقالي أيضالا يف كلالز العمالا (ج  6ص  )157وزالا
 :أناجه اخلط ع لن حملمة بن كم ل عاحمم  ،وأور ع ابن اجلومى يف العلل املتلاه ة (ااتما).

اّلل أاالالت حمال د
[كنــا العمــال أيضـاف ج  ٣ص  ]044زالالا  :لالالن لاه الالة زالالالت  :زلالالت  :اي رحمالالو ٰ
وللي حم د العاب (زا ) أناجه ابن الللار.
العاب  ،زا  :أى حم د ولد آ
ٌ
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اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
[اهليثمي يف جممع  8ص  ]22٣زا  :ولن أاس بن عالالم أ رحمالو ٰ
وللي حمال د العالاب
اّلل فقا  :أى حم د ولد آ
وحمل زا  :عن حم د العابع زالوا  :أات اي رحمو ٰ
ٌ
 ،زا  :رواع الط اي.
[الصواعق احملرقة ابن ح ر ص  ]٢6زا  :وروى الء مقي أاه بما للي لل اله السالم عالن الءعالد
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :هالالذا حم ال د العالالاب  ،فقالالالت لاه الالة  :ألسالالت حم ال د العالالابع
 ،فقالالا صالاللا ٰ
فقا  :أى حم د العاملني وهو حم د العاب.
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ابب

السالم سيد املسلم وأم املؤمن
إن علياف علي ٰ
وإمام املتق وقائد الغر احمل ل وفاروق ا مة ويعسوب الدين
اّلل بالالن أحمالالعد بالالن مرارة لالالن أب الاله ،
[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]26٢روى بسالاللدع لالالن لءالالد ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :أوظالا إي يف للالي فالمث  ،إااله حمال د املساللمني
اّلل صاللا ٰ
زا  :زا رحمو ٰ
 ،وإعا املتقني  ،وزاهد الغا ا للني (زا احلاك ) هذا ظدير صح ّلل ايحملا .
[أقول] وذكاع املتقي أيضا يف كلز العما (ج  )6بطايقني (يف ص  )157زالا يف أظالد ا  :ملالا
لالالاج إىل السالالمامل ااتمالالا إىل زصالالا عالالن لؤلالالؤ فاافالاله عالالن ذهالالع يالالت فالالاوظا إي ر يف للالالي
فالالمث نصالالا  ،إاالاله حمال د املسالاللمني  ،وإعالالا املتقالالني  ،وزاهالالد الغالالا ا للالالني (زالالا ) أناجالاله الءالالاور ى
وابالالن زالالاال والء الزار واحلالالاك وأبالالو اع ال  ،وزالالا يف اثا ممالالا .ل لالالة أحمالالاى أة الالت للالالا ر لالالز وجالالل
فالالاوظا إي يف للالالي بالالثمث  ،إاالاله حمال د املسالاللمني  ،ووي املتقالالني وزاهالالد الغالالا ا للالالني (زالالا ) أناجالاله
اّلل بالن أحمالعد بالن مرارة وذكالاع ابالن ظلالا أيضالا يف إصالابته (ج  4القسال  1ص
ابن الللار لالن لءالد ٰ
اّلل صاللا
اّلل بن أحمالعد بالن مرارة زالا  :زالا رحمالو ٰ
 )33زا  :بعد ذكا السلد عا لفاه  :لن لءد ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :ااتم ت إىل حمدرة امللتما ل لة أحماى
ٰ
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فاوظا إي يف للي إاه

إعا املتقني زا (احلدير)  ،وذكاع ابن ا فر اجلالزرى أيضالا يف أحمالد الغابالة عالاةني عالاة يف (ج  1ص
 )69وأنال الالاى يف (ج  3ص  ، )116وذكال الالاع ا ال الالع الط ال ال ي أيضال الالا يف ال ال الااي اللضال الالاة (ج  2ص
 )177وزا  :ناجه ا اعلا  ،وذكاع اهل ثمالي أيضالا يف جممعاله (ج  9ص  )121وزالا  :لالن لءالد
اّلل ةعالاىل أوظالا إي يف للالي
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل  :إ ٰ
اّلل صلا ٰ
اّلل ابن ظك زا  :زا رحمو ٰ
ٰ
فمف الالة أفال ال امل ل ل الالة أحم الالاى ىب إا الاله حمال ال د امل الالؤعلني  ،وإع الالا املتق الالني وزاه الالد الغ الالا ا لل الالني  ،ز الالا  :رواع
الط اي يف الصغر.
[الــرايض النض ــرة للمحــب الطـ ـ ي ج  1ص  ]2٢٢زالالا  :ولالالن للالالي لل الاله الس الالم زالالا  :زالالا
اّلل لل ه (وآله) وحمالل  :إاالم حمال د املساللمني  ،وإعالا املتقالني  ،وزاهالد الغالا ا للالني
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
 ،ويعسوب الدين.
[حلية ا ولياء يب نعيم ج  2ص  ]٣٣روى بساللدع لالن ال الع زالا  :زالا للالي لل اله السالم :
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :عاظءالالا بس ال د املسالاللمني وإعالالا املتقالالني فق الالل لعلالالي
اّلل صالاللا ٰ
زالالا ىل رحمالالو ٰ
اّلل ةعالاىل للالا عالا آاتىن  ،وحمالالته ال الكا
لل ه السم  :فاي فيمل كا عن فكاكع زا  :محدى ٰ
للا عا أويي وأ يزيدي مما ألطاي.
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
[حليــة ا وليــاء أيضـاف ج  2ص  ]٣6روى بساللدع لالالن أاالالس زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ

(وآل الاله) وحم الالل  :اي أا الالس احم الالكع ىل وضال الومل  ،ا ز الالا فص الاللا ركعت الالني  ،ا ز الالا  :اي أا الالس أو ع الالن
ي الالدنل لل ال الم ع الالن ه الالذا الء الالاب أع الالر امل الالؤعلني  ،وحمال ال د املس الاللمني  ،وزاه الالد الغ الالا ا لل الالني  ،ون الالاني
الوصال ني  ،زالالا أاالالس  :زلالالت  :اللم ال أجعلالاله رجالالم عالالن ا اصالالار وكتمتالاله إذ جالالامل للالالي لل الاله السالالم

فقالالا  :عالالن هالالذا اي أاالالسع فقلالالت  :للالالي فقالالا عستء الاا فالتلقالاله ا جعالالل ميسالالّلل لالالاي وجمالاله بوجمالاله
اّلل لقالد رأيتالم صاللعت
وميسّلل لاي للالي لل اله السالم بوجماله  ،زالا للالي لل اله السالم  :اي رحمالو ٰ
فال ا عالالا صالاللعت ىب عالالن زءالالل  ،زالالا  :وعالالا ميلعالالي وأاالالت ةالالؤ ي لالالىن وةسالالمعم صالالوي وةءالالني هل ال عالالا
انتلفوا ف ه بعدي (زا ) أبو اع  :رواع جابا اجلعفي لن أ الطف ل لن أاس وع.
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[اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ج  26ص  ]211روى بسلدع لن ابن لءاا زا  :زا رحمو
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :ل س يف الق اعة راكع غرى و ن أربعة  ،فقا لماله العءالاا فقالا
اّلل صلا ٰ
ٰ
اّلل
اّلل ال اي  ،وأعالا أنالي صالاحل للالا ىزالة ٰ
له  :فداك أ وأعي أات وعنع زا  :أعا أى فعلا ابة ٰ
اّلل وأحمد رحموله للا ىزي العضءامل وأني وابن لمالي وصالماي للالي
الي لقاى  ،ولمي محزة أحمد ٰ
بالالن أ طالالالع للالالا ىزالالة عالالن االالوي اجللالالة عدجبالالة الامالالا  ،رظلمالالا عالالن معالالا أنضالالا عصالالءع ابلالالذهع
ا محا  ،رأحمالما عالن الكالافور ا بال ض  ،وذاءمالا عالن العلال ا فالمع  ،وزواهممالا عالن املسالم ا ذفالا ،
اّلل ب الدع لالوامل احلمالد ،
اّلل  ،وباهاهالا رمحالة ٰ
اّلل  ،ابطلما لفو ٰ
وللقما عن لؤلؤ  ،ولل ما زءة عن اور ٰ

فم ميا ال عن املمهكة إي زالوا  :هذا علم عقالاب  ،أو االي عاحمالل  ،أو ظاعالل لالاش رب العالاملني
 ،ف لالالا ى علالالا عالالن لالالدى العالالاش ال أو زالالا  :عالالن بطلالالا العالالاش ال لال س هالالذا علكالالا عقالااب  ،وي اء الالا
عاحمم  ،وي ظاعل لاش رب العاملني  ،هذا للي بن أ طالع أعالر املالؤعلني  ،وإعالا املتقالني وزاهالد
اّلل
الغا ا للني  ،إىل جلا رب العاملني  ،أفلّلل عن صالدزه  ،ونالاب عالن كذباله ولالو أ لابالدا لءالد ٰ
اّلل
اّلل عءغضالا آل دمحم أكءٰاله ٰ
بني الاكن واملقا الف لالا والالف لالا ظالن يكالو كال الن الءالاي ولقالي ٰ
للالالا علخالالاع يف ىر جمالالل (أزالالو ) ورواع أيضالالا بطايال آنالالا يف (ج  11ص  )112وزالالا ف الاله  :هالالذا
للالالي بالالن أ طالالالع  ،وصالالا رحمالالو رب العالالاملني  ،وإعالالا املتقالالني  ،وزاهالالد الغالالا ا للالالني وزالالد حمالالء
ذكاع يف ابب للي وصي اللي (ص  )34فااجل.
[ااصــابة ابــن ح ــر ج  ٢القســم  2ص  ]2٣٢زالالا  :وأنالالاج أبالالو أمحالالد وابالالن علالالدة وغر الالا عالالن
طاي احمحاي بن ب ا ا حمدي لن نالد بن احلارث لن لالوال لالن احلسالن لالن أ ل لالا الغفاريالة
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو  :حمتكو عن بعدي فتلة فاذا كالا ذلالم
اّلل صلا ٰ
زا َ :سعت رحمو ٰ
فالالالزعوا للالالي بالالن أ طالالالع فااالاله أو عالالن آعالالن ىب  ،وأو عالالن يصالالافحي يالالو الق اعالالة وهالالو الصالالدي
ا ك  ،وهو فاروي هذع ا عة  ،وهو يعسوب املؤعلني واملا يعسوب امللافقني.
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[أقول] وذكاع ابن لءد ال أيضا يف احمت عابه (ج  2ص  )657وابن ا فر أيضا يف أُحمالد الغابالة
(ج  5ص )287
اّلل لل اله
[اهليثمي يف جممع ج  8ص  ]241زا  :ولن أ ذر وحملما زاي  :أنالذ اللالي صاللا ٰ

(وآله) وحمل ب د للي لل ه السم فقا  :إ هالذا أو عالن آعالن  ،وهالذا أو عالن يصالافحي يالو
الق اعالالة  ،وهالالذا الصالالدي ا ك ال وهالالذا فالالاروي هالالذع ا عالالة يفالالاي بالالني احل ال والءاطالالل  ،وهالالذا يعسالالوب
املؤعلني واملا يعسوب الااملني (زا ) رواع الط اي والءزار لن أ ذر وظدع.
[أقــول] وذكالالاع امللالالاوي أيضالالا يف فال ض القالالديا يف ال الالاا (ج  4ص  )358وزالالا  :رواع الطال اي
والءالزار لالالن أ ذر وحمالاللما  ،واملتقالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  6ص  )156وزالالا  :رواع الطال اي
لن حملما وأ ذر ععا والء مقي وابن لدي لن ظذيفة.
اّلل
[الــرايض النضــرة للمحــب الط ـ ي ج  1ص  ]255زالالا  :ولالالن أ ذر زالالا َ :سعالالت رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو لعلي لل ه السم  :أات الصدي ا كال  ،وأاالت الفالاروي الالذي
صلا ٰ
ةفاي بني احل والءاطل (زا ) ويف رواية وأات يعسوب الدين  ،زا  :ناجمما احلاكمي.
[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]680زالالا  :لالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا  :أى يعسالالوب املالالؤعلني واملالالا
يعسوب الالمة  ،زا  :أناجه أبو اعال  ،وزالا أيضالا يف (ج  6ص  )394لالن أ عسالعا زالا :

نلالالت للالالا للالالي لل الاله السالالم وبالالني يديالاله ذهالالع فقالالا  :أى يعسالالوب املالالؤعلني  ،وهالالذا يعسالالوب
امللافقني  ،وزا  :ىب يلوذ املؤعلو  ،و ذا يلوذ امللافقو  ،زا  :أناجه أبو اعال  ،وزالا أيضالا يف
(ج  6ص  )153زالالا  :للالالي يعس الالوب امل الالؤعلني  ،واملالالا يعس الالوب امللالالافقني  ،زالالا  :أناجالاله ابالالن
لدي لن للا لل ه السم .
[أقول] وذكاع ابن ظلا أيضا يف صوالقه (ص  )75وامللاوي أيضا
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ىف فال ض القالالديا يف املالالع (ج  4ص  )358وزالالاي أيضالالا  :ناجالاله ابالالن لالالدى وامللالالاوى أيضالالا يف كلالالوم
احلقاه (ص  )92ولفاه  :للي يعسوب املؤعلني وزا  :أناجه الط اي.
[مث] إ هالالا هلالالا علالالة عالالن ا نءالالار يلاحمالالع ذكاهالالا يف ناكالالة هالالذا الءالالاب (علمالالا) عالالا ذكالالاع اهل ثمالالي
اّلل بالالن لءالالاا للالالا
يف جممعالاله (ج  9ص  )158زالالا  :ولالالن ربعالي بالالن ظ الااش زالالا  :احمالالتاذ لءالالد ٰ
ععاوية وزد ظلقت للدع بطو زايش وحمع د بن العالاص جالالس لالن مي لاله  ،فلمالا رآع ععاويالة زالا :
اّلل لقالالني للالالا ابالالن لءالالاا عسالالاهل يع الالا جبوا الالا  ،فقالالا لالاله حمالالع د  :لال س عثالالل ابالالن لءالالاا
اي حمالالع د و ٰ
يع ا الساهلم فلمالا جلالس زالا لاله ععاويالة وحمالاله لالن رجالا ذكالاه اهل ثمالي (إىل أ زالا ) فمالا ةقالو
اّلل للال اهلالالدى (إىل أ زالالا ) وحمال د عالالن
اّلل أاب احلسالالن وكالالا و ٰ
يف للالالي بالالن أ طالالالعع زالالا  :رظال ٰ
ةقمع وارةدى  ،وأفضل عن ظج وحمالعا وأَسالّلل عالن لالد وحمالوى  ،احلالدير  ،وزالد ةقالد كاعاله يف
الءالالاب الثالالاعن والسالالتني يف أ لل الالا نالالر الء الالا (ص  ، )92فااجعالاله ( ،وعلمالالا) عالالا رواع أبالالو اع ال يف
اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
ظل الالة ا ول الالامل (ج  1ص  )َ64بسالاللدع لالالن ابالالن لءالالاا زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
ُّ َ َ َّ
َّل َ
ين َآمنُوَ إي وللالي لل اله السالم رأحمالما وأعرهالا( .أزالو ) وذكالاع
اّلل آيالة ٰ
يَٰ أيها َ ْ
وحمالل  :عالا أاالز ٰ
ابن ظلا أيضا يف صوالقه (ص  )76وال ءلللا أيضا يف اور ا بصار (ص  )73وزالاي  :أناجاله
الط اي وابن أ ظاني واهل تما أيضا يف جممعه (ج  9ص  )112عل ماي ة يف آناع زالا  :عالا أاالز
اّلل لل الاله
اّلل أصالالحاب دمحم صالاللا ٰ
اّلل اي أيمالالا الالالذين آعل الوا إي للالالي أعرهالالا وف الايفما  ،ولقالالد لاةالالع ٰ
ٰ
(وآله) وحمالل يف غالر عكالا وعالا ذكالا لل الا لل اله السالم إي خبالر زالا  :رواع الطال اي  ،وذكالاع ا الع
اّلل لالالز وجالالل اي أيمالالا
الطال ي أيضالالا يف الالااي اللضالالاة (ج  2ص  )217زالالا  :لال س آيالالة يف كتالالاب ٰ
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل أصالحاب دمحم صاللا ٰ
الذين آعلوا إي وللالي أوهلالا وأعرهالا وفالايفما  ،ولقالد لااالع ٰ
وحمالالل يف القالالاآ وعالالا ذكالالا لل الالا لل الاله السالالم إي خبالالر  ،زالالا  :أناجالاله أمحالالد يف امللاز الالع  ،وذك الالاع
املتقي أيضا يف كلز العما (ج  6ص )319
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اّلل
(وعلمالالا) عالالا رواع احلالالاك يف عسالالتدرك الصالالح حني (ج  3ص  )129بسالاللدع لالالن جالالابا بالالن لءالالد ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وهالالو آنالالذ بضالالءل للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
يقالالو َ :سعالالت رحمالالو ٰ
السالالم وهالالو يقالالو  :هالالذا أعالالر الال رة  ،زاةالالل الفلالالاة  ،علصالالور عالالن اصالالاع  ،رالالذو عالالن نذلالاله  ،عالالد
الالا صالالوةه (زالالا احلالالاك ) هالالذا ظالالدير صالالح ّلل ايحمالاللا (أزالالو ) ورواع اخلط الالع الءغالالدا ي أيضالالا يف
اترهالاله (ج  4ص  )219وزالالا ف الاله  :وهالالو آنالالذ بضالالءل للالالي لل الاله السالالم يالالو احلديء الالة ويف (ج 2
ص  )377عالل ماي ة يف آنالالاع  :أى عديلالة العلال وللالي اب الالا فمالن أرا الء الالت فل الاى الءالالاب (وعلمالالا)
عالالا رواع أبالالو اع ال أيضالالا يف ظل تالاله (ج  1ص  )66بسالاللدع لالالن أاالالس ابالالن عالالالم زالالا  :بعثالالىن اللالالي
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل عالالل أ بالالامة ا حمالاللمي فقالالا لالاله وأى أَسالالل  :اي أاب بالالامة إ رب العالالاملني
صالاللا ٰ
لمالالد إي لمالالدا يف للالالي بالالن أ طالالالع فقالالا  :إاالاله رايالالة اهلالالدى  ،وعلالالار اإلميالالا  ،وإعالالا أول الالاها ،
واالالور ع الالل عالالن أطالالالي  ،اي أاب بالالامة للالالي بالالن أ طالالالع أع الالي غالالدا يف الق اعالالة  ،وصالالاظع رايالالي يف
الق اعة  ،للا عفاة ّلل نزاهن رمحة رىب.
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
[أقول] ورواع اثا ا يف (ج  1ص  )66بسلدع لن أ بامة زا  :زالا رحمالو ٰ
اّلل ةعاىل لمد إي يف للي فقلت  :اي رب ب له ىل  ،فقالا  :إ لل الا رايالة اهلالدى
(وآله) وحمل  :إ ٰ
 ،وإعا أول اهي  ،واور عن أطالي  ،وهو الكلمة الي ألزعتما املتقني (احلدير).
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ابب

السالم سيد يف الدنيا وسيد يف اآلخرة
إن علياف علي ٰ
اّلل
[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]21٢روى بسالاللدع لالالن ابالالن لءالالاا زالالا  :ااالالا اللالالي صالاللا ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل إىل للالالي لل الاله السالالم فقالالا  :أاالالت حم ال د يف الالالدا ا وحم ال د يف اآلنالالاة  ،ظء ءالالم
اّلل  ،والويل ملن أبغضالم بعالدي (زالا
اّلل  ،ولدوك لدوى  ،ولدوى لدو ٰ
ظء  ،وظء ظء ع ٰ
احلاك ) صح ّلل للا فاط ال خني ( ،أزالو ) ورواع اخلط الع الءغالدا ي أيضالا يف اترهاله (ج  4ص
 )41بطاي مخسة  ،وذكاع ابالن ظلالا أيضالا يف الذيع التمالذيع (ج  1ص  )12رتصالاا  ،وا الع
الط ال ي أيضالالا يف ال الااي اللضالالاة (ج  2ص  )166وال الالءلللي يف االالور ا بصالالار (ص  )73وللالالا
ب الالن حم الاللطا يف عازاة الاله (ج  5ص  )573وز الالالوا ع ع الالا  :أناج الاله أمح الالد يف امللاز الالع  ،وذك الالاع ا الالع
الطال ال ي اثا الالا يف ال ال الااي اللض الالاة (ج  2ص  )177رتص ال الاا وز الالا  :ناج الاله أب الالو لم الالا وأب الالو اخل الالر
احلاكما.
اّلل بالالن عسالالعو زالالا  :أص الالابت
[حليــة ا ولي ــاء يب نع ــيم ج  5ص  ]58روى بسالاللدع لالالن لء الالد ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :اي
فاطمالالة لل مالالا السالالم صالالء حة يالالو العالالاا رلالالدة  ،فقالالا هلالالا اللالالي صالاللا ٰ
فاطمة موجتم حم دا يف الدا ا وإاه يف
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اّلل ج ي الالل فق الالا يف
اّلل ةع الالاىل أ أعلك الالم بعل الي أع الالا ٰ
ىف اآلن الالاة مل الالن الص الالاحلني  ،اي فاطم الالة مل الالا أرا ٰ
اّلل فاللا اجللالا
السمامل الاابعة فصف املمهكة صفوفا ا نطع لل م فزوجالم عالن للالي  ،ا أعالا ٰ
فحملت احللي واحللل  ،ا أعاهالا فلثاةاله للالا املمهكالة  ،فمالن أنالذ عاللم فال ا يوع الذ أكثالا ممالا أنالذ
غالالرع افتخ الا بالاله إىل يالالو الق اعالالة  ،زالالالت أ حمالاللمة  :لقالالد كااالالت فاطمالالة لل مالالا السالالم ةفتخالالا للالالا
اللسالالامل أو عالالن نطالالع لل مالالا ج يالالل لل الاله السالالم (أزالالو ) ورواع اخلط الالع الءغالالدا ي أيضالالا يف
اترهه (ج  4ص .)128
اّلل لل الاله
[حليـة ا وليــاء أيضـاف ج  1ص  ]01روى بسالاللدع لالن لمالاا بالالن ظصالني أ اللالالي صالاللا ٰ

(وآله) وحمل زا  :أي ةلطل بلا اعو فاطمةع فااا ة تكي  ،زلت  :بلا زا  :فااطلقلالا ظالن إذا
اّلل
ااتم لا إىل اب ا فسل واحمتاذ فقا  :أ نل أى وعن ععيع زالت  :اع وعالن ععالم اي أبتالاع فالو ٰ
عالالا للالالي إي لءالالاملة  ،فقالالا هلالالا  :اصالاللعي الالا كالالذا واصالاللعا الالا كالالذا  ،فعلممالا ك الالف ةسالالتم فقالالالت :
اّلل عا للا رأحما عن مخار  ،زا  :فانذ نل عمملة كاات لل ه فقا  :انتماي الا ؛ ا أذاالت
وٰ
هلما فدنم فقالا  :ك الف جتالديلم اي بل الةع زالالت إي لوجعالة وإااله ل زيالد يف أااله عالا ي طعالا آكلاله ،
زالالا  :اي بل الالة أعالالا ةاضالالني أاالالم حمال دة اسالالامل العالالاملنيع زالالالت  :ةقالالو اي أبالالت فالالاين عالالاـ ابلالالة لمالاا ع
اّلل موجت الالم حم ال دا يف ال الالدا ا
زالالا  :ةل الالم حم ال دة اس الالامل لاملم الالا  ،وأا الالت حم ال دة اس الالامل لامل الالم  ،أع الالا و ٰ

واآلناة (أزو ) وذكالاع ابالن لءالد الال أيضالا يف ايحمالت عاب (ج  2ص ( )751ورواع الطحالاوي أيضالا
يف ع الالكل اآلاثر ج  1ص  )51وز الالا يف آن الالاع  :ي يءغض الاله إي عل الالاف (وذك الالاع ا الالع الط ال ي يف
ذنالالاهاع ص  )43وزالالا أيضالالا يف آنالالاع  :وي يءغضالاله إي علالالاف  ،وزالالا  :ناجالاله احلالالاف أبالالو القاحم ال
الدع قي.
() 1
اّلل صالاللا
[الــرايض النضــرة ج  1ص  ]286زالالا  :لالالن ععقالالل بالالن يسالالار زالالا  :وصالالع رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل فقا  :هل لم يف فاطمة
ٰ

_____________________

( )1الوصع التعع والفتور يف الءد .
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ةعو هالاع فقلالالت  :اعال  ،فقالا عتوك الالا للالالي  ،فقالالا  :إااله حمال حمل فقلمالالا غالرك ويكالالو أجاهالالا لالالم ،
زا  :فكااه ت يكن للي فيمل ظن نللا للا فاطمة فقللا  :ك ف جتديلمع زالالت  :لقالد افالتد
اّلل بالالن أمحالالد بالن ظلءالالل  :وجالالدى خبال أ يف
ظالزىن وافالالتدى فالالازن وطالا حمالالقمي (زالالا ) زالالا لءالد ٰ

هذا احلدير زا  :أو عا ةاضني إي موجتم أزدعم حماللما وأكثالاه للمالا وألاممال ظلمالاع زالا :
أناجه أمحد وأناجه القلعي وزا  :موجتم حم دا يف الدا ا واآلناة.
[كنــوز احلقــائق ص  ]299زالالا  :اي للالي أاالالت حمال د يف الالالدا ا وحمال د يف اآلنالالاة  ،زالالا  :أناجالاله
الديلمي.
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ابب

السالم
السالم مع احلق واحلق مع علي علي ٰ
إن علياف علي ٰ
[صــحيا الذم ـ ي ج  1ص  ]189روى ظالالديثا عسالاللدا لالالن للالالي لل الاله السالالم وف الاله زالالا  :زالالا
اّلل لل ا  ،اللم أ ر احل ععه ظ ر ار.
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :رظ ٰ
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ

[أق ــول] ورواع احل الالاك أيض الالا يف عس الالتدرك الص الالح حني (ج  3ص  )124وز الالا  :ه الالذا ظ الالدير
صالح ّلل للالا فالاط عسالل ( ،وذكالالاع الفخالا الالاامي أيضالا يف ةفسالالرع الكءالر) يف ذيالل ةفسالر الءسالالملة
فقا  :أعا إ للالي بالن أ طالالع لل اله السالم كالا جيمالا ابلتسالم ة فقالد فءالت ابلتالواةا وعالن ازتالدى
يف يله بعلي ابن أ طالع لل ه السم فقد اهتدى  ،زالا  :والالدل ل لل اله زولاله ال يعالي اللالي صاللا
اّلل لل ه (وآله) وحمل ال اللم أ ر احل عالل للالا ظ الر ار (وزالا أيضالا) ال بعالد عض ٰالا عالا يقالاب عالن
ٰ
حمتني صفحة ال وعن اختذ لل ا إعاعا لديله فقد احمتمسم ابلعاوة الوفقي يف يله وافسه.
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]228روى بسلدع لالن لمالاة بلالت لءالد الالامحن زالالت  :ملالا حمالار
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يو لمالالا
للالالي لل الاله السالالم إىل الءصالالاة نالالل للالالا أ حمالاللمة موج اللالالي صالاللا ٰ
اّلل ويف
فقالت  :حما يف ظف ٰ
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اّلل ورحموله ال فااه أعالاى صاللا
اّلل إام لعلا احل واحل ععم  ،ولو ي اي أكاع أ ألصي ٰ
كلفه فو ٰ
اّلل رحمالاللن ععالم عالالن هالو أفضالالل
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالالل أ اقالا يف ب وةلالالا ال لسالاى ععالالم  ،ولكالن و ٰ
ٰ
للدي وألز للي عن افسي ابي (زا احلاك ) هذا احلدير صح ّلل للا فاط ال خني.
[اتريخ بغداد للخطيب البغـدادي ج  20ص  ]612روى بساللدع لالن أ اثبالت عالوىل أ ذر زالا
اّلل صاللا
 :نلت للا أ حملمة فاأيتما ةءكي وةالذكا لل الا لل اله السالم  ،وزالالت َ :سعالت رحمالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يقالو  :للالي عالالل احلال واحلال عالالل للالي  ،ولالالن يفمزالالا ظالالن يالالا ا للالالي احلالالو
ٰ
يو الق اعة.
[اهليثمـي يف جممعـ ج  ٢ص  ]165زالالا  :ولالن دمحم بالالن ابالااه الت مالا أ فالالمى ( )1نالل املديلالالة
ظاجالالا فالالااتع اللالالاا يسالاللمو لل الاله فالالدنل حمالالعد فسالالل فقالالا  :وهالالذا ت يعلالالا للالالا ظقلالالا للالالا ابطالالل
غالالرى  ،زالالا  :فسالالكت للالاله فقالالا  :عالالا لالالم ي ةالالتكل ع فقالالا  :هاجالالت فتلالالة وبلمالالة فقالالا لءعالالري :
اّلل عالن أولاله إىل آنالاع فلال أر ف اله إخ إخ
إخ إخ فا ت ظالن ا لالت فقالا رجالل  :إي زالاأى كتالاب ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يقالو  :للالا عالل احلال ال أو
اّلل صاللا ٰ
فقا  :أعا إذ زلالت فالاي َسعالت رحمالو ٰ
احلال عالل للالا ال ظ الر كالا  ،زالا  :عالن َسالل ذلالمع زالا  :زالاله يف ب الت أ حماللمة  ،زالا  :فارحمالل
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يف ب الالي  ،فقالالا
اّلل صالاللا ٰ
إىل أ حمالاللمة فسالالاهلا  ،فقالالالت  :زالالد زالالاله رحمالالو ٰ

الاجالالل لسالالعد  :عالالا كلالالت للالالدي زال ألالالو علالالم اآل  ،فقالالا  :وتع زالالا  :لالالو َسعالالت هالالذا عالالن اللالالي
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ت أم نا عالالا لعلالي ظالالن أعالالوى  ،زالالا  :رواع الء الزار (أزالالو ) كلمالالة إخ
صالاللا ٰ
إخ بكس الالا اهلم الالزة وحم الالكو اخل الالامل املعلم الالة ص الالوى إىن الالة اجلم الالل  ،والا الالاها أ يف احل الالدير حم الالقطا
اّلل لءعرى  :إخ إخ فا ت وذلم ب الما ة زالو الاجالل  :إي زالاأى كتالاب
والصح ّلل هكذا  :فقا ٰ
اّلل عن أوله إىل آناع فل أر ف ه إخ إخ  ،ا إ املاا عن فم يف صدر احلدير كما
ٰ

___________________

(( )1يعي ععوية بن أ حمف ا ).

123

ذكالالاى هالالو ععاويالالة بالالن أ حمالالف ا وعقصالالو ع عالالن لالالد إلااالالة حمالالعد للالالا ظقالاله لالالد اص الاةه لالاله يالالو
صفني اه كا علعزي لن الطافني.
[اهليثمــي أيضـاف يف جممعـ ج  8ص  ]260زالالا  :ولالالن أ حمالاللمة أاالالا كااالالت ةقالالو كالالا للالالي لل الاله

السالالم للالالا احلال عالالن اةءعالاله اةءالالل احلال  ،وعالالن ةاكالاله ةالالاك احلال لمالالد ععمالالو زءالالل يوعالاله هالالذا  ،زالالا :
رواع الط اي.
[اهليثمـي أيضـاف يف جممعـ ج  ٢ص  ]160زالا  :ولالن أ حمالع د ال يعالي اخلالدري ال زالا  :كلالا للالد
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يف افالا عالن املمالاجاين وا اصالار (إىل أ زالا ) وعالا للالي بالن
ب ت اللي صلا ٰ

أ طال الالع لل الاله الس الالم فق الالا  :احل ال ع الالل ذا احل ال ع الالل ذا  ،ز الالا  :رواع أب الالو يعل الالا ورجال الاله فق الالاى
(أزو ) وذكاع امللاوي أيضا يف كلوم احلقاه (ص  )65رتصاا لن أ يعلا  ،واملتقا أيضالا يف كلالز
العما (ج  6ص  )157وزا  :يعلا وحمع د بن علصور.
[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]25٢زالالا  :ةكالالو بالالني اللالالاا فازالالة وانالالتمال ف كالالو هالالذا وأصالالحابه
للا احل ال يعي لل ا لل ه السم ال زا  :أناجه الط اي لن كعع بن للاة.
[مث] إ يف املقالالا ظالالديثني آن الاين يلاحمالالع ذكا الالا يف ناكالالة هالالذا الءالالاب (ا و ) عالالا ذكالالاع املتقالالي
يف كلالالز العمالالا (ج  3ص  )158زالالا  :لالالن أ جملالالز زالالا  :زالالا لمالالا  :عالالن ةسالالتخلفو بعالالدىع
فقالالا رجالالل عالالن الق الالو  :ال الزبر بالالن الع الوا  ،فق الالا  :إذا ةسالالتخلفو فالالح حا غلقالالا ال يع الالي حم الاليمل
اّلل  ،فقالا  :ك الف ةسالتخلفو رجالم كالا أو
ا نالمي ال فقالا رجالل  :اسالتخلف طلحالة بالن لءالد ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل أرضالا لاله إايهالا فلعلمالا يف رهالن يمو يالة  ،فقالا
اّلل صاللا ٰ
فيمل له رحمو ٰ

رجالالل عالالن القالالو  :اسالالتخلف لل الالا  ،فقالالا  :إاك ال لعمالالاي ي ةسالالتخلفواه  ،والالالذي افس الي ب الالدع لالالو
احمتخلفتموع زاعك للالا احلال وإ كالاهت (احلالدير) زالا  :أناجاله ابالن راهوياله ( ،الثالاي) عالا رواع
اّلل بالالن
الءخالالاري يف ا ب املفالالا يف ابب عالالن أظالالع كتمالالا السالالا  ،روى بسالاللدع لالالن دمحم بالالن لءالالد ٰ
لءد
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الامحن بالن لءالد القالاري لالن أب اله أ لمالا بالن اخلطالاب ورجالم عالن ا اصالار كالاى جالسالني فلالامل لءالد
الالالامحن بالالن لءالالد القالالاري فللالالس ال ممالالا  ،فقالالا لمالالا  :إى ي الالع عالالن يافالالل ظالالديثلا  ،فقالالا لالاله لءالالد
ال الالامحن  :لس الالت أج الالالس أول الالم اي أع الالر امل الالؤعلني  ،ز الالا لم الالا  :بل الالا فل الالالس ه الالذا وه الالذا وي ةاف الالل
ظالالديثلا ا زالالا ل اصالالاري  :عالالن ةالالاى اللالالاا يقولالالو يكالالو اخلل فالالة بعالالديع فعالالد ا اصالالاري رجالالاي
اّلل إاالاله ي ظ الاا إ كالالا
عالالن املمالالاجاين وت يس ال لل الالا  ،فقالالا لمالالا  :فمالالا هل ال لالالن أ احلسالالن فالالو ٰ
لل م أ يق مم للا طايقه عن احل .
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ابب

السالم
السالم مع القرآن والقرآن مع علي علي ٰ
إن علياف علي ٰ
[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]210روى بسالاللدع لالالن أ حمالالع د الت م الي لالالن أ اثبالالت عالالوىل
أ ذر  ،زالالا  :كلالالت عالالل للالالي لل الاله السالالم يالالو اجلمالالل فلمالالا رأيالالت لاه الالة وازفالالة نلالالي بعالالض عالالا
اّلل لي ذلم للد صمة الاما فقاةلت عل أعر املؤعلني لل ه السالم  ،فلمالا
يدنل اللاا فك ف ٰ
اّلل عالالا ج الالت أحمالالا طعاعالالا وي ف الاااب ولكالالىن
فالالا ذهءالالت إىل املديلالالة فاا الالت أ حمالاللمة فقلالالت  :إي و ٰ
عوىل ذر  ،فقالت  :عاظءا فقصصالت لل مالا زصالي  ،فقالالت  :أيالن كلالت ظالني طالارى القلالوب
اّلل ذلالالم لالالىن للالالد موا ال الالمس  ،زالالالت  :أظسالاللت َسعالالت
عطاهاهالالاع زلالالت  :إىل ظ الالر ك الالف ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو  :للي عل القاآ والقاآ عل للالي لالن يتفازالا ظالن يالا ا
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
للي احلو (زا احلاك ) هذا ظدير صح ّلل ايحملا وأبو حمع د الت ما هو لق صالامل فقالة عالاعو
(أز الالو ) وذك الالاع املل الالاوي أيض الالا يف ف ال ض الق الالديا (ج  4ص  )356يف امل الالع  ،واملتق الالي أيض الالا يف كل الالز
العما (ج  6ص  )153كل علمما رتصاا وزاي  :لن الط اي يف ا وحم .
[اهليثمي يف جممع ج  8ص  ]260زا  :لن أ حملمة زالت :
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اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يقالو  :للالي عالل القالاآ والقالاآ عالل للالا ي يفمزالا
اّلل صاللا ٰ
َسعت رحمو ٰ
ظالن يالا ا للالي احلالو (زالا ) رواع الطال اي يف الصالغر وا وحمال (أزالو ) وذكالاع ابالن ظلالا أيضالالا يف
صال ال الوالقه (ص  )74وال ال الالءلللي أيض ال الالا يف ا ال الالور ا بص ال الالار (ص  )72وز ال الالاي  :أناج ال الاله الطال ال ال اي يف
ا وحم .
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل زالا يف عالا
[الصواعق احملرقة أيضـاف ص  ]٢5زالا  :ويف روايالة أااله صاللا ٰ
عوةه  :أيما اللاا يوفم أ أزءض زءضا حمايعا ف لطل ىب وزد زدعت ال ك القو ععالذرة الال ك :
أي إي رلف ف ك كتاب ر لز وجل  ،ولمةا أهل ب ي  ،ا أنذ ب د للالي لل اله السالم فافعمالا
فقالالا  :هالالذا للالالي عالالل القالالاآ والقالالاآ عالالل للالالي ي يفمزالالا ظالالن ي الالا ا للالالي احل الالو
نلفت ف مما.
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فاحم الالالو ا ع الالا

ابب

السالم عبادة وذكره عبادة
إن النظر اىل علي علي ٰ
[مسـ ــتدر الصـ ــحيح ج  6ص  ]202روى بس الاللدع ل الالن أ حمال الالع د اخل الالدري ل الالن لم ال الاا بال الالن
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :اللاالالا إىل للالالي لءالالا ة (زالالا احلالالاك )
اّلل صالاللا ٰ
ظصالالني زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
اّلل بن عسعو صح حة.
هذا ظدير صح ّلل ايحملا  ،ا زا  :وفواهدع لن لءد ٰ
اّلل ال يعالي ابالن عسالعو ال أظالد ا يف (ص )141
[املسـتدر أيضـاف ج  ]6روى بساللدين لالن لءالد ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :اللاالالا إىل وجالاله للالالي
اّلل صالاللا ٰ
واآلنالالا يف (ص  )142زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
لءا ة (أزو ) ورواع أبو اعال أيضالا يف ظل تاله (ج  5ص  )58وذكالاع اهل ثمالي أيضالا يف جممعاله (ج 9

ص  )119وزا  :رواع الطال اي  ،وذكالاع ا الع الطال ي أيضالا يف الالااي اللضالاة (ج  2ص )219
وزا  :أناجه أبو احلسن احلا  ،ا زا  :ولن لماو بن العاص عثله  ،وزا  :أناجه ا اي.
[حلية ا وليـاء يب نعـيم ج  1ص  ]291روى بساللدع لالن لالاوة لالن لاه الة زالالت  :زالا رحمالو
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :اللاا إىل للي لءا ة.
اّلل صلا ٰ
ٰ
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[اتريــخ بغــداد ج  1ص  ]52روى بسالاللدع لالالن أ هايالالاة زالالا  :رأيالالت ععالالاذ بالالن جءالالل يالالدـ اللاالالا
إىل للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم فقلالالت  :عالالالم ةالالدـ اللا الالا إىل للالالي كااالالم ت ةالالاعع فقالالا :
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو  :اللاا إىل وجه للي لءا ة.
اّلل صلا ٰ
َسعت رحمو ٰ

[كنا العمال ج  ٣ص  ]251وامللالاوي يف فال ض القالديا يف املالع (ج  6ص  )299زالاي  :اللاالا
إىل وجالاله للالالي لءالالا ة  ،وزالالاي  :أناجالاله الط ال اي واحلالالاك لالالن ابالالن عسالالعو لالالن لم الاا بالالن ظصالالني
(زالا ) امللالاوي يف ال الاا  :زالا الزر الاي لالن ابالن ا لالاا إذا بالام ال يعالي لل الا لل اله السالم ال زالا
اّلل عالالا أفالالاي هالذا الفالالن عالالا أللمالاله عالا أكاعالاله عالالا أظلمالاله عالا أفالاللعه فكااالالت رؤيتالاله
اللالاا  :ي إلالاله إي ٰ

حتمل للا اللط ابلعءا ة ف اهلا عن حمعا ة  ،ا إ املتقي ذكالا احلالدير اثا الا يف كلالز العمالا (ج 6
ص  )158وامللاوي يف كلوم احلقاه (ص  )155وزاي  :أناجه ابن لساكا.
[اهليثمي يف جممع ج  8ص  ]228زا  :ولن طل بن دمحم زا  :رأيت لماا بن ظصني حيد
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يقالو  :اللاالا إىل
اّلل صاللا ٰ
اللاا إىل للالي  ،فق الل لاله فقالا َ :سعالت رحمالو ٰ
للي لءا ة (زا ) رواع الط اي.
[ااص ــابة اب ــن ح ــر ج  9القس ــم  2ص  ]296ذك الالا ظ الالديثا ل الالن لم الالاة زال الالت  :زال الالت عع الالاذة
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل أنالالاج ععالاله يف ا حمالالفار أزالالو للالالا
اّلل صالاللا ٰ
الغفاريالالة  :كلالالت أا سالالا لاحمالالو ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يف ب الت لاه الالة
اّلل صالاللا ٰ
املاضالالا وأ اوي اجلاظالالا  ،فالالدنلت للالالا رحمالالو ٰ
وللالي لل الاله السالم نالالارج عالن للالالدع  ،فسالمعته يقالالو لعاه الة  :إ هالالذا أظالع الاجالالا إي وأكالالاعم
للال ٰالي فالالالايف لالاله ظقالاله وأكاعالي عثالواع (زالالا ) احلالالدير  ،ا زالالا  :وف الاله اللاالالا إىل للالالي لءالالا ة (أزالالو )
وذك الالا احل الالدير بتماع الاله ا الالع الط ال ال ي يف ال ال الااي اللض الالاة (ج  2ص  )219ز الالا  :ول الالن عع الالاذة
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل أنالالاج ععالاله يف ا حمالالفار  ،وأزالالو
الغفاريالالة زالالالت  :كالالا ىل أاالالس ابللال صالاللا ٰ
للا املاضا  ،وأ اوي
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اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يف ب الالت لاه الالة وللالالي لل الاله السالالم
اّلل صالاللا ٰ
اجلاظالالا  ،فالالدنلت إىل رحمالالو ٰ
نالالارج عالالن للالالدع  ،فسالالمعته يقالالو  :اي لاه الالة إ هالالذا أظالالع الاجالالا إي وأكالالاعم للال ٰالي فالالالاىف لالاله
ظقه  ،وأكاعا عثواع  ،فلما أ جاى ب لما وبني للي لل ه السم ابلءصاة عا جالاى رجعالت لاه الة
اّلل
إىل املديلالالة فالالدنلت لل مالالا فقلالالت هلالالا  :اي أ املالالؤعلني ك الالف زلءالالم ال الالو بعالالد عالالا َسعالالت رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل يقالو لالم ف اله عالا زالا ع زالالت  :اي ععالاذة ك الف يكالو زلالي لاجالل كالا
صلا ٰ
إذا نالالل للال ٰالي وأ للالالدى ي ميالالل عالالن اللاالالا ال الاله  ،فقلالالت لالاله  :اي أبالالة إاالالم لتالالدمين اللاالالا إىل للالالي ،
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يقالو  :اللاالا إىل وجاله للالي لءالا ة ،
اّلل صاللا ٰ
فقا  :اي بل الة َسعالت رحمالو ٰ
زا  :أناجه اخلللدي.

[الرايض النضرة ج  1ص  ]128زا  :لن لاه الة زالالت  :رأيالت أاب بكالا يكثالا اللاالا إىل وجاله
اّلل
اّلل صاللا ٰ
للي  ،فقلت  :اي أبة رأيتم ةكثا اللاا إىل وجه للا  ،فقا  :اي بل ة َسعت رحمالو ٰ

لل ه (وآله) وحمل يقو  :اللاا إىل وجه للا لءا ة (زا ) أناجه ابن السما يف املوافقة.
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
[الــرايض النضــرة أيضـاف ج  1ص  ]128زالالا  :ولالالن جالالابا زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
(وآله) وحمل لعلي لل ه السم  :لد لماا بن احلصني فااه عايض  ،فااتع وللدع ععالاذ وأبالو هايالاة
 ،فازءل لماا حيد اللاا إىل للي لل ه السم  ،فقا له ععاذ  :ت حتد اللاالا ال الهع فقالا َ :سعالت
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالل يقالالو  :اللاالالا إىل للالالا لءالا ة  ،زالالا ععالالاذ  :وأى َسعتالاله عالالن
اّلل صالاللا ٰ
رحمالو ٰ
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  ،وزالا أبالو هايالاة  :وأى َسعتاله عالن رحمالو ٰ
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
(وآله) وحمل (زا ) أناجه ابن أ الفااى.

لعلي بن أ طالع لل اله السالم أااله ز الل
[الرايض النضرة أيضاف ج  1ص  ]114زا  :ولن ابن ٰ
له ( )1ال وزد أ ا اللاا إىل وجه للي لل ه السم ال عا
_________________

(( )1يعي لعماا بن احلصني).
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اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يقالالو  :اللاالالا إىل للالي
اّلل صاللا ٰ
لالم ةالالدـ اللاالالا ال الالهع زالالا َ :سعالالت رحمالالو ٰ
لءا ة (زا ) أناجه أبو اخلر احلاكما.
[فــيض القــدير للمنــاوي ج  6ص  ]5٣5يف املالالع زالالا  :ذكالالا للالالي لل الاله السالالم لءالالا ة  ،زالالا :
أناج الاله ال الالديلمي يف الف الالا وا ل الالن لاه الالة (أز الالو ) وذك الالاع املتق الالي أيض الالا يف كل الالز العم الالا (ج  6ص
 )152وزا أيضا  :أناجه الديلمي يف الفا وا لن لاه ة.
[كنوز احلقائق للمناوي ص  ]٢6زا  :ذكا للي لل ه السم لءا ة زا  :أناجه اخلل لي.
اّلل لل اله
[الصواعق احملرقة ابـن ح ـر ص  ]٢0زالا  :أنالاج الالديلمي لالن لاه الة أ اللالي صاللا ٰ
(وآله) وحمل زا  :نر إنوي للي  ،ونر ألماعي محزة  ،وذكا للي لءا ة.
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ابب

اّلل
السالم انت اه ٰ
إن علياف علي ٰ
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
[صــحيا الذمـ ي ج  1ص  ]644روى بسالاللدع لالالن جالالابا زالالا  :لالالا رحمالالو ٰ
(وآلاله) وحمالل لل الا لل اله السالم يالالو الطالاهف فااتلالاع فقالا اللالاا  :لقالالد طالا الواع عالل ابالن لمالاله ،
اّلل ااتلالالاع (أزالالو ) وذكالالاع املتقالالي
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :عالالا ااتل تالاله ولكالالن ٰ
اّلل صالاللا ٰ
فقالالا رحمالالو ٰ
أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  6ص  )159وزالالا  :أناجالاله المعالالذي والط ال اي (ااتمالالا) ورواع اخلط الالع
الءغالدا ي أيضالا يف اترهاله (ج  7ص  )412وزالا ال بعالد ذكالا الساللد عالا لفااله ال لالن جالابا إ رحمالو
اّلل لل ه (وآله) وحمل ااتلا لل ا لل ه السم يف غزوة الطالاهف يوعالا فقالالوا  :لقالد طالالت
اّلل صلا ٰ
ٰ

اّلل ااتلالالاع  ،ورواع ابالالن ا فالالر اجلالالزري
علاجاةالالم عالالل للالالي هالالذا ال الالو  ،فقالالا  :عالالا أى ااتل تالاله ولكالالن ٰ
أيضا يف أُحمد الغابة (ج  4ص  )27وزا ال بعد ذكا السلد عا لفاه ال لالن جالابا زالا  :ملالا كالا يالو
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل لل الالا فلاجالالاع طالالويم  ،فقالالا بعالالض أصالالحابه :
اّلل صالاللا ٰ
الطالالاهف لالالا رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ال عالالا أى ااتل تالاله
اّلل صالاللا ٰ
لقالالد طالالا الالوى ابالالن لمالاله  ،زالالا  :ال يعالالي رحمالالو ٰ
اّلل ااتلاع.
ولكن ٰ
[كنا العمال ج  ٣ص  ]688زا  :لن جلدب بن ىج ة ال أو ىج ة ابن
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اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل عالالل للالالي لل الاله السالالم
جلالالدب ال ملالالا كالالا يالالو غالالزوة الطالالاهف زالالا اللالالي صالاللا ٰ
اّلل لقالالد طالالالت علاجاةالالم لل الالا علالالذ ال الالو  ،فقالالا  :عالالا
عل الالا ا عال ٰالا  ،فقالالا لالاله أبالالو بكالالا  :اي رحمالالو ٰ
اّلل ااتلاع (زا ) أناجه الط اي.
أى ااتل ته ولكن ٰ
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اّلل ادخ علياف وأخرلكم
يف قول النيب (ص)  :ان ٰ
[خصائص النسائي ص  ]6روى بساللدع لالن ابالااه بالن حمالعد بالن أ وزالاص لالن أب اله زالا  :كلالا
اّلل وجماله  ،فلمالا نالل
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل وللالدع زالو جلالوا فالدنل للالي كالا ٰ
للد اللي صلا ٰ

اّلل عالالا
اّلل عالالا أناجلالالا إذ أ نلالاله  ،فاجعالوا فالالدنلوا  ،فقالالا  :و ٰ
ناجالوا فلمالالا ناجالوا ةموعالوا فقالالالوا  :و ٰ
اّلل أ نلالاله وأنالالاجك (أزالالو ) وذكالالاع اهل ثمالالي أيضالالا يف جممعالاله (ج  9ص
أى أ نلتالاله وأنالالاجتك بالالل ٰ
 )115وزا  :رواع الءزار ورجاله فقاى.
[اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ج  5ص  ]180روى بسلدع لن لمالاو  ،زالا  :كلالت أى وأبالو
جعفالالا فمالالارى اببالااه بالالن حمالالعد بالالن أ وزالالاص فقالالا ىل  :أااالالاىن ظالالن أحمالالاله لالالن ظالالدير حيدفالاله ،
اّلل لل اله
زا لماو  :فذهع ال ه ا جاملىن فان ىن أاه ظدفه أ لل ا لل ه السالم أةالا اللالي صاللا ٰ
اّلل عالا أناجلالا
(وآله) وحمل وللدع ىا فدنل فلما نل للي لل ه السم ناجوا ا إا زالوا  :و ٰ

اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل لل ه (وآله) وحمل فل ناجلاع فاجعوا فدنلوا للا اللي صاللا ٰ
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
اّلل هالالو
اّلل عالالا أنالالاجتك وأ نلتالاله ولكالالن ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :إي و ٰ
وحمالالل  ،فقالالا اللالالي صالاللا ٰ
أ نله وأناجك (أزو ) ورواع بطايقني آناين.
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اّلل علي وآل وسلٰم
السالم بدعاء النيب صلٰى ٰ
يف ٰ
رد الشمس لعلي علي ٰ
اّلل ةعالاىل
[الفخر الرازي يف تفس ه الكب ] يف ذيالل ةفسالر حمالورة الكالوفا زالا  :وأعالا حمالل ما فالا ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ظالني ى ورأحماله يف ظلالا
ر له ال مس عاة وفعل ذلم أيضالا للاحمالو صاللا ٰ

للي لل ه السم فااتءه وزد غابت ال مس فا ها ظن صلا  ،زالا  :ور هالا عالاة أنالاى لعلالي لل اله
السم فصلا العصا لوزته.
اّلل ابالالن ظاعالالد ايصالالفماىن
[الثعلــيب يف قصــص ا نبيــاء ص  ]604زالالا  :أن ال ى أمحالالد بالالن لءالالد ٰ
اّلل  ،زا  :نلت للا فاطمة بلت للي لل ه السم فاأيالت يف للقمالا
ابحملا ع لن لاوة بن لءد ٰ

ناما ورأيت يف يدها عسكتني غل اتني وهالا للالومة كءالرة فقلالت هلالا  :عالا هالذاع فقالالت  :إااله يكالاع
للمال الاأة أ ةت الالءه ابلاج الالل  ،ا ظ الالدفتىن أ أَس الالامل بل الالت لمال ال س اخلثعم الالة ظ الالدفتما أ لل الالي ب الالن أ
اّلل ال اله فلللاله بثوباله وت
اّلل لل ه (وآله) وحمل وزد أوظالا ٰ
اّلل صلا ٰ
طالع لل ه السم كا عل اي ٰ

اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
يالز كالذلم ظالن أ بالاى ال المس ال ةقالو غابالت أو أرا ى أ ةغ الع ال ا إ االي ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله)
(وآلالاله) وحمالالل حمالالاى للالاله  ،فقالالا  :صالالل ت اي للالالاع زالالا  :ي  ،فقالالا اللالالي صالاللا ٰ
وحمل  :اللم
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ار لل ه ال مس فاجعت ظن بلغت اصف املسلد.
اّلل
[كنا العمال ج  ٣ص  ]1٢٢زالا  :لالن للالي لل اله السالم زالا  :ملالا كلالا خب ال حمالما رحمالو ٰ
اّلل لل اله (وآلالاله) وحمالل يف زتالالا امل الاكني  ،فلمالا كالالا عالن الغالالد وكالا عالل صالالمة العصالا فوضالالل
صاللا ٰ

اّلل عالا صالالل ت
رأحماله يف ظلالاي فلالا فاحمالالتثقل فلال يسالت ق عالالل غالاوب ال المس  ،زلالالت  :اي رحمالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمالل يالدع وزالا
اّلل صلا ٰ
صمة العصا كااه ة أ أوزام عن اوعم  ،فافل رحمو ٰ
 :اللمال إ لءالالدك ةصالالدي بلفسالاله للالالا اء الالم فالالار لل الاله فالالاوزما فاأيتمالالا يف احلالالا يف وزالالت العصالالا
ب ضالالامل اق الالة ظالالن زمالالت ا ةوضالالاى ا صالالل ت ا غابالالت (زالالا ) أناجالاله أبالالو احلسالالن حمالالا ا الفضالاللي
العاازي يف كتاب ر ال مس.
[الــرايض النضــرة للمحــب الط ـ ي ج  1ص  ]2٢8زالالا  :لالالن أَسالالامل بلالالت لم ال س زالالالت  :كالالا
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل يف ظل الالا لل الالي لل الاله الس الالم فك الالاع أ يتح الالاك ظ الالن
اّلل ص الاللا ٰ
رأا رحم الالو ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وذكالالا لالاله للالالي لل الاله
غابالالت ال الالمس فل ال يصالالل العصالالا  ،ففالالزع اللالالي صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل لالالز وجالالل أ يالالا ال الالمس
اّلل صالاللا ٰ
السالالم أاالاله ت يصالالل العصالالا فالالدلا رحمالالو ٰ
لل الاله فازءلالالت ال الالمس هلالالا ن الوار ظالالن ارةفعالالت زالالدر عالالا كااالالت يف وزالالت العصالالا  ،زالالا  :فصالاللا ا
رجعت (زا ) ناجه احلاكما.
اّلل صالاللا ا ّٰلل لل الاله
[اهليثمــي يف جممعـ ج  9ص  ]18٢زالالا  :لالالن أَسالالامل بلالالت لمال س إ رحمالالو ٰ
(وآلالاله) وحمالالل صالاللا الامالالا ابلصالالمءامل ا أرحمالالل لل الالا لل الاله السالالم يف ظاجالالة فاجالالل وزالالد صالاللا اللالالي
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل رأحمالاله يف ظلالالا للالالي
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل العصالالا فوضالالل اللالالي صالاللا ٰ
صالاللا ٰ
لل ه السم فلا فل حياكه ظن غابت ال مس  ،فقا  :اللم إ لءدك لل ا اظتالءس بلفساله للالا
اء الاله ف الالا لل الاله ال الالمس  ،زال الالت أَسالالامل  :فطلع الالت لل الاله ال الالمس ظ الالن وزف الالت لل الالا اجلء الالا ولل الالا
ا ر وزالالا للالالي لل الاله السالالم فتوضالالا وصالاللا العصالالا ا غاب الالت يف ذلالالم ابلصالالمءامل (أز الالو ) ورواع
الطحاوي أيضا يف ع كل اآلاثر (ج  2ص  )8بسلدع لن أَسامل بلت لم س.
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[الــرايض النضــرة أيضـاف ج  1ص  ]2٢8زالالا  :لالالن احلسالالن بالالن للالالا لل ممالالا السالالم زالالا  :كالالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يف ظلالالا للالالي لل الاله السالالم وهالالو يالالوظا ال الاله  ،فلمالالا
اّلل صالاللا ٰ
رأا رحمالالو ٰ
حمالالاى للالاله زالالا  :اي للالالا صالالل ت العصالالا زالالا  :ي  ،زالالا  :اللم ال إاالالم ةعل ال أاالاله كالالا يف ظاجتالالم
وظاجة اء م فا لل ه ال مس  ،فا ها لل ه فصلا وغابت ال مس (زا ) ناجه الدوي (أزالو )
ورواع الطحاوي أيضا يف ع كل اآلاثر (ج  2ص  )8بساللدع لالن فاطمالة ابلالة احلسالني لل اله السالم
لن أَسامل ابلة لم س ابنتمال يسر.
اّلل
[اهليثمي يف جممعـ أيضـاف ج  9ص  ]18٢زالا  :لالن أَسالامل بلالت لمال س زالالت  :كالا رحمالو ٰ

اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل إذا االز لل اله الالوظا يكالا يغ الا لل اله فالااز لل اله يوعالا وهالو يف ظلالا
صلا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :صالالل ت العصالالاع زالالا  :ي اي
اّلل صالاللا ٰ
للالالي لل الاله السالالم فقالالا لالاله رحمالالو ٰ
اّلل فا لل ه ال مس ظن صلا العصا  ،زالالت  :فاأيالت ال المس طلعالت بعالدعا
اّلل  ،فدلا ٰ
رحمو ٰ

غاب الالت ظ الالني ر ى ظ الالن ص الاللا العص الالا (ز الالا ) رواع كل الاله الط ال ال اي أبحم الالاا د ورج الالا أظ الالدها رج الالا
الصح ّلل لن ابااه بن ظسن وهو فقة وفقه ابن ظءا .
اّلل لل اله (وآلالاله)
[الـرايض النضـرة أيضـاف ج  1ص  ]294ذكالا ظالديثا زالا ف اله  :ا إ اللالي صاللا ٰ
اّلل لل اله (وآلاله)
وحمل حماى لله ال أي الوظي ال فقا  :أصل ت اي لليع زالا  :ي  ،زالا اللالي صاللا ٰ
وحمالل  :اللمال ر ال المس للالا للالالي  ،فاجعالت ال المس ظالن بلغالالت اصالف املساللد (زالا ) ناجالاله
احلاكمي لن أَسامل بلت لم س.
[الصواعق احملرقة ابن ح ر ص  ]٢٣زالا  :وعالن كااعاةاله الءالاهاة أ ال المس ر ى لل اله ملالا كالا

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يف ظلالالاع والالالوظي يلالالز لل الاله وللالالي لل الاله السالالم ت يصالالل
رأا اللالالي صالاللا ٰ
اّلل
اّلل لل ه (وآله) وحمل إي وزد غابالت ال المس  ،فقالا اللالي صاللا ٰ
العصا  ،فما حماى لله صلا ٰ
لل ه (وآله) وحمل  :اللم إاه كا يف طالتم وطالة رحمولم فار لل ه ال مس ،
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فطلعت بعالد عالا غابالت (زالا ) وظالدير ر هالا صالححه الطحالاوي والقاضالي يف ال الفامل وظسالله فال خ
اإلحمالالم أبالالو مرلالالة وةءعالاله غالالرع (إىل أ زالالا ) زالالا حمالالء ابالالن اجلالالومي  :ويف الءالالاب ظكايالالة لل ءالالة
ظالالدفي الالا عالالالة عالالن ع الالاهلا ابلعالااي أاال فالالاهدوا أاب علصالالور املافالالا بالالن أر فالالر القءالالاوي الالوال
ذكالالا بعالالد العصالالا هالالذا احلالالدير و قالاله أبلفابالاله  ،وذكالالا فضالالاهل أهالالل الء الالت فغطالالت حمالالحابة ال الالمس
ظن بن اللاا أاا زد غابت فقا للا املل وأوعا إىل ال مس وأا دها.
ي ةغ ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاىب اي مش ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالس ظ ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالن يلتمال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الي ع ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالدظي آل املص ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالطفا ولللل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله
وافال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالي للااال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالم إ أر ى فلال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالامله

أاسال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ت إذ ك ال ال ال ال ال ال ال ال الالا الوز ال ال ال ال ال ال ال ال الالوال جل ال ال ال ال ال ال ال ال الاله

إ ك ال ال ال ال ال ال ال ال الالا للم ال ال ال ال ال ال ال ال الالوىل وزوف ال ال ال ال ال ال ال ال الالم فل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال كن

ه ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالذا الوز ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوال خل ل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله ولاجل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله

زالوا  :فا اب السحاب لن ال مس وطلعت ( ،أزو ) وذكالا ال الءلللي يف االور ا بصالار هالذع
القصالالة ابنالالتمال يف اجلملالالة (زالالا يف ص  )114عالالا لفاالاله  :وظك الي أ بعالالض الولالالا أطل الالع يف
عدا آ الء ت ال ايف وذكالا فضالاهلم ظالن كالا ى ال المس أ ةغالاب فالتفالت إىل ال المس وزالا
راطءا هلا :
ي ةغ ال ال ال ال ال ال ال ال الالاىب اي مش ال ال ال ال ال ال ال ال الالس ظ ال ال ال ال ال ال ال ال الالن يلقض ال ال ال ال ال ال ال ال ال الي

ع ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالدظي آل دمحم وللس ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالله

واف ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالىن للاا ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالم إ أر ى فل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالامله

أاسال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ت إذ ك ال ال ال ال ال ال ال ال الالا الوز ال ال ال ال ال ال ال ال الالوال جل ال ال ال ال ال ال ال ال الاله

إ ك ال ال ال ال ال ال ال ال الالا للمال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوي وزوفال ال ال ال ال ال ال ال ال الالم فل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال كن

هال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالذا الوزال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوال لفالال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله وللللال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله

فطلعالالت ال الالمس وظص الالل يف ذل الالم ا ل الالس أا الالس كثالالر وحم الالاور لا ال  ،ز الالا  :ااتم الالا ع الالن رر
ا صداال.
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ابب

السالم
يف بعض كراماو علي علي ٰ
وبعض دعوات املست ابة

َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ ٰ َ َ ْ َ ْ
اب َل ه ْف
[الفخر الرازي يف تفس ه الكب ] يف ذيل ةفسر زوله ةعاىل  :أم ح ْسْت أن أصب
ْ ٰ ٰ َ َ َ
ُٰ
َ َ َّ
اّلل وجماله فالروى أ واظالدا عالن خء اله حمالاي
وَلب ْق ْيم ٰكنوَ ْمن آياَْنذا عجْذا) (زالا ) وأعالا للالي كالا ٰ

وكالالا لءالالدا أحمالالو  ،فالالاةا بالاله إىل للالالي لل الاله السالالم فقالالا لالاله  :أحمالالازتع زالالا  :اع ال  ،فقطالالل يالالدع

فااصالاال عالن للالالد للالي لل الاله السالم فلق اله حمالاللما الفارحمالا وابالالن الكالاا ( ، )1فقالا ابالالن الكالاا  :عالالن
زطل يدكع فقا  :أعر املؤعلني  ،ويعسوب املساللمني  ،ونالع الاحمالو وموج الءتالو  ،فقالا  :زطالل
يدك وكدظه  ،فقا  :وت ي أعدظه وزد زطل يالدى حبال ونلصالىن عالن اللالار  ،فسالمل حماللما ذلالم
فالالان بالاله لل الالا لل الاله السالالم فالالدلا ا حمالالو ووضالالل يالالدع للالالا حمالالالدع وغطالالاع اللالالديل و لالالا بالالدلواى
اّلل ةعالالاىل وع الالل
فسالمعلا صالالوات عالن السالالمامل  :إرفالل الالالا امل لالن ال الالد فافعلالاع فالالاذا ال الد زالالد باهالت ابذ ٰ
صلعه.
[اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ج  ٢ص  ]5٣روى بسلدع لن للي
__________________

( )1هكذا وجدةه ولعل الصح ّلل ابن الكوا وللا كل ظا القصة للا الاالاها يف غالر ااي
اّلل العات).
نمفة للا (ع) وذلم ب ما ة ظ اة حملما الفارحمي (و ٰ
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اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :اركالع ىزالي ا ملالض
ابن أ طالع لل ه السم زالا  :زالا ي اللالي صاللا ٰ
إىل ال من فاذا ور ى لقءة أف ورز ت لل ما رأيت القالو عقءلالني يايالدوام فقالل  :اي ظلالا اي عالدر
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يق الاأ لل ال ك السالالم  ،زالالا للالالي لل الاله السالالم :
اّلل صالاللا ٰ
اي فالاللا رحمالالو ٰ

اّلل لل الاله (وآلاله) وحمالالل
اّلل صاللا ٰ
ففعلالت فلمالا رزالالت العقءالة زلالت  :اي ظلالالا اي عالدر اي فالاللا رحمالو ٰ
اّلل السالالم ولل الالم السالالم  ،فلمالالا
يقالاأ للال ك السالالم  ،زالالا  :وارةالالج ا ف ال فقالالالوا  :للالالا رحمالالو ٰ
َسل القو ازلوا فازءلوا إي عسلمني.
اّلل
[الــرايض النضــرة للمحــب الطـ ـ ي ج  1ص  ]111زالالا  :ولالالن أ ذر زالالا  :بعث الالي رحمالالو ٰ
اّلل
اّلل لل ه (وآله) وحمل أ لو لل ا  ،فاة ت ب ته فلا يته فل جيءالي  ،فعالدى فالان ى رحمالو ٰ
صلا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل فقا ىل  :لد ال ه أ له فااه يف الء ت  ،زا  :فعدى أى ياله فسالمعت
صلا ٰ
رظا ةطحن ف ارفت فاذا الاظا ةطحن ول س ععما أظد  ،فلا يته فخاج إي عل الاظا فقلالت لاله :

اّلل
اّلل صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يالالدلوك فلالالامل ا ت أم أااالالا إىل رحمالالو ٰ
اّلل صالاللا ٰ
إ رحمالالو ٰ
اّلل لل الالع عالالن
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ويلاالالا إي  ،ا زالالا  :اي أابذر عالالا فالالاامع فقلالالت  :اي رحمالالو ٰ
العل الالع ؛ رأي الالت رظ الالا ةطح الالن يف ب الالت لل الالي ول ال س ععم الالا أظ الالد ياظ الالا  ،فق الالا  :اي أاب ذر إ ّٰلل
عمهكة حم اظني يف ا ر وزد وكلوا العواة آ دمحم (زا ) أناجه املم يف حمرةه (أزو ) وذكاع ابالن
ظلا أيضا يف صوالقه (ص  )115رتصاا وزا أيضا  :أناجه املم يف حمرةه.
[ذخائر العقىب ص  ]05زا  :لن أ حمالع د زالا  :زالا للالي لل اله السالم ذاى يالو فقالا  :اي
فاطمالالة هالالل للالالدك عالالن فالاليمل ةغذيل الالهع زالالالت  :ي والالالذي أكالالا أ ابللءالالوة عالالا أصالالءّلل للالالدى فالاليمل
أغذيكه وي أكللا بعدك ف ا  ،وي كا للا فيمل بعدك علذ يالوعني أوفالاك باله للالا بطالىن وللالا ابالي
اّلل أ أكلفالم
هذين  ،زالا  :اي فاطمالة أي أللمت الىن ظالن أبغال ك فال ا  ،زالالت  :إي أحمالتحي عالن ٰ
ابّلل ظسن الان به  ،فاحمتقا
عا ي ةقدر لل ه  ،فخاج عن للدها وافقا ٰ
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يلارا فء لا الديلار يف يدع أرا أ يءتاع هل عا يصلّلل هل إذ لا له املقالدا يف يالو فالديد احلالا زالد
لوظتاله ال المس عالن فوزاله وآذةالاله عالن حتتاله  ،فلمالا رآع أاكالاع فقالالا  :اي عقالدا عالا أمللالم عالن رظلالالم
هذع السالةع زا  :اي أاب ظسن نل حمء لا وي ةسالىن لما وراهالا  ،فقالا ابالن أنالي  :إااله ي حيالل
لالالم أ ةكتمالالىن ظالالالم زالالا  :أعالالا إذا أب الالت فالالو الالالذي أكالالا دمحما ابللءالالوة عالالا أمللالالىن عالالن رظلالالا إي
اجلمد ولقد ةاكت أهلي يءكالو جولالا فلمالا َسعالت بكالامل الع الا ت حتملالي ا ر فخاجالت عغموعالا
راكءا رأحمي  ،فمالذع ظالالي وزصالي فمملالت ل لالا للالي لل اله السالم ابلءكالامل ظالن بلالت عولاله حل تاله
ا زالالا  :أظلالالف ابلالالذى ظلفالالت بالاله عالالا أمللالالي غالالر الالالذي أمللالالم  ،ولقالالد ازمضالالت يلالالارا فمالالاك
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
وأوفاك به للا افسالا  ،فالدفل لاله الالديلار ورجالل ظالن نالل للالا اللالي صاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل صالالمة املغالالاب عال ٰالا
فصالاللا الامالالا والعصالالا واملغالالاب  ،فلمالالا زضالالا اللالالي صالاللا ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ظالن حلقاله للالد
بعلا يف الصف ا و فغمالزع باجلاله فسالار نلالف اللالي صاللا ٰ
ابب املسلد  ،ا زا  :اي أاب احلسن هل للدك فيمل ةع لا بهع فاطاي للي لل ه السالم ي حيالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل زد لاال احلا الذي ناج لل مالا  ،فقالا لاله اللالي
جوااب ظ امل عن اللي صلا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :إعالالا أ ةقالالو ي فلصالالاال للالالم أو اع ال فللالالامل ععالالم  ،فقالالا لالاله :
صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل
اّلل حمالالءحااه وةعالالاىل زالالد أوظالالا إىل اء اله صالاللا ٰ
ظءالا وةكاميالالا إذهالالع بلالالا  ،وكالا ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ب الالدع فااطلقالالا ظالالن نالالم للالالا فاطمالالة
أ ةعالالش للالالده  ،فانالالذ اللالالي صالاللا ٰ
اّلل لل اله (وآلاله)
لل ما السم يف عصمها ونلفما جفلة ةفور ناى  ،فلما َسعت كم اللي صلا ٰ
وحمل ناجت عن املصاللا فساللمت لل اله ال وكااالت ألالز اللالاا لل اله ال فالا لل مالا السالم وعسالّلل ب الدع
اّلل لالم وزالد فعالل  ،فانالذى اجلفلالة فوضالعتما بالني
للا رأحمما وزالا  :ك الف أعسال تع ل ال لا غفالا ٰ
يديالاله فلمالالا ااالالا للالالي لل الاله السالالم ذلالالم وفال رحيالاله رعالالا فاطمالالة لل مالالا السالالم بءصالالاع رع الالا فالالح حا
اّلل ه الالل أذاء الالت ف م الالا ب الالي وب ل الالم ع الالا احم الالتوجع ب الاله
فقال الالت  :ع الالا أف الالّلل اا الالاك وأف الالدع  ،حم الالءحا ٰ
ابّلل
السخطةع زا  :ذاع ألا عن ذاع أصءت ه ال و  ،أل س لمدى بم ال و وأات حتلفني ٰ
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جمتمدة عالا طعمالت طعاعالا يالوعنيع فلاالاى إىل السالمامل فقالالت  :إهلالي يعلال عالا يف َساهاله ويعلال عالا يف
أرضالاله إي ت أزالالل إي ظقالالا  ،زالالا  :فالالاىن لالالم هالالذا الالالذي ت أر عثلالاله وت أف ال عثالالل راهحتالاله وت آكالالل
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل كفالاله املءاركالالة بالالني كتفالي للالالي لل الاله السالالم ا
أط الالع علالالهع فوضالالل اللالالي صالاللا ٰ

اّلل يالالامي عالالن
اّلل إ ٰ
هزهالالا وزالالا  :اي للالالا هالالذا فالواب الالالديلار  ،وهالالذا جالزامل الالالديلار  ،هالالذا عالالن للالالد ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ابك الالا وزالالا  :احلمالالد ّٰلل كمالالا ت
ي الالامل بغالالر ظسالالاب  ،ا احمالالتع اللالالي صالاللا ٰ
هاجكما عن الدا ا ظالن جيايالم يف ا الاى الالذي أجالاى ف اله مكالااي وجيايالم اي فاطمالة يف ا الاى الالذي
ِّ
ِّ
َىن لَال ِّ
الم ههال هالذا)
اب َو َجال َالد لْلال َالد هها ِّرْمزالالا هزالالا َ  :هاي َعال ْالاَـُ أ هٰ
أجالالاى ف الاله عالالاـ ( ُكلَّ همالالا َ َنال َالل َللَْال همالالا َمَكال ِّالاَّاي اَلْم ْحال هالا َ
زالالا  :ناجالاله احلالالاف الدع الالقي يف ا ربعالالني الط الوا (ا زالالا ا الالع الط ال ي) يف فالالاا بعالالض ألفالالا
احلدير عا هذا اصه :
(ولوظتالاله ال الالمس) إذا غالالرى لواالاله وكالالذلم أيظتالاله (وت حيالالا) أي ت ياجالل واحلالالور الاجالالوع  ،وعلالاله

اّلل أللال عالالن ال الالّلل الءخالالل
(إاالاله بالالن أ لالالن حيالالور) (واللاالالا ال الالح ّلل) هالالو الالالذي ي ميال العالالني علالاله و ٰ
وهالالو ااالالا الغضالالع (واحمالالتع ) عالالن الع ال ة وهالالا حتلالالع الالالدعل  ،ةقالالو  :ل ال ى ل لالاله واحمالالتع ى أي
ععت».
[الرايض النضرة ج  1ص  ]111زا  :ولن للي بن ماذا إ لل ا لل اله السالم ظالدث ظالديثا
فكذبالاله رجالالل فقالالا للالالي لل الاله السالالم  :أ لالالو لل الالم إ كلالالت صالالا زا  ،زالالا  :اعال فالالدلا لل الاله فلال
يلصالالاال ظالالن ذهالالع بصالالاع (زالالا ) أناجالاله املالالم يف حم الرةه وأمحالالد يف امللازالالع (أزالالو ) وذكالالاع اهل ثمالالي
أيضالالا يف جممعالاله (ج  9ص  )116وزالالا  :رواع الط ال اي يف ا وحم ال  ،وذكالالاع ابالالن ظلالالا أيضالالا يف
ص الوالقه (ص  ، )77وةقالالد يف اجل الزمل ا و (ص  )351يف ابب عالالن كلالالت عالالويع فعلالالا عالالويع أ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل رجم َسالل اللالي صاللا ٰ
السم زد احمت مد اللاا وزا  :أا د ٰ
لل ا لل ه ٰ
يقالو ال يعالي يالو غالديا نال ال فقالا حمالتة ل الا ف المدوا  ،وزالا الالااوي يف آنالاع  :وكلالت فال من كالت
فذهع
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بصالالاي  ،وةقالالد أيضالالا يف الءالالاب املالالذكور (ص  )363ال يف روايالالة أنالالاى ال أاال زالالاعوا كلمال فقالالالوا :
اللم اع  ،وزعالد رجالل فقالا  .عالا علعالم أ ةقالو ع زالا  :اي أعالر املالؤعلني كال ى واسال ت  ،فقالا :
اللمال إ كالالا كالالاذاب فاض الابه بالالءممل ظسالالن  ،زالالا  :فمالالا عالالاى ظالالن رأيلالالا بالالني ل ل الاله اكتالالة ب ضالالامل ي
ةواريما العماعة.
[ااصابة ابن ح ر ج  5القسم  6ص  ]19٢يف ةاعة ز س بن كال الطالاهي الكال مي ا فالج ،
زا  :زاأى يف اتريخ ال من للللدي أ ز س بن ك ظالدث حماللة حمالءل ل الاة ومخسالماهة لالن اللالي
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ولالالن للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم فسالالمل علالاله أبالالو اخلالالر الطالقالالاىن
صالاللا ٰ

اّلل بن صالد املاومي كلم لله  ،زالا  :ناجالت
وخمو بن صاحل وللا الطاامي وخمو بن لء د ٰ
عن بلدي وكلا أربعماهة ومخسني رجم فضلللا الطاي فلق لا رجل فصا لل لالا فالمث صالويى فقتالل
علا يف كل عاة أميد عن عاهة رجل فءقا علا فمفة ومثااو رجالم فاحمالتاعلوع فالصعلم فالاذا هالو للالي بالن
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وهالالو يقسال غلالالاه بالالدر فالالوهءي
أ طالالالع لل الاله السالالم فالالاةا بلالالا اللالالي صالاللا ٰ
لعلي لل ه السم فلزعته  ،ا احمتاذاته يف الذهاب إىل أهلالي فالاذ ىل فتوجمالت ا رجعالت ال اله بعالد
زتل لثما فلزعت ندعته فكلت صاظع ركابه .فاختىن بغلة فسالا الالد للالا رأحمالا فمسالّلل للالا
اّلل لالامل للالي لل اله
اّلل اي أفج يف لماك عدا  ،احلدير (أزو ) فاحمالتلاب ٰ
رأحمي وهو يقو  :عد ٰ
السالم فمالد يف لمالالا أفالج عالدا ظالالن لالاش إىل حماللة مخسالالماهة وحمالءل ل الاة  ،وظالالدث ف اله لالن اللالالي
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ولالالن للالالي لل الاله السالالم كمالالا لافالالت عالالن صالالدر كالالم ابالالن ظلالالا (فالالم
صالاللا ٰ
ةغفل).
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ابب

السالم ابانبياء ول ي
يف شباهة علي علي ٰ
عليهم السالم
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]206روى بسلدع لن رب عة بالن ىجالد لالن للالي لل اله السالم ،
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحم الالل فق الا  :اي للالالا إ ف الالم عالالن ل سالالا لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
زالالا  :لالالاي رحمالالو ٰ
السم عثم أبغضته ال مو ظن توا أعه  ،وأظءته اللصالارى ظالن أازلالوع ابمللزلالة الالي لال س الا  ،زالا
 :وزالالا للالالي لل الاله السالالم  :أي وإاالاله يملالالم يف خالالع عطالالايمل يفالالاطىن الالالا ل ال س يف  ،وعالالءغض عفالالم
حيمله فلصىن للا أ يءمتي (احلدير) زا احلاك  :صح ّلل ايحملا .
[أقــول] ورواع أمحالالد بالالن ظلءالالل أيضالالا يف عسالاللدع (ج  1ص  )161بطالايقني  ،واللسالالاها أيضالالا يف
نصاهص الاله (ص  )27واملتق الالي أيض الالا يف كل الالز العم الالا (ج  6ص  )158وز الالا  :أناج الاله اب الالن ل الالدى
واحلالالاك وأبالالو اعال يف فضالالاهل الصالالحابة (وص  )355وزالالا  :أناجالاله أبالالو يعلالالا والالالدورزي وابالالن أ
لاص وابن فالاهني يف الساللة وابالن اجلالومي (زالا ) وروى ابالن جايالا صالدرع  ،وذكالاع اهل ثمالي أيضالا يف
اّلل والء الزار ابنتصالالار وأبالالو يعلالالا أبني علالاله  ،وابالالن ظلالالا
جممعالاله (ج  9ص  )133وزالالا  :رواع لءالالد ٰ
أيضالالا يف ص الوالقه (ص  ، )74وال الالءلللي يف االالور ا بصالالار (ص  )72وزالالاي  :أناجالاله الء الزار وأبالالو
يعلا واحلاك .
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اّلل
اّلل صالاللا ٰ
[كنــا العمــال ج  2ص  ]11٣زالالا  :لالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا  :ج الالت رحمالالو ٰ
إي وزا  :اي للا إ عثلالم يف هالذع ا عالة كمثالل ل سالا
لل ه (وآله) وحمل يف ع عن زايش فلاا َّ
ابالالن عالالاـ أظءالاله زوعالاله فالالافاطوا ف الاله فصالالاا امل ال الالالذين للالالدع وزالالالوا  :فالالءه ابالالن لمالاله بع سالالا  ،فالالااز
َ

َ ٰ َ

ْ ُ َ ْ ُ َ ُّ َ
َ ه ُ
ون زا  :أناجه ابن اجلومي.
ْض َب َْ ْب ُن َؤ ْب َي َم مالال إْذَ ْوؤَ ْمنه ي ْصد
القاآ  :ولما ْ
يف ازلالالت هالالذع اآليالالة :
[كنــا العمــال أيضـاف ج  2ص  ]1٣0زالالا  :لالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا َّ :
َ ٰ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ُّ َ
َول َ هما ُ
ون زا  :أناجه ابن عا ويه.
ْض َب َْ ْب ُن َؤ ْب َي َم مالال إْذَ ْوؤَ ْمنه ي ْصد
ْ
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
[الــرايض النضــرة ج  1ص  ]129زالالا  :لالالن أ احلم الاامل زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ

(وآلالاله) وحم الالل  :عالالن أرا أ يلا الالا إىل آ يف للمالاله وإىل ا الالوا يف فممالاله  ،وإىل اب الااه يف ظلم الاله ،
وإىل حيالالىي بالالن مك الااي يف مهالالدع وإىل عوحمالالا بالالن لم الاا يف بط الاله  ،فل لا الالا إىل للالالي بالالن أ طال الالع
(زا ) أناجه القزويىن احلاكمي.

اّلل لل الاله
اّلل ص الاللا ٰ
[ال ــرايض النض ــرة أيضـ ـاف ج  1ص  ]129ز الالا  :ول الالن اب الالن لء الالاا أ رحم الالو ٰ
(وآله) وحمل زا  :عن أرا أ يلاالا إىل ابالااه يف ظلماله  ،وإىل االوا يف ظكماله  ،وإىل يوحمالف يف
عاله  ،فل لاا إىل للي بن أ طالع (زا ) ناجه املم يف حمرةه.
اّلل ك الالف
[الــرايض النضــرة أيض ـاف ج  1ص  ]141زالالا  :أنالالاج املالالم يف حم الرةه ز الالل  :اي رحمالالو ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحم الالل
اّلل صالاللا ٰ
يسالالتط ل للالالي لل الاله السالالم أ حيمالالل ل الوامل احلمالالدع فقالالا رحمالالو ٰ
وك ف ي يستط ل ذلم وزد ألطالي نصالاي فالن  ،صال ا كصال ي  ،وظساللا كحسالن يوحمالف  ،وزالوة
السم
كقوة ج يل لل ه ٰ
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ابب

إن بيت علي وفاطمة عليهما السالم
من أفاض بيوو ا نبياء عليهم السالم

َ َ َ هُ َ ْ
ّٰلل أن
(الس وطي يف ةفسرع املسالما ابلالدر امللثالور) يف ذيالل ةفسالر زولاله ةعالاىل ْيف ُبيُذوِ أ ْذن َ
ََُْ َُ ْ ََ َ ْ ُُ
اّلل
َبفع ويركب ْفيها َْسمه يف حمالورة اللالور  ،زالا  :وَأنالاج اب َالن عا وياله وبايالدة زالا  :زالاأ رحمالو ٰ
َ
صلا اّلل لل ه (وآله) وحمل هذع اآلية  :يف ُبيُوِ أذ َن َ َ ه ُ
ّٰلل أ ْن َُ ْبف َع فقا ال ه رجل فقالا  :أي
ْ
ْ
ٰ

اّلل هالذا الء الت
اّللع زا  :ب وى ا اء امل  ،فقا ال ه أبو بكالا فقالا  :اي رحمالو ٰ
ب وى هذع اي رحمو ٰ
علما ب ت للي وفاطمةع زا  :اع عن أفاضلما.
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ابب

السالم من فاطمة عليها السالم
ان ٰ
اّلل زوج علياف علي ٰ
وأمر نبي (ص) ب لك
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
[ذخائر العقىب للمحب الط ي ص  ]61زا  :ولالن أاالس زالا  :ب لمالا رحمالو ٰ
اّلل ٰموج الالم فاطم الالة
(وآل الاله) وحم الالل يف املس الاللد إذ ز الالا لعل الالي لل الاله الس الالم  :ه الالذا ج ي الالل ه ال ي أ ٰ
واحمت مد للا ةزوجيما أربعني ألف علم (احلدير) زا  :أناجه املم يف حمرةه.
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
[ذخائر العقىب أيضاف ص  ]62زا  :لن للي لل ه السالم زالا  :زالا رحمالو ٰ
اّلل يق الاأ لل الالم السالالم ويقالالو لالالم  :إي زالالد موجالالت
(وآلالاله) وحمالالل  :أاتي علالالم فقالالا  :اي دمحم إ ٰ
فاطمة ابلتم عن للي بن أ طالع يف امل ا للا فزوجما عله يف ا ر .
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
[ذخائر العقىب أيضـاف ص  ]9٣زالا  :لالن للالي لل اله السالم إ رحمالو ٰ
اّلل أعاىن أ أختذك صماا  ،زا  :أناجه ابن السما يف املوافقة.
وحمل زا  :اي للا إ ٰ
اّلل أع الالاي أ أموج فاطمالالة ع الالن لل الالي  ،ز الالا  :أناج الاله
[كن ــا العم ــال ج  ٣ص  ]251زالالا  :إ ٰ
الط ال اي ل الالن اب الالن عس الالعو (أز الالو ) وذك الالاع اهل ثم الالي أيض الالا يف جممع الاله (ج  9ص  )214وز الالا  :رواع
الط اي ورجاله فقاى  ،وذكاع امللاوي
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أيضا يف ف ض القالديا يف املالع (ج  2ص  )215وزالا  :رواع الطال اي لالن ابالن عسالعو وهالو ظسالن
 ،ويف كلال الالوم احلقال الالاه (ص  )29وذكال الالاع ابال الالن ظلال الالا أيضال الالا يف ص ال الوالقه (ص  )74وزال الالا  :أناجال الاله
الط اي لن ابن عسعو .
اّلل لل الاله (وآلالاله)
[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]256زالالا  :لالالن أاالالس زالالا  :كل الت للالالد اللالالي صالاللا ٰ
وحمالالل فغ ال ه الالالوظي فلمالالا حمالالاى للالاله زالالا  :اي أاالالس أةالالدري عالالا جالالاملىن بالاله ج يالالل عالالن للالالد صالالاظع
اّلل أع الالاي أ أموج فاطم الالة ع الالن لل الالي  ،ز الالا  :أناج الاله الء مق الالي واخلط الالع واب الالن
الع الالاشع ز الالا  :إ ٰ
لسالالاكا (أزالالو ) وذكالالاع يف (ج  7أيضالالا ص  )113وزالالا  :أناجالاله اخلط الالع وابالالن لسالالاكا واحلالالاك
يف عستدركه.
اّلل بالالن عسالالعو زالالا  :حمالالاظدفك حبالالدير
[اهليثمــي يف جممع ـ ج  8ص  ]140زالالا  :ولالالن لءالالد ٰ
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل (إىل أ زالالا ) َسعالالت رحمالالو ٰ
اّلل صالاللا ٰ
َسعتالاله عالالن رحمالالو ٰ
اّلل مل الالا أع الالاي أ أموج فاطم الالة ع الالن لل الالي
(وآل الاله) وحم الالل يف غ الالزوة ةء الالوك و الالن اس الالر عع الاله يق الالو  :إ ٰ
اّلل ةعالاىل بالي جلالة عالن لؤلالؤة (وحمالاي احلالدير) يف ب الا اجللالة
ففعلت  ،زا ج يالل لل اله السالم إ ٰ
اّلل يف ابب جلالالة للالالي وفاطمالالة (إىل أ زالالا ) زلالالت جل يالالل  :ملالالن بالالي
وحمال اةا كالالا احلالالدير إ فالالامل ٰ
اّلل هالالذع اجللالالةع زالالا  :بلاهالالا لفاطمالالة ابلتالالم وللالالي بالالن أ طالالالع حمالالوى جلاامالالا حتفالالة أحتفممالالا وأزالالا
ٰ

اّلل  ،زا  :رواع الط اي.
ل ل م اي رحمو ٰ
[ذخــائر العقــىب ص  ]62زالالا  :ولالالن لمالالا وزالالد ذكالالا للالالدع للالالي لل الاله السالالم زالالا  :ذاك صالالما
اّلل أيعالالاك أ ةالالزوج فاطمالالة
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  ،االالز ج يالالل فقالالا  :اي دمحم إ ٰ
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ

ابلتم عن للي  ،زا  :أناجه ابن السما يف املوافقة.
اّلل لل ه (وآله)
اّلل صلا ٰ
اّلل زا  :ملا أرا رحمو ٰ
[ذخائر العقىب أيضاف ص  ]62زا  :ولن لءد ٰ
وحم الالل أ يوج الاله فاطم الالة إىل لل الالي لل مم الالا الس الالم أن الالذ ا رل الالدة فق الالا  :اي بل الالة ي جتزل ال الي إي ت
اّلل أعاي أ أموجم عله  ،زا  :أناجه الغساي (أزالو ) وةقالد يف ابب للالي
أموجم عن للي إ ٰ
اّلل لل ه (وآله)
وصي اللي (ص  )29وف ما زءله ظدير لن للي اهلمي ف ه زو اللي صلا ٰ

148

وحم الالل لفاطم الالة لل م الالا الس الالم  :وأوظ الالا إي أ أاكح الالم إايع  ،وظ الالدير آن الالا (ص  )31ل الالن أ
إي فااكحتكاله واختذةاله وصال ا
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل لفاطمالة  :فالاوظا َّ
أيوب  ،ف ه زو اللالي صاللا ٰ
 ،وحم اةا أيضا يف الءاب اآلي ويف ابب عا اثاةاله فاللا اجللالا للالد ةالزويج للالي عالن فاطمالة لل ممالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل لل الالا عالالن فاطمالالة لل ممالالا السالالم
السالالم عالالا يالالد للالالا أ ةالالزويج اللالالي صالاللا ٰ
اّلل ةعاىل موجه علما.
اّلل ةعاىل بل ٰ
أبعا ٰ
[مث] إ هاهلالالا ظالالديثا آنالالا يلاحمالالع ذكالالاع يف ناكالالة هالالذا الءالالاب  ،وهالالو عالالا ذكالالاع امللالالاوي يف كلالالوم
احلقاه (ص  )124ولفاه  :لو ت هل للي عا كا لفاطمة كفؤ  ،زا  :أناجه الديلمي.
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ابب

اّلل علي وآل وسلٰم عند تاوجي علياف
ىف خطبة النيب صلٰى ٰ
من فاطمة عليهما السالم
[الــرايض النضــرة ج  1ص  ]296وذنالالاها العق ال (ص  )29زالالا ف ممالالا  :لالالن أاالالس بالالن عالالالم
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ابلتاله فاطمالة لل مالا السالم فقالا اللالي
زا  :نطع أبو بكالا إىل اللالي صاللا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :اي أاب بكا ت يلالز القضالامل بعالد  ،ا نطءمالا لمالا عالل لالدة عالن زالايش
صلا ٰ

اّلل
كلمال يقالالو لالاله  :عثالالل زولالاله بكالالا  ،فق الالل لعلالالي لل الاله السالالم  :لالالو نطءالالت إىل اللالالي صالاللا ٰ
لل الاله (وآل الاله) وحم الالل فاطم الالة خلل ال ال أ يزوجكم الالا  ،ز الالا  :وك الالف وز الالد نطءم الالا أفال الااال زال الايش فلال ال
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :زالد أعالاي ر لالز وجالل بالذلم  ،زالا
يزوجماع زالا  :فخطءمالا فقالا صاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل بعالالد أاي فقالالا ي  :اي أاالالس أنالالاج وا ع ي أاب
أاالالس  :ا لالالاىن اللالالي صالاللا ٰ
بكالالا ولمالالا بالالن اخلطالالاب ولثمالالا بالالن لفالالا ولءالالد الالالامحن بالالن لالالوال وحمالالعد بالالن أ وزالالاص وطلحالالة
اّلل لل ه (وآله) وحمل وأنالذوا
والزبر وبعدة عن ا اصار  ،زا  :فدلو فلما اجتمعوا للدع صلا ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ال فقالا اللالي
جمالسالم ال وكالا للالي لل اله السالم غاهءالا يف ظاجالة اللالي صاللا ٰ

اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل  :احلم الالد ّٰلل ا م الالو بلعمت الاله  ،املعء الالو بقدرة الاله  ،املط الالاع بس الاللطااه ،
ص الاللا ٰ
املاهوب عن لذابه وحمطوااه اللافذ أعاع يف َساهه وأرضه  ،الذي نل اخلل
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اّلل
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  ،إ ٰ
بقدرةه  ،وع زه أبظكاعه وألزه بديله  ،وأكالاعم بلء اله دمحم صاللا ٰ
ةءالالارك اَسالاله  ،وةعالالالت لامتالاله  ،جعالالل املصالالاهاة حمالالءءا ي ظقالالا  ،وأع الاا عفمضالالا أوفالالج بالاله ا رظالالا ،
ِّ
ِّ
الم
وألز ا ى  ،فقا لز عن زاهل َ ( :وُه َو اَلَّذي َنلَ َ ِّع َن اَلْ همالامل بَ َ الاا فَ َل َعلَالهُ اَ َسالءا َو ِّص ْالماا َوهكالا َ َربُّ َ
ِّ
اّلل ةعالاىل جيالالاي إىل زضالاهه  ،وزضالالاؤع جيالاي إىل زالالدرع  ،ولكالل زضالالامل زالدر  ،ولكالالل زالالدر
زَالدياا) فالالاعا ٰ
الت و ِّلْل َالدع أُُّ اَلْ ِّكهت ِّ
اّلل لالز وجالل أعالاي
الاب) ا إ ٰ
أجل ولكل أجل كتاب ( ،ميَْ ُحوا اَ هّٰللُ هعالا يَ ه الاملُ َويالُثْءِّ ُ َ ُ
أ أموج فاطمالالة بلالالت ندجيالالة عالالن للالالي بالالن أ طالالالع فافالالمدوا إي زالالد موجتالاله للالالا أربعماهالالة عثقالالا
فضالالة إ رضالالي بالالذلم للالالي بالالن أ طالالالع  ،ا لالالا بطءال عالالن بسالالا فوضالالعه بالالني أيالالديلا  ،ا زالالا :
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل
إاءالوا فلمءلالالا فء لالالا الالن التمالالع إذ نالالل للالالي لل الاله السالالم للالالا اللالالي صالاللا ٰ
اّلل أعالاي أ أموجالم فاطمالة للالا
اّلل لل ه (وآله) وحمالل يف وجماله  ،ا زالا  :إ ٰ
فتءس اللي صلا ٰ
اّلل  ،زا أاالس  :فقالا
أربعماهة عثقا فضة إ رض ت بذلم  ،فقا  :زد رض ت بذلم اي رحمو ٰ

اّلل مشلكمالالا  ،وأحمالالعد جالالدكما  ،وابرك لل كمالالا  ،وأنالالاج
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :عالالل ٰ
اللالالي صالاللا ٰ
اّلل لقالالد أنالالاج علممالالا كثالرا ط ءالالا (زالالا ) أناجالاله أبالالو اخلالالر القالالزويي
علكمالالا كثالرا ط ءالالا زالالا أاالالس  :فالالو ٰ
احلاكما.
[أقول] وذكاع ابن ظلا أيضالا يف صالوالقه (ص  84وص  )85لالن فال خ اإلحمالم احلالاف ابالن
ظلالالا العسالالقمي يف لسالالا امل الزا وزالالا  :أناجالاله ابالالن لسالالاكا (ويف ص  )97ابنالالتمال يف اللف ال
وزالالا  :أناجالاله أبالالو للالالا احلسالالن بالالن فالالاذا  ،وذكالالاع للالالي بالالن حمالاللطا أيضالالا يف عازاةالاله (ج  5ص
 )574يف ال اا.
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ابب

يف لهاز علي وفاطمة عليهما السالم
[صــحيا ابــن مالــة يف أبــواب النكــاح ص  ]268روى بسالاللدع لالالن لاه الالة وأ حمالاللمة زالتالالا  :أعالالاى
اّلل لل ه (وآله) وحمل أ مالز فاطمالة لل مالا السالم ظالن االدنلما للالا للالي لل اله
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
السم  ،فعمدى إىل الء ت ففافاللاع ةالاااب ل لالا عالن ألالاا الءطحالامل ا ظ الوى عالافقتني ل فالا فلف اللاع
أبيالالديلا  ،ا أطعملالالا ك الاا ومب ءالالا  ،وحمالالق لا عالالامل لالالذاب  ،ولمالالدى إىل لالالو فعاضالاللاع يف جااالالع الء الالت
ل لقا لل ه الثوب ويعل لل ه السقا  ،فما رأيلا لاحما أظسن عن لاا فاطمة لل ما السم .
[صحيا ابن مالة يف أبـواب الاهـد ص  ]62٣روى بساللدع لالن لطالامل ابالن السالاهع لالن أب اله لالن

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل أةالا لل الا وفاطمالة لل ممالا السالم و الا
اّلل صلا ٰ
للي لل ه السم إ رحمو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
يف مخ الالل هلمالالا  ،واخلم الالل القط فالالة الء ضالالامل عالالن الصالالوال زالالد كالالا رحمالالو ٰ
وحمل جمز ا ا ووحما ة خ وة إذناا  ،وزابة ( ،اللغة) ال اإلذنا  :بكسالا اهلمالزة ا الالذا املعلمالة
الساكلة ا اخلامل املعلمة املكسورة بعدها الاامل  ،ظ ش أنضا.
[صحيا ابن مالة يف أبواب الاهد ص  ]62٣روى بسلدع لن احلارث
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اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل إي فمالالا كالالا
اّلل صالاللا ٰ
لالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا  :أهالالديت ابلالالة رحمالالو ٰ
فاافلا ل لة أهديت إي عسم كءش.
[مســتدر الصــحيح ج  1ص  ]295روى بسالاللدع لالالن لطالالامل ابالالن السالالاهع لالالن أب الاله لالالن للالالي
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فاطمالة يف مخ الل وزابالة ووحمالا ة عالن
اّلل صاللا ٰ
لل ه السم زا  :جمز رحمو ٰ
أ ظ الالوها ل الالف (زالالا احلالالاك ) هالالذا ظالالدير صالالح ّلل ايحمالاللا وت هاجالالاع (أزالالو ) ورواع أمح الد بالالن
ظلءل أيضالا يف عساللدع (ج  1وص  84وص  93وص  114وص  )118وزالا يف (ص : )114
ورظ الالني وحم الالقامل وج الاةني  ،وذك الالاع املتق الالي أيضالالا يف كل الالز العمالالا (ج  7ص  )113وز الالا  :ووحم الالا ة
ظ وها إذنا  ،ا زا  :أناجه الء مقي يف الديهل.
[الطبقاو الك ى ابن سعد ج  9ص  ]25روى بسلدع لن رجل أنواله ا اصار لن جدةه أاالا
كاات عل اللسوة المةا أهدين فاطمة إىل للي لل مما السم زالت  :أهديت يف بالا ين عالن بالاو
ا و  ،لل ما علوجا عن فضة عصفاا بزلفاا فدنللا ب ت للالي لل اله السالم فالاذا إهالاب فالاة
للا كا ووحما ة ف ما ل ف وزابة وعلخل وعل فة وزدا.
اّلل
[حلية ا وليـاء يب نعـيم ج  6ص  ]618روى بساللدع لالن لكاعالة زالا  :ملالا موج اللالي صاللا ٰ
لل الاله (وآل الاله) وحم الالل فاطم الالة لل م الالا الس الالم ك الالا ع الالا جمزه الالا ب الاله حم الاياا ع الالاوطا ( )1ووحم الالا ة ع الالن أ
ظ وها ل ف وةورا عن أز ( )2زا  :فلاؤا بءطحامل فل اوها يف الء ت.
[الطبقــاو الك ـ ى أيض ـاف ابــن ســعد ج  9ص  ]20روى بسالاللدع لالالن أَسالالامل بلالالت لم ال س زالالالت :
لقد جمزى جالدةم فاطمالة إىل جالدك للالا لل ممالا السالم وعالا كالا ظ الو فاافالمما ووحمالاهد ا إي
الل ف  ،ولقد أوت للي للا فاطمة
________________

( )1ع اوطا أي ع دو ا ب اي  ،وهو نوص عفتو ي اط أي ي د وياب به السايا.
( )2التالالور  :بفالالتّلل التالالامل املثلالالاة الفوزاا الالة ا الالواو السالالاكلة ا الالاامل  ،إىمل عالالن صالالفا أو ظلالالارة
كا جااة  ،وا ز  :مزة عفتوظة ال وزد ةض وةكسا ال ا زاال حماكلة ال وزالد ةفالتّلل وةضال وةكسالا
 ،ا طامل عمملة  ،لا جمفف ايبس عستحلا بطءخ به وزد ةكار ذكاع يف احلدير.
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لل مما السم فما كاات ول مة يف ذلم الزعا أفضل عالن ول متاله  ،رهالن رلاله للالد يمالو ى ب الطا
ف الالعر (أز الالو ) وذك الالاع ا الالع الطال ال ي أيض الالا يف ذن الالاهاع (ص  34ويف ص  )33وز الالا يف اثا مم الالا :
وكاات ول مته آصعا عن فعر وكا وظ س وزا يف كل مما  :ناجه الدوي .
[الطبقاو الك ى ابن سعد ج  9ص  ]26روى بسلدع لالن لالاعا زالا  :زالا للالي لل اله السالم
 :لقالالد ةزوجالالت فاطمالالة وعالالا ي وهلالالا ف الااش غالالر جلالالد كالالءش الالالا لل الاله ابلل الالل واعلالالف لل الاله اللاضالالّلل
ابللمار  ،وعا ىل وهلالا نالا غرهالا (أزالو ) وذكالاع ا الع الطال ي أيضالا يف ذنالاهاع (ص  )35وزالا :
ناجه يف الصفوة.
[الطبقــاو الك ـ ى ابــن ســعد ج  9ص  ]20روى بسالاللدع لالالن جعفالالا ابالالن دمحم لالالن أب الاله لل ممالالا
السم إ لل الا لل اله السالم ظالني نالل بفاطمالة لل مالا السالم كالا فاافالمما إهالاب كالءش إذا أرا ا
أ يلاعالالا زلءالالاع للالالا صالالوفه ووحمالالا ما عالالن أ ظ الالوها ل الالف (أزالالو ) وحمال اةا أيضالالا يف ابب الزفالالاال
بعالالض عالالا ف الاله جمالالام للالالي وفاطمالالة لل ممالالا السالالم عالالن السالايا امل الالاوط  ،ووحمالالا ة عالالن أ ـ ظ الالوها
ل ف  ،وزابة  ،ويف بعضما جاة وكوما وإاه جامل بءطحامل عن الاعل فءسطوع يف الء ت.
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ابب

يف وليمة عرس علي وفاطمة عليهما السالم
[الطبقـاو الكـ ى ابــن ســعد ج  9ص  ]21روى بساللدع لالالن أ بايالالدة لالالن أب اله زالالا  :زالالا افالالا
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فسالل
اّلل صاللا ٰ
عن ا اصار لعلي لل ه السم  :لل م بفاطمة فاةا رحمالو ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صاللا ٰ
لل اله فقالالا  :عالا ظاجالالة ابالالن أ طالالع زالالا  :ذكالالاى فاطمالة بلالالت رحمالالو ٰ
وحمل  ،زا  :عاظءا وأهم ت يز ع لل مما  ،فخاج للا أول الم الالاه عالن ا اصالار يلااوااله زالالوا :
اّلل
اّلل صاللا ٰ
عا وراملكع زا  :عا أ ري غر أاه زا ي  :عاظءا وأهم  ،زالالوا  :يكف الم عالن رحمالو ٰ
لل ه (وآله) وحمالل إظالدا ا ألطالاك ا هالل واملاظالع فلمالا كالا بعالدعا موجاله زالا  :اي للالي إااله ي بالد
للعاا عن ول مة  ،فقالا حمالعد  :للالدى كالءش وعالل لاله رهال عالن ا اصالار آصالعا عالن ذرة فلمالا كالا
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل صاللا ٰ
ل لة الءلامل زالا  :ي حتالدث فال ا ظالن ةلقالاىن  ،زالا  :فالدلا رحمالو ٰ
إبىمل فتوضالالا ف الاله ا أفاغالاله للالالا للالالي لل الاله السالالم ا زالالا  :اللم ال ابرك ف ممالالا وابرك لل ممالالا وابرك
هلمالالا يف اسالاللمما (أزالالو ) وذكالالاع ا الالع الط ال ي أيضالالا يف ذن الاهاع (ص  )33وزالالا  :ناجالاله أبالالو لءالالد
الامحن اللساهي  ،وناجاله الالدويىب  ،ااتمالا ورواع ابالن ا فالر اجلالزرى أيضالا يف أحمالد الغابالة (ج  5ص
 )521رتصاا وذكاع ابن ظلا أيضا يف صوالقه (ص  )141وزا  :رواع
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اللساهي يف لمل ال و والل لة.
[الــرايض النضــرة للمحــب الط ـ ي ج  1ص  ]291زالالا  :ولالالن جالالابا زالالا  :ظضالالاى لالالاا للالالي
لل الاله السالالم فمالالا رأيالالت لاحمالالا كالالا أظسالالن علالاله ظ الالوى الء الالت ط ءالالا  ،وأة لالالا بتمالالا وميالالت فاكللالالا ،
وكالالا فاافالالمما ل لالالة لاحمالالمما إهالالاب كالالءش  ،زالالا  :أناجالاله أبالالو بكالالا بالالن فالالارا (أزالالو ) وذكالالاع يف
ذناهاع أيضا (ص  )34واهل تما أيضالا يف جممعاله (ج  9ص  )219وزالا  :رواع الءالزار وةقالد أيضالا
يف الءاب الساب بعض عا ف ه ول مة لاا للي وفاطمة لل مما السم  ،فااجعه.
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ابب

يف زفاف علي وفاطمة عليهما السالم
[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]258روى بسالاللدع لالالن أ يزيالالد املالالدي لالالن أَسالالامل بلالالت لمال س
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فلمالالا
اّلل صالاللا ٰ
زالالالت  :كلالالت يف مفالالاال فاطمالالة لل مالالا السالالم بلالالت رحمالالو ٰ

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل إىل الءالاب فقالا  :اي أ أميالن إ لالي ىل أنالي فقالالت
أصءحلا جامل اللي صلا ٰ
اّلل لل الاله
 :هالالو أنالالوك وةلكحالالهع زالالا  :اعال اي أ أميالالن فلالالامل للالالي لل الاله السالالم فلضالالّلل اللالالي صالاللا ٰ
(وآلالاله) وحمالل لل الاله عالالن املالالامل و لالالا لالاله  ،ا زالالا  :إ لالي ىل فاطمالالة زالالالت  :فلالالاملى ةعثالالا عالالن احل الالامل
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :أحمالالكي فقالالد أاكحتالالم أظالالع أهالالل ب الالي إي ،
اّلل صالاللا ٰ
فقالالا هلالالا رحمالالو ٰ

اّلل
اّلل صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل لل مالالا عالالن املالالامل  ،ا رجالالل رحمالالو ٰ
زالالالت  :واضالالّلل اللالالي صالاللا ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ف الاأى حم الوا ا بالالني يديالاله فقالالا  :عالالن هالالذاع فقلالالت  :أى أَسالالامل زالالا  :أَسالالامل بلالالت
اّللع زلت  :اع فدلا ىل.
لم سع زلت  :اع زا  :ج ت يف مفاال ابلة رحمو ٰ

[أقــول] وذكالالاع اهل ثمالالي أيضالالا يف جممعالاله (ج  9ص  )211وزالالا  :رواع الط ال اي  ،وذكالالاع ا الالع
الط ال ي أيضالالا يف ال الااي اللضالالاة (ج  2ص  )181وزالالا  :أناجالاله أمحالالد يف امللازالالع  ،ويف ذنالالاهاع
(ص  )29وزا  :ناجه الدوي .
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اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
[خصائص النسائي ص  ]61روى بسلدع لن ابن لءاا زا  :ملا موج رحمو ٰ
(وآله) وحمل فاطمة عن للا لل مما السم كا ف ما أهالدى ععمالا حمالايا ع الاوط ووحمالا ة عالن أ ـ
ظ وها ل ف وزابالة زالا  :وجالامل بءطحالامل عالن الاعالل فءسالطوع يف الء الت  ،وزالا لعلالي لل اله السالم :
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فالالدي الءالالاب
اّلل صالاللا ٰ
إذا أُة الالت الالا فالالم ةقا الالا ظالالن آة الالم  ،فلالالامل رحمالالو ٰ

فخاجت ال اله أ أميالن فقالا  :أا أناليع زالالت  :وك الف يكالو أنالاك وزالد موجتاله ابلتالمع زالا  :إااله
أني  ،ا أزءالل للالا الءالاب ورأى حمالوا ا فقالا  :عالن هالذاع زالالت  :أَسالامل بلالت لمال س فازءالل لل مالا
اّللع وكالالا ال مالالو يوجالالدو عالالن اع الاأة إذا نالالل الالا  ،زالالا :
فقالالا هلالالا  :ج الالت ةكالالاعني ابلالالة رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل بءالالدر (أي طءال ) عالالن عالالامل فتفالالل ف الاله ولالالوذ ف الاله ا لالالا
اّلل صالاللا ٰ
فالالدلا رحمالالو ٰ
لل ا فاش عن ذلم املامل للا وجمه وصدرع وذرال ه  ،ا لا فاطمة لل ما السالم فازءلالت ةعثالا يف
اّلل
اّلل لل ه (وآله) وحمل ففعل ا عثالل ذلالم ا زالا هلالا  :اي ابلالن و ٰ
اّلل صلا ٰ
فو ا ظ امل عن رحمو ٰ

اّلل لل ه (وآله) وحمل .
اّلل صلا ٰ
عا أر ى أ أموجم إي نر أهلي  ،ا زا وناج رحمو ٰ
[أق ــول] ورواع اب الالن حم الالعد أيض الالا يف طءقاة الاله (ج  8ص  14وص  )15وذك الالاع اهل ثم الالي أيض الالا يف
جممعالاله (ج  9ص  )219ابن الالتمال يف اللف ال  ،زالالا ف الاله  :مل الالا أهالالديت فاطم الالة لل م الالا الس الالم إىل
للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم ت الالد يف ب تالاله إي رعالالم عءسالالوطا  ،ووحمالالا ة ظ الالوها ل الالف  ،وجالالاة
وكوما (إىل آنا احلدير).
اّلل
[اهليثمي يف جممع ج  8ص  ]14٢زا  :ولن ابن لءاا زا  :كاات فاطمالة ةالذكا لاحمالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  ،فالالم يالالذكاها أظالالد إي صالالد للمالالا ظالالن ي س الوا علمالالا  ،فلق الي حمالالعد بالالن
صالاللا ٰ

اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل حيءس الالما إي لل الالم
اّلل ص الاللا ٰ
اّلل ع الالا أرى رحم الالو ٰ
عع الالاذ لل الالا فق الالا  :إي و ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ظالالن نالالل للالالا اللسالالامل
(وحمالالاي احلالالدير) إىل أ زالالا  :ا زالالا اللالالي صالاللا ٰ
فقا  :إي موجت بلي ابن لما وللمع علزلتما عي وأى افعما ال ه فدواكن فقمن
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اللسالالامل فغلفلمالالا (أي لطخلمالالا) عالالن ط الالءمن وألءسالاللما عالالن ف الالا ن وظل لمالالا عالالن ظل ال من  ،ا إ اللالالي
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل نالل فلمالا رأيلاله اللسالامل ذهالا وبالني اللالي صاللا ٰ
صاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :للالالا رحمالاللم عالالن
حمالالم  ،وختلفالالت أَسالالامل بلالالت لمال س فقالالا هلالالا اللالالي صالاللا ٰ

أاتع زالت  :أى الي أظاا ابلتم  ،إ الفتاة ل لة بلاهما يبد هلالا عالن اعالاأة زايءالة علمالا إ لاضالت
هلالالا ظاجالالة أو أرا ى أعالاا أفضالالت بالالذلم ال مالالا  ،زالالا  :فالالاي أحمالالا إهلالي أ حياحمالالم عالن بالالني يالالديم
وع الالن نلف الالم ول الالن مي ل الالم ول الالن مشال الالم ع الالن ال ال طا ال الالاج  ،ا ص الالاخ بفاطم الالة فلم الالا رأى لل الالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل أ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل بكالالت فخ الي اللالالي صالاللا ٰ
جالسالالا إىل اللالالي صالاللا ٰ

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :عالا يءك الم عالا ألوةالم
يكو بكاؤها أ لل ا ي عالا لاله  ،فقالا اللالي صاللا ٰ
يف افسالالا وزالالد أصالالءت لالالم نالالر أهلالالي والالالذي افسالالا ب الالدع لقالالد موجتالالم حمالالع دا يف الالالدا ا وإاالاله يف
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل  :اي أَس الالامل اهت الالىن
اآلن الالاة مل الالن الص الالاحلني  ،ف الالم علم الالا  ،فق الالا الل الالي ص الاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ف الاله وعسالالّلل يف وجمالاله
ابملخضالالع فاةالالت أَسالالامل ابملخضالالع فمالالج اللالالي صالاللا ٰ
وزدع الاله  ،ا لالالا فاطمالالة فانالالذ كفالالا عالالن عالالامل فضالالاب بالاله رأحمالالما وكفالالا ب الالني فالالدي ما  ،ا رش جلالالدع
وجلالالدها ا التزعمالالا  ،فقالالا  :اللم ال إاالالا عالالي وإي علمالالا  ،اللم ال كمالالا أذهءالالت لالالىن الالالاجس وطم الاةىن
فطما الا ا لالالا الخضالع ( )1آنالالا ا لالالا لل الا فصالاللل بالاله كمالا صالاللل الا ا لالالا لالاله كمالا لالالا هلالالا  ،ا

اّلل ب لكم الالا يف حم الالاكما وأص الاللّلل ابلكم الالا  ،ا ز الالا وأغل ال لل مم الالا
ز الالا هلم الالا  :زوع الالا إىل ب تكم الالا ع الالل ٰ
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
اب مالالا ب الالدع  ،زالالا ابالالن لءالالاا  :فالالان ةىن أَسالالامل بلالالت لمال س أاالالا رعقالالت رحمالالو ٰ
(وآلالاله) وحمالالل ت يالالز يالالدلو هلمالالا ناصالالة ي ي الالاكمما يف لاهالاله أظالالد ظالالن ةالوارى يف ظلاةالاله  ،زالالا :
رواع الط اي (أزو ) ورواع أبو اع أيضا يف ظل ته (ج  2ص  )75رتصاا.
[اهليثمي يف جممع أيضاف ج  8ص  ]14٣زا  :ولن أاس إ لما بن
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اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
اخلطالاب أةالالا أاب بكالالا فقالا  :اي أاب بكالالا عالالا ميلعالم أ ةالالزوج فاطمالالة بلالت رحمالالو ٰ
(وآلالاله) وحمالالل ع زالالا  :ي يالالزوجىن زالالا  :إذا ت يزوجالالم فمالالن يالالزوجع وإاالالم عالالن أكالالا اللالالاا لل الاله ،
وأزالالدعم يف اإلحمالالم  ،زالالا  :فالالااطل أبالالو بكالالا إىل ب الالت لاه الالة فقالالا  :اي لاه الالة إذا رأيالالت عالالن
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ط الالع افالالس وإزءالالاي لل الالم فالالاذكاي لالاله إي ذكالالاى فاطمالالة
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فاأيالت علاله
اّلل صاللا ٰ
اّلل لز وجل أ ي سالاها ىل  ،زالا  :فلالامل رحمالو ٰ
فلعل ٰ
اّلل إ أاب بكا ذكا فاطمة وأعاىن أ أذكاهالا  ،زالا  :ظالن
ط ع افس وإزءاي  ،فقالت  :اي رحمو ٰ
يلالالز القضالالامل  ،زالالا  :فاجالالل ال مالالا أبالالو بكالالا فقالالالت  :اي أبتالالاع و ى إي ت أذكالالا لالاله الالالذي ذكالالاى ،
فلقالالا أبالالو بكالالا لمالالا فالالذكا أبالالو بكالالا لعمالالا عالالا أن ةالاله لاه الالة فالالااطل لمالالا إىل ظفصالالة فقالالا  :اي
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل إزءالالاي ال يعالالي لل الالم ال فالالاذكايي لالاله
اّلل صالاللا ٰ
ظفصالالة إذا رأيالالت عالالن رحمالالو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ظفصالة
اّلل صلا ٰ
اّلل أ ي ساها ي  ،زا  :فلقا رحمو ٰ
واذكاي فاطمة لعل ٰ

اّلل للمالالا فقالالا  :ظالالن يلالالز القضالالامل ،
فالاأى ط الالع افالالس ورأى علالاله إزءالالاي فالالذكاى لالاله فاطمالالة رضالالي ٰ
فلقالا لمالا ظفصالة فقالالت لاله  :اي أبتالاع و ى إي ت أكالن ذكالاى لاله فال ا  ،فالااطل لمالا إىل للالالي
بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم فقالالا  :عالالا ميلعالالم عالالن فاطمالالةع فقالالا  :أن الالا أ ي يالالزوجي  ،زالالا :
اّلل صاللا
اّلل ال اله فالااطل للالي لل اله السالم إىل رحمالو ٰ
فا ت يزوجم فمن يزوج وأات أزاب نلال ٰ

اّلل
اّلل صالاللا ٰ
اّلل لل اله (وآلالاله) وحمالالل وت يكالالن لاله عثالالل لاه الالة وي عثالالل ظفصالة  ،زالالا  :فلقالالا رحمالالو ٰ
ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فقالالا  :إي أريالالد أ أةالالزوج فاطمالالة زالالا  :فافعالالل  ،زالالا  :عالالا للالالدي إي رل الي
احلطم ة ( )1زا  :فاعل عا زدرى لل ه واهتالي باله  ،زالا  :فالاةا ابفلالن ل الاة أوز الة أربعماهالة ومثالااني
اّلل للمالالا  ،فقالالءض فالالمث
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فزوجالاله فاطمالالة رضالالي ٰ
اّلل صالاللا ٰ
 ،فالالاةا الالا رحمالالو ٰ
زءضاى
________________

( )1اس الالءة اىل ظطم الالة ب الالن خ الالارب ال الالذي ك الالا يعم الالل ال الالدروع  ،أو ه الالي ال الالي ةكس الالا وحتطال ال
الس وال  ،أو هي.
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فالالدفعما إىل أ أميالالن فقالالا اجعلالي علمالالا زءضالالة يف الط الالع  ،أظسالالءه زالالا  :والءالالازي ف مالالا يصالاللّلل امل الاأة
عن املتاع فلما فاغت عن اجلمام وأ نلتم ب تا زا  :اي للي ي حتالدفن إىل أهلالم فال ا ظالن آة الم
اّلل لل ه (وآله) وحمل فاذا فاطمة عتقلعة وللي زالد  ،وأ أمين يف الء الت
اّلل صلا ٰ
 ،فااته رحمو ٰ

 ،فقالالا  :اي أ أميالالن اهت الالي بقالالدا عالالن عالالامل فاةتالاله بقعالالع ف الاله عالالامل ف الالاب علالاله ا عالالج ف الاله  ،ا ىولالاله
فاطمة ف ابت  ،وأنذ عله فضاب به جء لما وبالني كتف مالا وصالدرها ا فعمالا إىل للالي  ،فقالا  :اي
للا افاب  ،ا أنذ عله فضاب به جء له وبني كتف اله  ،ا زالا  :أهالل ب الي فاذهالع لاللم الالاجس
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل وأ أميالن وزالا  :اي للالي أهلالم .ا
اّلل صاللا ٰ
وطماه ةطمرا  ،فخاج رحمو ٰ
زا  :رواع الءزار.

[الــرايض النضــرة ج  1ص  ]294زالالا  :لالالن أاالالس بالالن عالالالم زالالا جالالامل أبالالو بكالالا إىل اللالالي صالاللا
اّلل زد للمت علاصحن وزالدعا يف اإلحمالم
اّلل لل ه (وآله) وحمل فقعد بني يديه فقا  :اي رحمو ٰ
ٰ

وإي  ،زا  :وعا ذاكع زا  :ةزوجي فاطمالة زالا  :فسالكت للاله  ،زالا  :فاجالل أبالو بكالا إىل لمالا
اّلل لل اله (وآلاله)
فقا  :هلكت وأهلكالت  ،زالا  :وعالا ذاكع زالا  :نطءالت فاطمالة إىل اللالي صاللا ٰ
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل فاطلالع عثالل الالذي
وحمل فالا لي  ،زا  :عكاام ظن آةا اللي صلا ٰ
اّلل زالالد
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فقعالالد بالالني يديالاله فقالالا  :اي رحمالالو ٰ
طلءالالت  ،فالالاةا لمالالا اللالالي صالاللا ٰ

للمالالت علاصالالحي وزالالدعا يف اإلحمالالم وإي وإي  ،زالالا  :وعالالا ذاكع زالالا  :ةالالزوجي فاطمالالة فسالالكت
اّلل الالا  ،ز ال بلالالا إىل للالالي ظالالن رعالالاع يطلالالع عثالالل
للالاله  ،فاجالالل إىل أ بكالالا فقالالا  :إاالاله يلتاالالا أعالالا ٰ
الالالذي طلءلالالا  ،زالالا للالالي لل الاله السالالم  :فاة الالاىن وأى ألالالاي فسال م ىل  ،فقالالاي  :إى ج لالالاك عالالن للالالد
ابن لمم خبطءة  ،زا للي لل ه السم  :فلءماىن عا فقمت أجالا ر اهالا ظالن أة الت اللالي صاللا
اّلل ز الالد للم الالت ز الالدعا يف اإلحم الالم
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل فقع الالدى ب الالني يدي الاله فقل الالت  :اي رحم الالو ٰ
ٰ
وعلاصالالحي وإي وإىن زالالا  :وعالالا ذاكع زلالالت  :ةالالزوجي فاطمالالة  ،زالالا  :وعالالا للالالدكع زلالالت  :فاحم الي
وبزي ( )1زا  :أعا فاحمم فم بد لم علما  ،وأعا بزةم فءعما  ،زا :
__________________

( )1الءزة  :ابل امل املوظدة املكسورة ا الزاي امل د ة عل هامل التاا ر  ،السما.
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اّلل لل ه (وآلاله)
اّلل صلا ٰ
فءعتما أبربعماهة ومثااني  ،زا  :فل ت ا ظن وضعتما يف ظلا رحمو ٰ
وحمالالل فقالالءض علمالالا زءضالالة فقالالا  :أي بالالم أبغلالالا الالا ط ءالالا وأعالالاه أ جيمزوهالالا  ،فحمالالل هلالالا حم الاياا
ع اطا ابل الاط  ،ووحمالا ة عالن أ ظ الوها ل الف  ،وزالا لعلالي لل اله السالم  :إذا أةتالم فالم حتالدث
ف ا ظن آة م  ،فلاملى عل أ أميالن ظالن زعالدى يف جااالع الء الت وأى يف جااالع  ،وجالامل رحمالو
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فقالالا  :هالالا هلالالا أنالالاع زالالالت أ أميالن  :أنالالوك وزالالد موجتالاله ابلتالالمع
اّلل صالاللا ٰ
ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل الء ت فقا لفاطمالة  :إهتالىن الالامل فقاعالت
اّلل صلا ٰ
زا  :اع  ،و نل رحمو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحم الالل وع الالج ف الاله ا ز الالا :
إىل زعالالع يف الء الالت فاةالالت بالاله الالالامل فانالالذع اللالالي صالاللا ٰ
ةق الالدعي فتق الالدعت فلض الالّلل ب الالني ف الالدي ما ولل الالا رأحم الالما وز الالا  :اللمال ال إي أل الالذها ب الالم وذريتم الالا ع الالن
ال ال طا ال الالاج ا ز الالا هل الالا  :أ ب الالاي ف الالا باى فص الالع ب الالني كتف م الالا وز الالا  :اللم ال إي أل الالذها ب الالم
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :إهتالالوي الالالامل  ،زالالا
اّلل صالاللا ٰ
وذريتمالالا عالالن ال ال طا الالالاج  ،ا زالالا رحمالالو ٰ

للي لل ه السم  :فعلمت الذي يايد فقمت فم ى القعع عامل وأة ته به فانذع وعج ف اله ا زالا
ىل  :ةقد فصع للا رأحما وبني فديي ا زا  :اللمال إي أل الذع بالم وذريتاله عالن ال ال طا الالاج
 ،ا زالالا  :أ بالالا فالالا باى فصالالع بالالني كتف الي  ،وزالالا  :اللم ال إي أل الالذع بالالم وذريتالاله عالالن ال ال طا
اّلل وال كالة  ،زالا  :أناجاله أبالو ظالاني  ،ا
الاج  ،ا زا لعلي لل اله السالم  :أ نالل أبهلالم بسال ٰ

زالالا أيضالالا (ص  : )181وأناجالاله أمحالالد يف امللازالالع عالالن ظالالدير أ يزيالالد املالالداهي (ا ذكالالا ص الالورة
أناى)  ،فااجعما.
[أقول] وذكاع املتقالي أيضالا يف كلالز العمالا (ج  7ص  )113وزالا  :رواع ابالن جايالا  ،واهل ثمالي
أيضالالا يف جممعالاله (ج  9ص  )219وز الالا  :رواع الط ال اي وابالالن ظل الالا أيضالالا يف ص الوالقه (ص )84
وزا  :أناجه ابن أ ظاني  ،وا ع الطال ي أيضالا (ص  )27عالن ذنالاهاع ابنالتمال يسالر وزالا :
أناجه أبو ظاني.
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[اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ج  5ص  ]٢روى بسلدع لن ابالن لءالاا زالا  :ملالا مفالت فاطمالة
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل أعاعمالا  ،وج يالل لالن
اّلل لل ما إىل للي لل ه السم كالا اللالي صاللا ٰ
حمم ٰ
اّلل ويقدحمالالواه ظالالن طلالالل
مي لمالالا  ،وع كاه الالل لالالن يسالالارها وحمالالءعو الالالف علالالم نلفمالالا  ،يسالالءحو ٰ

الفلالالا (أزالالو ) وذكالالاع ا الالع الطال ي أيضالالا يف ذنالالاهاع (ص  )32وزالالا  :ناجالاله احلالالاف أبالالو القاحمال
الدع قا.
[ذخائر العقىب للمحب الط ي ص  ]18زا  :ولن للالي لل اله السالم وذكالا زصالة مواجاله زالا :
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :ي حتالداث فال ا ظالن آة كمالا فالااتى
اّلل صاللا ٰ
فلما أ نلت للالي زالا رحمالو ٰ
ولل لالالا زط فالالة ال أو كسالالامل ال فلمالالا رأيلالالاع حتسحسالاللا  ،زالالا  :للالالا عكااكمالالا  ،ا لالالا ابىمل ف الاله عالالامل
اّلل أى أظالالع ال الالم أ هالالاع زالالا  :هالالي أظالالع إي علالالم
فالالدلا ف الاله ا رش لل لالالا زلالالت  :اي رحمالالو ٰ
للي علما  ،زا  :أناجه حيىي بن ععني.
وأات ألز ٰ

[أقــول] وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  6ص  )393وزالالا  :أناجالاله احلم الالدي وأمحالالد
بن ظلءل والعدي وعسد والدورزي والء مقي  ،وزد ةقد يف ابب  :للالي أو عالن أحمالل (ج  1ص
 )178بعض أنءار مفاال للي وفاطمة لل مما السم  ،فااجل.
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ابب

فيما نثرت ش ر اجلنان عند تاويج
علي من فاطمة عليهما السالم
اّلل بالالن عسالالعو زالالا  :أص الالابت
[حليــة ا ولي ــاء يب نع ــيم ج  5ص  ]58روى بسالاللدع لالالن لء الالد ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :اي
فاطمالالة لل مالالا السالالم صالالء حة يالالو العالالاا رلالالدة  ،فقالالا هلالالا اللالالي صالاللا ٰ
اّلل ةع الالاىل أ
فاطم الالة موجت الالم حم ال ال دا يف ال الالدا ا وإا الاله يف اآلن الالاة مل الالن الص الالاحلني  ،اي فاطم الالة مل الالا أرا ٰ

اّلل ج يالالل فقالالا يف السالالمامل الاابعالالة فصالالف املمهكالالة صالالفوفا ا نطالالع لل ال م
أعلكالالم عالالن للالي أعالالا ٰ
اّلل فاللا اجللالالا فحملالت احللالالا واجللالل  ،ا أعاهالالا فلثاةاله للالالا املمهكالالة
فزوجالم عالالن للالي  ،ا أعالالا ٰ
فمالالن أنالالذ عالاللم فال ا يوع الالذ أكثالالا ممالالا أنالالذ غالالرع افتخالالا بالاله إىل يالالو الق اعالالة  ،زالالالت أ حمالاللمة  :لقالالد
كااالالت فاطمالالة لل مالالا السالالم ةفتخالالا للالالا اللسالالامل أو عالالن نطالالع لل مالالا ج يالالل لل الاله السالالم
(أزو ) ورواع اخلط ع الءغدا ي أيضا يف اترهه (ج  4ص .)128
[اتريـخ بغــداد للخطيــب البغــدادي ج  0ص  ]124روى بساللدع لالالن بالالم بالن محاعالالة زالالا  :نالالاج
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ذاى يالو ضالاظكا عستء الاا فقالا ال اله لءالد الالامحن بالن
اّلل صاللا ٰ
لل لا رحمالو ٰ

اّلل ملالا أرا أ يالالزوج
اّللع زالا  :ب الارة أةتالالي عالن للالد ر أ ٰ
لالوال فقالا  :عالا أضالالحكم اي رحمالو ٰ
لل ا فاطمة
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اّلل عمهكالة التقطوهالا  ،فالاذا
أعا علكا أ يمز فلا طوىب فمزها فلثاى رزازا ال يعي صكاكا ال وأا الا ٰ
كاات الق اعة اثرى املمهكة يف اخلل فم يالاو خءالا للالا أهالل الء الت خضالا إي فعالوا ال اله علمالا كتالااب
بااملة له عن اللار  ،عن أني وابن لمي وابلي فكاك رزاب رجا واسالامل عالن أعالي عالن اللالار (أزالو )
ورواع ابن ا فالر اجلالزري أيضالا يف أحمالد الغابالة (ج  1ص  )216وزالا  :أناجاله أبالو عوحمالا  ،وذكالاع
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
ابالالن ظلالالا أيضالالا يف صالوالقه (ص  )113وزالالا  :ف الاله نالالاج للال م ال أي رحمالالو ٰ
(وآله) وحمل ال ووجمه ع اي كالداهاة القمالا فسالاله لءالد الالامحن بالن لالوال (إىل آنالا احلالدير) زالا :
أناجه أبو بكا اخلوارمعا.
[أســد الغابــة ابــن ا ـ ج  1ص  ]659روى بسالاللدع لالالن فالاللا بالالن فالالفعلة ا وحم الي  ،زالالا :
اّلل لالالز وجالالل ملالالا موج
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل لالالن ج يالالل لل الاله السالالم  :إ ٰ
اّلل صالاللا ٰ
ظالالدفلا رحمالالو ٰ
فاطمالالة لل الالا لل ممالالا السالالم أعالالا رضالوا فالالاعا فالاللاة طالالوىب فحملالالت رزازالالا بعالالد خالالي آ ب الالت دمحم
اّلل ةعالالاىل عمهكالالة بتلالالم الازالالاي فتعطالالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  ،فالالاذا كالالا يالالو الق اعالالة أهالالء ٰ
صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل رزالالا ف الاله بالااملة عالالن اللالالار زالالا  :أناجالاله أبالالو
كالالل رجالالل عالالن خال آ دمحم صالاللا ٰ
عوحما (أزو ) وذكاع ابن ظلا أيضا يف إصابته (ج  3القس  1ص .)134
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
[الرايض النضـرة ج  1ص  ]290زالا  :لالن أاالس زالا  :ب لمالا رحمالو ٰ
اّلل لالالز وجالالل موجالالم فاطمالالة
وحمالالل يف املسالاللد إذ زالالا لعلالالي لل الاله السالالم  :هالالذا ج يالالل ه ال ي أ ٰ
وأفالالمد للالالا ةزوجيمالالا أربعالالني الالالف علالالم وأوظالالا إىل فالاللاة طالالوىب أ ااثالالاي لل ال م الالالدر وال الالازوى
فلثالالاى لل ال م الالالدر وال الالازوى فابتالالدرى ال الاله احلالالور العالالني يلالالتقطن عالالن أطءالالاي الالالدر وال الالازوى فم ال
يتما واه ب لم إىل يو الق اعة  ،زا  :أناجه املم يف حمرةه.
اّلل صاللا
اّلل للاله إ رحمالو ٰ
اّلل رضالي ٰ
[ذخائر العقىب للمحب الطـ ي ص  ]61زالا  :ولالن لءالد ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل زا لفاطمة لل ما السم ال
ٰ
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اّلل ملالا أعالاىن أ أموجالم عالن للالي أعالا املمهكالة أ يصالطفوا
ظني وجمما إىل للي لل اله السالم ال إ ٰ
صفوفا يف اجللة  ،ا أعا فلا اجللا أ حتمل احللا واحللالل  ،ا أعالا ج يالل فلصالع يف اجللالة علال ا
 ،ا صعد ج يالل ونطالع فلمالا فالا اثالا للال م عالن ذلالم  ،فمالن أنالذ أظسالن أو أكثالا عالن صالاظءه
افتخا به إىل يو الق اعة  ،يكف م اي بل ة هذا  ،زا  :أناجه اللساها.
اّلل لل اله
اّلل صلا ٰ
[ذخائر العقىب أيضاف ص  ]61زا  :ولن للي لل ه السم زا  :زا رحمو ٰ
اّلل ةعاىل يقو لالم  :زالد أعالاى فاللاة طالوىب أ حتمالل
(وآله) وحمل  :أاتي علم فقا  :اي دمحم إ ٰ
الدر وال ازوى واملاجا وأ ةلثا للا عن زضا لقد اكاا فاطمة عن املمهكالة واحلالور العالني  ،وزالد
حمالالا بالالذلم حمالالاها أهالالل السالالماواى  ،وإاالاله حم ال ولد ب لممالالا ولالالدا حم ال دا يف الالالدا ا وحم سالالو ا للالالا
كمالالو أهالالل اجللالالة وفالالءا ا  ،وزالالد ة الزين أهالالل اجللالالة ل الذلم  ،فالالازار ل لالالا اي دمحم فااالالم حم ال د ا ولالالني
واآلناين  ،زا  :ناجه اإلعا للي بن عوحما الاضا لل ه السم .
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ابب

اّلل سد أبواب املس د
إن ٰ
السالم
إا ابب علي علي ٰ
[الســيوطي يف تفس ـ ه] املسالالما ابلالالدر امللثالالور يف ذيالالل ةفسالالر زولالاله ةعالالاىل  :ومذذا ينطذذ عذذن

َهلوى  ،يف حمورة واللل (زا ) وأناج ابن عا ويه لن أ احلماامل وظءالة العالاي زالاي  :أعالا رحمالو
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل أ ةسالد ا بالواب الالي يف املساللد  ،ف ال للال م  ،زالا ظءالة  :إي
اّلل صلا ٰ
ٰ

ااالالا إىل محالالزة ابالالن لءالالد املطلالالع وهالالو حتالالت زط فالالة مح الاامل ول لالالاع ةالالذر فالالا وهالالو يقالالو  :أناجالالت
لمم وأاب بكا ولما والعءاا وأحمكلت ابن لمم  ،فقا رجالل  :عالا أيلالو بافالل ابالن لماله  ،زالا :
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل أااله زالد فال للال م فالدلا الصالمة جاععالة فلمالا اجتمعالوا
اّلل صلا ٰ
فعل رحمو ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل نطءالالة ز ال كالالا أبلال علمالالا كل الالدا
اّلل صالاللا ٰ
صالالعد املل ال فل ال يسالالمل لاحمالالو ٰ
وةوظ دا  ،فلما فا زا  :اي أيما اللالاا عالا أى حمالد ا وي أى فتحتمالا وي أى أنالاجتك وأحمالكلته ،
َ َ َّ ْ ٰ َ ٰ ٰ َ َّ ٰ ُ ُ ْ َ ٰ َ ٰ َ ٰ َ ْ ُ َ َ ْ َ ٰ ْ ُ َ ه
ال َو ْ ٌ
ٌ
احْكم وما غوى وما ين ْط ع ْن َلهذوى ْإن هذو ْإ
ا زالاأ  :وَنلج ْم ْإذَ هوى ما ض ص ْ
يُ ٰ
وح .
اّلل لل الاله
اّلل ص الاللا ٰ
[ص ــحيا الذمـ ـ ي ج  1ص  ]642روى بس الاللدع ل الالن اب الالن لء الالاا أ رحم الالو ٰ
السم .
(وآله) وحمل أعا بسد ا بواب إي ابب للا لل ه ٰ
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[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]215روى بسالاللدع لالالن ميالالد بالالن أرز ال زالالا  :كااالالت للفالالا عالالن
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل أب الواب فالالارلة يف املسالاللد  ،فقالالا يوعالالا  :حمالالدوا
اّلل صالاللا ٰ
أصالالحاب رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
هالالذع ا ب الواب إي ابب للالالي زالالا  :فالالتكل يف ذلالالم ىا  ،فقالالا رحمالالو ٰ
اّلل وأفالالىن لل الاله ا زالالا  :أعالالا بعالالد فالإ ٰىن أعالالاى بسالالد هالالذع ا بالواب غالالر ابب للالالي فقالالا
وحمالالل فحمالالد ٰ
اّلل ع الالا حم الالد ى ف ال ا وي فتحت الاله ولك الالن أع الالاى ب الالامل فاةءعت الاله (ز الالا ) ه الالذا ظ الالدير
ف الاله ز الالاهلك  ،و ٰ
صالالح ّلل ايحمالاللا (أزالالو ) ورواع أمحالالد بالالن ظلءالالل أيضالالا يف عسالاللدع والضال امل لالالن ميالالد بالالن أرزال  ،وذكالالاع
اثا ا يف (ج  6ص  )157وزا  :أناجه أمحد بن ظلءل يف عسلدع وحمع د بن علصور يف حملله.

[مستدر الصحيح ج  6ص  ]215روى بسلدع لن أ هاياة زا  :زا لما بالن اخلطالاب :
ةكالالو ي نصالاللة علمالالا أظالالع إي عالالن أ ألطالالا
لقالالد أُلطالالا للالالي بالالن أ طالالالع فالالمث نصالالا
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
محالالا الالاللع  ،ز الالل  :وعالالا هالالن اي أعالالر املالالؤعلنيع زالالا  :ةزوجالاله فاطمالالة بلالالت رحمالالو ٰ

اّلل لل ه (وآله) وحمل حيالل لاله ف اله عالا حيالل لاله ،
اّلل صلا ٰ
(وآله) وحمل  ،وحمكلاع املسلد عل رحمو ٰ
والااية يو ن (زا ) هذا ظدير صالح ّلل ايحماللا (أزالو ) وذكالاع املتقالي أيضالا يف كلالز العمالا (ج
 6ص  )393وزا  :أناجه ابن أ ف ءة وابن ظلا أيضا يف صالوالقه (ص  )76وزالا  :أناجاله
أبالو يعلالا  ،وا الع الطال ي أيضالا يف الالااي اللضالاة (ج  2ص  )192وزالالا  :أناجاله ابالن السالالما
يف املوافقة.
[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]22٣روى بسالاللدع لالالن ن ثمالالة ابالالن لءالالد الالالامحن زالالا َ :سعالالت
السالم يقالل ف الم أاالم ختلفالت للاله ال فقالا حمالعد :
حمالعد بالن عالالم ال وزالا لاله رجالل  :إ لل الا لل اله ٰ

اّلل إاالاله ل الاأى رأيتالاله وأنطالالا رأيالالي إ للالالي بالالن أ طالالالع ألطالالا فالالماث أكالالو ألط الالت إظالالداهن
وٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يالو غالديا نال ال
اّلل صاللا ٰ
أظع إي عن الدا ا وعا ف ما  ،لقد زالا لاله رحمالو ٰ
اّلل والثلامل لل ه ال هل
بعد محد ٰ
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ةعلمالالو إي أوىل ابملالالؤعلنيع زللالالا  :اعال  ،زالالا  :اللم ال عالالن كلالالت عالالويع فعلالالا عالالويع  ،وا عالالن وايع
اّلل إي أرعد فتفالل يف ل ل اله
ولا عن لا اع وجامل به يو ن وهو أرعد عا يءصا فقا  :اي رحمو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل لماله
اّلل صاللا ٰ
و لا له فل ياعد ظالن زتالل وفالتّلل لل اله ن ال  ،وأنالاج رحمالو ٰ

العءاا وغرع عن املسلد فقا له العءاا  :ختاجلا و ن لصالءتم ولموعتالم وةسالكن لل الا فقالا :
اّلل أناجك وأحمكله.
عا أى أناجتك وأحمكلته ولكن ٰ
اّلل ابالن الالاز الكلالاي زالا :
[مسند اممام أْحد بن حنب ج  2ص  ]2٢5روى بسلدع لن لءالد ٰ
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صلا ٰ
ناجلا إىل املديلة معن اجلمل فلق لا حمعد بن عالم ا فقا  :أعا رحمو ٰ

وحمل بسد ا بواب ال ارلة يف املسلد وةاك ابب للا (أزالو ) وذكالاع اهل ثمالي أيضالا يف جممعاله (ج
اّلل
 9ص  )114وزالالا  :رواع أمحالالد وأبالالو يعلالالا والء الزار والط ال اي يف ا وحم ال وما زالالالوا  :اي رحمالالو ٰ
اّلل حم الالدها (وذك الالاع
حم الالد ى أبوابل الالا كلم الالا إي ابب لل الالا  ،ز الالا  :ع الالا أى حم الالد ى أب الالو ابكال ال ولك الالن ٰ
العسقمي أيضا) يف فتّلل الءاري ج  8ص  15وزا اناجه امحد واللساها ابحملا زوى.
[مســند اممــام أْحــد ب ــن حنبــ ج  2ص  ]664روى بس الاللدع لالالن لم الالاو ابالالن ع م الالو زالالا  :إي
جلالالالس إىل ابالالن لءالالاا إذ أاتع ةسالالعة ره ال فقالالالوا  :اي بالالن لءالالاا إعالالا أ ةقالالو ععلالالا وإعالالا أ ختلالالوى
هؤيمل  ،فقا ابن لءاا  :بل أزو ععك  ،زا ال وهو يوع ذ صح ّلل زءل أ يعمالا ال زالا  :فابتالدؤا

فتحدفوا فم ادري عالا زالالوا  ،زالا  :فلالامل ياللفض فوباله ويقالو  :أال وةالف وزعالوا يف رجالل لاله ل الاة
اّلل
اّلل أبالالدا حيالالع ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالل  :بعالالثن رجالالم ي هزياله ٰ
وزعالوا يف رجالالل زالا لالاله اللالالي صاللا ٰ
ورحمال الوله (وحم الالاي احل الالدير) إىل أ ز الالا  :وز الالا  :حم الالدوا أبال الواب املس الاللد غ الالر ابب لل الالا  ،ز الالا :
ف دنل املسلد جلءا وهو طايقه ل س له طاي غرع ،
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احلالالدير (أزالالو ) وزالالد ةقالالد كاعالاله يف ابب آيالالة التطمالالر (ج  1ص  ، )231وزالالد رواع اللسالالاهي أيضالالا
يف نصاهص الاله (ص  )8وذك الالاع ا الالع الطال ال ي أيض الالا يف الال الااي اللض الالاة (ج  2ص  )213وز الالا :
أناجه بتماعه أمحد واحلالاف أبالو القاحمال الدع القا يف املوافقالاى ويف ا ربعالني الطالوا  ،زالا وأنالاج
اللس ال الالاهي بعض ال الاله (ااتم ال الالا) وذك ال الالاع اهل ثم ال الالي أيض ال الالا يف جممع ال الاله (ج  9ص  )119وز ال الالا  :رواع أمح ال الالد
والط اي يف الكءر وا وحم ابنتصار.
[مسند اممام أْحد بن حنبـ ج  1ص  ]1٣روى بساللدع لالن ابالن لمالا زالا  :كلالا اقالو يف معالن
اّلل نالالر اللالالاا (إىل أ زالالا ) ولقالالد أوي ابالالن أ طالالالع
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :رحمالالو ٰ
اللالالي صالاللا ٰ

اّلل
لل ه السم فمث نصا
ةكو ي واظالدة عاللمن أظالع إي عالن محالا الاللع ٰ ،موجاله رحمالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل ابلتاله وولالدى لاله  ،وحمالد ا بالواب إي ابباله يف املساللد وألطالاع الاايالة يالو
صلا ٰ
ن ال (أزالالو ) وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  6ص  )319وزالالا  :أناجالاله ابالالن أ فال ءة ،
ورواع ابن ا فر اجلزرى أيضا يف أُ ُ حمد الغابة (ج  3ص .)214
[حلية ا ولياء يب نعيم ج  0ص  ]256روى بطالاي عتعالد ة لالن أ بلالج لالن لمالاو بالن ع مالو
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :حمالدوا أبالواب املساللد كلمالا إي
اّلل صاللا ٰ
لن ابن لءالاا زالا  :زالا رحمالو ٰ
ابب للا (أزالو ) ورواع اللسالاهي أيضالا يف نصاهصاله بطالايقني لالن لمالاو بالن ع مالو لالن ابالن لءالاا

أظال الالد ا يف (ص  )13واآلنال الالا يف (ص  )14زال الالا يف ا نال الالر  :زال الالا ابال الالن لءال الالاا  :وحم ال الالد أب ال الواب
املسلد غر ابب للي  ،فكا يدنل املسلد وهو جلع وهو طايقه ل س له طاي غرع.
[اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ج  ٢ص  ]145روى بسلدع لالن ميالد بالن للالي بالن احلسالني لالن
أن ه دمحم بن للا أاه َسل جابا بن

171

اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو  :حمدوا ا بالواب كلمالا إي ابب
اّلل صلا ٰ
اّلل يقو َ :سعت رحمو ٰ
لءد ٰ
للي  ،وأوعا ب دع إىل ابب للي (أزو ) وذكاع املتقي أيضالا يف كلالز العمالا (ج  6ص  )398وزالا
 :أناجه ابن لساكا  ،وذكاع امللاوي أيضا يف كلوم احلقاه (ص  )78وزا  :أناجه الديلمي.
[خصائص النسائي ص  ]26روى بساللدع لالن احلالارث بالن عالالم زالا  :أة الت عكالة فلق الت حمالعد
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
بن أ وزاص فقلت له َ :سعت لعلي لل ه السم علقءةع زا  :كلا عل رحمالو ٰ
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
(وآلالاله) وحمالالل يف املسالاللد فالالاوى ف لالالا لسالالدع ل خالالاج عالالن يف املسالاللد إي آ رحمالالو ٰ
اّلل
(وآلالاله) وحمالالل وآ للالالي لل الاله السالالم  ،زالالا  :فخاجلالالا فلمالالا أصالالءّلل أاتع لمالاله فقالالا  :اي رحمالالو ٰ

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل صاللا ٰ
أناجت أصحابم وألماعم وأحمكلت هذا الغالم  ،فقالا رحمالو ٰ
اّلل هو أعا به (زا اللساهي) زا زطالا  :لالن
 :عا أى أعاى ابنااجك وي إبحمكا هذا الغم إ ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل بالالن أرزال لالالن حمالعد  :إ العءالالاا أةالالا اللالالي صالاللا ٰ
اّلل بالالن فالايم لالالن لءالالد ٰ
لءالالد ٰ
وحمل فقا  :حمد ى أبوابلا إي ابب للي  ،فقا  :عا أى فتحتما وي أى حمد ا.
[كنــا العمــال ج  6ص  ]255زالالا  :لالالن مافالالا لالالن رجالالل لالالن احلالالارث ابالالن دمحم لالالن أ الطف الالل
لاعا بن واهلة  ،زا  :كلت للا الءاب يو ال ورى فارةفعت ا صواى ب لم فسمعت لل ا لل اله
اّلل غالرى ظالني حمالد
السم يقو (وحمالاي احلالدير إىل أ زالا ) زالا  :أكالا أظالد عطمالاا يف كتالاب ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمالل أبالواب املمالاجاين وفالتّلل اب فقالا ال اله لمالاع محالزة والعءالاا فقالاي :
اللي صلا ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :عالا
اّلل صلا ٰ
اّلل حمد ى أبوابلا وفتحت ابب للي  ،فقا رحمو ٰ
اي رحمو ٰ
أى فتحت اببه وي حمد ى أبوابك ع زالوا  :اللم ي.
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[كنــا العمــال أيضـاف ج  ٣ص  ]251زالالا  :عالالا أى أنالالاجتك عالالن زءالالل افسالي وي أى ةاكتالاله ولكالالن
اّلل أنالالاجك وةاكالاله  ،إ الالا أى لءالالد ع الالاعور عالالا أع الالاى بالاله فعل الالت (إ أةءالالل إي ع الالا ي الالوظا إي) ز الالا :
ٰ
أناجه الط اي لن ابن لءاا (أزو ) وذكاع اهل ثمي أيضالا يف جممعاله (ج  9ص  )115وزالا أيضالا
 :رواع الط اي.
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
[كنا العمال أيضاف ج  ٣ص  ]049زا  :لن للي لل اله السالم أنالذ رحمالو ٰ
(وآلاله) وحمالل ب الدى زالا  :إ عوحمالا لل اله السالم حمالا رباله أ يطمالا عساللدع الارو وإي حمالالالت
ر أ يطما عسلدى بم وذريتم  ،ا أرحمل إىل أ بكا أ حمالد اببالم فاحمالمجل ا زالا َ :سعالا
اّلل صالاللا
وطالالالة فسالالد اببالاله  ،ا أرحمالالل إىل لمالالا  ،ا أرحمالالل إىل العءالالاا الثالالل ذلالالم  ،ا زالالا رحمالالو ٰ
اّلل فالتّلل ابب للالي وحمالد
اّلل لل ه (وآله) وحمالل  :عالا أى حمالد ى أبالوابك وفتحالت ابب للالي ولكالن ٰ
ٰ
أبوابك (زا ) أناجه الءزار ( ،أزالو ) وذكالاع اهل ثمالي أيضالا يف جممعاله (ج  9ص  )114وزالا أيضالا
 :رواع الءزار.
[مي ـاان ااعتــدال لل ـ هىب ج  1ص  ]280روى بسالاللدع لالالن أ احمالالحاي حمالالالت ابالالن لمالالا لالالن
اّلل لل اله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
لثمالا وللالي  ،فقالالا  :ةسالالي لالالن للالا  ،فقالالد رأيالت عكاااله عالالن رحمالو ٰ
للا.
وحمل  ،إاه حمد أبواب املسلد إي ابب ٰ
اّلل
[جممــع الاوائــد للهيثم ـي ج  8ص  ]225زالالا  :ولالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :ااطلال فمالاه فل سالدوا أبالوا فااطلقالت فقلالت هلال ففعلالوا إي محالزة ،
صلا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :زالالل حلمالالزة
اّلل صالاللا ٰ
اّلل زالالد فعلالوا إي محالالزة فقالالا رحمالالو ٰ
فقلالالت  :اي رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل أيعالالاك أ حتالالو اببالالم فحولالاله
اّلل صالاللا ٰ
فل حالالو اببالاله  ،فقلالالت  :إ رحمالالو ٰ
فاجعت ال ه وهو زاه يصلي  ،فقا  :ارجل إىل ب تم  ،زا  :رواع الءزار.
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[جممع الاوائد أيضاف ج  8ص  ]225زا  :ولن العممل بن العاار زا  :حم ل ابن لما لالن للالي
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
ولثما  ،فقا  :أعالا للالي فالم ةسالالوا للاله  ،اااالاوا إىل علزلاله عالن رحمالو ٰ
وحمالالل  ،فااالاله حمالالد أبوابلالالا يف املسالاللد وأزالالا اببالاله  ،وأعالالا لثمالالا فااالاله أذاالالع ي الو التقالالا اجلمعالالا ذاءالالا
اّلل لل الاله وأذا الالع ف ال ك ذاء الالا و ذل الالم فقتلتم الالوع  ،ز الالا  :رواع الط ال اي يف ا وحم ال .
لا م الالا فعف الالا ٰ
(أزالو ) وذكالالاع العسالقمي أيضالالا يف فالالتّلل الءالاري ج  8ص  74ابنتصالالار (زالالا ) اناجاله اللسالالاهي عالالن
رواية العممل بن ل زار وذكالاع أيضالا زءالل ذلالم يف ج  8ص  15ال بلحالو ابسال وزالا اناجاله اللسالاهي
عن طاي العممل (زا ) ورجاله رجا الصح ّلل.
اّلل صالاللا
[اهليثمـي أيضـاف يف جممعـ ج  8ص  ]225زالا  :ولالن جالابا بالن َسالاة زالا  :أعالا رحمالو ٰ
اّلل
اّلل للاله فقالا العءالاا  :اي رحمالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل بسد ا بواب كلمالا إي ابب للالي رضالي ٰ
ٰ
زدر عا أ نل أى وظدى وأناج زالا  :عالا أعالاى ب اليمل عالن ذلالم  ،فسالدها كلمالا غالر ابب للالي ،
زا  :رالالا ع ٰالا وهالو جلالع  ،زالا  :رواع الطال اي (ازالو ) وذكالاع العسالقمي يف فالتّلل الءالاري ج  8ص
 15وزا أيضا اناجه الط اي.
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ابب

حي للنيب (ص) ولعلي (ع) أن جينبا يف املس د
اّلل
اّلل صاللا ٰ
[صح ّلل المعذي ج  2ص  ]311روى بساللدع لالن أ حمالع د زالا  :زالا رحمالو ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحم الالل لعلالالي لل الاله السالالم  :اي للالالي ي حيالالل ظالالد أ جيل الالع يف ه الالذا املس الاللد غالالري
وغرك (أزو ) ورواع الء مقالي أيضالا يف حماللله (ج  7ص  )66لالن أ حمالع د  ،ا زالا  :وروى ذلالم
أيض الالا ع الالن وج الاله آن الالا ل الالن لط الالة  ،وذك الالاع املتق الي أيض الالا يف كل الالز العم الالا (ج  6ص  )159وز الالا :
أناجالاله المعالالذي وأبالالو يعلالالا والء مقالالي لالالن أ حمالالع د  ،وذكالالاع ابالالن ظلالالا أيضالالا يف الالذيع التمالالذيع
(ج  9ص  )387يف ةاعة دمحم بالن ل سالا بالن حمالورة المعالذي  ،زالا  :زالا المعالذي يف ظديثاله لالن
اّلل
للالالي بالالن امللالالذر بالالن فضال ل لالالن حمالالات ابالالن أ ظفصالالة لالالن لط الالة لالالن أ حمالالع د  :إ اللالالي صالاللا ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زالالا لعلالالي لل الاله السالالم  :ي حيالالل ظالالد جيلالالع يف هالالذا املسالاللد غالالري وغالالرك ،
َسل عي دمحم بن اَسال ل ال يعي الءخاري ال هذا احلدير (ااتما).
اّلل
اّلل صاللا ٰ
[سنن البيهقي ج  ٢ص  ]٣5روى بسلدع لن أ حملمة زالت  :نالاج لل لالا رحمالو ٰ
لل ه (وآله) وحمل فوجه هذا املسلد
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اّلل وللي وفاطمالة واحلسالن واحلسالني ،
فقا  :أي ي حيل هذا املسلد جللع وي حلاهض إي لاحمو ٰ
أي زالالد ب لالالت لكال ا َسالالامل أ ي ةضالاللوا (أزالالو ) ورواع بطايال آنالالا أيضالالا لالالن أ حمالاللمة زالالالت  :زالالا
اّلل لل اله (وآلالاله) وحمالالل  :أي إ عساللدى ظالاا للالا كالالل ظالالاهض عالن اللسالالامل وكالالل
اّلل صالاللا ٰ
رحمالو ٰ
جلال الالع عال الالن الاجال الالا إي للال الالا دمحم وأهال الالل ب تال الاله للال الالي وفاطمال الالة واحلسال الالن واحلسال الالني  ،ا إ الط ال الايقني
املذكورين زد ذكا ا املتقي أيضا يف كلز العمالا (ج  6ص  )217زالا يف أوهلمالا  :أناجاله الء مقالي
وابن لساكا  ،وزا يف اثا مما  :أناجه الء مقي.
اّلل القافالي (إىل أ زالا ) لالالن أ ذر
[كنـا العمـال ج  6ص  ]250زالا  :لالن لثمالا بالن لءالد ٰ

زا  :ملا كا أو يو يف الء عالة لعثمالا اجتمالل املمالاجاو وا اصالار يف املساللد وجالامل للالي بالن أ
طالالالع لل الاله السالالم فاا الالا يقالالو  :إ أظ ال عالالا ابتالالدأ بالاله املءتالالدؤ  ،واطال بالاله اللالالاطقو  ،وةفالالوع بالاله
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ،
اّلل والثلالامل لل اله الالا هالو أهلاله والصالمة للالا اللالي دمحم صاللا ٰ
القاهلو  ،محد ٰ

فقالالا  :احلمالالد ّٰلل املتفالالا بالالدوا الءقالالامل (وحمالالاي لل الاله السالالم اخلطءالالة إىل أ زالالا ) أةعلمالالو أ أظالالدا
كا يدنل املسلد جلءا غريع زالوا اللم ي (احلدير).
[كنــا العمــال أيضـاف ج  ٣ص  ]258زالالا  :ي يلءغالي ظالالد أ جيلالالع يف هالالذا املسالاللد إي أى أو
للي  ،زا  :رواع الط اي لن أ حملمة.
[اهليثمي يف جممع ج  8ص  ]225زا  :لن نارجة بن حمالعد لالن أب اله حمالعد زالا  :زالا رحمالو
اّلل لل ه (وآله) وحمل لعلي لل ه السم  :ي حيالل ظالد أ جيلالع يف هالذا املساللد غالرى
اّلل صلا ٰ
ٰ
وغ الالرك  ،ز الالا  :رواع الء الزار (أز الالو ) وذك الالاع اب الالن ظل الالا أيض الالا يف صال الوالقه (ص  )73وز الالا أيض الالا :
أناجه الءزار  ،وزد ةقد يف الءاب الساب زو ابن
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لءالاا  :ف الالدنل املساللد ال يعالي لل الالا لل اله السالالم ال جلءالالا وهالو طايقالاله لال س لالاله طايال غالالرع  ،وزالالو
عا وهو جلع ال يعي به لل ا لل ه السم ال.
جابا بن َساة يف آنا الءاب  :ورالا ٰ
[فتّلل الءاري] يف فالاا الءخالاري ج  8ص ( 16زالا ) انالاج اَسال الل القاضالا يف اظكالا القالاآ
اّلل لل اله وآلاله وحمالل ت أيذ
اّلل بالن ظلطالع ا اللالي صاللا ٰ
عن طاي املطلع بالن لءالد ٰ
يف املسلد وهو جلع إي لعلي بن أ طالع ب ته كا يف املسلد.
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ظالد ا ميالا

ابب

يف هني النيب (ص) عن اجلمع ب امس وكنيت
وترخيص لعلي (ع) يف ولده
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل لالالن اجلمالالل بالالني اَسالاله وكل تالاله ف نءالالار كثالالرة جالالدا
[أزالالو ]  :أعالالا ا اله صالاللا ٰ
بالل عتالواةاة عالذكورة يف الصالحاا السالالتة وغرهالا عالن كتالع ا ظا يالر  ،و الالن اقتصالا للالا ذكالا فمفالالة
علما :
[ا ول] ع الالا رواع أمح الالد ب الالن ظلء الالل يف عس الاللدع (ج  3ص  )313بس الاللدع ل الالن ج الالابا ز الالا  :ز الالا
اّلل لل اله (وآلالاله) وحمالل  :عالالن ةسالالما ابَسالي فالالم يكالىن بكل الالن  ،وعالن اكتالالىن بكل الالن
اّلل صالاللا ٰ
رحمالو ٰ
فم يتسما ابَسا.
[الثــاى] عالالا رواع أمحالالد بالالن ظلءالالل أيضالالا يف عسالاللدع (ج  2ص  )312بسالاللدع لالالن أ هايالالاة لالالن
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زالالا  :عالالن ةسالالما ابَسالي فالالم يكالالىن بكل الالي  ،وعالالن اكتالالىن بكل الالي
اللالالي صالاللا ٰ
فم يتسما ابَسا.
[الثالث] عا رواع الطحاوي يف فاا ععاىن اآلاثر (ج  2ص  )395بسلدع لن الال امل بالن لالامب
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل االالا أ جيمالالل بالالني اَسالاله وكل تالاله (أزالالو ) وهلالالاك علالالة عالالن
اّلل صالاللا ٰ
إ رحمالالو ٰ
ا نءار
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اّلل لل ه (وآله) وحمل  :ةسالموا ابَسالي وي ةكتلالوا
ىه ة لن نصوص التكل ة بكل ته عثل زوله صلا ٰ
بكل ي.
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يف اجلمالالل بالالني اَسالاله وكل تالاله لعلالالي لل الاله السالالم يف
[وأمــا] ةان صالاله صالاللا ٰ

ولدع ف نءار لديدة  ،وهذا ةفص لما ظسع عا بفاى لل ه للا العلالة.
[صـحيا الذمـ ي ج  1ص  ]26٢روى بساللدع لالن علالذر لالن دمحم ابالن احللف الة لالن للالي بالالن أ
اّلل أرأيت إ ولد ىل بعدك ولالد أَس اله دمحما وأكل اله بكل تالمع
طالع لل ه السم إاه زا  :اي رحمو ٰ
زالالا  :اع ال  ،زالالا  :فكااالالت رنصالالة ىل (أزالالو ) ورواع الءخالالاري أيضالالا يف ا ب املفالالا (ص )123
وأب ال الالو او أيض ال الالا يف ص ال الالح حه (ج  )31يف ابب الانص ال الالة يف اجلم ال الالل ب لمم ال الالا  ،واحل ال الالاك أيض ال الالا يف
عسالالتدركه (ج  4ص  )278وزالالا  :هالالذا ظالالدير صالالح ّلل للالالا فالالاط ال ال خني  ،وأمحالالد بالالن ظلءالالل
أيضا يف عسلدع (ج  1ص  )95وابالن حمالعد أيضالا يف طءقاةاله (ج  5ص  )66وذكالاع ا الع الطال ي
أيضا يف الااي اللضاة (ج  2ص  )179وزا  :ناجاله املخلالع الالذهي  ،ورواع الء مقالي أيضالا يف
حملله بطايقني (ج  9ص .)319
[الطبقاو الك ى ابـن سـعد ج  5ص  ]٣٣روى بساللدع لالن امللالذر الثالورى زالا  :وزالل بالني للالي
اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
لل الاله السالالم وطلحالالة كالالم فقالالا لالاله طلحالالة  :ي كلاأةالالم للالالا رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمالل أ جيمعممالا أظالد
اّلل صلا ٰ
وحمل َس ت ابَسه وكل ت بكل ته وزد اا رحمو ٰ
اّلل ورحموله  ،إذهالع اي فالم فالا ع ىل
عن أعته  ،فقا للي لل ه السم  :إ اجلاي عن اجمأ للا ٰ
اّلل
فالالمى وفالالمى ال للفالالا عالالن زالايش ال زالالا  :فلالالاؤا  ،فقالالا  :ة الالمدو ع زالالالوا  :ا الالمد أ رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زالالا  :إاالاله حم ال ولد لالالم بعالالدي غالالم فقالالد لتالاله اَس الي وكل الالن وي حتالالل
صالاللا ٰ
ظد عن أعي بعدع (أزو ) ورواع ابن ا فر
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اجلزري أيضا يف أحمد الغابة رتصاا (ج  5ص .)361
[ااصابة ابن ح ر ج  9القسم  2ص  ]٣9يف ةاعة نولالة بلالت أايا بالن جعفالا احللف الة  ،زالا
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يف علزلاله فضالحم ا زالا  :اي للالا أعالا إاالم ةتزوجمالا عالن
 :رآها اللالي صاللا ٰ

بعدي وحمتلد لم غمعا فسمه ابَسي وكله بكل ي.
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ابب

إن ذرية ك نيب يف صلب وذرية النيب (ص)
السالم
يف صلب علي علي ٰ
اّلل
[اتريخ بغداد للخطيـب البغـدادي ج  2ص  ]62٣روى بساللدع إىل امللصالور العءاحمالا إىل لءالد ٰ
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
بن العءاا  ،زا  :كلالت أى وأ العءالاا بالن لءالد املطلالع جالسالني للالد رحمالو ٰ
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
(وآلالاله) وحمالالل إذ نالالل للالالي ابالالن أ طالالالع لل الاله السالالم فسالالل فالالا لل الاله رحمالالو ٰ

(وآله) وحمل السم وبش به وزا ال ه والتلقه وزءل بالني ل ل اله وأجلساله لالن مي لاله فقالا العءالاا  :اي
اّلل ّٰلل أفالد ظءالا لاله
اّلل و ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل اي ل رحمو ٰ
اّلل أحتع هذاع فقا اللي صلا ٰ
رحمو ٰ
اّلل جعل ذرية كل اي يف صاللءه وجعالل ذريالن يف صاللع هالذا (أزالو ) وذكالاع ا الع الطال ي
عي  ،إ ٰ
أيض الالا يف الال الااي اللض الالاة (ج  2ص  )168وز الالا  :أناج الاله أب الالو اخل الالر احل الالاكما (ويف ص )213
وزالالا  :أناجالاله أبالالو اخلالالر القالالزويىن  ،وذكالالاع ابالالن ظلالالا أيضالالا يف صالوالقه (ص  )93وزالالا  :أناجالاله
أبالالو اخلالالر احلالالاكما وصالالاظع كلالالوم املطالالالع يف بالالي أ طالالالع  ،ا زالالا  :ما الثالالاىن يف روايتالاله  :أاالاله
إذا كالالا يالالو الق اعالالة لالالا اللالالاا أبَسالالامل أعمالالا حمالما للال م إي هالالذا وذريتالاله فالالاا يالالدلو أبَسالالاهم
لصحة وي

.

اّلل زا :
[اهليثمي يف جممع ج  8ص  ]2٢1زا  :ولن جابا بن لءد ٰ
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اّلل
اّلل لالز وجالل جعالل ذريالة كالل االي يف صاللءه وإ ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :إ ٰ
اّلل صلا ٰ
زا رحمو ٰ
ةعاىل جعل ذرين يف صلع للي بن أ طالع  ،زا  :رواع الط اي.
[كنا العمال ج  ٣ص  ]251وامللاوي يف ف ض القديا (ج  2ص  )223يف املع  ،وابالن ظلالا
يف ص الوالقه (ص  )74زالالالوا ع عالالا  :أنالالاج الط ال اي لالالن جالالابا واخلط الالع لالالن ابالالن لءالالاا أ اللالالي
اّلل جعل ذرية كالل االي يف صاللءه وجعالل ذريالي يف صاللع للالي
اّلل لل ه (وآله) وحمل زا  :إ ٰ
صلا ٰ
بن أ طالع.
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ابب

اّلل علي وآل وسلٰم يوم خي  :ان علياف
يف قول النيب صلٰى ٰ
اّلل ورسول
اّلل ورسول وحيب ٰ
حيب ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
[صح ّلل الءخاري يف اجلما والسالر] يف ابب عالا ز الل يف لالوامل اللالي صاللا ٰ
اّلل لل الاله
روى بسالاللدع لالالن حمالاللمة بالالن ا كالالوع زالالا  .كالالا للالالي لل الاله السالالم ختلالالف لالالن اللالالي صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
(وآلالاله) وحمالالل يف ن ال  ،وكالالا بالاله رعالالد  ،فقالالا  :أى أختلالالف لالالن رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل فلمالا كالا عسالامل الل لالة الالي
وحمل فخاج للي لل ه السم فلح ابللي صلا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :لطني الااية ال أو زا  :ل انالذ
اّلل صلا ٰ
فتحما يف صءاظما فقا رحمو ٰ
اّلل لل ه فاذا ن بعلي لل اله السالم
اّلل ورحموله ال يفتّلل ٰ
اّلل ورحموله ال أو زا  :حيءه ٰ
ال غدا رجل حيع ٰ

اّلل لل ه.
اّلل لل ه (وآله) وحمل ففتّلل ٰ
اّلل صلا ٰ
وعا ااجوع  ،فقالوا  :هذا للي  ،فالطاع رحمو ٰ
[أقول] ورواع أيضا يف كتاب بدمل اخلل يف ابب علازع للالي بالن أ طالالع وابب غالزوة ن ال ،
ورواع عسالالل أيضالالا يف صالالح حه يف كتالالاب فضالالاهل الصالالحابة يف ابب عالالن فضالالاهل للالالي بالالن أ طالالالع
لل ه السم  ،ورواع الء مقي أيضا يف حماللله (ج  6ص  )362وأبالو اعال أيضالا يف ظل تاله (ج  1ص

.)26
[صحيا البخاري يف اجلهاد والس ] يف ابب فضل عن أحمل للا يديه
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اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يالالو ن ال :
رجالالل  ،روى بسالاللدع لالالن حمالالمل بالالن حمالالعد زالالا  :زالالا اللالالي صالاللا ٰ
اّلل ورحمالوله  ،فءالاى اللالاا ل لالالتم
اّلل ورحمالوله وحيءاله ٰ
لطالني الاايالة غالدا رجالالم يفالتّلل للالا يديالاله حيالع ٰ
أيم يعطي فغدوا كلم ياجوع  ،فقالا  :أيالن للاليع فق الل  :ي التكا ل ل اله فءصال يف ل ل اله و لالا لاله
فال ىمل كالالا ت يكالالن بالاله وجالالل فالطالالاع فقالالا  :أزالاةلم ظالالن يكواالوا عثللالالاع فقالالا  :أافالالذ للالالا رحمالاللم
اّلل بالم رجالم
اّلل يمالدي ٰ
ظن ةلز بساظتم ا ا لم إىل اإلحمم وأن ه الا جيع للال م فالو ٰ
نر لم عن أ يكو لم محا اللع .
[أقول] ورواع عسل أيضا يف صالح حه يف كتالاب فضالاهل الصالحابة يف ابب عالن فضالاهل للالي بالن
أ طالع لل ه السالم  ،وأمحالد بالن ظلءالل أيضالا يف عساللدع (ج  5ص  ، )322واللسالاها أيضالا يف
نصاهص الاله (ص  ، )6وذك الالا ال الالذيل وظ الالدع لل الالي ب الالن حم الاللطا يف عازاة الاله (ج  5ص  )566ز الالا :
اّلل للالالا يالالديم رجالالم نالالر لالالم ممالالا طلعالالت لل الاله
وروى الط ال اي لالالن أ رافالالل عافولالالا يمالالدي ٰ
ال مس.

[صـحيا مسـلم يف كتـاب اجلهـاد والسـ ] يف ابب غالزوة ذي زالا روى ابحماللا عتعالد ة لالن لكاعالالة
بن لمار لالن أايا بالن حماللمة لالن أب اله (وحمالاي احلالدير إىل أ زالا ) فلمالا زالدعلا ن ال زالا  :نالاج
علكم عاظع هطا بس فه ويقو :
زال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد للم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت ن ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال اي عاظ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالع

ف ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاكا الس ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالما بط ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل جم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاب

إذا احلاوب أزءلت ةلمع
زا  :وبام له لما لاعا فقا :
ز ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد للم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت ن ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال إي ل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاعا

ف ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاكا الس ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالما بط ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل عغ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاعا

زالالا  :فانتلفالالا ضالابتني فوزالالل حمال ف عاظالالع يف ةالالاا لالالاعا وذهالالع لالالاعا يسالالفل لالاله فاجالالل حمال فه
اّلل لل الاله
للالالا افسالاله فقطالالل أكحلالاله فكااالالت ف مالالا افسالاله (إىل أ زالالا ) ا أرحمالاللىن ال أي اللالالي صالاللا ٰ
اّلل ورحموله ال أو
(وآله) وحمل ال إىل للي لل ه السم وهو أرعد فقا  :لطني الااية رجم حيع ٰ
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السالم فل الت باله أزالو ع وهالو أرعالد ظالن أة الت باله رحمالو
حيءاله ٰ
اّلل ورحمالوله ال زالا  :فاة الت لل الا لل اله ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل فءص يف ل ل ه ف ئ وألطاع الااية وناج عاظع فقا :
اّلل صلا ٰ
ٰ
زال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد للمال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت ن ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال إي عاظال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالع ف ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاكي الس ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالما بط ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل جم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاب
إذا احلاوب أزءلت ةلمع
فقا للي لل ه السم :
أى ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالذي َست ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالي أع ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا ظ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالدرع

كل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالر غال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاابى كايال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله امللاال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاع

أو ف م ابلصاع ك ل السلدرع
[أقـول] ورواع أمحالالد بالالن ظلءالل أيضالالا يف عسالاللدع (ج  4ص  )51وابالن حمالالعد أيضالالا يف طءقاةالاله (ج
 2القس ال  1ص  ، )81وذكالالاع ابالالن لءالالد ال ال أيضالالا يف احمالالت عابه (ج  2ص  ، )451واملتقالالي أيضالالا
يف كلالالز العمالالا (ج  5ص  )284وزالالا  :أناجالاله ابالالن أ فال ءة  ،وا الالع الطال ي أيضالالا يف ال الااي
اللضاة (ج  2ص  )185وزا  :أناجه أبو ظاني.
[صحيا مسلم يف كتاب فضائ الصحابة] يف ابب عن فضاهل للي بن أ طالع لل اله السالم ،
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل زالا يالو ن ال  :لطالني هالذع
اّلل صلا ٰ
روى بسلدع لن أ هاياة أ رحمو ٰ
اّلل للالالا يدياله  ،زالالا لمالا بالالن اخلطالاب  :عالالا أظءءالت اإلعالالارة إي
اّلل ورحمالوله يفالتّلل ٰ
الاايالة رجالالم حيالع ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل
اّلل صالاللا ٰ
يوع الالذ زالالا  :فتسالالاورى هلالالا رجالالامل أ أُ لالالا هلالالا زالالا  :فالالدلا رحمالالو ٰ

اّلل لل الم  ،زالا
للي بن أ طالع لل ه السم فالطاع إايها وزا  :إعالش وي ةلتفالت ظالن يفالتّلل ٰ
اّلل للالالا عالالاذا أزاةالالل اللالالااع
 :فسالالار للالالي لل الاله السالالم فال ا ا وزالالف وت يلتفالالت  ،فصالالاخ اي رحمالالو ٰ
اّلل  ،فاذا فعلوا ذلالم فقالد علعالوا علالم
اّلل وأ دمحما رحمو ٰ
زا  :وزاةلم ظن ي مدوا أ ي إله إي ٰ

اّلل.
عامله وأعواهل إي حبقما وظسا للا ٰ
[أقــول] ورواع أمحالالد بالالن ظلءالالل أيضالالا يف عسالاللدع (ج  2ص  )384وأبالالو او الط السالي أيضالالا يف
عسلدع (ج  11ص  ، )321وابن حمعد أيضا ىف

184

طءقاةالاله (ج  2القس ال  1ص  ، )81وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  5ص  )285وزالالا :
أناج الاله اب الالن جاي الالا  ،ويف (ج  6ص  )393وز الالا  :أناج الاله اب الالن عل الالدة يف اتري الالخ اص الالءما  ،ورواع
اللسالاهي أيضالالا يف نصاهصاله (ص  )6أبربعالالة طالاي  ،واخلط الالع الءغالدا ي أيضالالا يف اترهالاله (ج  8ص
 )5رتصاا.
[صحيا مسلم يف كتاب فضائ الصحابة] يف ابب عن فضاهل للي بن أ طالع لل اله السالم ،
روى بسلدع لن لاعا بن حمعد بن أ وزاص لن أب ه زا  :أعا ععاوية بن أ حمف ا حمالعدا فقالا
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
 :عالالا علعالالم أ ةسالالع أاب ال المابع فقالالا  :أعالالا عالالا ذكالالاى فالالماث زالالاهلن لالاله رحمالالو ٰ
اّلل
(وآلالاله) وحمالالل فلالالن أحمالالءه ةكالالو ىل واظالالدة عالاللمن أظالالع إي عالالن محالالا الالاللع َ ،سعالالت رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يقالالو لالاله ( )1نلفالاله يف بعالالض عغاميالاله فقالالا لالاله للالالي لل الاله السالالم  :اي
صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :أعالالا
اّلل صالاللا ٰ
اّلل نلفتالالىن عالالل اللسالالامل والصالالء ا  ،فقالالا لالاله رحمالالو ٰ
رحمالالو ٰ

ةاضالالا أ ةك الالو عالالي اللزلالالة هالالارو عالالن عوحمالالا إي أاالاله ي اء الالوة بعالالدىع وَسعتالاله يق الالو ي الالو ن ال :
اّلل ورحمالوله  ،زالا  :فتطاوللالالا هلالا فقالالا  :ا لالوا ىل لل الالا
اّلل ورحمالوله وحيءاله ٰ
لطالني الاايالة رجالالم حيالع ٰ
َ ٰ َْ
اّلل لل اله وملالا ازلالت هالذع اآليالة ْ :ذ َعذالوَ
فاةا َباله أرعالد َفءصال يف ل ل اله و فالل الاايالة ال اله ففالتّلل ٰ
َ ْ ُ ْٰ َ ٰ َ ْٰ َ ُ
مْ
اّلل لل ه (وآله) وحمل لل ا وفاطمالة وظساللا وظسال لا
صلا
اّلل
رحمو
لا
م
ندع أبناءنا وأبناء
ٰ
ٰ
فقا  :اللم هؤيمل أهلا.
[أقــول] ورواع المعالالذي أيضالالا يف صالالح حه (ج  2ص ص  )311يف علازالالع للالالي بالالن أ طالالالع
لل ه السم  ،واللساها أيضا يف نصاهصه (ص  )4ولكن ذكا ف ه آية التطمر بالد آيالة املءاهلالة ،

ويف (ص  )16بتقالالدـ وهنالالر وأمحالالد بالالن ظلءالالل أيضالالا (ج  1ص  )185ابنالالتمال يسالالر  ،وذكالالاع
املتق ال الالي أيض ال الالا يف كل ال الالز العم ال الالا (ج  6ص  )415ابن ال الالتمال يس ال الالر  ،ويف (ج  6ص  )415اثا ال الالا
ابنتصار  ،وزا  :أناجه ابن جايا (ا زا ) لن حمعد زا  :لو وضل
________________

( )1هكالالذا يف بعالالض اللسالالخ ال بالالدو واو ال  ،ويف بعالالض اللسالالخ (ونلفالاله) ويف أنالالاى (وزالالد
نلفه).
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اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
املل ار للا عفازا للا أ أحمع لل ا عالا حمالءءته أبالدا علالذ َسعالت رحمالو ٰ
وحمل عا َسعت  ،زا  :أناجه ابن أ ف ءة وابن رلد.
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل
[صــحيا الذمـ ي ج  2ص  ]629روى بسالاللدع لالالن الال امل أ اللالالي صالاللا ٰ

السالالم وللالالا اآلنالالا نالالالد بالالن الول الالد ،
بعالالر ج الالني وأعالالا للالالا أظالالد ا للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله ٰ
فقا  :إذا كا القتا فعلي للا اللاا زا  :فافتتّلل للالي لل اله السالم ظصاللا فانالذ علاله جاريالة ،
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يسالامل باله  ،فقالدعت للالا اللالي
فكتع ععي نالالد بالن الول الد إىل اللالي صاللا ٰ
اّلل ورحم الوله
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فق الاأ الكتالالاب فتغالالر لواالاله ا زالالا  :عالالا ةالالاى يف رجالالل حيالالع ٰ
صالاللا ٰ

اّلل وغضالع رحمالوله وإ الا أى رحمالو فسالكت
ابّلل عالن غضالع ٰ
اّلل ورحمولهع زا  :زلالت  :ألالوذ ٰ
وحيءه ٰ
 ،زا المعذي  :ويف الءاب لن ابن لما.
[أقــول] وذكالالاع أيضالالا بع لالاله حمالاللدا وعتلالالا يف (ج  2ص  )311وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا

(ج  6ص  )397وزا  :أناجه ابن أ ف ءة.
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل (ص )12
اّلل صلا ٰ
[صحيا ابن مالة] يف ابب فضاهل أصحاب رحمو ٰ
روى بسالاللدع لالالن لءالالد الالالامحن بالالن أ ل لالالا زالالا  :كالالا أبالالو ل لالالا يسالالر عالالل للالالي لل الاله السالالم فكالالا
يلالءس ف الالاب الصال ف يف ال الالتامل وف الالاب ال الالتامل يف الصال ف  ،فقللالالا لالاله  :لالالو حمالالالته فقالالا  :إ رحمالالو
اّلل إي أرعالالد
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل بعالالر إي وأى أرعالالد العالالني يالالو ن ال زلالالت  :اي رحمالالو ٰ
اّلل صالاللا ٰ
ٰ
العالالني فتفالالل يف ل الالىن ا زالالا  :اللمال أذهالالع للالاله احلالالا والال  ،زالالا  :فمالالا وجالالدى ظالاا وي بالالا ا بعالالد
اّلل ورحم الوله ل ال س بف الاار  ،فت الالاال لالاله اللالالاا
اّلل ورحم الوله وحيءالاله ٰ
يوع الالذ  ،وزالالا  :بعالالثن رجالالم حيالالع ٰ

فءعر إىل للي لل ه السم فالطاع إايع.
[أقــول] ورواع أمحالالد بالالن ظلءالالل أيضالالا يف عسالاللدع (ج  1ص  99وص  ، )123واللسالالاهي أيضالالا
يف نصاهصه (ص  )5ابنتمال يف اللف زا زا
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لعلالي لل اله السالم ال أي أبالو ل لالا ال وكالا يسالر ععاله  :إ اللالاا زالد أاكالاوا علالم فال ا ختالاج يف الال
يف املمملةني وختاج يف احلا يف اخل ن والثوب الغل فقا  :أت ةكالن ععلالاع زالا  :بلالا زالا  :بعالر
اّلل لل ه (وآله) وحمل أاب بكا وزد لقد لاله لالوامل فاجالل  ،وبعالر لمالا ولقالد لاله لالوامل
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ

اّلل
اّلل ورحمالوله وحيءاله ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :لطني الااية رجم حيع ٰ
اّلل صلا ٰ
فاجل فقا رحمو ٰ
ورحموله ل س بفاار  ،فارحمالل إي وأى أرعالد فتفالل يف ل الىن فقالا  :اللمال اكفاله أذى احلالا والال  ،زالا
 :عا وجدى ظالاا بعالد ذلالم وي بالا ا  ،وذكالاع املتقالي أيضالا يف كلالز العمالا (ج  6ص  )394زالا :
لالالن لءالالد الالالامحن ابالالن أ ل لالالا زالالا  :كالالا للالالي لل الاله السالالم هالالاج يف ال الالتامل يف إمار ور امل فالالوبني

اّلل صالاللا
نف فالالني  ،ويف الص ال ف يف القءالالامل ا الالو والثالالوب الثق الالل (إىل أ زالالا ) زالالا  :فالالا رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل بعالالر أاب بكالالا فسالالار ابللالالاا فالالااز ظ الالن رجالالل لل الاله  ،وبع الالر لمالالا ف الالااز
ٰ
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل  :لط الالني الااي الالة رج الالم
اّلل ص الاللا ٰ
ابلل الالاا ظ الالن ااتم الالا ال الاله  ،فق الالا رحم الالو ٰ
(وحمالالاي احلالدير إىل آنالالاع) وزالالا  :أناجالاله ابالالن أ فال ءة وأمحالالد بالالن ظلءالالل وابالالن عاجالالة والءالزار وابالالن
جايا وصححه  ،والط اي يف ا وحم واحلاك والء مقي يف الديهل والض امل املقدحما.
[وذكــره اهليثمــي أيض ـاف يف جممع ـ ج  8ص  ]210وزالالا ف الاله  :لالالا أاب بكالالا فعقالالد لالاله ل الوامل ا بعثالاله
فسالالار ابللالالاا فالالااز ظالالن إذا بلال ورجالالل  ،فالالدلا لمالالا فعقالالد لالاله لالوامل فسالالار ا رجالالل علمزعالالا ابللالالاا ،

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :لطالالني الاايالالة (وحمالالاي احلالالدير إىل آنالالاع) وزالالا :
اّلل صالاللا ٰ
فقالالا رحمالالو ٰ
رواع الءزار  ،وذكاع يف (ج  9أيضا ص  )123رتصاا وزا  :رواع الط اي يف الكءر وا وحم .
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل (ص )12
اّلل صلا ٰ
[صحيا ابن مالة] يف ابب فضاهل أصحاب رحمو ٰ

روى بسلدع لن ابن حماب ال وهو لءد الامحن ال لن حمعد بن أ وزاص زا  :زالد ععاويالة يف بعالض
ظلاةالاله فالالدنل لل الاله حمالالعد فالالذكاوا لل الالا فلالالا علالاله  ،فغضالالع حمالالعد وزالالا  :ةقالالو هالالذا لاجالالل َسعالالت
رحمو
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اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يقالالو  :عالالن كلالالت عالالويع فعلالالا عالالويع  ،وَسعتالاله يقالالو  :أاالالت عالالي
اّلل صالاللا ٰ
ٰ
اّلل
اللزلالالة هالالارو عالالن عوحمالالا إي أاالاله ي االالي بعالالدي  ،وَسعتالاله يقالالو لطالالني الاايالالة ال الالو رجالالم حيالالع ٰ
ورحموله.
[أقول] وذكاع اللساهي أيضا يف نصاهصه (ص  )4بتقالدـ وهنالر واملتقالي أيضالا يف كلالز العمالا
(ج  6ص  )415وزا  :أناجه ابن جايا.
اّلل زالا  :ملالا كالا يالو ن ال
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]69روى بسلدع لن جابا بن لءد ٰ
اّلل
اّلل لل ه (وآله) وحمل رجم فلا فلامل دمحم بن عساللمة فقالا  :اي رحمالو ٰ
اّلل صلا ٰ
بعر رحمو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :ي كلالوا لقالامل
اّلل صاللا ٰ
ت أر كال و ز زتل خمو بالن عساللمة فقالا رحمالو ٰ
اّلل العاف الة فالااك ي ةالالدرو عالا ةءتلالو ععمال  ،وإذا لق تمالالوه فقولالوا  :اللمال أاالت ربلالالا
العالدو وحماللوا ٰ
ور ال  ،واواص ال لا واواص ال م ب الالدك  ،وإ الالا ةقالالتلم أاالالت  ،ا الزع الوا ا ر جلوحمالالا  ،فالالاذا غ الالوك

اّلل
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل  :بع الالثن غ الالدا رج الالم حي الالع ٰ
اّلل ص الاللا ٰ
فااضال الوا وكال ال وا  ،ا ز الالا رحم الالو ٰ
اّلل للالالا يديالاله  ،فت الالاال هلالالا اللالالاا وللالالي لل الاله السالالم يوع الالذ
ورحم الوله وحيءااالاله ي يالالوىل الالالدبا يفالالتّلل ٰ
اّلل عالالا أبصالا عوضالالعا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :حمالالا فقالالا  :اي رحمالالو ٰ
اّلل صالاللا ٰ
أرعالالد فقالالا لالاله رحمالالو ٰ
اّلل للالا عالا أزالاةلم ع
فتفل يف ل ل ه ولقد له و فل ال اله الاايالة  ،فقالا للالي لل اله السالم  :اي رحمالو ٰ
اّلل  ،فاذا فعلوا ذلم فقالد ظقلالوا عالي عالامله
اّلل وإي رحمو ٰ
فقا  :للا أ ي مدوا أ ي إله إي ٰ
اّلل لل الاله ( ،أزالالو ) وذكالالاع
اّلل لالالز وجالالل  ،زالالا  :فلق ال م ففالالتّلل ٰ
وأع الواهل إي حبقممالالا وظسالالا للالالا ٰ
اهل ثمي أيضا يف جممعه (ج  6ص  )151وزا  :رواع الط اي يف الصغر.

اّلل بالالن بايالالدة ا حمالاللمي أ رحمالالو
[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]06٢روى بسالاللدع لالالن لءالالد ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل :
اّلل صاللا ٰ
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل ملالا االز حبصالن ن ال زالا رحمالو ٰ
اّلل صلا ٰ
ٰ
اّلل ورحمالوله  ،فلمالا كالا عالن الغالد ةطالاو لاله عالالة
اّلل ورحمالوله وحيءاله ٰ
لطني اللوامل غدا رجالم حيالع ٰ
عن
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أصالحابه فالدلا لل الالا لل اله السالالم وهالو أرعالالد فتفالل يف ل ل الاله وألطالاع اللالوامل واالض ععالاله اللالاا  ،فلقالوا
أهل ن فاذا عاظع بني أيديم ياجتز وإذا هو يقو :
زال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد للم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت ن ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال إي عاظ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالع ف ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاكي الس ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالما بط ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل جم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاب
أطعال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالن أظ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاى وظ لال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا أضال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاب

إذا الس ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال وال أزءل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت ةلم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالع

فالالانتلف ه الالو ولل الالي لل الاله الس الالم بض الابتني فض الابه لل الالي لل الاله الس الالم لل الالا رأحم الاله ظ الالن ل الالض
الس ف أبضااحمه وَسل أهل العسكا صوى ضابته فقتله  ،فما أةا آنا اللاا ظن فتّلل وهل .
[أقــول] ورواع أمحالالد بالالن ظلءالالل أيضالالا (ج  5ص  )358وذكالالا ف الاله  :أاالاله ألطالالا الل الوامل أو عالالاة
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل
اّلل صلا ٰ
لعما  ،ا زا رحمو ٰ
لل ه السم .

لطالني اللالوامل غالدا (إىل آنالاع) وألطالاع لعلالا

اّلل لل الاله
اّلل صاللا ٰ
[وذكـره املتقـي أيضـاف يف كنـا العمـال ج  5ص  ]190وزالا ف اله  :فءعالر رحمالو ٰ
(وآلالاله) وحمالالل لمالالا بالالن اخلطالالاب ابللالالاا فلقالالا أهالالل ن ال فالالا وع وك الالفوع هالالو وأصالالحابه فاجع الوا إىل
اّلل
اّلل صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل جيالالا أصالالحابه وجيءلالاله أصالالحابه  ،فقالالا رحمالالو ٰ
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ
اّلل ورحمالوله  ،فلمالا كالا الغالد
اّلل ورحمالوله وحيءاله ٰ
لل ه (وآلاله) وحمالل  :لطالني اللالوامل غالدا رجالم حيالع ٰ
ةصالالا ر هلالالا أبالالو بكالالا ولمالالا فالالدلا لل الالا لل الاله السالالم (وحمالالاي احلالالدير إىل آنالالاع) ورواع ابالالن جاي الالا
الط ال ي أيضالالا يف اترهالاله (ج  2ص  )311بط الايقني  ،واهل تمالالا أيضالالا يف جممعالاله (ج  6ص )151
وزا  :رواع أمحد والءزار  ،ورواع اللسالاهي أيضالا يف نصاهصاله (ص  ، )5وذكالاع ا الع الطال ي أيضالا
يف الااي اللضاة (ج  2ص  )187وزا  :أناجه الغ ءاىن واحلاف الدع قا يف املوافقاى.
[مسند اممام أْحد بن حنب ج  5ص  ]656روى بساللدع لالن بايالدة زالا  :ظاصالاى ن ال فانالذ
اللوامل أبو بكا فااصاال وت يفتّلل له  ،ا أنالذع عالن الغالد فخالاج فاجالل وت يفالتّلل لاله  ،وأصالاب اللالاا
يوع ذ فدة وجمد  ،فقا
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اّلل
اّلل ورحمالوله وحيالالع ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :إي افالالل اللالوامل غالالدا إىل رجالالل حيءالاله ٰ
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ
اّلل صاللا
ورحموله ي ياجل ظن يفتّلل له  ،فءتلا ط ءالة أافساللا أ الفالتّلل غالدا  ،فلمالا أ أصالءّلل رحمالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل صالاللا الغالالداة ا زالالا زاهمالالا فالالدلا ابلل الوامل واللالالاا للالالا عصالالافم  ،فالالدلا لل الالا
ٰ

لل ه السم وهو أرعد فتفل يف ل ل ه و فل ال ه اللوامل وفتّلل له  ،زا بايدة  :وأى ف من ةطاو هلا.
[أقول] ورواع اللساهي أيضا يف نصاهصه (ص  )5وزا ف ه  :فانالذ الاايالة أبالو بكالا وت يفالتّلل لاله
 ،ا زا  :فانذها عن الغالد لمالا فااصالاال وت يفالتّلل لاله وت يقالل ا أنالذها عالن الغالد فخالاج (اخل) ،
وذكاع ا ع الط ي أيضا يف الالااي اللضالاة (ج  2ص  )187وللالي بالن حماللطا يف عازاةاله (ج 5

ص  )566يف ال الالاا وزالالاي  :أناجالاله أمحالالد يف امللازالالع  ،وذكالالاع اهل ثمالالي أيضالالا يف جممعالاله (ج  6ص
 )151وزالالا  :رواع أمحالالد ورجالالاله رجالالا الصالالح ّلل  ،وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  5ص
 )283وزا  :أناجه ابن جايا وعضمو اجلم ل عطاب ملضمو اللساها.
[مســند امم ــام أْحــد ب ــن حنبــ ج  2ص  ]664روى بس الاللدع لالالن لم الالاو ابالالن ع م الالو ز الالا  :إي
جلالالالس إىل ابالالن لءالالاا إذ أاتع ةسالالعة ره ال فقالالالوا  :اي بالالن لءالالاا إعالالا أ ةقالالو ععلالالا وإعالالا أ ختلالالوى
هالؤيمل فقالا ابالن لءالاا  :بالل أزالو ععكال زالا  :وهالو يوع الذ صالح ّلل زءالل أ يعمالا  ،زالا  :فابتالالدؤا
فتحدفوا فم ادرى عا زالوا  ،زا  :فلامل يلفض فوبه ويقو  :أال وةالف  ،وزعالوا يف رجالل لاله ل الا
اّلل
اّلل أبالالدا حيالالع ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالل  :بعالالثن رجالالم ي هزياله ٰ
وزعالوا يف رجالالل زالا لالاله اللالالي صاللا ٰ
ورحم الوله  ،زالالا  :فاحمت الالاال هلالالا عالالن احمت الالاال  ،زالالا  :أيالالن للالالاع زالالالوا  :هالالو يف الاظالالل يطحالالن ،
زا  :وعا كا أظدك ل طحنع زا  :فلامل وهو أرعد ي يكا يءصا زا  :فلفالر يف ل ل اله ا هالز
الاايالالة فالالماث فالطاهالالا إايع فلالالامل بصالالف ة بلالالت ظالالا (وحمالالاي احلالالدير إىل آنالالاع) وزالالد ةقالالد كاعالاله يف
ابب آية التطمر (ج  1ص .)231
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[أقــول] ورواع اللسالالاهي أيضالالا يف نصاهصالاله (ص  ، )8وا الالع الط ال ي أيضالالا يف ال الااي اللضالالاة
(ج  2ص  )213وزالالا  :أناجالاله أمحالالد واحلالالاف أبالالو القاحم ال الدع الالقي يف املوافقالالاى ويف ا ربعالالني
الط ال الوا  ،ز الالا  :وأن الالاج اللس الالاهي بعض الالما (ااتم الالا)  ،وذك الالاع اهل ثم الالي أيض الالا يف جممع الاله (ج  9ص
 )119وزا  :رواع أمحد والط اي يف الكءر وا وحم ابنتصار.
اّلل صالاللا
[حليــة ا وليــاء ج  2ص  ]٣1روى بسالاللدع لالالن حمالاللمة بالالن ا كالالوع زالالا  :بعالالر رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل أاب بكالالا باايتالاله إىل ظصالالو ن ال يقاةالالل فاجالالل وت يكالالن فالالتّلل وزالالد جمالالد  ،ا
ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل صلا ٰ
بعر لما الغد فقاةل فاجل وت يكن فتّلل وزد جمد  ،فقا رحمو ٰ
اّلل للالالا يديالاله لال س بفالاار  ،زالالا حمالاللمة  :فالالدلا
اّلل ورحمالوله يفالالتّلل ٰ
 :لطالالني الاايالالة غالالدا رجالالم حيالالع ٰ
اّلل للالا يالديم
بعلي لل ه السم وهو أرعد فتفل يف ل ل ه فقا  :هالذع الاايالة إعالض الا ظالن يفالتّلل ٰ
اّلل يمالاو وأى نلفاله اتءالل أفالاع ظالن ركالز رايتاله يف رضال عالن احللالارة حتالت
 ،زا حملمة  :فخاج ا و ٰ
احلصن فاطلل ال ه يمو ى عن رأا احلصالن فقالا  :عالن أاالتع فقالا  :للالي بالن أ طالالع  ،زالا :
اّلل للالا يديالاله ،
يقالو ال مالو ى  :غلءالالت وعالا االالز للالا عوحمالالا ال أو كمالا زالالا ال فمالا رجالالل ظالن فالالتّلل ٰ
(أزال الالو ) وذكال الالاع ا ال الالع الط ال ال ي أيضال الالا يف ال ال الااي اللضال الالاة (ج  2ص  )187وزال الالا  :أناجال الاله ابال الالن
احمحاي.
[خصــائص النســائي ص  ]0روى بساللدع لالالن لءالالد الواظالالد بالالن أميالالن لالالن أب الاله أ حمالالعدا زالالا  :زالالا
اّلل ورحمالوله
اّلل ورحمالوله وحيءاله ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :فعالن الاايالة إىل رجالل حيالع ٰ
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
اّلل ب دع فاحمت اال هلا أصحابه فدفعما إىل للا لل ه السم .
ويفتّلل ٰ

[خصــائص النســائي أيضـاف ص  ]9روى بسالاللدع لالالن هءالالرة بالالن هالالدـ زالالا  :عالالل اللالالاا احلسالالن بالالن
للا لل ممالا السالم ولل اله لماعالة حمالو امل ال ملالا زتالل أبالوع ال فقالا  :لقالد زتلالت اب عالس رجالم عالا حمالءقه
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زالالا  :لطالالني الاايالالة غالالدا
اّلل صالاللا ٰ
ا ولالالو وي يدركالاله اآلنالالاو وإ رحمالالو ٰ
رجم حيع
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اّلل ورحم الوله  ،ويقاةالالل ج يالالل لالالن مي لالاله وع كاه الالل لالالن يسالالارع ا ي ةالالا رايتالاله ظالالن
اّلل ورحم الوله وحيءالاله ٰ
ٰ
اّلل لل ه  ،عا ةاك يلالارا وي ر الا إي ةسالعماهة أنالذها ل الاله عالن لطالامل كالا أرا أ يءتالاع الا
يفتّلل ٰ
نا عا هله.
اّلل بالالن أ الالّلل لالالن أب الاله لالالن ععاويالالة ،
[خصــائص النســائي أيضـاف ص  ]61روى بسالاللدع لالالن لءالالد ٰ
اّلل يكالالو ىل واظالالدة عالالن
ذكالالا للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم فقالالا حمالالعد ابالالن أ وزالالاص  :و ٰ
نالالم فالالمث أظالالع إي عالالن أ يكالالو ىل عالالا طلعالالت لل الاله ال الالمس  ،يكالالو زالالا ىل عالالا زالالا لالاله
ظني ر ع عن ةءوك  :أعا ةاضا أ ةكو عي اللزلة هالارو عالن عوحمالا إي أااله ي االي بعالدىع أظالع
إي عن أ يكو ىل عا طلعت لل اله ال المس  ،و يكالو زالا ىل عالا زالا لاله يالو ن ال  :لطالني
اّلل للالا يدياله لال س بفالاار أظالع إي عالن أ يكالو ىل عالا طلعالت
اّلل ورحمالوله يفالتّلل ٰ
الااية رجم حيالع ٰ
لل اله ال الالمس و ةكالو ىل ابلتالاله وي علمالا عالالن الولالد عالالا لاله أظالالع إي عالن أ يكالالو ىل عالا طلعالالت
لل ه ال مس.
اّلل لل ه (وآله) وحمل يالو ن ال  :أعالا
اّلل صلا ٰ
[كنا العمال ج  5ص  ]195زا  :زا رحمو ٰ
اّلل لل ه  ،فقالا  :ا لالوا ىل لل الا ،
اّلل ورحموله يفتّلل ٰ
اّلل ورحموله وحيءه ٰ
إي حمابعر ال م رجم حيع ٰ
فلالالامل بالاله يقالالا أرعالالد ي يءصالالا ف ال ا فتفالالل يف ل ل الاله و لالالا لالاله ابل الالفامل وألطالالاع الاايالالة وزالالا  :إعالالض
اّلل فما أحل به آنا أصحابه ظن فتّلل وهل  ،زا  :أناجه أبو اع يف املعافة.
ابحم ٰ
اّلل
اّلل صلا ٰ
[كنا العمال أيضاف ج  5ص  ]196زا  :لن للي لل ه السم زا  :حمار رحمو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل بعالالر لمالالا وععالاله
اّلل صالاللا ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل إىل ن ال  ،فلمالالا أاتهالالا رحمالالو ٰ

اللاا إىل عديلتم وإىل زصاه فقاةلوه فل يلءثوا أ هزعوا لما وأصحابه  ،فلامل جيءاللم وجيءلوااله
اّلل ورحم الوله
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فقالالا  :بعالالثن لل ال م رجالالم حيالالع ٰ
اّلل صالاللا ٰ
فسالالامل ذلالالم رحمالالو ٰ
اّلل لالاله ل ال س بف الاار  ،فتطالالاو اللالالاا هلالالا وعالالدوا أللالالازم ياواالاله
اّلل ورحم الوله يقالالاةلم ظالالن يفالالتّلل ٰ
وحيءالاله ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل حمالالالة فقالالا  :أيالالن لل اليع
اّلل صالاللا ٰ
أافسالالم مظاعالالا  ،زالالا  :فمكالالر رحمالالو ٰ
فقالوا  :هو أرعد زا :
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ا لالالوع ي فلمالالا أة تالاله فالالتّلل ل الالي ا ةفالالل ف مالالا ا ألطالالاىن الل الوامل فااطلقالالت بالاله حمالالع ا ن ال ة أ حيالالدث
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فال م ظالداث أو يف ظالن أة تمالا فقالاةلتم  ،فال م عاظالع ياجتالز
اّلل صاللا ٰ
رحمو ٰ
اّلل ب دى وااز أصالحابه فتحصاللوا وأغلقالوا الءالاب فاة لالا
وبامى له أرجتز كما ياجتز ظن التق لا فقتله ٰ

اّلل (زالالا ) أناجالاله ابالالن أ ف ال ءة والء الزار  ،وحمالاللدع ظسالالن (أزالالو )
الءالالاب فلال أم ألاجلالاله ظالالن فتحالاله ٰ
وذكاع اهل ثمي أيضا يف جممعه (ج  6ص  )151وزا  :رواع الءزار.
[كنا العمال أيضاف ج  ٣ص  ]685زالا  :روى عساللدا لالن لمالا بالن اخلطالاب زالا  :زالا رحمالو
اّلل ورحمالوله وحيءاله ا ّٰلل ورحمالوله كالاارا غالر
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :لطني الاايالة رجالم حيالع ٰ
اّلل صلا ٰ
ٰ

اّلل لل ه ج يل لن مي له وع كاه ل لن يسارع  ،فءاى اللاا عت وفني فلمالا أصالءّلل زالا :
فاار يفتّلل ٰ
اّلل لل اله
اّلل عا يءصا  ،زا  :إهتوي به  ،فلمالا أةالا باله فقالا اللالي صاللا ٰ
أين لليع زالوا  :اي رحمو ٰ
(وآله) وحمل  :أ عي  ،فدى عله فتفل يف ل ل ه وعسحما ب دع  ،فقالا للالي لل اله السالم عالن بالني
يديه كااه ت ياعد ز  ،زا  :أناجه اخلط ع وابن لساكا.
[اهليثمي يف جممع ج  8ص  ]216زا  :لن ابن لما زا  :جامل رجل عالن ا اصالار إىل رحمالو
اّلل إ ال مالالو زتلالوا أنالالي  ،زالالا  :فعالالن الاايالالة
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فقالالا  :اي رحمالالو ٰ
اّلل صالاللا ٰ
ٰ
اّلل لل الالا يدي الاله  ،ف مكل الالم ع الالن زاه الالل أن الالم
اّلل ورحمال الوله يف الالتّلل ٰ
اّلل ورحمال الوله وحيء الاله ٰ
إىل رج الالل حي الالع ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  ،فءعالر إىل للالالي لل الاله السالالم
اّلل صاللا ٰ
فاحمت الاال لالالذلم أصالالحاب رحمالالو ٰ
اّلل إي أرعد كما ةاى ال وهالو يوع الذ رعالد ال فتفالل يف ل ل اله فمالا رعالدى
فعقد له اللوامل فقا  :اي رحمو ٰ
بعد عوةه فمضا  ،زا  :رواع الط اي.

اّلل بالالن لمالالا
[ىف جممعــ أيضـ ـاف ج  8ص  ]216زالالا  :ولالالن ع الالل بالالن لمالالر زالالا  :زلالالت لعءالالد ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يقالالو يالالو
اّلل صالاللا ٰ
ظالالدفي لالالن للالالي لل الاله السالالم  ،زالالا َ :سعالالت رحمالالو ٰ
اّلل
اّلل ورحم الوله فكالالاىن أااالالا ال مالالا عالالل رحمالالو ٰ
اّلل ورحم الوله وحيءالاله ٰ
ن ال  :لطالالني الاايالالة رجالالم حيالالع ٰ
اّلل لل ه (وآله)
صلا ٰ
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وحمالالل وهالالو حيتضالاللما وكالالا للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم أرعالالد عالالن نالالا احلصالالن  ،فالالدفعما ال الاله
اّلل لل ه  ،زا  :رواع الط اي.
اّلل عا ةتاعت اخل ل ظن فتحما ٰ
فم و ٰ
اّلل
اّلل صاللا ٰ
[يف جممع أيضاف ج  8ص  ]210زا  :ولن لمالاا بالن ظصالني زالا  :زالا رحمالو ٰ

اّلل ورحم الوله فالطاهالالا لل الالا لل الاله
اّلل ورحم الوله وحيءالاله ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :لطالالني الاايالالة رجالالم حيالالع ٰ
السم  ،زا  :رواع الط اي أبحماا د (أزالو ) ورواع اللسالاهي أيضالا يف نصاهصاله (ص  )7ابنالتمال
يف اللف .
اّلل
[ىف جممع أيضاف ج  8ص  ]210زا  :ولن ابن لءاا زا  :بعر رحمو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل إىل ن ال أظسءه زا أاب بكا ال فاجل علمزعا وعالن ععاله  ،فلمالا كالا
صلا ٰ
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
عالالن الغالالد بعالالر لمالالا فاجالالل علمزعالالا جيالالا أصالالحابه وجيءلالاله أصالالحابه فقالالا رحمالالو ٰ
اّلل
اّلل ورحمالوله ي ياجالل ظالن يفالتّلل ٰ
اّلل ورحمالوله وحيءاله ٰ
(وآله) وحمل  :لطني الااية غالدا رجالم حيالع ٰ
للاع فاذا هو ي التكا ل ل اله فتفالل يف ل ل اله ا فالل ال اله الاايالة فمزهالا
لل ه  ،فثار اللاا فقا  :أين ٰ
اّلل لل ه  ،زا  :رواع الط اي.
ففتّلل ٰ
[هتـ يب التهـ يب ابــن ح ــر العســقالين ج  ٢ص  ]66٢زالالا  :وروى حمالالعد بالالن أ وزالالاص وأبالالو
هاياة وحممل بن حمعد وبايدة وأبو حمع د وابن لمالا ولمالاا بالن ظصالني وحماللمة بالن ا كالوع ال واملعالىن

اّلل
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زالالا يالالو ن ال  :لطالالني الاايالالة غالالدا رجالالم حيالالع ٰ
واظالالد ال أ اللالالي صالاللا ٰ
اّلل للالا يدياله فالطاهالا لل الا لل اله السالم وزالا أيضالا يف (ج  7ص
اّلل ورحمالوله يفالتّلل ٰ
ورحموله وحيءه ٰ
 )339وأعا ظدير الااية يو ن فاوي أيضا لالن للالا واحلسالني لل ممالا السالم والالزبر بالن العالوا
اّلل بن لماو بن العاص وجابا وغره .
وأ ل لا ا اصاري ولءد ٰ
[مث] إ هاهلا علة عن ا نءار يلاحمع ذكاها يف ناكة هذا الءاب.
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[منها] عا ذكاع الزر اي يف الك اال يف ةفسر آية الللوى يف حمالورة ا ا لالة  ،زالا  :لالن ابالن
لمالالا كالالا لعلالالي لل الاله السالالم فالالمث لالالو كااالالت ىل واظالالدة عالاللمن كااالالت أظالالع إي عالالن محالالا الالاللع ،
ةزوجيه فاطمة  ،وإلطاؤع الااية يو ن  ،وآية الللوى.
[ومنهـ ــا] عال الالا رواع ابال الالن ا فال الالر اجلال الالزرى يف أُحمال الالد الغابال الالة (ج  3ص  )34عسال الاللدا لال الالن الضال الالحاك
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل إىل ن ال جعالل لل الا للالا عقدعتاله فقالا
ا اصاري زا  :ملا حمار اللي صاللا ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ى ى الا للالي لل اله
 :عن نل اللخل فمو آعن  ،فلما ةكل ا اللي صلا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل إىل ج يالالل لل الاله السالالم يضالالحم  ،فقالالا  :عالالا
السالالم  ،فلاالالا الل الي صالاللا ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحم الالل لعلالالي لل الاله الس الالم  :إ
يضالالحكمع زالالا  :إي أظءالاله  ،فقالالا اللالالي صالاللا ٰ
اّلل
ج يل يقو  :إاه حيءم  ،زا  :وبلغت أ حيءي ج يلع زالا  :اعال وعالن هالو نالر عالن ج يالل ٰ
لالالز وجالالل (أزالالو ) وذكالالاع ابالالن ا فالالر اثا الالا يف أحمالالد الغابالالة (ج  5ص  )231وابالالن ظلالالا العسالالقمي
أيض ال الالا يف إص ال الالابته (ج  7القسال ال ال  1ص  )118واملتق ال الالي أيض ال الالا يف كل ال الالز العم ال الالا (ج  6ص )158
واهل تما أيضا يف جممعه (ج  9ص  )126وزا  :رواع الط اي.
[ومنهــا] عالالا رواع ابالالن ا فالالر اجلالالزرى أيضالالا يف أحمالالد الغابالالة (ج  4ص  )31بسالاللدع لالالن احلسالالن ال
اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
يعالالي الءصالالاي ال يقالالو َ :سعالالت أاالالس بالالن عالالالم يقالالو  :أهالالدى لاحمالالو ٰ
اّلل وحيءاله رحمالوله  ،زالا أاالس  :فالاي للالي فقالاع الءالاب ،
وحمل طر  ،فقا  :اللم إهتالىن باجالل حيءاله ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ع الالغو  ،وكلالالت أظالالع أ يكالالو رجالالم عالالن
اّلل صالاللا ٰ
فقلالالت  :إ رحمالالو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل :
اّلل صلا ٰ
ا اصار  ،ا إ لل ا فعل عثل ذلم  ،ا أةا الثالثة فقا رحمو ٰ
اي أاالالس أ نلالاله فقالالد لل تالاله  ،فلمالالا أزءالالل زالالا  :اللم ال وا اللم ال وا ( ، )1زالالا  :وزالالد رواع لالالن أاالالس
غر واظد  ،ظدفلا مح د الطويل

________________

( )1هك الالذا يف أحم الالد الغاب الالة املطء الالوع (وا ) يف املوض الالعني ب الالم عف الالا ة  ،ويف بع الالض ال الالاواايى
(اللم واي) بزاي ة ال امل ال املثلاة التحتاا ة امل د ة ال بعد الم  ،ولعله الصح ّلل  ،فمظ .
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وأبو اهللدى ويغل بن حمات.
اّلل الق الالري زالالا :
[ومنهــا] عالالا ذكالالاع املتقالالي يف كلالالز العمالالا (ج  6ص  )416زالا  :لالالن لءالالد ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فسالالمعته يقالالو :
ظالالدفي أاالالس بالالن عالالالم زالالا  :كلالالت أظلالالع اللالالي صالاللا ٰ
اللمال أطعملالالا عالن طعالالا اجللالة فالالاةا بلحال طالر ع الالوي فوضالل بالالني يديالاله فقالا  :اللمال إهتلالا الالالن حتءالاله
وحيءم وحيع اء م وحيءه اء م  ،زا أاس  :فخاجت فاذا للي ابلءاب  ،فاحمتاذاىن فل آذ لاله ،
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل عثالالل ذلالالم فخاجالالت فالالاذا للالالي ابلءالالاب ،
ا لالالدى فسالالمعت عالالن اللالالي صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل عث الالل ذل الالم
فاحم الالتاذاىن فلال ال آذ ل الاله  ،ا ل الالدى فس الالمعت ع الالن الل الالي ص الاللا ٰ

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :عالا الالذي أبطالا
أظسالع أااله زالا فالماث  ،فالدنل بغالر إذىن فقالا اللالي صاللا ٰ
اّلل ج ت نل فحلءي أاس  ،زا  :اي أاس ت ظلءتالهع زالا  :اي
للاع زا  :اي رحمو ٰ
بم اي ٰ
اّلل لل اله
اّلل ملا َسعالت الالدلوة أظءءالت أ جيالامل رجالل عالن زالوعا فتكالو لاله فقالا اللالي صاللا ٰ
رحمو ٰ

(وآله) وحمل  :ي يضا الاجل خءته زوعه عا ت يءغض حمواه  ،زا  :أناجه ابن لساكا.
[ومنهــا] عالالا رواع اخلط الالع الءغالالدا ي يف اتريالالخ بغالالدا (ج  1ص  )259بسالاللدع لالالن ابالالن لءالالاا
اّلل لل ه (وآله) وحمالل  :ل لالة لالاج ىب إىل السالمامل رأيالت للالا ابب اجللالة
اّلل صلا ٰ
زا  :زا رحمو ٰ
اّلل
اّلل  ،فاطمالة نالرة ٰ
اّلل  ،واحلسن واحلسالني صالفوة ٰ
اّلل للي ظع ٰ
اّلل دمحم رحمو ٰ
عكتواب ي إله إي ٰ
اّلل (اللغة) ال احلع  :بكسا احلامل املمملة والءامل املوظدة امل د ة العىن ا ءوب.
للا ابغضم لعلة ٰ
[ومنها] عا رواع اخلط ع الءغدا ي أيضا يف اتريخ بغالدا (ج  7ص  )411عساللدا لالن أ لءالد
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل فال ك
اّلل صلا ٰ
اّلل أيسع رحمو ٰ
اّلل اجلدىل لن أ حملمة زالت  :اي أاب لءد ٰ
ٰ

اّلل وإي يكو هذاع زالت  :أل س يسع للي لل ه السالم وعالن حيءالهع
للا امللاباع زا  :حمءحا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل أاه كا حيءه.
اّلل صلا ٰ
فاى أفمد للا رحمو ٰ
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[ومنهــا] عالالا ذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  6ص  )414زالالا  :لالالن للالالي لل الاله السالالم
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ظالالني رجعالالت عالالن ن ال  :زالالوي عالالا أظالالع أ ي بالاله
اّلل صالاللا ٰ
زالالا ىل رحمالالو ٰ
الدا ا ع عا  ،زا  :رواع أبو يعلا.
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السالم
إن ٰ
اّلل اذهب احلر وال د والرمد والصداع عن علي علي ٰ
اّلل علي وآل وسلٰم يوم خي
بدعاء النيب صلٰى ٰ
[أقــول] زالالد ةقالالد يف الءالالاب السالالاب ظالالدير لءالالد الالالامحن بالالن أ ل لالالا املالالاوي بطالالاي عتعالالد ة ،
اّلل لل ه (وآله) وحمل لعلي لل ه السم  :اللمال أذهالع للاله احلالا والال ،
وكا ف ه زو اللي صلا ٰ
اّلل ورحم الوله  ،وهالالذا عالالا بق الي عالالن طازالاله الالالي ل ال س ف مالالا القالالو
اّلل ورحم الوله وحيءالاله ٰ
عالالل زولالاله لالاله  :حي الع ٰ
ا نر وها ن اذكاها يف صدر هذا الءاب فلقو :
[خصــائص النســائي ص  ]69روى بسالاللدع لالالن لءالالد الالالامحن بالالن أ ل لالالا إ لل الالا لل الاله السالالم
نالالاج لل لالالا يف ظالالا فالالديد ولل الاله ف الالاب ال الالتامل  ،ونالالاج لل لالالا يف ال الالتامل ولل الاله ف الالاب الص ال ف  ،ا
لالالا الالالامل ف الالاب ا عسالالّلل العالالاي لالالن جء لالاله فلمالالا رجالالل إىل ب تالاله زالالا  :اي أبتالالاع رأيالالت عالالا صالاللل أعالالر
اّلل للالالهع نالالاج لل لالالا يف ال الالتامل ولل الاله ف الالاب الصال ف ونالالاج لل لالالا يف الصال ف ولل الاله
املالالؤعلني رضالالي ٰ
اّلل للاله فقالا
ف اب ال تامل فقا أبو ل لالا  :عالا فطلالت وأنالذ ب الد ابلاله لءالد الالامحن فالاةا لل الا رضالي ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل كالا بعالر إي
اّلل للاله  :إ اللالي صاللا ٰ
له الذي صلل  ،فقا له للا رضالي ٰ
وأى أرعد فديد الاعد فءالزي يف ل الىن ا زالا  :إفالتّلل ل ل الم ففتحتممالا فمالا افالتك تمما ظالن السالالة
 ،و لا ىل فقا  :اللم
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أذهع لله احلا وال فما وجدى ظاا وبا ا ظن يوعا هذا (أزالو ) وذكالاع اهل ثمالي أيضالا يف جممعاله
(ج  9ص  )122وزالالا  :رواع الط ال اي يف ا وحم ال وإحمالاللا ع ظسالالن وذكالالاع امللالالاوي أيضالالا يف كلالالوم
احلقاه رتصاا (ص  )25وزا  :أناجه الديلمي.
[اهليثمــي يف جممع ـ ج  8ص  ]211زالالا  :لالالن حمالالويد بالالن غفلالالة زالالا  :لق لالالا لل الالا لل الاله السالالم
ولل الاله فالالواب يف ال الالتامل فقللالالا  :ي ةغالالم أبرضالاللا هالالذع فالالا أرضالاللا هالالذع عقالالاة ( )1ل سالالت عثالالل أرضالالم ،
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل إىل ن ال زلالالت  :إي
اّلل صالاللا ٰ
زالالا  :فالالاىن كلالالت عقالالاورا فلمالالا بعثالالىن رحمالالو ٰ
أرعد فتفل يف ل ىن فما وجدى ظاا وي با ا وي رعدى ل لاى  ،زا  :رواع الط اي.
[مســند أيب داود الطيالســى ج  2ص  ]1٣روى بسالاللدع لالالن أ عوحمالالا زالالالت َ :سعالالت لل الالا لل الاله
إىل
اّلل صالاللا ٰ
السالالم يقالالو  :عالالا رعالالدى وي صالالدلت علالالذ فالالل رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل الاايالالة ٰ
يو ن (أزو ) ورواع أمحالد بالن ظلءالل أيضالا (ج  1ص  )78وزالا ف اله  :عالا رعالدى علالذ ةفالل اللالي
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يف ل الالىن  ،وذكالالاع اهل ثمالالي أيضالالا يف جممعالاله (ج  9ص  )122وزالالا :
صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
لالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا  :عالالا رعالالدى وي صالالدلت علالالذ عسالالّلل رحمالالو ٰ
وحمالالل وجمالالا وةفالالل يف ل الالىن يالالو ن ال ظالالني ألطالاي الاايالالة زالالا  :رواع أبالالو يعلالالا وأمحالالد ابنتصالالار ،
وذكالالاع ا الالع الطال ي أيضالالا يف الالااي اللضالالاة (ج  2ص  )189وزالالا للالاله ال يعالالي لالالن للالالي لل الاله
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل وجمالي (وحمالاي
اّلل صاللا ٰ
السم ال زا  :عا رعدى ل لاى علالذ عسالّلل رحمالو ٰ
احلدير) كما ةقد عن اهل ثمي  ،وزا  :أناجه أبو اخلر القزويىن.
___________________

( )1أر عقاة أي ابر ة  ،والقاضد احلا.
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اّلل علي وآل وسلٰم حبب
اّلل أمر النيب صلٰى ٰ
أن ٰ
اّلل
السالم وسلمان وأيب ذر واملقداد رضي ٰ
علي علي ٰ
عنهم وهو حيبهم وحيب عماراف
اّلل
[صــحيا الذم ـ ي ج  1ص  ]188روى بسالاللدع لالالن ابالالن بايالالدة لالالن أب الاله زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
اّلل
اّلل أعالالاىن حبالالع أربعالالة وأن ال ىن أاالاله حيالالءم  ،ز الالل  :اي رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :إ ٰ
صالاللا ٰ
َسم للالا زالا  :للالي عاللم ال يقالو ذلالم فالماث ال وأبالوذر واملقالدا وحماللما  ،أعالاىن حبالءم وأنال ي أااله
اّلل
اّلل صالاللا ٰ
حيالالءم (أزالالو ) ورواع ابالالن عاجالالة أيض الا يف صالالح حه يف ابب فضالالاهل أصالالحاب رحمالالو ٰ
لل اله (وآلاله) وحمالل (ص  )14ورواع احلالاك أيضالا يف عسالتدرك الصالالح حني يف (ج  3ص  )131وت
يصالالاا ابحمال أ ذر واملقالالدا وحمالاللما وزالالا  :هالالذا ظالالدير صالالح ّلل للالالا فالالاط عسالالل  ،ورواع أمحالالد
بالالن ظلءالالل أيضالالا (ج  5ص  )351وأبالالو اع ال أيضالالا يف ظل تالاله (ج  1ص  )191واهل تمالالا أيضالالا يف
جممع الاله (ج  9ص  )155وز الالا  :رواع الطال ال اي يف ا وحمال ال  ،وذك الالاع اب الالن ظل الالا أيض الالا يف الالذيع
التمالالذيع (ج  11ص  )286وابالالن لءالالد ال ال أيضالالا يف احمالالت عابه (ج  1ص  )281ويف (ج  2ص
.)557
[كنا العمال ج  ٣ص  ]019زا  :لن ابن لءاا لن للا

211

اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل ز الالا  :إ اجلل الالة اف الالتازت إىل أربع الالة ع الالن
اّلل ص الاللا ٰ
لل الاله الس الالم إ رحم الالو ٰ
أصالالحاىب فالالاعاىن ر أ أظالالءم فااتالالدب صالالم ع الاوعالي وبالالم بالالن أ رابا وطلحالالة والالزبر وحمالالعد
اّلل عالالن هالالؤيمل ا ربعالالة ظالالن
بالالن أ وزالالاص وظذيفالالة بالالن ال مالالا ولمالالار بالالن ايحمالالا فقالالالوا  :اي رحمالالو ٰ

اّلل امللالالافقني  ،وأعالالا هالالؤيمل
لافالالم ٰ
اّلل صالاللا ٰ
الالءم ع زالالا رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :اي لمالالار ٰ
ا ربع الالة فاظ الالده لل الالي اب الالن أ طال الالع  ،والث الالاىن املق الالدا ب الالن ا حم الالو الكل الالدي  ،والثال الالر حم الاللما
الفارحما والاابل أبو ذر الغفالارى (زالا ) أناجاله الطال اي يف ا وحمال (أزالو ) وذكالاع اهل ثمالي أيضالا يف
جممعه (ج  9ص  )155وزا أيضا  :رواع الط اي يف ا وحم .

اّلل
[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]018زالالا  :لالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا  :أةالالا ج يالالل اللالالي صالاللا ٰ
اّلل حيالع عالن أصالحابم فمفالة فالاظءم  ،للالي بالن أ طالالع ،
لل ه (وآله) وحمل فقالا  :اي دمحم إ ٰ
وأبالالو ذر  ،واملقالالدا (احلالالدير) زالالا  :رواع أبالالو يعلالالا (أزالالو ) وذكالالاع اهل ثمالالي أيضالالا يف جممعالاله (ج 9
ص  )117و (ص  )331وزا أيضا ف مما  :رواع أبو يعلا.
اّلل لل اله
[اهليثمي يف جممع ج  8ص  ]22٢زا  :ولن أاس زالا  :جالامل ج يالل إىل اللالي صاللا ٰ
اّلل ةءالالارك وةعالالاىل حيالالع فمفالالة عالالن أصالالحابم اي دمحم  ،ا أاتع فقالالا  :اي دمحم
(وآلالاله) وحمالالل فقالالا  :إ ٰ
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
إ اجللالالة لت الالتاي إىل فمفالالة عالالن أصالالحابم زالالا أاالالس  :فالالار ى أ أحمالالا رحمالالو ٰ

اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
(وآله) وحمل فمءتاله فلق الت أاب بكالا فقلالت  :اي أاب بكالا إي كلالت ورحمالو ٰ
وحمل وإ ج يل زا  :اي دمحم إ اجللة ة تاي إىل فمفة عن أصحابم فلعلم أ ةكالو عاللم  ،ا
لق ت لما بن اخلطاب فقلت له عثل ذلالم  ،ا لق الت للالي ابالن أ طالالع لل اله السالم فقلالت لاله

كما زلت

بكا ولما  ،فقا للي لل ه
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اّلل ةءالالارك
السالالم  :أى أحمالالاله إ كلالالت عالاللم محالالدى ا ّٰلل ةءالالارك وةعالالاىل  ،وإ ت أكالالن عالاللم محالالدى ٰ
اّلل إ أاسالا ظالدفي
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فقالا  :اي رحمالو ٰ
اّلل صاللا ٰ
وةعاىل  ،فالدنل للالا رحمالو ٰ
اّلل ةءالارك
أ ج يل أاتك فقا  :إ اجللة ة تاي إىل فمفة عن أصحابم  ،فا كلت علم محالدى ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل :
اّلل صالاللا ٰ
اّلل لالالز وجالالل  ،فقالالا رحمالالو ٰ
وةعالالاىل  ،وإ ت أكالالن عالاللم محالالدى ٰ
أاالالت عالاللم أاالالت عالاللم  ،ولمالالار بالالن ايحمالالا وحم الالمد ع الالاهد بال ٰالني فضالاللما لاال أجاهالالا وحمالاللما علالالا
أهل الء ت فاختذع صاظءا (زا ) رواع الءزار.
[كنا العمال ج  6ص  ]250ذكالا ظالديثا عساللدا لالن أ ذر زالا  :وملالا كالا أو يالو يف الء عالة
لعثما اجتمل املماجاو وا اصار يف املساللد وجالامل للالي بالن أ طالالع لل اله السالم فاا الا يقالو
اّلل والثلالالامل لل الاله الالالا هالالو
 :إ أظال عالالا ابتالالدأ بالاله املءتالالدهو واطال بالاله اللالالاطقو وةفالالوع بالاله القالالاهلو محالالد ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل (وحمالالاي احلالالدير) إىل أ زالالا  :ا زالالا
أهلالاله والصالالمة للالالا اللالالي دمحم صالاللا ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فقالا
اّلل صاللا ٰ
اّلل أ ج ه ل از للا رحمالو ٰ
للي لل ه السم  :أىفدك ٰ
اّلل حيالالع لل الالا وحيالالع عالالن حيءالالهع زالالالوا :
اّلل أيعالالاك أ حتالالع لل الالا وحتالالع عالالن حيءالاله فالالا ٰ
 :اي دمحم إ ٰ
اللم اع (احلدير) زا  :أناجه ابن لساكا.
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فيما دل على شدة حب النيب (ص) لعلي (ع)
اّلل
[أقـول] وزالد ةقالد يف ابب للالا وفاطمالة واحلسالن واحلسالني للال م السالم هال آ دمحم صاللا ٰ
لل اله (وآلاله) وحمالل يف ج  1ص  )221ظالدير أ حمالاللمة أ لل الا وفاطمالة واحلسالن واحلسالني للال م
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فانالذ احلساللني لل ممالا السالم ووضالعمما
السم زد نلوا للا اللالي صاللا ٰ
يف ظلالالاع وزءلممالالا والتل ال لل الالا لل الاله السالالم ابظالالدى يديالاله وفاطمالالة لل مالالا السالالم اب نالالاى وز الالل
فاطمالالة وزءالالل لل الالا لل ممالالا السالالم  ،وةقالالد أيضالالا ال يف الءالالاب اخلالالاعس والتسالالعني (ص  )161يف أ
ذريالة كالل االي يف صاللءه وذريالة اللالي يف صاللع للالي ال ظالدير ابالن لءالاا إ لل الا لل اله السالم نالل
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل السالم وبالش باله
اّلل لل ه (وآله) وحمل فالا لل اله اللالي صاللا ٰ
للا اللي صلا ٰ
وزالالا ال الاله والتلقالاله وزءالالل بالالني ل ل الاله وأجلسالاله لالالن مي لالاله (اخل) وهالالذا احلالالديثا عالالن أزالالوى عالالا للالالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل لعلالالي لل الاله السالالم  ،وأعالالا بق الالة عالالا للالالا ذلالالم ممالالا
فالالدة ظالالع اللالالي صالاللا ٰ

بفاى لل ه للا العلالة فاحمتمل له ف ما يلي :
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اّلل
[صــحيا الذم ـ ي ج  2ص  ]59روى بسالاللدع لالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا  :زالالا ىل رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل  :اي للالي أظالع لالم عالا أظالع للفسالي  ،وأكالاع لالم عالا أكالاع للفسالا ،
صلا ٰ
احلالالدير (أزالالو ) ورواع أبالالو او الط السالالا أيضالالا يف عسالاللدع (ج  1ص  )25وأمحالالد بالالن ظلءالالل أيضالالا
يف عس الاللدع (ج  1ص  )146وال الالدار زط الالي أيض الالا يف حم الاللله (ص  )44وذك الالاع املتق الالي أيض الالا يف كل الالز
العمال الالا (ج  4ص  )229وز ال الالا  :أناج ال الاله الال الالدورزا  ،ويف (ج  8ص  )58وز ال الالا  :أناج ال الاله أب ال الالو
احمالالحاي يف أعال الاله (ويف ج  8ص  )185وزالالا  :أناجالاله القاض الي لءالالد اجلءالالار يف أعال الاله (ويف ج 8
ص  )195وزا  :أناجه لءد الاماي والء مقا.
اّلل لل اله
[صحيا الذم ي ج  1ص  ]642روى بساللدع لالن أ لط الة زالالت  :بعالر اللالي صاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل
(وآلالاله) وحمالالل ج الالا ف ال م للالالي لل الاله السالالم زالالالت  :فسالالمعت اللالالي صالاللا ٰ
وهو رافل يديه يقو  :اللم ي كتي ظن ةايي لل ا.
[كنــا العمــال ج  5ص  191وج  ٣ص  ]259زالالا  :لالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا  :زالالا رحمالالو
اّلل لل ه (وآله) وحمل يو اخللدي  :اللم إاالم أنالذى لء الدة بالن احلالارث يالو بالدر ومحالزة
اّلل صلا ٰ
ٰ
بن لءد املطلع يو أُظد  ،وهذا للي فم ةدلي فا ا وأات نر الوارفني  ،زا  :أناجه الديلمي.
[مســتدر الصــحيح ج  1ص  ]٣14روى بسالاللدع لالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا  :عاضالالت فالالاةا
اّلل لل الاله (وآلاله) وحمالالل وأى أزالالو  :اللم ال إ كالالا أجل الي زالالد ظضالالا فالالارظي  ،وإ
للالالي اللالالي صالاللا ٰ
اّلل صاللا
كا عتاناا فارفعي  ،وإ كا للءممل فص ىن  ،فقا  :عا زلتع فالالدى  ،فقالا رحمالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :اللمال افالالفه اللمال لافالاله  ،ا زالالا  :زال فقمالالت  ،فمالالا لالالا ىل ذلالالم الوجالالل
ٰ
بعدع (زا احلاك )
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هذا ظدير صح ّلل للا فاط ال خني (أزالو ) ورواع أمحالد بالن ظلءالل أيضالا يف عساللدع (ج  1ص
 83ويف ص  )84عالا العلالالاع (ويف ص  )128ابنالتمال يسالالر يف اللفال  ،ورواع أبالالو او الط السالي
أيضالالا يف عسالاللدع (ج  1ص  )21وأبالالو اع ال أيضالالا يف ظل تالاله (ج  5ص  )96وذكالالاع ا الالع الط ال ي
أيضا يف الااي اللضاة (ج  2ص  )216وزا  :أناجه أبو ظاني.
[اهليثمــي يف جممعـ ج  ٣ص  ]٣8زالالا  :ولالالن رفالالالة بالالن رافالالل بالالن عالالالم بالالن العلالالم ا اصالالاري
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فلالالا ى الافالالاي بعضالالما بعضالالا
اّلل صالاللا ٰ
زالالا  :أزءللالالا يالالو بالالدر ففقالالدى رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ع فوزفالوا ظالالن جالالامل رحمالالو ٰ
اّلل صالاللا ٰ
أفال ك رحمالالو ٰ
اّلل فقالالدىك فقالالا  :إ أاب ظسالالن
وحمالالل ف ال م للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم فقالالالوا  :اي رحمالالو ٰ
وجالالد عغصالالا يف بطلالاله فتخلفالالت لل الاله  ،زالالا  :رواع الط ال اي (أزالالو ) وذكالالاع ابالالن لءالالد ال ال أيضالالا يف
احمت عابه (ج  2ص .)461
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أحب الرلال اىل النيب (ص)
إن علياف (ع) ٰ
[صحيا الذم ي ج  1ص  ]628روى بسلدع لن ابن بايدة لن أب ه زا  :كالا أظالع اللسالامل
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فاطمالالة لل مالالا السالالم وعالالن الاجالالا للالالي لل الاله السالالم
اّلل صالاللا ٰ
إىل رحمالالو ٰ

(أزو ) ورواع احلاك أيضا يف عستدرك الصح حني (ج  3ص  )155وزالا  :هالذا ظالدير صالح ّلل
ايحم الاللا  ،واللس الالاهي أيض الالا يف نصاهص الاله (ص  )29واب الالن لء الالد الال ال أيض الالا يف احم الالت عابه (ج  2ص
)751
[صــحيا الذمـ ي أيضـاف ج  1ص  ]628روى بسالاللدع لالالن ع الالل بالالن لمالالر الت مالالا زالالا  :نلالالت

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ع
اّلل صالاللا ٰ
عالالل لمالن للالالا لاه الالة فسالالالت أي اللالالاا كالالا أظالالع إىل رحمالالو ٰ
زالت  :فاطمة  ،فق ل  :عن الاجا ع زالت  :موجمالا إ كالا عالا للمالت صالواعا زواعالا (أزالو ) ورواع
احل الالاك أيض الالا يف عس الالتدرك الص الالح حني (ج  3ص  )157وز الالا  :ه الالذا ظ الالدير ص الالح ّلل اإلحم الاللا
واخلط ع الءغدا ي أيضا يف اترهه (ج  11ص  )431وابن لءد الال أيضالا يف احمالت عابه (ج  2ص
 )751واملتقي أيضا يف كلز العما (ج  6ص  )411وزا  :أناجه
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اخلط الالع وابالالن الللالالار  ،وا الالع الط ال ي أيضالالا يف ذنالالاهاع (ص  )35وزالالا  :ناجالاله ابالالن لء الالد وما
بعد زوهلا  :زواعا كلمة (جدياا بقو احل ).
[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]250روى بسالاللدع لالالن ع الالل بالالن لمالالر زالالا  :نلالالت عالالل أعالي
للالالا لاه الالة فسالالمعتما عالالن ورامل احللالالاب وهالي ةسالالاهلا لالالن للالالي لل الاله السالالم فقالالالت  :ةسالالالي لالالن
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل عالالن للالالي وي يف
اّلل صالاللا ٰ
اّلل عالالا ألل ال رجالالم كالالا أظالالع إىل رحمالالو ٰ
رجالالل و ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل عالالن اعاأةالاله ال ةعالالي اعالاأة للالالي
اّلل صالاللا ٰ
ا ر اعالاأة كااالالت أظالالع إىل رحمالالو ٰ
لل اله السالم ال زالا  :هالذا ظالدير صالح ّلل اإلحماللا (أزالو ) ورواع اللسالاهي أيضالا يف نصاهصاله (ص
.)29
[خصائص النسائي ص  ]18روى بسلدع لن ع ل بالن لمالر زالا  :نلالت عالل أ للالا لاه الة
يسالالاهلا عالالن ورامل احللالالاب لالالن للالالي لل الاله السالالم فقالالالت  :ةسالالالىن لالالن رجالالل عالالا ألل ال أظالالدا كالالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل عله  ،وي أظع ال ه عن اعاأةه.
اّلل صلا ٰ
أظع إىل رحمو ٰ
[مسند اممام أْحـد بـن حنبـ ج  0ص  ]15٢روى بساللدع لالن اللعمالا بالن ب الر زالا  :احمالتاذ
اّلل
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل فسالمل صالوى لاه الة لال الا وهالا ةقالو  :و ٰ
اّلل صلا ٰ
أبو بكا للا رحمو ٰ
لقالالد لاف الت أ لل الالا أظالالع ال الالم عالالن أ وعالالىن ع الاةني أو فالالماث  ،فاحمالالتاذ أبالالو بكالالا فالالدنل فالالاهوى
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل صاللا ٰ
ال ما فقالا  :اي بلالت فماالة أي أَسعالم ةالافعني صالوةم للالا رحمالو ٰ
(أزالو ) ورواع اللسالالاهي أيضالالا يف نصاهصالاله (ص  )28وزالالا ف اله  :فالالاهوى هلالالا ل لطممالالا وزالالا هلالالا  :اي
اّلل
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فاعسالالكه رحمالالو ٰ
اّلل صالاللا ٰ
بلالالت فماالالة أراك ةالالافعني صالالوةم للالالا رحمالالو ٰ

اّلل لل ه (وآله) وحمل وناج أبو بكا عغضءا (احلدير) وذكاع اهل ثمالي أيضالا يف جممعاله (ج 9
صلا ٰ
ص  )126وزا رواع الءزار  ،ورجاله رجا الصح ّلل  ،ورواع الط اي (ااتما).
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[أســد الغابــة ابــن ا ـ اجلــارى ج  5ص  ]50٢روى بسالاللدع لالالن ععالالاذة الغفاريالالة زالالالت  :كلالالت
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل أنالالاج ععالاله يف ا حمالالفار أزالالو للالالا املاضالالا وأ اوي
اّلل صالاللا ٰ
أا سالالا باحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ب الالت لاه الالة وللالالي لل الاله السالالم
اّلل صالاللا ٰ
اجلاظالالا  ،فالالدنلت للالالا رحمالالو ٰ
نارج عن للدع فسمعته يقو  :اي لاه ة إ هذا أظالع الاجالا إي وأكالاعم لل ٰالي فالالايف لاله ظقاله
وأكاعي عثواع.
[أقــول] وذكالالاع ابالالن ظلالالا أيضالالا يف إصالالابته (ج  8ص  )183وا الالع الط ال ي أيضالالا يف ال الااي
اللضالالاة (ج  2ص  )161وزالالا  :أناجالاله اخلللالالدي ويف (ص  )219ب الزاي ة وه الي  :زالالالت  :فلمالالا
أ جالاى ب لمالالا وبالالني للالالي لل اله السالالم ابلءصالالاة عالالا جالالاى رجعالت لاه الالة إىل املديلالالة فالالدنلت لل مالالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل
اّلل صاللا ٰ
فقلالت هلالالا  :اي أ املالالؤعلني ك الف زلءالالم ال الالو بعالالد عالا َسعالالت رحمالالو ٰ
يقو لم ف ه عا زالا ع زالالت  :اي ععالاذة ك الف يكالو زلالي لاجالل كالا إذا نالل لل ٰالي وأ للالدى ي

اّلل
ميل عن اللاا ال ه فقلت له  :اي أبالة إاالم لتالدمين اللاالا إىل للالي  ،فقالا  :اي بل الة َسعالت رحمالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو  :اللاا إىل وجه للي لءا ة  ،وزا أيضا  :أناجه اخلللدي.
صلا ٰ
اّلل
اّلل صالاللا ٰ
[أســد الغابــة ابــن ا ـ ج  5ص  ]620روى بسالاللدع لالالن أ هاف ال عالالوىل رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل هالالو ألت ال أ
اّلل صالاللا ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زالالا  :كااالالت أع الي أعالالة لاحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل جامل عن املسلد فوجد لل الا وفاطمالة عضالطلعني
اّلل صلا ٰ
وأعا  ،إ رحمو ٰ
وزد غ تمما ال مس  ،فقا للد رأحم مما ولل ه كسامل ن ال ي فمالدع وامالا ا زالا  :زوعالا أظالع
اب وظاضا فمث عااى  ،زا  :أناجه أبو عوحما.

ه َ َ َ َّ َ َ َ
ّٰلل َو ٰمذا ٰٰك َن َ َ ه ُ
ذدى َ َ ه ُ
ّٰلل
َّليذن ه
[الاخمشري يف الكشاف] يف ذيل ةفسر زوله ةعاىل ْ :إال ىلع َ ْ
َ ٌُ
ُ َ ٰ َ ُ ْ َّ َ ه َ
ّٰلل ب ه
اس ل َبؤف
انل ْ
ِْل ْضيع ْإيمانكم ْإن َ ْ
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َح ٌ
يم ىف حمورة الءقاة  ،زا  :وحيكالا لالن احللالاج أااله زالا للحسالن ال والاالاها أااله يعالي الءصالاى ال
ْ
اّلل (ا زالالا ) وللالالي عالاللم وهالالو ابالالن ل ال
عالالا رأيالالم يف أ ة الاابع فق الاأ زولالاله  :إي للالالا الالالذين هالالدى ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل ونتله للا ابلته وأزاب اللاا ال ه وأظءم .
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ

اّلل
اّلل صاللا ٰ
[كنا العمال ج  ٣ص  ]90زا  :زلت لعاه ة  :عن كا أظع اللاا إىل رحمو ٰ
لل ه (وآله) وحمل ع زالت  :للي بن أ طالع زلت  :أي فيمل كا حمالءع ناوجالم لل الهع زالالت
اّلل  ،زالالا  :أناجالاله
اّلل زالالت  :وكالالا ذلالالم عالالن زالالدر ٰ
 :ت ةالزوج أبالالوك أعالالمع زلالالت  :ذلالالم عالالن زالالدر ٰ
الءزار.
[الــرايض النضـرة ج  1ص  ]2٣2زالالا  :ولالالن جممالالل زالالا  :نلالالت عالالل أ للالالا لاه الالة فسالالاهلا
اّلل  ،وحماهلا لن للي لل ه السالم فقالالت  :حمالالت
لن عسااها يو اجلمل فقالت  :كا زدرا عن ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل وموج أظع اللاا كا ال ه.
اّلل صلا ٰ
لن أظع اللاا إىل رحمو ٰ

[الـرايض النضـرة ج  1ص  ]2٣2زالا  :وللمالا ال أي ولالن لاه الة ال وزالد ذكالا للالدها للالي لل اله
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل علاله وي اعالاأة
اّلل صلا ٰ
السم فقالت  :عا رأيت رجم كا أظع إىل رحمو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل عالن اعاأةاله ال ةعالي اعالاأة للالي لل اله السالم ال زالا :
اّلل صاللا ٰ
أظالع إىل رحمالو ٰ
ناجه املخلع واحلاف الدع قا.
[الرايض النضرة ج  1ص  ]2٣1زا  :ولن ععاوية بالن فعلءالة زالا  :جالامل رجالل إىل أ ذر وهالو
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فقالا  :اي أاب ذر أي ختال ىن أبظالع اللالاا ال المع
اّلل صاللا ٰ
يف عسلد رحمو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  ،زالالا  :أي
اّلل صالاللا ٰ
فالالاىن ألالالاال أ أظالالع اللالالاا ال الالم أظالالءم إىل رحمالالو ٰ

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل هالو ذاك ال ال خ ال وأفالار
اّلل صاللا ٰ
ورب الكعءالة أظالءم إي أظالءم إىل رحمالو ٰ
إىل للي لل ه السم ال زا  :ناجه املم  ،أي يف حمرةه.
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اّلل
إن علياف (ع) أحب اخللق اىل ٰ
ورسول (ص)
[صــحيا الذم ـ ي ج  1ص  ]188روى بسالاللدع لالالن السالالدى لالالن أاالالس ابالالن عالالالم زالالا  :كالالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل طر فقا  :اللم إهتىن أبظع نلقم ال الم أيكالل ععالي هالذا
للد اللي صلا ٰ
الطر فلامل للي لل اله السالم فاكالل ععاله زالا المعالذي  :وزالد روى عالن غالر وجاله لالن أاالس (أزالو )
ورواع اللسالالاهي أيضالالا يف نصاهصالاله (ص  )5وزالالا ف الاله  :فلالالامل أبالالو بكالالا ف الا ع ا جالالامل لمالالا فالالا ع ا
جامل للي لل ه السم فاذ له  ،ورواع ابالن ا فالر أيضالا يف أُحمالد الغابالة (ج  4ص  )31وزالا ف اله :
فلامل أبو بكا فا ع ا جامل لثما فا ع فلامل للي لل ه السم فاذ له وذكالاع ا الع الطال ي أيضالا
يف ذناهاع (ص  )61وزا  :ناجه المعذي والءغوى يف املصاب ّلل يف احلسالا وأناجاله احلالاىب  ،ويف
الالااي اللضالالاة (ج  2ص  )161وزالالا ف الاله أاالس  :فلالالامل للالالي لل الاله السالم فا ةالاله ا جالالامل فا ةالاله
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :عالالا ظءسالالم لالالي أو عالالا
فالالدنل يف الثالثالالة أو يف الاابعالالة فقالالا لالاله اللالالي صالاللا ٰ
للاع زا  :ج ت فا ي أاس ا ج ت فالا ىن أاالس زالا  :اي أاالس عالا محلالم للالا
أبطا بم لىن اي ٰ

عا

211

صالاللعتع زالالا  :رجالالوى أ يكالالو رجالالم عالالن ا اصالالار  ،فقالالا  :اي أاالالس أو يف ا اصالالار نالالر عالالن
لليع أو أفضل  ،زا  :ناجه لماو بن فاهني.
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]264روى بسلدع لالن حيالىي بالن حمالع د لالن أاالس بالن عالالم زالا
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل صاللا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل فقد لاحمو ٰ
اّلل صلا ٰ
 :كلت أند رحمو ٰ
فاخ ع وى فقا  :اللم إهتىن أبظع نلقم ال م أيكل ععا عن هذا الطر زا  :فقلالت  :اللمال
اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
اجعلالاله رجالالم عالالن ا اصالالار  ،فلالالامل للالالي لل الاله السالالم فقلالالت  :إ رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل للالالا ظاجالالة  ،ا
اّلل صالاللا ٰ
وحمالل للالالا ظاجالالة  ،ا جالالامل فقلالالت  :إ رحمالالو ٰ

اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :افالالتّلل فالالدنل فقالالا رحمالالو ٰ
اّلل صالاللا ٰ
جالالامل فقالالا رحمالالو ٰ
(وآلالاله) وحمالالل  :عالالا ظءسالالم للال ٰالاع فقالالا  :إ هالالذع آنالالا فالالمث ع الااى يالالا ي أاالالس يالالزل أاالالم للالالا
اّلل َسعالالت لالالاملك فاظءءالالت أ
ظاجالالة  ،فقالالا  :عالالا محلالالم للالالا عالالا صالاللعتع فقلالالت  :اي رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :إ الاجالالل زالالد حيالالع زوعالاله
اّلل صالاللا ٰ
يكالالو رجالالم عالالن زالالوعي  ،فقالالا رحمالالو ٰ
(زا احلالاك ) هالذا ظالدير صالح ّلل للالا فالاط ال ال خني  ،ا زالا  :وزالد رواع لالن أاالس عالالة عالن
أص الالحابه ماي ة لل الالا فمف الالني افس الالا ا ص الالحت الاواي الالة ل الالن لل الالي لل الاله الس الالم وأ حم الالع د اخل الالدري
وحمالالف لة (أزالالو ) وذكالالاع اهل ثمالالي أيضالالا يف جممعالاله (ج  9ص  )125وزالالا يف آنالالاع  :ويف روايالالة كلالالت

اّلل لل ه (وآله) وحمل يف ظاه وزد أي بطاها  ،ويف رواية زالا  :أهالدى أ أميالن إىل
عل اللي صلا ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فقالا :
اّلل لل ه (وآله) وحمل طاهاا بني رغ فني فلالامل اللالي صاللا ٰ
اللي صلا ٰ
هالالل للالالدك فالالاملع فلاملةالاله ابلطالالاها (ا زالالا ) رواع الط ال اي يف ا وحم ال والكءالالر ابنتصالالار  ،وأب الالو
يعلا ابنتصار إي أاه زا  :فلامل أبو بكا فا ع ا جامل لما فا ع ا جالامل للالي لل اله السالم فالاذ
له.
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[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]262روى بسالاللدين لالالن اثبالالت الءلالالاي أ أاالالس بالالن عالالالم كالالا
فالالاك ا فالالااتع دمحم بالالن احللالالاج يعالالو ع يف أصالالحاب لالاله فلالالاى احلالالدير ظالالن ذكالالاوا لل الالا لل الاله السالالم
فتلقصالاله دمحم بالالن احللالالاج فقالالا أاالالس  :عالالن هالالذاع أزعالالدوي فازعالالدوع فقالالا  :اي بالالن احللالالاج أي أراك
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ابحلال لقالد
ةلقع للي بن أ طالالع لل اله السالم ع والالذي بعالر دمحما صاللا ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل بالني يدياله وكالا كالل يالو هالد بالني يالدى رحمالو
اّلل صاللا ٰ
كلت نا رحمالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل غالالم عالالن أبلالالامل ا اصالالار فكالالا ذلالالم ال الالو يالالوعا فلالالاملى أ أميالالن
اّلل صالاللا ٰ
ٰ
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل بطالالر فوضالالعته بالالني يالالدى رحمالالو ٰ
اّلل صالاللا ٰ
عالالوية رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :اي أ أميالالن عالالا هالالذا الطالالاهاع زالالالت :
اّلل صالاللا ٰ
(وآلالاله) وحمالالل  ،فقالالا رحمالالو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :اللمال ج الىن أبظالع
اّلل صلا ٰ
هذا الطاها أصءته فصلعته لم  ،فقا رحمو ٰ
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
نلقالالم ال الالم وإي أيكالالل ععالالا عالالن هالالذا الطالالاها  ،وضالالاب الءالالاب فقالالا رحمالالو ٰ

(وآلالاله) وحمالالل  :اي أاالالس أااالالا عالالن للالالا الءالالابع زلالالت  :اللمال اجعلالاله رجالالم عالالن ا اصالالار  ،فالالذهءت
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل للالالا ظاجالالة ،
اّلل صالاللا ٰ
فالالاذا للالالي لل الاله السالالم ابلءالالاب  ،زلالالت  :إ رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
فل الالت ظالالن زمالالت عقالالاعا فل ال ألءالالر أ ضالالاب الءالالاب  ،فقالالا رحمالالو ٰ
وحمالالل  :اي أاالالس إذهالالع فا نلالاله فلسالالت أبو رجالالل أظالالع زوعالاله ل ال س هالالو عالالن ا اصالالار  ،فالالذهءت
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
فا نلته فقا  :اي أاس زالاب ال اله الطالر زالا  :فوضالعته بالني يالدى رحمالو ٰ
وحمالالل فالالاكم ع عالالا  ،زالالا دمحم بالالن احللالالاج  :اي أاالالس كالالا هالالذا الحضالالا علالالمع زالالا  :اع ال زالالا :
الس الالم بع الالد عق الالاعا ه الالذا وي أللال ال أظ الالدا يلتقص الاله إي
ألط الالىن ٰ
ابّلل لم الالدا أ ي أا الالتقع لل الالا لل الاله ٰ
أفلت له وجمه.

اّلل بالالن أ طلحالالة
[حليــة ا وليــاء يب نعــيم ج  ٣ص  ]668روى بسالاللدع لالالن احمالالحاي ابالالن لءالالد ٰ
لن أاس زا  :بعثتي أ حمل إىل
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اّلل لل ه وآله وحمل بطر ع وى وععه أرغفة عالن فالعر فاة تاله باله فوضالعته بالني يدياله
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
 ،فقا  :اي أاس أ ع للا عن أيكل ععلا عن هذا الطر  ،اللم آةلا نر نلقالم فخاجالت فلال ةكالن
ىل الالة إي رجالالل عالالن أهلالالي آة الاله فالالا لوع فالالاذا أى بعلالالا بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم فالالدنلت فقالالا :
أعالالا وجالالدى أظالالداع زلالالت  :ي  ،زالالا  :أااالالا فلاالالاى فلال أجالالد أظالالدا إي لل الالا لل الاله السالالم ففعلالالت
اّلل  ،فقالالا :
ذلالالم فالالمث ع الااى ا ناجالالت فاجعالالت فقلالالت  :هالالذا للالالي بالالن أ طالالالع اي رحمالالو ٰ
إهالالذ لالاله اللم ال وإي اللم ال وإي  ،وجعالالل يقالالو ذلالالم ب الالدع وأفالالار ب الالدع ال مالالىن حياكمالالا  ،زالالا  :رواع
اجل الغفر لن أاس.
[اتريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي ج  6ص  ]2٢2روى بسالاللدع لالالن أ اهللالالدى لالالن أاالالس زالالا :
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل بطالالاها فقالالا  :اللمال آةالالىن أبظالالع نلقالالم ال الالم أيكالالل عع الي
أةالالا اللالالي صالاللا ٰ
فلامل للي لل ه السم فحلءته عاةني فلامل يف الثالثة فاذاالت لاله فقالا  :اي للالي عالا ظءسالمع زالا
 :هالالذع فالالمث عالااى زالالد ج تمالالا فحلءالالي أاالالس  ،زالالا  :ت اي أاالالسع زالالا َ :سعالالت لوةالالم اي رحمالالو
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل الاجالل حيالع زوعاله
اّلل فاظءءت أ يكو رجم عن زوعا  ،فقالا اللالي صاللا ٰ
ٰ
(أزو ) ورواع اثا ا يف (ج  9ص .)369
[أسد الغابة ابن ا ـ ج  0ص  ]64روى بساللدع لالن ابالااه لالن أاالس زالا  :أهالدى إىل اللالي
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل طالر فقالا  :اللمال إهتالىن أبظالع نلقالم ال الم فلالامل للالي لل اله السالم
صلا ٰ
فاكل ععه.
اّلل لل ه (وآله)
اّلل صلا ٰ
[كنا العمال ج  ٣ص  ]04٣زا  :لن أاس أ أ حمل أةت رحمو ٰ
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل  :اللمال إهتالي
وحمل حبلمى زد فو ن أبض المن ومخاهن فقا اللي صلا ٰ
أبظع نلقم أيكل ععا هذا الطاها  ،زا أاس  :فلامل للي بن أ طالع
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اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فقلالالت  :هالالو للالالا
اّلل صالاللا ٰ
لل الاله السالالم فقالالا  :احمالالتاذ ىل للالالا رحمالالو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
ظاجة وأظءءت أ جيامل رجل عن ا اصار فاجل ا لا  ،فسالمل رحمالو ٰ
وحمل صوةه فقا  :أ نل اي للي اللم واي اللم واي  ،زا  :أناجه ابن لساكا.
[كنا العمال ج  ٣ص  ]04٣روى بسلدع لن لماو بن يلار لن أاس زا  :كلت عالل رحمالو
اّلل لل ه (وآله) وحمل يف بستا فاهدى للا طاها ع وى فقا  :اللم إهتىن أبظالع اخللال
اّلل صلا ٰ
ٰ
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل
اّلل ص الاللا ٰ
الس الالم فقل الالت  :رحم الالو ٰ
ال الالم فل الالامل لل الالي ب الالن أ طال الالع لل الاله ٰ
اّلل
اّلل صالاللا ٰ
ع الالغو فاجالالل  ،ا جالالامل بعالالد حمالالالة و ي الءالالاب ور ةالاله عثالالل ذلالالم  ،ا زالالا رحمالالو ٰ

اّلل كلالالت أطمالالل أ يكالالو
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :اي أاالالس افالالتّلل لالاله فطاملالالا ر ةالاله  ،فقلالالت  :اي رحمالالو ٰ
اّلل
اّلل صالاللا ٰ
رجالالم عالالن ا اصالالار  ،فالالدنل للالالي بالالن أ طالالالع فاكالالل ععالاله عالالن الطالالر فقالالا رحمالالو ٰ
لل ه (وآله) وحمل  :املامل حيع زوعه (زا ) أناجه ابن لساكا وابن الللار.
[ذخــائر العقــىب للمحــب الط ـ ي ص  ]٣2زالالا  :ونالالاج اإلعالالا أبالالو بكالالا دمحم بالالن لمالالا بالالن بكالالر
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ط الرا فسالالما
اّلل صالاللا ٰ
الللالالار وزالالا  :لالالن أاالالس بالالن عالالالم ز ال ٰدعت لاحمالالو ٰ
وأكل لقمة  ،ا زا  :اللم إهتىن أبظع اخلل ال م وإي  ،فاةا للي لل اله السالم فضالاب الءالاب
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل للالا ظاجالة ،
اّلل صاللا ٰ
فقلت  :عالن أاالتع زالا  :للالي  ،زلالت  :إ رحمالو ٰ

ا أكل لقمة وزا عثالل ا وىل فضالاب للالي لل اله السالم فقلالت  :عالن أاالتع زالا  :للالي  ،زلالت :
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل للالالا ظاجالالة  ،ا أكالالل لقمالالة وزالالا عثالالل ا وىل فضالالاب
اّلل صالاللا ٰ
إ رحمالالو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل صاللا ٰ
للي لل ه السم فقلت  :عن أاتع زا  :للي زلت  :إ رحمو ٰ
للا ظاجة ا أكل
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اّلل لل ه (وآله) وحمالل :
اّلل صلا ٰ
لقمة وزا عثل ذلم زا  :فضاب للي ورفل صوةه فقا رحمو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ةءس ال ا زالالا :
اي أاالالس إفالالتّلل الءالالاب  ،زالالا  :فالالدنل فلمالالا رآع اللالالي صالاللا ٰ
احلمد ّٰلل الذي جعلم فاي أ لو يف كل لقمة أ أية ىن أبظع اخللال ال اله وإي فكلالت أاالت  ،زالا

اّلل
اّلل صالاللا ٰ
 :والالالذي بعثالالم إي ضالالاب الءالالاب فالالمث ع الااى ويالالا ي أاالالس  ،زالالا  :فقالالا رحمالالو ٰ
اّلل صاللا
لل ه (وآله) وحمل  :ت ر ةالهع زلالت  :كلالت أظالع ععاله رجالم عالن ا اصالار فتءسال رحمالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل وزا  :عا يم الاجل للا زوعه.
ٰ
[الــرايض النضــرة للمحــب الط ـ ي ج  1ص  ]2٣2زالالا  :ولالالن حمالالف لة زالالا  :أهالالدى اع الاأة عالالن
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل طالالرين بالالني رغ فالالني فقالالدعت ال الاله الطالرين فقالالا
اّلل صالاللا ٰ
ا اصالالار إىل رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :اللمال إهتالالي أبظالالع نلقالالم ال الالم وإىل رحم الولم (زالالا ) ا ذكالالا ععالالىن
صالاللا ٰ
ظدير الللار يعي احلدير املتقالد آافالا لالن ذنالاها العقال  ،ا زالا  :وزالا يف آنالاع  :فاكالل عالل
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ظالالن فل الا (أزالو ) وذكالاع اهل ثمالي أيضالا يف جممعالاله (ج  9ص
اّلل صاللا ٰ
رحمالو ٰ
 )126ابنتمال يف اللف وزا يف آنالاع  :اللمال أ نالل لل ٰالي أظالع نلقالم ال الم أيكالل ععالا عالن
هذا الطر  ،فدنل للي لل ه السم فقا  :اللم واي (زا ) رواع الءزار والط اي ابنتصار.
اّلل صالاللا
[اهليثمــي يف جممعـ ج  8ص  ]21٣زالالا  :ولالالن أاالالس بالالن عالالالم زالالا  :أهالالدي لاحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل أط الالار فقسالالمما بالالني اسالالاهه فاصالالاب كالالل اعالاأة علمالالا فمفالالة فاصالالءّلل للالالد بعالالض
ٰ
اسالالاهه صالالف ة أو غرهالالا فاةتالاله الالن فقالالا  :اللم ال إهتالالي أبظالالع نلقالالم ال الالم أيكالالل ععالالا عالالن هالالذا ،
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
فقلت  :اللم اجعله رجالم عالن ا اصالار  ،فلالامل للالي لل اله السالم فقالا رحمالو ٰ

اّلل
(وآلالاله) وحمالالل اي أاالالس أااالالا عالالن للالالا الءالالاب فلاالالاى فالالاذا للالالي لل الاله السالالم فقلالالت  :إ رحمالالو ٰ
اّلل
صلا ٰ
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اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل صاللا ٰ
لل ه (وآله) وحمل للا ظاجة  ،ا ج الت فقمالت بالني يالدي رحمالو ٰ
فقا  :أااا عن للا الءاب فاذا للي لل ه السم ظن فعل ذلم فالماث  ،فالدنل مي الا وأى نلفاله
اّللع فقالالا  :هالالذا آنالالا فالالمث عالااى
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :عالالن ظءسالالم رمحالالم ٰ
فقالالا اللالالي صالاللا ٰ

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :عالا محلالم للالا
اّلل صاللا ٰ
يا ي أاس يزل أام للا ظاجة  ،فقالا رحمالو ٰ
اّلل صاللا
اّلل َسعت لاملك فاظءءت أ يكو عن زوعي فقا رحمالو ٰ
عا صلعتع زلت  :اي رحمو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :إ الاجل زد حيع زوعه إ الاجل زد حيع زوعه  ،زاهلا فالماث  ،زالا  :رواع
ٰ
الءزار.
اّلل لل اله
[اهليثمي يف جممع أيضـاف ج  8ص  ]21٣زالا  :ولالن ابالن لءالاا زالا  :اةالا اللالي صاللا ٰ
(وآله) وحمل بطر فقا  :اللم إهتي أبظع نلقم ال م  ،فلالامل للالي لل اله السالم فقالا  :اللمال
واي  ،زا  :رواع الط اي.
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ابب

اّلل علي وآل وسلٰم من فاطمة
إن علياف (ع) أعا على النيب صلٰى ٰ
السالم
عليها السالم وفاطمة أحب الي من علي علي ٰ
[أسد الغابة ابن ا ج  5ص  ]511روى بسلدع لالن للالي بالن أ طالالع لل اله السالم يقالو
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحم الالل فقلالالت  :أيل الالا أظ الالع ال الالم أى أو فاطمالالة ز الالا :
اّلل صالاللا ٰ
 :حمالالالت رحمالالو ٰ
للي علما.
فاطمة أظع إي علم وأات ألز ٰ

[خصــائص النســائي ص  ]6٢روى بسالاللدع لالالن رجالالل زالالا َ :سعالالت لل الالا لل الاله السالالم للالالا امللال
اّلل لل م الالا)
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل فاطم الالة (حم الالم ٰ
اّلل ص الاللا ٰ
ابلكوف الالة يق الالو  :نطء الالت إىل رحم الالو ٰ
اّلل أى أظع ال م أ هيع زا  :هي أظع إي علالم وأاالت ألالز للالي
فزوجي  ،فقلت  :اي رحمو ٰ
علما.

[كنا العمال ج  ٣ص  ]686زالا  :لالن للالي لل اله السالم زالا  :أر ى أ أنطالع إىل رحمالو
اّلل لل ه (وآله) وحمل ابلته فقلت  :عالا ي عالن فاليمل  ،ا ذكالاى صاللته ولاهدةاله فخطءتمالا
اّلل صلا ٰ
ٰ
ال ه فقا  :هل لم عن فيملع زلت  :ي  ،زا  :فاين رلم احلطم ة الي
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ألط ت الالم ي الالو ك الالذا وك الالذاع فقل الالت  :ه الالي لل الالدى ز الالا  :فالطم الالا فالط تم الالا إايه الالا فزوجل م الالا  ،فلم الالا
أ نلمالالا للالالي زالالا  :ي حتالالداث ف ال ا ظالالن آة كمالالا فلالالاملى ولل لالالا كسالالامل ال أو زط فالالة ال فلمالالا رأيلالالاع
اّلل
خت خ الاللا فقالالا  :عكااكمالالا  ،فالالدلا ابىمل ف الاله عالالامل فالالدلا ف الاله ا رفالاله لل لالالا  ،فقلالالت  :اي رحمالالو ٰ
أهالالا أظالالع ال الالم أ أىع زالالا  :هالالي أظالالع إي علالالم وأاالالت ألالالز إي علمالالا (زالالا ) أناجالاله احلم الالدي
وأمحالد بالالن ظلءالالل والعالالدي وعسالد والالالدورزي والء مقالالي (أزالالو ) وذكالاع ا الالع الطال ي أيضالالا يف ذنالالاهاع
(ص  )29وزا  :أناجه حيىي بن ععني.
[كنا العمال ج  ٣ص  ]128زا  :فاطمة أظع إي علم وأات ألز للي علما زالاله ال أي اللالي
اّلل لل ه (وآله) وحمل ال لعلي لل ه السالم  ،زالا  :أناجاله الطال اي يف ا وحمال لالن أ هايالاة
صلا ٰ
(أزالو ) وذكالاع امللالاوي أيضالا يف فال ض القالديا يف املالع (ج  4ص  )422وزالا  :أناجاله الطال اي يف
ا وحمال لالالن أ هايالالاة وزالا  :إاالاله صالالح ّلل  ،ويف كلالالوم احلقالاه (ص  )96وزالالا أيضالالا  :للطال اىن ،
وذكاع اهل ثمي أيضا يف جممعه (ج  9ص  )173وزا  :لن أ هايالاة إ للالي بالن أ طالالع لل اله
اّلل أيلا أظع ال م أى أ فاطمالةع زالا  :فاطمالة أظالع إي علالم وأاالت ألالز
السم زا  :اي رحمو ٰ
للي علما (احلدير) زا  :رواع الط اي يف ا وحم .
[كنا العمال أيضاف ج  ٣ص  ]258زالا  :اي بل الة لالم رزالة الولالد وللالي ألالز للالي علالم  ،أناجاله
الط اي لن ابن لءاا (أزو ) وذكاع امللاوي أيضا يف كلوم احلقاه (ص  )184وزا  :للط اي.
اّلل لل مالالا وظالالدها يلاحمالالع ذكالالاع يف ناكالالة هالالذا
[مث] إ يف املقالالا ظالالديثا واظالالدا يف فاطمالالة حمالالم ٰ
الء الالاب  ،وه الالو ع الالا رواع احل الالاك يف عس الالتدرك الص الالح حني (ج  3ص  )155ابحم الاللا ع ل الالن لم الالا أا الاله
اّلل لل ه (وآله) وحمل فقا  :اي
اّلل صلا ٰ
اّلل لل ما بلت رحمو ٰ
نل للا فاطمة حمم ٰ
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اّلل عالالا كالالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل علالالم  ،و ٰ
اّلل صالاللا ٰ
اّلل عالالا رأيالالت أظالالدا أظالالع إىل رحمالالو ٰ
فاطمالالة و ٰ
أظد عن اللاا بعد أب م أظع إي علم  ،زا  :هذا ظدير صح ّلل اإلحملا .

219

ابب

اّلل علي وآل وسلٰم حبب
يف أمر النيب صلٰى ٰ
السالم
علي علي ٰ
اّلل بالن بايالدة لالن أب اله زالا :
[مسند اممام أْحد بن حنب ج  5ص  ]654روى بسلدع لن لءالد ٰ
أبغضالالت لل الالا بغضالالا ت يءغضالاله أظالالد زال  ،زالالا  :وأظءءالالت رجالالم عالالن زالايش ت أظءالاله إي للالالا بغضالاله
لل الالا  ،زالالا  :فءع الر ذلالالم الاجالالل للالالا ن الالل فصالالحءته  ،عالالا أصالالحءه إي لل الالا بغضالاله لل الالا زالالا :
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل إبعالالر ال لالالا عالالن همسالاله ،
اّلل صالاللا ٰ
فاصالالءلا حمالالء ا  ،زالالا  :فكتالالع إىل رحمالالو ٰ
زا  :فءعر ال لالا لل الا ويف السالي وصال فة هالي أفضالل عالن السالي فخمالس وزسال فخالاج رأحماله عغطالا
فقلل الالا  :اي أاب احلس الالن عال الا ه الالذاع ز الالا  :أت ة الالاوا إىل الوصال ال فة ال الالي كاا الالت يف السال ال ع ف الالاىن زس الالمت
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ا صالالارى
ومخسالالت فصالالارى يف اخلمالالس ا صالالارى يف أهالالل ب الالت اللالالي صالاللا ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فقلالت  :ابعثالي
يف آ للي ووزعت ا  ،زا  :فكتالع الاجالل إىل االي صاللا ٰ
عص الالدزا فءعث الالىن عص الالدزا  ،ز الالا  :فلعل الالت أزال الاأ الكت الالاب وأز الالو  :ص الالدي  ،ز الالا  :فاعس الالم ي الالدي
والكتاب وزا  :أةءغض لل اع زا  :زلت  :اع  ،زا  :فالم ةءغضاله وإ كلالت حتءاله فالام لاله ظءالا
 ،فو الذي افس دمحم صلا
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اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ب الالدع للصال ع آ للالالي يف اخلمالالس أفضالالل عالالن وصال فة  ،زالالا  :فمالالا كالالا عالالن
ٰ
اّلل  :فالو
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل أظالع إي عالن للالي زالا لءالد ٰ
اّلل صاللا ٰ
اللاا أظد بعد زو رحمو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل يف هذا احلدير غر أ بايدة.
الذي ي إله غرع عا ب ىن وبني اللي صلا ٰ

[أقـ ـ ــول] ورواع أيضال ال الالا رتص ال ال الاا يف (ص  )356ورواع اللسال ال الالاهي أيضال ال الالا يف نصاهصال ال الاله (ص )25
ابن الالتمال يسالالر  ،والطحالالاوى أيضالالا يف ع الالكل اآلاثر (ج  4ص  )161والء مقالالي أيضالالا يف حم الاللله
(ج  6ص  )342رتصالاا واهل تمالالا أيضالالا يف جممعالاله (ج  9ص  )128وزالالا ف الاله بايالالدة  :فطاطالالاى
اّلل لل الاله
اّلل ص الاللا ٰ
رأحم الالا فتكلم الالت فوزع الالت يف لل الالي ظ الالن فاغ الالت ا رفع الالت رأحم الالا فاأي الالت رحم الالو ٰ

(وآلالاله) وحمالالل غضالالع غضالالءا ت أرع غضالالع عثلالاله إي يالالو زاياالالة واللضالالر  ،فلاالالا إي فقالالا  :اي بايالالدة
أظع لل ا فا ا يفعل عا آعاع به  ،فقمت وعا عن اللاا أظد أظع إي عله (زالا ) رواع الطال اي يف
ا وحم .
[حلي ــة ا ولي ــاء يب نع ــيم ج  2ص  ]٣6روى بس الاللدع ل الالن اب الالن أ ل ل الالا ل الالن احلس الالن ب الن لل الالا
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :ا لالوا ي حمال د العالاب ال يعالي
اّلل صاللا ٰ
لل مما السالم  ،زالا  :زالا رحمالو ٰ
للالي بالن أ طالالع لل اله السالم ال فقالالت لاه الة  :ألسالت حمال د العالابع فقالا  :أى حمال د ولالد آ
وللا حم د العاب فلما جامل أرحمل إىل ا اصار فالاةوع فقالا هلال  :اي عع الا ا اصالار أي أ لكال للالا
اّلل زالالا  :هالالذا للالالي فالالاظءوع حب ال
عالالا إ كسالالكت بالاله لالالن ةضالاللوا بعالالدع أبالالداع زالالالوا  :بلالالا اي رحمالالو ٰ
اّلل لالز وجالل (زالا ) أبالو اعال  :رواع أبالو
وأكاعوع بكااعن  ،فا ج يل أعالاىن ابلالذى زلالت لكال عالن ٰ
ب الالا لالالن حمالالع د بالالن جءالالر لالالن لاه الالة الالوع يف السالالؤ رتص الاا (أزالالو ) وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز

العمالالا (ج  6ص  )157وزالالا  :أناجالاله الطال اي لالالن السال د احلسالالن لل الاله السالالم  ،وذكالالاع ا الالع
الط ي أيضا يف الااي اللضاة (ج  2ص  )177وزا  :ناجه الفضاهلي
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واخلللدى.
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل
اّلل صالاللا ٰ
[كنــا العمــال ج  ٢ص  ]204زالالا  :لالالن أاالالس نطءلالالا رحمالالو ٰ
يالالو اجلمعالالة فقالالا  :اي أيمالالا اللالالاا زالالدعوا زاي الالا وي ةقالالدعوها وةعلم الوا علمالالا وي ةعلموهالالا  ،زالالوة رجالالل
عالالن زالايش زالالوة رجلالالني عالالن غالالره  ،وأعااالالة رجالالل عالالن زالايش ةعالالد أعااالالة رجلالالني عالالن غالالره  ،اي أيمالالا
اللاا أوص ك حبع ذي أزا ا أنالي وابالن لمالا للالي بالن أ طالالع  ،فاااله ي حيءاله إي عالؤعن  ،وي
اّلل لالالز
يءغضالاله إي علالالاف  ،عالالن أظءالاله فقالالد أظءالالي  ،وعالالن أبغضالاله فقالالد أبغضالالىن  ،وعالالن أبغضالالىن لذبالاله ٰ
وجل (زا ) أناجه ابن الللار.
[كنا العمال ج  ٣ص  ]250زا  :زا أوصا عن آعن ىب وصدزىن بويية للالي بالن أ طالالع
اّلل (احلالدير) زالا  :أناجاله الطال اي وابالن لسالاكا
 ،فمن ةويع فقد ةويي  ،وعن ةويىن فقد ةالوىل ٰ
لالالن لمالالار بالالن ايحمالالا (أزالالو ) وذكالالاع أيضالالا يف (ص  )155رتص الاا  ،وذكالالاع اهل ثمالالي أيضالالا يف جممعالاله
(ج  9ص  )118وزا  :رواع الط اي أبحماا د.
اّلل بالن ظلطالع لالن أب اله  ،زالا :
[الرايض النضرة ج  1ص  ]120زا  :ولن املطلالع بالن لءالد ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :اي أيمالالا اللالالاا أوص ال ك حبالالع ذي زاا مالالا أنالالي وابالالن
اّلل صالاللا ٰ
زالالا رحمالالو ٰ
لما للي بالن أ طالالع  ،فاااله ي حيءاله إي عالؤعن  ،وي يءغضاله إي علالاف (احلالدير) زالا  :أناجاله
أمحد يف امللازع (أزالو ) وذكالاع للالي بالن حماللطا أيضالا يف عازاةاله (ج  5ص  )565يف ال الاا وزالا
ف ه  :أوص ك حبع ذي زاابن بد زوله (ذي زاا ما).
[مث] إ هاهلالالا ظالالديثا يلاحمالالع ذكالالاع يف ناكالالة هالالذا الءالالاب وهالالو عالالا ذكالالاع ابالالن ظلالالا يف ص الوالقه
(ص  )116زالالا  :وأنالالاج الالالدارزطي لالالن ابالالن املس ال ع زالالا  :زالالا لمالالا بالالن اخلطالالاب  :حتءء الوا إىل
ا ف الااال وةالالو وا واةق الوا للالالا ألااضالالك عالالن السالالفلة  ،واللم الوا أا اله ي يالالت ال الالاال إي بوييالالة للالالا
السم .
لل ه ٰ
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اّلل
السالم فقد أحب ٰ
إن من أحب علياف علي ٰ
اّلل
السالم فقد أبغض ٰ
ومن أبغض علياف علي ٰ
اّلل
[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]21٢روى بسالاللدع لالالن ابالالن لءالالاا زالالا  :ااالالا اللالالي صالاللا ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل إىل للالالي لل الاله السالالم فقالالا  :اي للالالا أاالالت حم ال د يف الالالدا ا وحم ال د يف اآلنالالاة ،
اّلل  ،والويالل ملالن أبغضالم بعالدي
اّلل ولالدوك لالدوي ولالدوي لالدو ٰ
ظء ءم ظء الي  ،وظء الي ظء الع ٰ

(زالالا احلالالاك ) صالالح ّلل للالالا فالالاط ال ال خني (أزالالو ) ورواع اخلط الالع الءغالالدا ي أيضالالا يف اتريالالخ بغالالدا
اّلل
(ج  4ص  )41خبمسة طاي لن ابن لءالاا وزالا ف اله  :عالن أظءالم فقالد أظءالي وظء ال ظء الع ٰ
(اخل)  ،وذك الالاع ا الالع الط ال ال ي أيض الالا يف ال ال الااي اللض الالاة (ج  2ص  )166ولل الالا ب الالن حم الاللطا يف
عازاةالاله يف ال الالاا (ج  5ص  )573وزالالاي أيض الالا  :ع الالن أظءالالم فق الالد أظء الالي (اخل) ا ز الالاي  :أناج الاله
أمحد يف امللازع (ااتما)  ،وذكاع ا ع يف رايضه اثا ا (ص  )167وزا  :ناجه احلاكما.
[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]264روى بسالاللدع لالالن لالالوال بالالن أ لثمالالا زالالا  :زالالا رجالالل
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل صاللا ٰ
لسلما  :عا أفد ظءم لعلي لل ه السم  ،زا َ :سعالت رحمالو ٰ
يقو  :عن أظع
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لل ا فقد أظءي وعن أبغض لل ا فقد أبغضىن  ،زا  :هذا ظدير صح ّلل للا فاط ال خني.
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]201زا  :لن ظ ا ا حمدي َسعت لل ا لل اله السالم يقالو
اّلل لل الاله (وآلاله) وحمالالل  :إ ا عالة حمالالتغدر بالم بعالالدي وأاالت ةعال ش للالالا
اّلل صاللا ٰ
 :زالا ىل رحمالالو ٰ

علي  ،وةقتل للا حملي  ،عن أظءم أظءي وعالن أبغضالم أبغضالىن  ،وإ هالذع حمتخضالع عالن هالذا
ال يعي حل ته عن رأحمه ال (زالا ) احلالاك صالح ّلل (أزالو ) وذكالاع املتقالي أيضالا يف كلالز العمالا (ج  6ص
 )157وزا  :أناجه الدار زطي يف ا فاا  ،واحلاك واخلط ع لن للا لل ه السم .
اّلل صاللا ا ّٰلل
[حلية ا ولياء يب نعيم ج  2ص  ]٣٣روى بسلدع لن أ بامة زالا  :زالا رحمالو ٰ
اّلل ةعالالاىل لمالالد إي لمالالدا يف للالالي فقلالالت  :اي رب ب لالاله ىل  ،فقالالا  :إَسالالل
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :إ ٰ
فقلت َ :سعت فقا  :إ لل الا رايالة اهلالدى  ،وإعالا أول الاهي  ،واالور عالن أطالالي  ،وهالو الكلمالة الالي
ألزعتما املتقني  ،عن أظءه أظءي  ،وعن أبغضه أبغضىن  ،فء اع بذلم  ،فلامل للالي فء الاةه  ،فقالا

الاّلل أوىل ىب
اّلل ويف زءضالته فالا يعالذبي فءالذاي وإ يالت ىل الالذي ب الاةي باله ف ٰ
اّلل أى لءد ٰ
 :اي رحمو ٰ
اّلل  :زالد فعلالت باله ذلالم  ،ا إااله رفالل
 ،زا  :زلت  :اللم اجل زلءه واجعالل رب عاله اإلميالا  ،فقالا ٰ
إي أاه حم خصه عالن الالءممل ب اليمل ت هالع باله أظالدا عالن أصالحاىب  ،فقلالت  :اي رب أنالي وصالاظي
 ،فقا  :إ هذا ل امل زد حمء إاه عءتلا وعءتلا به.
اّلل بالالن عسالالعو زالالا :
[اتريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي ج  26ص  ]61روى بسالاللدع لالالن لءالالد ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :عالالن أظءالالي فل حالالع لل الالا  ،وعالالن أبغالالض لل الالا فقالالد
اّلل صالاللا ٰ
زالالا رحمالالو ٰ
اّلل أ نله اللار.
اّلل لز وجل  ،وعن أبغض ٰ
أبغضىن  ،وعن أبغضىن فقد أبغض ٰ
[أسد الغابة ج  0ص  ]696زالا  :روى أبالو اجلحالاال او بالن أ لالوال لالن ععاويالة بالن فعلءالة
اّلل لل ه (وآله)
اّلل صلا ٰ
احلماىن زا  :زا رحمو ٰ
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وحمالالل  :اي للالالي عالالن أظءالالم فقالالد أظءالالي وعالالن أبغضالالم فقالالد أبغضالالىن  ،ا زالالا  :أناجالاله أبالالو عوحمالالا
(أزو ) وذكاع ابن ظلا أيضا يف إصابته (ج  6القس  1ص  )215زا  :وأنالاج ايَسالال لي عالن
طاي لاعا بن السم لن أ اجلحاال لن ععاوية بالن فعلءالة  ،وذكالا احلالدير كمالا ةقالد  ،ا زالا
 :أور ع أبو عوحما  ،ا زا  :وزد ذكا الءخاري احلدير عن هذا الوجه عن رواية ععاويالة ابالن فعلءالة
لن أ ذر  ،وكذا ذكا أبو ظاني وغر ا.
[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]250زالالا  :اوصالالا عالالن آعالالن وصالالدزي بوييالالة للالالي بالالن أ طالالالع ،
اّلل  ،وعن أظءاله فقالد أظءالي  ،وعالن أظءالي فقالد أظالع
فمن ةويع فقد ةويي  ،وعن ةويي فقد ةوىل ٰ

اّلل لز وجل (زالا ) أناجاله الطال اي وابالن
اّلل  ،وعن أبغضه فقد أبغضىن  ،وعن أبغضىن فقد أبغض ٰ
ٰ
لسالاكا لالالن لمالالار بالن ايحمالالا (أزالالو ) وذكالاع يف (ص  )155أيضالالا رتصالاا  ،وذكالاع اهل ثمالالي أيضالالا يف
الااي اللضاة (ج  2ص  )166وزا  :أناجه احلاكما.

اّلل
[كنـا العمـال ج  ٣ص  ]25٢زالا  :خءالم خالي وعءغضالم عءغضالا  ،زالاله ال أي اللالي صاللا ٰ
لل ه (وآلاله) وحمالل ال لعلالي لل اله السالم  ،زالا  :أناجاله الطال اي لالن حماللما (أزالو ) وذكالاع اهل ثمالي
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زالالا
أيضالالا يف جممعالاله (ج  9ص  )132ولفاالاله  :لالالن حمالاللما إ اللالالي صالاللا ٰ
لعلالالي لل الاله السالالم  :خءالالم خالالي وعءغضالالم عءغض الي  ،زالالا  :رواع الط ال اي والء الزار  ،وذكالالاع امللالالاوي
أيضا يف كلوم احلقاه (ص  )188وزا  :أناجه الديلمي.
اّلل ،
[كنا العمال ج  ٣ص  ]259ولفاه  :عالن أظالع لل الا فقالد أظءالي وعالن أظءالي فقالد أظالع ٰ
اّلل  ،زالالا  :أناجالاله الط ال اي أيضالالا لالالن أ
وعالالن أبغضالاله فقالالد أبغضالالىن  ،وعالالن أبغضالالىن فقالالد أبغالالض ٰ
حم الاللمة (أز الالو ) وذك ال الاع اهل ثم الالي أيض الالا يف جممع الاله (ج  9ص  )132وز الالا  :رواع الط ال ال اي وإحم الاللا ع
ظسالالن  ،وذكالالاع ا الالع الط ال ي أيضالالا يف ال الااي اللضالالاة (ج  2ص  )166وزالالا  :ناجالاله املخلالالع
لن أ حملمة.

225

[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]259ولفاالاله  :عالالن أظءالالم فءحال أظءالالم فالالا العءالالد ي يلالالا وييالالن إي
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ال لعلالي لل اله السالم  ،زالا  :أناجاله الالديلمي
حبءالم  ،زالاله ال أي اللالي صاللا ٰ
لن ابن لءاا.
[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]682زالالا  :لالالن ابالالن لءالالاا زالالا  :ع ال ت عالالل لمالالا بالالن اخلطالالاب يف
بعض أمزة املديلة فقا  :اي بن لءاا أبن القو احمتصغاوا صالاظءك إذ ت يولالوع أعالوره  ،فقلالت :
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل إذ انتالالارع لسالالورة ب الااملة يقاأهالالا للالالا أهالالل
اّلل صالاللا ٰ
اّلل عالالا احمتصالالغاع رحمالالو ٰ
وٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يقالو لعلالا
اّلل صاللا ٰ
اّلل لسالمعت رحمالو ٰ
عكة فقالا ي  :الصالواب ةقالو  ،و ٰ

اّلل أ نلالاله اجللالالة (زالالا )
اّلل  ،وعالالن أظالالع ٰ
بالالن أ طالالالع  :عالالن أظءالالم أظءالالي  ،وعالالن أظءالالي أظالالع ٰ
أناجه ابن لساكا.
اّلل لل الاله
اّلل ص الاللا ٰ
[كن ــا العم ــال ج  ٣ص  ]682ز الالا  :ل الالن اب الالن لء الالاا ز الالا  :ن الالاج رحم الالو ٰ
اّلل
(وآله) وحمل زابضا للا يد للي لل ه السم ذاى يو فقالا  :أي عالن أبغالض هالذا فقالد أبغالض ٰ
اّلل ورحموله (زا ) أناجه ابن الللار.
ورحموله  ،وعن أظع هذا فقد أظع ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل
اّلل صالاللا ٰ
[كنــا العمــال ج  ٢ص  ]204زالالا  :لالالن أاالالس نطءلالالا رحمالالو ٰ
يالالو اجلمعالالة فقالالا  :اي أيمالالا اللالالاا زالالدعوا زاي الالا وي ةقالالدعوها وةعلم الوا علمالالا وي ةعلموهالالا  ،ز الوة رجالالل

عالالن زالايش زالالوة رجلالالني عالالن غالالره  ،وأعااالالة رجالالل عالالن زالايش ةعالالد أعااالالة رجلالالني عالالن غالالره  ،اي أيمالالا
اللاا أوص ك حبع ذي أزا ا أنالي وابالن لمالي للالي بالن أ طالالع  ،فاااله ي حيءاله إي عالؤعن  ،وي
اّلل لالالز
يءغضالاله إي علالالاف  ،عالالن أظءالاله فقالالد أظءالالي  ،وعالالن أبغضالاله فقالالد أبغضالالي  ،وعالالن أبغضالالي لذبالاله ٰ
وجل  ،زا  :أناجه ابن الللار.

اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
[اهليثمــي يف جممعـ ج  8ص  ]218زالالا  :ولالالن أ رافال ٍل زالالا  :بعالالر رحمالالو ٰ
(وآله) وحمل لل ا لل ه السم أعرا للا ال من وناج ععه رجل عالن أحمالل يقالا لاله لمالاو بالن فالاا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل
اّلل صالاللا ٰ
فاجالالل وهالالو يالالذ لل الالا لل الاله السالالم وي الالكوع  ،فءعالالر ال الاله رحمالالو ٰ
فقا  :إنسا اي لماو هل رأيت عن للي جورا يف ظكمه أو أفاة يف زسمةع زا :
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اّلل صالاللا
اللمال ي زالالا  :فعالالم ةقالالو الالالذي بلغالالىنع زالالا  :بغضالاله ي أعلالالم  ،زالالا  :فغضالالع رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل ظالن لالاال ذلالم يف وجماله ا زالا  :عالن أبغضاله فقالد أبغضالي  ،وعالن أبغضالىن
ٰ
اّلل ةعاىل  ،زا  :رواع الءزار.
اّلل  ،وعن أظءه فقد أظءي  ،وعن أظءي فقد أظع ٰ
فقد أبغض ٰ

اّلل لل الاله (وآل الاله)
اّلل ص الاللا ٰ
[اهليثم ــي يف جممعـ ـ ج  8ص  ]262ز الالا  :ل الالن أ راف الالل إ رحم الالو ٰ
اّلل  ،وعالالن أبغضالاله
وحمالالل زالالا لعلالالي لل الاله السالالم  :عالالن أظءالاله فقالالد أظءالالي  ،وعالالن أظءالالي فقالالد أظالالع ٰ
اّلل لز وجل  ،زا  :رواع الط اي.
فقد أبغضي  ،وعن أبغضي فقد أبغض ٰ
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
[اهليثمي يف جممع ج  8ص  ]266زا  :ولالن ابالن لءالاا زالا  :ااالا رحمالو ٰ

(وآل الاله) وحم الالل إىل لل الالي لل الاله الس الالم فق الالا  :ي حيء الالم إي ع الالؤعن  ،وي يءغض الالم إي عل الالاف  ،ع الالن
اّلل  ،ويالالل
اّلل  ،وبغ ضالي بغال ض ٰ
أظءالالم فقالالد أظءالالي  ،وعالالن أبغضالالم فقالالد أبغضالالي  ،وظء ال ظء الالع ٰ
ملن أبغضم بعدي زا  :رواع الط اي.

اّلل بالن ظلطالع لالن أب اله  ،زالا :
[الرايض النضرة ج  1ص  ]120زا  :ولن املطلالع بالن لءالد ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :اي أيمالالا اللالالاا أوص ال ك حبالالع ذي زاا مالالا أنالالي وابالالن
اّلل صالاللا ٰ
زالالا رحمالالو ٰ
لمي للي بن أ طالع فااه ي حيءه إي عؤعن  ،وي يءغضه إي علالاف  ،عالن أظءاله فقالد أظءالي وعالن
أبغضه فقد أبغضالىن زالا  :أناجاله أمحالد يف امللازالع (أزالو ) وذكالاع للالي بالن حماللطا أيضالا يف عازاةاله
يف ال الالاا (ج  5ص  )565وزالالا أيضالالا  :أناجالاله أمحالالد يف امللازالالع وزالالا ف الاله  :حبالالع ذي ز الاابي
بد زوله  :حبع ذي زاا ما.
[الرايض النضـرة ج  1ص  ]2٣٣زالا  :وللاله ال أي ولالن لمالاو بالن فالاا ا حماللما ال زالا  :زالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :عن أظع لل ا فقد أظءي  ،وعن أبغض لل الا فقالد أبغضالىن
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
اّلل  ،زا  :ناجه أبو لما.
 ،وعن آذى لل ا فقد آذاي وعن آذاي فقد آذى ٰ
اّلل زا  :ب لا أى
[الرايض النضرة ج  1ص  ]148زا  :ولن لءد ٰ
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اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وع الالل املمالالاجاين وا اصالالار إي عالالن كالالا يف حمالاية أزءالالل
اّلل صالاللا ٰ
للالالد رحمالالو ٰ
للي لل ه السم مي ي وهو عتغضع فقا  :عن أغضءه فقد أغضءي  ،فلما جلالس زالا لاله رحمالو
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل عالالا لالالم اي للال ٰالاع زالالا  :آذاي بلالالو لمالالم  ،فقالالا  :اي للالالي أع الالا
اّلل صالاللا ٰ
ٰ
ةاضا أام ععا يف اجللة واحلسن واحلسالني وذرايةلالا نلالف بمالورى وأمواجلالا نلالف ذرايةلالا وأفال اللا
لن أمياالا ومشاهللاع زا  :أناجه أمحد يف امللازع وأبو حمع د يف فاال اللءوة.
[الرايض النضرة ج  1ص  ]12٣زا  :ولن ظوفاة بن دمحم الءصاي زا  :رأيت يزيد بن هارو
اّلل بالمع زالا  :ةقءالل عالي احلساللاى وجتالاوم
الواحمطي يف امللا بعد عوةه أبربل ل ا فقلت  :عا فعالل ٰ

لي الس اى وأذهالع لالي التءعالاى (وحمالاي احلالدير إىل أ زالا ) زلالت  :علكالا واكالر ظال ع فقالا
اّلل ال الالذي ي إل الاله إي ه الالو لق الالد أزع الالداىن وحم الالايىن فق الالاي ي  :ع الالن رب الالمع (إىل أ ز الالا ) ز الالا
 :أي و ٰ
أظالالد ا أي أظالالد اللكالرين  :أكتءالالت لالالن ظايالالز بالالن لثمالالا ع زلالالت  :اعال  ،وكالالا فقالالة يف احلالالدير ،
اّلل لز وجل  ،زا  :أناجه ابن الطءاخ يف أعال ه.
زا  :فقة ولكن كا يءغض لل ا أبغضه ٰ
[خصــائص النســائي ص  ]19روى بسالاللدع لالالن حمالالع د بالالن لء الالد زالالا  :جالالامل رجالالل إىل ابالالن لمالالا
اّلل صاللا
فساله لن للي لل ه السم زا  :ي أظدفم لله ولكن أااا إىل ب تاله عالن ب الوى رحمالو ٰ
اّلل.
اّلل لل ه (وآله) وحمل  ،زا  :فاي أبغضه زا  :به أبغضم ٰ
ٰ

[كنا العمال ج  ٣ص  ]688زا  :لن جايا الءللي زا  :فمدى املوحم يف ظلة عالل رحمالو
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل صاللا ٰ
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل وذكالا ظالديثا يف آنالاع زالو رحمالو ٰ
اّلل صلا ٰ
ٰ
لعلالالي لل الاله السالالم  :اللم ال عالالن أظء الاله عالالن الل الالاا فك الالن لالاله ظء ء الالا  ،وعالالن أبغض الاله فكالالن ل الاله عءغض الالا
(احلالالدير) زالالا  :أناجالاله الطال اي (أزالالو ) وذكالالا يف كلالالز العمالالا أيضالالا يف (ج  6ص  )395ظالالديثا
اّلل لل ه (وآله) وحمل لعلالي لل اله السالم  :كالذب لل ٰالي عالن ملال أااله حيءالي
يف آناع زو اللي صلا ٰ
ويءغضم.
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[مث] إ ها هلا ظالديثني آنالاين يلاحمالع ذكا الا يف ناكالة هالذا الءالاب (أظالد ا) عالا ذكالاع امللالاوي
اّلل يغضالالع لغضالالءم وياضالالا لاضالالاك زالالا  :زالالاله ال أي اللالالي
يف كلالالوم احلقالالاه (ص  )32زالالا  :إ ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ال لعلالالي لل الاله السالالم  ،وزالالا  :أناجالاله ابالالن أ الالالدا ا ( ،اثا ممالالا) عالالا
صالاللا ٰ

ذكاع املتقالي يف كلالز العمالا (ج  6ص  )159زالا  :عالن ظسالد لل الا فقالد ظسالدي  ،وعالن ظسالدي
كفا  ،زا  :أناجه ابن عا ويه لن أاس.

229

ابب

حب علي (ع) اميان وبغض نفاق
[صحيا مسلم يف كتـاب امميـان] يف ابب الالدل ل للالا أ ظالع ا اصالار وللالي لل اله السالم عالن
اإلميا  ،روى بسلدع لن لدي بن اثبت لن مر زالا  :زالا للالي لل اله السالم  :والالذي فلال احلءالة
وباأ اللسمة إاه لعمد اللي ا عا إي أ ي حيءي إي عؤعن وي يءغضىن إي علاف .
[أقول] ورواع المعالذي أيضالا يف صالح حه (ج  2ص  )311واللسالاهي أيضالا يف صالح حه (ج 2
ص  )271بطالايقني  ،ويف نصاهصالاله (ص  )27بثمفالالة طالالاي  ،وابالالن عاجالالة أيضالالا يف صالالح حه (ص
 ، )12وأمحد بن ظلءالل أيضالا (ج  1ص  )84يف عساللدع و (ص  )95و (ص  ، )128واخلط الع
الءغدا ي أيضالا يف اترهاله (ج  2ص  255وج  8ص  417وج  14ص  ، )426وأبالو اعال أيضالا
يف ظل ته (ج  4ص  )185بثمفة طاي لن لدي بن اثبت لن مر (ا زالا ) هالذا ظالدير صالح ّلل
عتف لل ه  ،ا ذكا ععا كثرا ممن روى هذا احلدير لن لالدى بالن اثبالت  ،وذكالاع املتقالي أيضالا يف
كلالالز العمالالا (ج  6ص  )394وزالالا  :أناجالاله احلم الالدي وابالالن أ ف ال ءة وأمحالالد بالالن ظلءالالل والعالالدي
والمعذي
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واللساهي وابن عاجة وابن ظءا وأبو اع وابن أ لاص (ااتمالا)  ،وذكالاع ا الع الطال ي أيضالا يف
الااي اللضاة (ج  2ص  )214وزا  :أناجه أبو ظاني.
[صــحيا الذمـ ي ج  1ص  ]188روى بسالاللدع لالالن أ حمالالع د زالالا  :إى كلالالا للعالالاال امللالالافقني ال
الالن عع الالا ا اصالالار ال بغضالالم للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم ( ،أزالالو ) ورواع أبالالو اعال أيضالالا يف
ظل ته (ج  6ص .)294
[صــحيا الذم ـ ي ج  1ص  ]188روى بسالاللدع لالالن املسالالاور احلمالالري لالالن أعالاله زالالالت  :نلالالت
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يقالو  :ي حيالع لل الا
اّلل صاللا ٰ
للا أ حملمة فسمعتما ةقالو  :كالا رحمالو ٰ

علاف وي يءغضه عؤعن (زا ) ويف الءاب لن للالي لل اله السالم (أزالو ) ورواع أمحالد بالن ظلءالل أيضالا
يف عسلدع (ج  6ص .)292
اّلل اجلدي لن أ ذر زا  :عا
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]218روى بسلدع لن أ لءد ٰ

اّلل ورحمالوله والتخلالف لالن الصاللواى والالءغض لعلالي بالن أ طالالع
كلا اعاال امللافقني إي بتكذيءم ٰ
لل الاله السالالم (زالالا احلالالاك ) هالالذا ظالالدير صالالح ّلل للالالا فالالاط عسالالل (أزالالو ) وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف
كلز العما (ج  6ص  )39وزا  :أناجه اخلط ع يف املتفال (ااتمالا) وذكالاع ا الع الطال ي أيضالا
يف الااي اللضاة (ج  2ص  )214زا  :أناجه ابن فاذا .
[اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ج  6ص  ]256روى بسلدع لن أ ا ظالوص زالا  :كلالا للالد
ّ
ابن عسعو فتم ابن لءالاا هالذع اآليالة  :حممد سذول َّٰلل وََّليذن معذه أشذدَء ىلع َل َّذا
وحمالاي احلالدير (إىل أ زالا ) ابالن لءالاا يعجذ َلذز َع ِلغذيه بهذم َل َّذا للالي بالن أ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل بءغضالالم للالالي ابالالن
اّلل صالاللا ٰ
طالالالع  ،كلالالا اعالالاال امللالالافقني للالالا لمالالد رحمالالو ٰ
أ طالع لل ه السم .
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[مشك اآلاثر للطحاوي ج  2ص  ]54روى بسلدع لن لمالاا بالن ظصالني زالا  :ناجالت يوعالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل فقالا ي  :اي لمالاا إ فاطمالة عايضالة فمالل لالم أ
اّلل صلا ٰ
فاذا أى باحمو ٰ
ةعو هالالاع زالالا  :زلالالت  :فالالداك أ وأعالي وأى فالاليمل أفالالاال عالالن هالالذا  ،زالالا  :إاطلال فالالااطل رحمالالو
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وااطلق الت ععالاله ظالالن أةالالا الءالالاب فقالالا  :السالالم لل ال ك أ نالاللع
اّلل صالاللا ٰ
ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل لفاطمالالة  :لقالالد موجتالالم
اّلل صالاللا ٰ
(فسالالاي احلالالدير) ويف آنالالاع زالالو رحمالالو ٰ
حم دا يف الالدا ا وحمال دا يف اآلنالاة ي يءغضاله إي علالاف (أزالو ) وذكالاع ا الع الطال ي أيضالا يف ذنالاهاع
(ص  )43وزا  :ناجه احلاف أبو القاحم الدع قي يف فضل فاطمة.
[ااســتيعاب ابــن عبــد الـ ج  1ص  ]0٣0زالالا  :وروى لمالالار الالالدهي لالالن أ الالزبر لالالن جالالابا
زالالا  :عالالا كلالالا اعالالاال امللالالافقني إي بالالءغض للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم (أزالالو ) وذكالالاع اهل ثمالالي
أيضالالا يف جممعالاله (ج  9ص  )132وزالالا  :رواع الطال اي يف ا وحمال والءالزار بلحالالوع إي أاالاله زالالا  :عالالا
اللضالالاة (ج 2

كلالالا اعالالاال علافق لالالا عع الالا ا اصالالار (ااتمالالا) وذكالالاع ا الالع الط ال ي أيضالالا يف ال الااي
ص  )214وزا  :أناجه أمحد يف امللازع.
َ
َّ
َ
َّ
َ ْ َ ُّ
ذدوَ َ ٰ
ىلع أ ْدبٰذا ْ ْه ْم يف
َّليذن َْ َ
[السيوطي يف الدر املنثور] يف ذيالل ةفسالر زولاله ةعالاىل ْ :إن َ ْ
آنا حمورة دمحم  ،ويقا هلا  :حمورة القتا أيضا (زا ) وأناج ابن عا ويه لن ابالن عسالعو زالا  :عالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل إي بءغضالالم للالالي بالالن أ
اّلل صالاللا ٰ
كلالالا اعالالاال امللالالافقني للالالا لمالالد رحمالالو ٰ
طالع لل ه السم .
[وق ـ ــال أيضـ ـ ـاف] وأنال الالاج ابال الالن عا وي ال الاله وابال الالن لس ال الالاكا لال الالن أ حم ال الع د اخل ال الالدري يف زول ال الاله ةع ال الالاىل :
َ

َ

َ

َْ

َو ََل ْع ْبف َّن ُه ْم ْيف ح ْ ْن َل َق ْو ْل زا  :بءغضم للي بن أ طالع لل ه السم .
[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]259زالالا  :ي يالالءغض لل الالا عالالؤعن  ،وي حيءالاله علالالاف (زالالا ) أناجالاله ابالالن
أ ف ءة لن أ حملمة.
[كنا العمال ج  ٣ص  ]259زا  :ي حيع لل ا إي عؤعن  ،وي
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يءغضه إي علاف (زا ) أناجه الط اي لن أ حملمة.
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل
اّلل صالاللا ٰ
[كنــا العمــال ج  ٢ص  ]204زالالا  :لالالن أاالالس نطءلالالا رحمالالو ٰ
يالالو اجلمعالالة فقالالا  :اي أيمالالا اللالالاا زالالدعوا زاي الالا وي ةقالالدعوها وةعلم الوا علمالالا وي ةعلموهالالا  ،زالالوة رجالالل
عالالن ز الايش زالالوة رجلالالني عالالن غالالره وأعااالالة رجالالل عالالن ز الايش ةعالالد أعااالالة رجلالالني عالالن غالالره  ،اي أيمالالا
اللالالاا أوصال ك حبالالع ذي أزا الالا أنالالي وابالالن لمالالي للالالي بالالن أ طالالالع  ،فااالاله ي حيءالاله إي عالالؤعن وي
اّلل لالالز
يءغضالاله إي علالالاف  ،عالالن أظءالاله فقالالد أظءالالي  ،وعالالن أبغضالاله فقالالد أبغضالالي  ،وعالالن أبغضالالي لذبالاله ٰ
وجل (زا ) أناجه ابن الللار.
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
[اهليثمي يف جممع ج  8ص  ]266زا  :ولالن ابالن لءالاا زالا  :ااالا رحمالو ٰ
(وآل الاله) وحم الالل إىل لل الالي لل الاله الس الالم فق الالا  :ي حيء الالم إي ع الالؤعن  ،وي يءغض الالم إي عل الالاف  ،ع الالن
اّلل  ،ويالالل
اّلل  ،وبغ ضالالا بغال ض ٰ
أظءالالم فقالالد أظءالالي  ،وعالالن أبغضالالم فقالالد أبغضالالي  ،وظء ال ظء الالع ٰ
ملن أبغضم بعدي (زا ) رواع الط اي يف ا وحم .
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
[اهليثمي يف جممع ج  8ص  ]266زا  :ولالن لمالاا بالن احلصالني إ رحمالو ٰ
(وآلالاله) وحمالالل زالالا لعلالالي لل الاله السالالم  :ي حيءالالم إي عالالؤعن  ،وي يءغضالالم إي علالالاف ( ،زالالا ) رواع
الط اي يف ا وحم .
[كنوز احلقائق املناوي ص  ]٣6زا  :ظع للي بااملة عن اللفاي (زا ) أناجه الديلمي.
اّلل ابالالن ظلطالالع لالالن أب الاله زالالا :
[الــرايض النضــرة ج  1ص  ]126زالالا  :ولالالن املطلالالع بالالن لءالالد ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :اي أيمالالا اللالالاا أوص ال ك حبالالع ذي زاا مالالا أنالالي وابالالن
اّلل صالاللا ٰ
زالالا رحمالالو ٰ

لمي للي بن أ طالالع  ،فاااله ي حيءاله إي عالؤعن  ،وي يءغضاله إي علالاف  ،عالن أظءاله فقالد أظءالي ،
وعن أبغضه فقد أبغضىن ( ،زا ) أناجه أمحالد يف امللازالع (أزالو ) وذكالاع للالي بالن حماللطا أيضالا يف
عازاةالاله يف ال الالاا (ج  5ص  )565وزالالا أيضالالا  :أناجالاله أمحالالد يف امللازالالع ولكالالن زالالا  :حبالالع ذي
زاابن بد زوله  :حبع ذي زاا ما.
[الرايض النضرة ج  1ص  ]120زا  :ولن احلارث اهلمداىن زا :
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اّلل لالالز وجالالل للالالا
اّلل وأفالالىن لل الاله ا زالالا  :زضالالامل زضالالاع ٰ
رأيالالت لل الالا لل الاله السالالم للالالا امللال فحمالالد ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمالل أ ي حيءالي إي عالؤعن  ،وي يءغضالي إي علالاف
لسا اء ك اللي ا عا صلا ٰ
(زا ) أناجه ابن فارا.
[نــور ا بصــار للشــبلن ى ص  ]٢1زالالا  :وعالالن كتالالاب اآل يبالالن نالويالاله لالالن أ حمالالع د اخلالالدري
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل لعلالالي لل الاله السالالم  :ظءالالم إميالالا  ،وبغضالالم
اّلل صالاللا ٰ
زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
افاي  ،وأو عن يدنل اجللة خءم وأو عن يدنل اللار عءغضم.
[مث] إ ها هلا علة عن ا نءار يلاحمع ذكاها يف ناكة هذا الءاب :
[منه ــا] ع الالا ذك الالاع املتق الالي يف كل الالز العم الالا (ج  6ص  )412ع الالن ظ الالدير عس الاللد إىل لل الالي لل الاله
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :لالالويك اي للالالي عالالا لالالاال املؤعلالالو عالالن
اّلل صالاللا ٰ
السالالم زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
بعدى.
اّلل صاللا
[ومنها] عا ذكاع اهل ثمي يف جممعاله (ج  9ص  )132زالا  :ولالن فاطمالة بلالت رحمالو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ل ال ة لافالة فقالا
اّلل صاللا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل زالت  :ناج لل لالا رحمالو ٰ
ٰ
اّلل الال ك غالر
اّلل ةعاىل ابها بك وغفا لكال لاعالة ولعلالي لل اله السالم ناصالة  ،وإي رحمالو ٰ
:إ ٰ
خالالاب لقالاابي  ،هالالذا ج يالالل هال ىن إ السالالع د ظال السالالع د عالالن أظالالع لل الالا يف ظ اةالاله وبعالالد عوةالاله ،
وإ ال قا كل ال قا عن أبغض لل ا يف ظ اةه وبعد عوةه (زا ) رواع الط اي.
[أقــول] وذكالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  6ص  )411وزالالا  :أناجالاله الطال اي والء مقالالي
يف فض الالاهل الص الالحابة واب الالن اجل الالومي (ااتم الالا) وذك الالاع لل الالي ب الالن حم الاللطا أيض الالا يف عازاة الاله (ج  5ص
 )565وا ع الط ي يف ذناهاع (ص  )92وزاي  :أناجه أمحد.
[ومنها] عا ذكاع ا ع الط ي يف الااي اللضاة (ج  2ص  )189زا  :ولن أ بكالا زالا :
اّلل لل ه (وآله) وحمل ن
اّلل صلا ٰ
رأيت رحمو ٰ
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ن مالالة وهالالو عتكالالامل للالالا زالالوا لاب الالة ويف اخل مالالة للالالي وفاطمالالة واحلسالالن واحلسالالني فقالالا  :عع الالا
املسلمني أى حمل ملن حمات أهل اخل مة  ،وظاب ملن ظار  ،ووي ملن وايه  ،ي حيالءم إي حمالع د
اجلد ط ع املولد  ،وي يءغضم إي فقي اجلد ر يمل الوي ة.
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ابب

السالم وما ملبغض
فيما لاء حملب علي علي ٰ
اّلل صاللا
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]219روى بسلدع لن ميد بن أرز زالا  :زالا رحمالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :عالالن يايالالد أ حيالالىي ظ الالاي وميالالوى عالالوي ويسالالكن جلالالة اخللالالد الالالي ولالالدىن ر
ٰ

فل تو للي بن أ طالع فااه لن هالاجك عالن هالدى ولالن يالدنلك يف ضالملة (زالا ) هالذا ظالدير
صح ّلل اإلحملا .
[أقــول] ورواع أبالالو اع ال أيضالالا يف ظل تالاله (ج  4ص  )349بط الايقني وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز
العم الالا (ج  6ص  )155وز الالا  :أناج الاله الط ال اي واحل الالاك وأب الالو اع ال  ،وذك الالاع اهل ثم الالي أيض الالا يف
جممعه (ج  9ص  )118وزا  :رواع الط اي.
[مســتدر الصــحيح أيض ـاف ج  6ص  ]265روى بسالاللدع لالالن لمالالار ابالالن ايحمالالا يقالالو َ :سعالالت
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو لعلالي لل اله السالم  :اي للالي طالوىب ملالن أظءالم وصالدي
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
ف م  ،وويل ملن أبغضم وكذب ف م (زا ) هذا ظدير صح ّلل اإلحملا .
[أقول] ورواع اخلط ع الءغدا ي أيضا يف اتريخ بغدا (ج  9ص
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 )71بطالايقني  ،وذكالالاع اهل ثمالالي أيضالالا يف جممعالاله (ج  9ص  )132وزالالا  :أناجالاله الطال اي واحلالالاك
واخلط الالع لالالن لمالالار بالالن ايحمالالا  ،وذكالالاع ا الالع الط ال ي أيضالالا يف ال الااي اللضالالاة (ج  2ص )215
وزا  :أناجه ابن لافة  ،ويف ذناهاع (ص  )92وزا  :لن ابن لءاا.
اّلل
[حلية ا وليـاء ج  2ص  ]9٣روى بساللدع لالن ميالد بالن وهالع لالن ظذيفالة زالا  :زالا رحمالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :عن حماع أ حيىي ظ اي وميوى ع تي ويتمسم ابلقصءة ال ال ازوةالة الالي
صلا ٰ
اّلل ب دع ا زا هلا  :كوىن فكااالت ال فل تالو للالي بالن أ طالالع عالن بعالدي (زالا ) ورواع أبالو
نلقما ٰ
الطف ل والسدى لن ميد بن أرز أيضا ( ،أزو ) ورواع اثا ا يف (ج  4ص .)174
اّلل صاللا
[حلية ا وليـاء يب نعـيم ج  2ص  ]9٣روى بساللدع لالن ابالن لءالاا زالا  :زالا رحمالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :عن حماع أ حيىي ظ اي وميوى ممالاي ويسالكن جلالة لالد غاحمالما ر فل الوا
ٰ
لل ا عن بعدي  ،ول وا ول ه  ،ول قتد اب همة عن بعدي  ،فاا لمي نلقوا عن ط لالي رمزالوا فممالا
اّلل ففالي.
وللما  ،وويل للمكذبني بفضلم عن أعي  ،القاطعني ف م صلي  ،ي أىهل ٰ
[أقــول] وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  6ص  )217وزالالا  :ول قتالالد أبهالالل ب الالي عالالن
بعدي  ،ا زا  :أناجه الط اي والاافعي لن ابن لءاا.
[أســد الغابــة ابــن ا ـ ج  0ص  ]16روى بسالاللدع لالالن أ عالالاـ السالاللوي يقالالو َ :سعالالت لمالالار
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو لعلالي بالن أ طالالع  :اي للالي
اّلل صلا ٰ
بن ايحما يقو َ :سعت رحمو ٰ
اّلل لالالز وجالالل زالالد ميلالالم بزيلالالة ت ي الزين العءالالا بزيلالالة أظالالع ال الاله علمالالا  ،الزهالالد يف الالالدا ا فلعلالالم ي
إ ٰ
ةلالالا عالالن الالالدا ا ف ال ا وي ةلالالا الالالدا ا علالالم ف ال ا  ،ووهالالع لالالم ظالالع املسالالاكني ورض الوا بالالم إعاعالالا
ورض ال ت ال أةءالالالا  ،فطالالوىب ملالالن أظءالالم وصالالدي ف الالم  ،وويالالل ملالالن أبغضالالم وكالالذب لل الالم  ،فاعالالا
الذين أظءوك وصدزوا ف م فم جراام يف ارك ورفقاؤك يف زصاك  ،وأعا الذين أبغضوك
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اّلل أ يوزفم عوزف الكذابني يو الق اعة (أزو ) وذكاع اهل ثمالي أيضالا يف
وكذبوا لل م فح للا ٰ
جممعه (ج  9ص  )132وزا  :أناجه الط اي يف ا وحم .
[امصــابة بــن ح ــر ج  6القســم  2ص  ]14زالالا  :أنالالاج عطالالني والءالالاور ى وابالالن جايالالا وابالالن
اّلل لل ه (وآله) وحمالل يقالو  :عالن أظالع
اّلل صلا ٰ
فاهني لن ماي بن عطاال زا َ :سعت رحمو ٰ
أ حيىي ظ الاي وميالوى ع تالن ويالدنل اجللالة فل تالو لل الا وذريتاله عالن بعالدع (أزالو ) وذكالاع املتقالي أيضالا
يف كلز العما (ج  6ص  )155وزا  :لن عطر والءالاور ى وابالن فالاهني وابالن علالدة لالن ماي بالن
عطاال.
[كنوز احلقائق للمنـاوي ص  ]242زالا  :زالل ملالن أظالع لل الا الا لالدنو اجللالة  ،زالا  :أناجاله
اّلل لل ه (وآله) وحمل ال
الديلمي ال يعي لن اللي صلا ٰ
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
[الرايض النضرة ج  1ص  ]125زا  :ولالن ميالد بالن أرزال زالا  :زالا رحمالو ٰ

اّلل يف جل ال الالة ل ال الالد
(وآل ال الاله) وحم ال الالل  :ع ال الالن أظ ال الالع أ يستمس ال الالم ابلقضال ال ال ع ا مح ال الالا ال ال الالذي غاحم ال الاله ٰ
فل ستمسم حبع للي بن أ طالع زا  :أناجه أمحد يف امللازع.
[أسد الغابـة ابـن ا ـ ج  ٣ص  ]242ذكالا ظالديثا لالن حيالىي بالن لءالد الالامحن ا اصالاري زالا :
اّلل ةعالاىل لاله
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو  :عن أظع لل ا خ اع ومماةه كتالع ٰ
اّلل صلا ٰ
َسعت رحمو ٰ

ا ع الالن واإلمي الالا ع الالا طلع الالت ال الالمس وع الالا غاب الالت  ،وع الالن أبغ الالض لل الالا خ الالاع ومماة الاله فم تت الاله جاهل الالة
وظوحمالالع الالالا أظالالدث يف اإلحمالالم ( ،أزالالو ) وذكالالاع ابالالن ظلالالا أيضالالا يف إصالالابته (ج  6القسال  1ص
.)335

اّلل لل الاله
[اهليثمــي يف جممع ـ ج  8ص  ]222زالالا  :لالالن ابالالن لءالالاا زالالا  :ملالالا أنالالي اللالالي صالاللا ٰ
(وآلالاله) وحمالالل بالالني أصالالحابه عالالن املمالالاجاين وا اصالالار فلال يالواخ بالالني للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم
وبني أظد علم  ،ناج للي لل ه
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اّلل لل اله (وآلاله)
السم عغضءا ظن أةا جدوي فتوحمد ذراله فسالفت لل اله الالايّلل فطلءاله اللالي صاللا ٰ
ٰ
وحمالالل ظالالن وجالالدع فالالوكزع باجلالاله فقالالا لالاله  :ز ال فمالالا صالاللحت أ ةكالالو إي أاب ة الااب أغضالالءت للال ٰالي
ظالالني آن الالت بالالني املمالالاجاين وا اصالالار وت أواخ ب لالالم وبالالني أظالالد عالاللم ع أعالالا ةاضالالا أ ةكالالو عالالي
اللزل الالة ه الالارو ع الالن عوحم الالا إي أا الاله ل ال س بع الالدي ا الاليع أي ع الالن أظء الالم ظ الالف اب ع الالن واإلمي الالا  ،وع الالن
اّلل ع تة جاهل ة وظوحمع بعملاله يف اإلحمالم (زالا ) رواع الطال اي يف الكءالر وا وحمال
أبغضم أعاةه ٰ
(أزو ) وذكاع املتقي أيضا يف كلز العما (ج  6ص )154
اّلل صالاللا
[ىف جممع ـ أيض ـاف ج  8ص  ]212زالالا  :ولالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا  :طلءالالي رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل فوجدي يف جدو ىهمالا فقالا  :زال عالا ألالو اللالاا يسالموام أاب ةالااب  ،زالا
ٰ
اّلل رضال لم أاالالت أنالالي وأبالالو ولالالدي ةقاةالالل
 :فالالاآي كالالاي وجالالدى يف افسالي عالالن ذلالالم فقالالا ي  :و ٰ
اّلل  ،وعالن عالاى يف لمالدك فقالد زضالا ءاله
لن حملن وة يمل ذعي  ،عن عاى يف لمدى فمو كلالز ٰ

اّلل لاله اب عالن واإلميالا عالا طلعالت مشالس أو غابالت  ،وعالن عالاى
 ،وعن عاى حيءم بعد عوةالم نالت ٰ
يءغضالالم عالالاى ع تالالة جاهل الالة وظوحمالالع الالالا لمالالل يف اإلحمالالم (زالالا ) رواع أبالالو يعلالالا (أزالالو ) وذكالالاع
املتقي أيضا يف كلز العما (ج  6ص  )414وزالا أيضالا  :رواع أبالو يعلالا  ،وزالا  :زالا الءوصالرى
 :رواةالاله فقالالاى (ااتمالالا) وذكالالاع ا الالع الطال ي أيضالالا يف الالااي اللضالالاة (ج  2ص  )167ابنالالتمال
يسر  ،وزا  :ناجه أمحد يف امللازع.
اّلل
اّلل صالاللا ٰ
[ىف جممع ـ أيض ـاف ج  8ص  ]212زالالا  :ولالالن ابالالن لمالالا زالالا  :ب لالالا أى عالالل رحمالالو ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يف بالالل ابملديلالالة و الالن اطلالالع لل الالا لل الاله السالالم إذ ااتم لالالا إىل ظالالاه فلاالالاى إىل
للي لل ه السم وهو ىه يف ا ر وزالد اغال  ،فقالا  :عالا ألالو اللالاا يكلواالم أاب ةالااب  ،فلقالد
السالم ةغالر وجماله وافالتد ذلالم لل اله  ،فقالا  :أي أرضال م اي لل ٰالاع زالا  :بلالا اي
رأيت لل ا لل ه ٰ
اّلل زالالا  :أاالالت أنالالي ووميالالاى ةقضالالا يالالىن وةللالالز عولالالدى وة ال يمل ذعالالن  ،فمالالن أظءالالم يف
رحمالالو ٰ
اّلل لاله اب عالن واإلميالا وآعلاله يالو
ظ اة عي فقد زضا ءه  ،وعن أظءم يف ظ اة علم بعدي نالت ٰ
الفزع  ،وعن عاى وهو يءغضم اي للي عاى ع تة
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اّلل الالالا لمالالل يف اإلحمالالم (زالالا ) رواع الط ال اي (أزالالو ) وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز
جاهل الالة وحياحمالالءه ٰ
العما (ج  6ص  )155وزا أيضا  :رواع الط اي لن ابن لما.
[اتريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي ج  0ص  ]241روى بساللدع لالن لاه الة  ،زالا َ :سعالت اللالي
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يقالالو لعلالالي لل الاله السالالم  :ظسالالءم عالالا ءالالم ظسالالاة للالالد عوةالاله  ،وي
صالاللا ٰ
وظ ة يف ز ع  ،وي فزع يو الق اعة.
اّلل
اّلل صاللا ٰ
[اتريخ بغداد أيضاف ج  2ص  ]158روى بساللدع لالن ابالن لءالاا زالا  :زالا رحمالو ٰ
اّلل دمحم
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :ل لالالة لالالاج ىب إىل السالالمامل رأيالالت للالالا ابب اجللالالة عكتالالواب  :ي إلالاله إي ٰ

اّلل
اّلل  ،للالالا ابغضالالم لعلالالة ٰ
اّلل فاطمالالة نالالرة ٰ
اّلل واحلسالالن واحلسالالني صالالفوة ٰ
اّلل للالالا ظالالع ٰ
رحمالالو ٰ
(أزو ) احلع بكسا احلامل املمملة وة ديد الءامل املوظدة العىن ا ءوب.
[كنا العمال ج  ٣ص  ]259زا  :فمث عن كن ف ه فل س عي وي أى عله  ،بغض للالي لل اله
السم  ،واصع أهل ب ي  ،وعن زا  :اإلميالا كالم (زالا ) أناجاله الالديلمي لالن جالابا ال يعالي لالن
اّلل لل ه (وآله) وحمل ال.
اللي صلا ٰ
اّلل صاللا
[ذخائر العقىب للمحب الط ي ص  ]81زا  :لن أاس بن عالالم زالا  :صالعد رحمالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل املل فذكا زوي كثرا ا زا  :أين للي بن أ طالعع فوفع ال ه فقالا  :هالا
ٰ

اّلل  ،فضالالمه إىل صالالدرع وزءالالل بالالني ل ل الاله وزالالا أبللالالا صالالوةه  :ععافالالا املسالاللمني هالالذا
أىذا اي رحمالالو ٰ
أنالالي وابالالن لمالالي ونتالالي  ،هالالذا حلمالي و عالي وفالالعاي  ،هالالذا أبالالو السالالءطني احلسالالن واحلسالالني حمال دى
اّلل وحم ال فه يف أرضالاله للالالا ألداهالاله للالالا
فالالءاب أهالالل اجللالالة  ،هالالذا عفالالاج الكالالاوب لالالي  ،هالالذا أحمالالد ٰ
اّلل وعالالىن
اّلل علالاله بالالايمل وأى علالاله بالالايمل  ،فمالالن أظالالع أ يال أ عالالن ٰ
اّلل ولعلالالة المللالالني  ،و ٰ
عءغضالاله لعلالالة ٰ
اّلل لالم ذلالم  ،زالا :
فل أ عن للي  ،ول ءل ال اهد الغاهع  ،ا زا  :أجلس اي للالي زالد لالاال ٰ
أناجه أبو حمع د يف فاال اللءوة.
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ابب

عنوان صحيفة املؤمن حب علي
ابن أيب طالب (ع)
[اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ج  0ص  ]024روى بسلدين لن أ اللعما لار بن الفضالل
اّلل الالالذي ي إلالاله إي هالالو
لالالن زداعالالة بالالن اللعمالالا لالالن الزهالالاي زالالا َ :سعالالت أاالالس بالالن عالالالم يقالالو  :و ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يقالالو  :للالوا صالالح فة املالالؤعن ظالالع للالالي بالالن أ
اّلل صالاللا ٰ
لسالالمعت رحمالالو ٰ

طالع.

[كن ــوز احلق ــائق للمن ــاوي ص  ]81ز الالا  :للال الوا ص الالح فة امل الالؤعن ظ الالع لل الالي  ،ز الالا  :أناج الاله
اّلل لل ه (وآله) وحمل ال.
الديلمي ال يعي لن اللي صلا ٰ
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إن حب علي (ع) حسنة وأيك ال نب ولواز للنار وبراءة
منها ويثبت القدم وبغض سيئة ا تنفع معها حسنة
[كنوز احلقائق للمناوي ص  ]٣1زا  :ظع للي لل ه السم ظسلة ي ةضا ععما حم ة  ،زالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل ال
 :أناجه الديلمي ال يعي لن اللي صلا ٰ
[كنـوز احلقـائق أيضـاف ص  ]٣6زالا  :ظالع للالي أيكالالل الالذاع كمالا هكالل اللالار احلطالع  ،زالالا :

اّلل لل ه (وآله) وحمل ال
أناجه الديلمي ال يعي لن اللي صلا ٰ
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
[الــرايض النضــرة ج  1ص  ]625زالالا  :ولالالن ابالالن لءالالاا زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
(وآلاله) وحمالالل  :ظالع للالالي أيكالل الالالذاوب كمالا هكالالل اللالار احلطالالع  ،زالا  :أناجالاله املالالم ال يعالالي يف
حمرةه.
[كنا العمال ج  ٣ص  ]259زا  :ظع للي أيكل الذاوب كما هكالل اللالار احلطالع  ،زالا :
اّلل لل ه (وآله) وحمل ال
اّلل صلا ٰ
أناجه كا وابن لساكا لن أ ال يعي لن رحمو ٰ
[اتريـخ بغـداد للخطيـب البغــدادي ج  0ص  ]280روى بساللدع لالن لطالامل لالالن ابالن لءالاا زالالا :
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :ظع
اّلل صلا ٰ
زا رحمو ٰ
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للا بن أ طالع أيكل الس اى كما هكل اللار احلطع.
[اتريخ بغداد للخطيـب البغـدادي ج  6ص  ]2٣2روى بساللدع لالن ابالن لءالاا زالا  :زلالت لللال
اّلل لللار جوامع زا  :اعال  ،زلالت  :وعالا هالوع زالا  :ظالع
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :اي رحمو ٰ
صلا ٰ

للي بن أ طالع.

[كنوز احلقائق للمنـاوي ص  ]٣1زالا  :ظالع للالي بالااملة عالن اللالار زالا  :أناجاله الالديلمي ال يعالي
اّلل لل ه (وآله) وحمل ال
اّلل صلا ٰ
لن رحمو ٰ
اّلل ظالالع للالالي يف زلالالع عالالؤعن فزلالالت بالاله زالالد إي
[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]259زالالا  :عالالا فءالالت ٰ

اّلل زدع الاله يالالو الق اعالالة للالالا الصالااط  ،زالالا  :أناجالاله اخلط الالع يف املتف ال واملتفالالاي ال يعالالي لالالن
فءالالت ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل ال
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
[كنــوز احلقــائق للمنــاوي ص  ]56زالالا  :بغالالض للالالي حمال ة ي ةلفالالل ععمالالا ظسالاللة  ،زالالا  :أناجالاله
اّلل لل ه (وآله) وحمل ال
الديلمي ال يعي لن اللي صلا ٰ
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السالم
إن ٰ
اّلل أخ حب علي علي ٰ
على البشر والش ر والثمر والب ر
السالم
[الرايض النضرة ج  1ص  ]125زا  :ولن أاس زا  :فالل للالا ابالن أ طالالع لل اله ٰ
إىل بم ر ا ي مى به بط خا  ،زالا  :فافالميت باله فانالذ بط خالة فقورهالا فوجالدها عالاة  ،فقالا :
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زالالا ي :
اّلل صالاللا ٰ
اي بالالم ر هالالذا إىل صالالاظءه وإهتالالىن ابلالالدره  ،إ رحمالالو ٰ

اّلل أنذ ظءم للا الء الا وال اللا والثمالا والءالذر فمالا أجالاب إىل ظءالم لالذب وطالاب  ،وعالا ت
إ ٰ
وعا  ،وإي أبالن هالذا ممالا ت جيالع  ،زالا  :أناجاله املالم (أزالو ) وذكالاع ا الع الطال ي يف
جيع نءر ٰ
ذناهاع أيضا (ص  )92وزا  :أناجه املم يف حمرةه.
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السالم :
ىف قول النيب (ص) لعلي علي ٰ
أنت وليي يف الدنيا واآلخرة
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]265روى بسلدع لن لماو بن ع مو لن ابن لءاا إ اللالي
اّلل لل ه (وآله) وحمل زا  :أيك يتويىن يف الدا ا واآلناةع فقا لكل رجل عاللم  :أةتالويي
صلا ٰ
عا للا أكثاه  ،فقا للالي لل اله السالم  :أى أةالويك يف الالدا ا
يف الدا ا واآلناةع فقا  :ي ظن ٰ
واآلناة فقا  :أات ول ي يف الدا ا واآلناة  ،زا احلاك  :هذا ظدير صح ّلل اإلحملا .
[مســند اممــام أْحــد ب ــن حنبــ ج  2ص  ]664روى بس الاللدع لالالن لم الالاو ابالالن ع م الالو زالالا  :إي
جلالالالس إىل ابالالن لءالالاا إذ أاتع ةسالالعة ره ال فقالالالوا  :اي بالالن لءالالاا إعالالا أ ةقالالو ععلالالا وإعالالا أ هلالالوى

هالؤيمل فقالا ابالن لءالاا  :بالل أزالو ععكال زالا ال وهالو يوع الذ صالح ّلل زءالل أ يعمالا ال زالا  :فابتالدؤا
فتحالدفوا فالم االدري عالا زالالوا  ،زالا  :فلالامل يالاللفض فوباله ويقالو  :أال وةالف وزعالوا يف رجالل لاله ل الالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ال لءالالي لمالاله  :أيكال
(وحمالالاي احلالالدير إىل أ زالالا ) وزالالا ال يعالالي اللالالي صالاللا ٰ
يالوال ي يف الالالدا ا واآلنالاةع زالالا  :وللالي لل الاله السالالم ععاله جالالالس فالابوا  ،فقالالا للالي لل الاله السالالم :
أى أوال م يف الدا ا واآلناة  ،زا  :أات
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ول الالي يف ال الالدا ا واآلن الالاة  ،ز الالا  :فمك الاله ا أزء الالل لل الالا رج الالل ع الاللم فق الالا  :أيكال ال يال الوال ي يف ال الالدا ا
واآلناةع فابوا  ،زا  :فقا للي لل ه السالم  :أى أوال الم يف الالدا ا واآلنالاة  ،فقالا  :أاالت ول الي
يف الالالدا ا واآلنالالاة ( ،أزالالو ) ورواع اللسالالاهي أيضالالا يف نصاهصالاله (ص  )8وذكالالاع ا الع الطال ي أيضالالا
يف الااي اللضاة (ج  2ص  )213وزا  :أناجه بتماعاله أمحالد واحلالاف أبالو القاحمال الدع القي يف
املوافقالالاى ويف ا ربع الالني الط الوا  ،زالالا  :وأن الالاج اللس الالاهي بعض الاله (ااتم الالا) وذك الالاع اهل ثم الالي أيض الالا يف
جممعه (ج  9ص  )119وزا  :رواع أمحد والط اي يف الكءر وا وحم ابنتصار.
اّلل ال يعالي ابالن عسالعو زالا  :رأيالت رحمالو
[اهليثمـي يف جممعـ ج  8ص  ]249زالا  :ولالن لءالد ٰ

اّلل لل ه (وآله) وحمل آنذا ب د للي لل ه السالم فقالا  :هالذا ول الي وأى ول اله (زالا ) رواع
اّلل صلا ٰ
ٰ
الط ال اي يف ا وحم ال (أزالالو ) وذكالالاع ا الالع الط ال ي أيضالالا يف ال الااي اللضالالاة (ج  2ص  )172وما
يف آناع  :وال ت عن وايع ولا يت عن لا اع  ،ا زا  :ناجه احلاكما.
[خصائص النسائي ص  ]0روى بسلدع لن لاه ة بلت حمعد زالت َ :سعت أ يقو َ :سعالت
اّلل
اّلل لل ه (وآله) وحمل يو اجلحفة فانذ ب د للي لل اله السالم فخطالع فحمالد ٰ
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
اّلل  ،ا أنالالذ ب الالد للالالي لل الاله
وأفالالىن لل الاله ا زالالا  :أيمالالا اللالالاا إي ول ال ك زالالالوا  :صالالدزت اي رحمالالو ٰ
السم فافعما فقا  :هذا ول ي ويؤ ي لىن يي  ،وأى عواىل عن وايع وععا ى عن لا اع.
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احلادي عشر واملائة
اّلل
السالم فقد سب ٰ
من سب علياف علي ٰ
اّلل اجلالدىل زالا  :نلالت للالا
[مستدر الصحيح ج  2ص  ]212روى بساللدع لالن أ لءالد ٰ
اّلل  ،أو
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فال ك ع فقلالت  :ععالاذ ٰ
اّلل صاللا ٰ
أ حملمة فقالت ي  :أيسع رحمو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يقالالو  :عالالن
اّلل صالاللا ٰ
اّلل  ،أو كلمالالة وهالالا فقالالالت َ :سعالالت رحمالالو ٰ
حمالالءحا ٰ
حمع لل ا فقد حمءي (زا احلاك ) هذا ظدير صح ّلل اإلحملا .
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :وعالالن حمالءي فقالالد
[أقــول] وحمال اي يف ا ظا يالالر اآلة الالة زالالو اللالالي صالاللا ٰ
اّلل  ،ا إ الاوايالة املالذكورة زالد
اّلل  ،فتكو اللت لة أ عن حمع لل ا لل ه السالم فقالد حمالع ٰ
حمع ٰ
رواها أمحد بن ظلءل أيضا يف عسلدع (ج  6ص  )323واللساهي أيضا يف نصاهصه (ص .)24
اّلل اجلالالدي يقالالو  :ظللالالت
[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]212روى بسالاللدع لالالن أ لءالالد ٰ
وأى غم فمارى ابملديلة وإذا اللاا لل
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اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فسالالمعتما ةقالالو  :اي
واظالالد فالالاةءعتم فالالدنلوا للالالا أ حمالاللمة موج اللالالي صالاللا ٰ
اّلل
اّلل صالاللا ٰ
فالالء ع بالالن ربعالي  ،فاجا الالا رجالالل جلالالف جالالاال  :لء الالم اي أعالالاع  ،زالالالت يسالالع رحمالالو ٰ
لل ه (وآله) وحمل يف ى يك ع زا  :وإي ذلم زالت  :فعلا بن أ طالع زا  :إى للقالو أفال امل
اّلل لل الاله (وآلاله) وحمالالل يقالالو  :عالالن حمالالع
اّلل صالاللا ٰ
اايالد لالالا الالالدا ا  ،زالالالت  :فالاىن َسعالالت رحمالالو ٰ
اّلل ؛ (أزالو ) وذكالاع املتقالي أيضالا يف كلالز العمالا (ج  6ص
لل ا فقد حمالءي  ،وعالن حمالءي فقالد حمالع ٰ
 )411وزا  :أناجه ابن أ ف ءة.
اّلل صاللا
ابّلل لسالمعته عالن رحمالو ٰ
[ذخـائر العقـىب ص  ]٣٣زالا  :ولالن ابالن لءالاا زالا  :أفالمد ٰ
اّلل
اّلل  ،وعالن حمالع ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو  :عن حمع لل ا فقد حمءي  ،وعن حمءي فقد حمالع ٰ
ٰ
اّلل اجلالدىل (ااتمالا) وذكالاع للالي بالن حماللطا
اّلل للا علخايه (زالا ) أناجاله أبالو لءالد ٰ
لز وجل أكءه ٰ
اّلل اجلدل .
أيضا يف عازاةه (ج  5ص  )538يف ال اا وزا أيضا  :أناجه أبو لءد ٰ

[الرايض النضرة ج  1ص  ]2٣٣زا  :ولن ابن لءاا أاه ع ٰالا ال بعالد عالا ظلالع بصالاع ال الللالس
عالالن جمالالالس زالايش وه ال يسالالءو لل الالا لل الاله السالالم فقالالا لقاهالالدع  :عالالا َسعالالت هالالؤيمل يقولالالو ع زالالالوا :
اّلل لل ه (وآله) وحمالل ع
اّلل صلا ٰ
اّلل فقد أفاك  ،زا  :أيك الساب لاحمو ٰ
اّلل عن حمع ٰ
حمءحا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحم الالل فقالالد كف الالا  ،زالالا  :ف الالايك
اّلل صالاللا ٰ
اّلل ع الالن حم الع رحم الالو ٰ
زالالالوا  :حمالالءحا ٰ
اّلل
ابّلل لسالالمعت رحمالالو ٰ
السالالاب لعلالالا لل الاله السالالم ع زالالالوا  :أعالالا هالالذا فقالالد كالالا زالالا  :فالالاى أفالالمد ٰ
اّلل  ،وعالن حمالع
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو  :عن حمع لل ا فقد حمءي وعن حمءي فقد حمع ٰ
صلا ٰ
اّلل للالالا علخالالاع  ،ا ةالالوىل لالاللم  ،فقالالا لقاهالالدع  :عالالا َسعالالتم يقولالالو ع زالالا  :عالالا
اّلل لالالز وجالالل أكءالاله ٰ
ٰ
زالوا ف ا  ،زا  :فك ف رأيت وجوهم ظ ر زلت عا زلتع زا :
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اا ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاوا ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالم أبل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالني خم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاة

اا ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا الت ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوا إىل ف ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالفار اجل ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالامر

زا  :م ي فداك أ وأعي زا :
ج ال ال ال ال ال ال ال ال الالزر احلواج ال ال ال ال ال ال ال ال الالع ىكس ال ال ال ال ال ال ال ال الالا أذز ال ال ال ال ال ال ال ال الالاا

اا ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالذل ل إىل العزي ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالز الق ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاها

زا  :م ىن فداك أ وأعا.
زا  :عا للدي غر ا لكن للدي :
أظ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاؤه ظ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالزىن لل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا أعال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الوا

وامل ت ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالو عس ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالءة للغ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالابا

اّلل املالالم ( ،أزالالو ) وذكالالاع ال الالءلللي أيضالالا يف االالور ا بصالالار (ص )99
زالالا  :ناجالاله أبالالو لءالالد ٰ
فما للا صفة معز فاذا بقو عن أهل ال ا يسءو لل ا لل ه السم .
وزا ف ه ٰ :
[مث] إ هاهلا علة عن ا نءار يلاحمع ذكاها يف ناكة هذا الءاب.
[منها] عا ذكاع املتقي يف كلز العما (ج  6ص  )415زالا  :لالن أ صالا ي زالا  :زالا للالي
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  ،و يالالىن يلالاله  ،فمالالن ةلالالاو
اّلل صالاللا ٰ
لل الاله السالالم  :ظسال ظسالالع رحمالالو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  ،زالا  :أناجاله اخلط الع يف املتفال
اّلل صاللا ٰ
عي ف ا فا ا ةلاوله عن رحمو ٰ

وابن لساكا.
[ومنها] عا ذكاع اهل ثمي يف جممعه (ج  9ص  )129زالا  :ولالن أ بكالا بالن نالالد بالن لافطالة
أاه أةا حمعد بن عالم  ،فقا  :بلغىن أاكال ةعاضالو للالا حمالع للالي ابلكوفالة فمالل حمالءءتهع زالا :
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يقالو  :يف
اّلل صاللا ٰ
اّلل والذي افس حمعد ب دع لقد َسعت عالن رحمالو ٰ
ععاذ ٰ
للي لل ه السم ف ا لو وضل املل ار للالا عفازالا عالا حمالءءته أبالدا  ،زالا  :رواع أبالو يعلالا وإحماللا ع
ظسن ( ،أزو ) ورواع اللساهي أيضا يف نصاهصه (ص  )24عل اضطااب يف املع.
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[ومنها] عا ذكالاع ابالن ظلالا يف صالوالقه (ص  )117زالا  :وذكالا الءالارمى لالن امللصالور أااله رأى
رجم ابل ا ووجمه وجه نلزيا فساله فقا  :إاه كا يلعن لل ا كالل يالو الالف عالاة ويف يالو اجلمعالة
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وذكالالا علاعالالا طالالويم عالالن
أربعالالة آيال عالالاة وأوي ع ععالاله  ،فاأيالالت اللالالي صالاللا ٰ
علته  :إ احلسن فكاع ال ه فلعله ا بص يف وجمه فصار عوضل بصازه نلزياا وصار آية لللاا.
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ابب

السالم فقد آذاين
من آذى علياف علي ٰ
[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]211روى بسالاللدع لالالن لمالالاو بالالن فالالاا ا حمالاللما ال وكالالا عالالن
أصالالحاب احلديء الالة ال زالالا  :ناجلالالا عالالل للالالي لل الاله السالالم إىل ال ال من فلفالالاىن يف حمالالفاع ذلالالم ظالالن
اّلل
اّلل صالاللا ٰ
وجالالدى يف افسالالي  ،فلمالالا زالالدعت أبمالالاى فالالكايته يف املسالاللد ظالالن بلال ذلالالم رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يف
اّلل صالاللا ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زالالا  :فالالدنلت املسالاللد ذاى غالالداة ورحمالالو ٰ
ىا عن أصحابه فلما رآىن أبدىن ل ل ه ال يقو  :ظد إي اللاا ال ظالن إذا جلسالت زالا  :اي لمالاو
اّلل زا  :بلالا عالن آذى لل الا فقالد آذاىن
ابّلل أ أوذيم اي رحمو ٰ
اّلل لقد آذيتي فقلت  :ألوذ ٰ
أعا و ٰ
(زالالا احلالالاك ) هالالذا ظالالدير صالالح ّلل اإلحمالاللا وت هاجالالاع ( ،أزالالو ) ورواع أمحالالد ب الن ظلءالالل يف عسالاللدع
(ج  3ص  ، )483وابالالن ا فالالر أيضالالا يف أحمالالد الغابالالة (ج  4ص  ، )113وذكالالاع ابالالن ظلالالا أيضالالا
يف إص الالابته (ج  4القس ال  1ص  )314وز الالا  :أناج الاله أمح الالد والءخ الالارى يف اتره الاله واب الالن ظء الالا يف

صالالح حه وابالالن علالالدة  ،وابالالن لءالالد الال أيضالالا يف احمالالت عابه بطالايقني (ج  2ص  ، )442واملتقالالي أيضالالا
يف كلز العما (ج

251

 6ص  )152وزالا  :أناجالاله أمحالالد بالالن ظلءالالل والءخالالارى يف التالالاريخ واحلالالاك لالالن لمالالاو بالالن فالالاا ،
ويف (ج  4ص  )411وز ال الالا  :أناج ال الاله اب ال الالن أ فال ال ال ءة والءخ ال الالارى يف الت ال الالاريخ والطال ال ال اي (ااتم ال الالا)
واهل تما أيضا يف جممعه (ج  9ص  )129وزا  :رواع أمحد والط اي ابنتصالار والءالزار أنصالا علاله
 ،وا الالع الط ال ي أيضالالا يف ال الااي
ظاني رتصاا.

اللضالالاة (ج  2ص  )165وزالالا  :أناجالاله أمحالالد  ،وأناجالاله أبالالو

اّلل بالن أ عل كالالة لالالن أب الاله زالالا :
[مسـتدر الصــحيح ج  6ص  ]212روى بسالاللدع لالالن لء الالد ٰ
اّلل آذيالت
جامل رجل عن أهل ال ا فسع لل ا للد ابن لءاا فحصالءه ابالن لءالاا فقالا  :اي لالدو ٰ

ّ
ّ
إن ََّلين يؤذون َّٰلل و سوهل لعنهم َّٰلل يف َدلنيا وَآلخبة

اّلل لل ه (وآله) وحمالل
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
َ
َ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ظ الا آلذيتاله (زالا احلالاك )
اّلل صاللا ٰ
وأعد هلم عرَبا مهينا لو كالا رحمالو ٰ
هذا ظدير صح ّلل اإلحملا وت هاجاع.
[اهليثم ــي يف جممعـ ـ ج  8ص  ]218زالالا  :ولالالن حم الالعد بالالن أ وزالالاص ز الالا  :كلالالت جالس الالا يف
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل غضالالءا
اّلل صالاللا ٰ
املسالاللد أى ورجلالالني عع الي  ،فلللالالا عالالن للالالي فازءالالل رحمالالو ٰ
ابّلل عالالن غضالالءه فقالالا  :عالالا لك ال وعالالا ىلع عالالن آذى لل الالا فقالالد
يعالالاال يف وجمالاله الغضالالع  ،فتعالالوذى ٰ
آذاىن  ،فقالالا  :رواع أبالالو يعلالالا والءالزار ابنتصالالار ( ،أزالالو ) وذكالالاع ابالالن ظلالالا أيضالالا يف صالوالقه (ص

 )73وال ءلللي يف اور ا بصار (ص  )72وزاي أيضا  :أناجه أبو يعلا والءزار.
[فيض القدير للمناوي ج  ٣ص  ]29يف ال اا زا  :أناج الدار زطي لن لما أااله َسالل رجالم
اّلل لل الاله
اّلل صاللا ٰ
يقالل يف للالي فقالا  :وحيالالم أةعالاال لل الاع هالالذا ابالن لماله ال وأفالار إىل زال رحمالو ٰ
اّلل عا آذيت إي هذا يف ز ع.
(وآله) وحمل ال و ٰ

[مرقاة املفاتيا لعلى بن سلطان ج  5ص  ]5٢6يف ال اا زا :
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ولن لاوة بن الزبر إ رجالم وزالل يف للالي بالن أ طالالع الحضالا عالن لمالا فقالا لاله لمالا  :أةعالاال
اّلل بالالن لءالالد املطلالالع ي ةالالذكا لل الالا إي خبالالر فااالالم إ ةلقصالاله
صالالاظع هالالذا القال ع هالالذا دمحم بالالن لءالالد ٰ
آذيت صاظع هذا الق  ،زا  :أناجاله أمحالد يف امللازالع ( ،أزالو ) وذكالاع ا الع الطال ي أيضالا يف
الااي اللضاة (ج  2ص  )167وزا  :أناجه أمحد يف امللازع وابن السما يف املوافقة.
[ذخائر العقىب للمحب الط ي ص  ]٣5زا  :ولله ال أي لن لماو ابن فالاا ا حماللمي ال زالا :
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :عالالن أظالالع لل الالا فقالالد أظءالالي  ،وعالالن أبغالالض لل الالا فقالالد
اّلل صالاللا ٰ
زالالا رحمالالو ٰ
اّلل لالز وجالل  ،زالا  :أناجاله أبالو لمالا
أبغضىن  ،وعن آذى لل ا فقد آذاىن  ،وعن آذاىن فقالد آذى ٰ

اللماي.
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ابب

اّلل
السالم فقد فارق ٰ
من فارق علياف علي ٰ
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]216روى بساللدع لالن ععاويالة بالن فعلءالة لالن أ ذر زالا  :زالا
اّلل  ،وعالالن فارزالالم اي للالالي فقالالد
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :اي للالالي عالالن فالالارزىن فقالالد فالالاري ٰ
اللالالي صالاللا ٰ

فارزىن  ،زا احلاك  :صح ّلل اإلحملا .
[أق ــول] ورواع أيض الالا يف (ج  3ص  )146وذك الالاع ال الالذهي أيض الالا يف ع ال الزا ايلت الالدا (ج  1ص
 )323وص الالححه  ،وذك الالاع اهل ثم الالي أيض الالا يف جممع الاله (ج  9ص  )135وز الالا  :رواع الءال الزار ورجال الاله
فقالالاى  ،وذكالالاع ا الالع الط ال ي أيضالالا يف ال الااي اللضالالاة (ج  2ص  )167وزالالا  :ناجالاله أمحالالد يف
امللازع واللقاش.
اّلل  ،زالا :
[كنا العمال ج  ٣ص  ]25٣زا  :عن فالاري لل الا فالارزىن  ،وعالن فالارزىن فقالد فالاري ٰ
أناجه الط اي لن ابالن لمالا ( ،أزالو ) وذكالاع يف (ص  )156اثا الا وزالا ف اله  :عالن فارزالم اي للالي
اّلل  ،ا زا أيضا  :أناجه الط اي لن ابن لما.
فقد فارزي  ،وعن فارزىن فقد فاري ٰ
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اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
[اهليثمــي يف جممعـ ـ ج  8ص  ]219زالالا  :ولالالن باي الالدة زالالا  :بعالالر رحمالالو ٰ
(وآلالاله) وحمالالل لل الالا لل الاله السالالم أع الرا للالالا ال ال من وبعالالر نالالالد بالالن الول الالد للالالا اجلءالالل فقالالا  :إ
اجتمعتمالالا فعلالالي لل الاله السالالم للالالا اللالالاا فالالالتقوا وأصالالابوا عالالن الغلالالاه (وحمالالاي احلالالدير) وزالالد ةقالالد
اّلل لل الاله
كاعالاله يف ابب  :للالالي عالالي وأى عالالن للالالي ويف غالالرع (إىل أ زالالا ) فخالالاج ال أي اللالالي صالاللا ٰ
(وآله) وحمل ال فقا  :عا اب أزوا يلتقصو لل ا  ،عن ةاللقع لل الا فقالد ةلقصالىن  ،وعالن فالاري لل الا
فقالالد فالالارزىن  ،إ لل الالا عالالي وأى علالاله نلال عالالن ط لالالن ونلقالالت عالالن ط لالالة ابالااه (إىل أ زالالا ) بايالالدة
اّلل ابلصحءة إي بسالطت يالدك فءالايعتىن للالا اإلحمالم جديالدا  ،زالا  :فمالا فارزتاله
فقلت  :اي رحمو ٰ
ظن ابيعته للا ايحمم  ،زا اهل ثمي  :رواع الط اي يف ا وحم .
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اّلل من عادى علياف
يف قول النيب (ص) عادى ٰ
[أسد الغابة ابـن ا ـ ج  1ص  ]250يف ةاعالة رافالل عالوىل لاه الة زالا  :روي للاله أبالو إ ريالس
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل للالالدها ،
املالاه أااله زالا  :كلالت غمعالالا انالد لاه الة  :إذا كالا اللالي صالاللا ٰ

اّلل عالالن لالالا ى لل الالا (أزالالو ) وذكالالاع ابالالن ظلالالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زالالا  :لالالا ى ٰ
وإ اللالالي صالاللا ٰ
أيضالالا يف إصالالابته (ج  2القسال  1ص  )191وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  6ص )152
وزا  :أناجه ابن علدة لن رافل عوىل لاه ة.
اّلل عن لا ى لل ا زا  :أناجه ابن عاجة ال يعالي
[كنوز احلقائق للمناوي ص  ]99زا  :لا ى ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل ال.
لن اللي صلا ٰ
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ما أبغض أحد علياف اا شار ابليس أابه
[اتريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي ج  6ص  ]198روى بسالاللدع لالالن ابالالن لءالالاا زالالا  :ب لالالا الالن
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل حيالالدفلا إذ نالالاج لل لالالا ممالالا يل الي الالالاكن ال مالالاي
اّلل صالاللا ٰ
بفلالالامل الكعءالالة ورحمالالو ٰ

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل وزالا :
اّلل صاللا ٰ
فيمل لا كالا عا يكو عن الف لة زا  :فتفل رحمو ٰ
لعلت ال أو نزيت فم احمحاي أي الااوي ال زا  :فقا للي بن أ طالع لل اله السالم  :عالا هالذا
اّلل ورحم الوله ألل ال زالالا  :هالالذا إبل ال س فوفالالع ال الاله
اّللع زالالا  :أو عالالا ةعافالاله اي للال ٰالاع زالالا ٰ :
اي رحمالالو ٰ
اّلل أزتلالهع زالا  :أو عالا للمالت أاالاله
فقالءض للالا ىصال ته وجذباله فامالاله لالن عوضالالعه وزالا  :اي رحمالو ٰ
زالالد أُ ِّٰجالل إىل الوزالالت املعلالالو ع زالالا  :فمكالاله عالالن يالالدع  ،فوزالالف ىظ الالة ا زالالا  :عالالا ي ولالالم اي بالالن أ

ٰ ْ
اّلل ةعالالاىل َ :وشذذا ْ ك ُه ْم ْيف
طالالع  ،و
اّلل عالالا أبغضالالم أظالد إي وزالالد فالالاركت أابع ف اله  ،إزالاأ عالالا زالاله ٰ
َ َ ْ ٰ َْ
َْ َ
َأ ْؤ ٰو َْل وَأوال ٰ ْد احلدير.

اّلل زالالا  :زالالا للالالي بالالن أ طالالالع
[اتريــخ بغــداد أيض ـاف ج  6ص  ]184روى بسالاللدع لالالن لءالالد ٰ
اّلل لل ه
لل ه السم  :رأيت اللي صلا ٰ
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(وآلالاله) وحمالالل للالالد الصالالفا وهالالو عقءالالل للالالا فالالخع يف صالالورة الف الالل وهالالو يلعلالاله  ،فقلالالت  :وعالالن هالالذا
اّلل اي
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ع زالا  :هالذا ال ال طا الالاج  ،فقلالت  :و ٰ
اّلل صاللا ٰ
الذي يلعله رحمو ٰ
اّلل زتللالالم و رهالالن ا عالالة علالالم  ،زالالا  :عالالا هالالذا جزاهالالا علالالم  ،زلالالت  :وعالالا ج الزاؤك عالالي اي
لالالدو ٰ

اّلل عالالا أبغضالالم أظالالد زال إي فالالاركت أابع يف رظال أعالاله  ،زالالا اخلط الالع  :وهكالالذا
اّللع زالالا  :و ٰ
لالالدو ٰ
رواع القاضي أبو احلسني ا فلاىن لن احمحاي بن دمحم اللخعا وهو احمحاي ا محا.
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السالم
يف علم علي علي ٰ

َ ُ َ َ
[الفخر الرازي يف تفس ه الكب ] يف ذيالل ةفسالر زولاله ةعالاىل  :إ َّن َ َ ه َ
ّٰلل َْ ْص َط ٰ
آ آد َم َونوحذا َوآل
ْ
ْٰ َ َ َ ْ ٰ َ َ َْ َ
َن َىلع َل ٰعال ْم َ يف أواهالل آ لمالاا  ،زالا  :زالا للالي لل اله السالم  :للمالي
ْإببَ ْهيم وآل ْعمب

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل الالالف ابب عالالن العلال واحمالالتلءطت عالالن كالالل ابب الالالف ابب ،
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل .
زا  :فاذا كا ظا املوىل هكذا فك ف ظا اللي صلا ٰ
[ااســتيعاب ابــن عبــد الـ ج  1ص  ]0٣6زالالا  :وكالالا ععاويالالة يكتالالع ف مالالا يلالالز بالاله ل سالالا لالاله
للالالي ب الن أ طالالالع لل الاله السالالم ذلالالم  ،فلمالالا بلغالاله زتلالاله زالالا  :ذهالالع الفقالاله والعل ال الالالوى ابالالن أ
طالع  ،فقا له أنوع لتءة  :ي يسمل هذا علم أهل ال ا  ،فقا له  :لىن للم.
اّلل لقالالد ألطالالا
اّلل بالالن لءالالاا زالالا  :و ٰ
[ااســتيعاب أيض ـاف ج  1ص  ]0٣1روى بسالاللدع لالالن لءالالد ٰ
اّلل لقالالد فالالاركك يف الع الالا العافالالا ( ،أزالالو ) وذكالالاع
للالالي بالالن أ طالالالع ةسالالعة أل الالار العلال  ،وأـ ٰ
ابن ا فر أيضا
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ىف أحمد الغابة (ج  4ص .)22
[ااســتيعاب أيضـاف ج  1ص  ]0٣1روى بسالاللدع لالالن حمالالع د بالالن املسال ع زالالا  :عالالا كالالا أظالالد عالالن
اللالاا يقالو  :حماللوي غالر للالي بالن أ طالالع لل الاله السالم (أزالو ) وذكالاع ابالن ا فالر أيضالا يف أحمالالد
الغابة (ج  4ص  )22وابن ظلالا أيضالا يف صالوالقه (ص  )76وزالا  :أناجاله ابالن حمالعد  ،وا الع
الط ال ي أيض الالا يف الال الااي اللض الالاة (ج  2ص  )198وز الالا  :أناج الاله أمح الالد يف امللاز الالع والءغ الالوى يف
املعل  ،وأبو لماو.
اّلل
اّلل صالاللا ٰ
[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]681زالالا  :لالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا  :للمالالىن رحمالالو ٰ

لل الاله (وآلالاله) وحمالالل الالالف ابب كالالل ابب يفالالتّلل الالالف ابب زالالا  :أناجالاله أبالالو أمحالالد الفالالاعي يف جزهالاله ،
(أزالالو ) وحم ال اي يف ابب رجالالوع لمالالا إىل للالالي لل الاله السالالم ظالالدير طويالالل ذكالالاع الثعلالالي يف زصالالع
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل للمالالي الالالف ابب عالالن
ا اء الالامل ف الاله زالالو للالالي لل الاله السالالم  :فالالا اللالالي صالاللا ٰ

العل فت عع ي عن كل ابب ألف ابب.
السالالم نطالع اللالالاا
[كنـا العمــال ج  ٣ص  ]045زالا  :لالالن ابالن لءالالاا زالا  :إ لل الالا لل اله ٰ
اّلل لتقالتلن طلحالة والالزبر  ،ولتفالتحن
فقا  :اي أيما اللاا عا هذع املقالة الس ة الي ةءلغىن لاللك ع و ٰ
الءصال الالاة  ،ولتال الالاة لك عال الالا ة عال الالن الكوفال الالة حمال الالتة آيال ومخسال الالماهة وحمال الالتني أو مخسال الالة آيال وحمال الالتماهة

ومخسالالني  ،زالالا ابالالن لءالالاا  :فقلالالت  :احلالالاب ندلالالة  ،زالالا  :فخاجالالت فازءلالالت أحمالالا اللالالاا ك ال
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل إاالاله
اّلل ص اللا ٰ
أاالالت ع فقالالالوا  :كمالالا زالالا  ،فقلالالت  :هالالذا ممالالا أحمالالاع ال الاله رحمالالو ٰ
للمالاله الالالف الالالف كلمالالة كالالل كلمالالة ةفالالتّلل الالالف كلمالالة  ،زالالا  :أناجالاله ايَسالالال لي يف ععلمالاله (ازالالو )
وذكاع العسقمي أيضا يف فتّلل الءاري ج  16ص  165ابنتمال يسر وزا اناجه الط اي.
[كنا العمال ج  ٣ص  ]045زا  :لن أ املعتما عسل بن
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أوا وجارية بن زداعة السالعدى  ،إامالا ظضالاا للالي بالن أ طالالع لل اله السالم هطالع وهالو يقالو
 :حمالاللوىن زءالالل أ ةفقالالدوىن  ،فالإي ي احمالالا لالالن فالاليمل و العالالاش إي أنال ى للالاله  ،زالالا  :أناجالاله
ابن الللار.
[أقــول] وحمال اي يف الءالالاب اآلي ظالالدير لالالن كلالالز العمالالا لالالن أ الطف الالل لالالاعا بالالن واهلالالة زالالا :
اّلل ي ةسالالالوي لالالن
السالالم هطالالع فقالالا يف نطءتالاله  :حمالاللوي فالالو ٰ
فالالمدى للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله ٰ
فيمل يكو إىل يو الق اعة إي ظدفتك (اخل).
[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]256زالالا  :للالالي لل الاله السالالم ل ءالالة ( )1للمالالا  ،زالالا  :أناجالاله ابالالن
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ال (أزالو ) وذكالاع امللالاوي أيضالا يف
لدى لن ابن لءالاا ال يعالي لالن اللالي صاللا ٰ
ف ض القديا (ج  4ص  )356وزا يف ال اا « :زا ابن ريد  :وهذا عن كمعاله املالوجز الالذي ت
يسالء ضالالاب املثالل بالاله يف إرا ة انتصاصالاله أبعالورع الءاطلالالة الالالي ي يطلالل لل مالالا أظالالد غالرع وذلالالم غايالالة
يف عدا للي لل ه السم  ،وزد كاات ضماها ألداهه علطوية للا التقا ةعا مه».
[اتريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي ج  0ص  ]259روى بسالاللدع لالالن أاالالس زالالا  :ز الالل  :اي رحمالالو
اّلل لمن اكتع العل ع زا  :لن للي وحملما .
ٰ
[اتريخ بغـداد أيضـاف ج  ٣ص  ]6٢8روى ظالديثا طالويم زالا ف اله للالي لل اله السالم لكم الل  :أي

إ ها هلا ال وأفار إىل صدرع ال لعلما عا لو أصءت له محلالة  ،بلالا أصالءت لقلالا غالر عالاعو يسالتعمل
آلة الدين للدا ا.
َ
َ ه ْ َ َ ِّ َ َ َ ِّ ْ
ذد يف
[الفخر الرازي يف تفس ه الكب ] يف ذيل ةفسر زولاله ةعالاىل  :وأما بْ ْنعم ْة يذَ ُكب
حمورة والضحا  ،ذكا ظديثا زا ف ه :

_______________

( )1الع ءالة  :بفالالتّلل العالالني املمملالالة ال عالالا جتعالالل ف الاله الث الالاب كالصالاللدوي  ،والع ءالالة ال أيضالالا ال عالالن
الاجل عوضل حماع.
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اّلل لالن التزك الة فق الل
فقالوا له ال يعي لعلي لل ه السم َ ال فحدفلا لالن افسالم فقالا  :عمالم فقالد االا ٰ
ْ
َ
اّلل ةعاىل يقالو َ :وأ هما بْ ْن ْع َم ْة َ ِّي ََ ُك َب ِّد ع فقالا  :إي أظالدث  ،كلالت إذا حمال لت
له  :أل س ٰ
ألط ت  ،وإذا حمكت ابتديت  ،وبني اجلواعّلل لل ج فاحمالوي.
[حلية ا ولياء يب نعيم ج  2ص  ]٣5روى بسلدع لن أ صاحل احللفا لالن للالي لل اله السالم
اّلل ر وع الالا
اّلل ا احم الالتق  ،ز الالا  :زل الالت ٰ :
اّلل أوص الالىن  ،ز الالا  :ز الالل ر ٰ
ز الالا  :زل الالت  :اي رحم الالو ٰ
ابّلل لل الاله ةوكلالالت وال الاله أا الالع فقالالا  :ل ملالالم العل ال أاب احلسالالن لقالالد ف الابت العل ال ف الااب
ةالالوف قا إي ٰ
والته االم (أزالو ) وذكالاع ا الع الطال ي أيضالا يف الالااي اللضالاة (ج  2ص  )221وزالا  :أناجاله
ابن الءخمى والاامى.
[حلية ا ولياء أيضاف ج  ٢ص  ]60روى بسلدع لن لطامل بالن عسالل زالا َ :سعالت حمالف ا يقالو
 :عا ظاج للي لل ه السم أظدا إي ظله.
[طبقــاو ابــن ســعد ج  1القســم  1ص  ]242روى بسالاللدع لالالن ابالالن لءالالاا زالالا  :إذا ظالالدفلا فقالالة
لالالن للالالي لل الاله السالالم ة الالا ي اعالالدوها ( ،أزالالو ) وذكالالاع ابالالن ظلالالا أيضالالا يف إصالالابته (ج  4القسال 1
ص  )271وابن لءد ال أيضالا يف احمالت عابه (ج  2ص  )462وابالن ا فالر أيضالا يف أحمالد الغابالة (ج
 4ص  )23ابنتمال يف اللف .
[الــرايض النضــرة ج  1ص  ]280زالالا  :ولالالن ابالالن لءالالاا ال وزالالد حمالالاله اللالالاا فقالالالوا  :أي رجالالل
كا للا لل ه السم ع ال زالا  :كالا ممتل الا جوفاله ظكمالا وللمالا وأبحمالا و الدع عالل زاابتاله عالن رحمالو
اّلل لل ه (وآله) وحمل زا  :أناجه أمحد يف امللازع.
اّلل صلا ٰ
ٰ
[ذخائر العقىب ص  ]٢9زالا  :لالن ابالن لءالاا ال وزالد حمال ل لالن للالي لل اله السالم ال فقالا  :رمحالة
اّلل لل
اّلل للا أ احلسن  ،كا و ٰ
ٰ
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اهلدى  ،وكمالف التقالا  ،وطالو اللمالا  ،وخالل احللالا  ،وغ الر اللالدى  ،وعلتمالا العلال للالورى واالورا
أحمفا يف الدجا  ،و ال ا إىل ا لة العاما  ،عستمسكا ابلعاوة الوفقا أةقا عالن ةقمالع وارةالدى
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  ،وصالاظع القءلتالني ،
 ،وأكا عن فمد الللوى  ،بعد دمحم املصطفا صاللا ٰ
وأاب السالالءطني  ،وموجتالاله نالالر اللسالالامل  ،فمالالا يفوزالاله أظالالد  ،ت ةالالا ل لالالاي عثلالاله  ،وت أَسالالل الثلالاله  ،فعلالالا
اّلل  ،ولعلة العءا إىل يو التلا (زا ) أناجه أبو الفتّلل القواا.
عن بغضه لعلة ٰ
اّلل ال يعالي ابالن عسالعو ال زالا :
[الرايض النضرة ج  1ص  ]112زا  :ولن أ الزهاامل لالن لءالد ٰ
للمامل ا ر فمفة  ،لات ابل ا  ،ولات ابحللام ولات ابلعااي  ،فاعا لالات ال الا فمالو أبالو الالدر امل
 ،وأعا لات أهل احللام فمو للي بن أ طالع لل ه السم  ،وأعا لالات العالااي فالاخ لكال ال يعالي باله
افساله ال ولالالات أهالالل ال الا ولالالات أهالالل العالااي حيتاجالالا إىل لالات أهالالل احللالالام  ،ولالالات أهالالل احللالالام ي
حيتاج ال مما  ،زا  :أناجه احلضاعا.
[هت يب الته يب ابن ح ر ج  ٢ص  ]669زا  :وزا حمالع د بالن لمالاو بالن حمالع د بالن العالاص
اّلل بن ل اش بن أ رب عة  :ت كا صغو اللاا ال يعي ع الل اللالاا ال إىل للالي بالن
 ،زا  :زلت لعءد ٰ
أ طالالالع لل الاله السالالم ع زالالا  :ايبالالن أنالالي إ لل الالا كالالا لالاله عالالا فال ت عالالن ضالالاا زالالاطل يف العل ال ،
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل صاللا ٰ
وكا له الءسطة يف الع رة  ،والقالد يف اإلحمالم  ،والامالا باحمالو ٰ

 ،والفقه يف السلة  ،والللدة يف احلاب  ،واجلو يف املالو ( ،أزو ) وذكالاع ا الع الطال ي أيضالا يف
ذناهاع (ص .)79
اّلل بن احلسالن لالن أب اله زالا  :كالا للالي
[كنا العمال ج  9ص  ]125زا  :لن حيىي بن لءد ٰ

لل الاله السالالم هطالالع  ،فقالالا ال الاله رجالالل فقالالا  :اي أعالالر املالالؤعلني أنال ىن عالالن أهالالل اجلمالالالة وعالالن أهالالل
الفازة وعن
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أهل السلة وعن أهل الءدلةع فقالا  :وحيالم أعالا إذا حمالالتي فالافم لالىن  ،وي لل الم أ ةسالا للمالا
أظالالدا بعالالدي (فسالالاي احلالالدير إىل أ زالالا ) وةلالالا ى اللالالاا عالالن كالالل جااالالع أصالالءت اي أعالالر املالالؤعلني
اّلل إ اةءعتمالوع وأطعتمالوع
اّلل بم الافا والسدا  ،فقا لمار فقا  :اي أيما اللالاا إاكال و ٰ
أصاب ٰ
ت يضل بك لن علماج اء ك ز س فعاة ال يعي به زدر فعاة ال وك ف ي يكو ذلم وزالد احمالتو له
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل امللالالااي والوصالالااي وفصالالل اخلطالالاب لل الالا علم الالاج هالالارو بالالن
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :أاالت عالي اللزلالة هالارو عالن عوحمالا إي
اّلل صاللا ٰ
لماا  ،إذ زا لاله رحمالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل ظ ر ألطالاع عالا
اّلل به إكااعا عله للء ه صلا ٰ
أاه ي اي بعدي  ،فضم نصه ٰ

ت يعطه أظدا عن نلقه (احلدير).
[كنا العمال ج  2ص  ]246زا  :لالن ا صالء بالن اءاةالة زالا  :كلالا جلوحمالا للالد للالي بالن أ
اّللع فقملا ال اله فلمالزىع ظالن كالدى
طالع لل ه السم فااتع يمو ي فقا  :اي أعر املؤعلني عن كا ٰ

رةا للا افسه  ،فقا للي لل ه السم  :نلوا للاله  ،ا زالا  :إَسالل اي أنالا ال مالو عالا أزالو لالم
فاَسعه أبذام  ،واظفاه بقلءم  ،فا ا أُظدفم لن كتابم الالذي جالامل باله عوحمالا بالن لمالاا  ،فالا
كلت زد زاأى كتابم وظفاته فاام حمتلدع كما أزو  ،إ ا يقالا عالن كالا ملالن ت يكالن ا كالا ،
فاعا عن ت يز بم ك الف يكالو كالا بالم ك لواالة كالاهن  ،ت يالز زءالل القءالل وبعالد الءعالد  ،ي يالزا بالم

ك ف وي غاية وي علتما  ،ال ه غاية ااقطعت وااله الغالاايى فمالو غايالة كالل غايالة  ،فءكالا ال مالو ى
اّلل  ،وأ دمحما
اّلل اي أعالالر املالالؤعلني إاالالا لفالي التالالوراة هكالالذا ظافالالا  ،وإي أفالالمد أ ي إلالاله إي ٰ
وزالالا  :و ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل لءدع ورحموله  ،زالا  :أناجاله ايصالءماي يف احللالة ( ،أزالو ) وزالد اقلاله
صلا ٰ
زءل هذا رتصاا لن ابن لساكا وبعدع عفصم لن أ اع يف احلل ة وذكاع ابن ظلا أيضا يف
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ىف صوالقه (ص  )78رتصاا.
[الــرايض النضــرة ج  1ص  ]111زالالا  :ولالالن دمحم بالالن ز ال س زالالا  :نالالل ىا عالالن ال مالالو للالالا
للي بن أ طالع لل ه السالم فقالالوا لاله  :عالا صال ني بعالد اءال ك إي مخسالا ول الاين حماللة ظالن زتالل
بعضك بعضا  ،زا  :فقا للي لل ه السم  :زد كا ص ونر  ،زالد كالا صال ونالر ولكاللك
عالالا جفالالت أزالالداعك عالالن الءحالالا ظالالن زلالالت  :اي عوحمالالا اجعالالل للالالا إهلالالا كمالالا هل ال آهلالالة  ،زالالا  :أناجالاله
أمحد يف امللازع.
[الرايض النضرة ج  1ص  ]111زا  :لن ابن لءاا زا  :عا ااتفعت بكم بعالد اللالي صاللا
إي للالي بالن أ طالالع لل اله السالم  ،فاااله كتالع  :ابحمال
ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمالل إي فاليمل كتالع باله ٰ
اّلل الالالامحن الالالاظ أعالالا بعالالد اي أنالالي فااالالم ةسالالا الالالا يصالالل ال الالم ممالالا ت يكالالن يفوةالالم  ،ويسالالوؤك عالالا ت
ٰ
ةدركاله فمالا الالت ال اي أنالي ال عالن الالدا ا فالم ةكالن بالاله فاظالا  ،وعالا فاةالم فالالم ةكالن لل اله ظالزى ولال كن
لملم ملا بعد املوى والسم  ،زا  :أناجه املخلع.
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ابب

يف علم علي (ع) ابلقرآن وما يف الصحف ا وىل
اّلل ابالالن عسالالعو زالالا  :إ القالالاآ
[حليــة ا وليــاء يب نعــيم ج  2ص  ]٣5روى بسالاللدع لالالن لءالالد ٰ
أُاالالز للالالا حمالالءعة أظالالاال عالالا علمالالا ظالالاال إي لالاله بمالالا وبطالالن  ،وإ للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم
للدع لل الااها والءاطن.
اّلل عالا ازلالت آيالة
[حلية ا وليـاء أيضـاف ج  2ص  ]٣٢روى بساللدع لالن للالي لل اله السالم زالا  :و ٰ
إي وزد للمت ف أازلالت وأيالن أازلالت  ،إ ر وهالع ي زلءالا لقالوي  ،ولسالاى حمالؤوي (أزالو ) ورواع
ابن حمعد أيضا يف طءقاةه (ج  2القس  2ص  )111وزا ف ه  :لسالاى طلقالا  ،وذكالاع املتقالي أيضالا
يف كلز العما (ج  6ص  )396وزا  :أناجه ابن حمعد وابن لساكا وزا  :طلقا حمؤوي.
[طبقاو ابن سـعد ج  1القسـم  1ص  ]242روى بساللدع لالن أ الطف الل زالا  :زالا للالي لل اله
اّلل فإاه ل س عن آية إي وزالد لافالت بل الل ازلالت أ بلمالار  ،يف حمالمل أ
السم  :حملوي لن كتاب ٰ
يف جءل ،
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اّلل ي
(أزو ) وذكاع ابن ظلا أيضا يف الذيع التمالذيع (ج  7ص  )337وزالا ف اله  :حماللوىن فالو ٰ
اّلل عالالا عالالن آيالالة إي وأى ألل ال أبل الالل
اّلل  ،فالالو ٰ
ةسالالالوىن لالالن فالاليمل إي أن ال ةك  ،وحمالاللوىن لالالن كتالالاب ٰ
ازلالالت أ بلمالالار (اخل)  ،وذكالالاع ابالالن ظلالالا يف إصالالابته أيضالالا (ج  4القس ال  1ص  )271وابالالن لءالالد
ال أيضا يف احمت عابه (ج  2ص .)463
[تفس ابن لرير ج  1٣ص  ]22٣روى بسلدع لن أ الطف ل زا َ :سعت لل ا لل ه السالم
يقو  :ي ةسالوىن لن كتالاب ىطال وي حماللة عاضال ة إي ظالدفتك  ،فسالاله ابالن الكالوا لالن الالذارايى
فقا  :هي الاايا.
[تفســ اب ــن لري ــر ج  1٣ص  ]22٣روى بس الاللدع لالالن أ الص الالمءامل الءك الالاى لالالن للالالي ب الالن أ
اّلل أي أن ةالاله ،
طالالع لل اله السالم  ،زالا ال وهالو للالا امللال ال ي يسالالىن أظالالد لالن آيالة عالن كتالاب ٰ
فقا ابن الكوا (إىل أ زا ) فقا عا الذارايى ذرواع زا  :الاايا.
[كنا العمال ج  2ص  ]119زا  :لن أ الطف ل لاعا بن وافلالة زالا  :فالمدى للالي بالن أ
اّلل ي ةسالالالوىن لالالن فالاليمل يكالالو إىل يالالو
طالالالع لل الاله السالالم هطالالع فقالالا يف نطءتالاله  :حمالاللوي فالالو ٰ
اّلل عالا عالن آيالة إي أى أللال أبل الل ازلالت أ بلمالار أ
اّلل فالو ٰ
الق اعة إي ظالدفتك  ،حماللوي لالن كتالاب ٰ
يف حمالمل ازلالت أ يف جءالل  ،فقالا ال اله ابالن الكالوامل فقالا  :اي أعالر املالؤعلني عالا الالذارايى ذرواع فقالالا
ل الاله  :ويل الالم حم الالل ةفقم الالا وي ةس الالا ةعلت الالا ( ،وال الالذارايى ذروا) الال الاايا (فاحل الالاعمى وز الاا) الس الالحاب
(فاجلارايى يساا) السفن (فاملقسماى أعاا) املمهكة  ،فقا  :فمالا السالوا الالذي يف القمالاع فقالا :
َ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ َّ ٰ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ٰ َ َ
ذة ََللَّيْ
ذ
اّلل ةعالاىل  :وجعلنا َلليذ وَنلهذا آيْيذ ْ فمبونذا آي
ألما يسالا لالن لم الامل  ،زالا ٰ
ْ
ْ

َ َ

َو َج َعل ٰنا آيَة َ َّنل ٰها ُمْْ ْ َ
رص َة فمحالو آيالة الل الل السالوا الالذي يف القمالا  ،زالا  :فمالا كالا ذو القالااني
ْ
اّلل وأظءه
أاء ا أ علكاع فقا  :ت يكن واظدا علمما  ،كا لءدا ّٰلل أظع ٰ
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اّلل إىل ز الالو ي الالدلوه إىل اهل الالدى فضال الابوع لل الالا زاا الاله ا مي الالن ا
اّلل  ،بعث الاله ٰ
اّلل فلص الالحه ٰ
اّلل وىص الالّلل ٰ
ٰ
اّلل إىل زوعالاله يالالدلوه إىل اهلالالدى فض الابوع للالالا زااالاله ا يسالالا وت يكالالن لالاله
اّلل ا بعثالاله ٰ
عكالالر عالالا فالالامل ٰ
زاى كقاىن الثور  ،زا  :فما هذع القواع زا  :هالي لمعالة كااالت بالني االوا وبالني رباله وهالا أعالا
عن الغاي  ،زا  :فما الء ت املعمورع زا  :ب ت فوي حمءل َسالاواى حتالت العالاش يقالا لاله الضالااا
يدنله كل يو حمءعو الف علم ا ي يعو و ال ه إىل يو الق اعة  ،زالا  :فمالن الالذين بالدلوا اعمالة
َ َّ َ َ َّ
ْ
ين ضذ َسذعيُ ُه ْم ْيف
َّل
اّلل كفااع زا  :ه ا فلاا عن زايش زد كف تموع يو بدر زا  :فمن َ ْ
ٰ
َ ْ َ ٰ َ ُّ ْ ٰ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ
َحيا ْة َدلنيا وهذم ُيسذْون أنهذم ُي ْسذنون صذنعا زالا  :زالد كالا أهالل ظالاورامل عاللم  ،زالا :

أناجالاله ابالالن ا اءالالارى يف املصالالاظف وابالالن لءالالد الال يف العلال (ازالالو ) وذكالالاع العسالالقمي أيضالالا يف فالالتّلل
الءاري ج  11ص  221وزا أناجه لءد الاماي.
[كنا العمال ج  ٣ص  ]686روى بسلدع لن املاعو لن الافال د لالن املمالدي لالن امللصالور لالن
اّلل بالالن لءالالاا زالالا َ :سعالالت لمالالا بالالن اخلطالالاب يقالالو  :كف الوا لالالن ذكالالا للالالي بالالن أ
أب الاله لالالن لءالالد ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل ف اله نصالاي ةكالو
اّلل صلا ٰ
طالع لل ه السم  ،فلقد رأيت عن رحمو ٰ
ي واظالالدة عالاللمن يف آ اخلطالالاب أظالالع إي ممالالا طلعالالت لل الاله ال الالمس (فسالالاي احلالالدير وزالالد ةقالالد
كاعاله يف ابب للالي لل اله السالم أو عالن آعالن (ج  1ص  )191إىل أ زالا ابالن لءالاا يف آنالالاع :
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  ،وبسالالطة يف الع الالرة ،
اّلل صالاللا ٰ
ولقالالد فالالام للالالي لل الاله السالالم بصالالما رحمالالو ٰ
وبذي للمالو  ،وللما ابلتلزيل  ،وفقما للتاويل  ،وا م ل زاا .
اّلل ب الالن
[اهليثم ــي يف جممعـ ـ ج  8ص  ]259زالالا  :ول الالن ربع الي ب الالن ظ الااش ز الالا  :احمالالتاذ لء الالد ٰ

لءالاا للالا ععاويالة ال وزالد للقالت للالدع بطالو زالايش وحمالع د ابالن العالاص جالالس لالن مي لاله ال فلمالا رآع
ععاوية عقءم زا :
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اّلل لقالالني للالالا ابالالن لءالالاا عسالالاهل يع الالا جبوا الالا  ،فقالالا لالاله حمالالع د  :لال س عثالالل ابالالن لءالالاا
اي حمالالع د و ٰ
يع ا الساهلم  ،فلما جلس زا لاله ععاويالة (وحمالاي احلالدير) إىل أ زالا فمالا ةقالو يف للالي بالن أ
اّلل لل اهلدى وكمالف التقالا  ،وخالل احللالا  ،وطالو الءمالا
اّلل أاب احلسن كا و ٰ
طالعع زا  :رظ ٰ

 ،واور الساى  ،يف بل الالدجا و ال الا إىل ا لالة العامالا  ،لاملالا الالا يف الصالحف ا وىل  ،وزاهمالا
ابلتاويالالل والالالذكاى  ،عتعلقالالا أبحمالالءاب اهلالالدى  ،واتركالالا لللالالور وا ذى  ،وظاهالالدا لالالن طازالالاى الالالا ى ،
ونالالر عالالن آعالالن واةقالالا  ،وحم ال د عالالن ةقمالالع وارةالالدى وأفضالالل عالالن ظالالج وحمالالعا  ،وأَسالالّلل عالالن لالالد
وحموى  ،وأنطع أهل الدا ا إي ا اء امل واللي املصطفا  ،وصاظع القءلتني  ،فمالل يوامياله عوظالدع
وموج نالالر اللسالالامل  ،وأبالالو السالالءطني ت ةالالا ل الالي عثلالاله وي ةالالاى إىل يالالو الق اعالالة واللقالالا  ،عالالن لعلالاله فعل الاله
اّلل والعءا إىل يو الق اعة (احلدير).
لعلة ٰ
[الرايض النضرة ج  1ص  ]112زا  :ولن حمع د بن لما بن حمع د ابن العاص  ،زا  :زلت

اّلل ب الالن ل الالاش ب الالن أ رب ع الالة  :أي ختال ال ىن ل الالن أ بك الالا وللال اليع ف الالا أاب بك الالا ك الالا ل الاله الس الالن
لعء الالد ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ا إ اللالالاا صالالاغ ة ال يعالالي عاهلالالة ال إىل للالالي لل الاله
والسالالابقة عالالل اللالالي صالاللا ٰ
اّلل عالا فالامل عالن ضالاا زالاطل  ،والءسالطة يف اللسالع وزاابتاله
السم  ،فقا  :أي ابن أني كالا لاله و ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالالل  ،وعصالاهاةه  ،والسالابقة يف اإلحمالالم  ،والعلال ابلقالالاآ ،
اّلل صالاللا ٰ
عالن رحمالو ٰ

اّلل عالا ي الامل عالن ضالاا زالاطل ،
والفقه والسلة  ،والللالدة يف احلالاب  ،واجلالو يف املالالو  ،كالا لاله و ٰ
زا  :أناجه املخلع الذهي ( ،أزو ) زا امللاوي يف فال ض القالديا (ج  3ص  )46يف ال الاا عالا
اّلل علحصالا إىل للال للالي وعالن
هذا لفاه  :زا الغزاىل  :زد لل ا ولو واآلناو أ فمال كتالاب ٰ

اّلل لالالن القلالالوب احللالالاب  ،ظالالن يتحق ال
جمالالل ذلالالم فقالالد ضالالل لالالن الءالالاب الالالذي عالالن وراهالاله يافالالل ٰ
ال قني الذي ي يتغر بك ف الغطامل.
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[مشك اآلاثر للطحـاوى ج  1ص  ]1٢6روى بساللدين لالن لء الد ابالن أ رفالالة ا اصالاري زالا
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل للالد لمالا بالن اخلطالاب العالز ( )1فالانتلفوا
اّلل صلا ٰ
 :ةذاكا أصحاب رحمو ٰ
ف الاله  ،فقالالا لمالالا  :زالالد انتلفالالت وأاالالت أهالالل بالالدر ا ن الالار فك الالف ابللالالاا بعالالدك ع إذ ةلالالاجا رجالالم
فقا لما  :عا هذع امللاجاةع زا  :إ ال مو ةزل أاا املوؤ ة الصالغاى  ،فقالا للالي لل اله السالم
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َ
ان م ْن ُسال ٰلَة م ْ
ذن ِْذ
ْ
ْلن ٰس ْ
 :إاا ي ةكو عوؤ ة ظن كا ابلتاراى السالءل يف ولقد خلقنا َ ْ
اّلل ن الرا ( ،أزالالو ) واآليالالة ال الايفة هالالي يف
إىل آنالالا اآليالالة  ،فتعلالالع لمالالا عالالن زولالاله وزالالا  :ج الزاك ٰ
َ
ُ َّ َ َ ْ ٰ ُ ُ ْ َ َ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َ
ْلن ٰسان ْم ْن ُسال ٰلة ْم ْن ِْ  ،ثذم جعلنذاِ نطَّذة ْيف
حمورة املؤعلو وكاعمالا هكالذا ولقد خلقنا َ ْ
َ
ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َْ ْ َ َ ٰ َ َ َ َ
ْ ٰبَ َم ْ  ،ث َّم خلقنا َ ُّنل ْطَّة َعلقة ُ ،كخلقنا َل َعلقة ُؤضغة ُ ،كخلقنا َل ُمضغة ْعظاما ُ ،ك َس ْونا
َ ْ ٰ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ ٰ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ٰ َ َ َ ه ُ َ
َ ْ
ّٰلل أ ْح َس ُن َْلٰا ْل ْق َ فالاملاا عالن التالاراى السالءل هالو :
َل ْعظام حْما ثم أنشأناِ خلقا آخب فتْا ك َ

الطني  ،واللطفة  ،والعلقة  ،واملضغة  ،والعاا  ،واللح واخلل اآلنا.

______________

( )1زالا ابالن ا فالر اجلالزرى يف اايالة غايالع احلالدير ال الالا ة لالز ال  :يف احلالدير حمالاله رجالل
عن ا اصار لن العالز  ،يعالي لالز املالامل لالن اللسالامل ظالذر احلمالل  ،يقالا  :لالز ال اليمل يعزلاله لالزي
إذا اع وصافه  ،وزد ةكار يف احلدير.
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ابب

إن علياف (ع) أعلم الناس وأحلمهم وأفضلهم
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]088روى بسلدع لن زال س بالن أ ظالام زالا  :كلالت ابملديلالة
فء لالالا أى أطالالوال يف السالالوي إذ بلغالالت أظلالالل الزيالالت فاأيالالت زوعالالا جمتمعالالني للالالا فالالارا زالالد ركالالع ابالالة
وهالالو ي الالت للالالي بالالن أ طالالالع واللالالاا وزالالوال ظوال الاله  ،إذ أزءالالل حمالالعد بالالن أ وزالالاص فوزالالف للال م
فقالالا  :عالالا هالالذاع فقالالالوا  :رجالالل ي الالت للالالي بالالن أ طالالالع فتقالالد حمالالعد فالالافاجوا لالاله ظالالن وزالالف لل الاله
فقالالا  :اي هالالذا للالالا ة الالت للالالي بالالن أ طالالالعع أت يكالالن أو عالالن أحمالالل ع أت يكالالن أو عالالن صالاللا
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ع أت يكالالن أللال اللالااع وذكالا ظالن زالا  :أت يكالن نالالع
اّلل صاللا ٰ
عالل رحمالو ٰ

اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل للالا ابلتالهع أت يكالن صالاظع رايالة رحمالو ٰ
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
(وآلالاله) وحمالالل يف غزواةالالهع ا احمالالتقءل القءلالالة ورفالالل يديالاله وزالالا  :اللمال إ هالالذا ي الالت ول الالا عالالن أول اهالالم
اّلل عا ةفازلالا ظالن حمالانت باله ابتاله فاعتاله
فم ةفاي هذا اجلمل ظن ةايم زدرةم  ،زا ز س  :فو ٰ
للا هاعته يف ةلالم ا ظلالار فالاافل عاغاله فمالاى (زالا احلالاك ) هالذا ظالدير صالح ّلل للالا فالاط
ال خني.
[مسند اممام أْحد بن حنب ج  5ص  ]1٣روى بسلدع لن ععقل بن
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اّلل لل ه (وآله) وحمل ذاى يو فقا  :هل لم يف فاطمة ةعو هالاع
يسار زا  :وضاى اللي صلا ٰ
فقلالالت  :اع ال فقالالا عتوك الالا للال ٰالي فقالالا  :أعالالا إاالاله حم ال حمل فقلمالالا غالالرك ويكالالو أجاهالالا لالالم  ،زالالا :
اّلل لل مالالا) فقالالا هلالالا  :ك الالف جتالالديلمع
فكااالاله ت يكالالن للال ٰالي فالاليمل ظالالن نللالالا للالالا فاطمالالة (حمالالم ٰ

اّلل بالالن أمحالالد بالالن
اّلل لقالالد افالالتد ظالالزي وطالالا حمالالقمي  ،زالالا  :أبالالو لءالالد الالالامحن ال وهالالو لءالالد ٰ
زالالالت  :و ٰ
ظلءل ال وجدى يف كتاب أ خب يالدع يف هالذا احلالدير زالا  :أو عالا ةاضالني إي موجتالم أزالد أعالي
حمالاللما  ،وأكثالالاه للمالالا  ،وألامم ال ظلمالالا ( ،أزالالو ) وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  6ص
 )153وزا  :أناجه أمحالد بالن ظلءالل والطال اي (ااتمالا) وذكالاع اهل ثمالي أيضالا يف جممعاله (ج  9ص
 111وص  )114وزا  :رواع أمحد والط اي باجا وفقوا.
[أسـد الغابــة ابـن ا ـ ج  5ص  ]514روى بساللدع لالالن احلالارث لالالن للالي لل الاله السالم زالالا :
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فالاىب
اّلل صاللا ٰ
نطع أبو بكا ولما ال يعي فاطمة لل ما السم ال إىل رحمو ٰ

اّلل لل ه (وآله) وحمل لل مما  ،فقا لما  :أات هلا اي للالي  ،فقلالت  :عالا ي عالن
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل فاطمة لل مالا السالم فلمالا بلال
اّلل صلا ٰ
فيمل إي رلي أرهلما فزوجه رحمو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فقالالا  :عالالا لالالم
اّلل صالاللا ٰ
ذلالالم فاطمالالة بكالالت  ،زالالا  :فالالدنل لل مالالا رحمالالو ٰ
اّلل لقالالد أاكحت الالم أكثالالاه للمالالا  ،وأفض الاللم ظلمالالا  ،وأوهل ال حمالاللما (أز الالو )
ةكءالالني اي فاطمالالةع ف الالو ٰ
وذكال الالاع املتقال الالي أيض ال الالا يف كلال الالز العم ال الالا (ج  6ص  )392وزال الالا  :أناج ال الاله اب ال الالن جاي ال الالا وص ال الالححه ،
والدويىب يف الذرية الطاهاة.
[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]256زالالا  :أعالالا ةاضالالني إي موجتالالم أو املسالاللمني إحمالالمعا  ،وأللمم ال

اّلل أطلالل للالا أهالل
للما  ،فاام حم دة اسامل أعي كما حما ى عاـ زوعمالا أعالا ةاضالني اي فاطمالة أ ٰ
ا ر فانتار علم رجلني فلعل أظد ا أابك واآلنا بعلالم  ،زالا  :أناجاله احلالاك وةعقالع لالن
أ هاياة وأناجه الط اي واحلاك وةعقع  ،واخلط ع لن ابن لءاا.
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[كن ــا العم ــال ج  ٣ص  ]256ز الالا  :موجت الالم ن الالر أهل الالي  ،أللممال ال للم الالا وأفض الاللم ظلم الالا ،
اّلل لل مالالا  ،زالا  :أناجالاله اخلط الالع يف املتفال واملفالالمي لالالن بايالالدة
وأوهلال حمالاللما  ،زالالاله لفاطمالالة حمالالم ٰ
(أزو ) وذكاع يف (ص  )398أيضا.
[كنــا العم ــال ج  ٣ص  ]256ز الالا  :لالالن أ احمالالحاي إ لل الالا لل الاله الس الالم مل الالا ة الالزوج فاطم الالة
اّلل لل ه (وآله) وحمالل  :لقالد موجتكاله وإااله و أصالحاىب حماللما
اّلل لل ما زا هلا اللي صلا ٰ
حمم ٰ
 ،وأكثاه للمالا  ،وألاممال ظلمالا  ،زالا  :أناجاله الطال اي (أزالو ) وذكالاع اهل ثمالي أيضالا يف جممعاله
(ج  9ص .)111
[كنـا العمـال ج  ٣ص  ]25٣زالا  :أللال أعالي عالن بعالدي للالالي بالن أ طالالع  ،زالا  :أناجالاله
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ال (أزالو ) وذكالاع امللالاوي أيضالا يف
الالديلمي لالن حماللما ال يعالي لالن اللالي صاللا ٰ
كلوم احلقاه (ص .)18
ابّلل والل الالاا
[كن ــا العم ــال ج  ٣ص  ]25٣ز الالا ع الالا لفا الاله  :لل الالي ب الالن أ طال الالع أللال ال الل الالاا ٰ
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
(احلدير) زا  :أناجه أبو اع لن للي لل اله السالم يعالي لالن رحمالو ٰ
وحمل .
[كن ــا العم ــال ج  ٣ص  ]68٣ز الالا  :ل الالن أ الزلال الاامل ز الالا  :ك الالا لل الالي اب الالن أ طال الالع لل الاله
السم يقو  :إي وأطايع أروعي وأباار لالمي أظلال اللالاا صالغارا  ،وأللال اللالاا كءالارا  ،بلالا يلفالا
اّلل للالوةك  ،ويلالزع ربال أللالازك ،
اّلل أا اب الالذهع الكلالع  ،وبلالا يفالم ٰ
اّلل الكذب  ،وبلا يعقا ٰ
ٰ
اّلل وهت  ،زا  :أناجه لءد الغىن بن حمعد يف إيضاا اإلفكا .
وبلا يفتّلل ٰ

اّلل إ لكالل االي
[اهليثمي يف جممع ج  8ص  ]226زا  :ولالن حماللما زالا  :زلالت  :اي رحمالو ٰ
وص ا فمن وص مع فسكت لىن فلما كا بعد رآي فقا  :اي حملما فاحمالالت ال اله زلالت  :لء الم
زالالا  :ةعل ال عالالن وصال ٰالا عوحمالالاع زالالا  :اع ال يوفالالل بالالن االالو  ،زالالا ِّ :تَع زلالالت  :االاله كالالا أللمم ال
يوع ذ  ،زا  :فا وص ي وعوضل حماى ونر عن أةاك بعدي ويللز لدي ويقضالا يالي للالي ابالن
أ طالع  ،زا  :رواع الط اي ( ،أزو ) وةفايل اللي صلا
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اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زولالاله ال الايف  :ف الإ وص ال ي (إىل أ زالالا ) للالالي بالالن أ طالالالع للالالا ةعل الالل
ٰ
حمالاللما وصالالاية يوفالالل ملوحمالالا أباالاله كالالا أللممال  ،هالالو ل الالل واضالالّلل للالالا أ لل الالا لل الاله السالالم كالالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل .
أللمم  ،وأاه لذلم صار وص ا للل صلا ٰ

[طبقاو ابن سـعد ج  ٣ص  ]2٣٢روى بساللدع لالن جءلالة بلالت املصالفّلل لالن أب مالا  ،زالا  :زالا
اّلل ورحمالوله فالالاى الالن أهالالل الء الالت أللال الالالا
ي للالالي لل الاله السالالم  :اي أنالالا بالالي لالالاعا حمالاللي لمالالا زالالا ٰ
اّلل ورحموله  ،زا  :واحلدير طويل.
زا ٰ
[أســد الغابــة مبــن ا ـ ج  ٣ص  ]11زالالا  :وروى حيالالىي بالالن ععالالني لالالن لءالالدة بالالن حمالالل ما لالالن

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل
لءالالد امللالالم بالالن حمالالل ما زالالا  :زلالالت لعطالالامل  :أكالالا يف أصالالحاب دمحم صالاللا ٰ
اّلل ي أللال (أزالالو ) وذكالالاع ابالالن لءالالد الال أيضالالا يف احمالالت عابه
أللال عالالن للالالا لل الاله السالالم ع زالالا  :ي و ٰ
(ج  2ص  )462وذك ال الالاع املل ال الالاوي أيض ال الالا يف فال ال ال ض الق ال الالديا (ج  3ص  )46يف ال ال الالاا  ،وا ال الالع
الط ي أيضا يف الااي اللضاة (ج  2ص  )194وزا  :أناجه القلعا.
[ااستيعاب ابن عبد ال ج  1ص  ]0٣1ذكا ظديثا عسلدا لن جءر  ،زا  :زالت لاه الة :
عالن أفتالالاك بصالالو لافالوراملع زالالالوا  :للالالي لل الاله السالم زالالالت  :أعالالا إاالاله للال اللالالاا ابلسالاللة (أزالالو )
وذكاع املتقي أيضا يف كلز العما (ج  4ص  )343وزا  :أناجه ابن جايا يف ذيع اآلاثر.
اّلل  :أللال
[ااستيعاب أيضاف ج  1ص  ]0٣1روى بسلدع لن حمالع د بالن وهالع زالا  :زالا لءالد ٰ
أهل املديلة ابلفالااهض للالي بالن أ طالالع لل اله السالم (أزالو ) ورواع أيضالا بطايال لالن املغالرة زالا :
لال ال س أظال الد ع الاللم أز الالوى ز الالوي يف الفال الااهض ع الالن لل الالي لل الاله الس الالم  ،ز الالا  :وك الالا املغ الالرة ص الالاظع
الفال ال الااهض (أز ال الالو ) وذكا ال الالا ا ال الالع الطال ال ال ي أيض ال الالا يف الال ال الااي
أناجمما القلعي.
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اللض ال الالاة (ج  2ص  )194وز ال الالا :

[س ــنن البيهق ــي ج  5ص  ]58روى بس الاللدع ل الالن لم الالاو ل الالن أ جعف الالا ز الالا  :أبص الالا لم الالا ب الالن
اخلطاب للا لءد ا ّٰلل بن جعفا فالوبني عضالاجني وهالو خالا فقالا  :عالا هالذع الث الابع فقالا للالي بالن
أ طالالالع لل الاله السالالم عالالا أن الالا أظالالدا يعلملالالا السالاللة  ،فسالالكت لم الالا (أز الالو ) وز الالو للالالي لل الاله
اّلل بن جعفا وأ ذلم جالاهز فالالا  ،كمالا أ
السم ذلم لعما هو ل ل للا رضاهه الا فعل لءد ٰ
حمالكوى لمالالا بعالالد زالالو للالي لل الاله السالالم هالالو ل الل واضالالّلل للالالا ةسالالل مه أ لل الالا لل الاله السالالم هالالو
ألل اللاا ابلسلة وي يلءغا أ يعلمه أظد.
اّلل ال يعالي ابالن عسالعو ال زالا  :كلالا اتحالدث
[اهليثمـي يف جممعـ ج  8ص  ]22٣زالا  :لالن لءالد ٰ

أ أفضالالل أهالالل املديلالالة للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم زالالا  :رواع الء الزار (أز الو ) ( )1وذكالالاع ا الالع
الط ي أيضا يف الااي اللضاة (ج  2ص  )219وزا  :أناجه أمحد يف امللازع.
اّلل لل الاله
اّلل ص الاللا ٰ
[ذخ ــائر العق ــىب ص  ]٣2ز الالا  :لالالن لم الالا ب الالن اخلطالالاب ز الالا  :ز الالا رحمالالو ٰ

(وآلالاله) وحمالالل  :عالالا اكتسالالع عكتسالالع عثالالل فضالالل للالالي لل الاله السالالم يمالالدي صالالاظءه إىل اهلالالدى ،
ويا ع لن الا ى  ،زا  :أناجه الط اي.
[ااســتيعاب ابــن عبــد ال ـ ج  1ص  ]05٣زالالا  :وروى لالالن حمالاللما وأ ذر واملقالالدا ونءالالاب
وجابا وأ حمع د وميالد بالن ا رزال أ للالي بالن أ طالالع لل اله السالم أو عالن أحمالل وفضالله هالؤيمل

للا غرع ( ،أزو ) وزالد ةقالد يف الءالاب السالاب زالو ابالن لءالاا بعالد عالا حمالاله ععاويالة لالن للالي بالن
اّلل للال اهلالدى ،
اّلل أاب احلسالن كالا و ٰ
أ طالع لل ه السم وزد للقت للدع بطو زايش  :رظ ٰ
وكمف التقا  ،وخل احللالا  ،وطالو الءمالا  ،واالور السالاى (إىل أ زالا ) وأفضالل عالن ظالج وحمالعا ،
وأَسّلل عن لد وحموى (اخل).
[اهليثمي يف جممع  8ص  ]262زا  :وبسلدع ال يعي بسلد
_____________

( )1وذكاع العسقمي أيضا يف فتّلل الءاري ج  8ص  59وزا رجاله عوفوزو .
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اّلل لل ه (وآله) وحمل زا لعلي لل ه السم  :والالذي افسالي ب الدع لالو
اّلل صلا ٰ
الط اىن ال أ رحمو ٰ
ي أ يقو ف م طواهف عن أعي عا زالت اللصارى يف ل سا ابالن عالاـ لقلالت ف الم ال الو عقالاي ي
كالالا أبظالالد عالالن املسالاللمني إي أنالالذ ال الماب عالالن أفالالا زالالدع م يطلالالع بالاله ال كالالة (أزالالو ) وهالالذا احلالالدير
ال الايف وإ ت يالالد ابملطابقالالة للالالا كالالو للالالي لل الاله السالالم أفضالالل عالالن غالالرع ولكالالن يلتالاله لل الاله
ابيلتزا أوضّلل عن أ هفا.
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ابب

إن علياف (ع) مل يسبق ااولون
بعلم وا يدرك اآلخرون
[مســند اممــام أْحــد بــن حنبـ ج  2ص  ]288زالالا  :ظالالدفلا وك الالل لالالن فالايم لالالن أ احمالالحاي
لن هءرة زا  :نطءلا احلسن بن للا لل مما السم فقالا  :لقالد فالارزك رجالل اب عالس ت يسالءقه
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يءعثالاله ابلاايالالة ج يالالل
اّلل صالاللا ٰ
ا ولالالو بعلال وي يدركالاله اآلنالالاو وكالالا رحمالالو ٰ

لالالن مي لالاله وع كاه الالل لالالن مشالالاله ي يلصالالاال ظالالن يفالالتّلل لالاله (أزالالو ) ا رواع اثا الالا ابنالالتمال يسالالر حمالاللدا
وعتلالالا  ،فقالالا  :ظالالدفلا وك الالل لالالن احم الااه ل لالالن أ احمالالحاي لالالن لمالالاو ابالالن ظء الي زالالا  :نطءلالالا
احلسالالن بالالن للالالا لل ممالالا السالالم بعالالد زتالالل للالالي لل الاله السالالم فقالالا  :لقالالد فالالارزك رجالالل اب عالالس عالالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحم الالل ل ءعثالاله
اّلل صالاللا ٰ
حمالالءقه ا ولالالو بعل ال  ،وي أ ركالاله اآلنالالاو إ كالالا رحمالالو ٰ
ويعط الاله الاايالالة فالالم يلصالالاال ظالالن يفالالتّلل لالاله  ،وعالالا ةالالاك عالالن صالالفاامل وي ب ضالالامل إي حمالالءعماهة ره ال عالالن
لطاهالاله كالالا ياصالالدها خلالالا هلالاله (ااتمالالا)  ،ورواع أبالالو اعال أيضالالا يف ظل تالاله (ج  1ص  )65وزالالا
ف ه  :ت يسءقه ا ولو وي يدركه اآلناو بعلال (اخل) وذكالاع املتقالي أيضالا يف كلالز العمالا (ج  6ص
 )412فقا  :لن لاص بن ضماة زا  :نطالع احلسالن بالن للالا لل ممالا السالم ظالني زُتالل للالي
لل ه السم
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فقالا  :اي أهالل العالااي لقالد كالالا فال ك بالني أبمالالاك رجالل زتالل الل لالة وأصال ع ال الالو ت يسالءقه ا ولالالو
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل إذا بعثاله يف حمالاية كالا ج يالل لالن
بعل وي يدركه اآلناو  ،كا اللي صاللا ٰ
اّلل لل ه  ،زا  :أناجه ابن أ ف ءة.
مي له وع كاه ل لن يسارع فم ياجل ظن يفتّلل ٰ
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ابب

يف قول النيب (ص) أان دار احلكمة وعلي (ع) ابهبا
[صحيا الذم ي ج  1ص  ]188روى بسلدع لن حمويد بن غفلة لن الصلاجبا لن للالي لل اله
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحم الالل  :أى ار احلكم الالة وللالالا اب الالا  ،ز الالا
اّلل صالاللا ٰ
السالالم زالالا  :ز الالا رحمالالو ٰ

المعالالذي  :ويف الءالالاب لالالن ابالالن لءالالاا (أزالالو ) ورواع أبالالو اع ال أيضالالا (ج  1ص  )64ا زالالا  :رواع
اّلل
ا صء بن اءاةة واحلارث لن للالي لل اله السالم الوع  ،وجماهالد لالن ابالن لءالاا لالن اللالي صاللا ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل عثلالاله (ااتمالالا)  ،وذكالالاع امللالالاوي أيضالالا يف ف ال ض القالالديا يف املالالع وزالالا  :أناجالاله
المعذي  ،ا زا يف ال اا  :ويف رواية أى عديلة احلكمة (اخل) وزا أيضا يف فاا (للالي اب الا) عالا
لفاالاله  :أي للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم هالالو الءالالاب الالالذي يالالدنل علالاله إىل احلكمالالة  ،فلاه الالم
ذع املاةءة عالا أحماللاها  ،وهالذع امللقءالة عالا ألمهالا  ،وعالن ملال أ املالاا بقولاله  :وللالي اب الا أااله عاةفالل
عن العلو وهو ايرةفاع فقد ةلحل لغاضه الفاحمد الا ي جيزيه  ،وي يسمله وي يغل ه.
[اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ج  22ص  ]140روى بسلدع لن جماهد لن ابن لءاا  ،زالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل :
اّلل صلا ٰ
 :زا رحمو ٰ
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أى عديلة احلكمة وللي اب ا فمن أرا احلكمة فل ِّ
اى الءاب.
[كنـا العمـال ج  ٣ص  ]042زالا  :زالالا المعالذي وابالن جايالا ععالالا  :ظالدفلا اَسال الل بالن عوحمالالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :أى ار
اّلل صالاللا ٰ
(إىل أ زالالا ) لالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
احلكمة وللي اب ا  ،زالا  :أناجاله أبالو اعال يف ظل تاله (ا زالا ) وزالا ابالن جايالا  :هالذا نال للالدى
صالالح ّلل حمالاللدع (إىل أ زالالا ) ابالالن جايالالا  :وزالالد وافال لل الالا لل الاله السالالم يف روايالالة هالالذا اخلال لالالن اللالالي
اّلل لل ه (وآله) وحمل غرع.
صلا ٰ
[مث] إ ها هلا ظديثني آناين يلاحمع ذكا ا يف ناكة هالذا الءالاب (أظالدا ا) عالا رواع أبالو اعال

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل زالا  :كلالت للالد اللالي صاللا ٰ
يف ظل ته (ج  1ص  )64بسلدع لن لءالد ٰ
فس ل لن للي لل ه السم فقا  :زُسمت احلكمة ل اة أجزامل فالطي للالي ةسالعة أجالزامل واللالاا
ج الزمل واظالالدا (أزالالو ) وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  6ص  )154و (ص  )411وزالالا يف
آن الالاع  :ولل الالي أللال ال ابلواظ الالد ع الاللم  ،ا ز الالا  :أناج الاله أب الالو اعال ال يف ظل ت الاله وا م ي  ،وأب الالو لل الالا
احلسالالني بالالن للالالا ال لالي يف ععلمالاله  ،وابالالن الللالالار  ،وابالالن اجلالالومي لالالن ابالالن عسالالعو (اثا ممالالا) عالالا
اّلل بالالن يزيالالد
ذكالالاع ا الالع الط ال ي يف ال الااي اللضالالاة (ج  2ص  )211زالالا  :ولالالن ع الالل بالالن لءالالد ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل زضامل زضا به للالي لل اله السالم فاللالع
املدي زا  :ذكا للد اللي صلا ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فقالالا  :احلمالالد ّٰلل الالالذي جعالالل ف لالالا احلكمالالة أهالالل الء الالت زالالا :
اللالالي صالاللا ٰ
أناج الاله أمح الالد يف امللاز الالع (أز الالو ) وذك الالاع لل الالي ب الالن حم الاللطا أيض الالا يف عازاة الاله يف ال الالاا (ج  5ص
 )611وزا أيضا  :أناجه أمحد يف امللازع.
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ابب

يف قول النيب (ص) أان مدينة العلم وعلي ابهبا
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]21٣روى بسلدع لن جماهد لالن ابالن لءالاا زالا  :زالا رحمالو
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل  :أى عديلالة العلال وللالي اب الا فمالن أرا املديلالة فل الاى الءالاب  ،زالا
اّلل صلا ٰ
ٰ

احلاك  :هذا ظدير صح ّلل اإلحملا .
[أقــول] ورواع بطايال آنالالا أيضالالا يف (ص  )127واخلط الالع الءغالالدا ي أيضالالا يف اترهالاله (ج  4ص
 )348وبطايال ال آن الالا يف (ج  7ص  )172وبطاي ال ال اثل الالر يف (ج  11ص  )48وبطاي ال ال راب الالل يف
(ج  11ص  )49ا ز الالا  :ز الالا القاحمال ال حم الالالت حي الالىي ب الالن عع الالني ل الالن ه الالذا احل الالدير فق الالا  :ه الالو
ص الالح ّلل (ااتم الالا) ورواع اب الالن ا ف الالر يف أُحم الالد الغاب الالة (ج  4ص  )22واب الالن ظل الالا أيض الالا يف الالذيع
التمالالذيع (ج  6ص  )321و (ج  7ص  )427واملتقالالي أيضالالا يف كلالالز العم الالا (ج  6ص )152
وامللالالاوى يف ف ال ض القالالديا (ج  3ص  )46يف املالالع وزالالاي  :أناجالاله العق ل الي وابالالن لالالدى والط ال اي
واحلاك لالن ابالن لءالاا  ،وابالن لالدى واحلالاك لالن جالابا  ،وما امللالاوي يف ال الاا فقالا  :وكالذا أبالو
ال خ يف السلة (ااتما) وذكاع اهل ثمي أيضا يف جممعه (ج  9ص  )114واملتقي يف كلز
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العما (ج  6ص  )156وزاي  :أناجه الط اي.
اّلل يقالو َ :سعالت رحمالو
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]21٢روى بسلدع لن جابا بالن لءالد ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو  :أى عديلة العل وللي اب ا فمن أرا العل فل اى الءاب.
اّلل صلا ٰ
ٰ

اّلل ز الالا :
[اتري ــخ بغ ــداد للخطي ــب البغ ــدادي ج  1ص  ]6٢٢روى بسالاللدع ل الالن ج الالابا بالالن لء الالد ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل ال يو احلديء ة وهو آنذ ب د للي لل ه السالم ال يقالو
اّلل صلا ٰ
َسعت رحمو ٰ
 :هذا أعر ال رة  ،وزاةل الفلاة  ،علصالور عالن اصالاع  ،رالذو عالن نذلاله  ،ميالد الا صالوةه أى عديلالة
العل وللي اب ا فمن أرا الء ت فل اى الءاب.
اّلل
اّلل صالاللا ٰ
[الــرايض النضــرة ج  1ص  ]286زالالا  :لالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
لل ه (وآله) وحمل  :أى ار العل وللي اب ا  ،زا  :أناجه يف املصاب ّلل يف احلسا .
[كنا العمـال ج  ٣ص  ]042ظكالا لالن ابالن جايالا أااله زالا  :ظالدفلا دمحم بالن اَسال الل الضالاارى
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :أى
اّلل صاللا ٰ
(وحماي السلد إىل أ زا ) لن ابالن لءالاا زالا  :زالا رحمالو ٰ
عديلة العل وللي اب ا  ،فمن أرا املديلة فل ا ا عن اب ا.
[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]25٣ولفاالاله  :أى عديلالالة العل ال وللالالي اب الالا  ،زالالا أناجالاله أبالالو اع ال يف
املعافة.
[كنوز احلقائق للمناوي ص  ]06ولفاه  :أى عديلة العل وللي اب ا  ،زا  :أناجه الديلمي.
[الصواعق احملرقة ابن ح ر ص  ]٢6زا  :أناج الءزار والط اي يف ا وحم لن جابا بالن لءالد
اّلل  ،واحلاك والعق لي وابن لدي لن ابالن لمالا والمعالذي واحلالاك لالن للالي لل اله السالم  ،زالا :
ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :أى عديلالالة العل ال وللالالي اب الالا  ،زالالا  :ويف روايالالة فمالالن
اّلل صالاللا ٰ
زالالا رحمالالو ٰ
أرا العل فل ِّ
اى الءاب.
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[كنا العمال ج  ٣ص  ]25٣ولفاه  :للي ابب للما  ،وعءني عي عا أُرحملت به عن بعالدي
 ،ظءه إميا  ،وبغضه افاي  ،واللاا ال ه رأفة  ،زا أناجه الديلمي لن أ ذر (أزالو ) وذكالاع ابالن
ظلا أيضا يف صوالقه (ص  )73وزا  :أناجه ابن لدي.
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ابب

يف قول النيب (ص) لعلي (ع)  :أنت
تب

ميت ما اختلفوا في بعدي

[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]211روى بسالاللدع لالالن احلسالالن لالالن أاالالس بالالن عالالالم أ الل الالي
اّلل لل ه (وآله) وحمل زا لعلي لل ه السالم  :أاالت ةءالني عالي عالا انتلفالوا ف اله بعالدي  ،زالا
صلا ٰ
 :هالالذا ظالالدير صالالح ّلل للالالا فالالاط ال ال خني (أزالالو ) وذكالالاع امللالالاوي أيضالالا يف كلالالوم احلقالالاه (ص
 )188واملتقالالي يف كلالالز العمالالا (ج  6ص  )156وزالالاي  :أناجالاله الالالديلمي  ،وما امللالالاوي فقالالا :
لن أاس.
اّلل
اّلل صالاللا ٰ
[حليــة ا وليــاء يب نعــيم ج  2ص  ]٣6روى بسالاللدع لالالن أاالالس زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ

لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :اي أاالالس أحمالالكع ي وض الومل  ،ا زالالا فصالاللا ركعتالالني ا زالالا  :اي أاالالس أو عالالن
يدنل لل م عن هالذا الءالاب أعالر املالؤعلني وحمال د املساللمني  ،وزاهالد الغالا ا للالني  ،ونالاني الوصال ني
 ،زا أاس  :زلت  :اللم اجعله رجم عن ا اصالار وكتمتاله إذ جالامل للالي لل اله السالم فقالا  :عالن
هذا اي أاسع فقلالت  :للالي فقالا عستء الاا فالتلقاله ا جعالل ميسالّلل لالاي وجماله بوجماله وميسالّلل لالاي

اّلل لقد رأيتم صلعت ف ا عا صلعت ىب عن زءالل
للي بوجمه  ،زا للي لل ه السم  :اي رحمو ٰ
 ،زا  :وعا ميلعي وأات
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ةالالؤ ي لالالي وةسالالمعم صالالوي وةءالالني هلال عالالا انتلفالوا ف الاله بعالالدي  ،زالالا أبالالو اعال  :رواع جالالابا اجلعفالي
لن أ الطف ل لن أاس وع.
[أقــول] وزالالد ةقالالد آافالالا يف آنالالا الءالالاب السالالاب ظالالدير أ ذر الالالذي زالالد ذكالالاع املتقالالي يف كلالالز
العما وابن ظلا يف صوالقه  :للي ابب للما وعءني عي عا أُرحملت به عن بعدي (اخل).
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ابب

ىف بعض ما أخ ب علي (ع) عما أييت
اّلل بالن طالالاووا لالن أب الاله زالا  :ملالالا
[مسـتدر الصــحيح ج  1ص  ]659روى بساللدع لالن لءالالد ٰ
كالالا ظلالالا بالالن زال س املالالدري عالالن املختصالالني خبدعالالة أع الر املالالؤعلني للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم
فقا له للي لل اله السالم يوعالا  :اي ظلالا إاالم ةقالا بعالدي فتالؤعا بلعالىن فالالعىن وي ةال أ عالي  ،زالا
طاووا  :فاأيت ظلا املدرى وزد أزاعه أمحد بن ابااه نل فة بي أع الة يف اجلالاعل ووكالل باله لال لعن
لل الالا لل الاله السالالم أو يقتالالل  ،فقالالا ظل الا  :أعالالا إ ا عالالر أمحالالد ابالالن اب الااه أع الالاي أ ألعالالن لل الالا
اّلل زلالالو ظالالن ت يقالالف أظالالد عالاللم للالالا عالالا زالالا
اّلل  ،فقالالا طالالاووا  :فلقالالد ألمالالا ٰ
فالالالعلوع لعلالاله ٰ

(أزالو ) وذكالاع ابالن ظلالا أيضالا يف صالوالقه (ص  )77وزالا  :أناجاله لءالد الالاماي  ،ا زالا  :فمالالذا
عن كااعاى للي لل ه السم وإنءارع ابلغ ع.
[طبقاو ابن سعد ج  5ص  ]64يف ةاعة عاوا  ،زا  :زالا للالا ابالن أ طالالع لل اله السالم
له يوعا وااا ال ه ل حملن راية ضملة بعد عا ي ع صدغاع وله إعاة كلحسة الكلع أافه.
[امصابة ابن ح ر ج  5القسم  6ص  ]615زا  :وزا جايا لن
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املغرة  :طلع احللاج كم ل بالن ماي فمالاب علاله فحالا زوعاله لطالامله  ،فلمالا رأى كم الل ذلالم زالا
 :أى فال خ كءالالر زالالد افالالد لمالالاي ي يلءغالالا أ أظالالا زالالوعا لطالالامله فخالالاج إىل احللالالاج فلمالالا رآع زالالا
له  :لقد أظءءت أ أجد لل م ع م فقا له كم ل  :إاه عا بقالي عالن لمالاي إي القل الل فالافض عالا
اّلل  ،ولقالد أنال ي أعالر املالؤعلني للالي لل اله السالم أاالم زالاةلي  ،زالا  :بلالا
أات زالا ٍ فالا املولالد ٰ

زد كلت ف من زتل لما  ،اضابوا للقه فضابوا للقه.
اّلل ابالن العءالاا زالا  :وزالد
[هت يب الته يب ابن ح ر ج  ٢ص  ]659يف ةاعالة للالي بالن لءالد ٰ
ظكالي املال وغالالرع أاالاله ملالالا ولالالد جالالامل بالاله أبالالوع إىل للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم فقالالا  :عالالا َس تالالهع
فقا  :أو جيوم ي أ أَس ه زءلم فقا  :زد َس ته ابَسي وكل ته بكل ي  ،وهو أبو ا عمك.
[اهليثم ــي يف جممعـ ـ ج  ٣ص  ]102ز الالا  :ول الالن جل الالدب ز الالا  :مل الالا فارز الالت اخلال الوارج لل الالا لل الاله
السم ناج يف طلءم وناجلا ععه فااتم لا إىل لسكا القو وإذا هل وي كدوي اللحالل عالن زالااملة

الق الالاآ  ،وإذا فال ال م أص الالحاب الثفل الالاى وأص الالحاب ال ال ااس  ،فلم الالا رأي الالتم نل الالىن ع الالن ذل الالم ف الالدة
فتلح ت فاكزى رخي وازلت لالن فاحمالي فثالاى لل اله رلالا وأنالذى القالو فاحمالي فقمالت أصاللا إىل
رخالي وأى أزالالو يف صالالمي  :اللم ال إ كالالا زتالالا هالالؤيمل القالالو لالالم طالالالة فاهالالذ ي ف الاله  ،وإ كالالا
ععص ال ة فالالاري بااملةالالم  ،زالالا  :فالالاى كالالذلم إذ أزءالالل للالالي ابالالن أ طالالالع لل الاله السالالم للالالا بغلالالة
ابّلل اي جلالدب عالن فالا
ابّلل ةعالوذ ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فلمالا ظالاذاي زالا  :ةعالوذ ٰ
اّلل صاللا ٰ
رحمو ٰ
ال الالم  ،فل الالت أحمالالعا ال الاله واالالز فقالالا يصالاللا إذ أزءالالل رجالالل للالالا بالالاذو يقالالاب بالاله فقالالا  :اي أعالالر
املؤعلني زا  :عا فاامع زا  :لم ظاجة يف القو ع زالا  :وعالا ذاكع زالا  :زالد زطعالوا اللمالا زالا
اّلل
اّلل ورحمالوله زلالت ٰ :
 :عا زطعوع (وحماي احلدير إىل أ زا ) وي يقطعوع ول قتلن واه لمد عالن ٰ
أكال ال  ،ا زم الالت فاعس الالكت ل الاله ابلاك الالاب فاك الالع فاحم الاله ا رجع الالت إىل رل الالا فلءس الالتما وإىل زوحم الالا
فعلقتما وناجت أحماياع فقا ي  :اي جلدب زلالت  :لء الم اي أعالر املالؤعلني  ،زالا  :أعالا أى فابعالر
اّلل وحملة اء م فم يقءل لل لا بوجمه ظن
ال م رجم يقاأ املصحف يدلو إىل كتاب ٰ
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يافقوع ابللءالل  ،اي جلالدب أعالا إااله ي يقتالل علالا ل الاة وي يللالو عاللم ل الاة فااتم لالا إىل القالو وهال
يف ععسالالكاه (إىل أ زالالا ) فقتلالالت بكفالي هالالذع ال بعالالد عالالا نلالالي عالالا كالالا نلالالي ال مثاا الالة زءالالل أ
أصلا الاما  ،وعا زتل علا ل اة وي ا علم ل اة كما زا  ،زا  :رواع الط اي.
[الــرايض النضــرة ج  1ص  ]111زالالا  :لالالن ا صالالء زالالا  :أة لالالا عالالل للالالي لل الاله السالالم فمالالارى
الوضالالل زال احلسالالني لل الاله السالالم فقالالا للالالي لل الاله السالالم  :هالالا هلالالا علالالاخ ركالالا  ،وهالالا هلالالا عوضالالل
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل يقتل الالو الالذع
رظ الالاهل  ،وه الالا هل الالا عم الااي ع الالاهم  ،فت الالة ع الالن آ دمحم ص الاللا ٰ
العاص الالة ةءكال الي للال ال م الس الالمامل وا ر (أز الالو ) وذك الالاع اب الالن ظل الالا أيض الالا يف صال الوالقه (ص )115
ابنالالتمال يسالالر  ،وزالالا  :رواع املالالم ال يعالالي يف حم الرةه ( ،ا) إاالاله حم ال اةا يف فضالالاهل احلسالالني لل الاله
السالالم يف ابب إنءالالار للالالي لل الاله السالالم لالالن زتالالل احلسالالني لل الاله السالالم ولالالن عوضالالل زتلالاله أنءالالار
كثرة يف هذا املعىن  ،فااتاا.
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ابب

يف خطبة علي (ع) اخلالية عن ا لف
[كنــا العمــال ج  9ص  ]112زالالا  :زالالا أبالالو الفتالالوا يوحمالالف بالالن املءالالارك ابالالن كاعالالل اخلفالالاال يف
ع ال خته  :أاءالالاى ال ال خ أبالالو الفالالتّلل لءالالد الوهالالاب (وحمالالاي السالاللد إىل أ زالالا ) لالالن أ صالالاحل زالالا :
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يتالذاكاو فتالذاكاوا أي احلالاوال
اّلل صاللا ٰ
جلس عالالة عالن أصالحاب رحمالو ٰ
أ نالالل يف الكالالم فالالاععوا للالالا أ ا لالالف أكثالالا نالالوي يف الكالالم عالالن حمالالاهاها  ،فقالالا أعالالر املالالؤعلني
للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم فخطالالع هالالذع اخلطءالالة للالالا الءديمالالة وأحمالالق علمالالا ا لالالف وَساهالالا
املوزعة  ،وزا  :محدى ولامت عن لامت علته وحمءغت اعمته  ،وحمالءقت رمحتاله غضالءه  ،وكالت
كلمتالاله  ،وافالالذى ع ال ته  ،وبلغالالت زض ال ته  ،محدةالاله محالالد لءالالد عقالالا بابوب تالاله  ،عتخضالالل لعءو يتالاله ،
عتلص الالل خلط ت الاله عع الالمال بتوظ الالدع عؤع الالل ع الالن رب الاله  ،عغف الالاة ةلل الاله ي الالو ي الالغل ل الالن فصال ال لته وبل الاله
ويس الالتع له ويسمف الالدع ويس الالتمديه  ،وي الالؤعن ب الاله ويتوك الالل لل الاله  ،وف الالمدى ل الاله ة الالمد رل الالع ع الالوزن ،
وبعزةالاله عالالؤعن  ،وفا ةالاله ةفايالالد عالالؤعن عالالتقن  ،ووظالالدى لالاله ةوظ الالد لءالالد عالالذلن  ،ل ال س لالاله ف الايم يف
علكه  ،وت يكن له وي يف صاللعه  ،جالل لالن فالايم ووميالا  ،ولالن لالو وععالني وااالر  ،لال فس ٰالا ،
وبطن فل وعلم
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فقمالالا  ،ولصالالا فغفالالا  ،وظكال فعالالد  ،ت يالالز ولالالن يالالزو  ،لال س كمثلالاله فالاليمل وهالالو زءالالل كالالل فالاليمل
وبعالالد كالالل فالاليمل  ،رب علفالالا بعزةالاله  ،عالالتمكن بقوةالاله  ،عتقالالدا بعلالالوع  ،عتكال بسالالموع  ،لال س يدركالاله
بصا  ،ول س حي باله ااالا  ،زالوي ععالني عل الل  ،للال َس الل  ،بصالر رؤال  ،رظال لطالوال  ،للالز
لن وصفه عن يصفه وضل لن اعته عن يعافه  ،زاب فءعد  ،وبعد فقاب  ،جي الع لالوة عالن يالدلوع
ويامزالاله وحيء الالوع  ،ذو لط الالف نف الي  ،وبطالالش ز الالوي  ،ورمح الالة عوحم الالعة  ،ولقوبالالة عوجع الالة  ،رمحت الاله جل الالة
لايضالالة عواقالالة  ،ولقوبتالاله جحال ممالالدو ة عوبقالالة  ،وفالالمدى بءعثالالة دمحم لءالالدع ورحمالوله وصالالف ه  ،واء الاله
اللا لل اله صالمة حتا اله  ،وةز لفاله وةعل اله  ،وةقاباله وةدا اله  ،بعثاله يف نالر لصالالا ،
وظء ءاله ونل لاله  ،ص ٰ
وظني فمة وكفا  ،رمحة عله لعء الدع  ،وعلالة ملزيالدع  ،نالت باله اءوةاله  ،ووضالّلل باله ظلتاله فالول واصالّلل
 ،وبل وكدا  ،رؤال بكل عالؤعن رظال حمالخي  ،رضالي وي مكالي  ،لل اله رمحالة وةسالل وباكالة وةكالاـ
 ،عالالن رب غفالالور رظ ال  ،زايالالع جم الالع وصال تك عع الالا عالالن ظضالالاي بوص ال ة ربك ال  ،وذك الاةك حمالاللة
اء ك  ،فعل ك باهءة ةسكن زلالوبك  ،ون ال ة ةالذري عالولك  ،واق الة ةللال ك زءالل يالو يالذهلك
ويءلدك يو يفوم ف اله عالن فقالل وم ظساللته  ،ونالف وم حمال ته  ،ولالتكن عسالالتك وكلقكال عسالالة
ذ ونضوع  ،وفكا ون وع  ،وةوبة وازوع  ،واد ورجوع  ،ول غتل كل عغتل علك صالحته زءالل
حمقمه  ،وفء ءته زءل هاعة  ،وك ع وحمعته زءل فقاع  ،وفاغتاله زءالل فالغله  ،وظضالاع زءالل حمالفاع  ،زءالل
يك ف ما وميا ويسق  ،وميله طء ءه  ،ويعا لله ظء ءه  ،ويلقطل لمالاع ويتغالر لقلاله  ،ا ز الل
هو عولوك  ،وجسمه علموك  ،ا جد يف ازع فديد  ،وظضاع كل ظء ع زايع وبع الد  ،ف الخع
بءصاع وطمّلل بلااع  ،ورفّلل جء له ونطف لاا له  ،وحمكن ظل له  ،وجذبت افسه  ،وبكته لاحماله
 ،وظفا رعسه  ،ويُت عله ولدع  ،وةفاي لله صديقه ولالدوع  ،وزسال ععاله  ،وذهالع بصالاع وَسعاله ،
ووجه وجا  ،وغسل ول ٰالاى  ،وا الف وحماللا  ،وبسال وهاليمل  ،وا الا لل اله كفلاله ،
وكفن وعد ٰ ،
وفالد علالاله ذزلالاله  ،وزمالالع علالاله ولمال وو ع ولل الاله حمالالل  ،ومحالالل فالالوي حمالاياع  ،وصالاللا لل الاله بتكءالالرع ،
واقل
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عالالن ور عزنوفالالة  ،وزصالالور ع ال دة  ،وظلالالا عللالالدة  ،فلعالالل يف ض الايّلل علحالالو  ،ض ال عوحمالالو ،
بلالالا علضالالو  ،عسالالقف جبلمالالو  ،وه الالل لل الاله لفالالاع  ،وظث الي عالالدرع فتحق ال ظالالذرع  ،واس الي ن ال ع ،
ورجالالل للالاله ول الاله وصالالف ه  ،وادميالاله واس ال ءه وةءالالد بالاله زايلالاله وظء ءالاله  ،فمالالو ظ الالو ز ال  ،ورهالالني زفالالا ،
يسالالعا يف جسالالمه و زال ع  ،ويس ال ل صالالديدع للالالا صالالدرع و الالاع  ،وةسالالتح ةابتالاله حلمالاله  ،وةل الالف
عاله ويالا لاماله  ،ظالن يالو ظ الاع  ،ف ل الالا عالن زال ع  ،وياللفخ يف صالورع  ،ويالدلا حل الاع وا الالورع ،
فالالث بعثالالاى زءالالور  ،وظصالاللت حم الاياة صالالدور  ،وج اليمل بكالالل االالي وصالالدي وفالالم د  ،وزصالالد للفصالالل
بعءالالدع نءالالر بصالالر  ،فك ال مفالالاة ةغل الاله  ،وظسالالاة ةفض ال ه  ،يف عوزالالف عم الالل  ،وع الالمد جل الالل  ،بالالني
ي الالدى عل الالم لا ال  ،بك الالل ص الالغرة وكء الالرة لل ال  ،ظ ل ال ٍالذ يللم الاله لاز الاله  ،وحيف الالز زلق الاله  ،ل ة الاله غ الالر
عاظوعة وضالته غر عسمولة  ،وظلته غر عقءولة  ،ةل الا صالح فته  ،وةءالني جاياةاله ظالني ااالا يف
حمالومل لملالاله  ،وفالالمدى ل لالاله بلاالالاع  ،ويالالدع بءط الاله  ،ورجلالاله خبطالالوع وفاجالاله بلمسالاله  ،وجلالالدع السالاله ،
و د ع علكا واكر  ،فك ف له لن ظلر يسر  ،فسلسل ج دع  ،وغلغل يدع  ،وحمال بسالحع
وظ ال ٰدة  ،فالالور جمالالل بكالالاب وفالالدة  ،فاالالل يعالالذب يف جح ال  ،ويسالالقا ف الابة عالالن مح ال  ،ي الالوى
وجمالاله ويسالاللخ جلالالدع  ،يض الابه علالالم القمالالل عالالن ظديالالد  ،يعالالو جلالالدع بعالالد اضالالله كللالالد جديالالد ،
ف ستغ ر ف عا لله نزاة جمل  ،ويستصاخ فل جيع  ،االد ظ الر ت يلفعاله االد  ،ف لءالر ظقءالة
 ،اعوذ باب زديا  ،عن فا كالل عصالر  ،واسالاله لفالو عالن رضالي للاله  ،وعغفالاة عالن زءالل علاله  ،فمالو
وي عسالي  ،وعالللّلل طلءالي فمالن مظالزا لالن ةعالذيع رباله  ،جعالل يف جلتاله بقاباله  ،ونلالد يف زصالور
ع دة وعلم ظور لني وظفدة  ،وط ف لل ه بكؤا  ،وحمكن ظاالرة زالدا يف فالا وا  ،وةقلالع
يف اع ال  ،وحمالالقا عالالن ةسالالل  ،وفالالاب عالالن لالالني حملسالالء ل زالالد عالالزج بز ء الالل  ،نالالت السالالم ولل ال ،
عستدـ للملم عست عا  ،لل عور ي اب عن مخور  ،يف رو عغدي ل س يلالزال يف فالابه  ،هالذع
علزلالة عالالن ن الا رباله  ،وظالذر افسالاله  ،وةلالم لقوبالالة عالن لصالالا عل ال ه  ،وحمالولت لاله افسالاله ععصال ته
هلو زو فصل  ،وظك لد  ،نر زصع زع  ،وول

291

اع  ،ةلزيل عن ظك مح د از به روا زدا عءني عن للد رب كاـ  ،لن زلع االي عمتالد رفال د
صالاللت لل الاله حمالالفاة  ،عكاعالالو بالالارة  ،ولالالذى بالالاب لل ال ظك ال  ،زالالديا رظ ال عالالن فالالا لالالدو لعالالني
اّلل
رج  ،يتضاع عتضالك  ،ويءتمل عءتملك  ،واستغفا رب كل عابوب ي ولك (ا زالاأ) بسال ٰ

الامحن الاظ ةلم الدار اآلناة علما للذين ي يايدو للوا يف ا ر وي فسا ا والعازءة للمتقالني
ا از لل ه السم .
السالم يف هالذع اخلطءالة املءاركالة هالو
[أقول] املاا عن ا لف الذي زالد أحمالقطه أعالر املالؤعلني لل اله ٰ
احلالالاال املعالالاوال الالالذي ي يقءالالل احلاكالالة كمالالا يف غ الزا ورجالالا و و الالا ي اهلمالالزة القابلالالة للحاكالالة كمالالا يف
جيمل وحميمل و و ا  ،وإي فلملة عن كلماى اخلطءالة ع التملة للالا اهلمالزة كمالا يف نط تاله وحمال ته
وعؤعل ويؤعن وعؤعن وفيمل ورؤال وعسالة وكؤا و و ذلم  ،فم ةغفل.
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ابب

يف دعاء النيب (ص) لعلي (ع)
ح بعث إىل اليمن قاضيا
[صـحيا ابـن مالـة يف ابب ذكــر القضـاء ص  ]2٣9روى بساللدع لالن أ الءخالالمي لالن للالي لل الاله
اّلل ةءعثالىن
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل إىل الال من فقلالت  :اي رحمالو ٰ
اّلل صاللا ٰ
السم زالا  :بعثالي رحمالو ٰ
وأى فالالاب أزض الي ب الاللم وي أ ري ابلقضالالامل  ،زالالا  :فضالالاب ب الالدع يف صالالدري ا زالالا  :اللم ال اهالالد
زلءه وفءت لسااه  ،زا  :فما فككت بعد يف زضامل بني افلني.
[أقــول] ورواع أبالالو او أيضالالا يف صالالح حه يف كتالالاب ا زض ال ة يف ابب ك الالف القضالالامل  ،واحلالالاك
أيض الالا يف عس الالتدرك الص الالح حني (ج  3ص  135وج  4ص  ، )88واللس الالاهي أيض الالا يف نصاهص الاله
(ص  )11بطالالاي حمالالءعة  ،وأمحالالد بالالن ظلءالالل أيضالالا يف عسالاللدع (ج  1ص  83وص  88وص 111
وص  136وص  )149بطالايقني (وص  ، )156وأبالالو او الط السالالا أيضالالا يف عسالاللدع (ج  1ص
 16وص  ، )19والء مقالالي أيضالالا يف حمالاللله (ج  11ص  )86بط الايقني  ،وأبالالو اع ال أيضالالا يف ظل تالاله
(ج  4ص  ، )381واخلط الالع الءغالالدا ي أيضالالا يف اتريالالخ بغالالدا (ج  12ص  ، )443واب الالن حم الالعد
أيض الالا يف طءقاة الاله (ج  2القسال ال  2ص  )111بطال الايقني (وص  )111بطايال ال واظ الالد  ،واب الالن ا ف الالر
أيضا ىف

293

أُحمد الغابة (ج  4ص  ، )22وذكاع املتقالي أيضالا يف كلالز العمالا (ج  6ص  )158وزالا  :أناجاله
الء مقال الالي يف فال الالعع اإلميال الالا (ويف ص  )392وزال الالا  :أناجال الاله ابال الالن جايال الالا (ويف ص  )394وزال الالا :
أناج الاله اب الالن حم الالعد واب الالن أ ف ال ال ءة والء مق الالي يف ال الالديهل (ويف ص  )395وز الالا  :أناج الاله الع الالدىن
واملالاومى وأبالو يعلالالا والء مقالي والالالدورزي وحمالع د بالالن علصالور وابالالن جايالا  ،وصالالححه (ويف ص )395
اثا ا وزا  :أناجه العدي وأبو يعلا وابن جايا وابالن ظءالا والء مقالي  ،وذكالاع ا الع الطال ي أيضالا
يف الااي اللضاة (ج  2ص  )198وزا  :أناجه ايَسال لي واحلاكمي.
َ
َ ٰ ٌَ َ ه
ُ
ذوهل  ،زالالا :
[الســيوطى يف الــدر املنثــور] يف ذيالالل ةفسالالر زولالاله ةعالالاىل  :بذ
ّٰلل َو َسذ ْ ْ
ذبَءة ْمذذن َ ْ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل إىل
اّلل صالاللا ٰ
وأنالالاج أبالالو ال ال خ لالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا  :بعثالالي رحمالالو ٰ
اّلل ةءعثالي وأى غالم ظالدير السالن وأحمالا لالن القضالامل وي أ ري عالا
ال من بال املة فقلالت  :اي رحمالو ٰ
أج الع  ،زالالا  :عالالا بالالد عالالن أ ةالالذهع الالا أو أذهالالع الالا  ،زلالالت  :إ كالالا يبالالد أى أذهالالع  ،زالالا :

اّلل يثءت لساام ويمدي زلءم  ،ا زا  :ااطل فازاأها للا اللاا.
أاطل فا ٰ
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ابب

يف اسالم مه ان على يدي علي (ع)
اّلل
[ذخــائر العقــىب للمحــب الط ـ ي ص  ]248زالالا  :لالالن ال ال امل بالالن لالالامب زالالا  :بعالالر رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل نالد بن الول د إىل أهالل الال من يالدلوه إىل اإلحمالم وكلالت فال من حمالار
صلا ٰ

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل إىل
ععم  ،فازا لل م حمتة أفما ي جي ءوااله إىل فاليمل  ،فءعالر اللالي صاللا ٰ
السالالم وأعالالاع أ ياحمالالل نالالالدا وعالالن ععالاله إي عالالن أرا الءقالالامل عالل للالالي لل الاله
للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله ٰ
السم ف مكه زا ال امل  :وكلت ف من لقع عل للي لل ه السم فلما ااتم لا إىل أواهل الال من بلال
اّلل
القو اخل فلمعوا لاله فصاللا بلالا الفلالا فلمالا فالا صالفلا صالفا واظالدا ا ةقالد بالني أيالديلا فحمالد ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فاحمالاللمت الالذا كلمالالا يف
اّلل صالاللا ٰ
وأفالالىن لل الاله  ،ا زالاأ للال م كتالالاب رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فلمالالا ز الاأ كتابالاله نال ٰالا حمالالاجدا
اّلل صالاللا ٰ
يالالو واظالالد  ،وكتالالع بالالذلم إىل رحمالالو ٰ
وزالالا  :السالالم للالالا الالذا السالالم للالالا الالذا  ،زالالا ا الالع  :أناجالاله أبالالو لمالالا (ازالالو ) وذكالالاع
العسقمي أيضا يف فتّلل الءاري ج  9ص  128وزا أور ع ايَسال لي.
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ابب

يف إن علياف (ع) أقضى الناس
[صحيا البخاري يف كتاب التفس ] يف ابب زوله ةعالاىل  :ما ننسخ من آية أو ننسذها  ،روى
بسالاللدع لالالن حمالالع د بالالن جءالالر لالالن ابالالن لءالالاا ظالالديثا زالالا ف الاله  :زالالا لمالالا  :وأزضالالاى للالالا  ،احلالالدير
(أزو ) ورواع احلالاك أيضالا يف عسالتدركه (ج  3ص  )315وأمحالد بالن ظلءالل أيضالا يف عساللدع (ج 5
ص  )113بطاي فمفة  ،وأبو اع أيضا يف ظل ته (ج  1ص  )65واسءه السال وطي أيضالا يف الالدر
امللثور ال يف ذيالل ةفسالر زولاله ةعالاىل ٰ :ما نَنْ َس ْخ ْم ْن آيَذة أَ ْو نُنْ ْس ٰ
ذها يف حمالورة الءقالاة ال إىل اللسالاهي
وابن ا اءاري يف املصاظف  ،والء مقي يف الديهل.
اّلل عليـ ) وآلـ (وسـلم ص  ]20روى
اّلل صـلى ٰ
[صحيا ابـن مالـة يف ابب فضـائ أصـحاب رسـول ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ال
ظالالديثا بسالاللدين لالالن أاالالس بالالن عالالالم زالالا ف الاله  :إاالاله زالالا ال أي اللالالي صالاللا ٰ
وأزضاه للي بن أ طالع.
اّلل ال يعالي ابالن عسالعو ال
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]265روى بسلدع لالن للقمالة لالن لءالد ٰ
زا  :كلا اتحدث أ أزضا أهل املديلة لل ٌي ابن أىب
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طالالالع لل الاله السالالم  ،زالالا احلالالاك  :هالالذا ظالالدير صالالح ّلل للالالا فالالاط ال ال خني( .أزالالو ) ورواع ابالالن
حمالعد أيضالالا يف طءقاةاله (ج  2القسال  2ص  )112بطالايقني وابالالن ا فالر أيضالالا يف أُحمالد الغابالالة (ج 4
ص  )22وابالالن لءالالد ال ال أيضالالا يف احمالالت عابه (ج  2ص  461وص  )462وذكالالاع ابالالن ظلالالا أيضالالا
يف صالوالقه (ص  )76وال الالءلللي يف االالور ا بصالالار (ص  )73وزالالاي  :أنالالاج ابالالن لسالالاكا لالالن ابالالن
عسعو زا  :أفا أهالل املديلالة وأزضالاها للالي (وذكالاع العسالقمي) أيضالا يف فالتّلل الءالاري ج  9ص
 234وزا رواع الءزار.
[طبقــاو ابــن ســعد ج  1القســم  1ص  ]241روى بسالاللدع لالالن أ هايالالاة زالالا  :زالالا لمالالا بالالن
اخلطاب  :للي أزضاى.
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل
[ااســتيعاب ابــن عبــد الـ ج  2ص  ]9روى ف الاله ظالالديثا لالالن اللالالي صالاللا ٰ
بطالالاي عتعالالد ة ف الاله  :وأزضالالاها للالالي ال أي وأزضالالا ا عالالة ال وروى ظالالديثا آنالالا لالالن احلسالالن لالالن اللالالي
اّلل لل ه (وآله) وحمل ف ه  :للي أزضا أعي  ،وروى ظالديثا اثلثالا لالن أ حمالع د اخلالدري لالن
صلا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ف الاله  :أزضالالاه للالالي بالالن أ طالالالع  ،ا زالالا ابالالن لءالالد الال وروى
اللالالي صالاللا ٰ
للي أزضاى.
لن لما عن وجوع ٌ :
[ااستيعاب أيضاف ج  1ص  ]0٣2روى بسلدع لن لءالد الالامحن ابالن أ ل لالا  ،زالا  :زالا لمالا

 :للالالي أزضالالاى  ،وروى أيضالالا لالالن ابالالن أ عل كالالة لالالن ابالالن لءالالاا زالالا  :زالالا لمالالا  :للالالي أزضالالاى ،
(أزو ) وذكاع (يف ص  )462أيضا (العسقمي) يف فتّلل الءاري ج  9ص  233زالا انالاج الءغالوي
لن ااس رفعه ازضا أعي للي بن أ طالع (ع).
[سنن البيهقي ج  24ص  ]1٣8روى بساللدع لالن رزءالة زالا  :نالاج يزيالد بالن أ عسالل عالن للالد
احللالالاج فقالالا  :لقالالد زضالالا ا عالالر فقالالا لالاله ال الالعي  :وعالالا هاليع فقالالا  :عالالا كالالا للاجالالل فمالالو للاجالالل
وعا كا لللسامل فمو للماأة  ،فقا
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ال ع  :زضامل رجل عن أهل بدر  ،زا  :وعن هوع زا  :ي أن ك  ،زا  :عن هوع للالا لمالد
اّلل وع ثازه أ ي أن ع  ،زا  :هو للي بن أ طالع زالا  :فالدنل للالا احللالاج فالان ع  ،فقالا
ٰ
احللاج  :صدي  ،وحيم إى ت الق للا للي زضاملع  ،زد للملا أ لل ا كا أزضاه .
اّلل
[حلية ا ولياء يب نعيم ج  2ص  ]٣5روى بسلدع لن ععاذ بن جءل زا  :زا اللي صلا ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :اي للالالا أنصالالمم ابللءالالوة وي اءالالوة بعالالدي  ،وختص ال اللالالاا بسالالءل وي حياجالالم
اّلل  ،وأزسالالمم
اّلل  ،وأزالالوعم أبعالالا ٰ
ابّلل  ،وأوفالالاه بعمالالد ٰ
ف مالالا أظالالد عالالن ز الايش  ،أاالالت أوهل ال إميالالاى ٰ
اّلل عزي الالة (أز الالو ) وذك الالاع ا الالع
ابلس الالوية وأل الالدهل يف الال الالة  ،وأبص الالاه ابلقض ال ة  ،وألامم ال لل الد ٰ
الط ي أيضا يف الااي اللضاة (ج  2ص  )198ا زا  :أناجه احلاكما.
اّلل
[حلية ا ولياء يب نعيم ج  2ص  ]٣٣روى بسلدع لن أ حمع د اخلدري زالا  :زالا رحمالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل لعلي لل ه السالم ال وضالاب بالني كتف اله ال  :اي للالا لالم حمالءل نصالا ي
صلا ٰ

اّلل  ،وأزالالوعم أبعالالا
ابّلل إميالاى  ،وأوفالالاه بعمالد ٰ
حياجالم فال من أظالد يالالو الق اعالة  ،أاالالت أو املالالؤعلني ٰ
اّلل وأرأفم ابلال ة  ،وأزسمم ابلسوية  ،وأللمم ابلقض ة  ،وألامم عزية يو الق اعة.
ٰ
[اهليثمي يف جممع ج  8ص  ]2٣5زا  :ولن للالي اهلالمي لالن أب اله زالا  :نلالت للالا رحمالو
اّلل لل مالا للالد رأحماله ،
اّلل لل ه (وآله) وحمل يف فكاةه الي زءض ف ما فالاذا فاطمالة حمالم ٰ
اّلل صلا ٰ
ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل طافاله ال مالا فقالا  :ظء ءالن
اّلل صاللا ٰ
فءكت ظن ارةفل صالو ا  ،فافالل رحمالو ٰ
اّلل لالز
فاطمة عا الذي يءك مع فقالت  :أن ا الض عة بعدك  ،فقا  :اي ظء ءالي أعالا للمالت أ ٰ
وج الالل اطل الالل إىل ا ر اطمل الالة فانت الالار علم الالا أابك فءعث الاله باحم الالالته  ،ا اطل الالل إىل ا ر اطمل الالة

اّلل لل الاله
فانتالالار علمالالا بعلالالمع (وحمالالاي احلالالدير) وزالالد ةقالالد كاعالاله يف ابب  :للالالي وصالي اللالالي صالاللا ٰ
(وآله) وحمل (ص  ، )29إىل
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أ ز الالا  :وموجت الالم موج الالا وه الالو أف الالاال أه الالل ب ت الالم ظس الالءا  ،وأك الالاعم علص الالءا وأرمحمال ال ابلال الالة ،
وألدهل ابلسوية  ،وأبصاه ابلقض ة (احلدير) زا  :رواع الط اي يف الكءر وا وحم .
[الرايض النضرة ج  1ص  ]289وذناها العق (ص  )83زا ف مما لن أاس لالن اللالي صاللا
اّلل لل ه (وآله) وحمل إاه زا  :أزضا أعي للي  ،زا  :أناجه يف املصاب ّلل يف احلسا .
ٰ
[الرايض النضرة أيضاف ج  1ص  ]289زا  :ولن لمالا بالن اخلطالاب زالا  :أزضالاى للالي بالن أ
طالع  ،زا  :أناجه السلفا.
[مرقاة املفاتيا لعلى بن سلطان ج  5ص  ]591يف املع زا  :وروى لن ععما لن زتا ة عاحمم
وف ه  :وأزضاه للي لل ه السم .
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ابب

يف شيء من قضاء علي (ع)
[صــحيا النســائي ج  1ص  ]249يف ابب القالالالة يف الولالالد إذا ةلالالاملوا روى بسالاللدع لالالن ميالالد بالالن
اّلل لل الاله (وآلاله) وحمالالل وللالالي لل اله السالالم يوع ٍالذ ابلال من  ،فالالااتع
أرزال زالالا  :كلالت للالالد اللالالي صاللا ٰ

رجل فقا  :فمدى لل الا أةالا يف فمفالة افالا ا لالوا ولالد اعالاأة  ،فقالا للالي لل اله السالم ظالده :
ةدله هلذا فاىب وزا هلذا  :ةدله هلذا فالاىب  ،وزالا هلالذا  :ةدلاله هلالذا فالاىب  ،زالا للالي لل اله السالم
أاالالت فالالاكامل عت اكسالالو وحمالالازاع ب الاللك فالالايك أصالالابته القالالالة فمالالو لالاله ولل الاله فلثالالا الديالالة  ،فضالالحم
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ظالالن بالالدى اواجالالذع (أزالالو ) ا رواع أبربعالالة طالالاي أنالالاى ،
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ

ورواع ابن عاجة أيضا يف صالح حه يف ابب ذكالا القضالامل (ص  )171وزالا ف اله  :فسالا افلالني فقالا
 :أةقاا هلذا ابلولدع فقاي  :ي  ،ا حما افلالني فقالا  :أةقالاا هلالذا ابلولالدع فقالاي  :ي فلعالل كلمالا
حما افلني أةقاا هلذا ابلولالد زالاي  :ي  ،فالازاع ب اللم (اخل)  ،ورواع أبالو او أيضالا يف صالح حه (ج
 14ص  )222بط الايقني زالالا  :يف أظالالد ا هتصالالمو ال الاله يف ولالالد وزالالد وزع الوا للالالا اع الاأة يف طمالالا
واظد  ،ورواع احلاك أيضا يف عستدرك الصح حني (ج  3ص  135ويف ص )136
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اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :عالا أللال ف مالا إي عالا زالا لل ٌالي ا
بطاي آنا وزا ف اله  :فقالا اللالي صاللا ٰ
زا احلاك  :هذا ظدير صح ّلل اإلحماللا (ويف ج  4ص  )96بطايال اثلالر ورواع أمحالد بالن ظلءالل
أيضالالا (ج  4ص  373ويف ص  )374بط الايقني آن الاين وأبالالو او الط السالالا أيضالالا يف عسالاللدع (ج
 1ص  ، )26والء مقال ال ال ال الالي أيضال ال ال ال الالا يف حم ال ال ال ال اللله (ج  11ص  266ويف ص  )267بطاي ال ال ال ال ال آنال ال ال ال الالا ،
والطحاوي أيضا يف ع الكل اآلاثر (ج  1ص  )321بطالايقني  ،وذكالاع املتقالي أيضالا يف كلالز العمالا
(ج  3ص  )181وزالالا  :أناجالاله الء مقالالي يف فالالعع ا ميالالا وابالالن أ فال ءة  ،وذكالالاع ا الالع الطال ي
أيضا يف الااي اللضاة (ج  2ص  )211وزا  :أناجه أمحد يف امللازع.
[مسند اممام أْحد بن حنب ج  2ص  ]٢٢روى بسلدين لن ظاللش لالن للالي لل اله السالم زالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل إىل ال من فااتم لا إىل زو زد بلوا مب ة ل حمالد  ،فء لالا
اّلل صلا ٰ
 :بعثي رحمو ٰ
ه كذلم يتدافعو إذ حمق رجل فتعل آبنا ا ةعل رجل آبنا ظن صاروا ف ما أربعة فلالاظم
ا حمالالد فااتالالدب لالاله رجالالل حبابالالة فقتلالاله وعالالاةوا عالالن ج الااظتم كلم ال  ،فق الالاعوا أول الالامل ا و إىل أول الالامل
اّلل
اآلنالالا فالالاناجوا السالالما ل قتتلالوا  ،فالالااته للالالي لل الاله السالالم فقالالا  :ةايالالدو أ ةقالالاةلوا ورحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحم الالل ظ الي  ،أى أزض الالا ب الاللك زض الالامل إ رض ال ت فم الالو القضالالامل وإي أظل الالز
صالاللا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل ف كو هو الذي يقضي ب اللك فمالن
بعضك لن بعض ظن هةوا اللي صلا ٰ
لدا بعد ذلم فم ظ له  ،إععوا عن زءاهل الذين ظفاوا الء ا ربل الدية وفلر الدية واصف الديالة
والديالالة كاعلالالة  ،فل ال و الابالالل االاله هلالالم عالالن فوزالاله  ،وللثالالاىن فلالالر الديالالة  ،وللثالالالر اصالالف الديالالة ،
اّلل لل ه (وآله) وحمل وهو للد عقا ابالااه
وللاابل الدية كاعلة  ،فابوا أ ياضوا  ،فاةوا اللي صلا ٰ

فقص الوا لل الاله القصالالة فقالالا  :إي أزض الي بك ال واظتالالي  ،فقالالا رجالالل عالالن القالالو  :إ لل الالا زضالالا ف لالالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ( ،أزالالو ) ورواع أيضالالا يف (ج 1
اّلل صالاللا ٰ
فقصالوا لل الاله القصالالة فاجالالامع رحمالالو ٰ
ص  128وص  ، )152ورواع أبو او
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الط الس ال ال ال الي أيض ال ال ال الالا يف عس ال ال ال الاللدع (ج  1ص  ، )18والء مق ال ال ال الالي أيض ال ال ال الالا يف حم ال ال ال الاللله (ج  8ص )111
والطحالالاوي أيضالالا يف ع الالكل اآلاثر (ج  3ص  )58وزالالا ف الاله  :فل ال و ربالالل الديالالة االاله هلالالم عالالن
فوزه فمفة  ،والذى يل ه فلر الدية اه هلم عن فوزه افلا  ،وللثالر اصف الدية اه هلالم عالن
فوز الاله واظ الالد  ،وللااب الالل الدي الالة كاعل الالة ورواع أيض الالا ع الالا العل الالاع رتص الاا  ،وذك الالاع ا الالع الط ال ي أيض الالا يف
الااي اللضاة (ج  2ص  )199وزا  :أناجه أمحد يف امللازع.
[ااستيعاب ابن عبد ال ج  1ص  ]0٣1روى بساللدع لالن مر بالن ظءال ش زالا  :جلالس رجالم
يتغذاي عل أظد ا مخسة أرغفة وعل اآلنا فمفة أرغفة  ،فلمالا وضالعا الغالذامل بالني أيالديمما ع ٰالا مالا

رجالل فسالالل فقالالاي  :اجلالالس للغالدامل فللالالس وأكالالل ععممالالا واحمالتووا يف أكلمال ا رغفالالة الثماا الالة  ،فقالالا
الاجالالل وطالالاا ال ممالالا مثاا الالة راه ال وزالالا  :نالالذا هالالذا لوض الا ممالالا أكلالالت لكمالالا والتالاله عالالن طعالالاعك *
فتلاملالالا وزالالا  :صالالاظع اخلمسالالة ا رغفالالة  :ي مخسالالة راه ال ولالالم فالالمث  ،فقالالا صالالاظع الثمفالالة

ا رغفة  :ي أرضا إي أ ةكالو الالدراه ب للالا اصالفني وارةفعالا إىل أعالر املالؤعلني للالي بالن أ طالالع
لل ه السم  ،فقصا لل ه زصالتمما فقالا لل اله السالم لصالاظع الثمفالة ا رغفالة  :زالد لالا لل الم
اّلل ي رض ال ت علالاله إي الالالا
صالالاظءم عالالا لالالا ونءالالزع أكثالالا عالالن نءالالزك فالالار بثمفالالة  ،فقالالا  :ي و ٰ
احل  ،فقا للي لل اله السالم  :لال س لالم يف عالا احلال إي رهال واظالد ولاله حمالءعة  ،فقالا الاجالل :
للي فمفة فلال أر وأفالاى لل ٰالي أبنالذها فلال أر وةقالو
اّلل اي أعر املؤعلني هو يعا
حمءحا ٰ
ٰ
ي اآل إا الاله ي جي الالع يف ع الالا احل ال إي ره ال واظ الالد  ،فق الالا ل الاله لل الالي لل الاله الس الالم  :ل الالا لل الالم
صاظءم الثمفة صلحا فقلت  :ت أر إي الا احلال وي جيالع لالم الالا احلال إي واظالد فقالا الاجالل
 :فعالالافي ابلوجالاله يف عالالا احل ال ظالالن أزءلالاله  ،فقالالا للالالي لل الاله السالالم  :أل ال س الثماا الالة ا رغفالالة أربعالالة
ول الاين فلثالالا أكلتموهالالا وأاالالت فمفالالة أافالالس وي يعل ال ا كثالالا عالاللك أكالالم وي ا زالالل  ،فتحملالالو يف
أكلك للا السوامل  ،زا  :بلا زالا  :فاكلالت أاالت مثاا الة أفالمث وإ الا لالم ةسالعة أفالمث  ،وأكالل
صاظءم مثاا ة أفمث وله مخسة ل ا فلثا
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أكل علمالا مثاا الة  ،ويءقالا لاله حمالءعة وأكالل لالم واظالدة عالن ةسالعة  ،فلالم واظالد بواظالدك  ،ولاله حمالءعة
بسالالءعته  ،فقالالا لالاله الاجالالل  :رض ال ت اآل ( ،أزالالو ) وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  3ص
 )181وزا  :أناجه احلاف عالا الالدين املالزي يف ذيءاله  ،وذكالاع ا الع الطال ي أيضالا يف الالااي
اللضاة (ج  2ص  )199وزا  :أناجه القلعي  ،وذكاع ابن ظلا أيضا يف صوالقه (ص .)77
[مســند امم ــام أْح ــد ب ــن حنبـ ـ ج  5ص  ]59روى بس الاللدع لالالن ععاويالالة اب الالن ز الالاة لالالن رجالالل ع الالن
ا اصار أ رجم أوطا بعالرع أ ظالا اعالا ( )1وهالو خالا فكسالا ب ضالما فالااطل إىل للالي لل اله السالم
فسالالاله لالالن ذلالالم  ،فقالالا لالاله للالالي لل الاله السالالم  :لل الالم بكالالل ب ضالالة جلالالني ىزالالة أو ض الااب ىزالالة ،
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل فالذكا ذلالم لاله  ،فقالا رحمالو ٰ
اّلل صلا ٰ
فااطل إىل رحمو ٰ
(وآله) وحمل  :زد زا للي الا َسعت ولكالن هلال إىل الانصالة  ،لل الم بكالل ب ضالة صالو أو إطعالا
عسكني.
[كنا العمال ج  6ص  ]56زا  :لن ابالن لءالاا زالا  :زالا للالي لل اله السالم يف بال ض اللعالا
يصال ءه ا الالا  :حتمالالل الفحالالل للالالا إبلالالم فالالاذا ةءالالني لالالم لقاظمالالا َس الالت لالالد عالالا أصالالءت عالالن الء ال ض
فقلالت  :هالذا هالدي  ،ولال س لل الم ضالمااا  ،فمالا صاللّلل عالن ذلالم صاللّلل  ،وعالا فسالد فلال س لل الالم
كالء ض عله عا يصلّلل وعله عا يفسد فتعلالع ععاويالة عالن زضالامل للالي لل اله السالم (احلالدير) زالا
 :أناجه عسد .
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل كالالا
اّلل صالاللا ٰ
[الصــواعق احملرقــة ابــن ح ــر ص  ]٢6زالالا  :إ رحمالالو ٰ
جالسا عل عالة عن أصحابه فلاملع نصما فقا
__________________

( )1أ ظالا  :بضال اهلمالالزة  ،وةكسالالا أيضالالا ا الالالدا املمملالالة السالالاكلة بعالالدها احلالالامل املمملالالة ا

ال امل امل د ة  ،عوضل اللعاعة الذي ةفاخ ف ه.
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اّلل إ ي محالارا وإ هلالالذا بقالاة وإ بقاةالاله زتلالالت محالاري  ،فءالالدأ رجالل عالالن احلاضالاين
أظالد ا اي رحمالالو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :إزالض ب لممالا اي للالي  ،فقالا
فقا  :ي ضما للالا الءمالاه  ،فقالا صاللا ٰ
للالالي لل الاله السالالم هلمالالا  :أكالالاى عاحمالاللني أ ع الالدو ين أ أظالالد ا ع الالدو ا واآلنالالا عاحمالالمع فقالالاي :
كالالا احلمالالار ع الالدو ا والءقالالاة عاحمالاللة وصالالاظءما ععمالالا  ،فقالالا لل الاله السالالم  :للالالا صالالاظع الءقالالاة
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ظكماله وأعضالا زضالاملع ( ،أزالو ) وذكالاع
اّلل صلا ٰ
ضما احلمار فازا رحمو ٰ
ال ءلللي أيضا يف اور ا بصار (ص .)71
[الــرايض النضــرة ج  1ص  ]288زالالا  :ولالالن احلالالارث لالالن للالالي لل الاله السالالم إاالاله جالالاملع رجالالل
ابعاأة فقا  :اي أعر املؤعلني لسالت لل ٰالي هالذع وهالا جملواالة زالا  :فص ٰالعد للالي لل اله السالم بصالاع
اّلل اي أعر املؤعلني عا ىب جلالو ولكالىن
وصوبه وكاات اعاأة ع لة  ،فقا  :عا يقو هذاع زالت  :و ٰ
إذا كا ذلم الوزت غلءتىن غ ة  ،فقا للي لل ه السم  :نذها وحيم وأظسن ال ما فمالا أاالت
هلا أبهل  ،زا  :أناجه السلفا.
[نــور ا بصــار للشــبلن ي ص  ]٢2زالالا  :ى رة  ،وه الي  :إ رجالالم ةالالزوج خبلثالالا هلالالا ف الالاج كف الالاج
اللسامل وفاج كفاج الاجا وأصالدزما جاريالة كااالت لاله و نالل ابخللثالا وأصالا ا فحملالت علاله وجالاملى
بولالالد  ،ا إ اخللثالالا وطالالاى اجلاريالالة الالالي أص الدزما هلالالا الاجالالل فحملالالت علالاله اجلاريالالة بولالالد فافالالتماى
زصالالتمما ورفالالل أعا الالا إىل أعالالر املالالؤعلني للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم  ،فسالالا لالالن ظالالا اخللثالالا
فان أاا حت ض وةطا وةوطا وكىن عن اجلااءني وزالد ظءلالت وأظءلالت فصالار اللالاا عتحالرى ايفمالا
يف جوا الالا وك الالف الطايال إىل ظكال زضالالاهما وفصالالل نطا الالا  ،فاحمالالتدلا للالالي لل الاله السالالم غمعالالني
وأعا ا أ يالذهءا إىل هالذع اخللثالا ويعالدا أضالملما عالن اجلالااءني إ كااالت عتسالاوية فمالي اعالاأة  ،وإ
كالالا اجلااالالع ا يسالالا أاقالالع عالالن اجلااالالع ا ميالالن بضالاللل واظالالد فمالالو رجالالل  ،فالالذهءا إىل اخللثالالا كمالالا
أعا ا ولدا أضملما عن اجلااءني فوجدا أضمع اجلااع ا يسا أاقع عن
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أضمع اجلااع ا مين بضلل  ،فلاملا وأن اع بذلم وفالمدا للالدع  ،فحكال للالا اخللثالا أباالا رجالل
وفالالاي ب لمالالا وبالالني موجمالالا (ااتمالالا)  ،ا فالالاع ال الالءلللي يف ذكالالا ل الالل ذلالالم وبالالني يف وجمالاله نلقالالة
ظوامل عن ضلل آ فلقع أظد أضمله.
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السالم
يف رلوع أيب بكر اىل علي علي ٰ
إ الوزالالاهل الالالي رجالالل ف مالالا اخلل فالالة أبالالو بكالالا إىل للالالي لل الاله السالالم يف ظلمالالا كثالالرة  ،االالذكا لالالم
هاهلا ازرا علما مما ذكاع ا لم يف عؤلفا  ،علما عا جامل يف :
[الــرايض النضــرة ج  1ص  ]110زالالا  :ولالالن للالالي لل الاله السالالم وزالالد فالالاورع أبالالو بكالالا يف زتالالا
أهالالل الالالا ة بعالالد أ فالالاور الصالالحابة فالالانتلفوا لل الاله فقالالا لالاله  :عالالا ةقالالو اي أاب احلسالالنع فقالالا  :أزالالو
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل عاللم فااالت للالا نالمال حماللة
اّلل صاللا ٰ
لم إ ةاكالت فال ا ممالا أنالذ رحمالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  ،زالالا  :أعالالا إ زلالالت ذلالالم زالالاةللم وإ علعالالوي لقالالاي ،
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ
أناجه ابن السما .

[كنا العمـال ج  6ص  ]642زالا  :لالن حيالىي بالن باهالا إ أاب بكالا احمت الار لل الا لل اله السالم
اّلل عالل الصالمة والزكالاة وي أرضالا أ يفالاي فعلالد ذلالم زالا أبالو بكالا
يف زتا أهل الا ة فقالا  :إ ٰ

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  ،زالا :
اّلل صاللا ٰ
 :لو علعالوي لقالاي لقالاةلتم لل اله كمالا زالاةلم لل اله رحمالو ٰ
أناجه عسد .
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[كنـا العمــال أيضـاف ج  6ص  ]88زالالا  :لالالن دمحم بالالن امللكالدر إ نالالالد ابالالن الول الالد كتالالع إىل أ
بكا أاه وجالد رجالل يف بعالض ضالواظي العالاب ياللكّلل كمالا ةاللكّلل املالاأة وأ أاب بكالا عالل لالذلم ىحمالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل كالالا ف ال م للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم
اّلل صالاللا ٰ
عالالن أصالالحاب رحمالالو ٰ
أفده يوع ٍذ زوي فقا  :إ هالذا ذاالع ت ةعمالل باله أعالة عالن ا عال إي أعالة واظالدة فصاللل الا عالا زالد
للمت  ،أرى أ حتازوع ابللار  ،فكتع ال اله أبالو بكالا أ حيالاي ابللالار  ،زالا  :أناجاله ابالن أ الالدا ا
يف ذ املمهي وابن امللذر وابن ب اا .
[الــرايض النضــرة ج  1ص  ]285زالالا  :ولالالن ابالالن لمالالا إ ال مالالو جالالاؤوا إىل أ بكالالا فقالالالوا :
صالالف للالالا صالالاظءم فقالالا  :عع الالا ال مالالو لقالالد كلالالت ععالاله يف الغالالار كاصالالءعي هالالاةني  ،ولقالالد صالالعدى
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فالديد
ععه جءل ظاامل وإ نلصاي لفا نلصاع  ،ولكن احلدير لله صلا ٰ
وهذا للا ابن أ طالع  ،فاةوا لل ا لل ه السم فقالوا  :اي أاب احلسالن صالف للالا ابالن لمالم فقالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ابلطويالالل الالالذاهع طالالوي  ،وي ابلقصالالر املالالم ،
اّلل صالاللا ٰ
 :ت يكالالن رحمالالو ٰ
كالالا فالالوي الابعالالة  ،أب ال ض اللالالو ع الااب محالالاة جعالالد ال الالعا ل ال س ابلقط ال يضالالاب فالالعاع إىل أراءتالاله ،
صلت اجلءني  ،أ لج الع لني  ،ز املسابة  ،بااي الثلالااي  ،أزالىن ا االف  ،كالا للقاله ابايال فضالة ،
لالاله فالالعااى عالالن لءتالاله إىل حمالاةه كالالاان زضال ع عسالالم أحمالالو  ،لال س يف جسالالدع وي يف صالالدرع فالالعااى
غرهن  ،ف ن الكف والقد  ،وإذا ع ا كا ا يتقلالل عالن صالخا وإذا التفالت التفالت اللالاعل بدااله ،
وإذا زالالا غمالالا اللالالاا  ،وإذا زعالالد لالالم اللالالاا وإذا ةكلال أاصالالت اللالالاا  ،وإذا نطالالع أبكالالا اللالالاا ،
وكالالا أرظال اللالالاا ابللالالاا لل تال كالالا ب الالالاظ  ،ول رعلالالة كالالالاـ الكالالاـ  ،أفالاللل اللالالاا  ،وأبالالذهل
كفالالا وأصالالءحم وجمالالا  ،لءاحمالاله العءالامل  ،وطعاعالاله نءالالز ال الالعر  ،وأ اعالاله اللالالا  ،ووحمالالا ع ا خ الالو
بل الالف اللخ الالل  ،حم الاياع أ غ ال م عاع الالل ابل الاي  ،كالالا ل الاله لماعت الالا إظالالدا ا ة الالدلا الس الالحاب ،
وا ناى العقاب  ،وكا حم فه ذا الفقار  ،ورايته الغاامل  ،وىزته العضءامل  ،وبغلته لد  ،ومحارع
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يعفالالور  ،وفاحمالاله عاجتالالز وفالالاةه باكالالة  ،وزضال ءه املم الالوي  ،ولالواؤع احلمالالد وكالالا يعقالالل الءعالالر  ،ويعلالالف
اللاضّلل ويازل الثوب  ،وهصف اللعل (زا ا ع) أناجه ابن السما يف املوافقة.
[أقـول] وجالواب أ بكالا يف صالدر احلالدير لل مالو ال ملالا زالالوا لاله  :صالف للالا صالاظءم ال غايالع
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وهالالو يف عقالالا اجل الواب
اّلل صالاللا ٰ
جالالدا فالالاا زالالد حمالالالوع أ يصالالف هلال رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يف الغالالار وصالالعد ععالاله
أنال ه لالالن فضالالاهل افسالاله عالالن أاالاله كالالا عالالل اللالالي صالاللا ٰ
جءالالل ظ الاامل (اخل) وكااالاله يف ذلالالم الوزالالت ت حيضالالاع ج الواب غالالر ذلالالم وأ يالالاجعم إىل للالالي بالالن أ
اّلل ألل .
طالع لل ه السم و ٰ
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يف رلوع عمر إىل علي (ع) وقول
املعروف  :لوا علي هللك عمر وحنو ذلك
إ رجالالوع اخلل فالالة لمالالا بالالن اخلطالالاب يف الوزالالاهل امل الالكلة إىل للالالي لل الاله السالالم ي يلكالالاع أظالالد
وها كثرة  ،اذكا لم هاهلا بعضما :
[صحيا أيب داود ج  ]19ابب ا لو يسالاي أو يصال ع ظالدا (ص  )147روى بساللدع لالن أ
بء ا
فما
ٰ
فاعا

لن ابن لءاا زا  :أةا لما الللواة زد مات فاحمت ار ف ما أىحمالا فالاعا الا لمالا أ ةالاج
ا للا للي بن أ طالالع لل اله السالم فقالا  :عالا فالا هالذعع زالالوا  :جملواالة بالي فالم ماالت
ا أ ةاج  ،زا  :فقالا  :ارجعالوا الا  ،ا أاتع فقالا  :اي لمالا أعالا للمالت أ القلال زالد رفالل

لن فمفة لن ا لو ظن ي أ ولن اللاه ظن يسالت ق ولالن الصال ظالن يعقاللع زالا  :بلالا زالا :
فما اب هالذع ةالاج ع زالا  :ي فاليمل  ،زالا  :فارحماللمما زالا  :فلعالل يكال (أزالو ) ورواع يف الءالاب
بطاي أُنا أيضا  ،زا يف بعضما  :فلعل لما يك .
[وروى البخاري أيضاف لاء من يف صحيح ] يف كتالاب ا الاربني يف ابب ي يالاج ا لالو وا لواالة ،
ورواع أمحالد بالالن ظلءالالل أيضالا يف عسالاللدع (ج  1ص  141وص  )154وزالالا ف اله  :فالالاعا لمالالا باعمالالا
فااتزلما للي لل ه السم
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عالالن أيالالديم ور هال فاجعالوا إىل لمالالا فقالالا  :عالالا ر كال ع زالالالوا  :ر ى للالالي  ،زالالا  :عالالا فعالالل هالالذا للالالي
إي ل اليمل زالالد للمالاله  ،فارحمالالل إىل للالالي لل الاله السالالم فلالالامل فالالءه املغضالالع فقالالا  :عالالا لالالم ر ى
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يقالو  :رفالل القلال (وحمالاي احلالدير كمالا
هؤيملع زا  :أعا َسعت اللي صلا ٰ

ةق الالد ) ابن الالتمال يس الالر ورواع ال الالدار زط الالي أيض الالا يف حم الاللله يف كت الالاب احل الالدو (ص  ، )346وذك الالاع
املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  3ص  )95وزالالا  :أناجالاله لءالالد الالالاماي  ،وذكالالاع امللالالاوي أيضالالا يف
ف ض القديا (ج  4ص  )356يف ال اا زا  :وأناج أمحد إ لما أعا بالاج اعالاأة فمالا الا للالي
لل ه السم فااتزلما (إىل أ زا ) زا  :فمذع عءتمة بي فم فلعله أاتها وهو ا  ،فقالا لمالا :

للي هلم لما زا امللاوي  :واةف له عالل أ بكالا الوع (ااتمالا) (ويامالا عالن العسالقمي) يف
لوي ٌ
ف الالتّلل الء الالاري ج  15ص  131ا ه الالذا احل الالدير ز الالد رواع ع الالل ع الالن أهم الالة احل الالدير غ الالر ع الالن ةق الالد
اَساهم وااه عاوى بطاي لديدة وابلفا رتلفة ففا بعضما أةا لما الللواة زد مات وها ظءلالا
ويف بعضما زا لما لعلا (لل ه السم ) صدزت فخلا.
[موطأ اممام مالك بن أنس] يف كتاب ا فابة (ص  )186روى بسلدع لالن فالور بالن ميالد الالديلي
إ لمالالا بالالن اخلطالالاب احمت الالار يف اخلمالالا ي الالا ا الاجالالل فقالالا لالاله للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم :
االالاى أ جيلالالد مثالالااني فإاالاله إذا فالالاب حمالالكا  ،وإذا حمالالكا هالالذى  ،وإذا هالالذى افالالمى ( ،أو كمالالا زالالا )
فلل الالد لم الالا يف اخلم الالا مث الالااني ( ،أز الالو ) ورواع ال الالافعي أيض الالا يف عس الاللدع يف كت الالاب ا ف ال الابة (ص
 ، )166وروى احلالالاك يف عسالالتدرك الصالالح حني (ج  4ص  )275ظالالديثا طالالويم عسالاللدا لالالن فالالور
بالن ميالد الالديلمي لالن لكاعالة لالن ابالن لءالاا زالا يف آنالاع فمالا ذا ةالاو ع فقالا للالي لل اله السالالم :
ااى أاه إذا فاب حمالكا  ،وإذا حمالكا هالذى وإذا هالذى افالمى  ،وللالا املفالمى مثالااو جلالدة  ،فالاعا
لمالالا فللالالد مثالالااني (ا زالالا احلالالاك ) هالالذا ظالالدير صالالح ّلل اإلحمالاللا  ،وذكالالاع السال وطي أيضالالا يف الالالدر
َّ َ ْ
ٰ َ ُّ َ َ َّ
ين َ
َّل َ
آمنُوَ ْإن َما َْل َ ْم ُب
امللثور يف ذيل ةفسر زوله ةعاىل  :يا أيها َ ْ
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َْ

َوَل َميْ ْ ُ
س (اخل) يف حمورة املاهدة  ،وزا  :أناجه أبو ال خ وابن عا وياله واحلالاك  ،وصالححه لالن
ابالالن لءالالاا (ااتمالالا)  ،وروى الالالدارزطي أيضالالا يف حمالاللله يف كتالالاب احلالالدو (ص  )346ظالالديثا زالالا يف
آناع  :زا للي لل ه السم  :إاه إذا فاب حمكا  ،وإذا حمكا هذى  ،وإذا هذى افالمى  ،وللالا

املفالالمى مثالالااو جلالالدة  ،فالالاعا بالاله لمالالا فللالالد مثالالااني  ،وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  3ص
 )111اقم لن كتاب ابن وهع ولن ابن جايا بطايقني.
[مســتدر الصــحيح ج  0ص  ]6٢5روى بس الاللدع لالالن وب الالاة الكل الالي زالالا  :أرحم الاللي نالالالد بالالن
الول الالد إىل لمالالا فاة تالاله وهالالو يف املسالاللد ععالاله لثمالالا بالالن لفالالا وللالالي لل الاله السالالم ولءالالد الامحالالا بالالن
لالالوال وطلحالالة والالزبر عتكالالامل ععالاله يف املسالاللد فقلالالت  :إ نالالالد بالالن الول الالد أرحمالاللىن ال الالم وهالالو يقالاأ
لل الالم السالالم ويقالالو  :إ اللالالاا زالالد اامك الوا يف اخلمالالا وحت الازاوا العقوبالالة فقالالا لمالالا  :ه ال هالالؤيمل
للالالدك فسالاللم  ،فقالالا للالالي لل الاله السالالم  :ا الااع إذا حمالالكا هالالذى  ،وإذا هالالذى افالالمى وللالالا املفالالمى
مثالالااو  ،فقالالا لمالالا  :أبل ال صالالاظءم عالالا زالالا  ،فللالالد نالالالد مثالالااني (احلالالدير) زالالا احلالالاك  :هالالذا
ظدير صح ّلل اإلحملا .
[أقول] ورواع الطحالاوي أيضالا يف فالاا ععالاىن اآلاثر (ج  2ص  )88بطالايقني وزالا يف صالدرع :
إ أاب بكالالا كالالا جيلالالد يف ال الااب أربعالالني  ،وكالالا لمالالا جيلالالد ف مالالا أربعالالني  ،زالالا  :فءعثالالي نالالالد بالالن
الول د إىل لما بن اخلطاب (وحماي احلدير إىل آناع) كما ةقد  ،ورواع الدار زطي أيضالا يف حماللله
يف كتاب احلدو (ص )346
[فتا البارى] يف فالاا الءخالاري ج  15ص ( 73زالا ) انالاج الطال اي والطحالاوي والء مقالي عالن
طاي احماعة بن ميد لن الزهاي لن مح د بن لءد الامحا ا رجم عالن بالي كلالع يقالا لاله ابالن بالاة
ان ع ا ااب بكا كا جيلد يف اخلما اربعني وكا لما جيلد ف ما اربعني زا فءعثالىن نالالد بالن الول الد
اىل لما فقلت ا اللاا زد اامكوا يف اخلما واحمتخفوا العقوبة فقا لمالا ملالن ظولاله عالا ةالاو زالا
ووجدى للدع لل ا (لل ه السم ) وطلحه والزبر ولءد الامحن بن
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لالالوال يف املسالاللد فقالالا للالالا (لل الاله السالالم ) االالاى ا جتعلالاله مثالالااني فإاالاله اذا فالالاب حمالالكا واذا حمالالكا
هالالذى واذا هالالذى افالالمى فللالالد لمالالا يف اخلمالالا مثالالااني( .وزالالا ) يف ص  74انالالاج لءالالد ال الاماي لالالن
ععم الالا ل الالن اي الالوب ل الالن لكاع الالة ا لم الالا ف الالاور الل الالاا يف اخلم الالا فق الالا ل الاله لل الالا (لل الاله الس الالم ) ا
السكاا اذا حمكا هذى (احلدير).
[مستدر الصـحيح ج  2ص  ]044روى بساللدع لالن ظارفالة بالن عضالاب زالا  :جالامل ىا عالن
أهل ال ا إىل لما فقالوا  :إى زد أصءلا أعواي ن م ورز قا ع أ يكالو للالا ف مالا مكالاة وطمالور ،
زالالا  :عالالا فعلالاله صالالاظءاي زءل الي فافعلالاله فاحمت الالار لمالالا لل الالا لل الاله السالالم يف عالالالة عالالن أصالالحاب
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  ،فقالالا للالالي لل الاله السالالم  :هالالو ظسالالن إ ت يكالالن جزيالالة
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ
يؤنذو ا راةءة (زا احلاك ) هذا ظدير صح ّلل اإلحملا .
[أقول] ورواع الطحاوي أيضا يف فاا ععاي اآلاثر يف كتاب الزكاة يف ابب احل ل السالاهمة وزالا
ف ه  :فانذ عن كل لءد ل اة وعن كل فاا ل الاة وعالن كالل هلالني مثاا الة وعالن كالل بالاذو أو بغالل
مخسة راه يف السلة.
[مســتدر الصــحيح ج  2ص  ]05٢روى بسالاللدع لالالن أ حمالالع د اخلالالدري زالالا  :ظلللالالا عالالل
لما بن اخلطاب فلما نل الطواال احمتقءل احللالا فقالا  :إي أللال أاالم ظلالا ي ةضالا وي ةلفالل
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل زءٰلالم عالا زءلتالم ا زءٰلاله  ،فقالا لاله للالي بالن
اّلل صاللا ٰ
ولوي إي رأيت رحمالو ٰ
اّلل ةءالارك وةعالاىل ،
أ طالع لل ه السم  :بلالا اي لمالا إااله يضالا ويلفالل زالا  :ع زالا َ  :بكتالاب ٰ
َ ْ َ َ َ ُّ َ
َ
آد َم م ْ
ْ َ
ذن
ذد
ْ
اّلل لالز وجالل  :و ْإذ أخذر يذَ ْمذن ب ْ
اّللع زا  :زالا ٰ
زا  :وأين ذلم عن كتاب ٰ
ُ

َْ

َْ

ََ

ٰ ُ

ْ ِّ َّ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ٰ ُ ْ ْ ُ َ ِّ ُ
ُ
ك ْم ْذالوَ بَ
ٰ
اّلل آ وعسالّلل للالا
ال
ل
ن
ذ
ظ ُهو ْ ْهم ذ يتهم وأشهدهم ىلع أنَّ ْس ْهم ألست بْذبي
ٰ
بمالالاع فقال ٰالاره أباالاله الالاب وأا ال العء الالد وأنالالذ لمالالو ه وع الواف قم  ،وكتالالع ذلالالم يف ري  ،وكالالا هلالالذا
احللالالا ل لالالا ولسالالا فقالالا لالاله  :إفالالتّلل فالالاك زالالا  :ففالالتّلل فالالاع فالقمالاله ذلالالم الالالاي وزالالا  :إفالالمد ملالالن
اّلل
اّلل صلا ٰ
وافاك ابملوافاة يو الق اعة  ،وإي أفمد لسمعت رحمو ٰ

312

لل الاله (وآل الاله) وحمالالل يق الالو  :ي الالؤةا ي الالو الق اع الالة ابحللالالا ا حم الالو ل الاله لس الالا ذل ال ي الالمد مل الالن احم الالتلمه
ابّلل أ ألال ش يف زالالو لسالالت فال م اي أاب
ابلتوظ الالد  ،فمالالو اي لمالالا يضالالا ويلفالالل  ،فقالالا لمالالا  :ألالالوذ ٰ
ظسن.
[أقــول] وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  3ص  )35وزالالا  :أناجالاله اهللالالدي يف فضالالاهل
عكالالة  ،وأناجالاله أبالالو احلسالالن القطالالا يف املطالالويى واحلالالاك يف املسالالتدرك  ،ولءالالد الالالاماي يف اجلالالاعل
َ ْ َ َ َ َ ُّ َ
َ مذنْ
(ااتما) ا إاه ما للا املذكورين يف الدر امللثور يف ذيل ةفسالر زولاله ةعالاىل  :و ْإذ أخر ي ْ
ُ
بَ ْد َآد َم ْم ْن ُظ ُهو ْ ْه ْم ذ ِّ َّيذتَ ُه ْم (اخل) يف حمالورة ا اعالا فخصالا واظالدا فقالا  :والء مقالي يف فالعع
اإلميالالا (ااتمالالا)  ،وذكالالاع الفخالالا ال الاامي أيضالالا رتص الاا يف ةفسالالرع الكءالالر يف ذيالالل ةفسالالر زولالاله ةعالالاىل
َ َ ٰ َ َْ َ َْ َ
َ َ ِّ َ َ َّ ْ ُ
ون َو ُِو ْ ْسي ْن وهرَ َ َْل َْل َأ ْم ْ وزا يف آناع  :زا لما  :ي بق ت يف زو
وََل ْ وَلزيت ْ
لسالت فال م اي أاب احلسالن  ،وزالالا امللالالاوي يف فال ض القالالديا (ج  3ص  )46يف ال الالاا عالا هالالذا لفاالاله

 :وصّلل لله ال أي لن لما ال عن طاي أاه كا يتعوذ عن زو ل س هو ال يعي لل ا ال ف م .
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]20روى بسلدع لن حمع د بن املس ع يقو  :عل لما اللاا
اّلل
فساهل عن أي يو يكتع التاريخ فقا للي ابن أ طالالع لل اله السالم عالن يالو هالاجا رحمالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وةالالاك أر ال الالاك ففعلالاله لمالالا  ،زالالا احلالالاك  :هالالذا ظالالدير صالالح ّلل
صالاللا ٰ

اإلحماللا (ااتمالالا) ( ،أزالالو ) ورواع ابالالن جايالالا أيضالالا يف اترهالاله (ج  2ص  112وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف
كلال الالز العمال الالا (ج  5ص  )244ع ال الاةني زال الالا  :يف إظال الالدا ا  :أناجال الاله الءخال الالاري يف اترهال الاله الصال الالغر
واحلالالاك يف عس الالتدركه  ،وز الالا يف اثا تممالالا  :ل الالن ابالالن املس ال ع ز الالا  :أو عالالن كت الالع التالالاريخ لم الالا
لسلتني واصف عن نمفته فكتع لست ل اة عن اهللاة ال ورة للالي بالن أ طالالع لل اله السالم
 ،وزا أيضا  :أناجه الءخاري يف اترهه واحلاك يف عستدركه.
[سنن البيهقي ج  ٣ص  ]216روى بسلدع لن احلسن يقو  :إ لما
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بلغ الاله أ اع الاأة بغ الالة ي الالدنل لل م الالا الاج الالا فءع الالر ال م الالا رحم الالوي فااته الالا الاحم الالو فق الالا  :أج الالي أع الالر
املالالؤعلني ففزلالالت فزلالالا فوزعالالت الفزلالالة يف رمحمالالا فتحالالاك ولالالدها فخاجالالت فانالالذها املخالالا فالقالالت
غمعا جل لا  ،فاةا لما بذلم فارحمل إىل املماجاين فقع لل م أعاهالا فقالا  :عالا ةالاو ع فقالالوا :
عالالا االالاى لل الالم فال ا اي أعالالر املالالؤعلني إ الالا أاالالت ععل ال وعالالؤ ب  ،ويف القالالو للالالي لل الاله السالالم وللالالي
حماكت زا  :فما ةقو أات اي أاب احلسنع زالا  :أزالو  :إ كالااوا زالاربوك يف اهلالوى فقالد أمثالوا وإ
كالالا هالالذا جمالالد رأيمال فقالالد أنطالالاوا وأرى لل الالم الديالالة (إىل أ زالالا ) زالالا ال يعالالي لمالالا ال صالالدزت
(احلدير).
[ســنن البيهقــي ج  ٢ص  ]606روى بسالاللدع لالالن أ احلالالم العتكالي زالالا  :جالالامل رجالالل إىل لمالالا
بن اخلطاب فقا  :إاه زا يعاأةه  :ظءلم للا غاربم  ،فقا له لمالا  :واال ععلالا املوحمال فالااتع
الاجالالل يف املسالاللد احلالاا فقالالع لل الاله القصالالة  ،فقالالا  :ةالالاى ذلالالم ا صالاللل يطالالوال ابلء الالت  ،إذهالالع
ال اله فسالله ا ارجالالل فالان ىن الالالا رجالل ال الالم  ،زالا  :فالذهع ال الاله فالاذا هالالو للالي لل الاله السالم فقالالا :
عن بعثم إيع فقا  :أعر املؤعلني زا  :إاه زا يعاأةاله  :ظءلالم للالا غاربالم  ،فقالا  :احمالتقءل
ابّلل عالا أر ى إي الطالمي فقالا :
ابّلل عالا أر ى طمزالا  ،فقالا الاجالل  :وأى أظلالف ٰ
الء ت واظلف ٰ
ابات علم اعاأةم.
[ســنن البيهقــي ج  ٢ص  ]001روى بسالاللدع لالالن ال الالعي زالالا  :أةالالا لمالالا ابالالن اخلطالالاب ابع الاأة
ةزوجت يف لد ا فانذ عماها فلعله يف ب ت املا وفاي ب لممالا وزالا  :ي جيتمعالا ولازءممالا زالا
 :فقالالا للالالي لل الاله السالالم  :ل ال س هكالالذا ولكالالن هالالذع اجلمالالالة عالالن اللالالاا  ،ولكالالن يفالالاي ب لممالالا ا
ةستكل  ،بق ة العدة عالن ا و ا ةسالتقءل لالدة أنالاى وجعالل هلالا للالا املمالا الالا احمالتحل عالن فاجمالا
اّلل لما وأفىن لل ه ا زا  :اي أيما اللاا ر وا اجلمايى إىل السلة.
زا  :فحمد ٰ
[أقول] وذكاع ا ع الط ي أيضا يف الااي اللضاة (ج  2ص  )196وزالا  :لالن عسالاوي إ
لما أةا ابعالاأة زالد اكحالت يف لالد ا ففالاي ب لممالا وجعالل عماهالا يف ب الت املالا وزالا  :ي جيتمعالا
السم فقا  :إ
أبدا فءل لل ا لل ه ٰ
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كالالا جمالالم فلمالالا املمالالا الالالا احمالالتحل عالالن فاجمالالا ويفالالاي ب لممالالا فالالاذا ااقضالالت لالالد ا فمالالو ناطالالع عالالن
اخلطالالاب  ،فخطالالع لمالالا وزالالا  :ر وا اجلمالالايى إىل السالاللة  ،فاجالالل إىل زالالو للالالي لل الاله السالالم ،
زا ا ع  :أناجه ابن السما يف املوافقة.
[ســنن البيهقــي ج  ٢ص  ]001روى بسالاللدع لالالن أ ا حمالالو الالالدهلا  :إ لمالالا أةالالا ابع الاأة زالالد
ولالالدى لسالالتة أفالالما فمال ٰ باعمالالا فءل ال ذلالالم لل الالا لل الاله السالالم فقالالا  :ل ال س لل مالالا رج ال فءل ال ذلالالم
لم الالا (إىل أ ز الالا ) فس الالاله فق الالا ( :والوال الالداى ياض الالعن أوي ه الالن ظال الولني ك الالاعلني مل الالن أرا أ ي الالت
الاضالالالة)  ،وزالالا ( :محلالاله وفصالالاله فمفالالو فالالماا) فسالالتة أفالالما محلالاله وظالالوي كالالا رضالالاله ي ظ ال ٰد
لل م الالا (أو ز الالا  :ي رج ال لل م الالا) ز الالا  :فخل الالا للم الالا ( ،أز الالو ) ورواع بطاي ال آن الالا أيض الالا ل الالن أ
ا حمالالو ا زالالا  :وكالالذلم روى لالالن احلسالالن عاحمالالم (ااتمالالا) وذكالالاع ا الالع الط ال ي أيضالالا يف ال الااي
اللض الالاة (ج  2ص  )194وز الالا ف الاله  :ف الالمك لم الالا رعم الالا وز الالا  :ل الالوي لل الالي هلل الالم لم الالا  ،ز الالا :

أناجه العق لا وأناجه ابن السما (ااتمالا)  ،وذكالاع املتقالي أيضالا يف كلالز العمالا (ج  3ص )96
وزالالا  :أناجالاله لءالالد الالالاماي ولءالالد بالالن مح الالد وابالالن امللالالذر وابالالن أ ظالالاني  ،وذكالالاع أيضالالا يف (ج  3ص
 )228وزا  :أناجه لءد الالاماي لالن زتالا ة  ،ا ذكالاع (يف ص  )228اثا الا وزالا  :لالن زتالا ة لالن
أ ظالالاب بالالن ا حمالالو الالالدؤىل لالالن أب الاله زالالا  :رفالالل إىل لمالالا اعالاأة ولالالدى لسالالتة أفالالما فالالارا لمالالا أ
ياعما فلاملى أنتما إىل للالي بالن أ طالالع لل اله السالم فقالالت  :إ لمالا يالاج أنالن فاا الدك
اّلل إ كلت ةعلال أ هلالا لالذرا ملالا أن ةالىن باله فقالا للالي لل اله السالم  :إ هلالا لالذرا فكال ى ةكءالرة
ٰ
َسعمالالا لمالالا وعالالن للالالدع  ،فااطلقالالت إىل لمالالا فقالالالت  :إ لل الالا لل الاله السالالم ملال أ نالالن لالالذرا.

ْ
َ َْٰ ٰ ُ
َدلَِ يُ ْب ْضع َن
اّلل لالز وجالل يقالو  :وَلو ْ
َفارحمل لما إىل للي لل ه السم عا لذرهاع زالا  :إ ٰ
َ ٰ َ
أ ْوال َٰد ُه َّن َح ْول ْ ْ ٰك ْؤل ْ ْ وزالا  :محله وُكصاهل ثالثون شذهبَ فاحلمالل حمالتة أفالما والفصالا

أربعالالة ول الالاو  ،فخلالالا لمالالا حمالالء لما  ،زالالا  :ا إاالالا ولالالدى بعالالد ذلالالم لسالالتة أفالالما  ،زالالا أيضالالا :
أناجه لءد الاماي ولءد بن مح د وابن امللذر (ااتمالا)  ،وزالا ابالن لءالد الال يف احمالت عابه (ج  2ص
 )461وزا ال أي لما ال
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يف ا لواالالة الالالي أع الا باعمالالا ويف الالالي وضالالعت لسالالتة أفالالما  :فالالارا لمالالا رعمالالا فقالالا لالاله للالالي لل الاله
َ َ ْ ُ ُ َ ٰ ُُ َ ُ َ َ ْ َ
اّلل رفالل
إ
:
اله
ل
الا
ز
و
،
)
اخل
(
اّلل ةعاىل يقو  :ومحلذه وُكْصذاهل ثال ٰثذون شذهبَ
ٰ
السم  :إ ٰ
القل لن ا لو (اخل)  ،فكا لما يقو  :لوي للي هللم لما.
[طبقــاو ابــن ســعد ج  1القســم  1ص  ]241روى بسالاللدع لالالن حمالالع د ابالالن املس ال ع زالالا  :نالالاج
لمالالا بالالن اخلطالالاب للالالا أصالالحابه يوعالالا فقالالا  :أفتالالوي يف فالاليمل صالاللعته ال الالو فقالالالوا  :عالالا هالالو اي أعالالر
املالالؤعلنيع زالالا  :عالالاى ىب جاريالالة ي فالالاللءتي فوزعالالت لل مالالا وأى صالالاه  ،زالالا  :فعا ال لل الاله القالالو
وللي لل ه السم حمالاكت  ،فقالا  :عالا ةقالو ايبالن أ طالالعع فقالا  :ج الت ظالمي ويوعالا عكالا
يو فقا  :أات نره فتوى.
[أقول] وذكاع الدارزطي أيضا يف حملله يف كتاب الصاه ابب القءلة للصاه (ص .)238
[الطبقاو أيضاف ج  6القسـم  2ص  ]112روى بساللدع لالن أ إعاعالة ابالن حمالمل بالن ظل الف زالا

 :عك الالر لم الالا مع الالاى ي أيك الالل ع الالن امل الالا فال ال ا ظ الالن نل الالت لل الاله يف ذل الالم ظصاص الالة وأرحم الالل إىل
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فاحمت الالاره فقالالا  :زالالد فالالغلت افسالالي يف هالالذا
اّلل صالاللا ٰ
أصالالحاب رحمالالو ٰ
ا عا فما يصاللّلل ي علالهع فقالا لثمالا ابالن لفالا  :كالل وأطعال  ،زالا  :وزالا ذلالم حمالع د بالن ميالد
بالن لمالالاو بالالن اف الالل وزالا لعلالالي لل الاله السالالم  :عالا ةقالالو أاالالت يف ذلالالمع زالا  :غالالدامل ول الالامل زالالا :
فان الالذ لم الالا ب الالذلم ؛ (أز الالو ) ورواع أيض الالا يف الص الالفحة املتقدع الالة بس الاللدع ل الالن حم الالع د اب الالن املس ال ال ع
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فقالالا :
ابنالالتمال يف اللفال فقالالا  :إ لمالالا احمت الالار أصالالحاب اللالالي صالاللا ٰ
اّلل طوزلك عن ذلم طوي احلماعة عا يصلّلل ي عن هذا املا ع فقا للي لل اله السالم  :غالدامل
وٰ
ول امل  ،زا  :صدزت.

[الطبقاو أيضاف ج  1القسـم  1ص  ]241روى بساللدع لالن حمالع د بالن املسال ع زالا  :كالا لمالا
ابّلل عن ععضلة ل س ف ما أبو ظسن ( ،أزو )
يتعوذ ٰ
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وذكاع ابن ا فر أيضا يف أُحمد الغابة (ج  4ص  )22وابالن ظلالا أيضالا يف إصالابته (ج  4القسال 1
ص  )271ويف الالذيع التمالالذيع (ج  7ص  )327وذكالالاع ابالالن لءالالد ال ال أيضالالا يف احمالالت عابه (ج 2
ص  ، )461واملتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  5ص  )241زالالا  :أناجالاله ابالالن حمالالعد واملالالاومي يف
العل .
[شــرح معــاين اآلاثر للطحــاوى ج  1يف كتــاب القضــاء ص  ]180روى بسالاللدع لالالن َسالالاك لالالن عالالوىل
لءالالي رزوعالالة زالالا  :وزالالل رجالالم للالالا جاريالالة يف طمالالا واظالالد فعلقالالت اجلاريالالة فل ال يالالدر عالالن أيممالالا هالالو
فاة الالا لمالالا هتصالالما يف الولالالد فقالالا لمالالا  :عالالا أ ري ك الالف أزضالالا يف هالالذا فاة الالا لل الالا فقالالا  :هالالو
ب لكما يافكما وةااثاه وهالو للءالازي علكمالا  ،زالا الطحالاوى  :و الذا رنالذ وهالو زالو أ ظل فالة وأ
يوحمف ودمحم (ااتما) وروى أيضا يف ابب القءلة للصاه بساللدع لالن أ ظ الا الت مالا لالن أب اله زالا
 :حمالالا لمالالا بالالن اخلطالالاب للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم لالالن زءلالالة الصالالاه  ،فقالالا للالالي لل الاله
اّلل وي يعو  ،فقا لما  :إ كاات هذع زايءة عن هذع.
السم  :يتقي ٰ
[شرح معاى اآلاثر أيضاف ج  1يف كتاب احلدود ص  ]99روى بسلدع لن أ لءالد الالامحن الساللمي
لالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا  :فالالاب افالالا عالالن أهالالل ال الالا اخلمالالا وللال م يوع ال ٍالذ يزيالالد بالالن أ حمالالف ا
َ َ َ َّ
َْ
لصاحٰاِ ُج ٰن ٌ
آمنُوَ َو َعملُوَ َ َ ه
ين َ
اح ْف ٰ
َّل َ
يما َِ ْع ُمذوَ اآليالة
وزالوا  :هي ظالم وهولالوا لي َس ىلع َ ْ
ْ ْ
ْ
إي زءالالل أ يفسالالدوا عالالن زءلالالم فلمالالا زالالدعوا للالالا
فكتالالع ف ال م إىل لمالالا فكتالالع لمالالا أ أبعالالر ال َّ
اّلل وفالالوا يف ياللم عالا
لما احمت ار ف م اللاا فقالوا  :اي أعر املؤعلني االاى أاال زالد كالذبوا للالا ٰ
اّلل فاضالاب أللالازم  ،وللالي لل اله السالم حمالاكت فقالا  :عالا ةقالو اي أاب احلسالن فال م ع
ت أيذ به ٰ
زا  :أرى أ ةستت ءم فا اتبوا ضابتم مثااني مثااني ل ا اخلما  ،وإ ت يتوبوا ضابت أللازم
اّلل فاحمالالتتا فتالالابوا فضالالا مثالالااني مثالالااني
اّلل وفالالالوا يف يالاللم عالالا ت أيذ بالاله ٰ
فالالاا زالالد كالالذبوا للالالا ٰ
(ازو ) وذكاع العسالقمي أيضالا يف فالتّلل الءالاري ج  15ص  74وزالا اناجاله ابالن أ فال ءه (وذكالاع)
الس وطي أيضا يف الدر امللثور يف ذيل ةفسر
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َ ُّ

َ َّ

َ ْ

َْ

ين َ
َ
َّل َ
آمنُوَ إ َّن َما َْل َ ْم ُب َوَل َميْ ْ ُ
س اخل  ،يف حمالورة املاهالدة وزالا  :أناجاله ابالن
زوله ةعالاىل  :يٰا أيها َ ْ
ْ
أ فال ءة وابالن امللالذر  ،وزالا يف آنالاع فقالا ال يعالي لمالا ال لعلالي لل اله السالم  :عالا ةالاىع زالا  :أرى
اّلل ،
اّلل ف الاله فالالا ملمالوا أاالالا ظالالم فالازتلم فقالالد أظلالوا عالالا ظالالا ٰ
اّلل عالالا ت أيذ ٰ
أاال فالالالوا يف يالالن ٰ

اّلل حبالالد عالالا
اّلل الكالالذب وزالالد أنال ى ٰ
وإ ملمالوا أاالالا ظالاا فاجلالالده مثالالااني مثالالااني  ،فقالالد افالالموا للالالا ٰ
يفمى به بعضلا للا بعض زا  :فللده مثااني مثااني.
[ااستيعاب ابن عبـد الـ ج  1ص  ]0٣6زالا  :وروى لءالد الالامحن ابالن أذيلالة العءالدى لالن أب اله
أذيلالالة بالالن حمالاللمة العءالالدى زالالا  :أة الالت لمالالا بالالن اخلطالالاب فسالالالته عالالن أيالالن ألتمالالاع فقالالا  :إهالالت لل الالا

فاحمالالاله  ،زالالا ابالالن لءالالد الال (إىل آنالالا احلالالدير) وف الاله زالالا لمالالا  :عالالا أجالالد لالالم إي عالالا زالالا للالالي ،
(أزالالو ) وذكالالاع ا الالع الط ال ي أيضالالا يف ال الااي اللضالالاة (ج  2ص  )195وزالالا  :أناجالاله أبالالو لمالالا
وابن السما يف املوافقة.

َ َ َّ َ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ ٌ َ َ َّ ُ َ
ون ماٰ
َّلين ْيف ْلويْ ْهم زيغ فيْي ْْع
[السيوطى يف الدر املنثور] يف ذيالل ةفسالر زولاله ةعالاىل ُ :كأما َ ْ
َ ٰ ََ ُْ ْ ٰ َْ َْ ْ ٰ َْ
اء َل َّْتن ْة َو َْبتغ َ
تشابه ْمنه َْبتغ َ
ذاء َأ ْوي ْلذ ْه  ،يف حمالورة آ لمالاا  ،زالا  :وأنالاج اصالا يف احللالة
ْ
ْ

لن أ هاياة زا  :كلا للد لما ابن اخلطاب إذ جالامل رجالل يسالاله لالن القالاآ أرلالوي هالو أو غالر
رلالالوي فقالالا لمالالا فانالالذ اللالالاعل فوبالاله ظالالن زالالا ع إىل للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم فقالالا  :اي أاب
احلسن أعا ةسالمل عالا يقالو هالذاع زالا  :وعالا يقالو ع زالا  :جالاملي يسالا لالن القالاآ أرلالوي هالو أو
غالالر رلالالوي  ،فقالالا للالالي لل الاله السالالم  :هالالذع كلمالالة وحمال كو هلالالا مثالالاة لالالو ول الالت عالالن ا عالا عالالا ول الالت
ضابت للقه.
[أقول] وذكاع املتقي أيضا يف كلز العما (ج  1ص  )229وزا  :وحمتكو هلا لزة بالد زولاله
مثاة.
[كنــا العمــال ج  1ص  ]112زالالا  :لالالن أاالالس بالالن عالالالم إ ألااب الالا جالالامل إببالالل لالاله يء عمالالا فالالااتع
لما يساوعه ا فلعل لما يلخس بعرا بعرا يضابه باجله
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ل ءعالالر الءعالالر ل لاالالا ك الالف زالوا ع فلعالالل ا لالاا يقالالو  :نالالل إبلالالا ي أاب لالالم فلعالالل لمالالا ي يلمالالاع
زو ا لاا أ يفعل ذلم بءعر بعر فقا ا لالاا لعمالا  :إي بلالم رجالم حمالومل فلمالا فالا علمالا
افالماها فقالا  :حمالقما ونالذ أمثااالا فقالا ا لالاا  :ظالن أضالل للمالا أظمحمالما وأزتا الا فقالا لمالالا :
اف الميتما وهالالا لل مالالا فمالالا ي كمالالا اف الميتما  ،زالالا ا ل الاا  :أف الالمد أا الالم رج الالل حم الومل فء لم الالا الالا
يتلاملا إذ أزءل للي لل ه السم فقا لما  :ةاضا ذا الاجل ب ي وب لالم فقالا ا لالاا  :اعال
فقصالالا للالالا للالالي لل الاله السالالم زصالالتمما  ،فقالالا للالالي لل الاله السالالم  :اي لمالالا إاالالم إ فالالاطت لل الاله
أظمحمالالما وأزتا الالا فمالالا لالالم كمالالا افالالمطت وإي فالاجالالل يالزين حمالاللعته أبكثالالا عالالن مثلمالالا  ،فوضالالل للمالالا
أظمحمما وأزتا ا فسازما فدفل ال ه لما الثمن  ،زا  :أناجه الء مقي يف السلن الك ى.
[كنــا العمــال أيض ـاف ج  6ص  ]56زالالا  :لالالن دمحم بالالن ال الزبر زالالا  :نلالالت عسالاللد ع ال فالالاذا
اّلل لل الاله
ب ال خ زالالد التفالالت ةازالالواتع عالالن الك ال فقلالالت لالاله  :اي ف ال خ عالالن أ ركالالتع زالالا  :اللالالي صالاللا ٰ

(وآلالاله) وحمالالل زلالالت  :فمالالا غالالزوىع زالالا  :الرعالالوك زلالالت  :ظالالدفي ب الاليمل َسعتالاله زالالا  :ناجالالت عالالل
فت ة عن لالم وا فالعايني ظلاجالا فاصالءلا بال ض اعالا فالذكاى ذلالم عالر املالؤعلني لمالا بالن اخلطالاب
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل فض الالاب يف
اّلل ص الاللا ٰ
فالالا با وز الالا  :أةءع الالوي ظ الالن ااتمالالا إىل ظل الالا رحم الالو ٰ
ظل الالاة علم الالا فاجابت الاله اعال الاأة فق الالا  :أا أب الالو ظس الالن فقال الالت  :ي  ،ه الالو يف املقت الالاة ( )1ف الالا با وز الالا :
اةءعالالوىن ظالالن أاتمالالا ال الاله فقالالا  :عاظءالالا اي أعالالر املالالؤعلني زالالا  :إ هالالؤيمل فت الالة عالالن لالالم وا فالالعايني
إيع ز الالا  :أى أظ ال ابة اا الالم ز الالا  :يضال الابو
أص الالابوا ب ال ض اع الالا وه ال خاع الالو ز الالا  :أي أرحم الاللت ٰ
الفحل زمهع أبكارا بعد الء ض فما اتج علما أهدوع  ،زا  :فإ
_____________

( )1املقتاة  :املزرلة الي بزرع ف ما القت  ،وهو اءاى ععاوال.
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اإلبل ختدج ( )1زا للي لل ه السم  :والء ض مياي ( )2فلمالا أ بالا زالا  :اللمال ي ةلالز فالدة إي
وأبو احلسن إىل جلي  ،زا  :أناجه ابالن لسالاكا ( ،أزالو ) وذكالاع ا الع الطال ي أيضالا يف الالااي
اللضاة (ج  2ص  )194وزا  :أناجه ابن الءخمى.
[كنا العمال ج  6ص  ]2٢8زالا  :لالن ابالن لءالاا زالا  :ور ى للالا لمالا بالن اخلطالاب وار ة
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فعاضالالما لل ال م
زالالا علمالالا وزعالالد وةغالالر وةابالالد وعالالل هلالالا أصالالحاب اللالالي صالاللا ٰ
وزالا  :أفالالروا للالي فقالالالوا ع عالالا  :اي أعالر املالالؤعلني أاالالت املفالزع وأاالالت امللالالزع  ،فغضالع لمالالا وزالالا :
اّلل وزولوا زوي حمديدا يصلّلل لك ألمالك  ،فقالوا  :اي أعالر املالؤعلني عالا للالدى ممالا ةسالا للاله
اةقوا ٰ

اّلل إي لالالاال أاب جبالالد ا وابالالن الالد ا  ،وأيالالن عفزلمالالا وأيالالن علزلمالالا  ،فقالالالوا :
فالاليمل فقالالا  :أعالالا و ٰ
كاام ةعي ابن أ طالع  ،فقا لما ّٰ :لل هالو وهالل طفحالت ظالاة الثلاله وأبالتاله  ،ااضالوا بلالا ال اله
فقالوا  :اي أعر املؤعلني أةصر ال اله أية الم  ،فقالا  :ه مالاى هلالاك فالللة ( )3عالن بالي هافال وفالللة
عن الاحمالو وأفالاة عالن للال يالؤةا هلالا وي أيي  ،يف ب تاله يالؤةا احلكال ( )4فعطفالوا الوع فالالفوع يف ظالاه
َ َ ْ َ ُ َْ ْ ٰ ُ َ ْ ُ ْ
َ
ُ
َ
َ
لاله وهالو يقالاأ أُيس َ ْْلنسان أن يَتك سدى ويا هالا ويءكالي فقالا لمالا ل الايّلل  :ظال ٰدث أاب
ظسن ابلذى ظدفتلا به  ،فقا فايّلل  :كلت يف
_______________

( )1نالدجت اللازالة ختالدج ال ابلكسالا ال فمالي نالا ج والولالد نالديج بالوم زت الل  :إذا ألقتاله زءالل
كالالا ا اي وإ كالالا ات اخلل ال  ،ويف احلالالدير «كالالل صالالمة ي يق الاأ ف مالالا أب الكتالالاب فمالالي نالالداج»
أي اقصا .
( )2عازت الء ضة  :فسدى فصارى عامل.
( )3يقالالا  :ب الالىن وب لالاله فالالللة ال بكسالالا ال الالني املعلمالالة ال أي زاابالالة ع الالتءكة .ويف احلالالدير
اّلل ةعالاىل ع التءكة
اّلل ةعاىل» أي الاظ ع تقة عن الامحن .واملعىن إاالا زاابالة عالن ٰ
«الاظ فللة عن ٰ
كافتءاك العاوي(.رتار الصحاا).
( )4احلك  :بفتحتني احلاك  :ويف املثل امل مور (يف ب ته يؤةا احلك ) زاله امل داي.
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جملالالس احلك ال فالالاةا هالالذا الاجالالل فالالذكا أ رجالالم أو لالاله اع الاأةني ظالالاة عمالالرة وأ ولالالد فقالالا لالاله  :أاف ال
لل مما ظن أزد  ،فلما كا يف هذع الل لة وضعتا ع عا إظدا ا إبلالا وا نالاى بلتالا وكلتا الا ةالدلا
اإلبن وةلفي الءلت عن أجل املراث فقا له  :زضال ت ب لممالاع فقالا فالايّلل  :لالو كالا للالدي عالا
أزضي به ب لمما ت آةك ما  ،فانذ للي لل ه السالم اءتالة عالن ا ر فافعمالا فقالا  :إ القضالامل
يف هذا أيسا عن هذع ا لا بقدا فقا إلظدى املاأةني  :أظلي فحلءالت فومااله ا زالا ل نالاى :
أظلالالي فحلءالالت فوماالاله فوجالالدع للالالا اللصالالف عالالن ل الا ا وىل فقالالا هلالالا  :نالالذي أاالالت ابلتالالم  ،وزالالا
ل نالالاى  :نالالذى أاالالت ابلالالم  ،ا زالالا ل الايّلل  :أعالالا للمالالت أ لالالا اجلاريالالة للالالا اللصالالف عالالن لالالا
الغالالم  ،وأ عرافمالالا اصالالف عرافالاله  ،وأ لقلمالالا اصالالف لقلالاله  ،وأ فالالما ا اصالالف فالالما ةه  ،وأ
يتمالالا اصالالف يتالاله  ،وهالي للالالا اللصالالف يف كالالل فالاليمل  ،فاللالالع باله لمالالا إللالالااب فالالديدا ا زالالا :
اّلل ل الالدة لسالالت هلالالا وي يف بلالالد لسالالت ف الاله (زالالا ) أناجالاله أبالالو طالالالع للالالي بالالن
أاب ظسالالن ي أبقالالاي ٰ
أمحد الكاةع يف جزمل عن ظديثه.

[كنا العمال أيضاف ج  6ص  ]2٢8زا  :لن حمع د بن جءر زا  :أي لما بن اخلطاب ابعاأة
وزالد ولالالدى ولالالدا لالاله نلقتالالا بالالدى وبطلالالا وأربالالل أيالالد ورأحمالالا وفاجالالا  ،هالالذا يف اللصالالف ا للالالا ،
وأعا يف ا حمالفل فلاله فخالذا وحمالازا ورجالم عثالل حمالاها اللالاا  ،فطلءالت املالاأة عرافممالا عالن موجمالا
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل
اّلل ص الاللا ٰ
وه الالو أب الالو ذل الالم اخلل ال العل الالع  ،ف الالدلا لم الالا أبص الالحاب رحم الالو ٰ
ف الاوره فلال جي ءالوا ف الاله ب اليمل  ،فالالدلا للالي بالالن أ طالالع لل الاله السالم فقالالا للالي لل الاله السالالم :
إ هذا أعا يكو له اءا فاظءسما وأظءس ولدها وأزءض عا هل وأزال هلال عالن هالدعم وأافال للال م
ابملعالالاوال  ،ففع الالل لمالالا ذل الالم ا عاة الالت امل الاأة وف الالع اخلل ال وطل الالع امل الراث فحك ال لالاله لل الالي لل الاله
السم أب يقا له نا نصي هد فاج ه ويتالوىل علاله عالا ةتالوىل ا عمالاى ممالا ي حيالل ظالد حمالوى
اخل الالا  ،ا إ أظ الالد الء الالداني طل الالع اللك الالاا فءع الالر لم الالا إىل لل الالي لل الاله الس الالم فق الالا ل الاله  :اي أاب
احلسن عا جتد يف أعا هذين  ،إ افتما أظد ا فموة نالفه اآلنا
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وإ طلع اآلنا ظالة طلع الالذي يل اله ضالدها  ،ظالن أااله يف حمالالتلا هالذع طلالع أظالد ا اجلمالاع ،
اّلل أظل ال وأكالالا عالالن أ يالالاي لءالالدا أنالالاع وهالالو جيالالاعل أهلالاله
اّلل أك ال إ ٰ
فقالالا للالالي لل الاله السالالم ٰ :
اّلل حم قضالي زضالالامل ف الاله عالالا طلالالع هالالذا إي للالالد املالالوى  ،فعالالاش بعالالدها فمفالالة
ولكالالن لللالالوع فالالماث فالالا ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ف الالاوره ف الاله  ،زالالا
اّلل صالاللا ٰ
أاي وعالالاى  ،فلمالالل لمالالا أصالالحاب رحمالالو ٰ
بعضالالم  :إزطعالاله ظالالن يءالالني احل الي عالالن امل الالت وةكفلالاله وةدفلالاله .فقالالا لم الالا  :إ هالالذا الالالذي أف الاني
اّلل ظسالءك ةقتلالوي وأى أفالمد أ ي إلاله
لعل ع أاقتل ظ ا حلا ع ت وضج اجلسد احلي فقالا ٰ :
اّلل وأزاأ القاآ فءعر إىل للي لل ه السم فقا  :اي أاب احلسن اظكال بالني
اّلل وأ دمحما رحمو ٰ
إي ٰ

هالالذين اخللقالالني  ،فقالالا للالالي لل الاله السالالم  :ا عالالا ف الاله أوضالالّلل عالالن ذلالالم وأحمالالمل وأيسالالا  ،احلكال أ
ةغسلوع وةكفلوع وةدلوع عل ابن أعه حيمله اخلا إذا ع ا ف عالاو لل اله أنالاع فالاذا كالا بعالد فالمث
اّلل ي يءق الي احل الي بعالالدع أكثالالا عالالن
جالالف ف الازطعوع جافالالا ويك الالو عاضالالعه ظ الالا ي أيت ف الإىن ألل ال أ ٰ

فمث يتاذى بااهحة اتله وج فته  ،ففعلوا ذلالم فعالاش اآلنالا فمفالة أاي وعالاى  ،فقالا لمالا  :ايبالن
أ طالع فما ملت كافف كل فءمة  ،وعوضّلل كل ظك (زا ) أناجه أبو طالع للي بالن أمحالد
الكاةع وزا أيضا  :رجاله فقاى.
[كنــا العمــال أيضـاف ج  0ص  ]116زالالا  :لالالن القاحمال بالالن أ إعاعالالة زالالا  :صالاللا لمالالا ابللالالاا
وهالالو جلالالع فالالالا وت يعالالد اللالالاا فقالالا لالاله للالالي لل الاله السالالم  :زالالد كالالا يلءغالالي ملالالن صالاللا ععالالم أ
يع الالدوا  ،فاجع الوا إىل زالالو للالالي لل الاله السالالم زالالا القاحم ال  :وزالالا ابالالن عسالالعو عثالالل زالالو للالالي لل الاله
السم  ،زا  :أناجه لءد الاماي والء مقي.

[كنا العمال أيضـاف ج  ٣ص  ]04٣زالا  :لالن ابالن لمالا زالا  :زالا لمالا بالن اخلطالاب لعلالا بالن
أ طالع لل ه السم  :اي أاب احلسن رالالا فالمدى وغءلالا  ،فالمث أحمالالم لاللمن هالل للالدك عاللمن
لل ع زا للي لل ه السم  :وعا هنع زا  :الاجل حيع الاجالل وت يالا علاله نالرا  ،والاجالل يالءغض
الاجل وت يا عله
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اّلل لل الاله (وآلاله) وحمالالل  :إ ا رواا يف
اّلل صاللا ٰ
فالاا  ،زالا للالالي لل اله السالالم  :اعال  ،زالا رحمالالو ٰ
اهلوامل جلو جملدة ةلتالف ظسالا فمالا ةعالارال علمالا اهتلالف وعالا ةلالاكا علمالا انتلالف  ،زالا  :واظالدة ،
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
والاجل يتحدث ابحلدير اس ه وذكاع  ،زا للالي لل اله السالم َ :سعالت رحمالو ٰ

(وآله) وحمل يقو  :عا عن القلوب زلع إي وله حمالحابة كسالحابة القمالا ب لالا القمالا يضاليمل إذ للتاله
حمالالحابة ف الابل إذ جتلالالت  ،زالالا لمالالا  :افلتالالا  ،والاجالالل يالالاى الالالاؤاي فملمالالا عالالا ةصالالدي  ،وعلمالالا عالالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو  :عا عالن لءالد وي أعالة يلالا
اّلل صلا ٰ
ةكذب  ،زا  :اع َسعت رحمو ٰ
ف سالتثقل اوعالا إي يعالالاج باوظاله يف العالالاش فالالي ي ةسالالت ق إي للالد العالالاش فتلالم الالالاؤاي الالي ةصالالدي

والن ةست ق و العاش فمي الاؤاي الي ةكذب  ،فقا لما  :فمث كلالت يف طلالءمن فاحلمالد ّٰلل
الذي أصءتمن زءل املوى (زا ) أناجه الط اي يف ا وحم والديلمي.
[ال ــرايض النض ــرة ج  1ص  ]2٢4ز الالا  :ول الالن لم الالا وز الالد ىمل الاله رج الالل يف عس الالالة فق الالا  :ب الالىن
السالالم ال فقالالا الاجالالل  :هالالذا ا بطالالن ،
وب لالالم هالالذا اجلالالالس ال وأفالالار إىل للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله ٰ
فالاللمض لمالالا لالالن جملسالاله وأنالالذ بتلء ءالاله ظالالن فالالاله عالالن ا ر ا زالالا  :أةالالدرى عالالن صالالغاىع عالالويي
وعوىل كل عسل  ،زا  :ناجه ابن السما .
[الــرايض النضــرة أيضـاف ج  1ص  ]285زالالا  :ولالالن ميالالد بالالن للالالا لالالن أب الاله لالالن جالالدع زالالا  :أي

لما ابعاأة ظاعل زد المفت ابلفلور فاعا باعما فتلقاها للي لل اله السالم فقالا  :عالا اب هالذعع
فقالوا  :أعا لمالا باعمالا فا هالا للالي لل اله السالم وزالا  :هالذا حماللطاام لل مالا فمالا حماللطاام للالا
اّلل صاللا
عا يف بطلماع ولعلم ااتما ا أو أنفتما  ،زا  :زد كا ذلم زا  :أو عا َسعت رحمالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل زا  :يظد للا ععمال بعد بمملع إااله عالن ز الد أو ظالءس أو الد فالم إزالاار
ٰ
له فخلا حمء لما  ،زا  :أناجه ابن السما يف املوافقة
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[الـرايض النضــرة أيضـاف ج  1ص  ]28٣زالالا  :ولالن لءالالد الالالامحن السالاللمي زالا  :أةالالا لمالالا ابعالاأة
أجمالالدها العطالالش فمالالاى للالالا ر ٍاع فاحمتسالالقته فالالاىب أ يسالالق ما إي أ ككلالاله عالالن افسالالما ففعلالالت ،
ف الالاور اللالالاا يف رعمالالا فقالالا لالاله للالالي لل الاله السالالم  :هالالذع عضالالطاة إىل ذلالالم فخالالل حمالالء لما ففعالالل ،
زا  :أناجه ابن السما يف املوافقة.
[الــرايض النضــرة أيض ـاف ج  1ص  ]28٢زالالا  :ولالالن ظالاللش بالالن املعتمالالا إ رجلالالني أة الالا اع الاأة عالالن
زايش فاحمتو لاها عاهة يلار وزاي  :ي ةدفع ما إىل أظد علا و صاظءه ظن تمل  ،فلءثالا ظالوي
ا جامل أظد ا ال ما وزا  :إ صاظي زد عاى فا فعي إي الدىار فابت فثقالل لل مالا ابهلمالا فلال
إي الالالدىار فقالالالت :
يزالالوا الالا ظالالن فعتمالالا ال الاله  ،ا لءثالالت ظالالوي آنالالا فلالالامل اآلنالالا فقالالا  :أ فعالي َّ
إ صالالاظءم جالالاملىن وملال أاالالم زالالد عالالت فالالدفعتما ال الاله  ،فانتصالالما إىل لمالالا فالالارا أ يقضالي لل مالالا
اّلل أ ةقضا ب للا وارفعلا إىل للالي بالن
(وروى) أاه زا هلا  :عا أراك إي ضاعلة  ،فقالت  :أا دك ٰ

أ طالالالع (لل الاله السالالم ) فافعمالالا إىل للالالا (لل الاله السالالم ) ولالالاال أامالالا زالالد عكالاا الالا فقالالا  :ألال س
زلتمالالا ي ةالالدفع ما إىل واظالالد علالالا و صالالاظءهع زالالا  :بلالالا  ،زالالا  :فالالا عالالالم للالالدى إذهالالع فلالالامل
بصاظءم ظن ادفعما ال كما (زا ) أناجه ابن السما يف املوافقة.
[الرايض النضرة أيضاف ج  1ص  ]28٢زا  :ولالن عوحمالا بالن طلحالة إ لمالا اجتمالل للالدع عالا

فقس الالمه ففض الاللت عل الاله فض الاللة فاحمت الالار أص الالحابه يف ذل الالم الفض الالل فق الالالوا  :ا الالاى أ كس الالكه ف الالا
اظتلت إىل فيمل كا للدك  ،وللي لل ه السم يف القو ي يتكل فقا لما  :عالالم ي ةالتكل
اي للال ٰالاع زالالا  :زالالد أفالالار لل الالم القالالو زالالا  :وأاالالت فافالالا زالالا  :فالالاىن أرى أ ةقسالالمه ففعالالل (زالالا )

أناجه ابن السما يف املوافقة.

[الرايض النضرة أيضاف ج  1ص  ]28٢زا  :ولن أ حمع د اخلدري
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ابّلل أ ألال ش يف زالو لسالت
َسل لما يقو لعلي لل ه السم ال وزد حماله لن فيمل فاجابه ال ألوذ ٰ
ف ال م اي أاب احلسالالن  ،زالالا  :أناجالاله ابالالن السالالما يف املوافقالالة (أزالالو ) وذكالالاع امللالالاوي أيضالالا يف ف ال ض
اّلل
القالالديا (ج  4ص  )356يف ال الالاا وزالالا  :أناجالاله الالالدار زطالالي (ا زالالا ) ويف روايالالة  :ي أبقالالاي ٰ
بعدك اي لل ٌالي (ااتمالا) وذكالاع ابالن ظلالا أيضالا يف صالوالقه (ص  )117وزالا أيضالا  :أناجاله الالدار
زطي.
[الرايض النضرة أيضـاف ج  1ص  ]28٢زالا  :ولالن حيالىي بالن لق الل زالا  :كالا لمالا يقالو لعلالي
اّلل بعالالدك اي للالالي  ،زالالا  :أناجالاله ابالالن السالالما يف
لل الاله السالالم ال إذا حمالالاله ففالالاج للالاله ال ي أبقالالاي ٰ
املوافقة.

[نــور ا بصــار للشــبلن ى ص  ]2٢2زالالا  :وروي أ رجالالم إي بالاله إىل لمالالا بالالن اخلطالالاب وكالالا
صدر عله أااله زالا جلمالالة عالن اللالاا ال وزالد حمالالوع ك الف أصالءحت ال زالا  :أصالءحت أظالع الفتلالة ،
وأكاع احل  ،وأصدي ال مو واللصارى  ،وأؤعن الا ت أرع  ،وأزا الا ت هلال  ،فارحمالل لمالا إىل للالي
َّ
اّلل ةعالالاىل  :إْن ٰمذذا
َلل الاله السالالم َ فلمالالا جالالاملع أن ال ع القالالالة الاجالالل فقالالا  :صالالدي حيالالع الفتلالالة زالالا ٰ
ْ
ْ
َ
ْٰ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ٌَْ
َ ٰ َ ْ
ِ َس َب ُة َل َم ْ
ذو ِْ
اّلل ةعالاىل  :وجاء
الا
ز
،
املوى
يعي
احل
ويكاع
ة
أؤوَلكم وأوال ٰدمم ُْكتن
ٰ
ْ
اح َ ِّ ويصدي ال مو واللصارى  ،زا اّلل ةعاىل َ :وْٰالَ َ ْ ُ ُ َ ْ َ
ت َ َ َّنل ٰ
ىلع َ ْ
صذا ٰ
ى َ ٰ
يء
ت َِلَهود ليس ْ
ْ
بْ
ٰ
ٰ َ

َ

َ

َْ

َ

َُ ُ
صا ٰ ْ َ
ت َ َّنل ٰ
ود َ ٰ ْ
ابّلل لز وجل ويقالا الالا ت هلال
ت َِله
ى ل يس ْ
َوْال ْ
ىلع يء ويؤعن الا ت ياع  ،يؤعن ٰ
ابّلل عالن ععضاللة ي للالي الا «فالتّلل الءالاري» يف فالاا الءخالاري ج
 ،يعي السالالة فقالا لمالا  :ألالوذ ٰ
 17ص ( 115زالالا ) ويف كتالالاب اللالوا ر للحم الالدى والطءقالالاى مالالد بالالن حمالالعد عالالن روايالالة حمالالع د بالالن

ابّلل عالالن ععضالاللة لال س هلالا ابالالو احلسالالن يعالالي للالي بالالن ا طالالالع (لل الاله
املسال ع زالالا كالالا لمالالا يتعالوذ ٰ
السم ).
َ
ْ
َْ َْ ُ َ َْ َ ْ
ذذف
[الثعلــيب يف قصــص ا نبيــاء ص  ]5٣٣يف ةفسالالر زولالاله ةعالالاىل ْ :إذ أ َوى َل َّْتيذذة ْإىل َل ه ْ
َ ٰ ُ َ َّ ٰ ٰ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ
محة زا  :وأعا زصتم
ُكقالوَ ينا آَْنا ْمن دلنَ
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ف قا  :ملا وي أعر املؤعلني لما بن اخلطاب اخلمفة أاتع زو عن أظءالار ال مالو فقالالوا لاله  :اي لمالا
وىل ا عا بعد دمحم وصاظءه وإى اايد أ اسالم لن نصا إ أن ةلالا الا للملالا أ اإلحمالم
أات ٰ
ظال وأ دمحما كالالا اء الالا  ،وإ ت ختال ى الالا للملالالا أ اإلحمالالم ابطالالل  ،وأ دمحما ت يكالالن اء الالا  ،فقالالا
لمالالا  :حمالاللوا لمالالا بالالدا لك ال  ،زالالالوا  :أن ال ى لالالن أزفالالا السالالماواى عالالا هالالي  ،وأن ال ى لالالن عفالالاة ّلل
السماواى عا هاع وأن ى لن ز حمار بصاظءه عالا هالوع وأنال ى لمالن أاالذر زوعاله ي هالو عالن اجلالن
وي هو عن اإلاسع وأن ى لن مخسة أف امل ع وا للا وجه ا ر وت هلقالوا يف ا رظالا ع وأنال ى
عا يقالو الالدراج يف صال اظهع وعالا يقالو الالديم يف صالاانهع وعالا يقالو الفالاا يف صالم لهع وعالا يقالو
الضفدع يف اق قهع وعا يقو احلمار يف ا قهع وعا يقالو القال يف صالفرعع زالا  :فاللكس لمالا رأحماله
يف ا ر ا زالا  :ي ل الع بعمالا إذا ُحمال ل لمالا ي يعلال أ يقالو ي أللال وأ يَسالا لمالا ي يعلال
 ،فوفالالع ال مالالو وزالالالوا  :ا الالمد أ دمحما ت يكالالن اء الالا وأ اإلحمالالم ابطالالل  ،فوفالالع حمالاللما الفارحمالالا
وزا لل مو  :زفوا زل م ا ةوجه و للي لل ه السم ظن نل لل ه فقا  :اي أاب احلسالن أغالر
اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
اإلحمالالم  ،فقالالا  :وعالالا ذاكع فالالان ع اخل ال  ،فازءالالل يافالالل يف بالالا ة رحمالالو ٰ
وحمالالل  ،فلمالالا ااالالا ال الاله لمالالا وفالالع زاهمالالا فالتلقالاله وزالالا  :اي أاب احلسالالن أاالالت لكالالل ععضالاللة وفالالدة
اّلل لل اله (وآلاله)
ةدلا  ،فدلا للي لل ه السم ال مو فقا  :حملوا لمالا بالدا لكال فالإ اللالي صاللا ٰ
وحمالالل للمالالي ألالالف ابب عالالن العل ال فت الالعع ي عالالن كالالل ابب الالالف ابب  ،فسالالالوع للمالالا فقالالا للالالي
لل ه السم  :إ ي لل ك فالايطة إذا أنال ةك كمالا يف ةالوراةك نلالت يف يللالا وآعلالت  ،فقالالوا :
اع  ،فقا  :حملوا لن نصلة نصلة ( ،زالوا) أنال ى لالن أزفالا السالماواى عالا هاليع زالا  :أزفالا

ابّلل العءالالد وا عالالة إذا كالاى ع الالاكني ت ياةفالالل هلمالالا لمالل ( ،زالالالوا) فالالان ى لالالن
السالماواى ال الالاك ٰ
اّلل وأ دمحما لءالالدع ورحمالوله  ،زالالا  :فلعالالل
عفالالاة ّلل السالالماواى عالالا هاليع زالالا  :فالالما ة أ ي إلالاله إي ٰ
بعضالالم يلاالالا إىل بعالالض ويقالالو  :ص الدي الفالالن ( ،زالالالوا) فالالان ى لالالن ز ال حمالالار بصالالاظءه  ،فقالالا :
ذلم احلوى الذي التق يواس بن عن فسار به
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يف الءحالالار السالالءعة ( ،فقالالالوا) أنال ى لمالالن أاالالذر زوعالاله ي هالالو عالالن اجلالالن وي عالالن اإلاالالس  ،زالالا  :هالالي
ٰ َ ْ َ ُّ َ ُ ُ ْ ُ ُ
َ ُ
ُ
َ ْ َّ ُ
َ ُ
ت يٰا أي َها َ َّنل ْم َدخلوَ َؤ ٰسا ْكنك ْم ال ٰ ُي ْط َمنك ْم ُسذليْ ٰمان َو ُجنُذود ُِ
لة حمالل ما بالن او ْال
َُ ْ َْ ُُ َ
ون ( ،زالالوا) فالان ى لالن مخسالة ع الوا للالا ا ر  ،وت هلقالوا يف ا رظالا ع زالا :
وهم ال ٰ يشعب
ذلك ال آ وظ الوامل وىز الالة ص الالاحل وك الالءش اب الااه ولص الالا عوحم الالا (ز الالالوا) ف الالان ى ع الالا يق الالو ال الالدراج يف
صال اظهع زالالا  :يقالالو  :الالالامحن للالالا العالالاش احمالالتوى ( ،زالالالوا) فالالان ى عالالا يقالالو الالالديم يف صالاانهع
اّلل اي غالافلني ( ،زالالوا) أنال ى عالا يقالو الفالاا يف صالم لهع زالا  :يقالو ال إذا
زالا  :يقالو  :اذكالاوا ٰ
ع الالا املؤعلالالو إىل الكالالافاين ال اللمال ااصالالا لءالالا ك املالالؤعلني للالالا الكالالافاين (زالالالوا) فالالان ى عالالا يقالالو
اّلل الع الالار ويلم ال يف ألالالني ال ال اطني ( ،زالالالوا) فالالان ى عالالا
احلمالالار يف ا قالالهع زالالا  :يقالالو  :لعالالن ٰ
يق الالو الض الالفدع يف اق ق الالهع ز الالا  :يق الالو  :حم الالءحا ر املعء الالو املس الالءّلل يف جل الالج الءح الالار ( ،ز الالالوا)
فالالان ى عالالا يقالالو الق ال يف صالالفرعع زالالا  :يقالالو  :اللم ال العالالن عءغض الي دمحم وآ دمحم  ،وكالالا ال مالالو
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل
اّلل صلا ٰ
اّلل وأ دمحما رحمو ٰ
فمفة افا زا افلا علم  :ا مد أ ي إله إي ٰ
 ،ووفع احل الثالر فقا  :اي للي لقد وزل يف زلوب أصحاىب عا وزل عن اإلميالا والتصالدي وزالد
بقالالا نصالاللة واظالالدة أحمالالالم للمالالا  ،فقالالا  :حمالالل لمالالا بالالدا لالالم  ،فقالالا  :أن ال ىن لالالن زالالو يف أو
اّلل فم الالا كالالا زص الالتم ع ز الالا للالالي لل الاله الس الالم  :اي
الزعالالا ع الالاةوا فممثاهالالة وةس الالل حم الاللني ا أظ الالاه ٰ

اّلل للالا اء لالا زالاآى ف اله زصالتم وإ فال ت زالاأى لل الم
يمو ي هالؤيمل أصالحاب الكمالف وزالد أاالز ٰ
زصالالتم  ،فقالالا ال مالالو ي  :عالالا أكثالالا عالالا زالالد َسعلالالا عالالن زالالاآاك  ،إ كلالالت لاملالالا فالالان ىن أبَسالالاهم
وأَسامل آابهم واحم عديلتم واحم علكم واحم كلءم واحم جءلم واحم كمفم وزصتم عن أوهلالا

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل (ا زالا ) اي أنالا
اّلل صاللا ٰ
إىل آناها فالاظت للالي لل اله السالم بال ة رحمالو ٰ
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل أا الاله ك الالا أبر روع الالة عديل الالة يق الالا هل الالا :
ال م الالو ظ الالدفي ظء الالي دمحم ص الاللا ٰ
افسوا ويقا هالي طاحمالوا وكالا اَسمالا يف اجلاهل الة أفسالوا  ،فلمالا جالامل اإلحمالم َسوهالا طاحمالوا
 ،زا  :وكا هل علم صاحل فماى علكم واات ا
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أعالالاه فسالالمل ال علالالم عالالن علالالوك فالالارا يقالالا لالاله ز الالااوا  ،وكالالا جءالالارا كالالافاا فازءالالل يف لسالالاكاع
ظن نل أفسوا فاختذها ار علكه وبي ف ما زصاا فوفع ال مو ي وزا  :إ كلت لاملالا فصالف
ي ذلالالم القصالالا وجمالسالاله فقالالا  :اي أنالالا ال مالالو ابتالالي ف مالالا زصالاا عالالن الانالالا طولالاله فاحمالالخ يف لالالا
فاحمالالخ  ،واختالالذ ف الاله أربعالالة آيال احمالالطوااة عالالن الالالذهع وألالالف زلالالديل عالالن الالالذهع  ،هلالالا حممحمالالل عالالن
الللني ةساج يف كل ل لة اب ها الط ءة  ،واختذ ل الازا ا لالس عاهالة ومثالااني كالوة ولغاب اله كالذلم ،
وكاات ال مس عن ظني ةطلل إىل ظني ةغ ع ةدور يف ا لالس ك فمالا ارى  ،واختالذ ف اله حمالاياا عالن
الذهع طوله مثااو ذرالا يف لا أربعني ذرالا عاصعا ابجلواها  ،واصع للا ميالني السالايا مثالااني
كاحم ال ا ع الن ال الالذهع ف الالاجلس لل م الالا بطارزت الاله  ،واخت الالذ أيض الالا مث الالااني كاحم ال ا ع الالن ال الالذهع ل الالن يس الالارع
فاجلس لل ما هاازلته  ،ا جلس هو للا السايا ووضل التاج للا رأحمه  ،فوفع ال مو ي وزالا :
اي للي إ كلت لاملا فان ي ع كا اتجهع فقا  :اي أنا ال مو كالا اتجاله عالن الالذهع السالء م
لالاله ةسالالعة أركالالا للالالا كالالل ركالالن لؤلالالؤة ةضالالامل كمالالا يضالالامل املصالالءاا يف الل لالالة الالمالالامل  ،واختالالذ مخسالالني
غمعا عن أبلامل الءطارزة فملطقم اللاط الديءاج ا محا  ،وحماوهل بسالااويل القالز ا نضالا وةالوجم
و عللمال ونلخلمال  ،وألطالالاه لمالالد الالذهع  ،وأزالالاعم للالالا رأحمالاله واصالطلل حمالالتة غلمالالة عالالن أوي
العلمالالامل وجعلمال ومرامل فمالالا يقطالالل أعالاا واال وأزالالا عالاللم فمفالالة لالالن مي لالاله وفمفالالة لالالن يسالالارع  ،فوفالالع
ال مو ي وزا  :اي للي إ كلت صا زا فان ىن عا كاات أَسالامل السالتةع فقالا للالي لل اله السالم :
اّلل لل ه (وآله) وحمل أ الالذين كالااوا لالن مي لاله أَسالاؤه كل خالا وعكساللم لا
ظدفي ظء ي دمحم صلا ٰ
وخسلم لا  ،وأعالا الالذين كالااوا لالن يسالارع فمالا طل الوا وك الطوا وحمالا ا وا  ،وكالا يست الره يف
ع الالل أعالالورع  ،وكالالا إذا جلالالس كالالل يالالو يف صالالحن ارع واجتمالالل اللالالاا للالالدع نالالل عالالن ابب الالالدار
فمفة غلمة يف يد أظده جا عن الالذهع مملالومل عالن املسالم ويف يالد الثالاي جالا عالن فضالة مملالومل عالن
عامل الور  ،وللا يالد الثالالر طالاها ف صال ّلل باله ف طالر الطالاها ظالن يقالل يف جالا عالامل الالور ف تمالا ف اله
ف ل ف عا ف ه باي ه وجلاظ ه  ،ا يص ّلل به الثاي ف طر ف قل
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يف جا املسم ف تما ف ه ف ل ف عا ف ه باي ه وجلاظ ه  ،ا يص ّلل به الثالر ف طر ف قل
للالالا اتج امللالالم ف الاللفض ري الاله وجلاظ الاله للالالا رأا امللالالم الالالا ف الاله عالالن املسالالم وعالالامل الالالور  ،فمكالالر
امللالالم يف علكالاله فمفالالني حمالاللة عالالن غالالر أ يصال ءه صالالداع وي وجالالل وي محالالا وي لعالالاب وي بصالالاي وي
اّلل ةعالاىل
راط  ،فلمالا رأى ذلالم عالن افساله لتالا وطغالا وجتال واحمتعصالا  ،وأ لالا الابوب الة عالن و ٰ
و لالالا ال الاله وجالالوع زوعالاله فكالالل عالالن أجابالاله ألطالالاع وظءالالاع وكسالالاع ونلالالل لل الاله وعالالن ت جيءالاله ويتابعالاله زتلالاله ،
اّلل ةعالاىل  ،فء لمالا هالو ذاى يالو جالالس
فاجابوع أبععم  ،فازاعوا يف علكه معالاى يعءدوااله عالن و ٰ
يف ل د له للا حماياع والتاج للا رأحماله إذ أةالا بعالض بطارزتاله فالان ع أ لسالاكا الفالاا زالد غ ال ته
يايالالدو زتالالاله  ،فالالاغت لالالذلم غمالالا فالالديدا ظالالن حمالالق التالالاج لالالن رأحمالاله وحمالالق هالالو لالالن حمالاياع فلاالالا
أظالد فت تاله الثمفالة الالذين كالااوا لالن مي لاله إىل ذلالم ال وكالا لالازم يقالا لاله كل خالا ال فتفكالا وةالذكا يف
افساله وزالالا  :لالو كالالا ز الااوا هالالذا إهلالا كمالالا يالالزل ملالا ظالالز وملالا كالالا يلالا وملالالا كالا يءالالو ويتغالالوط ،
ول سالالت هالالذع ا فعالالا عالالن صالالفاى اإللالاله  ،وكااالالت الفت الالة السالالتة يكواالالو كالالل يالالو للالالد واظالالد عالاللم
وكالالا ذلالالم ال الالو اوبالالة كل خالالا فالالاجتمعوا للالالدع فالالاكلوا وفالابوا وت أيكالالل كل خالالا وت ي الالاب فقالالالوا  :اي
كل خ الالا ع الالا ل الالم ي هك الالل وي ة الالابع فق الالا  :اي إن الالوةا وز الالل يف زل الالي ف الاليمل علع الالي ل الالن الطع الالا
وال الااب وامللالالا  ،فقالالالوا  :وعالالا هالالو اي كل خالالاع فقالالا  :أطلالالت فكالالاي يف هالالذع السالالمامل فقلالالت  :عالالن
رفعمالالا حمالقفا خفوبالالا بالالم لمزالالة عالالن فوزمالالا وي لاعالالة عالالن حتتمالالاع وعالالن أجالالاى ف مالالا مشسالالما وزماهالالاع
وعالالن ميٰلمالالا ابلللالالو ع ا أطلالالت فكالالاي يف هالالذع ا ر عالالن حمالالطحما للالالا بمالالا ال ال الزانالالا وعالالن
ظءسالما وربطمالالا ابجلءالا الاواحمالالا لال م ك الدع ا أطلالالت فكالاى يف افسالالي فقلالالت  :عالن أنالالاجىن جل لالالا
عالالن بطالالن أعالالاع وعالالن غالالذاىن ورابىنع إ هلالالذا صالالااعا وعالالدباا حمالالوى ز الالااوا امللالالم  ،فااكءالالت الفت الالة
للا رجل ه يقءلواما وزالوا  :اي كل خا لقد وزل يف زلوبلالا عالا وزالل يف زلءالم فافالا لل لالا  ،فقالا  :اي
إنالالوةا عالالا أجالالد ي ولك ال ظ لالالة إي اهلالالاب عالالن هالالذا اجلءالالار إىل علالالم السالالماواى وا ر فقالالالوا :
الاأى عا رأيت  ،فوفع كل خا فابتاع كاا بثمفة راه وصاها يف ر اهه وركءوا ن وهل وناجوا  ،فلمالا
حماروا زدر فمفة
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أع الالا عالالن املديلالالة زالالا هلال كل خالالا  :اي إنالالواتع زالالد ذهالالع للالالا علالالم الالالدا ا وما للالالا أعالالاع فالالاازلوا لالالن
اّلل جيعالل لكال عالن أعالاك فاجالا وراجالا فلزلالوا لالن ن الوهل وع الوا
ن ولك واع وا للالا أرجلكال لعالل ٰ
للالالا أرجلمال حمالالءعة فااحمالالخ ظالالن صالالارى أرجلمال ةقطالالا عالالا اال ت يعتالالا وا امل الالا للالالا أزالالداعم ،
فاحمتقءلم رجل راع فقالوا  :أيمالا الاالالي أللالدك فالابة عالامل أو لالاع فقالا  :للالدي عالا حتءالو ولكالي
أرى وجالالوهك وجالالوع امللالالوك وعالالا أبالاللك إي هالاااب فالان وي بقصالالتك  ،فقالالالوا  :اي هالالذا إى نللالالا يف
ين ي حيل للا الكذب أف لل لا الصديع زا  :اع فان وع بقصالتم فااكالع للالا أرجلمال يقءلمالا
ويقو  :زد وزل يف زل عا وزل يف زلوبك فقفوا ي هاهلا ظن أر ا غلا إىل أراب الا وألالو الال ك
فوزفوا له فا هالا وأزءالل يسالعا فتءعاله كلالع لاله  ،فوفالع ال مالو ي زاهمالا فقالا  :اي للالي إ كلالت لاملالا
اّلل لل اله (وآلاله)
فان ي عا كا لو الكلالع واَسالهع فقالا  :اي أنالا ال مالو ظالدفي ظء الي دمحم صاللا ٰ
وحمل أ الكلع كا أبل بسوا وكا اَسه زطمر زا  :فلمالا ااالا الفت الة إىل الكلالع زالا بعضالم
لالالءعض  :إى الالاال أ يفضالالحلا الكلالالع بلء حالاله فالالاحلوا لل الاله طالالا ا ابحللالالارة فلمالالا ااالالا الال م الكلالالع
وز الالد أحلال الوا لل الاله ابحلل الالارة والط الالا أزع الالا لل الالا رجل الاله وكط الالا وز الالا بلس الالا طلال ال ذاي  :اي ز الالو ت
اّلل وظالالدع ي ف الايم لالاله  ،لالالوي أظاحمالالك عالالن لالالدوك وأةقالالاب
ةطالالا واىن وأى أفالالمد أ ي إلالاله إي ٰ
اّلل حمالءحااه وةعالالاىل  ،فمكالالوع وعضالوا  ،فصالالعد ال الاالالالا جالءم وا ال ال للالالا كمالالف ،
بالذلم إىل ٰ
فوفالالع ال مالالو ي وزالالا  :اي للالالي عالالا احم ال ذلالالم اجلءالالل وعالالا احم ال الكمالالفع زالالا أعالالر املالالؤعلني لل الاله
السالالم  :اي أنالالا ال مالالو احم ال اجلءالالل ىجالالوا واحم ال الكمالالف الوص ال د  ،وز الالل  :نالالر  ،زالالا  :وإذا
بفلامل الكمف أفلار عثماة ولني غزياة  ،فاكلوا عن الثمار وفالابوا عالن املالامل وجاللم الل الل فالاووا إىل
اّلل علالم املالوى بقالءض أرواظمال ،
الكمف وربض الكلالع للالا ابب الكمالف وعالد يدياله لل اله وأعالا ٰ
اّلل ةع الالاىل بك الالل رج الالل ع الاللم علك الالني يقلءاا الاله ع الالن ذاى ال م الالني إىل ذاى ال الالما وع الالن ذاى
ووك الالل ٰ
اّلل ةعالالاىل إىل ال الالمس فكااالالت ة الزاور لالالن كمفم ال ذاى
ال الالما إىل ذاى ال مالالني  ،زالالا  :وأوظالالا ٰ
ال مني إذا طلعت وإذا غابت ةقاضم ذاى ال ما  ،فلما رجل امللم ز ااوا عن ل دع حما
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لالالن الفت الالة فق الالل لالاله  :إا ال اختالالذوا إهلالالا غالالرك وناج الوا هالالاربني علالالم  ،فاكالالع يف مثالالااني الالالف فالالارا
وجعلالوا يقفالو آاثرهال ظالن صالعد اجلءالل وفالارال الكمالف فلاالا الال م عضالطلعني فاالن أاال ا الا ،
فق الالا ص الالحابه  :ل الالو أر ى أ أل الالازءم ب الاليمل ع الالا ل الالازءتم أبكث الالا مم الالا ل الالازءوا ب الاله أافس الالم ف الاةوي
ابلءلالالاهني فالالاةا ال فا ع الوا لل ال م ابب الكمالالف ابجلالالع واحللالالارة  ،ا زالالا صالالحابه  :زول الوا هل ال
يقولالوا إلهلمال الالذي يف السالمامل إ كالااوا صالا زني هالالاجم عالن هالذا املوضالل  ،فمكثالوا فممثاهالة وةسالالل
اّلل ف ال م الالالاوا وهء الوا لالالن رزالالد ملالالا بزغالالت ال الالمس  ،فقالالا بعضالالم لالالءعض  :لقالالد
حمالاللني  ،فالاللفخ ٰ
اّلل ةعالالاىل زوع الوا بلالالا إىل العالالني  ،ف الإذا ابلعالالني زالالد غالالارى وا فالاللار زالالد
غفللالالا هالالذع الل لالالة لالالن لءالالا ة ٰ
جفت  ،فقالا بعضالم لالءعض  :إى عالن أعالاى هالذا لفالي للالع  ،عثالل هالذع العالني زالد غالارى يف ل لالة
اّلل للال م اجلالالوع  ،فقالالالوا  :أيكال
واظالدة  ،وعثالالل هالالذع ا فالاللار زالد جفالالت يف ل لالالة واظالالدة  ،فالالقا ٰ
يالالذهع بالالورزك هالالذع إىل املديلالالة فل اةلالالا بطعالالا علمالالا  ،ول لاالالا أ ي يكالالو عالالن الطعالالا الالالذي يعلالالن

ُ ْ ٰ َ ََْ َ َ َْْ ُ ْ َ
َ َُْ َ َ َ ُ
ُّ
ْ
َ
ٰ
ب ح اخللاميا  ،وذلالم زولاله ةعالاىل ُ :كابعالوَ أحدمم بْو ْ ْْكم ه ْرِْ إْىل َلم ْدين ْة ُكلينظب أيهذا
َْ ٰ َ ٰ َ
أزىك ِعاما أي أظالل وأجالو وأط الع فقالا هلال كل خالا  :اي إنالوةا ي أيةكال أظالد ابلطعالا غالري

إي ف ابالالم ونالالذ ف الالا فلالالءس ف الالاب الاالالالا وعالالا وكالا ميالالا الواضالالل ي يعافمالالا
ولكالن أيمالالا الاالالي إ فالالل ٰ
اّلل ل سالا روا
وطاي يلكاها ظن أةا ابب املديلالة فالاذا لل اله للال أنضالا عكتالوب لل اله ي إلاله إي ٰ

اّلل  ،فطفال الفالالن يلاالالا ال الاله وميسالالّلل ل ل الاله ويقالالو  :أراي ىهمالالا فلمالالا طالالا لل الاله ذلالالم نالالل املديلالالة
ٰ
فما أبزوا يقاأو اإل ل  ،واحمتقءله أزوا ي يعافم ظن ااتما إىل السوي فاذا هالو خبءالام فقالا لاله
 :اي نءام عا احم عديلتم هذعع زا  :أفسوا  ،زا  :وعا احم علكك ع زالا  :لءالد الالامحن زالا

كل خالالا  :إ كلالالت صالالا زا فالالا أعالالاى لل الالع إ فالالل ي الالذع الالالدراه طعاعالالا ال وكااالالت راه ال ذلالالم
الزعالالا ا و فقالالاي كءالالارا ال فتعلالالع اخلءالالام عالالن ةلالالم الالالدراه  ،فوفالالع ال مالالو ي وزالالا  :اي للالالي إ
اّلل
كلالالت لاملالالا فالالان ي كال كالالا وم الالالدره علمالالاع فقالالا  :اي أنالالا ال مالالو أنال ي ظء الالي دمحم صالاللا ٰ
لل ه (وآله) وحمل أ وم كل ره علما ل اة راه
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وفلثالالا رهال  ،فقالالا لالاله اخلءالالام  :اي هالالذا زالالد أصالالءت كلالزا فالالطي بعضالاله وإي ذهءالالت بالالم إىل امللالالم ،
فقا كل خالا  :عالا أصالءت كلالزا وإ الا هالذا عالن مثالن كالا بعتاله بثمفالة راهال علالذ فمفالة أاي وزالد ناجالت
عالالن هالالذع املديلالالة وهال يعءالالدو ز الالااوا امللالالم فغضالالع اخلءالالام وزالالا  :أي ةاضالالا أ أصالالءت كلالزا أ
ةعطءالالي بعضالاله ظالالن ةالالذكا رجالالم جءالالارا كالالا يالالدلا الابوب الالة زالالد عالالاى علالالذ فممثاهالالة حمالاللة وةسالالخا ىب
وأعسالالكه واجتمالالل اللالالاا ا أاال أةالوا بالاله إىل امللالالم ال وكالالا لالالازم لالالا ي ال فقالالا هلال  :عالالا زصالالة هالالذا
الفالالنع زالالالوا  :أصالالاب كل الزا  ،فقالالا لالاله امللالالم  :ي ختالالف فالالا اء لالالا ل سالالا لل الاله السالالم أعالالاى أ ي
رنذ عن الكلوم إي مخسما فا فل إي مخس هذا الكلز واعض حماملا  ،فقالا  :أيمالا امللالم ةثءالت يف
أعاى عا أصالءت كلالزا وإ الا أى عالن أهالل هالذع املديلالة فقالا لاله  :أاالت عالن أهلمالاع زالا  :اعال  ،زالا :
أفتعاال ف ما أظداع زا  :اع  ،زا  :فس للا فسما له الوا عالن ألالف رجالل فلال يعافالوا علاله رجالم
واظدا  ،زالوا  :اي هذا عا اعاال هذع ا َسامل ول سالت هالي عالن أَسالامل أهالل معاالالا ولكالن هالل لالم يف
هالذع املديلالة ارع فقالا  :اعال أيمالا امللالم فابعالر ععالي أظالدا فءعالر ععاله امللالم عالالة ظالن أةالا ال
ارا أرف الالل ار يف املديل الالة وز الالا  :ه الالذع اري  ،ا ز الالاع الء الالاب فخ الالاج هلال ال فال ال خ كء الالر ز الالد احم الالمنا
ظاجءالالاع عالالن الكال للالالا ل ل الاله وهالالو فالالزع عالالالوب عالالذلور  ،فقالالا  :أيمالالا اللالالاا عالالا ابلكال ع فقالالا لالاله
رحمالالو امللالالم  :إ هالالذا الغالالم يالالزل أ هالالذع الالالدار ارع فغضالالع ال ال خ والتفالالت إىل كل خالالا وةء لالاله
وزا له  :عالا اَسالمع زالا  :كل خالا بالن فلسالطني  ،فقالا لاله ال ال خ  :ألالد لل ٰالي فالالا لل اله فااكالع
ال خ للا يديه ورجل ه وزا  :هذا جدي ورب الكعءة وهو أظد الفت ة الالذين هابالوا عالن ز الااوا
امللالالم اجلءالالار إىل جءالالار السالالماواى وا ر ولقالالد كالالا ل سالالا لل الاله السالالم أن ال ى بقصالالتم وأا ال
حمال ح و  ،فالالااا ذلالالم إىل امللالالم فاكالالع امللالالم وأةالا الال م وظضالالاه  ،فلمالالا رأى امللالالم كل خالالا االالز
لالن فاحماله ومحالل كل خالا للالا لاةقالاله فلعالل اللالاا يقءلالو يدياله ورجل الاله ويقولالو لاله  :كل خالا عالا فُعالالل
أبصحابمع فان ه أا يف الكمف  ،وكاات املديلة زالد ول مالا رجالم علالم عسالل وعلالم اصالااي
 ،فاكءا يف أصحا ما وأنذا كل خا فلما صاروا زايءا عن الكمف  ،زا هل كل خا  :اي زو
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إىن أنالالاال أ إنالالوي حيسالالو بوزالالل ظ الوافا اخل الالل والالالدواب وصلصالاللة اللل ال والسالالما ف ال الالو أ
ز ااوا غ م ف موةو ع عا فقفوا زل م ظن أ نل لل م فان ه فوزف اللالاا و نالل كل خالا
فوفع ال اله الفت الة والتلقالوع وزالالوا  :احلمالد ّٰلل الالذي الاك عالن ز الااوا  ،فقالا  :لالوي عاللك وعالن
ز ااوا ك لءثت ع (زالوا  :لءثلا يوعا أو بعض يو ) زا  :بالل لءثالت فممثاهالة وةسالل حماللني وزالد عالاى
ابّلل العاال وزالالد جالالاؤك  ،فقالالالوا لالاله  :اي كل خالالا
ز الالااوا وأاقالالا زالالا بعالالد زالالا وآعالالن أهالالل املديلالالة ٰ
ةايد أ ةصرى فتلة للعاملني  ،زا  :فماذا ةايدو ع زالوا  :إرفل يديم واافل أيالديلا  ،فافعالوا أيالديم
وزالالالوا  :اللمال حبال عالالا أريتلالالا عالالن العلاهالالع يف أافسالاللا إي زءضالالت أرواظلالالا وت يطلالالل لل لالالا أظالالد فالالاعا

اّلل ابب الكمالالف وأزءالالل امللكالالا يطوفالالا ظالالو الكمالالف
اّلل علالالم املالالوى فقالالءض أرواظم ال وطمالالس ٰ
ٰ
اّلل الك الالاـ وأ
حم الالءعة أاي ف الالم جي الالدو ل الاله اباب وي علف الالذا وي عس الاللكا فايقل الالا ظ ل الالذ بلط الالف ص الاللل ٰ
اّلل إايهالالا  ،فقالالا املسالالل  :للالالا يالالىن عالالاةوا أى أبالالي للالالا ابب الكمالالف
أظ الواهل كااالالت ل ال ة أراه ال ٰ

عسالاللدا  ،وزالالا اللصالااىن  :بالالل عالالاةوا للالالا يالالي فالالاى أبالالي للالالا ابب الكمالالف يالاا  ،فازتتالالل امللكالالا
ٰ َ َ َّ َ َ
ين َغلُْوَ َ ٰ
ىلع
َّل
فغلع املسل اللصااىن فءي للا ابب الكمف عساللدا فالذلم زولاله ةعالاىل ْ :ال َ ْ
َ
ْ َ َ َّ َ
َْ
ذذر َّن َعلَذذيْه ْم َؤ ْ
ذذجدَ وذلالالم اي يمالالو ي عالالا كالالا عالالن زصالالتم (ا زالالا للالالي لل الاله
س
خ
ت
نل
م
ه
ذب
ذ
ؤ
أ ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ابّلل اي يمالالو ي أواف ال هالالذا عالالا يف ةالالوراةك ع فقالالا ال مالالو ي  :عالالا م ى
السالالم ) لل مالالو ي  :حمالالالتم ٰ
اّلل وأ دمحما لءالالدع
ظافالالا وي اقصالالت ظافالالا اي أاب احلسالالن  ،ي ةسالالمي يمالالو اي فافالالمد أ ي إلالاله إي ٰ
ورحموله وأام ألل هذع ا عة.
(أقــول) والاالالاها أ رجالالوع كل خالالا إىل املديلالالة بعالالد عالالا لءث الوا يف كمفم ال فممثاهالالة وةسالالل حمالاللني كالالا

بعالالد بمالالور ل سالالا وزءالالل اإلحمالالم  ،فقولالاله يف احلالالدير ال الايف  :وكاا الت املديلالالة زالالد ول مالالا رجالالم
علم عسل وعلم اصااي أو فقا املسالل  :للالا يالي عالاةوا أى أبالي للالا ابب الكمالف عساللدا ،
وزا اللصااي :
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بالالل عالالاةوا للالالا يالالي (إىل أ زالالا ) فغلالالع املسالالل اللص الااي ممالالا ي هلالالو لالالن إعالالا ولعالالل امل الاا عالالن
َّ َ َ
ُ ْ ْ ٰ َ ُ َ َ ه ُ
ذمام ُم
املسل هلا عن كا للالا يالن ابالااه  ،زالا ا ّٰلل ةعالاىل ْ :ؤلذة أ ْبذيكم إْبذبَ ْهيم هذو س
ََل ْ ُم ْسلم َ
اّلل العات.
و
،
ْْ
ٰ
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ابب

يف رلوع عثمان اىل علي (ع)
ي هفالالا للالالا املطلعالالني للالالا الوزالالاهل التاره الالة أ اخلل فالالة لثمالالا بالالن لفالالا رجالالل إىل للالالي لل الاله
السم يف كثر علما  ،وأى ذاكا لم ف ما أيي علة علما :
[موطــأ اممــام مالــك بــن أنــس يف طــالق املــريض ص  ]6٣روى بسالاللدع لالالن دمحم بالالن حيالالىي بالالن ظءالالا
زالا  :كااالت للالد جالدي ظءالا اعالاأات هامش الة وأاصالارية فطلال ا اصالارية وهالي ةاضالل  ،فمالاى الالا
حملة ا هلم للمالا وت حتالض فقالالت  :أى أرفاله ت أظالض فانتصالمتا إىل لثمالا بالن لفالا فقضالا هلالا
ابملالراث فمعالت اهلامش الة لثمالا فقالا  :هالذا لمالل ابالن لمالم هالو أفالار لل لالا الذا ال يعالي للالي بالن
أ طالع لل ه السم ال
[أقــول] ورواع الء مقالالي أيضالالا يف حمالاللله (ج  7ص  ، )419وال الالافعي أيضالالا يف عسالاللدع يف كتالالاب
العالالد (ص  ، )171وذكالالاع ابالالن ظلالالا أيضالالا يف إصالالابته (ج  8القس ال  1ص  ، )214وابالالن لءالالد
ال أيضا يف احمت عابه (ج  2ص  )764وا ع الطال ي أيضالا يف الالااي اللضالاة (ج  2ص )197
وزا ف ه  :فارةفعوا إىل لثما فقا  :هذا ل س ي به لل فارةفعوا إىل للي لل ه
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اّلل لل ه (وآله) وحمالل أاالم ت حت ضالي
السم فقا للي لل ه السم  :حتلفني للد عل اللي صلا ٰ
فمث ظ ضاى ولم املراث فحلفت فافاكت يف اإلرث  ،زا  :أناجه ابن ظاب الطاهي.
[موطأ اممام مالك بن أنس يف كتاب احلدود ص  ]2٢٣زالا  :إ لثمالا بالن لفالا أي ابعالاأة زالد
ولالالدى يف حمالالتة أفالالما فالالاعا الالا أ ةالالاج فقالالا لالاله للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم  :ل ال س ذلالالم
َ َ ْ ُُ َ ٰ ُُ َ ُ َ َ ْ َ
ََْ ٰ ٰ ُ
َدلَِ
صاهل ثال ٰثون شهبَ وزالا  :وَلذو ْ
اّلل ةءارك وةعاىل يقو يف كتابه  :ومحله وُكْ
لل ما إ ٰ
ُ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ْ ٰ َ ْ َ ْ َ ٰ َ َ ْ ُ َّ َ َّ ٰ َ َ
يب ْضعن أوال ٰدهن حول ْ ٰك ْؤل ْ لْمن أ َد أن ي ْتم َلبضاعة فاحلمالل يكالو حمالتة أفالما فالم رجال
لل مالالا  ،فءعالالر لثمالالا يف أفاهالالا فوجالالدها زالالد رعالالت ( ،أزالالو ) ورواع الء مقالالي أيضالالا يف حمالاللله (ج 7
ص  )442لن عالم.

َ
َ َ َّ ْ َ َ ْ ْ َ
ان ب ٰو َ
َدليْ ْه إْ ْح ٰسانا يف
ْلن ٰس ْ ْ
[السيوطي يف الدر املنثور] يف ذيالل ةفسالر زولاله ةعالاىل  :ووصينا َ ْ

اّلل اجلمالي زالا  :ةالزوج
حمورة ا ظقاال  ،زا  :وأناج ابن امللذر وابن أ ظاني لن بعلة بن لءد ٰ

رجالالل علالالا اعالاأة عالالن جم لالالة فولالالدى لالاله كاعالالا لسالالتة أفالالما فالالااطل موجمالالا إىل لثمالالا بالالن لفالالا فالالاعا
باعما  ،فءل ذلم لل ا لل ه السالم فالااتع فقالا  :عالا ةصالللع زالا  :ولالدى كاعالا لسالتة أفالما وهالل
َ َ ْ ُ ُ َ ٰ ُُ َ ُ َ َ ْ َ
اّلل يقالو  :ومحلذه و ُْكصذاهل ثال ٰثذون شذهبَ
يكو ذلمع زا للي لل ه َالسم  :أعالا َسعالت ٰ
َ َ ْ ٰ ٰ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ٰ َ
ذول ْ ْ ٰك ْؤلذ ْ ْ فكال جتالدع بقالي إي حمالتة أفالما  ،فقالا
وزا  :وَلو َْدلَِ يب ْضعن أوال ٰدهذن ح

للي ابملاأة فوجدوها زالد فالا علمالا  ،وكالا عالن زوهلالا نتمالا  :اي أن الة
لثما  :و ٰ
اّلل عا فطلت هلذا ٰ
ي حتزي فو ا ّٰلل عا ك ف فاجا أظد زال غالرع  ،زالا  :ف الع الغالم بعالد فالالمال الاجالل باله وكالا
أفءه اللاا به.
[تفس ابن لرير ج  15ص  ]٣2روى بسلدع لالن بعلالة بالن ميالد اجلمالي إ اعالاأة عاللم نلالت
للا موجما وهو رجل عاللم أيضالا فولالدى لاله يف حمالتة أفالما فالذكا ذلالم لعثمالا بالن لفالا فالاعا الا
اّلل ةءالارك وةعالاىل يقالو يف كتاباله
أ ةاج فدنل لل اله للالي ابالن أ طالالع لل اله السالم فقالا  :إ ٰ
ص ُُ
َ :و َمحْلُ ُه َو ُْك ٰ
اهل
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َ ُ

َ

ُ

َ ٰ ُ ٰ َ ْ
َ َ ْ
اّلل عالا َلءَال َد لثمالا أ بعالر ال مالا ةالا ،
ثال ٰثون شهبَ وزالا  :وُكْصاهل ْيف ٰعمذ ْ زالا  :فالو ٰ
اّلل عالالا
زالالا  :زالالا يالالواس  :زالالا ابالالن وهالالع َ :لءَ ال َد احمالالتلكف ( ،أزالالو ) ف كالالو املعالالىن هكالالذا  :فالالو ٰ
احمتلكف لثما أ بعر إىل املاأة الي أعا باعما ةا .

اّلل ابالالن احلالالارث بالالن اوفالالل
[مســند اممــام أْحــد بــن حنب ـ ج  2ص  ]244روى بسالاللدع لالالن لءالالد ٰ
اهلامشي زا  :كا أ احلارث للا أعا عالن أعالا عكالة يف معالن لثمالا فازءالل لثمالا إىل عكالة فقالا
اّلل بن احلارث  :فاحمتقءلت لثما ابللُز بقديد فاصطا أهل املامل ظلم فطءخلاع الالامل وعلالّلل
لءد ٰ
فلعللالالاع لُاازالالا للثايالالد فقال ٰدعلاع إىل لثمالالا وأصالالحابه فاعسالالكوا  ،فقالالا لثمالالا  :صال د ت أصالالطدع وت

رعا بصال دع  ،إصالطا ع زالو ظالل فالاطعموىع فمالا أبا  ،فقالا لثمالا  :عالن يقالو يف هالذاع فقالالوا :
اّلل بالن احلالارث  :فكالاي أااالا
للا (لل ه السم ) فءعر إىل للا (لل ه السم ) فلالامل  ،زالا لءالد ٰ
إىل للا (لل ه السم ) ظني جامل وهو حيالت اخلالء لالن كف اله  ،فقالا لاله لثمالا  :صال د ت اصالطدع

وت رعا بص دع اصطا ع زو ظل فاطعموىع فما أبا  ،زا  :فغضع للا (لل اله السالم ) وزالا :
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ظالالني أةالالا بقاهمالالة محالالار وظالالش فقالالا
اّلل صالاللا ٰ
اّلل رجالالم فالالمد رحمالالو ٰ
أا الالد ٰ
ظاٌ فالاطعموع أهالل احلالل  ،زالا  :ف المد إفلالا ل الا
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :إى زوٌ ُ
اّلل
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل ا زالا للالا (لل اله السالم )  :أفالمد ٰ
اّلل صلا ٰ
رجم عن أصحاب رحمو ٰ
اّلل
اّلل صاللا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل ظني أةالا بال ض اللعالا فقالا رحمالو ٰ
اّلل صلا ٰ
رجم فمد رحمو ٰ
لل ه (وآله) وحمل  :إى زو ُظ ُاٌ أطعمالوع أهالل احلالل زالا  :ف المد واال عالن العالدة عالن ايفالي ل الا
 ،زا  :فثىن لثما وركه لن الطعا فدنل رظله وأكل ذلم الطعا أهل املالامل ( ،أزالو ) ورواع بعالد
هذا بطايقني آناين رتصاا ( ، )1ورواع الطحاوي أيضا يف فاا ععاي اآلاثر يف كتاب احلج (ص
_______________

( )1فاا بعض ألفا احلدير  :امللز ال بضمتني ال امللز وهو أيضا زاى الضال ف  ،والاالاها
أ املاا به هلا عكا ألد للزو الض وال  ،وزديد ال بص غة التصغر ال عوضل زاب عكة = ،
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 )386رتصال الاا  ،وذك الالاع املتق الالي أيض الالا يف كل الالز العم الالا (ج  3ص  )53وز الالا  :أناج الاله اب الالن جاي الالا
وص الالححه  ،وأناج الاله الطح الالاوي وأب الالو يعل الالا  ،وذك الالاع .اهل ثم الالي أيض الالا يف جممع الاله (ج  3ص )229
وزا  :رواع أمحد وأبو يعلا بلحوع  ،والءزار (ا زا ) وف ه للي بن ميد وف ه كم كثر وزد وف .
[مســند اممــام أْحــد بــن حنب ـ ج  2ص  ]240روى بسالاللدع لالالن احلسالالن ابالالن حمالالعد لالالن أب الاله أ
حياللس وصالف ة كالاى عالن حمالي اخلمالس  ،فزاالت صالالف ة باجالل عالن اخلمالس فولالدى غمعالا فا لالاع الالزاىن
وحي اللس فانتصالالما إىل لثمالالا فافعممالالا إىل للالالي بالالن أ طالالالع (لل الاله السالالم )  ،فقالالا للالالا (لل الاله
اّلل لل ه (وآله) وحمل (الولد للفالااش وللعالاها احللالا)
اّلل صلا ٰ
السم ) أزضي ف مما بقضامل رحمو ٰ

وجلالالد ا مخسالالني مخسالالني ( ،أزالالو ) وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  3ص  )227وزالالا :
أناجه الدورزي.
_______________

= واحللل ال بفتحتني ال طاها ععاوال  ،والعااي ال بض العني وختف الف الالاامل ال عالل لالاي ال بفالتّلل
فسكو ال وهو العا إذا أنذ علاله ععاال اللحال وبقالي لل اله حلالو رز قالة ط ءالة فتكسالا وةطالءخ  ،وهالو
عل ى ر  ،وأرا به هلا أاال جعلالوا احللالل عوضالل العالااي فطءخالوا لل اله عازالا أو أرا باله املالاي افساله
 ،واخلء ال بفتحتني ال وري العضاع عن الطلّلل و وع هء ابلعصا ف تلافا ا يعلف اإلبل.

338

ابب

يف رلوع معاوية اىل علي (ع)
ي يلكا أظد أ ععاوية كالا كثالرا عالا ياجالل يف عمماةاله وعسالاهله إىل للالي لل اله السالم  ،ي المد
لالالذلم التالالاريخ الصالالح ّلل  ،وعالالن أاكالالاع فمالالو ععااالالد وعلكالالا للمتالواةا وىصالالع لالاله العالالداوة  ،وإي ذاكالالا
لم ف ما أيي بعض املصا ر  ،وف ه الكفاية ملن أاصف.
[موطأ اامام مالـك بـن أنـس يف كتـاب ا فضـية ص  ]21٣روى بساللدع لالن حمالع د بالن املسال ع أ
رجالم عالن أهالل ال الا يقالا لاله ابالن ن ال ى وجالالد عالل اعاأةاله رجالم فقتلاله أو زتلممالا ععالا فافالكل للالالا
ععاويالالة بالالن أ حمالالف ا القضالالامل ف الاله فكتالالع إىل أ عوحمالالا ا فالالعاى يسالالا لالاله للالالي بالالن أ طالالالع
(لل ه السم ) لن ذلالم  ،فسالا أبالو عوحمالا لالن ذلالم للالي بالن أ طالالع (لل اله السالم )  ،فقالا
له للا (لل ه السم )  :إ هذا ل امل عا هو أبرضا لزعت لل م لتخال ىن فقالا لاله أبالو عوحمالا :
كتع إىل ععاوية بن أ حمف ا أ أحمالم لن ذلم فقا للا (لل اله السالم )  :أى أبالو ظسالن إ
ت أيى أبربعة فمدامل فلُع ُباعته

() 1

_______________

( )1زا ابالن ا فالر اجلالزري يف (اايالة غايالع احلالدير) الالا ة (رعال ) « ...وعلاله ظالدير للالي
( :إ جامل أبربعة ي مدو وإي فل ال ه باعته  :الاعة ابلض زطعة ظءل ي د ا ا حمر أو =
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[أقــول] ورواع الء مقالالي أيضالالا يف حمالاللله (ج  8ص  )231وبطاي ال آنالالا يف (ص  )237وبطاي ال
اثل ال الالر (يف ج  11ص  )147ورواع ال ال الالافعي أيض ال الالا يف عس ال الاللدع يف كت ال الالاب اجلل ال الالاهز واحل ال الالدو (ص
 ، )214وذك الالاع املتق الالي أيض الالا يف كل الالز العم الالا (ج  7ص  )311وز الالا  :أناج الاله ال الالافعي ولء الالد
الاماي وحمع د بن علصور والء مقا.
[ااســتيعاب ابــن عبــد الـ ج  1ص  ]0٣6زالالا  :وكالالا ععاويالالة يكتالالع ف مالالا يلالالز بالاله ل سالالا لالاله
للي بالن أ طالالع لل اله السالم لالن ذلالم فلمالا بلغاله زتلاله زالا  :ذهالع الفقاله والعلال الالوى ابالن أ
طالع  ،فقا له أنوع لتءة  :ي يسمل هذا علم أهل ال ا فقا له  :لي للم.
[كنا العمال ج  ٣ص  ]12زا  :لن ال عي لن للي لل ه السم أااله زالا  :احلمالد ّٰلل الالذي
إي يسالالي لالن اخللثالا فكتءالت ال اله
جعل لدوى يساللا لما از به عن أعا يله  ،إ ععاويالة كتالع ٰ
أ ورفالاله عالالن زءالالل عءالالاله  ،زالالا  :أناجالاله حمالالع د بالالن علصالالور ( ،أزالالو ) وزالالا امللالالاوي يف ف ال ض القالالديا
(ج  4ص  )356يف ال الالاا عالالا هالالذا لفاالاله  :ويف فالالاا اهلمزيالالة إ ععاويالالة كالالا ياحمالالل يسالالا لل الالا
لل الاله الس الالم ل الالن امل الالكمى ف ح ء الاله  ،فق الالا أظ الالد بل الاله  :جت الالع ل الالدوك  ،ز الالا  :أع الالا يكف ل الالا أ
اظتاجلا وحماللا.
[كنــا العمــال أيض ـاف ج  6ص  ]294زالالا  :لالالن أ الوضالالني إ رجالالم ةالالزوج إىل رجالالل عالالن أهالالل

ال ا ابلة له ابلة عمرة فزوجه ومال ال ه ابلة له أناى بلت فتاة فساهلا الاجل بعد عا نالل الا ابلالة
عن أاتع فقالت  :ابلة فماة ال ةعىن الفتاة ال فقا  :إ ا ةزوجت إىل أب م ابلتاله املمالرة  ،فالارةفعوا إىل
ععاوية بن أ حمف ا فقا  :اعاأة ابعالاأة وحمالا عالن ظولاله عالن أهالل ال الا فقالالوا لاله  :اعالاأة  ،فقالا
الاجل ملعاوية  :إرفعلا إىل للي بن أ طالع (لل ه السم )
_______________

القاةل إذا ز د إىل القصاص أي يسل ال م احلءل الذي فد به كك لا هل علاله لال م يمالاب ا
اةسعوا ف ه ظن زالوا  :أنذ ال يمل باعته أي كله».
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فقالالا  :إذهء الوا ال الاله فالالاةوا لل الالا (لل الاله السالالم ) فافالالل للالالا (لل الاله السالالم ) ف ال ا عالالن ا ر وزالالا :
القضالالامل يف هالالذا أيسالالا عالالن هالالذا  ،هلالالذع عالالا حمالالقت ال مالالا الالالا احمالالتحللت عالالن فاجمالالا  ،وللالالا أب مالالا أ
جيمالالز ا نالالاى الالالا حمالالقت إىل هالالذع ي ةقا الالا ظالالن ةلقضالي لالالدة هالالذع ا نالالاى  ،زالالا  :وأظسالالع أاالاله
جلالالد أابه الالا أو أرا أ جيل الالدع  ،ز الالا  :أناج الاله اب الالن أ ف ال ءة ( ،أز الالو ) بل الالت عم الالرة أي بل الالت ظ الالاة
وبلت فتاة أي بلت جارية مملوكة.
[كنا العمال أيضاف ج  6ص  ]292زا  :لن ظلار بن أحبا زا  :كلت للد ععاوية فانتص
ال ه رجم يف فوب فقا أظد ا  :هذا فو وأزا الء لة  ،وزا اآلنالا  :فالوىب افالميته عالن رجالل ي
ألافالاله  ،فقالالا  :لالالو كالالا هلالالا ابالالن أ طالالالع  ،فقلالالت  :زالالد فالالمدةه يف عثلمالالا  ،زالالا  :ك الالف صالالللع
زلالالت  :زضالالا ابلثالالوب الالالذي أزالالا الء لالالة  ،وزالالا ل نالالا  :أاالالت ضال عت عالالالم  ،زالالا  :أناجالاله ابالالن
لساكا.
[الرايض النضـرة ج  1ص  ]285زالا  :ولالن أ ظالام زالا  :جالامل رجالل إىل ععاويالة فسالاله لالن
عسالالالة فقالالا  :حمالالل للمالالا للالالي بالالن أ طالالالع فمالالو أللال زالالا  :اي أعالالر املالالؤعلني جوابالالم ف مالالا أظالالع
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
إي عن جواب للي  ،زا  :ب سما زلت  ،لقد كاهت رجالم كالا رحمالو ٰ
وحمالل يغالزرع ابلعلال غالزرا  ،ولقالد زالا لاله  :أاالت عالي اللزلالة هالارو عالن عوحمالا إي أااله ي االي بعالدي ،
وكالالا لمالالا إذا أفالالكل لل الاله فالاليمل أنالالذع علالاله  ،زالالا  :أناجالاله أمحالالد يف امللازالالع ( ،اللغالالة) ال الغ الزارة
ابلغني املعلمة بعدها الزاى  :الكثاة  ،وزد غزر ال يمل ابلض  :كثا.
[أقــول] وذكالالاع امللالالاوي أيضالالا يف ف ال ض القالالديا (ج  3ص  )46يف ال الالاا ابنالالتمال يف اللف ال
(زالالا ) نالالاج الكالالمابذي أ رجالالم حمالالا ععاويالالة لالالن عسالالالة فقالالا  :حمالالل لل الالا هالالو أللال عالالي فقالالا :
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يغالاع ابلعلال غالاا
اّلل صاللا ٰ
أريد جوابم زا  :وحيم كاهت رجم كا رحمالو ٰ
وزد كا أكابا الصحابة يعمفو له بذلم  ،وكا لما يساله لما أفكل لل ه جاملع رجل
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اّلل رجل الم ،
فساله فقا  :ها هلا للالي فقالا  :أريالد أَسالل علالم اي أعالر املالؤعلني زالا  :زال ي أزالا ٰ
وخالا اَساله عالن الالديوا ( ،اللغالة) ال يقالا  :غ ٰالا الطالاها فاناله غالاا وغالاارا  :إذا مزاله أي أطعماله اللقالارع ،
وذك الالاع اب الالن ظل الالا أيض الالا يف صال الوالقه (ص  )117وز الالا أيض الالا  :أناج الاله أمح الالد ا ز الالا  :وأناج الاله
آنالاو بلحالالوع وذكالالا زايءالالا عالالن لفال الكالمابذي بتقالالدـ وهنالالر «فالالتّلل الءالالاري» يف فالالاا الءخالالاري ج
 17ص ( 115زالا ) ورويلالالا يف القطع الاى عالالن روايالة اَسال الالل بالالن أ نالالد لالالن زال س بالالن أ ظالالام
زالالا جالالامل رجالالل اىل ععاويالالة فسالالاله لالالن عسالالالة فقالالا للمالالا لل الالا (لل الاله السالالم ) زالالا (يعالالي ععاويالالة)
ولقد فمدى لما افكل لل ه فيمل فقا هاهلا للي (لل ه السم ).
[سنن للبيهقى ج  24ص  ]214روى بسلدع لن أ ظسا إ العءاا بن نافة الكالم زالا
لالاله بلالالو لمالاله وبلالالو لال اعاأةالاله  :إ اعاأةالالم ي حتءالالم فالالا أظءءالالت أ ةعلال ذلالالم فخرهالالا  ،فقالالا  :اي
بامة بلت احلا انتاري فقالت  :وحيالم انالمى ولسالت خب الار  ،زالالت  :ذلالم فالمث عالااى  ،فقالالوا
 :ظاعت لل م  ،فقا  :كالذبت فالاةا لل الا لل اله السالم فالذكا ذلالم لاله  ،فقالا  :لال ن زابتمالا ظالن
ةاللكّلل موجالالا غالالرك غ ءلالالم ابحللالالارة (أو زالالا  :أرضالخم ابحللالالارة) زالالا  :فلمالالا احمالالتخلف ععاويالالة
أاتع فقا  :إ أاب ةااب فاي ب ي وبني اعاأي بكذا وكذا  ،زا  :زد أجالزى زضالاملع لل الم  ،أو زالا
 :عا كلا للا زضامل زضاع لل م.

342

ابب

يف ارلاع عائشة وابن عمر اىل
علي (ع) يف املسائ املشكلة
زد فءت عن الصحاا وغرها عن الكتع املعت ة للد إنواالا الساللة رجالوع لاه الة وابالن لمالا إىل
للي لل ه السم يف الوزاهل امل كلة  ،وف ما يلي علة علما :
[صــحيا مســلم يف كتــاب الطهــارة] يف ابب التوز الالت يف املسالالّلل لل الالا اخلفالالني روى بس الاللدين لالالن
احلكال بالالن لت ءالالة لالالن القاحمال بالن ر مالالاة لالالن فالايّلل بالالن هالالاي زالا  :أة الالت لاه الالة أحمالالاهلا لالالن املسالالّلل
للا اخلفني فقالت  :لل م اببن أ طالع فاحماله (احلدير).
[صحيا مسلم أيضاف يف كتـاب الطهـارة] يف ابب التوز الت يف املسالّلل للالا اخلفالني روى بساللدع لالن

احلك ال لالالن القاحم ال بالالن ر مالالاة لالالن ف الايّلل بالالن هالالاي زالالا  :حمالالالت لاه الالة لالالن املسالالّلل للالالا اخلفالالني
فقالت  :إهت لل ا فااه ألل بذلم عي (احلدير).
[أق ــول] ورواع يف الء الالاب بط الايقني آن الاين أيض الالا  ،ورواع اللس الالاهي أيض الالا يف ص الالح حه (ج  1ص
 ، )32وابن عاجة أيضا يف صح حه (ص  )42وأمحد
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ابال الالن ظلءال الالل أيضال الالا يف عسال الاللدع (ج  1ص  96وص  111وص  113وص  117وص  121وص
 133وص  146وص  ، 149ويف ج  6ص  )111وأبالالو او الط السالالا أيضالالا يف عسالاللدع (ج 1
ص  ، )15والء مق الالي أيض الالا يف حم الاللله (ج  1ص  )272بطال الايقني (ويف ص  )277بطايال ال اثل الالر ،
وأبالو اعال أيضالالا يف ظل تاله (ج  1ص  .)83واخلط الالع الءغالالدا ي أيضالا يف اتريالالخ بغالالدا (ج  11ص
 )246والطحالالاوي أيضالالا يف فالالاا ععالالاىن اآلاثر يف كتالالاب الطمالالارة (ص  )49وبطاي ال آنالالا (يف ص
 ، )51وأبالالو ظل فالالة أيضالالا يف عسالاللدع (ص  ، )129وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  5ص
 )147وزا  :أناجه أبو او الط السي واحلم دي وحمع د بن علصور ولءد الاماي وابالن أ فال ءة
وأمحالد بالن ظلءالل والعالدىن والالدارعا وعسالل واللسالاهي وابالن عاجالة وابالن نزميالة والطحالاوي وابالن ظءالالا
(فتّلل الءاري) يف فاا الءخاري ج  16ص ( 168زا ) وانالاج ابالن أ فال ءة بساللد ج الد لالن لءالد
اّلل بالالن بالالديل بالالن ورزالالامل اخلزالالالا اىل لاه الالة يالالو اجلمالالل وهالالا يف
الالالامحن بالالن أبالالزى زالالا ااتمالالا لءالالد ٰ

اهلو ج فقا اي ا املؤعلني اةعلمني إي اة تم للد عالا زتالل لثمالا فقلالت عالا هعالايىن فقلالت الالز لل الا
(ع) فسالالكتت فقالالا القالالاو اجلمالالل فعقالالاوع فلزلالالت أى وانوهالالا دمحم فاظتمللالالا هو جمالالا فوضالالعلاع بالالني
يدى للا (ع) فاعا ا فا نلت ب تا.
[ســنن البيهقــي ج  5ص  ]208روى بسالاللدع لالالن أ جملالالز إ رجالالم حمالالا ابالالن لمالالا فقالالا  :إي
رع ت اجلماة وت أ ر رع ت حمتا أو حمءعاع زا  :إهت ذلم الاجل ال يايد لل ا لل اله السالم ال فالذهع
فساله (احلدير).
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ابب

يف مبيت علي (ع) على فراش النيب (ص)
َ
َ ْ َْ
َْ ُ
رذن نَّ َسذه
[الفخر الرازي يف تفس ه الكب ] يف ذيل ةفسر زوله ةعالاىل َ :و ْم َن َ هنل ْ
اس مذن ي ْ
َ ه ََ هُ ٌ ْ
ْ ٰ َ َْ ٰ
ّٰلل َ ُؤف بْال ْع ْٰذذا ْد ىف حمالالورة الءقالاة  ،زالالا  :ازلالت يف للالالي بالن أ طالالالع
ّٰلل وَ
َْب ْتغذذاء ؤبضذ ْ
ذاِ َ ْ

اّلل لل ه (وآله) وحمالل ل لالة ناوجاله إىل الغالار (زالا )
اّلل صلا ٰ
لل ه السم  ،ابى للا فااش رحمو ٰ
وياوى أاه ملا ى للا فاافه زا ج يل للد رأحماله  ،وع كاه الل للالد رجل اله  ،وج يالل يلالا ى بالخ بالخ
اّلل بالم املمهكالة  ،وازلالت اآليالة يعالي الا  :وعالن اللالاا عالن ي الاى
عن عثلم ايبن أ طالع يءاهي ٰ
افسه (اخل).
[أسد الغابة ابن ا ج  0ص  ]15روى بسلدع لن الثعلالي زالا  :رأيالت يف بعالض الكتالع أ
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل ملالا أرا اهللالاة نلالف للالي بالن أ طالالع لل اله السالم الكالة
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
لقضامل يواه ور الو اهل الي كاات للدع  ،وأعاع ال ل لة ناج إىل الغار وزالد أظالاط امل الاكو ابلالدار ال
أ يلا للا فاافه وزا له  :إة ّلل ب ي احلضاعي ا نضا فاااله ي هلالع ال الم عاللم عكالاوع إ
اّلل إىل ج يالالل وع كاه الل لل ممالالا السالم  :إي آن الالت ب لكمالالا
اّلل ةعالالاىل  ،ففعالل ذلالالم فالاوظا ٰ
فالامل ٰ
وجعلت لما أظدكما أطو عن لما اآلنا فايكما
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اّلل لز وجل ال مما أفم كلتما عثالل للالي بالن أ
يؤفا صاظءه ابحل اة فانتارا كم ا احل اة  ،فاوظا ٰ
طالع آن ت ب له وبني اء الي دمحم فءالاى للالا فاافاله يفدياله بلفساله ويالؤفاع ابحل الاةع إهءطالا إىل ا ر
فاظفاالالاع عالالن لالالدوع  ،فلالالزي فكالالا ج يالالل للالالد رأا للالالي لل الاله السالالم  ،وع كاه الالل للالالد رجل الاله ،
اّلل لالالز
اّلل لالالز وجالالل بالالم املمهكالالة فالالااز ٰ
وج يالالل يلالالا ي بال ٍالخ بال ٍالخ عالالن عثلالالم ايبالالن أ طالالالع يءالالاها ٰ
وجل للا رحموله ال وهو عتوجه إىل املديلة يف فالا للالي لل اله السالم ال ومن َنلذاس مذن يرذن
ّ
َّٰلل .
نَّسه َبتغاء ؤبضاة
[أق ــول] وذك الالاع ال الالءلللي أيض الالا يف ا الالور ا بص الالار (ص  )77بلح الالو اينتص الالار  ،فق الالا  :ز الالا
اّلل ةعالالاىل إىل ج يالالل وع كاه الالل لل ممالالا السالالم أ ااالزي إىل للالالي
بعالالض أصالالحاب احلالالدير  :أوظالالا ٰ
اّلل
وأظاحماع يف هذع الل لة إىل الصءاا فلزي ال ه وه يقولالو  :ب ٍالخ ب ٍالخ عالن عثلالم اي للالي زالد ابهالا ٰ
بالالم عمهكتالاله (ا زالالا ) وأور اإلعالالا الغ الزاي يف كتابالاله إظ الالامل العلالالو أ ل لالالة ابى للالالي لل الاله السالالم
اّلل ةعالاىل إىل ج يالل وع كاه الل وذكالا عثالل
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل أوظالا ٰ
اّلل صلا ٰ
للا فااش رحمو ٰ
اّلل
ظالالدير ابالالن ا فالالر لالالن الثعلالالي (ااتمالالا)  ،وذكالالا امللالالاوي يف كلالالوم احلقالالاه (ص  )31وزالالا  :إ ٰ
يءاهي بعلي لل ه السم كل يو املمهكة  ،زا  :الديلمي.
[خصائص النسائي ص  ]9روى بسلدع لن لماو بن ع مواة زا  :إي جلالس إىل ابن لءالاا إذ
أاتع ةسالالعة ره ال فقالالالوا  :اي بالالن لءالالاا إعالالا أ ةقالالو ععلالالا وإعالالا أ ختلالالوى هالالؤيمل  ،زالالا  :فقالالا ابالالن
لءالالاا  :بالالل أزالالو ععك ال  ،زالالا  :وهالالو يوع ال ٍالذ صالالح ّلل زءالالل أ يعمالالا  ،زالالا  :فابتالالدؤا فتحالالدفوا فالالم
ادرى عا زالوا زا  :فلامل وهو يلفض فوبه وهو يقو  :أال وةالف وزعالوا يف رجالل لاله ل الا (إىل أ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ا ى
زالا ) زالالا  :وفالالاى للالالي لل اله السالالم افسالاله  ،لالالءس فالالوب اللالي صالاللا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  ،فلامل أبو بكالا وللالي
اّلل صلا ٰ
عكااه  ،زا  :وكا امل اكو ياعو رحمو ٰ
اّلل  ،زا  :فقا لاله للالي لل اله السالم  :إ االي
لل ه السم ىه  ،زا  :وأبو بكا حيسءه أاه اي ٰ
اّلل
اّلل صلا ٰ
ٰ
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لل اله (وآلالاله) وحمالالل زالالد ااطلال الالو ب الالا ع مواالالة فا ركاله  ،زالالا  :فالالااطل أبالالو بكالالا فالالدنل ععالاله الغالالار ،
اّلل وهالالو يتضالالور  ،زالالا  :لالالف
زالالا  :وجعالالل للالالي لل الاله السالالم ياعالالا ابحللالالارة كمالالا كالالا ياعالالا االالي ٰ
رأحمالاله يف الثالالوب ي هاجالاله ظالالن أصالالءّلل (احلالالدير) وز الد ةقالالد كاعالاله يف ابب آيالالة التطمالالر (ج  1ص
 )23وز الالد رواع احل الالاك أيض الالا يف عس الالتدرك الص الالح حني (ج  3ص  )4ابنتص الالار  ،ورواع أمح الالد ب الالن
ظلءالالل أيضالالا يف عسالاللدع (ج  1ص  )331وذكالالاع ا الالع الطال ي أيضالالا يف الالااي اللضالالاة (ج  2ص
 ، )213ويف ذن الالاهاع (ص  )86وز الالا  :أناج الاله بتماع الاله أمح الالد واحل الالاف أب الالو القاحمال ال الدع الالقي يف
املوافقالالاى ويف ا ربعالالني الطالوا زالالا  :وأنالالاج اللسالالاهي بعضالاله (ااتمالالا)  ،وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز
العمال الالا (ج  8ص  )333ابنتصال الالار  ،واهل ثمال الالي أيضال الالا يف جممعال الاله (ج  9ص  )119وزال الالا  :رواع
أمحد والط اي يف الكءر وا وحم ابنتصار.
[مسـتدر الصــحيح ج  6ص  ]0روى بسالاللدع لالالن للالالي بالن احلسالالني لل ممالالا السالالم زالالا  :إ
اّلل للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم  ،وزالالا للالالي لل الاله السالالم
أو عالالن فالالاى افسالاله ابتغالالامل عاضالالاة ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل :
اّلل صلا ٰ
للد عء ته للا فااش رحمو ٰ
ز ال ال ال ال الالت بلفسال ال ال ال الالا نال ال ال ال الالر عال ال ال ال الالن وطال ال ال ال الالا احلصال ال ال ال الالا وع ال ال ال ال الالن ط ال ال ال ال الالاال ابلء ال ال ال ال الالت العت ال ال ال ال ال ال وابحلل ال ال ال ال الالا
رحمال ال ال ال ال ال ال الالو إلال ال ال ال ال ال ال الاله نال ال ال ال ال ال ال الالاال أ ميكال ال ال ال ال ال ال الالاوا بال ال ال ال ال ال ال الاله فللال ال ال ال ال ال الالاع ذو الطال ال ال ال ال ال الالو ِّ
اإللال ال ال ال ال ال الاله عال ال ال ال ال ال الالن املكال ال ال ال ال ال الالا
اّلل يف الغ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالار آعل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا
وابى رحم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالو ٰ

وبال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالت أرال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال م وت يتممال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالواىن

ع ال ال ال ال ال ال ال ال ال ٰالوزا ويف ظفال ال ال ال ال ال ال ال ال ال اإلل ال ال ال ال ال ال ال ال الاله ويف حم ال ال ال ال ال ال ال ال الالم
وز ال ال الالد وطل ال ال الالت افس ال ال الالي لل ال ال الالا القت ال ال الالل وا حم ال ال الالا

ْ َ ُ
[مسند اممام أْحد بن حنب ج  2ص  ]609روى بسلدع لن ابن لءاا يف زوله َ :و ْإذ ي ْم ُب
َ َ َّ َ َ
م ََّ ُبوَ ِلُثْْتُ َ
ذوك زالا  :ة الاورى زالايش ل لالة الكالة فقالا بعضالم  :إذا أصالءّلل فالافءتوع
َّلين
بَْ َ ْ
ْ
ْ

اّلل لل ه (وآله) وحمل ال وزا بعضم  :بالل ازتلالوع  ،وزالا بعضالم  :بالل
ابلواثي ال يايدو اللي صلا ٰ
أناجوع فاطلل
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اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل لز وجل اء ه للا ذلم فءالاى للالي لل اله السالم للالا فالااش اللالي صاللا ٰ
ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ظالالن حلال ابلغالالار  ،وابى امل الالاكو حياحمالالو
ةلالالم الل لالالة  ،ونالالاج اللالالي صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  ،فلمالالا أصالالءحوا اثروا ال الاله  ،فلمالالا رأوا
لل الالا لل الاله السالالم حيسالالءواه اللالالي صالاللا ٰ
اّلل عكالالاه  ،فقالالالوا  :أيالالن صالالاظءم هالالذاع زالالا  :ي أ ري  ،فالالازتفوا أفالالاع فلمالالا
السالالم ر ٰ
لل الالا لل الاله ٰ
بلغوا اجلءل نل لل م فصعدوا يف اجلءالل فمالاوا ابلغالار فالاأوا للالا ابباله اسالج العلكءالوى فقالالوا  :لالو
نل ها هلا ت يكن اسج العلكءوى للا اببه  ،فمكر ف ه فمث ل ا .
[أقــول] ورواع اخلط الالع الءغالالدا ي أيضالالا (ج  13ص  )191وذكالالاع اهل ثمالالي أيضالالا يف جممعالاله (ج
 7ص  )27وزا  :رواع أمحد والط اي  ،والس وطي أيضا يف الدر امللثور يف ذيل ةفسر زولاله ةعالاىل
َ ْ َ ْ ُُ َ
ذَ (اآليالة) يف حمالورة ا افالا  ،وزالا  :أناجاله لءالد الالاماي ولءالد بالن مح الد وابالن
 :و ْإذ يم ب بْ
امللذر وأبو ال خ وابن عا ويه وأبو اع يف الديهل.

َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َّ َ َ
م ََّ ُبوَ ِلُثْْتُ َ
وك
َّلين
[السيوطى يف الدر املنثور] يف ذيالل ةفسالر زولاله ةعالاىل  :و ْإذ يم ب بَْ َ ْ
ْ ْ
َْ َُُْ َ َْ ُْ
َ
ُ
أو يقتلوك أو ُي ْبجذوك يف حمالورة ا افالا  ،زالا  :وأنالاج لءالد الالاماي ولءالد بالن مح الد لالن زتالا ة

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل (وحمالالاي احلالالدير إىل أ زالالا )
زالالا  :نل الوا ار اللالالدوة أيكالالاو ابللالالي صالاللا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل وابةالوا حياحمالواه ال يعالي امل الاكني ال
وزا للي لل ه السم للا فااش اللي صلا ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فلمالالا أصالالءحوا اثروا ال الاله فالالاذاه بعلالالي لل الاله السالالم ،
حيسالءو أاالاله اللالالي صالاللا ٰ
فقالوا  :أين صاظءمع فقا  :ي أ ري فااتقوا أفاع ظن بلغوا الغار ا رجعوا (احلدير).
[الطبقاو الك ى ابن سعد ج  9ص  65وص  ]2٣1روى بسلدع لن أ بكا بلت املسالور لالن
أب ما  :إ رز قة بلت أ ص في بن هاف بن لءد علاال ال وهي أ راعة بالن اوفالل ال ظ َّالذرى رحمالو
اّلل لل ه (وآله)
اّلل صلا ٰ
ٰ
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اّلل
اّلل صاللا ٰ
وحمل فقالت  :إ زاي ا زد اجتمعت ةايالد ب ااالم الل لالة  ،زالا املسالور فتحالو رحمالو ٰ
للي بن أ طالع لل ه السم .
لل ه (وآله) وحمل لن فاافه وابى لل ه ٌ
اّلل صلا
[أسد الغابة ابن ا ج  0ص  ]29روى بسلدع لن ابن احمحاي زا  :وأزا رحمو ٰ

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ال يعالي بعالد أ هالاجا أصالحابه إىل املديلالة ال يلتاالا جمالامل ج ه الل لل اله السالم
ٰ
اّلل له يف اهللاة إىل املديلة ظن إذا اجتمعت زالايش فمكالاى ابللالي
وأعاع له أ هاج عن عكة إبذ ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل عالالا أرا وا أاتع ج يالالل
اّلل صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآل اله) وحمالالل وأرا وا باحمالالو ٰ
صالاللا ٰ
اّلل لل اله (وآلالاله)
اّلل صاللا ٰ
لل اله السالم وأعالاع أ ي يء الت يف عكااالاله الالذي يء الت ف اله  ،فالالدلا رحمالو ٰ

وحمل للي بن أ طالع لل ه السم فاعاع أ يء الت للالا فاافاله ويتساللا بال لاله أنضالا ففعالل ،
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل للالالا القالالو وه ال للالالا اببالاله  ،زالالا ابالالن احمالالحاي :
اّلل صالاللا ٰ
ا ن الاج رحمالالو ٰ
وةتالالابل اللالالاا يف اهللالالاة  ،وكالالا آنالالا عالالن زالالد املديلالالة عالالن اللالالاا وت يفتالالع يف يلالاله للالالي ابالالن أ

أنالالاع الكالالة وأعالالاع أ يلالالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ٰ
اّلل صالاللا ٰ
طالالالع لل الاله السالالم  ،وذلالالم أ رحمالالو ٰ
اّلل
اّلل صاللا ٰ
للا فاافه وأجله فماث وأعاع أ يؤ ى إىل كالل ذي ظال ظقاله ففعالل  ،ا حلال باحمالو ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ( ،أزالالو ) وذكالالاع ا الالع الط ال ي أيضالالا يف ذنالالاهاع (ص  )61لالالن ابالالن احمالالحاي
رتصاا.
اّلل لل اله (وآلاله)
[أسد الغابة أيضاف ج  0ص  ]28روى بسلدع لالن أ رافالل يف هلالاة اللالي صاللا ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ال يعالي نلالف لل الا (لل اله السالم ) ال هالاج ال اله
وحمل زا  :ونلفه اللالي صاللا ٰ
ابهله وأعاع أ يؤ ى لله أعااته ووصااي عالن كالا يوصالا ال اله وعالا كالا يالؤكن لل اله عالن عالا  ،فالا ى
للالالي (لل الاله السالالم ) أعااتالاله كلمالالا  ،وأعالالاع أ يضالالطلل للالالا فاافالاله ل لالالة نالالاج  ،وزالالا  :إ زاي الالا ت
اّلل لل اله (وآلاله)
يفقدوىن عا رأوك  ،فاضطلل للا فاافه وكاات زالايش ةلاالا إىل فالااش اللالي صاللا ٰ
وحمل فرو لل ه لل ا (لل ه السم ) ف الواه
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اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ظالن إذا أصالءحوا رأوا لل اله لل الا (لل اله السالم ) فقالالوا  :لالو نالاج
اللال صاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ظالالني رأوا لل الالا
اّلل بالالذلم لالالن طلالالع اللالالي صالاللا ٰ
دمحم خلالالاج بعلال ٰالا  ،فحءسالالم ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل لل الالا (لل الاله السالالم ) أ يلحقالاله ابملديلالالة ،
لل الاله السالالم  ،وأعالالا اللالالي صالاللا ٰ

فخالالاج للالالي (لل الاله السالالم ) يف طلءالاله بعالالدعا أنالالاج ال الاله أهلالاله مي الي الل الالل وميكالالن اللمالالار ظالالن زالالد
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل زدوعاله زالا  :ا لالوا ي لل الا  ،ز الل  :اي رحمالو
املديلة  ،فلمالا بلال اللالي صاللا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل فلما رآع التلقه وبكا رمحالة ملالا بقدع اله
اّلل ي يقدر أ مي ا فااتع اللي صلا ٰ
ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يف يديالاله وعسالالّلل مالالا رجل الاله
عالالن الالالور وكااتالالا ةقطالاا عالالا  ،فتفالالل اللالالي صالاللا ٰ
اّلل لله.
و لا له ابلعاف ة فل ي تكمما ظن احمت مد رضي ٰ
[كنا العمال ج  6ص  ]255روى لن أ الطف ل لاعا بن وافلالة زالا  :كلالت للالا الءالاب يالو
ال الالورى فارةفعالالت ا ص الواى ب الاللم فسالالمعت لل الالا لل الاله السالالم يقالالو  :ابيالالل اللالالاا بكالالا وأى

اّلل أوىل اب ع الالا عل الاله وأظ ال ب الاله عل الاله (إىل أ ز الالا ) إ لم الالا جعل الالي يف مخس الالة اف الالا أى حما حم الالم ي
وٰ
اّلل ل الالو أف الالامل أ
يعالالاال ي فض الالم لل ال م يف الص الالما وي يعافوا الاله ي  ،كللالالا ف الاله ف الالاع حم الوامل  ،وأـ ٰ
أةكلال ا ي يسالتط ل لالاب م  ،وي للمال م  ،وي املعاهالالد عاللم وي امل الاك رٰ نصالاللة علمالا لفعلالالت
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل ظ الالني
اّلل ص الاللا ٰ
(إىل أ ز الالا ) أفال ال ك أظ الالد ك الالا ألاال ال غ الالىن ل الالن رحم الالو ٰ
اضطلعت للا فاافه ووز ته بلفسي وبذلت له عملة عيع زالوا  :اللم ي (احلدير).
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ابب

يف مبارزة علي (ع) يوم بدر وقتال ونداء ملك
ا سيف إا ذو الفقار وا فىت إا علي
وسالم ل ي وميكائي وإسرافي علي
[صــحيا البخــاري يف كتــاب بــدء اخللــق] يف ابب زتالالا أ جمالالل  ،روى بسالاللدع لالالن للالالي بالالن أ
طالالع (لل الاله السالالم ) أاالاله زالا  :أى أو عالالن جيثالالو بالالني يالالدي الالامحن للخصالالوعة يالالو الق اعالالة  ،زالالا :
وزا ز س بن لءا  :وف م أازلت هرَن خصمان َختصموَ يف يهم زا  :ه الالذين ةءالارموا
يو بدر محزة وللي لل ه السم ولء دة بن احلارث وف ءة بن رب عة ولتءة والول د بن لتءة.
[أقــول] ورواع عسالالل أيضالالا يف صالالح حه يف كتالالاب التفسالالر  ،وابالالن عاجالالة أيضالالا يف صالالح حه يف
أب الواب اجلمالالا  ،واحلالالاك أيضالالا يف عسالالتدرك الصالالح حني (ج  )2يف ةفسالالر حمالالورة احلالالج  ،ورواع غالالر
هؤيمل أيضا عل كثر عن أهمة احلدير.
[سنن البيهقي ج  6ص  ]1٢٣روى بسلدع لن للي لل ه السم يف زصة بدر زا  :فال م لتءالة
وأنالالوع فال ءة وابلالاله الول الالد فقالالالوا  :عالالن يءالالارمع فخالالاج فت الالة عالالن ا اصالالار فالالء ءة  ،فقالالا لتءالالة  :ي اايالالد
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل صلا ٰ
هؤيمل ولكن يءارمى عن بي ألماعلا بي لءد املطلع  ،فقا رحمو ٰ

 :ز اي
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محزة ز اي لء دة ز اي للي  ،ف م محالزة لعتءالة  ،ولء الدة ل ال ءة  ،وللالي لل اله السالم للول الد  ،فقتالل
محزة لتءة  ،وزتل للي لل ه السم الول د  ،وزتل لء الدة فال ءة  ،وضالاب فال ءة رجالل لء الدة فقطعمالا
فاحمتلقذع محزة  ،وللي لل ه السم ظن ةويف ابلصفاامل ( ،أزالو ) وذكالا ال الءلللي يف االور ا بصالار
(ص  )78زصة عءارمة للي لل ه السم يو بدر الثل عا ذكاع الء مقي بلحو أبس .

َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ
ُ
يذذن َ
َّل َ
آمنُذذوَ َو َع ْملذذوَ
[الســيوطي يف الــدر املنثــور] يف ذيالالل ةفسالالر زولالاله ةعالالاىل  :أم َنعذذ َ ْ
َ َْ َ
َ ُْ ْ
َ ه
ْ
ذدين ْيف َأ ْ يف حمالورة (ص) زالا  :أنالاج ابالن لسالاكا لالن ابالن لءالاا يف
َلص ْ
اِ ٰكلمَّ ْس ْ
اح ٰ ْ
َ َْ َ
َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ َ
َ ُْ ْ
ه
ْ
ٰ
اِ ٰكلمَّ ْس ْدين ْيف َأ ْ زا  :الذين آعلوا للي
زوله  :أم َنع َ ْ
َّلين آمنوَ وع ْملوَ َلص ْ
اح ْ

ومحزة ولء دة ابن احلارث  ،واملفسدين يف ا ر لتءة وف ءة والول د وه الذين ةءارموا يو بدر.
[حلية ا ولياء يب نعـيم ج  8ص  ]205روى بساللدع لالن دمحم بالن إ ريالس ال الافعي زالا  :نالل
رجالالل عالالن بالالي كلااالالة للالالا ععاويالالة بالالن أ حمالالف ا فقالالا لالاله  :هالالل فالالمدى بالالدراع زالالا  :اعال  ،زالالا :
عثالالل عالالن كلالالتع زالالا  :غالالم زمالالدو  ،عثالالل لطءالالامل اجللمالالو  ،زالالا  :فحالالدفي عالالا رأيالالت وظضالالاى ،
زا  :عا كلا فمو ا إي كاغ اب وعا رأيلا بفالاا كالا أو فالم علاله  ،زالا  :فصالف ي عالا رأيالت زالا
 :رأيالالت يف حمالالالا اللالالاا للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم غمعالالا فالالااب ل ثالالا لءقالااي يفالاي الفالالاى ي
يثءالالت لالاله أظالالد إي زتلالاله  ،وي يضالالاب ف ال ا إي هتكالاله ت أر عالالن اللالالاا أظالالدا ز ال أاف ال حيمالالل محلالالة
ويلتفت التفاةة (إىل أ زا ) وكا له ل لا يف زفاع وكا وفوبه وفوب وظش.
[الرايض النضـرة ج  1ص  ]115زالا  :ولالن للالي لل اله السالم زالا  :زاةلالت يالو بالدر زتالاي ا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ف الإذا هالالو حمالالاجد يقالالو  :اي ظ الي اي ز الالو  ،ا ذهءالالت
ج الالت إىل اللالالي صالاللا ٰ

اّلل لالز
اّلل لل ه (وآله) وحمل حماجد يقو  :اي ظي اي ز و ففالتّلل ٰ
فقاةلت ا ج ت فاذا اللي صلا ٰ
وجل لل ه زا  :أناجه اللساهي واحلاف الدع قي يف املوافقاى.
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[اتريخ ابن لرير الط ي ج  1ص  ]28٢روى بساللدع لالن أ رافالل لالن أب اله لالن جالدع زالا  :ملالا
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل صاللا ٰ
زتل للي بن أ طالع لل ه السم أصحاب ا لوية أبصالا رحمالو ٰ
عالالالة عالالن ع الالاكي ز الايش فقالالا لعلالالي لل الاله السالالم إمحالالل لل ال م فحمالالل لل ال م ففالالاي ععم ال وزتالالل
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل عالالالة عالالن
اّلل صالاللا ٰ
اّلل اجلمح الي  ،زالالا  :ا أبصالالا رحمالالو ٰ
لمالالاو بالالن لءالالد ٰ
ع اكي زايش فقا لعلالي لل اله السالم  :إمحالل للال م فحمالل للال م ففالاي عالالتم وزتالل فال ءة بالن
اّلل
اّلل إ هالالذع للمواحمالالاة  ،فقالالا رحمالالو ٰ
عالالالم أظالالد بالالي لالالاعا بالالن لالالؤي  ،فقالالا ج يالالل  :اي رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :إاه عي وأى عله فقا ج يالل  :وأى علكمالا زالا  :فسالمعوا صالوات  :ي
صلا ٰ
حم ف إي ذو الفقار وي فن إي للالي (ازالو ) وذكالا هالذع الاوايالة ابنتصالار ا الع الطال ي يف الالااي
اللضاة (ج  2ص  )172وللي بالن حماللطا يف عازاةاله ج  5ص  567وف مالا التصالايّلل عالن أ رافالل
ب الالو أظالالد فقالالا مل الا زتالالل للالالي (لل الاله السالالم ) أصالالحاب ا لويالالة يالالو أظالالد إخل ولكلمالالا للالالا ظسالالع
رواية ابن جايا كما ةقالد لال س ف مالا ةصالايّلل ب الو أُظالد (بالل يامالا) علمالا بقايلالة افالتما ذيلمالا للالا

زالالو ي حم ال ف إي ذو الفقالالار وي فالالن اي للالالي (لل الاله السالالم ) بضالالم مة عالالا حم ال اةا عالالن التص الايّلل يف
رواية أ جعفا أب هذا القو كا يف يو بدر زالد ى ى باله علالم عالن السالمامل (ااالا) كااالت يف يالو
اّلل الل ).
بدر ي يف يو أُظد (و ٰ

[كنـا العمـال ج  6ص  ]250روى بساللدع لالن أ ذر زالا  :ملالا كالا أو يالو يف الء عالة لعثمالالا
اجتمل املماجاو  ،وا اصار يف املسلد وجامل للي ابالن أ طالالع لل اله السالم فاا الا يقالو  :إ
اّلل والثلالامل لل اله الالا هالو أهلاله  ،والصالمة للالا
أظ عا ابتدأ به املءتدأو  ،واط به اللالاطقو  ،محالد ٰ

اللالالي دمحم  ،فقالالا  :احلمالالد ّٰلل املتفالالا بالالدوا الءقالالامل (وحمالالاي اخلطءالالة إىل أ زالالا ) ا زالالا للالالي لل الاله
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فقالا  :اي دمحم
اّلل صاللا ٰ
اّلل إ ج ه الل االز للالا رحمالو ٰ
السم  :أى فالدك ٰ
ي حم ف إي ذو الفقار وي فن إي للي فمل ةعلمو هذا كا لغريع (احلدير).
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[ذخــائر العقــىب للمحــب الط ـ ي ص  ]٢0ويف ال الااي اللضالالاة (ج  2ص  )191زالالا  :لالالن أ
جعفالالا دمحم بالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا  :ى ى علالالم عالالن السالالمامل يالالو بالالدر يقالالا لالاله رض الوا أ ي
حم ف إي ذو الفقار وي فن إي للي (زا ) ناجه احلسن بن لافة العءدى.
اّلل
اّلل صاللا ٰ
[كنا العمال ج  5ص  ]1٢6زا  :لن للالي زالا  :ملالا كالا ل لالة بالدر زالا رحمالو ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :عالالن يستسالالقي للالالا عالالن املالالامل فالالاظل اللالالاا  ،فقالالا للالالي لل الاله السالالم فالتص ال
اّلل ل الالز وج الالل إىل ج ي الالل وع كاه الالل
القاب الالة ا أة الالا ب ال الاا بع الالد القع الالا عالم الالة فا الالدر ف م الالا ف الالاوظا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وظزبالاله ففصالاللوا عالالن السالالمامل هلال لغال يالالذلا
وإحمالااف ل ههءالوا للصالالاة دمحم صالاللا ٰ

عالن َسعاله  ،فلمالا عالاوا ابلء الالا حماللموا لل اله عالن آنالاه إكااعالالا وةءلال م  ،زالا  :أناجاله ابالن فالالاهني ،
(أزو ) وذكاع ا ع الط ي أيضا يف ذناهاع (ص  )68وزا  :أناجه أمحد يف امللازع.
[مث] إ ها هلا ظديثا يلاحمع ذكاع يف ناكة هذا الءالاب  ،وهالو عالا رواع الزر الاي يف الك الاال

ََْ َُُْ ُ ْ َٰ
َّ َ ه َ َ َ
ّٰلل قذتَل ُه ْم
كذن َ
والفخا الاامي يف ةفسرع الكءر يف ذيل ةفسالر زولاله ةعالاىل ُ :كلم َقتلذوهم ول ْ
ت َولٰك َّن َ َ ه َ
ت إ ْذ َ َميْ َ
َ ٰ ََْ َ
ّٰلل َ ٰ
م يف حمالورة ا افالا  ،واللفال للك الاال زالا ال زءالل اآليالة بالم
ْ
وما مي ْ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :هالالذع زالايش زالالد جالالاملى
اّلل صالاللا ٰ
فصالالل ال  :وملالالا طلعالالت زالايش زالالا رحمالالو ٰ
خب مهمالا وفخاهالا يكالذبو رحمالاللم  ،اللمال إي أحمالالم عالالا ولالدةىن فالااتع ج يالالل لل اله السالم فقالالا :

نالذ زءضالة عالن ةالااب فالارعم الا فقالا ال ملالا التقالا اجلمعالا ال لعلالي لل اله السالم  :إلطالىن زءضالة عالن
ظصالالءامل ال الوا ى  ،فاعالالا الالا يف وجالالوهم  ،وزالالا  :فالالاهت الوجالالوع فل ال يء ال ع الالاك إي فالالغل بع ل الاله
فاازعوا ور فم املؤعلو يقتلوا وأيحماوا ( ،أزو ) وذكاع السال وطي أيضالا يف الالدر امللثالور يف ذيالل
ةفسر اآلية وزا  :أناجه الط اي وأبو ال خ وابن عا ويه لن ابن لءاا.
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السالم يوم احد
علي علي ٰ
يف قتال ٰ
[أســد الغابــة ابــن ا ـ ج  0ص  ]14روى بسالاللدع لالالن حمالالع د بالالن املسال ع زالالا  :لقالالد أصالالابت
لل ا لل ه السم يو أُ ُظد حمت ل اة ضابة كل ضابة ةلزعه ا ر فما كالا يافعاله إي ج يالل لل اله
السم .

[الــرايض النضــرة] ج  2ص  172وللالالا بالالن حمالاللطا يف عازاةالاله ج  5ص  568يف ال الالاا زالالاي
اّلل ا
لن أ رافل زا ملا زتل للي (لل ه السم ) اصحاب ا لويه يو أُظد زالا ج يالل اي رحمالو ٰ
اّلل زالالاي
هالالذع هلالي املواحمالالاة فقالالا لالاله اللالالي (ص) ااالاله عالالي وأى علالاله فقالالا ج يالالل واى علكمالالا اي رحمالالو ٰ

أناجالاله امحالالد يف امللازالالع (ازالالو ) وذكالالاع اهل ثمالالي أيضالالا يف جممعالاله ج  6ص  114وزالالا رواع الطال اي
وذكاع املتقي أيضا يف كلز العما ج  6ص  411وزا أيضا رواع الط اي.
[نور ا بصار للشبلن ى ص  ]٢8زا  :روى احلاف دمحم بن لءد العزيز اجللابذي يف كتاباله ععالات
العمة اللءوية عافولا إىل ز س بن حمعد لن أب ه أاه َسل لل ا لل ه السم يقالو  :أصالابتي يالو أُ ُظالد
حمت ل اة ضابة حمقطت
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إىل ا ر يف أربالالل عالاللمن فلالالامل رجالالل ظسالالن الوجالاله ط الالع الالايّلل وأنالالذ بضالالءعي فازالالاعي  ،ا زالالا :
اّلل ورحمالوله و الا للالم راضال ا  ،زالا للالالي لل اله السالم  :فاة الت اللالالي
أزءالل للال م فإاالم يف طالالة ٰ
اّلل ل ل م ذاك ج يل لل ه السم .
اّلل لل ه (وآله) وحمل فان ةه فقا  :اي للي أزا ٰ
صلا ٰ

[نور ا بصـار أيضـاف ص  ]٢9زالا  :ولالن ابالن لءالاا زالا  :نالاج طلحالة بالن أ طلحالة يالو أظالد
اّلل يعلللالالا أبحم ال افك إىل اللالالار
فكالالا صالالاظع ل الوامل امل الالاكني فقالالا  :اي أصالالحاب دمحم ةزلمالالو أ ٰ
ويعللكال أبحمال افلا إىل اجللالالة  ،فالالايك يال م إيع فال م ال الاله للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم وزالالا :
وا ّٰلل ي أفارزالالم ظالالن ألللالالم بسال في إىل اللالالار  ،فانتلفالالا بض الابتني فض الابه للالالي لل الاله السالالم للالالا

اّلل وال الالاظ ايب الالن لال ال ،
رجل الاله فقطعم الالا وحم الالق إىل ا ر ف الالارا أ جيم الالز لل الاله  ،فق الالا  :أا الالدك ٰ
اّلل ولالالن يعال ش ،
فااصالاال للالاله إىل عوزفاله  ،فقالالا املساللمو  :هالالم جمالالزى لل اله  ،فقالالا  :ىفالدىن ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل بالالذلم فسال ٰالا وحمال َّالا املسالاللمو  ،ا زالالا :
فمالالاى عالالن حمالالالته وبُ الالا اللالالي صالاللا ٰ
زا ابن احمحاي  :كا الفتّلل يو أُظد بص للي لل ه السم .
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يف مبارزة علي (ع) يوم اخلندق
وأهنا أفض من أعمال ا مة إىل يوم القيامة
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]61روى بسلدع لن حمف ا الثوري لن ز بالن ظكال لالن أب اله
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :ملءالالارمة للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
لالالن جالالدع زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
السم لعماو بن لءد و يو اخللدي أفضل عن ألما أُعي اىل يو الق اعة.
[أقول] ورواع اخلط ع الءغالدا ي أيضالا يف اتريالخ بغالدا (ج  13ص  )19لالن احمالحاي بالن ب الا
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل عثلاله  ،وذكالاع
القافي لن الز بالن ظكال لالن اب اله لالن جالدع لالن اللالي صاللا ٰ
الفخا الالاامي أيضالا يف ةفسالرع الكءالر يف ذيالل ةفسالر حمالورة القالدر  ،زالا  :كقولاله ال يعالي اللالي صاللا
اّلل لل ه (وآله) وحمل ال ملءارمة للي لل ه السم عالل لمالاو بالن لءالدو أفضالل عالن لمالل أعالي اىل يالو
ٰ
الق اعة.
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]61روى بسلدع لن ابن احمحاي زا  :كا لماو بن لءد و
اثلالالر ز الايش وكالالا زالالد زاةالالل يالالو بالالدر ظالالن افءتتالاله اجلااجالالة وت ي الالمد أُظالالدا  ،فلمالالا كالالا يالالو اخللالالدي
ناج ععلما لرى ع مدع  ،فلما
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اّلل لق الايش أ ي يالالدلوك
وزالالف هالالو ون لالاله زالالا لالاله للالالي لل الاله السالالم  :اي لمالالاو زالالد كلالالت ةعاهالالد ٰ
رجل اىل نلتني إي زءلت علاله أظالدا ا  ،فقالا لمالاو أجالل فقالا لاله للالي لل اله السالم فالإي أ لالوك
اّلل لالالز وج الالل واىل رحم الوله واىل ايحم الالم  ،فق الالا ي ظاجالالة ي يف ذل الالم  ،ز الالا ف الإي ا ل الالوك اىل
اىل ٰ
ِّ
اّلل أظالع
اّلل عالا أظالع أ أزتلالم  ،فقالا للالي لل اله السالم لكالي و ٰ
ال ام  ،زا اي بالن أنالي تع فالو ٰ
أ أزتلالالم فحمالالا لمالالاو فالالازتح لالالن فاحمالاله فعقالالاع ا أزءالالل فلالالامل اىل للالالي لل الاله السالالم وزالالا  :عالالن
اّلل  ،فقالا إااله لمالاو بالن
يءارمع فقا للالي لل اله السالم وهالو عقلالل يف احلديالد فقالا  :أى لاله اي االي ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فم الا ال اله
اّلل صاللا ٰ
لءدو أجلس فلالا ى لمالاو أي رجاللع فالاذ لاله رحمالو ٰ

للي لل ه السم وهو يقو :
يةعلل الالن فق الالدأاتك جم الالع ص الالوةم غ الالر ل الالاجز

ذو اءمال الالة وبص ال الالرة والصال الالدي عللال الالا كال الالل فال الالاهز

إىن رج ال ال الالو أ ازال ال ال ال لل ال ال الالم ىهح ال ال الالة اجلل ال ال الالاهز

عال الالن ض ال الابة ال الالممل يءق ال الالا ذكاه ال الالا لل ال الالد اهلزاه ال الالز

فقا له لماو  :عن أاتع زا  :أى للا  ،زا ابن عنع زالا  :ابالن لءالد علالاال  ،أى للالي بالن
أ طالع  ،فقا للدك اي بن أني عن ألماعم عن هو أحمن علم فااصالاال فالإي أكالاع أ أهايال
اّلل عالا أكالاع أ أهايال عالم فغضالع فلالز فسالل حمال فه كاااله
عم  ،فقا للي لل اله السالم لكالي و ٰ
فعلة ىر ا أزءل و للي لل ه السم عغضالءا واحمالتقءله للالي لل اله السالم بدرزتاله فضالابه لمالاو يف
الدرزالالة فقالالدها وأفءالالت ف مالالا الس ال ف وأصالالاب رأحمالاله ف الالله  ،وض الابه للالالي لل الاله السالالم للالالا ظءالالل
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل التكءالالر فعالالاال ا لل الالا
اّلل صالاللا ٰ
العالالاة فسالالق واثر العلالالاج فسالالمل رحمالالو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل صاللا ٰ
السم زتله (إىل أ زالا ) أزءالل للالي لل اله السالم الو رحمالو ٰ
لل ه ٰ
ووجمالاله يتملالالل  ،فقالالا لمالالا بالالن اخلطالالاب هالالم احمالالتلءت رلالاله فلال س للعالالاال رع نالالر علمالالاع فقالالا :
ضابته فاةقاي بسوملةه واحمتح ت ابن لمي أ أحمتلءه وناجت ن له علمزعة
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ظالالن ازحمالالت عالالن اخللالالدي (أزالالو ) وذكالالاع ال الالءلللي أيضالالا يف االالور ا بصالالار (ص  )79وما أب الالاات
لعماو يقو :
ولقد حبحت عن اللدامل جلمعك هالل عالن عءالارم ووزف ال ال الالت إذ وز ال ال الالف ال ال ال الاللاع عواز ال ال الالف الق ال ال الالا
املل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاجز
وك ال ال ال ال ال الالذاك إي ت أم عتمل ال ال ال ال ال الالا زء ال ال ال ال ال الالل اهلزاهال ال ال ال ال ال الالز

إ ال الاللالة ىف الفالالن واجلالالو عالالن نالالر الغااهالالز

فاجابه للي لل ه السم :
ي ةعللن فقد أاتك جم ع صوةم غر لاجز  ،اىل آنا ا ب اى املتقدعة.
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]66روى بسلدع لن لاص بن لما ابن زتالا ة أب الاات لالن انالت
السالالم لمالالاو بالالن
لمالالاو يعالالي ابالالن لءالالدو يف راثمل ان مالالا زالالا  :ملالالا زتالالل للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله ٰ
لءدو أا اى أنته لماة بلت لءدو ةاف ه فقالت :
ل ال ال ال ال ال ال الالو ك ال ال ال ال ال ال الالا زاة ال ال ال ال ال ال الالل لم ال ال ال ال ال ال الالا غ ال ال ال ال ال ال الالر زاةل ال ال ال ال ال ال الاله بك تال ال ال ال ال ال الاله ع ال ال ال ال ال ال الالا أزال ال ال ال ال ال الالا ال ال ال ال ال ال ال الالاوا يف جسال ال ال ال ال ال الالدى
لك ال ال ال ال ال ال ال ال الالن زاةل ال ال ال ال ال ال ال ال الاله ع ال ال ال ال ال ال ال ال الالن ي يع ال ال ال ال ال ال ال ال الالاب ب ال ال ال ال ال ال ال ال الاله

وك ال ال ال ال ال ال ال الالا ي ال ال ال ال ال ال ال الالدلا ز ال ال ال ال ال ال ال الالدميا ب ض ال ال ال ال ال ال ال الالة الءل ال ال ال ال ال ال ال الالد

ْ َ
َ َ َ ُّلب ُس ُ ُكَ َّضلْ ٰنا َب ْع َض ُ
ذه ْم َ ٰ
ىلع
[الفخر الرازي يف تفس ه الكب ] يف ذيل ةفسر زوله ةعالاىل َْ :ل

َْ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ال بعالد خاربالة
بعض  ،يف حمورة الءقاة زا  :روى ااه زالا ال يعالي اللالي صاللا ٰ

للي لل ه السالم لعمالاو بالن لءالدو ك الف وجالدى افسالم اي للالي زالا  :وجالد ا لالو كالا كالل أهالل
املديلة يف جااع لقدرى لل م (إىل أ زا احلدير إىل آناع) وهو ع مور (ااتما).
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اّلل املؤمن القتال
يف قول تعاىل وكفى ٰ

َ َ َّ َ ه ُ َ َّ َ َ
ذبوَ ب َغذيْظه ْم ل َ ْ
م ََّ ُ
ذم
َّليذن
[السيوطي يف الدر املنثور] يف ذيل ةفسر زوله ةعاىل  :و د َّٰلل َ ْ
ْ ْ ْ
َْ َ
َٰ ُ َ ْ َ َ َ َ َ هُ َُْ ْ
ذؤ ْم ْن َ َل ْق ٰتذال يف حمالورة ا ظالزاب  ،زالا  :وأنالاج ابالن أ ظالاني وابالن
ينالوَ خََ وكذآ َّٰلل َلم

اّلل املالالؤعلني
اّلل للالاله ااالاله كالالا يق الاأ هالالذا احلالالاال وكفالالا ٰ
عا ويالاله وابالالن لسالالاكا لالالن ابالالن عسالالعو رضالالي ٰ
القتا بعلا بن أ طالع.
[ميـاان ااعتـدال للـ هيب ج  1ص  ]2٢ذكالا ظالالديثا عساللدا لالن ابالن عسالالعو اااله كالا يقالاأ وكفالالا
اّلل املؤعلني القتا بعلي.
ٰ
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ىف قتال علي (ع) يوم خي
وقلع الباب بقوة رابنية
اّلل ورحمالوله (ص  )161زصالة زتالاله لل اله
اّلل ورحمالوله وحيءاله ٰ
[أقول] زد ةقالد يف ابب للالي حيالع ٰ
السالالم يف يالالو ن ال عالالل عاظالالع وزتلالاله لالاله  ،وأ الفالالتّلل كالالا للالالا يديالاله  ،وهالالذا بعالالض عالالا ياجالالل اىل
ٰ
ذلم ال و اذكاع يف هذا الءاب.
اّلل
اّلل صالاللا ٰ
[مســند اممــام أْحــد بــن حنبـ ج  ٣ص  ]9روى بسالاللدع لالالن أ رافالالل عالالوىل رحمالالو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
لل ه (وآلاله) وحمالل زالا  :ناجلالا عالل للالي لل اله السالم ظالني بعثاله رحمالو ٰ
وحمل باايته فلما ى عن احلصن ناج ال ه أهله فقالاةلم فضالابه رجالل عالن يمالو فطالاا ةاحماله عالن يالدع
فتلاو للي لل ه السم اباب كا للد احلصن فما به افسه فل يز يف يالدع وهالو يقاةالل ظالن فالتّلل
اّلل لل ه ا القاع عن يالدع ظالني فالا  ،فلقالد رأيتالي يف افالا عالل حمالءعة أى اثعاللم مالد للالا أ اقلالع
ٰ
ذلالالم الءالالاب فمالالا اقلءالاله( .أزالالو ) ورواع ابالالن جايالالا الط ال ي أيضالالا يف اترهالاله (ج  2ص  )311وذكالالاع
للي بن حملطا أيضا يف عازاةه (ج  5ص  )566وزا  :أناجه أمحد يف امللازع.
[اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ج  22ص  ]6٣0روى بسلدع لن
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السالالم محالالل ابب ن ال يالالو افتتحمالالا وإا ال جابالالوع بعالالد ذلالالم فل ال
جالالابا بالالن لءالالد ٰ
اّلل إ لل الالا لل الاله ٰ
حيملالاله إي أربعالالو رجالالم (أزالالو ) ورواع الالالذهي أيضالالا يف ع الزا ايلتالالدا (ج  2ص  )1( )218وذكالالاع
للالالي بالالن حمالاللطا أيضالالا يف عازاةالاله (ج  5ص  )567يف ال الالاا  ،وا الالع الطال ي يف الالااي اللضالالاة
(ج  2ص  )188وزاي  :ا اجتمل لل ه حمءعو رجم فكا جمده أ ألالا وا الءالاب  ،ا زالاي :
اناجمما احلاكما يف ايربعني  ،أي هذا احلدير وظدير أ رافل.
السالم محالل الءالاب
[كنا العمال ج  ٣ص  ]689زا  :لن جابا بن َسالاة زالا  :إ لل الا لل اله ٰ
يالو ن ال ظالالن صالعد املساللمو ففتحوهالالا وإااله جالاب فلال حيملاله إي أربعالو  ،زالالا  :أناجاله ابالالن أ
ف ءة.
اّلل بالن
[ااستيعاب ابن عبد ال ج  1ص  ]٢94زالا  :وروى ال يعالي الالزبر بالن بكالار ال لالن لءالد ٰ
بايدة لن أب ه زا  :فمدى أ حملمة غزوة ن فقالت َسعت وزل الس ف يف أحملا عاظع.

َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ ٰ َ َ ْ َ ْ
[الفخر الرازي يف تفس ه الكب ] يف ذيل ةفسر زوله ةعاىل  :أم ح ْسْت أن أصباب َل ه ْف
َ
َ
ٰ
َوَ َّلب ْق ْيم ٰكنُوَ ْم ْن آيٰاَْ ٰنا َع َجْا يف حمالورة الكمالف زالا يف احللالة السا حمالة عالن احللالج الالي أزاعمالا

للا جوام الكااعاى  ،عا لفاه  :وهلذا املعىن االاى أ كالل عالن كالا أكثالا للمالا أبظالوا لالات الغ الع
اّلل عالالا فلعالالت ابب
اّلل وجمالاله  :و ٰ
كالالا أزالالوى زلءالالا وأزالالل ضالالعفا  ،وهلالالذا زالالا للالالي بالالن أ طالالالع كالالا ٰ
اّلل وجمالاله يف ذلالالم الوزالالت
ن ال بقالالوة جسالالداا ة ولكالالن بقالالوة رابا الالة  ،زالالا  :وذلالالم ي لل الالا كالالا ٰ
ااقطل اااع لالن لالات ايجسالا وأفالازت املمهكالة اباالوار لالات الكال ايمل  ،فتقالوى روظاله وة الءه جبالواها
ا رواا امللك ة  ،وة ى ف ه أضوامل لات القدا والعامة  ،فالم جالا ظصالل لاله عالن القالدرة عالا زالدر
ا للا عا ت يقدر لل ه غرع.
__________________

( )1ذكاع العسقمي أيضا يف فتّلل الءاري ج  9ص  18وزا اناجه احلاك .
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السالم يوم حن
يف قتال علي علي ٰ
[اهليثمــي يف جممعـ ج  ٣ص  ]294زالالا  :ولالالن أاالالس زالالا  :ملالالا كالالا يالالو ظلالالني ااالالز اللالالاا لالالن
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل إي العءالاا بالن لءالد املطلالع وأبالو حمالف ا بالن احلالارث ال يعالي
اّلل صاللا ٰ
رحمالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ال (إىل أ زالالا ) وكالالا للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم
ابالالن لال اللالالي صالاللا ٰ
يوع ٍذ أفد اللاا زتاي بني يديه  ،زا  :رواع أبو يعلا والط اي يف ا وحم .
[اهليثمــي أيض ـاف يف جممع ـ ج  ٣ص  ]291زالالا  :ولالالن ابالالن لءالالاا إ للالالي ابالالن أ طالالالع لل الاله
اّلل لل ه (وآله) وحمل الماب فاعا به وجوع امل اكني يو ظلني  ،زالا
اّلل صلا ٰ
السم ىو رحمو ٰ

 :رواع الء الزار ( ،أزالالو ) ورواع اخلط الالع الءغالالدا ي أيضالالا يف اترهالاله (ج  4ص  )334لالالن ابالالن لءالالاا
عثله.
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اّلل وسيف يف أرض
أن علياف (ع) أسد ٰ
وذكر شيء من ش اعت
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
[ذخائر العقىب ص  ]81زا  :لن أاس بن عالم زا  :صعد رحمو ٰ
وحمالالل املل ال فالالذكا زالالوي كث الرا  ،ا زالالا  :أيالالن للالالي بالالن أ طالالالعع فوفالالع ال الاله فقالالا  :هالالا أى ذا اي
اّلل فضمه إىل صدرع وزءل بني ل ل ه  ،وزا أبللا صوةه  :ععافا املساللمني هالذا أنالي وابالن
رحمو ٰ

لمي ونتي  ،هالذا حلمالي و عالي وفالعاي  ،هالذا أبالو السالءطني احلسالن واحلسالني حمال دى فالءاب أهالل
اّلل وحمال فه يف أرضالاله للالالا ألداهالاله  ،للالالا عءغضالاله لعلالالة
اجللالالة  ،هالالذا عفالالاج الكالالاوب لالالىن  ،هالالذا أحمالالد ٰ
اّلل وعالىن فل ال أ عالن للالي
اّلل عله بايمل وأى عله بايمل  ،فمن أظع أ ي أ عن ٰ
اّلل ولعلة المللني  ،و ٰ
ٰ

اّلل لالالم ذلالالم  ،زالالا  :أناجالاله أبالالو
 ،ول ءل ال ال الالاهد الغاهالالع  ،ا زالالا  :أجلالالس اي للالالي زالالد لالالاال ٰ
حمع د يف فاال اللءوة.
اّلل ابن أ خلن الثقفا زالد للالا
[اممامة والسياسة ابن قتيبة ص  ]8٢زا  :وذكاوا أ لءد ٰ
ععاويالالة فقالالا  :اي أعالالر امل الالؤعلني إي أة تالالم عالالن لل الالد الغالالي اجلء الالا الءخ الالل ابالالن أ طال الالع  ،فق الالا
اّلل لو أ ألسن اللاا ععت
ععاوية ّٰ :لل أات ةدري عا زلتع أعا زولم الغ فو ٰ
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فلعلت لساى واظدا لكفاهالا لسالا للالي  ،وأعالا زولالم  :إااله جءالا فثكلتالم أعالم هالل رأيالت أظالدا
اّلل لالالو كالا لالاله ب تالا أظالد ا عالالن ةال واآلنالالا عالن ةالالا
زال ابرمع إي زتلالهع وأعالالا زولالم  :إاالاله خب الل فالو ٰ
افد ة ع زءل ةءله  ،فقا الثقفي فعلا ةقاةله إذاع زا  :للا لثما (اخل).
[الرايض النضرة للمحب الط ي ج  1ص  ]115زالا  :ولالن ابالن لءالاا ال وزالد حمالاله رجالل أكالا
اّلل عا رأيت رجم أطاا للفساله يف عتلالف عالن
للي لل ه السم يءافا القتا يو صفني الع فقا  :و ٰ
للي (لل ه السم ) ولقد كلت أراع هاج ظاحما الاأا ب الدع السال ف إىل الاجالل الالدارع ف قتلاله زالا :
أناجاله الواظالالدي  ،وزالالا ا الع يف ذنالالاهاع (ص  )99أناجالاله الوازالالدي ا زالالا  :وزالالا ابالالن ه الالا :
ظدفي عن أف به عن أهل العل أ للي بن أ طالالع لل اله السالم صالاا وهال خاصالاو بالي زاياالة
اّلل ذوزن عا ذاي محزة أو فالتحن ظصاللم
 :اي كت ءة اإلميا وةقد هو والزبر ابن العوا وزا  :و ٰ
 ،فقالوا  :اي دمحم فلز للا ظك حمعد بن ععاذ.
[ااستيعاب ابن عبد ال ج  1ص  ]05٢روى بسلدع لن ابن لءالاا زالا لعلالي لل اله السالم :
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صلا ٰ
أربل نصا ل ست ظد غرع  ،هو أو لا وللمي صلا عل رحمو ٰ
وحمالالل  ،وهالالو الالالذي كالالا لالواؤع ععالاله يف كالالل مظالالف  ،وهالالو الالالذي ص ال ععالاله يالالو فال ٰالا للالاله غالالرع  ،وهالالو
الالالذي غسالالله وأ نلالاله ز ال ع ( ،أزالالو ) وحم ال اي هالالذا احلالالدير يف الءالالاب اآلي عالالن احلالالاك يف عسالالتدرك
الصح حني.
[امصابة ابن ح ر ج  5القسم  6ص  ]19٢يف ةاعة ز س بن كال الطالاهي الكال مي ا فالج ،
زا  :زاأى يف اتريخ ال من للللدي أ ز س بن ك ظالدث حماللة حمالءل ل الاة ومخسالماهة لالن اللالي
السالالم فسالالمل علالاله أبالالو اخلالالر الطالقالالاي
صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ولالالن للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله ٰ
وخمو بن
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اّلل بن صالد املالاومي كلمال للاله  ،زالا  :ناجالت عالن بلالدي
صاحل وللي الطاامى وخمو بن لء د ٰ
وكلا أربعماهة ومخسني رجم فضلللا الطاي فلق لا رجل فصا لل لا فمث صويى فقتل علا يف كالل
عاة أميد عن عاهة رجل فءقا علا فمفة ومثااو رجالم فاحمالتاعلوع فالصعلم فالإذا هالو للالي بالن أ طالالع
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وهالالو يقسال غلالالاه بالالدر فالالوهءي لعلالالي لل الاله
السالالم فالالاةا بلالالا اللالالي صالاللا ٰ
لل الاله ٰ
السالم فلزعتاله ا احمالالتاذاته يف الالذهاب اىل أهلالالي فالاذ ي فتوجمالت ا رجعالالت ال اله بعالالد زتالل لثمالالا
فلزعت ندعته فكلت صاظع ركابه فالاختي بغلتاله فسالا الالد للالا رأحمالي فمسالّلل للالا رأحمالي وهالو
اّلل اي أفج يف لماك عدا.
يقو عد ٰ
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إن لواء النيب (ص) مع علي (ع) يف ك زحف
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]222روى بسلدع لن ابن لءاا زا  :لعلي لل ه السم أربالل
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ،
اّلل صاللا ٰ
نصا ل ست ظد  ،هو أو لا وأللمي صلا عالل رحمالو ٰ

وهو الذي كا لواؤع ععه يف كل مظف  ،والذي ص ععاله يالو املمالااا  ،وهالو الالذي غسالله وأ نلاله
ز ع (أزو ) وفسا يو املمالااا يف اهلالاعش ب الو أُظالد  ،ا إ احلالدير املالذكور زالد رواع ابالن لءالد الال
أيضا يف احمت عابه كما ةقد يف الءاب الساب (ص  )328رواع يف (ج  2ص .)457
[مســتدر الصــحيح أيض ـاف ج  6ص  ]26٢روى بس الاللدع لالالن عالالالم ابالالن يلالالار زالالا  :حمالالالت

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ع
اّلل صاللا ٰ
اّلل عن كا ظاعل رايالة رحمالو ٰ
حمع د بن جءر فقلت  :اي أاب لءد ٰ
ز الالا  :فلا الالا إي وز الالا  :إا الالم لان الي الء الالا فغض الالءت وف الالكوةه إىل إنواا الاله ع الالن القال الاامل فقل الالت  :أي
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فلاالا إي
اّلل صاللا ٰ
ةعلءو عن حمع د إي حمالالته عالن كالا ظاعالل رايالة رحمالو ٰ

وزا  :إام لاني الءا  ،زالوا  :إام حمالته وهو ناهف عن احللاج وزد يذ
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اّلل بالن
ابلء ت فسله اآل  ،فسالته فقا  :كا ظاعلما للي لل ه السالم  ،هكالذا َسعتاله عالن لءالد ٰ
لءاا  ،زا  :هذا ظدير صح ّلل ِّ
اإلحملا .
[أقول] ورواع ابالن حمالعد أيضالا يف طءقاةاله (ج  3ص  )15ابنالتمال يف اللفال  ،زالا  :فقالا ي
ععءد اجلمىن  :أى أن ك  ،كالا حيملمالا يف املسالر ابالن ع سالاة العءسالي فالاذا كالا القتالا أنالذها للالي
السم  ،وذكاع ا ع الطال ي أيضالا يف ذنالاهاع (ص  )75وزالا  :أناجاله أمحالد
بن أ طالع لل ه ٰ
يف امللازع.
[مســتدر الصــحيح أيض ـاف ج  6ص  ]088روى بسالاللدع لالالن ز ال س ابالالن أ ظالالام زالالا  :كلالالت

ابملديلالالة فء لالالا أى أطالالوال يف السالالوي إذ بلغالالت أظلالالار الزيالالت فاأيالالت زوعالالا جمتمعالالني للالالا فالالارا زالالد
ركع ابة وهو ي الت للالي بالن أ طالالع (لل اله السالم ) واللالاا وزالوال ظوال اله  ،إذ أزءالل حمالعد بالن
أ وزالالاص فوزالالف لل ال م فقالالا  :عالالا هالالذاع فقالالالوا رجالالل ي الالت للالالي بالالن أ طالالالع (لل الاله السالالم )
فتقالالد حمالالعد فالالافاجوا لالاله ظالالن وزالالف لل الاله فقالالا  :اي هالالذا للالالا عالالا ة الالت للالالي بالالن أ طالالالع (لل الاله
اّلل لل ه (وآله) وحمالل ع
اّلل صلا ٰ
السم ) أت يكن أو عن أحمل ع أت يكن أو عن صلا عل رحمو ٰ
اّلل
اّلل صالاللا ٰ
أت يكالالن أمهالالد اللالالااع أت يكالالن ألل ال اللالالااع وذكالالا ظالالن زالالا  :أت يكالالن نالالع رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يف
اّلل صالاللا ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل للالالا ابلتالالهع أت يكالالن صالالاظع رايالالة رحمالالو ٰ

غزواةالالهع ا احمالالتقءل القءلالالة ورفالالل يديالاله وزالالا  :اللم ال إ هالالذا ي الالت ول الالا عالالن أول اهالالم فالالم ةفالالاي هالالذا
اّلل عالالا ةفازلالالا ظالالن حمالالانت بالاله ابتالاله فاعتالاله للالالا هاعتالاله
اجلمالالل ظالالن ةالايم زالالدرةم  ،زالالا زال س  :فالالو ٰ
يف ةلم ا ظلار فاافل عاغه وعاى زا  :هذا ظدير صح ّلل للا فاط ال خني.
[مســند ا ِممــام أْحــد بــن حنبـ ج  2ص  ]6٣9روى بسالاللدع لالالن عقس ال زالالا  :ي أللمالاله إي لالالن
السالالم
ابالالن لءالالاا إ رايالالة اللالالي صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل كااالالت عالالل للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله ٰ
ورايالالة ا اصالالار عالالل حمالالعد بالالن لءالالا ة (احلالالدير) (أزالالو ) وذكالالاع ابالالن ظلالالا أيضالالا يف الالذيع التمالالذيع
اّلل لل ه
اّلل صلا ٰ
(ج  3ص  )475زا  :ولن عقس لن ابن لءاا كاات راية رحمو ٰ
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(وآل الاله) وحم الالل يف املال الواطن كلم الالا ع الالل لل الالي لل الاله الس الالم راي الالة املم الالاجاين وع الالل حم الالعد ب الالن لء الالا ة راي الالة
ا اصار.
[أسد الغابة ابن ا ج  0ص  ]14روى بسلدع لن فعلءة بن ابن أ عالم زا  :كالا حمالعد
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يف امل الواطن كلمالالا  ،فالالاذا كالالا وزالالت
اّلل صالاللا ٰ
بالالن لءالالا ة صالالاظع رايالالة رحمالالو ٰ
السم .
القتا أنذها للي بن أ طالع لل ه ٰ
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
[كنا العمال ج  5ص  ]185زا  :لن ابن لءا ة زا  :كااالت رايالة رحمالو ٰ
(وآله) وحمل يف املواطن كلما  ،رايالة املمالاجاين عالل للالي بالن أ طالالع لل اله السالم (احلالدير) زالا
 :أناجه ابن لساكا.
[طبقــاو ابــن ســعد ج  6القســم  2ص  ]20روى بسالاللدع لالالن زتالالا ة إ للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله
اّلل لل ه (وآله) وحمل يو بدر وامل اهد كلما.
اّلل صلا ٰ
السم كا صاظع لوامل رحمو ٰ

[الرايض النضرة ج  1ص  ]282زا  :لن ابن لءاا زا  :كا للي لل اله السالم آنالذا رايالة
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يالالو بالالدر زالالا احلالالاك  :يالالو بالالدر وامل الالاهد كلمالالا  ،زالالا :
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ
أناجه أمحد يف امللازع.
السالالم كالالا صالالاظع
[اهليثمــي يف جممع ـ ج  5ص  ]612زالالا  :ولالالن ابالالن لءالالاا إ لل الالا لل الاله ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يالالو بالالدر  ،وز ال س بالالن حمالالعد صالالاظع رايالالة للالالي لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
رايالالة رحمالالو ٰ
الس الالم  ،وص الالاظع راي الالة املم الالاجاين لل الالي لل الاله الس الالم يف امل الواطن كلم الالا  ،ز الالا  :رواع الط ال اي يف
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل كمالا بمالا لالم
ا وحم والكءر ( ،أزو ) راية املماجاين هالي رايالة اللالي صاللا ٰ

مما ةقد .

اّلل
[مس ــتدر الص ــحيح ج  6ص  ]222روى بس الاللدع ل الالن عقس ال ل الالن اب الالن لء الالاا إ رحم الالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل فل الااية إىل للا لل ه
صلا ٰ
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السالم يالو بالدر وهالو ابالالن ل الاين حماللة  ،زالا  :هالذا ظالالدير صالح ّلل للالا فالاط ال ال خني (أزالالو )
ورواع الء مقالالي أيضالالا يف حمالاللله (ج  6ص  )217وذكالالاع ابالالن لءالالد ال ال أيضالالا يف احمالالت عابه (ج  2ص
 )459وز الالا  :ذك الالاع السال الااج يف اتره الاله  ،وذك الالاع اهل ثم الالي يف جممع الاله (ج  6ص  )92وز الالا  :رواع
الط اي.
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
[كنا العمـال ج  5ص  ]1٣8زالا  :لالن ابالن لءالاا زالا  :كالا لالوامل رحمالو ٰ
السم ولوامل ا اصالار عالل حمالعد بالن لءالا ة  ،زالا
(وآله) وحمل يو بدر عل للي بن أ طالع لل ه ٰ
 :أناجه ابن لساكا (أزو ) ورواع ابن جايا أيضا يف اترهه (ج  2ص .)138
اّلل لل الاله
[جممــع اهليثمــي ج  ٣ص  ]220زالالا  :ولالالن ابالالن لءالالاا زالالا  :عالالا بقالي عالالل اللالالي صالاللا ٰ
اّلل بالن عسالعو زلالت  :فالاين كالا للالي لل اله السالم ع
(وآلاله) وحمالل يالو أُظالد إي أربعالة أظالده لءالد ٰ
زا  :ب دع لوامل املماجاين  ،زالا  :رواع الءالزار والطال اي ( ،أزالو ) زالد َسعالت آافالا أ رايالة املمالاجاين
اّلل لل ه (وآله) وحمل .
هي راية اللي صلا ٰ
[الــرايض النضــرة ج  1ص  ]282زالالا  :ولالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا  :كسالالاى يالالد للالالي لل الاله
اّلل لل ه (وآله) وحمالل  :ضالعوع يف يالدع
اّلل صلا ٰ
السم يو أُظد فسق اللوامل عن يدع فقا رحمو ٰ
ال ساى فااه صاظع لواهي يف الدا ا واآلناة  ،زا  :أناجه احلضاعا.
[مس ــند امم ــام أْح ــد ب ــن حنبـ ـ ج  6ص  ]2٣روى بس الاللدع ل الالن أ حم الالع د اخل الالدري يق الالو  :إ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل أنالذ الاايالة فمزهالا ا زالا  :عالن أينالذها حبقمالاع فلالامل فالالم
اّلل صاللا ٰ
رحمالو ٰ
() 1
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل :
فقا  :أى زا  :أع
 ،ا جامل رجل فقا  :أع  ،ا زا اللي صاللا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل
والذي كا وجه دمحم صلا ٰ

لط لما رجم ي يفا  ،هاك اي للي

________________

( )1أع  :أي ةلّلل وابتعد.
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اّلل لل الاله ن ال وفالالدك  ،وجالالامل بعلو مالالا وزديالالد ا ( ،أزالالو ) وذكالالاع اهل ثمالالي أيضالالا
فالااطل ظالالن فالالتّلل ٰ
يف جممعه (ج  9ص  )124وزا  :رواع أبو يعلا.
اّلل ابن بايدة لن أب ه زا  :ملا كالا
[أسد الغابة ابن ا ج  0ص  ]12روى بسلدع لن لءد ٰ
يالالو ن ال أنالالذ أبالالو بكالالا الل الوامل فلمالالا كالالا عالالن الغالالد أنالالذع لمالالا  ،وز الالل  :دمحم بالالن عسالاللمة  ،فقالالا
اّلل لل الاله ،
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :فعالالن ل الواها إىل رج الل ت ياجالالل ظالالن يفالالتّلل ٰ
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ
السالم
اّلل صلا ٰ
فصلا رحمو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل صمة الغداة  ،ا لا ابللالوامل فالدلا لل الا لل اله ٰ
اّلل بالن بايالدة يقالو :
وهو ي تكا ل ل ه فمسحمما ا فل ال ه اللوامل ففالتّلل  ،زالا  :فسالمعت لءالد ٰ

السم .
ظدفي أ إاه كا صاظع عاظع ال يعي لل ا لل ه ٰ
[الصواعق احملرقة ابن ح ر ص  ]٢٣زا  :وأناج أبالو يعلالا لالن أ هايالاة زالا  :زالا لمالا بالن
ةكالالو ي نصالاللة علمالالا أظالالع إي عالالن محالالا الالاللع ،
اخلطالالاب  :لقالالد أُلطالالا للالالي فالالمث نصالالا
فسال ل وعالالا هاليع زالالا  :ةزوجيالاله ابلتالاله  ،وحمالالكلاع يف املسالاللد وي حيالالل ي ف الاله عالالا حيالالل لالاله  ،والاايالالة يالالو
ن  ،زا  :وروى أمحد بسلد صح ّلل لن ابن لما وع.
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السالم كتب الصلا يوم احلديبية
إن علياف علي ٰ
[صحيا البخاري يف الصلا] ابب ك ف يكتع هذا عا صاحل فم ابن فم  ،روى بساللدع لالن
اّلل
اّلل صالاللا ٰ
اّلل للممالالا زالالا  :ملالالا صالالاحل رحمالالو ٰ
أ احمالالحاي زالالا َ :سعالالت ال ال امل بالالن لالالامب رضالالي ٰ
اّلل
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل أهالالل احلديء الالة كتالالع للالالي (لل الاله السالالم ) ب الاللم كتالالااب فكتالالع  :دمحم رحمالالو ٰ
اّلل لالو كلالت رحمالوي ت اقاةلالم ،
اّلل لل ه (وآله) وحمل فقالا امل الاكو  :ي ةكتالع دمحم رحمالو ٰ
صلا ٰ
اّلل
فقالالا لعلالالي لل الاله السالالم  :إخاله فقالالا للالالي (لل الاله السالالم )  :عالالا أى ابلالالذى أخالالاع فمحالالاع رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وصالالاحلم للالالا أ يالالدنل هالالو وأصالالحابه فمفالالة أاي وي يالالدنلوها إي
صالاللا ٰ

جبلءا السما فسالوع عا جلءا السما فقا  :القااب الا ف ه.
[أقــول] ورواع الءخالالاري أيضالالا يف اجلزيالالة واملوا لالالة عالل أهالالل احلالالاب بلحالالو أبسال يف ابب املصالالاحلة
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ملالا أرا أ يعتمالا أرحمالل
للا فمفالة أاي  ،زالا  :ظالدفي الال امل أ اللالي صاللا ٰ
إىل أهالالل عكالالة يسالالتاذا ل الالدنل عكالالة فافالالمطوا لل الاله أ ي يقال الالا إي فالالمث ل الالا وي يالالدنلما إي
جبلءا السما وي يدلو علم أظدا  ،زا  :فانذ يكتع ال اط ب لم للي بن أ طالع (لل ه
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اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل فقالالوا  :لالو للملالا
اّلل صلا ٰ
السم ) فكتع  :هذا عا زاضا لل ه دمحم رحمو ٰ
اّلل  ،فقالا  :أى
اّلل ت لعم ولءايعلاك ولكن اكتع  :هذا عا زاضا لل ه دمحم بالن لءالد ٰ
أام رحمو ٰ
اّلل  ،زالا  :وكالا ي يكتالع  ،زالا  :فقالا لعلالي لل اله السالم
اّلل رحمالو ٰ
اّلل وأى و ٰ
اّلل دمحم بن لءد ٰ
وٰ

اّلل ي أخالالاع أبالالدا  ،زالالا  :فارا الاله زالالا  :فالالاراع إايع
اّلل  ،فقالالا للالالي لل الاله السالالم  :و ٰ
 :أعالالّلل رحمالالو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ب الدع  ،فلمالا نالل وعضالا ا اي أةالوا لل الا (لل اله السالم )
فمحاع اللالي صاللا ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فقالا  :اعال ا
اّلل صاللا ٰ
فقالوا ُ :عالا صالاظءم فلرحتالل  ،فالذكا ذلالم لاحمالو ٰ
ارحتل.
[صــحيا مســلم يف كتــاب اجلهــاد والسـ ] يف ابب صالاللّلل احلديء الالة  ،روى بسالاللدع لالالن أ احمالالحاي
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل للالد الء الت صالاحله أهالل عكالة للالا أ
لن ال امل زا  :ملا أُظصا اللالي صاللا ٰ
يدنلما ف ق ا فماث وي يدنلما إي جبلءا السما الس ف وزاابه وي هالاج أبظالد ععاله عالن أهلمالا
اّلل
وي ميلالالل أظالالدا ميكالالر الالا ممالالن كالالا ععالاله  ،زالالا لعلالالي لل الاله السالالم  :اكتالالع ال الالاط ب للالالا  :بسال ٰ
(اخل).
اّلل بالالن عغفالالل املالالزي زالالا  :كلالالا عالالل اللالالي
[اهليثمــي يف جممع ـ ج  ٣ص  ]205زالالا  :ولالالن لءالالد ٰ
اّلل لز وجل يف القاآ  ،وكالا يقالل
اّلل لل ه (وآله) وحمل ابحلديء ة يف أصل ال لاة الي زا ٰ
صلا ٰ

اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل ولل الالا ب الالن أ طال الالع (لل الاله
ع الالن أغص الالا ال الاللاة لل الالا بم الالا الل الالي ص الاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل لعلالالي (لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
السالالم ) وحمالالم ل بالالن لمالالاو بالالني يديالاله  ،فقالالا رحمالالو ٰ
اّلل الالامحن الالاظ فانالذ حمالم ل ب الدع فقالا  :عالا اعالاال الالامحن الالاظ اكتالع
السم ) اكتع  :بس ٰ
اّلل
يف زض ال تلا عالالا اعالالاال  ،فقالالا  :اكتالالع ابَسالالم اللم ال  ،فكتالالع  :هالالذا عالالا صالالاحل لل الاله دمحم رحمالالو ٰ
أهل عكالة  ،فاعسالم حمالم ل بالن لمالاو ب الدع فقالا  :لقالد بلملالاك إ كلالت رحمالوله اكتالع يف زضال تلا
اّلل فكتالع
اّلل بن لءد املطلع وأى رحمالو ٰ
عا اعاال  ،زا  :أكتع هذا عا صاحل لل ه دمحم بن لءد ٰ
(احلدير) زا  :رواع أمحد.
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[الــرايض النضــرة ج  1ص  ]282زالالا  :لالالن ابالالن لءالالاا زالالا  :كالالا كاةالالع كتالالاب الصالاللّلل يالالو
احلديء الة للالالي بالالن أ طالالالع (لل الاله السالالم ) زالالا  :زالالا ععمالالا  ،فسالالالت للالاله الزهالالاي فضالالحم أو
ةءسال وزالا  :هالو للالي (لل اله السالم ) ولالو حمالالت هالؤيمل لقالالوا هالو لثمالا ال يعالي بالي أع الة ال زالا :
ناجه يف امللازع والغساي.
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اّلل قلب لالميان
إن علياف امتحن ٰ
[صــحيا الذمـ ي ج  ]1يف علازالع للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم روى بسالاللدع لالالن ربعالالا بالالن
ظالااش  ،ظالالدفلا للالالي بالالن أ طالالالع (لل الاله السالالم ) ابلاظءالالة زالالا  :ملالالا كالالا يالالو احلديء الالة نالالاج ال لالالا
اّلل نالالاج
ىا عالالن امل الالاكني فال م حمالالم ل ابالالن لمالالاو  ،وأىا عالالن رؤحمالالامل امل الالاكني فقالالالوا  :اي رحمالالو ٰ
ال م ىا عن أبلاهلا وإنواالا وأرزاهلا ول س هل فقه يف الدين وإ الا ناجالوا فالاارا عالن أعواللالا وضال اللا
اّلل لل اله (وآلاله)
فار ه ال لالا  ،زالا  :فالا ت يكالن هلال فقاله يف الالدين حماللفقمم  ،فقالا اللالي صاللا ٰ
اّلل للال ك عالالن يضالالاب رزالالابك ابلسال ف للالالا الالالدين زالالد
وحمالالل  :اي عع الالا زالايش لتلالالتمن أو ل ءعالالثن ٰ
اّللع فقالالا لالاله أبالالو بكالالا  :عالالن هالالو اي رحمالالو
اّلل زلءالاله للالالا اإلميالالا  ،زالالالوا  :عالالن هالالو اي رحمالالو ٰ
اعالالتحن ٰ
اّللع زالالا  :هالالو ناصالالف اللعالالل وكالالا ألطالالا لل الالا لل الاله السالالم
اّللع وزالالا لمالالا  :عالالن هالالو اي رحمالالو ٰ
ٰ
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
اعله هصفما  ،زا  :ا التفت ال لا للي لل اله السالم فقالا  :إ رحمالو ٰ

وحمالالل زالالا  :عالالن كالالذب للال ٰالي عتعمالالدا فل تءالوأ عقعالالدع عالالن اللالالار ( ،أزالالو ) وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز
العما (ج  6ص  )417وزا  :أناجه ابن جايا وصححه.
[خصائص النسائي ص  ]22روى بسلدع لن ربعي لن للي لل ه السم زا  :جامل اللي صلا
اّلل لل ه (وآله) وحمل أىا عن زايش
ٰ
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فقالوا  :اي دمحم إى جرااالم وظلفالاؤك وإ عالن لء الدى زالد أةالوك لال س ال رغءالة يف الالدين وي رغءالة يف
بكالا  :عالا ةقالو ع فقالا  :صالدزوا إاال
الفقه إ ا فالاوا عالن ضال اللا وأعواللالا فالار ه ال لالا  ،فقالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ا زالالا لعمالالا  :عالالا ةقالالو ع زالالا :
جلرااالالم وظلفالالاؤك فتغالالر وجالاله اللالالي صالاللا ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ا زالالا  :اي عع الالا
صالالدزوا إا ال جلرااالالم وظلفالالاؤك فتغالالر وجالاله اللالالي صالاللا ٰ
اّلل زلءالاله ليميالالا ف ضالابك للالالا الالالدين أو يضالالاب
اّلل للال ك رجالالم عالاللك اعالالتحن ٰ
اّلل ل ءعالالثن ٰ
زالايش و ٰ
اّللع زالالا :
اّللع زالالا  :ي زالالا لمالالا  :أى هالالو اي رحمالالو ٰ
بعضالالك  ،زالالا أبالالو بكالالا  :أى هالالو اي رحمالالو ٰ
ي ولكن ذلم الذي هصف اللعل وزد كا ألطا لل ا لل اله السالم اعالم هصالفما ( ،أزالو ) ورواع
احلالالاك أيضالالا يف عسالالتدرك الصالالح حني (ج  2ص 137و يف ج  4ص  )298وذكالالاع املتقالالي أيضالالا
يف كلز العما (ج  6ص  )396وزا أناجاله أمحالد وابالن جايالا وصالححه (ويف ص  )417وزالا :
أناجه ابن أ ف ءة وابن جايا وحيىي بن حمع د.
[اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ج  2ص  ]266روى بسلدع لن ربعا بن ظااش زالا َ :سعالت
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
لل ا لل ه السم يقو وهو ابملداهن  :جامل حمالم ل بالن لمالاو إىل اللالي صاللا ٰ
فقا  :إاه زد ناج ال م ىا عالن أرزاهلالا لال س ال الالدين ةع الذا فالار ه لل لالا  ،فقالا لاله أبالو بكالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :لالالن ةلتم الوا اي عع الالا
اّلل صالاللا ٰ
اّلل فقالالا رحمالالو ٰ
ولمالالا  :صالالدي اي رحمالالو ٰ

اّلل زلءالاله ابإلميالالا يضالالاب أللالالازك وأاالالت جمفلالالو ( )1للالاله
اّلل للال ك رجالالم اعالالتحن ٰ
زالايش ظالالن يءعالالر ٰ
اّللع زالالا  :ي  ،زالالا لالاله لمالالا  :أى هالالو اي رحمالالو
إجفالالا الالاللع  ،فقالالا أبالالو بكالالا  :أى هالالو اي رحمالالو ٰ
اّلل
اّللع زالالا  :ي ولكلالاله ناصالالف اللعالالل  ،زالالا  :ويف كالالف للالالي لل الاله السالالم اعالالل هصالالفما لاحمالالو ٰ
ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل (أزالالو ) ورواع بطايال آنالالا أيضالالا يف (ج  8ص  )433ورواع الطحالالاوي
صالاللا ٰ
أيضا يف فاا ععاىن اآلاثر (ج  2ص  )418رتصاا.
__________________

( )1جفل الءعر ابجل والفامل ا الم  :زفز وفا .
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السالم يع عن
إن النيب (ص) خيطب وعلي علي ٰ
[ص ـ ــحيا أيب داود] يف اجلال ال الزمل اخل ال الالاعس والع ال ال الاين ابب يف الانص ال الالة أي يف ل ال الالءس احلمال ال الاامل (ص
اّلل صاللا
 )116زا  :ظدفلا عسالد أبالو ععاويالة لالن هالم بالن لالاعا لالن أب اله زالا  :رأيالت رحمالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل الالالىن هطالالع للالالا بغلالالة ولل الاله بالالا أمحالالا وللالالي لل الاله السالالم أعاعالاله يعال للالاله ،
ٰ
(أزو ) ورواع الء مقي أيضا يف حملله (ج  3ص .)247
[أسد الغابة ابـن ا ـ ج  1ص  ]255زالا  :روى هالم بالن لالاعا الكالويف لالن رافالل بالن لمالاو
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل هطالالع يالالو اللحالالا ظالالني ارةفالالل الضالالحا للالالا
اّلل صالاللا ٰ
زالالا  :رأيالالت رحمالالو ٰ

بغلة فمءامل وللي لل ه السم يع لله واللاا بني زاه وزالالد  ،احلالدير ( ،أزالو ) ورواع أيضالا يف
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
(ج  3ص  )89لن هم بن لالاعا املالزي لالن أب اله زالا  :رأيالت اللالي صاللا ٰ
هطالالع اللالالاا الالالىن للالالا بغلالالة ب ضالالامل ولل الاله بالالا أمحالالا ورجالالل عالالن أهالالل بالالدر يع ال للالاله (زالالا ) وزالالا
ابااه بن ععاوية  :وللا بن أ طالع لل ه السم يع لله.
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[أســد الغابــة أيضـاف ج  5ص  ]22يف ةاعالة ىفالالل بالالن لمالالاو املالالزي إاالاله زالالا  :إي يالالو ظلالالة الالالو اع
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل صاللا ٰ
مخاحمي أو فوي مخاحمي فانذ ب الدي أ ظالن ااتمالا ىب إىل رحمالو ٰ
وهو وازف للا بغلة له فمءامل هطع اللاا وللالي (لل اله السالم ) يعال للاله فتخللالت الاظالا ظالن
أزالالو للالالد ركالالاب الءغلالالة ا أضالالاب ب الالدى كلت ممالالا يف ركءتالاله فمس الحت السالالاي ظالالن بلغالالت القالالد ا
أ نل يدى هذع بني اللعل والقد فااه ل خ ل إي أي أجد با زدعه السالة للا كفي.
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إن علياف صعد على منكب النيب لكسر ا صنام
[خصائص النسائي ص  ]62روى بساللدع لالن أ عالاـ زالا  :زالا للالي (لل اله السالم ) ااطلقالت
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل ظن أة لا الكعءة فصعد رحمو ٰ
اّلل صلا ٰ
عل رحمو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل صاللا ٰ
وحمل للا علكي فلمض به للالي (لل اله السالم ) فلمالا رأى رحمالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وجلالالس ي وزالالا ي :
ضالالعفا زالالا ي  :اجلالالس فللسالالت فلالالز اللالالي صالاللا ٰ
اصالعد للالالا علكال فصالعدى للالالا علكء الاله فالاللمض ىب  ،فقالالا للالالي (لل الاله السالالم ) إاالاله ه الالل إي إي
لالالو ف ال ت لللالالت أف ال السالالمامل  ،فصالالعدى للالالا الكعءالالة ولل مالالا كثالالا عالالن صالالفا أو الالاا فلعلالالت

اّلل
ألاجلالاله ميلالاله مي لالالا ومشالالاي وزالالداعا وعالالن بالالني يديالاله وعالالن نلفالاله ظالالن احمالالتمكلت علالاله  ،فقالالا االالي ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :إزذفه فقالذفت باله فكسالاةه كمالا ةكسالا القالواريا ا ازلالت فااطلقالت أى
صلا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل استء ظن ةواريلا ابلء وى ن ة أ يلقاى أظد.
اّلل صلا ٰ
ورحمو ٰ
[أقــول] ورواع احلالالاك أيضالالا يف عس الالتدرك الصالالح حني (ج  2ص  )366وزالالا ف الاله  :فص الالعدى
اّلل لل ه (وآله)
اّلل صلا ٰ
فوي الكعءة وةلحا رحمو ٰ
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وحمالالل فقالالا ي  :أل ال صالاللمم ا ك ال صالالل ز الايش  ،وكالالا عالالن الالاا عوةالالدا أبوات عالالن ظديالالد إىل
اّلل لل ه (وآلاله)
اّلل صلا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :لاجله ورحمو ٰ
اّلل صلا ٰ
ا ر  ،فقا ي رحمو ٰ
َ
وحمالل يقالو ي  :إياله إياله ( )1جاء َح وزه َْلاِذ إن َْلاِذ ٰكن زهوْذا فلال أم ألاجلاله
ظالالن احمالالتمكلت علالاله فقالالا  :إزذفالاله فقذفتالاله فتكسالالا وةا يالالت عالالن فالالوي الكعءالالة فااطلقالالت أى واللالالي
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحم الالل اسالالعا ون ال لا أ ي الااى أظالالد عالالن ز الايش وغالالره  ،زالالا للالالي لل الاله
صالاللا ٰ
السالالم  :فمالالا صالالعد بالاله ظالالن السالالالة (ااتمالالا)  ،ورواع أمحالالد بالالن ظلءالالل أيضالالا يف عسالاللدع (ج  1ص
 84وص  )151رتص الاا  ،وذك الالاع املتقالالي أيض الالا يف كلالالز العم الالا (ج  6ص  )417وزالالا  :أناج الاله
اللض الالاة (ج  2ص

ابالالن أ ف ال ءة وأب الالو يعل الالا وابالالن جاي الالا  ،وذكالالاع ا الالع الط ال ي أيض الالا يف ال الااي
 )211وزا  :أناجه أمحد وصاظع الصفوة  ،وأناجه احلاكمي.
[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]5روى بسالاللدع لالالن أ عالالاـ ا حمالالدي لالالن للالالي لل الاله السالالم ،
اّلل لل اله (وآلالاله) وحمالل أ أب الالت للالا فاافالاله ونالالاج
اّلل صالاللا ٰ
زالا  :ملالالا كالا الل لالالة الالي أعالالاي رحمالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحم الالل إىل ا ص الاللا فقالالا  :اجل الالس
اّلل ص الاللا ٰ
عالالن عكالالة عم الالاجاا ااطل ال رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل للالالا علكالالي ا زالالا :
اّلل صالاللا ٰ
فللسالالت إىل جلالالع الكعءالالة ا صالالعد رحمالالو ٰ
اّلل
ااالالض فلمضالالت فلمالالا رأى ضالالعفي حتتالاله زالالا  :اجلالالس فللسالالت فاازلتالاله لالالىن وجلالالس ي رحمالالو ٰ

اّلل لل ه (وآله) وحمل ا زا ي  :اي للي إصعد للا علكالي فصالعدى للالا علكء اله ا االض
صلا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل ون ل ي إي لو ف ت الت السمامل وصالعدى إىل الكعءالة
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فالق الالت صالاللمم ا كال  ،وكالالا عالالن الالاا عوةالالدا
اّلل صالاللا ٰ
 ،وةلحالالا رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :لاجلالاله فعاجلالالت
اّلل صالاللا ٰ
أبوات عالالن ظديالالد إىل ا ر  ،فقالالا ي رحمالالو ٰ
اّلل لل ه
اّلل صلا ٰ
فما ملت ألاجله ويقو رحمو ٰ

_______________

( )1إيه  :بكسا اهلمزة وال الامل املثلالاة التحتاا الة ا اهلالامل  ،إحمال فعالل لمحمالتزا ة عالن ظالدير أو
فعل  ،وزد ةؤكد بلفاة عثلما.
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(وآلالاله) وحمالالل  :إيالاله إيالاله  ،فلال أم ألاجلالاله ظالالن احمالالتمكلت علالاله فقالالا  :زالاله فدزقتالاله فكسالاةه وازلالالت
زا  :هذا ظدير صح ّلل اإلحملا ( ،أزالو ) ورواع اخلط الع الءغالدا ي أيضالا يف اترهاله (ج  13ص
.)312

َُْ ٰ َ َ ْ
ح َ ُّ
[الاخمشري يف الكشاف] يف ةفسر زولاله ةعالاىل  :وْ جاء َ
َُ َ
اّلل
اللا
ص
اّلل
الو
حم
لا
الل
ي
ج
الا
ز
التّلل
ف
ال
الو
ي
الة
ي
اآل
الذع
ه
الت
ل
ز
ا
الا
مل
و
:
الا
ز
الاى
حم
ا
الورة
حم
يف
زهوْا
ٰ
ٰ

َ َ َ َ َ ْ ٰ ُ َّ َ ْ ٰ َ ٰ َ
اِ ٰكن
اِ إْن َْل ْ
وزه َْل ْ

لل اله (وآلاله) وحمالل  :نالذ رصالاةم ا القمالا ال يعالي ا صاللا ال فلعالل أيي صاللما صاللما وهالو يلكالت
ٰ َ َ ْ َ ُّ َ َ َ َ َ ْ ٰ ُ
اِذ ف لكالع الصالل لوجماله ظالن ألقاهالا ع عالا
ابملخصاة يف ل له ويقالو  :جاء َح وزه َْل ْ

اّلل
وبقالالا صالالل نزالالالة فالالوي الكعءالالة وكالالا عالالن ز الواريا صالالفا  ،فقالالا  :اي للالالي إر بالاله فحملالاله رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالل ظالالن صالالعد فاعالا بالاله فكسالالاع فلعالل أهالالل عكالالة يتعلءالو ويقولالالو  :عالالا
صاللا ٰ
رأيلا رجم أحمحا عن دمحم.
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ابب

السالم بعث النيب (ص) ب اءة
إن علياف علي ٰ
وأرلع أاب بكر
اّلل
[صحيا الذمـ ي ج  1ص  ]296روى بساللدع لالن أاالس بالن عالالم زالا  :بعالر اللالي صاللا ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ب ال املة عالالل أ بكالالا ا لالالاع فقالالا  :ي يلءغالالي ظالالد أ يءل ال هالالذا إي رجالالل عالالن
أهلي فدلا لل ا (لل ه السالم ) فالطالاع إايع ( ،أزالو ) ورواع اللسالاهي أيضالا يف نصاهصاله (ص )21
وأمحد بن ظلءل أيضالا يف عساللدع (ج  3ص  )283والسال وطي أيضالا يف الالدر امللثالور يف ذيالل ةفسالر
َ ٌَ َ َ ه
ُ
وهل وزالا  :أناجاله ابالن أ فال ءة وأمحالد والمعالذي  ،وظسالله ،
ّٰلل َو َس ْ ْ
زولاله ةعالاىل  :ب ٰبَءة ْمن َ ْ
وأبو ال خ وابن عا ويه لن أاس.
اّلل
[صحيا الذم ي أيضاف ج  1ص  ]296روى بسلدع لالن ابالن لءالاا زالا  :بعالر اللالي صاللا ٰ
لل ه (وآله) وحمل أاب بكا وأعاع أ يلا ى ؤيمل الكلمالاى  ،ا أةءعاله لل الا (لل اله السالم ) فء لالا أبالو
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل القصالوامل فخالاج أبالو
اّلل صاللا ٰ
بكا يف بعض الطايال إذ َسالل رغالامل ىزالة رحمالو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فالاذا هالو للالي (لل اله السالم ) فالدفل ال اله
اّلل صاللا ٰ
بكا فزلالا فاالن أااله رحمالو ٰ

اّلل لل ه (وآله) وحمل وأعا لل ا
اّلل صلا ٰ
كتاب رحمو ٰ
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(لل الاله السالالم ) أ يلالالا ي الالؤيمل الكلمالالاى (احلالالدير) ا روى لالالن ميالالد بالالن يث الالل زالالا  :حمالالاللا لل الالا
(لل ه السم ) أبي فيمل بعثالت يف احللالةع زالا  :بعثالت أبربالل أ ي يطالوال ابلء الت لالااي  ،وعالن
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل لمالالد فمالالو إىل عدةالاله وعالالن ت يكالالن لالاله لمالالد فاجلالاله
كالالا ب لالاله وبالالني اللالالي صالاللا ٰ
أربعة أفما  ،وي يدنل اجللة إي افس عؤعلة  ،وي جيتمل امل اكو واملسلمو بعد لاعم هذا.
[خصــائص النســائي ص  ]14روى بسالاللدع لالالن ميالالد بالالن يث الالل لالالن للالالي لل الاله السالالم  :إ رحمالالو
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحمالالل بع الالر ب ال املة إىل أه الالل عكالالة ع الالل أ بك الالا  ،ا أةءع الاله بعل الالي (لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
ٰ
الس الالم ) فق الالا ل الاله  :ن الالذ الكت الالاب ف الالاعض ب الاله إىل أه الالل عك الالة  ،ز الالا  :فلحق الاله فان الالذ الكت الالاب عل الاله

اّلل لل ه (وآله) وحمل  :أاز يف فالاملع زالا :
اّلل صلا ٰ
فااصاال أبو بكا وهو ك ع فقا لاحمو ٰ
ي  ،إي أي أُعاى أ أبلغه أى أو رجل عن أهل ب ي.
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
[خصـائص النسـائي أيضـاف ص  ]14روى بساللدع لالن حمالعد زالا  :بعالر رحمالو ٰ

(وآله) وحمالل أاب بكالا بال املة ظالن إذا كالا بالءعض الطايال أرحمالل لل الا (لل اله السالم ) فانالذها علاله ا
اّلل لل ه (وآله) وحمالل  :ي يالؤ ى لالىن إي
اّلل صلا ٰ
حمار ا فوجد أبو بكا يف افسه  ،فقا رحمو ٰ
َٰ ٌَ
َءة
أى أو رجل عي ( ،أزو ) وذكاع الس وطي أيضا يف الدر امللثور يف ذيل ةفسالر زولاله ةعالاىل  :بب
َ َ ه
ُ
وهل ابنتمال يسر يف اللف  ،وزا  :أناجه ابن عا ويه لن حمعد بن أ وزاص.
ّٰلل َو َس ْ ْ
ْمن َ ْ
[تفس ـ ابــن لريــر ج  24ص  ]0٣روى بسالاللدع لالالن ميالالد بالالن يث الالل زالالا  :ازلالالت ب الااملة فءعالالر الالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل أاب بكالالا ا أرحمالالل لل الالا (لل الاله السالالم ) فانالالذها علالاله  ،فلمالالا
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ
رجل أبو بكا زا  :هل از يف فاملع زا  :ي ولكي أعاى أ أبلغما أى أو رجل عن أهل ب ن.
[تفس ابن لرير أيضاف ج  24ص  ]0٣روى بسلدع لن ابن لءاا :
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اّلل لل ه (وآله) وحمل بعر أاب بكا ب املة ا أةءعه لل الا (لل اله السالم ) فانالذها
اّلل صلا ٰ
إ رحمو ٰ
يف فيع زا  :ي (احلدير).
اّلل ظدث َّ
عله  ،فقا أبو بكا  :اي رحمو ٰ
[تفسـ ابــن لريــر أيضـاف ج  24ص  ]0٢روى بسالاللدع لالالن السالالدي زالالا  :ملالالا ازلالالت هالالذع اآلايى

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل عالل أ بكالا وأعالاع للالا احلالج
اّلل صاللا ٰ
إىل رأا أربعني آية بعر الن رحمالو ٰ
 ،فلما حمار فءل ال لاة عن ذي احلل فة أةءعه بعلي لل ه السم فانذها عله  ،فاجالل أبالو بكالا إىل
اّلل أب أاالت وأعالي أاالز يف فالاي فاليملع زالا :
اّلل لل ه (وآله) وحمل فقالا  :اي رحمالو ٰ
اللي صلا ٰ
ي ولكن ي يءل لي غري أو رجل عي (احلدير).
اّلل
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]52روى بسلدع لن ع ل بن لمر الل ثي زا  :أة ت لءد ٰ
بن لما فسالته لن للي لل ه السالم فالااتماي ا زالا  :أي أُظالدفم لالن للالي (لل اله السالم ) هالذا
اّلل لل ه (وآله) وحمل يف املسلد  ،وهذا ب ت للي (لل اله السالم ) إ رحمالو
اّلل صلا ٰ
ب ت رحمو ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل بعالالر أاب بكالالا ولمالالا بال املة إىل أهالالل عكالالة فااطلقالالا فالالاذا الالا بااكالالع
اّلل صالاللا ٰ
ٰ
اّلل
فقالاي  :عالن هالالذاع زالا  :أى للالي اي أاب بكالالا هالاى الكتالالاب الالذي ععالم زالالا  :وعالا ىلع زالالا  :و ٰ
عا للمت إي نرا  ،فانذ للي (لل ه السم ) الكتاب فذهع به ورجل أبو بكا ولمالا إىل املديلالة
اّللع زالا  :عالا لكمالا إي نالر ولكالن ز الل ي  :إااله ي يءلال للالم إي أاالت أو
فقاي  :عا للا اي رحمو ٰ
رجل علم.

[مسند اممام أْحد بن حنبـ ج  2ص  ]6روى بساللدع لالن ميالد بالن يث الل لالن أ بكالا  :إ اللالي
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل بعثالاله بال املة هالالل عكالالة  ،ي حيالالج بعالالد العالالا ع الالاك وي يطالالوال ابلء الالت
صالاللا ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
لالااي  ،وي يالالدنل اجللالالة إي افالالس عسالاللمة  ،عالالن كالالا ب لالاله وبالالني رحمالالو ٰ
اّلل بايمل عن امل اكني ورحموله  ،زا  :فسار ا فماث ا زا لعلا
وحمل عدة فاجله إىل عدةه  ،و ٰ
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(لل اله السالم )  :إحلقالاله فالا للال ٰالي أاب بكالا وبلغمالالا أاالت  ،زالالا  :ففعالل  ،زالالا  :فلمالا زالالد للالا اللالالي
يف فاليملع زالا  :عالا ظالدث
اّلل لل ه (وآله) وحمل أبو بكا بكا وزالا  :اي رحمالو ٰ
صلا ٰ
اّلل ظالدث ٰ
ف م إي نر ولكن أعاى أ ي يءلغه إي أى أو رجل عي.
[أقــول] وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  1ص  )246وزالالا  :أناجالاله ابالالن نزميالالة وأبالالو
لوااة والدار زطي يف ا فاا  ،وذكا ا ع الط ي أيضا ظديثا يف هذا املعالىن يف ذنالاهاع (ص )69
وزا يف آناع  :غر أاه ي يءل لي غري أو رجل عي ال يعي لل ا ال ا زا  :أناجه أبو ظاني.
[مســند اممــام أْحــد بــن حنبـ ج  2ص  ]252روى بسالاللدع لالالن ظالاللش لالالن للالالي لل الاله السالالم ،
اّلل
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل لالالا اللالالي صالاللا ٰ
زالالا  :ملالالا ازلالالت ل الالا آايى عالالن بالااملة للالالا اللالالي صالاللا ٰ
اّلل لل ه (وآلاله)
لل ه (وآله) وحمل أاب بكا فءعثه ا يستقاهما للا أهل عكة  ،ا لاي اللي صلا ٰ
وحمالالل فقالالا ي  :أ رك أاب بكالالا فح ثمالالا حلقتالاله فخالالذ الكتالالاب علالاله فاذهالالع بالاله إىل أهالالل عكالالة فالالازاأع
اّلل لل الاله (وآلالاله)
لل ال م فلحقتالاله ابجلحفالالة فانالالذى الكتالالاب علالاله  ،فاجالالل أبالالو بكالالا إىل اللالالي صالاللا ٰ
اّلل االالز يف فالالاملع زالالا  :ي ولكالالن ج ه الالل جالالاملىن فقالالا  :لالالن يالالؤ ى للالالم
وحمالالل فقالالا  :اي رحمالالو ٰ
إي أا الالت أو رج الالل عل الالم ( ،أز الالو ) وذك الالاع املتق الالي أيض الالا يف كل الالز العم الالا (ج  1ص  )246وز الالا .
أناجه أبو ال خ وابن عا ويه.
[مسند اممام أْحد بن حنب أيضـاف ج  2ص  ]664روى بساللدع لالن لمالاو بالن ع مالو زالا  :إي
جلالالالس إىل ابالالن لءالالاا إذ أاتع ةسالالعة ره ال فقالالالوا  :اي بالالن لءالالاا إعالالا أ ةقالالو ععلالالا وإعالالا أ ختلالالوى
هالالؤيمل فقالالا ابالالن لءالالاا  :بالالل أزالالو ععكال ال زالالا  :فلالالامل يالاللفض فوبالاله ويقالالو  :أال وةالالف وزعالوا يف
رجالالل لالاله ل الالا (إىل أ زالالا ) زالالا  :ا بعالالر فالالمى بسالالورة التوبالالة فءعالالر لل الالا (لل الاله السالالم ) نلفالاله
فانذها عله زا  :ي يالذهع الا إي رجالل عالي وأى علاله (احلالدير) (أزالو ) وزالد ةقالد كاعاله يف ابب
آية التطمر (ج  1ص  )231ورواع اللساهي
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أيضالالا يف نصاهصالاله (ص  )8وزالالا  :وبعالالر أاب بكالالا بسالالورة التوبالالة وبعالالر لل الالا لل الاله السالالم نلفالاله
(اخل)  ،وذك الالاع ا الالع الطال ال ي أيض الالا يف الال الااي اللض الالاة (ج  2ص  )213وز الالا  :أناج الاله بتماع الاله
أمحالالد واحلالالاف أبالالو القاحم ال الدع الالقي يف املوافقالالاى ويف ا ربع الالني الط الوا  ،زالالا  :وأن الالاج اللس الالاهي
بعض الاله (ااتم الالا) وذك الالاع اهل ثم الي أيض الالا يف جممع الاله (ج  9ص  )119وز الالا  :رواع أمح الالد والط ال اي يف
الكءر وا وحم ابنتصار.
َ
َ ٰ ٌَ َ ه
ُ
ذوهل  ،زالالا :
[الســيوطي يف الــدر املنثــور] يف ذيالالل ةفسالالر زولالاله ةعالالاىل  :بذ
ّٰلل َو َسذ ْ ْ
ذبَءة ْمذذن َ ْ
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
وأناج ابن ظءا وابن عا وياله لالن أ حمالع د اخلالدري زالا  :بعالر رحمالو ٰ
وحمالالل أاب بكالالا يالالؤ ي للالاله ب الااملة فلمالالا أرحمالالله بعالالر إىل للالالي (لل الاله السالالم ) فقالالا  :اي للالالي إاالاله ي
يالؤ ى لالالىن إي أى أو أاالالت فحملالاله للالالا ىزتالاله العضالالءامل فسالار ظالالن حلال أبىب بكالالا فانالالذ علالاله بالااملة ،
اّلل لل الاله (وآلاله) وحمالالل وزالد نلالاله عالن ذلالالم رافالة أ يكالالو زالد أاالالز ف الاله
فالاةا أبالالو بكالا اللالالي صاللا ٰ

اّلل
اّللع (وحمالالاي احلالالدير) إىل أ ذكالالا زالالو اللالالي صالاللا ٰ
فالاليمل  ،فلمالالا أاتع زالالا  :عالالا ي اي رحمالالو ٰ
لل ه (وآله) وحمل  :ي يءل لي غري أو رجل عي.
[مث] إ ها هلا ظديثا يلاحمع ذكالاع يف ناكالة هالذا الءالاب  ،وهالو عالا ذكالاع املتقالي يف كلالز العمالا
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل أ يءالي هلال
(ج  6ص  )399زا  :لن جابا ملا حمالا أهالل زءالا اللالي صاللا ٰ

اّلل لل ه (وآله) وحمل  :ل ق بعضك فركع اللازالة  ،فقالا أبالو بكالا
اّلل صلا ٰ
عسلدا  ،زا رحمو ٰ
فاكءما وظاكما فل ةلءعر فاجل وزعد  ،فقالا لمالا فاكءمالا فحاكمالا فلال ةلءعالر  ،فاجالل فقعالد  ،فقالا
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
للي لل اله السالم فلمالا وضالل رجلاله يف غالام الاكالاب وفءالت باله زالا رحمالو ٰ
وحمل  :اي للالي أرخ معاعمالا وااءالؤ للالا عالدارها فااالا عالاعورة زالا  :أناجاله الطال اي ( ،أزالو ) وذكالاع
اهل ثمي أيضا يف جممعه (ج  4ص  )11وزا  :رواع الط اي يف الكءر.
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ابب
السالم بعث النيب (ص) اىل اجلن
إن علياف علي ٰ
ليدعوهم إىل امسالم
[امصابة ابـن ح ـر ج  0القسـم  2ص  ]165يف ةاعالة لافطالة بالن مشالااا اجلالي عالن بالي الاا ،
اّلل
ذكالالا لالالن اخلااهطالي يف اهلواةالالف ظالالديثا عسالاللدا لالالن حمالاللما الفارحمالالا زالالا  :كلالالا عالالل اللالالي صالاللا ٰ
اّلل فالا لل اله ،
لل ه (وآله) وحمل يف عسلدع يف يالو عطالر فسالمعلا صالوى السالم لل الم اي رحمالو ٰ

اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل  :ع الالن أا الالتع ز الالا  :أى لافط الالة أة ت الالم عس الاللما
اّلل ص الاللا ٰ
فق الالا ل الاله رحم الالو ٰ
وااتسالع لالاله كمالا ذكالالاى  ،فقالالا  :عاظءالا بالالم إبمالا للالالا يف صالالورةم  ،زالا حمالاللما  :فامالا للالالا فال خ
أرث أفعا وإذا بوجمه فعا غل عتكافف  ،وإذا ل لاع ع قوزتا طوي  ،وله ف يف صالدرع أا الاب
اب ية طوا  ،وإذا يف أصابعه أبفار رال ع كاا اب السءاع فاز عاى عله جلو ى  ،فقا ال ال خ :
اّلل أرحمل ععي عن يدلو عالة عن زوعا إىل اإلحمم وأى أر ع ال م حماملا (زالا ) ابالن ظلالا
اي اي ٰ
فذكا ال يعي اخلااهطي ال زصة طويلة يف بعثه ععه للي بن أ طالالع (لل اله السالم ) فاركءاله للالا بعالر
اّلل ،
وأر ال حملما وإا ازلوا يف وا ي مرع ف ه وي فلا  ،وإ لل ا لل ه السم أكثالا عالن ذكالا ٰ

ا صلا حملما ابل خ الصءّلل  ،ا زا نط ءا ال يعي لل ا لل ه السم ال فتذعاوا لل ه فدلا بدلامل
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طويل  ،فلزلت صوال أظازالت كثالرا  ،ا أذلالن عالن بقالا وأزالاوا ابإلحمالم ورجالل بعلالي لل اله السالم
اّلل لل ه (وآله) وحمالل لعلالي (لل اله السالم ) ملالا زالع زصالتم أعالا إاال ي
وحملما  ،فقا اللي صلا ٰ
يزالو لم هاهءني إىل يو الق اعة.
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ابب

السالم يقات على أتوي القرآن
إن علياف علي ٰ
كما قات النيب (ص) على تنايل
[خصائص النسائي ص  ]04روى بسلدع لن أ حمالع د اخلالدري زالا  :كلالا جلوحمالا الاالا رحمالو
اّلل لل ه (وآله) وحمل فخاج ال لا زالد ااقطالل فسالل اعلاله فاعالا باله إىل للالي (لل اله السالم )
اّلل صلا ٰ
ٰ
فقا  :إ علك رجم يقاةل اللاا للا هويل القاآ كما زاةلت للا ةلزيله  ،زا أبالو بكالا  :أىع
زا  :ي زا لما  :أىع زا  :ي  ،ولكن ناصف اللعل.
اّلل
[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]211روى بط الايقني لالالن أ حمالالع د زالالا  :كلالالا عالالل رحمالالو ٰ
اّلل لل اله (وآلالاله) وحمالل فااقطعالالت اعلاله فتخلالالف للالي (لل الاله السالم ) هصالالفما فم الا زلال م ا
صاللا ٰ
زا  :إ عاللك عالن يقاةالل للالا هويالل القالاآ كمالا زاةلالت للالا ةلزيلاله  ،فاحمت الاال هلالا القالو وفال م
أبو بكا ولما  ،زا أبو بكا  :أى هالوع زالا  :ي  ،زالا لمالا  :أى هالوع زالا  :ي ولكالن ناصالف
اّلل
اللعل يعي لل ا (لل اله السالم ) فاة لالاع فء الاىع فلال يافالل باله رأحماله كاااله زالد كالا َسعاله عالن رحمالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  ،زا  :هذا ظدير صح ّلل للا فاط ال خني.
صلا ٰ
[مسند اممام أْحد بن حنب ج  6ص  ]66روى بسلدع لن أ حمع د
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اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :إ عالاللك عالالن يقاةالالل للالالا هويلالاله كمالالا زاةلالالت
اّلل صالاللا ٰ
زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :ي ولكالالن ناصالالف
للالالا ةلزيلالاله  ،زالالا  :فقالالا أبالالو بكالالا ولمالالا فقالالا صالاللا ٰ
اللعل وللي لل ه السم هصف اعله.
[مســند اممــام أْحــد بــن حنبـ ج  6ص  ]91روى بط الايقني لالالن أ حمالالع د اخلالالدري يقالالو  :كلالالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فخالالاج لل لالالا عالالن بعالالض ب الالوى اسالالاهه زالالا :
اّلل صالاللا ٰ
جلوحمالالا التاالالا رحمالالو ٰ
اّلل صالاللا
فقملالالا ععالاله فااقطعالالت اعلالاله فتخلالالف لل مالالا للالالي (لل الاله السالالم ) هصالالفما  ،فمضالالا رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل وعض لا ععه ا زا يلتاالاع وزملالا ععاله فقالا  :إ عاللك عالن يقاةالل للالا هويالل
ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله)
هالالذا القالالاآ كمالالا زاةلالالت للالالا ةلزيلالاله  ،فاحمت الالافلا وف لالالا أبالالو بكالالا ولمالالا فقالالا صالاللا ٰ
وحمالالل  :ي ولكلالاله ناصالالف اللعالالل  ،زالالا  :فل لالالا اء الالاع (زالالا ) يف أظالالد ا وكااالاله زالالد َسعالاله وزالالا يف
اآلنا  :فل يافل به رأحما كااه زد َسعه.

[حلية ا ولياء يب نعيم ج  2ص  ]٣٢روى بسلدع لن أ حمع د اخلالدري زالا  :كلالا الي عالل
اّلل لل ه (وآله) وحمل فااقطل فسل اعلة فتلاوهلا للي (لل ه السالم ) يصاللحما ا ع الا
اللي صلا ٰ
فقالالا  :اي أيمالالا اللالالاا إ عالاللك عالالن يقاةالالل للالالا هويالالل القالالاآ كمالالا زاةلالالت للالالا ةلزيلالاله  ،زالالا أبالالو
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل فلال يكالمث باله فاظالا كاااله
اّلل صاللا ٰ
حمع د  :فخاجت فء اةه الالا زالا رحمالو ٰ
زد َسعه.

[أســد الغابــة ابــن ا ـ ج  6ص  ]191زالالا  :روى السالالاي بالالن اَسال الالل لالالن لالالاعا ال الالعي لالالن
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل إذ زالا  :ل ضالابلك
لءد الامحن بن ب ر زا  :كلا جلوحما للالد اللالي صاللا ٰ

رجل للا هويل القالاآ كمالا ضالابتك للالا ةلزيلاله  ،فقالا أبالو بكالا  :أى هالوع زالا  :ي زالا لمالا :
اّلل
اّلل صاللا ٰ
أى هوع زا  :ي ولكن ناصف اللعل  ،وكا للي لل ه السالم هصالف اعالل رحمالو ٰ
لل ه (وآله) وحمل .
[أسد الغابة أيضاف ج  0ص  ]61روى بسلدع لن أ حمع د زا  :كلا
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اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فالالااقطل فسالالعه فانالالذها للالالي (لل الاله السالالم ) يصالاللحما
اّلل صالاللا ٰ
عالالل رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل فقا  :إ علك رجم يقاةل للالا هويالل القالاآ كمالا
اّلل صلا ٰ
فمضا رحمو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحم الالل  :لكلالاله
اّلل صالاللا ٰ
زاةلالالت للالالا ةلزيلالاله  ،فاحمت الالاال هلالالا القالالو فقالالا رحمالالو ٰ

اّلل لل اله
ناصف اللعل فلامل فء اىع بذلم فل يافالل باله رأحمالا كاااله فاليمل زالد َسعاله عالن اللالي صاللا ٰ
(وآله) وحمل .
[امصــابة ابــن ح ــر ج  2القســم  2ص  ]11روى بسالاللدع لالالن ا نضالالا ابالالن أ ا نضالالا لالالن
اللالالي صاللٰا ي لل الاله (الالاله) وحمالالل فقالالا  :ا عالاللك رجالالم يقالالا للالالا هويالالل القالاا كمالالا زاةلالالت للالالا

ةلزيله  ،فاحمت اال هلا القو فقا رحمو ي صلا ي لل ه (وآله) وحمل لكله ناصف اللعالل فلالامل
فء اى بذلم فل يافل به راحما كااه فيمل زد َسعه عن اللي صلا ي لل ه واله وحمل .
[امصــابة ابــن ح ــر ج  2القســم  2ص  ]11روى بسالاللدع لالالن ا نضالالا بالالن أ ا نضالالا لالالن

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زالالا  :أى أزاةالالل للالالا ةلزيالالل الق الاآ وللالالي يقاةالالل للالالا هويلالاله ،
اللالالي ص اللٰا ٰ
(أزو ) وذكاع املتقي أيضا يف كلز العما (ج  6ص  )155وزا  :أناجه الدار زطي يف ا فاا .
[امصابة أيضاف ج  0القسم  2ص  ]251زا  :وأناج الءاور ي وابن علالدة عالن طايال حمال ف بالن
اّلل
دمحم لن الساى بن حيىي لن ال ع لن لءد الامحن ابن ب ر زا  :كلا جلوحما عالل اللالي صاللا ٰ
لل اله (وآلاله) وحمالل إذ زالا  :ل ضالابلك رجالل للالا هويالل القالاآ كمالالا ضالابتك للالا ةلزيلاله فقالا أبالالو
اّللع زالا  :ي ولكالن ناصالف
اّللع زالا  :ي فقالا لمالا  :أى هالو اي رحمالو ٰ
بكا  :أى هالو اي رحمالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يف
اّلل صالاللا ٰ
اللعالالل فااطلقلالالا فالالاذا للالالي (لل الاله السالالم ) هصالالف اعالالل رحم الو ٰ
ظلاة لاه ة فء اىع.

[ااســتيعاب ابــن عبــد الـ ج  1ص  ]016زالالا  :وروى ا لمالالش لالالن أ لءالالد الالالامحن السالاللمي
زالالا  :فالالمدى عالالل للالالي لل الاله السالالم صالالفني فاأيالالت لمالالار بالالن ايحمالالا ي أينالالذ يف ىظ الالة وي وا عالالن
أو ية صفني إي رأيت أصحاب دمحم صلا
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اّلل لل ه (وآله) وحمل يتءعواه كااه لل هل  ،وَسعت لمالارا يقالو يوع ٍالذ هلافال بالن لتءالة  :اي هافال
ٰ
اّلل لالو هزعالوى ظالن يءلغالوا بلالا حمالعفاى
ةقد اجللالة حتالت ا ابرزالة  ،ال الو ألقالا ا ظءالة دمحما وظزباله  ،و ٰ
هلا لعلملا أى للا احل وأا للا الءاطل ا زا :
ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالن ض ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الابلاك للال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا ةلزيلال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله

ف ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالال و اض ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الابك لل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا هويل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله

ض ال ال ال ال ال ال ال ال ال الااب يزيال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل اهلال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا لال ال ال ال ال ال ال ال ال الالن عق لال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله

وي ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالذهل اخلل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل ل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالن نل ل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله

أو ياجل احل إىل حمء له
اّلل لل ه (وآله) وحمل زتلوا يف عوطن عا زتلوا يوع ٍذ.
قال  :فل أر أصحاب دمحم صلا ٰ

اّلل لل ه :
[أقول] زو لمار رضوا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل .
هو إفارة إىل احلدير امل مور وكااه هو فيمل زد َسعه عن اللي صلا ٰ
[كنا العمال ج  ٣ص  ]255ولفاه  :إ عاللك عالن يقاةالل للالا هويالل القالاآ كمالا زاةلالت للالا
ةلزيلالاله  ،ز الالل  :أبالالو بكالالا ولمالالاع زالالا  :ي ولكلالاله ناصالالف اللعالالل ال يعالالي لل الالا لل الاله السالالم ال زالالا :
أناج ال الاله أمح ال الالد يف عس ال الاللدع  ،وأب ال الالو يعل ال الالا يف عس ال الاللدع  ،والء مق ال الالي يف ف ال الالعع اإلمي ال الالا  ،واحل ال الالاك يف
املستدرك  ،وأبو اع يف ظل ته  ،وحمع د بن علصور يف حملله  ،كلم لن أ حمع د ال يعي اخلدري.
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
[كنا العمال أيضاف ج  ٣ص  ]684زا  :لن أ ذر زا  :كلت عل رحمو ٰ
(وآلاله) وحمالل وهالالو بءق الل الغازالالد فقالا  :والالذي افسالالي ب الدع إ فال ك رجالم يقاةالل اللالالاا عالن بعالالدي
اّلل  ،ف كال زالتلم
للا هويل القاآ كما زاةلت امل اكني للا ةلزيله  ،وهال ي المدو أ ي إلاله إي ٰ
اّلل ويسالخطوا لملاله كمالا حمالخ عوحمالا أعالا السالف لة وزتالل الغالم
وىل ٰ
للا اللاا ظن يطعلالوا للالا ٰ
وإزاعة اجلدار  ،وكا ناي السف لة وزتل الغم وإزاعة اجلدار ّٰلل رضا وحمخ ذلم عوحمالا  ،زالا

 :أناجه الديلمي.
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[كنا العمال ج  ٣ص  ]682زا  :لن أ حمع د زالا  :كلالا جلوحمالا يف املساللد فخالاج رحمالو
اّلل لل ه (وآله) وحمل فللالس ال لالا ولكالا للالا رؤوحماللا الطالر ي يالتكل علالا أظالد  ،زالا :
اّلل صلا ٰ
ٰ
إ عالاللك رجالالم يقاةالالل اللالالاا للالالا هويالالل القالالاآ كمالالا زالالاةلت للالالا ةلزيلالاله  ،فقالالا أبالالو بكالالا فقالالا  ،أى
اّللع زالا ي ولكلاله ناصالف اللعالل يف
اّللع زالا ي فقالا لمالا فقالا  :أى هالو اي رحمالو ٰ
هو اي رحمالو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يصاللّلل
اّلل صاللا ٰ
احللاة  ،فخاج لل لا للي (لل ه السم ) وععه اعالل رحمالو ٰ
 ،زالا  :أناجاله ابالن أ فال ءة وأمحالد بالن ظلءالالل يف عساللدع  ،وأبالو يعلالالا يف عساللدع  ،وابالن ظءالالا يف
صح حه  ،واحلاك يف عستدركه  ،وأبو اع يف ظل ته  ،وحمع د بن علصور يف حملله.
اّلل صاللا
[اهليثمي يف جممع ج  5ص  ]29٣زا  :ولن أ حم عد اخلدري زا َ :سعت رحمالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو  :ا علك عن يقاةل للا هويل القاآ كما زاةلت للالا ةلزيلاله  ،فقالا
ٰ
اّللع زالالا  :ي ولكلالاله ناصالالف
اّللع زالالا  :ي زالالا لمالالا أى هالالو اي رحمالالو ٰ
أبالالو بكالالا أى هالالو اي رحمالالو ٰ

اللع الالل  ،وك الالا ألط الالا لل الالا (لل الاله الس الالم ) اعل الاله هص الالفما  ،ز الالا  :رواع أب الالو يعل الالا ورجال الاله رج الالا
الصالالح ّلل (ازالالو ) وذكالالاع ا الالع الط ال ي أيضالالا يف ال الااي اللضالالاة (ج  2ص  )192وزالالا  :أناجالاله
أبو ظاني.
[مث] إ هملا ظالديثا يلاحمالع ذكالاع يف ناكالة هالذا الءالاب وهالو عالا ذكالاع ا الع الطال ي يف الالااي

اّلل لل الاله (وآلالاله)
اللضالالاة (ج  2ص  )167زالالا  :ولالالن للالالي (لل الاله السالالم ) زالالا طلءالالي اللالالي صالاللا ٰ
وحمل فوجالدي يف ظالاه ىهمالا فضالابي باجلاله وزالا  :زال رضال لم  ،أاالت أنالي وأبالو ولالدي ةقاةالل
للا حملي  ،عالن عالاى للالا لمالدي فمالو يف كلالز اجللالة  ،وعالن عالاى للالا لمالدك فقالد زضالا ءاله ،
اّلل لاله اب عالن وايميالا عالا طلعالت مشالس أو غابالت  ،زالا  :ناجاله
وعن عاى حيءم بعد عوةم نت ٰ
أمحالالد يف امللازالالع (أزالالو ) وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  6ص  )414وزالالا  :ناجالاله أبالالو
يعلا ا زا  :زا الءوصري رواةه فقاى.
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ابب

إن علياف (ع) يقات ول ي
عن ميين وميكائي عن يساره
[مستدر الصـحيح ج  6ص  ]2٢1روى بساللدع لالن للالي بالن احلسالني لل ممالا السالم زالا :
اّلل وأفالىن
نطع احلسن بن للا لل ممالا السالم للالا اللالاا ظالني زتالل للالي لل اله السالم  ،فحمالد ٰ
لل الاله ا زالالا  :لقالالد زالالءض يف هالالذع الل لالالة رجالالل ي يسالالءقه ا ولالالو  ،وي يدركالاله اآلنالالاو  ،وزالالد كالالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يعط الاله رايتالاله ف قاةالالل وج يالالل لالالن مي لالاله وع كاه الالل لالالن يسالالارع
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله  ،وعالالا ةالالاك للالالا أهالالل ا ر صالالفاامل وي ب ضالالامل إي حمالالءعماهة ره ال
فمالالا ياجالالل ظالالن يفالالتّلل ٰ
فضلت عن لطاايع أرا أ يءتاع ا نا عا هله (احلدير).
[مســند اامــام أْحــد بــن حنبـ ج  2ص  ]288روى بسالاللدع لالالن هءالالرة زالالا  :نطءلالالا احلسالالن بالالن
لل الالا (لل مم الالا الس الالم ) فق الالا  :لق الالد ف الالارزك رج الالل ابيع الالس ت يس الالءقه ايول الالو بعلال ال  ،وي يدرك الاله
اّلل لل ه (وآله) وحمل يءعثه ابلاايالة ج يالل لالن مي لاله وع كاه الل لالن
اّلل صلا ٰ
اآلناو  ،وكا رحمو ٰ
مشالالاله ي يلصالالاال ظالالن يفالالتّلل لالاله (أزالالو ) وذكالالاع ا الالع الط ال ي أيضالالا يف ذنالالاهاع (ص  )76وزالالا :
أناجه أمحد  ،وناجه أبو ظاني.
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[حلي ــة ا ولي ــاء يب نع ــيم ج  2ص  ]٣5روى بس الاللدع ل الالن هء الالرة ب الالن ي الالاـ إ احلس الالن ب الالن لل الالا
(لل ممالالا السالالم ) زالالا ونطالالع اللالالاا وزالالا  :لقالالد فالالارزك رجالالل اب عالالس ت يسالالءقه ا ولالالو  ،وي
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  .يءعثالاله ف عط الاله الاايالالة فالالم ياةالالد
اّلل صالاللا ٰ
يدركالاله اآلنالالاو بعل ال  ،كالالا رحمالالو ٰ

اّلل لز وجل لل ه  ،ج يل لن مي له وع كاه ل لن يسارع  ،عا ةاك صالفاامل وي ب ضالامل إي
ظن يفتّلل ٰ
حمءعماهة فضاللت عالن لطاهاله أرا أ ي المي الا نا عالا (أزالو ) ورواع ابالن حمالعد أيضالا يف طءقاةاله (ج
 3ص  )25ابنتمال يسر يف اللف .
[طبقـاو ابــن ســعد ج  6القســم  2ص  ]1٣روى بسالاللدع لالالن هءالالرة ابالن يالالاـ زالالا  :ملالالا ةالالويف للالالي
بن أ طالع (لل ه السم ) زا احلسن بن للا (لل مما السالم ) فصالعد امللال فقالا  :أيمالا اللالاا
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
زءض الل لة رجل ت يسءقه ا ولو  ،وي يدركه اآلناو  ،زد كا رحمالو ٰ
اّلل لاله  ،وعالا
وحمل يءعثه الءعالر ف كتلفاله ج يالل لالن مي لاله وع كاه الل لالن مشالاله فالم يلثالىن ظالن يفالتّلل ٰ

ةاك إي حمءعماهة ره أرا أ ي مى ا نا عا  ،ولقد زءض يف الل لة الالي لالاج ف مالا بالاوا ل سالا
بن عاـ ل لة حمءل ول اين عن رعضا .
[خصــائص النســائي ص  ]9روى بسالاللدع لالالن هءالالرة بالالن يالالاـ زالالا  :عالالل اللالالاا احلسالالن بالالن للالالا
(لل ممالا السالالم ) ولل الاله لماعالالة حمالالو امل ملالالا زتالالل أبالالوع فقالا  :لقالالد كالالا زتلالالت اب عالالس رجالالم عالالا حمالالءقه

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل زالا  :لطالني الاايالة غالدا
اّلل صلا ٰ
ا ولو  ،وي يدركه اآلناو وإ رحمو ٰ
اّلل ورحمالوله  ،ويقاةالالل  ،ج يالالل لالالن مي لالاله وع كاه الالل لالالن يسالالارع ا ي
اّلل ورحمالوله  ،وحيءالاله ٰ
رجالالم حيالالع ٰ
اّلل لل ه  ،عا ةاك يلارا وي ر ا إي ةسعماهة أنذها ل اله عن لطالامل كالا أرا
ةا رايته ظن يفتّلل ٰ

أ يءتاع ا نا عا هله

اّلل
[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]685زالالا  :روى عسالاللدا لالالن لمالالا بالالن اخلطالالاب زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :لطني الااية رجم حيع
صلا ٰ
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اّلل لل اله ج يالل لالن مي لالاله وع كاه الل لالن يسالالارع ،
اّلل ورحمالوله كالاارا غالر فالاار يفالالتّلل ٰ
اّلل ورحمالوله وحيءاله ٰ
ٰ
اّلل عالا يءصالا زالا  :إهتالوي باله
فءاى اللاا عت وزني  ،فلما أصءّلل زا  :اين لليع زالوا  :اي رحمو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :أ عالي فالدى علاله فتفالل يف ل ل اله وعسالحمما
فلما أةا به فقا اللي صاللا ٰ

ب الالدع فقالالا للالالي (لل الاله السالالم ) عالالن بالالني يديالاله كااالاله ت ياعالالد  ،زالالا  :أناجالاله الالالدارزطي يف حمالاللله ،
واخلط ع يف اترهه  ،وابن لساكا.
[كن ــا العم ــال ج  ٣ص  ]021ز الالا  :ل الالن لاص ال ب الالن ض الالماة ز الالا  :نط الالع احلس الالن ب الالن لل الالا
(لل ممالالا السالالم ) ظالالني زتالالل للالالي لل الاله السالالم فقالالا  :اي أهالالل العالااي لقالالد كالالا فال ك بالالني أبمالالاك

اّلل
رجالالل زتالالل الل لالالة وأص ال ع ال الالو ت يسالالءقه ايولالالو بعل ال  ،وي يدركالاله اآلنالالاو  ،كالالا اللالالي صالاللا ٰ
لل ه (وآله) وحمل إذا بعثه يف حماية كا ج يل لن مي له وع كاه الل لالن يسالارع فالم ياجالل ظالن يفالتّلل
اّلل لل ه  ،زا  :أناجه ابن أ ف ءة.
ٰ

السالالم زالالا
[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]021زالالا  :لالالن هءالالرة بالالن يالالاـ زالالا َ :سعالالت احلسالالن لل الاله ٰ
نط ءالالا فخطالالع اللالالاا فقالالا  :اي أيمالالا اللالالاا لقالالد فالالارزك اعالالس رجالالل عالالا حمالالءقه ا ولالالو  ،وي يدركالاله
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يءعثالاله الءعالالر ف عط الاله الاايالالة فمالالا ياجالالل
اّلل صالاللا ٰ
اآلنالالاو  ،ولقالالد كالالا رحمالالو ٰ
اّلل لل ه  ،ج يل لن مي له وع كاه ل لالن مشالاله  ،عالا ةالاك ب ضالامل وي صالفاامل إي حمالءعماهة
ظن يفتّلل ٰ

ره فضلت عن لطاهه أرا أ ي مي ا نا عا  ،زا  :أناجه ابن أ فال ءة  ،وأمحالد بالن ظلءالل
يف عسلدع  ،وأبو اعال  ،وابالن لسالاكا زالا  :وأور ع ابالن جايالا عالن طايال احلسالن واحلسالني (لل ممالا
السم ).
[اهليثمي يف جممع ج  8ص  ]20٣زا  :لن أ الطف ل زا  :نطءلا احلسن بن للي (لل مما
اّلل وأفالالىن لل الاله وذكالالا أعالالر املالالؤعلني (لل الاله السالالم ) نالالاني ا وص ال امل ووص الي ا اء الالامل
السالالم ) فحمالالد ٰ
واعني الصديقني وال مدامل (ا زا )  :اي أيما اللاا لقد فارزك رجل عا حمءقه ا ولالو  ،وي يدركاله
اّلل لل ه (وآله) وحمل يعط ه الااية
اّلل صلا ٰ
اآلناو  ،لقد كا رحمو ٰ
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اّلل يف
اّلل لل الاله  ،ولقالالد زءضالاله ٰ
ف قاةالالل ج يالالل لالالن مي لالاله وع كاه الالل لالالن يسالالارع فمالالا ياجالالل ظالالن يفالالتّلل ٰ
الل لة الي زءض ف ما وصا عوحما ولالاج باوظاله يف الل لالة الالي لالاج ف مالا بالاوا ل سالا بالن عالاـ لل اله
اّلل عا ةاك ذهءا وي فضة وعالا يف ب الت عالاله
اّلل لز وجل ف ما الفازا  ،و ٰ
السم ويف الل لة الي أاز ٰ
ٰ

إي حمءعماهة ومخسو ر ا فضلت عن لطاهه وأرا أ ي مى ا نا عا كلثالو (احلالدير) زالا
 :رواع الطال ال اي يف ا وحم ال ال والكء الالر ابنتص الالار وأب الالو يعل الالا ابنتص الالار والء ال الزار بلح الالوع  ،ورواع أمح الالد
ابنتصار كثر  ،زا واحملا أمحد وبعض طاي الءزار والط اي يف الكءر ظسا .
السالالم ز الا  :نطالالع احلسالالن لل الاله
[ذخــائر العقــىب ص  ]269زالالا  :لالالن ميالالد بالالن احلسالالن لل الاله ٰ

اّلل وأفالالىن لل الاله ا زالالا  :لقالالد
السالالم اللالالاا ظالالني زتالالل للالالي بالالن أ طالالالع لل الاله السالالم  ،فحمالالد ٰ
ٰ
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
زءض يف هذع الل لة رجل ت يسءقه ا ولو وي يدركه اآلناو  ،وزد كا رحمالو ٰ
اّلل
(وآلالاله) وحمالالل يعط الاله رايتالاله ف قاةالالل  ،ج يالالل لالالن مي لالاله وع كاه الالل لالالن مشالالاله فمالالا ياجالالل ظالالن يفالالتّلل ٰ
لل الاله  ،وي ةالالاك للالالا وجالاله ا ر صالالفاامل وي ب ضالالامل إي حمالالءعماهة رهال فضالاللت عالالن لطاهالاله أرا أ
يءتاع ا نا عا هله (احلدير) زا  :ناجه الدويىب.
[مث] ا هملالالا ظالالديثا يلاحمالالع ذكالالاع يف ناكالالة هالالذا الءالالاب  ،وهالالو عالالا ذكالالاع املتقالالي يف كلالالز العمالالا
اّلل (إىل أ زالا ) لالن أ ذر زالا  :ملالا كالا أو يالو
(ج  3ص  )154زا  :لالن لثمالا بالن لءالد ٰ

يف الء عالالة لعثمالالا اجتمالالل املمالالاجاو وا اصالالار يف املسالاللد وجالالامل للالالي بالالن أ طالالالع (لل الاله السالالم )
اّلل
فاا الالا يقالالو  :إ أظ ال عالالا ابتالالدأ بالاله املءتالالدؤ  ،واط ال بالاله اللالالاطقو  ،وةفالالوع بالاله القالالاهلو  ،مح الد ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فقالالا  :احلمالالد ّٰلل
والثلالالامل لل الاله الالالا هالالو أهلالاله  ،والصالالمة للالالا اللالالي دمحم صالاللا ٰ
املتفالا بالدوا الءقالالامل (وحمالاي نطءالالة طويلالة) إىل أ زالالا  :هالل ةعلمالالو إي كلالت إذا زاةلالالت لالن ميالالني
اّلل لل ه (وآله) وحمل زاةلت املمهكة لن يسارعع زالوا  :اللم اع (احلدير).
اللي صلا ٰ
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السالم أمره النيب (ص)
إن علياف علي ٰ
بقتال الناكث والقاسط واملارق
[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]268روى بسالاللدع لالالن لقالالاب بالالن فعلءالالة  ،ظالالدفي أبالالو أيالالوب
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل للالي بالن
اّلل صلا ٰ
ا اصاري يف نمفة لما بن اخلطاب  ،زا  :أعا رحمو ٰ
أ طالع (لل ه السم ) بقتا اللاكثني والقاحمطني واملارزني.
[مســتدر الصــحيح أيض ـاف ج  6ص  ]268روى بسالاللدع لالالن ا صالالء ابالالن اءاةالالة لالالن أ أيالالوب
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو لعلالا بالن أ طالالع (لل اله السالم )
ا اصاري زا َ :سعت اللي صلا ٰ
 :ةقاةل اللاكثني والقاحمطني ابلطازاى واللماواىى وابلسعفاى  ،زا أبو أيوب  :زلت  :اي رحمالو
اّلل عل عن اقاةل هؤيمل ا زوا ع زا  :عل للي بن أ طالع.
ٰ
[اتريخ بغداد للخطيب البغـدادي ج  9ص  ]604روى بساللدع لالن نل الد العصالاي زالا َ :سعالت
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل
اّلل صاللا ٰ
أعر املؤعلني لل ا (لل ه السم ) يقو يالو اللمالاوا  :أعالاي رحمالو ٰ
بقتا اللاكثني واملارزني والقاحمطني.
[اتريخ بغداد أيضاف ج  26ص  ]29٣روى بسلدع لن للقمة وا حمو
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اّلل أكاع الالم
زالالاي  :أة لالالا أاب أي الالوب ا اص الالاري للالالد علصالالافه عالالن ص الالفني فقلل الالا لالاله  :اي أاب أيالالوب إ ٰ
اّلل وإكااعالالا لالالم ظالالن أىنالالت
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل والل اليمل ىزتالاله ةفضالالم عالالن ٰ
بلالالزو دمحم صالاللا ٰ
اّلل  ،فقالا  :اي هالذا إ
بءابم و اللاا ا ج ت بس فم للا لاةقم ةضاب به أهالل ي إلاله إي ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل أعاى بقتالا فمفالة عالل للالي لل اله
اّلل صلا ٰ
الااهد ي يكذب أهله  ،وإ رحمو ٰ
السم بقتا اللاكثني والقاحمطني واملارزني  ،فاعا اللاكثو فقد زاةللاه أهل اجلمل طلحة والالزبر ،
وأعالالا القاحمالالطو فمالالذا علصالالافلا عالالن للالالده ال يعالالي ععاويالالة ولمالاا ال وأعالالا املالالارزو فمال أهالالل الطازالالاى
اّلل عالا أ رى أيالن هال ولكالن ي بالد عالن زتالاهل
وأهل السع فاى وأهل اللخ مى وأهالل اللمالاواىى  ،و ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يقالالو لعمالالار  :ةقتلالالم الف الالة
اّلل صالاللا ٰ
اّلل  ،زالالا  :وَسعالالت رحمالالو ٰ
إ فالالامل ٰ
الءاغ الالة وأاالالت إذ ذاك عالالل احل ال ععالالم  ،اي لمالالار بالالن ايحمالالا إ رأيالالت لل الالا زالالد حمالاللم وا اي وحمالاللم
اللالالاا وا اي غالالرع فاحمالاللم عالالل للالالي فااالاله لالالن يالالدل م يف ر ى ولالالن هاجالالم عالالن هالالدى  ،اي لمالالار عالالن
اّلل يالو الق اعالة وفالاظني عالن ر  ،وعالن ةقلالد حمال فا ألالا
ةقلد حم فا ألا باله لل الا للالا لالدوع زلالدع ٰ
اّلل ظسالءم
اّلل يالو الق اعالة وفالاظني عالن ىر زللالا  ،اي هالذا ظسالءم رمحالم ٰ
به لدو للي لل ه زلدع ٰ
اّلل (أزو ) وذكاع املتقي أيضا يف كلز العما ج  6ص  155وزا ف ه لالن يالدلم للالا ر ى
رمحم ٰ
ولن هاجم عن اهلدى (زا ) اناجه الديلمي لن لمار بن ايحما ولن أ ايوب.
اّلل
[أسد الغابة ابن ا ج  0ص  ]61روى بسلدع لن أ حمع د اخلالدري زالا  :أعالاى رحمالو ٰ
اّلل أعاةلالا بقتالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل بقتا اللاكثني والقاحمالطني واملالارزني  ،فقللالا  :اي رحمالو ٰ
صلا ٰ
هؤيمل فمل عنع فقا  :عل للي بن أ طالع  ،ععه يقتل لمار بن ايحما.
[أسـ ــد الغابـ ــة أيض ـ ـاف ج  0ص  ]66روى بسال الاللدع لال الالن رلال الالف بال الالن حمال الالل زال الالا  :أة لال الالا أاب أيال الالوب
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ا ج الالت
اّلل صالاللا ٰ
ا اصالالاري فقللالالا  :زاةلالالت بس ال فم امل الالاكني عالالل رحمالالو ٰ
اّلل صلا
ةقاةل املسلمني زا  :أعاي رحمو ٰ
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اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل بقت الالل الل الالاكثني والقاحم الالطني وامل الالارزني ( ،أز الالو ) وذك الالاع املتق الالي أيض الالا يف كل الالز
ٰ
اّلل
العمالالا (ج  6ص  )88وزالالا يف آنالالاع  :فقالالد زاةلالالت اللالالاكثني والقاحمالالطني وأى عقاةالالل إ فالالامل ٰ
املارزني (زا ) أناجه ابن جايا.
[أس ــد الغاب ــة أيضـ ـاف ج  0ص  ]66روى بس الاللدع ل الالن لل الالي ب الالن رب ع الالة ز الالا َ :سع الالت لل الالا (لل الاله
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل أ أُزاة الالل
اّلل ص الاللا ٰ
الس الالم ) لل الالا علال ال ك ه الالذا يق الالو  :لم الالد إي رحم الالو ٰ
اللاكثني والقاحمطني واملارزني.
ْ
َ
َ
ْ
ه َ َ َ َّ َ ه ْ
َ
َب بَْ ُكإْنا ْمن ُه ْم ُمنتَ ْق ُمون
[السيوطي يف الدر املنثور] يف ذيل ةفسالر زولاله ةعالاىل ُ :كإْما نره

يف حمورة الزناال ( ،زا ) وأناج ابن عا ويه عن طاي دمحم بن عاوا لن الكلي لن أ صالاحل لالن
ْ
َ ه َ ْ َ َ َّ َ َ ه
َب بْذَ ُكإْنذا ْمذن ُه ْم
اّلل لل ه (وآله) وحمل يف زولاله ُ :كإْما نذره
اّلل لن اللي صلا ٰ
جابا بن لءد ٰ
ُ َْ ُ َ
ون ازلت يف للي بن أ طالع (لل ه السم ) إاه يلتق عن اللاكثني والقاحمطني بعدى.
منت ْقم

[كنا العمال ج  ٣ص  ]91زا  :لن للي بن رب عة زا َ :سعت لل ا لل ه السالم للالا امللال
وأاتع رجل فقا  :اي أعر املؤعلني عا ي أراك ةستحل اللاا احمتحم الاجل إبلاله أبعمالد عالن رحمالو
اّلل عالالا كالالذبت وي كالالذبت وي ضالالللت وي
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل أو ف ال ا رأيتالالهع زالالا  :و ٰ
اّلل صالاللا ٰ
ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل لمدع إي وزد ناب عالن افالمى  ،لمالد
اّلل صلا ٰ
ضل بل لمد عن رحمو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل أ أُزاةالل اللالاكثني والقاحمالطني واملالارزني  ،زالا  :أناجاله الءالزار
إي اللي صاللا ٰ
وأبو يعلا.

[كنا العمال ج  ٣ص  ]99زا  :لن الثوري وععما لن أ إحمحاي لن لاص بن ضماة لالن
اّلل
أ صالالا ي زالالا  :زالالد لل لالالا أبالالو أيالالوب ا اصالالاري الع الااي فقلالالت لالاله  :اي أاب أيالالوب زالالد كاعالالم ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وبلزولالاله لل الالم فمالالاي أراك ةسالالتقءل اللالالاا ةقالالاةلم ،
بصالالحءة اء الاله دمحم صالاللا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل
اّلل صلا ٰ
ةستقءل هؤيمل عاة وهؤيمل عاة  ،فقا  :إ رحمو ٰ
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لمد ال لا أ اقاةل عل للي (لل ه السم ) اللاكثني  ،فقد زاةللاه  ،عل للي لل ه السالم املالارزني
فل أره بعد  ،زا  :أناجه ابن لساكا.
اّلل لل اله
اّلل صلا ٰ
[كنا العمال أيضاف ج  ٣ص  ]628زا  :لن ابن عسعو زا  :ناج رحمو ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
(وآلالاله) وحمالالل فالالاةا علالالز أ حمالاللمة فلالالامل للالالي لل الاله السالالم فقالالا رحمالالو ٰ
اّلل زاةالل القاحمالطني واللالاكثني واملالارزني عالن بعالدي  ،زالا  :أناجاله احلالاك
وحمل  :اي أ حملمة هذا و ٰ
يف ا ربعالالني وابالالن لسالالاكا (أزالالو ) وذكالالاع ا الالع الطال ي أيضالالا يف ال الااي اللضالالاة (ج  2ص )241
وزا  :أناجه احلاكمي.
[كنـا العمـال أيضـاف ج  ٣ص  ]681زالا  :لالن ميالد بالن للالي بالن احلسالني ابالن للالا لالن أب اله لالالن
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل بقتالا اللالاكثني
اّلل صاللا ٰ
جدع لن للا لل م السم  ،زالا  :أعالاىن رحمالو ٰ
واملارزني والقاحمطني  ،زا  :أناجه ابن لساكا.
[كنــا العمــال أيض ـاف ج  ٣ص  ]٢1زالالا  :لالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا  :أُعالالاى بقتالالا اللالالاكثني
والقاحم الالطني وامل الالارزني  ،ز الالا  :أناج الاله اب الالن ل الالدي يف الكاع الالل  ،ولء الالد الغ الالي ب الالن حم الالع د يف إيض الالاا
ايفكا  ،وايصءماي يف احللة وابن علدة يف غااهع فعءة  ،وابن لساكا عن طاي.
[كن ــا العم ــال أيضـ ـاف ج  ٣ص  ]٢1ز الالا  :ل الالن لل الالي لل الاله الس الالم ز الالا  :أُع الالاى بقت الالا فمف الالة
القاحمالالطني واللالالاكثني واملالالارزني  ،فاعالالا القاحمالالطو فاهالالل ال الالا وأعالالا اللالالاكثو فالالذكاه  ،وأعالالا املالالارزو
فاهل اللماوا ال يعي احلاورية  ،زا  :أناجه احلاك يف ا ربعني وابن لساكا.
اّلل بالن احلسالن لالن أب اله زالا  :كالا
[كنا العمال أيضاف ج  9ص  ]125زا  :لن حيىي بن لءالد ٰ

للالي (لل اله السالم ) هطالالع فقالا ال اله رجالالل فقالا  :اي أعالر املالؤعلني (إىل أ زالالا ) أنال ى لالن الفتلالالة
اّلل صلا
هل حمالت للما رحمو ٰ
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اّلل لل ه (وآله) وحمل ع زا  :اع إاه ملا ازلالت هالذع اآليالة عالن زالو اّلل لالز وجالل َ :لذم أَ َحسذ َ
ْ
ٰ
ٰ
َ ه ُ َ ْ َُُْ َ ْ َ ُ ُ َه َ ُ ْ ُ َُْ َ
اّلل صاللا
َنلاس أن يَتكوَ أن يقولوَ آمنا وهم ال ٰ يَّتنذون للمالت أ الفتلالة ي ةلالز بلالا ورحمالو ٰ

اّلل الاع فقالا  :اي للالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل ظا بني أبماى  ،فقلت  :عا هذع الفتلة الي أن ك ٰ
ٰ
إ أُعالالي حم ال فتلو عالالن بعالالدي (إىل أ زالالا ) فقلالالت  :أبىب أاالالت وأعالالا بال ٰالني ي ع الالا هالالذع الفتلالالة ال الالي
يءتل الالو الالاع ولل الالا ع الالا أجاه الالده بع الالدكع فق الالا  :إا الالم حم الالتقاةل بع الالدي اللاكث الالة والقاحم الالطة واملارز الالة
وجمه وَساه رجم رجم.
اّلل
اّلل ال يعي ابن عسعو ال زا  :أعا رحمو ٰ
[اهليثمي يف جممع ج  8ص  ]165زا  :ولن لءد ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل بقتالالا اللالالاكثني والقاحمالالطني واملالالارزني  ،زالالا  :رواع الط ال اي ( ،أزالالو )
صالاللا ٰ
وذك الالاع يف (ج  )7أيض الالا (ص  )238وزال الا  :أع الالا لل الالي لل الاله الس الالم بقت الالا الل الالاكثني والقاحم الالطني
واملارزني  ،ا زا  :رواع الط اي يف ا وحم .
[اهليثمي يف جممع ج  8ص  ]165زالا  :ولالن رلالف بالن حمالل زالا  :أة لالا أاب أيالوب ا اصالاري
اّلل صاللا
وهو يعلالف نال م لاله بصاللعامل فقللالا للالدع فقلالت  :اي أاب أيالوب زاةلالت امل الاكني عالل رحمالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ا ج الالت ةقاةالالل املسالاللمني  ،زالالا  :كالالا رحمالالو ٰ
ٰ
وحمل أعاي بقتا فمفة اللاكثني والقاحمطني واملالارزني  ،فقالد زاةلالت اللالاكثني وزاةلالت القاحمالطني وأى
اّلل امل الالارزني ابلس الالعفاى ابلطاز الالاى ابللم الالاواىى وع الالا أ رى أي الالن ه ال ال  ،ز الالا  :رواع
عقاة الالل إ ف الالامل ٰ
الط اي.
[اهليثمــي يف جممعـ أيضـاف ج  ٢ص  ]169زالالا  :ولالالن للالالي لل الاله السالالم زالالا  :لمالالد إىل رحمالالو
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يف زتالالا اللالالاكثني والقاحمالالطني واملالالارزني  ،زالالا  :ويف روايالالة أع الالاى
اّلل صالاللا ٰ
ٰ
بقتا اللاكثني والقاحمطني واملارزني  ،زا  :رواع الءزار والط اي يف ا وحم .
[اهليثمي يف جممع ج  ٢ص  ]169زا  :ولن أ حمع د لق صامل
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اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل بقتالا
اّلل صاللا ٰ
زا َ :سعت لمارا ال و ن اايد صفني ال يقو  :أعاي رحمو ٰ
اللاكثني والقاحمطني واملارزني  ،زا  :رواع الط اي.
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يف إخبار النيب (ص) زب اف أن يقات
السالم وهو ظامل ل
علياف علي ٰ
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]6٣٣روى بسلدع لن ز س بن أ ظام زا  :زالا للالي لل اله
اّلل صاللا
السم للزبر  :أعا ةذكا يو كلت أى وأات يف حمق فة زو عالن ا اصالار فقالا لالم رحمالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :أحتءهع فقلت  :وعا ميلعىنع زا  :أعا إام حمتخاج لل ه وةقاةله وأاالت بالات
ٰ

زا  :فاجل الزبر.

[مستدر الصحيح ج  6ص  ]6٣٣روى بسلدع لالن أ ا حمالو الالدؤىل زالا  :فالمدى الالزبر
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
اّلل هالالل َسعالالت رحمالالو ٰ
نالالاج يايالالد لل الالا  ،فقالالا لالاله للالالي (لل الاله السالالم ) أا الالدك ٰ

(وآله) وحمل يقو  :ةقاةله وأات له بالاتع فقالا  :ت أذكالا ال يعالي أااله اسالي ال ا عضالا الالزبر علصالافا
 ،زا  :هذا ظدير صح ّلل.
[مسـتدر الصــحيح ج  6ص  ]6٣٣روى بسالاللدع لالالن أ ا حمالالو الالالدؤىل زالالا  :فالالمدى لل الالا
اّلل فقالالا  :عالالا
لل الاله السالالم والالالزبر ملالالا رجالالل الالزبر للالالا ابتالاله ي ال الصالالفوال  ،فعالالا لالاله ابلالاله لءالالد ٰ

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يقالو  :لتقاةللاله
اّلل صاللا ٰ
لمع فقا  :ذكا ي للي ظديثا َسعته عن رحمو ٰ
وأات بات
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اّلل هالذا ا عالا بالم زالا
له فم أزاةله  ،زا  :وللقتا ج تع إ الا ج الت لتصاللّلل بالني اللالاا ويصاللّلل ٰ
 :زالالد ظلفالالت أ ي أزاةالالل زالالا  :فالالالت غمعالالم جالالاجس ووزالالف فالالانتلف أعالالا اللالالاا فالالذهع للالالا
فاحمه  ،زا احلاك  :وزد روى إزاار الزبر لعلي لل ه السم بذلم عالن غالر هالذع الوجالوع والالاواايى
(ااتما).
[أســد الغابــة ابــن ا ـ ج  1ص  ]288يف ةاعالالة ال الزبر بالالن الع الوا زالالا  :وفالالمد ال الزبر اجلمالالل
عقالاةم لعلالالي لل الاله السالالم  ،فلالالا اع للالالي لل الاله السالم و لالالاع فالالاافا بالاله  ،وزالالا لالاله  :أةالالذكا إذ كلالالت
اّلل لل ه (وآله) وحمل فلاا إي وضحم وضالحكت فقلالت أاالت  :ي
اّلل صلا ٰ
أى وأات عل رحمو ٰ
يدع ابن أ طالع مهوع  ،فقالا  :لال س الالزع  ،ولتقاةللاله وأاالت لاله بالاتع فالذكا الالزبر ذلالم فااصالاال
لالالن القتالالا ( ،أزالالو ) وذكالالاع ابالالن لءالالد الال أيضالالا يف احمالالت عابه (ج  1ص  )213ابنالالتمال يسالالر يف
اللف .

[امصابة ابن ح ر ج  6ص  ]٣زا  :روى أبو يعلا عن طاي أ جاو املامىن زالا  :فالمدى
اّلل أَسعالت رحمالو
لل ا (لل ه السم ) والزبر ةواف ا يو اجلمل فقا له للالي (لل اله السالم ) أا الدك ٰ
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل يقالو  :إاالم ةقاةالل لل الا وأاالت بالات لالهع زالا  :اعال وت أذكالا ذلالم
اّلل صلا ٰ
ٰ
إىل اآل فااصالالاال (أزالالو ) ورواع احلالالاك أيضالالا يف عسالالتدرك الصالالح حني (ج  3ص  )367بط الايقني
لن املامي  ،وذكاع املتقالي أيضالا يف كلالز العمالا (ج  6ص  )85وزالا  :أناجاله أبالو يعلالا والعق لالا
والء مقي يف الديهل وابن لساكا.
[هتـ يب التهـ يب ج  ٣ص  ]615يف ةاعالالة لءالالد السالالم الكالالوىف زالالا  :زالالا اَسال الالل بالالن نالالالد
لن لءد السم ال رجل عن ظ ه ال  :نم للي لل ه السالم ابلالزبر يالو اجلمالل فالذكا ظالدير لتقاةللاله
وأات بات له ( ،أزو ) وذكالاع املتقالي أيضالا يف كلالز العمالا (ج  6ص  )85وزالا  :نالم للالي لل اله
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل
اّلل صالاللا ٰ
اّلل ك الالف َسعالالت رحمالالو ٰ
السالالم ابلالزبر يالالو اجلمالالل فقالالا  :أا الالدك ٰ
يقو ال وأات يوي يدي يف حمق فة بي فم ال لتقاةلله وأات له بات
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ل لص الالا لل الالمع فق الالا  :ز الالد َسع الالت ي ج الالاٍ ي أزاةل الالم  ،ز الالا  :أناج الاله اب الالن أ فال ال ءة وعس الالد
واحلالالارث وابالالن لسالالاكا (وذكالالاع العسالالقمي) أيضالالا يف فالالتّلل الءالالاري (ج  14ص  )165وزالالا اناجالاله
احمح عن طاي اَسال ل بن نالد
وىل ال الزبر يالالو اجلمالالل بل ال لل الالا لل الاله
[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]91زالالا  :لالالن زتالالا ة زالالا  :ملالالا ٰ
اّلل لل اله (وآلاله)
السم فقا  :لو كا ابن صف ة يعلال أااله للالا احلال عالا وىل وذلالم أ اللالي صاللا ٰ
وحمل لق مما يف حمق فة بي حمالدة فقالا  :أحتءاله اي مبالرع زالا  :وعالا ميلعالىنع زالا  :فك الف بالم إذا
زاةلته وأات بات لهع زا  :فرو أاه إ ا وىل لذلم  ،زا  :أناجه الء مقي يف الديهل.
[كن ــا العم ــال أيضـ ـاف ج  ٣ص  ]91ز الالا  :ل الالن أ ا حم الالو ال الالدهلا  ،ز الالا  :مل الالا ى لل الالي لل الاله
السم وأصحابه عن طلحة والزبر و ات الصفوال بعضما عن بعالض نالاج للالي لل اله السالم وهالو
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فلالالا ى ا لالوا ي الالزبر بالالن العالوا فالالدلا لالاله الالزبر
اّلل صالاللا ٰ
للالالا بغلالالة رحمالالو ٰ

اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
عا بالم رحمالو ٰ
فازءل  ،فقا للي لل ه السم  :اي مبر ا دةم ٰ
ابّلل أةذكا يو ٰ
(وآلالاله) وحمالالل و الالن يف عكالالا كالالذا وكالالذا  ،فقالالا  :اي مبالالر حتالالع لل الالا فقلالالت  :أي أظالالع ابالالن نالالاىل
اّلل أي أظالالع ابالالن لمالالن وللالالا
وابالالن لمالالن وللالالا يالالىنع فقالالا  :اي للالالي أحتءالالهع فقلالالت  :اي رحمالالو ٰ
اّلل لقالالد اسال ته علالالذ َسعتالاله عالالن
اّلل لتقاةللالاله وأاالالت بالالات لالالهع فقالالا  :بلالالا و ٰ
يالاليع فقالالا  :اي مبالالر أعالالا و ٰ

اّلل ي أزاةلالالم فاجالالل ال الزبر فقالالا لالاله ابلالاله
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ا ذكاةالاله اآل  ،و ٰ
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل
اّلل صالاللا ٰ
اّلل  :عالالا لالالمع فقالالا  :ذكالالاىن للالالي ظالالديثا َسعتالاله عالالن رحمالالو ٰ
لءالالد ٰ
َسعته يقو  :لتقاةلله وأات له بات فم أزاةله  ،زا  :وللقتا ج تع إ الا ج الت ةصاللّلل بالني اللالاا
اّلل هالالذا ا عالالا بالالم زالالا  :لقالالد ظلفالالت أ ي أزاةلالاله زالالا فالالالت غمعالالم وزالالف ظالالن ةصالاللّلل
ويصالاللّلل ٰ
بني اللاا  ،فالت غمعه ووزف فلما انتلف أعا اللاا ذهع للا فاحمه  ،زا  :أناجاله الء مقالي
يف الديهل وابن لساكا.
[كنا العمال أيضاف ج  ٣ص  ]96زا  :لن اذيا الضي إ لل ا لل ه
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السالم لالالا الالزبر وهالالو بالالني الصالفني فقالالا  :أاالالت آعالن ةعالالاىل ظالن أللمالالم فالالااتع  ،فقالا للالالي لل الاله
ٰ
اّلل
اّلل لل ه (وآله) وحمل ابحل اء الا أنالاج اللالي صاللا ٰ
ابّلل الذي بعر دمحما صلا ٰ
السم  :أا دك ٰ
لل ه (وآله) وحمل مي ي وأى وأات ععه فضاب كتفم ا زا لالم  :اي مبالر كااالم زالد زاةلالت هالذاع
زا  :اللم اع فاجل  ،زا  :أناجه ابن لساكا.
[كنــا العمــال أيضـاف ج  ٣ص  ]96زالالا  :لالالن ابالالن لءالالاا زالالا  :زالالا للالالي لل الاله السالالم للالزبر :
اّلل
ابّلل هل ةعل إي كلت أى وأاالت يف حمالق فة بالي فالم ةعالاجلىن وألاجلالم فم ٰالا رحمالو ٰ
ا دةم ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فقالالا ي  :كااالالم حتءالاله زلالالت  :وعالالا ميلعالالىنع زالالا  :أعالالا ل قاةللالالم وهالالو
صالاللا ٰ
الااتع زا الزبر  :اللم ذكاةىن عا زد اس ت ٰفوىل راجعا  ،زا  :أناجه ابن لساكا.
[كنا العمال أيضـاف ج  ٣ص  ]95زالا  :لالن ا حمالو بالن زال س زالا  :ظالدفي عالن رأى الالزبر يالو
اّلل فازءالالل ظالالن التقالالت أللالالاي وا مالالا  ،فقالالا للالالي لل الاله
اجلمالالل فلالالوع للالالي لل الاله السالالم اي أاب لءالالد ٰ

اّلل
اّلل لل اله (وآلالاله) وحمالل وأى أىج الالم فقالا  :أةلاج الاله و ٰ
اّلل صالاللا ٰ
السالم  :أةالذكا يالالو أاتى رحمالو ٰ
ل قاةللم يوعا وهو لم باتع فضاب الزبر وجه ابته فااصالاال  ،زالا  :أناجاله ابالن أ فال ءة وابالن
لساكا.
[اممامــة والسياســة ابــن قتيبــة ص  ]٣6يف زصالالة أهالالل اجلمالالل (زالالا ) ا نالالاج للالالي لل الاله السالالم
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ال الالمءامل بالالني الصالالفني وهالالو ظاحمالالا فقالالا  :أيالالن
اّلل صالاللا ٰ
للالالا بغلالالة رحمالالو ٰ
ال الزبر فخالالاج ال الاله ظالالن إذا كالالاى بالالني الصالالفني التل ال كالالل واظالالد علممالالا صالالاظءه وبك الالا  ،ا زالالا للالالي
اّلل عا جامل بم ها هلاع زالا  :ج الت أطلالع لثمالا  ،زالا للالي لل اله
لل ه السم  :اي أاب لءد ٰ

اّلل اي مبالالر هالالل ةعلال أاالالم عالالارى
اّلل عالالن زتالالل لثمالالا  ،أا الالدك ٰ
السالم  :ةطلالالع لثمالالا زتالالل ٰ
اّلل
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وهالالو عتكالالامل للالالا يالالدك فسالالل للال ٰالي رحمالالو ٰ
اّلل صالاللا ٰ
وأاالالت عالالل رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل وضحم إي ا التفت ال م فقا لم  :اي مبر إاالم ةقاةالل لل الا وأاالت
صلا ٰ
له باتع زا :
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اّلل ل الالو ذك الالاى ع الالا
اللم ال اع ال  ،ز الالا لل الالي لل الاله الس الالم  :فعل الالا ةق الالاةليع ز الالا ال الزبر  :اس ال تما و ٰ
ناجت ال م وي زاةلتم (اخل).
[مث] إ ها هلا علة عن ا نءار يلاحمع ذكاها يف ناكة هذا الءاب.
[أحدها] عا ذكاع اهل ثمالي يف جممعاله (ج  7ص  )27زالا  :لالن عطالاال زللالا للالزبر  :اي أاب لءالد
اّلل عالالا جالامل بكال ع ضال عت اخلل فالالة ظالالن زتالالل ا ج الالت ةطلءالالو بدعالاله  ،فقالالا الالزبر  :إى زاأىهالالا للالالا
ٰ
َْ َ
َ َّ ُ
ذة ال ٰ َُصذ َ
ذيَبَّ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالل وأ بكالالا ولمالا ولثمالالا و ََْقذذوَ ُكْتنذ
ْ
اّلل صاللا ٰ
لمالد رحمالالو ٰ
َ َّ َ َ
ْ ُ ْ َ َّ َ
ذن َظل ُمذذوَ ْمذذنكم خاصذذة ت اكالالن سالالع أ ٰى أهلمالالا ظالالن وزعالالت ف لالا  ،زالالا  :رواع أمحالالد
َّليذ
َ ْ
ابحملا ين  ،ورجا أظد ا رجا الصح ّلل.
اّلل ،
[اثنيهــا] عالالا ذكالالاع ابالالن لءالالد ال ال يف احمالالت عابه (ج  1ص  )217يف ةاعالالة طلحالالة بالالن لء الالد ٰ
اّلل يالالو اجلمالالل خالالاراب لعلالالي لل الاله السالالم فالالزل بعالالض أهالالل العلال أ
زالالا  :ا فالالمد طلحالالة بالالن لء الالد ٰ

لل الا لل الاله السالالم لالالاع فالالذكاع أفال امل عالالن حمالوابقه وفضالالله فاجالالل طلحالالة لالالن زتالالاله للالالا الالو عالالا صالاللل
ال الزبر والتالالز يف بعالالض الصالالفوال فاعالالا بسالالم فقطالالل عالالن رجلالاله لالالاي اللسالالامل فل ال يالالز يلالالزال ظالالن
عاى.
َ ْ َ ٰ َ َ َّ
َّلن
[اثلثها] عالا ذكالاع السال وطي يف الالدر امللثالور يف ذيالل ةفسالر زولاله ةعالاىل  :شذه ُب َ ؤضذان َ ْ
ُ َ

َْ

ْ
ُْ ُ
اّلل صاللا
الو
حم
ر
الا
ز
:
زا
ياة
ا
ه
أ
لن
مقي
الء
ج
أنا
و
)
زا
(
الءقاة
حمورة
يف
آن
ب
ق
ل
َ
ه
ي
ف
ل
ز
ْ
ْ
أن ْ
ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :الصالالمة املكتوبالالة إىل الصالالمة الالالي ةل مالالا كفالالارة  ،واجلمعالالة إىل اجلمعالالة الالالي
ٰ
ةل ما كفارة عالا ب لممالا  ،وال الما إىل ال الما ال يعالي فالما رعضالا إىل فالما رعضالا ال كفالارة عالا ب لممالا

اّلل  ،أعالا اإلفالااك
ابّلل  ،وةالاك الساللة  ،واكالر الصالفقة  ،فقلالت  :اي رحمالو ٰ
إي عن فمث اإلفالااك ٰ
ابّلل فقد لافلاع فما اكر الصالفقة وةالاك الساللةع زالا  :أعالا اكالر الصالفقة فالا ةءالايل رجالم ب م لالم
ٰ
ا ختالف ال ه فتقاةله بس فم وأعا ةاك السلة فاخلاوج عن اجلمالة
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[رابعها] عا ذكالاع العسالقمي يف فالتّلل الءالاري ج  16ص ( 168زالا ) وانالاج ال الافعي عالن روايالة
للي بن احلسني بن للي بن أ طالع لل م السم ) زا نلت للا عالاوا بالن احلكال فقالا عالا
رأيالالت أظالالدا اكالالا غلءالالة عالالن اب الالم يعالالي لل الالا (لل الاله السالالم ) عالالا هالالو اي ا ول لالالا يالالو اجلمالالل فلالالا ى
علا يه ي يقتل عدبا وي يذفف للا جايّلل.
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ابب

السالم
يف هني النيب (ص) عائشة عن قتال علي علي ٰ
وإخبارها أهنا تنبحها كالب احلوأب فقاتلت وندمت
اّلل
[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]228روى بسالاللدع لالالن أ حمالاللمة زالالالت  :ذكالالا اللالالي صالاللا ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل نالالاوج بعالالض أعمالالاى املالالؤعلني فضالالحكت لاه الالة فقالالا  :أااالالاي اي محالرامل أ ي
ةكوىن أات (احلدير).
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل زالا
اّلل صاللا ٰ
[كنا العمال ج  ٣ص  ]90زالا  :لالن طالاووا إ رحمالو ٰ
للساهه  :أيتكن ةلءحما كمب كالذا وكالذاع إايك اي محالرامل  ،زالا  :أناجاله اعال بالن محالا يف الفالع ،
زا  :وحملدع صح ّلل.
[اتريخ ابن لرير الط ي ج  6ص  ]095روى بسلدع لن الزهاي زا  :بلغالي أااله ملالا بلال طلحالة
والزبر علز للي لل ه السم بذى زار ااصافوا إىل الءصاة فانذوا للا امللكدر  ،فسالمعت لاه الة
اءاا الكمب فقالت  :أي عامل هالذاع فقالالوا  :احلالوأب ( )1فقالالت  :إى ّٰلل وإى ال اله راجعالو إي هل اله
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقالو ال وللالدع اسالاؤع ال ل الت فالعاي أيالتكن ةلءحمالا
اّلل صلا ٰ
زد َسعت رحمو ٰ

اّلل بن
كمب احلوأبع فارا ى الاجوع فااتها لءد ٰ

_________________

( )1احلوأب علز بني الءصاة وعكة.
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الال الزبر ف الالزل أا الاله ز الالا  :ك الالذب ع الالن ز الالا  :إ ه الالذا احلال الوأب وت ي الالز ظ الالن عض الالت فق الالدعوا الءص الالاة
(احلدير).
[مســتدر الصــحيح ج  6ص  ]214روى بسالاللدع لالالن ز ال س بالالن أ ظالالام  ،زالالا  :ملالالا بلغالالت
لاه ة بعض اير بي لاعا اءحت لل ما الكالمب فقالالت  :أي عالامل هالذاع زالالوا  :احلالوأب زالالت :
اّلل ذاى ب الاللم  ،زالالالت :
عالالا أبلالالي إي راجعالالة  ،فقالالا الالزبر  :ي بعالالد ةقالالدعا ويالااك اللالالاا ويصالاللّلل ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يقالالو  :ك الالف إبظالالداكن إذا
اّلل صالاللا ٰ
عالالا أبلالالي إي راجعالالة َ ،سعالالت رحمالالو ٰ
اءحتمالا كالالمب احلالوأب (زالالا العسالالقمي) يف فالتّلل الءالالاري (ج  16ص  )165انالالاج هالذا امحالالد وأبالالو
يعلا والءزار وصححه ابن ظءا واحلاك وحملدع للا فاط الصح ّلل.
[مسند اممام أْحد بن حنب ج  ٣ص  ]8٢روى بسلدع لن ز س ابن أ ظام إ لاه ة زالت
اّلل
اّلل صاللا ٰ
ال ملا أةت للا احلوأب َسعالت اءالاا الكالمب ال فقالالت  :عالا أبلالي إي راجعالة إ رحمالو ٰ
اّلل
لل ه (وآله) وحمل زا للا  :أيتكن ةلءّلل لل ما كالمب احلالوأبع فقالا هلالا الالزبر  :ةالاجعني لسالا ٰ
لز وجل أ يصلّلل بم بني اللالاا (أزالو ) وذكالاع اهل ثمالي أيضالا يف جممعاله (ج  7ص  )234زالا :
رواع أمحد وأبو يعلا والءزار ورجا أمحد رجا الصح ّلل.
[امصابة ابن ح ر ج  9القسـم  2ص  ]222يف ةاعالة حماللما بلالت عالالم بالن ظذيفالة  ،زالا :
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وهالالا للالالدها
وكااالالت حمالاللما حمالالء ت فالتقتمالالا لاه الالة و نالالل الالا اللالالي صالاللا ٰ
فقا  :إ إظداكن ةستلج كمب احلوأب.
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
[اهليثمي يف جممع ج  ٢ص  ]160زالا  :ولالن ابالن لءالاا زالا  :زالا رحمالو ٰ

(وآلالاله) وحمالالل للسالالاهه  :ل الالت فالالعاي أيالالتكن صالالاظءة اجلمالالل ا بالالع ختالالاج فتلءحمالالا كالالمب احل الوأب
يقتالالل لالالن مي لمالالا ولالالن يسالالارها زتلالالا كثالالر ا ةللالالو بعالالدعا كالالا ىع زالالا  :رواع الء الزار ورجالالاله فقالالاى
(ازو ) وذكاع
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العسقمي أيضا يف فتّلل الءاري ج  16ص  165وزا رواع الءزار ورجاله فقاى.
[اهليثمي يف جممع أيضـاف ج  9ص  ]198زالا  :ولالن لاه الة زالالت  :كالا يالو عالن الساللة جتتمالل
اّلل لل ه (وآله) وحمل للدع يوعا إىل الل ل (وحماي احلالدير إىل أ زالا ) زالالت
ف ه اسامل اللي صلا ٰ

 :ويف ذل الالم ال الالو ز الالا  :ك الالف ابظ الالداكن ةل الالءّلل لل م الالا ك الالمب احل ال الوأبع ز الالا  :رواع الط ال ال اي يف
ا وحم .
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل ز الالا
[كنـــا العمـــال ج  ٣ص  ]96ز الالا  :ل الالن لاه الالة إ الل الالي ص الاللا ٰ
مواجه  :أيتكن الي ةلءحما كمب احلالوأبع فلمالا عالاى لاه الة بالءعض ع الاع بالي لالاعا لال م اءحالت
الكمب لل ما  ،فسالالت للاله فق الل هلالا  :هالذا عالامل احلالوأب فوزعالت وزالالت  :عالا أبلالىن إي راجعالة ،
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحم الل زالالا ذاى يالالو  :ك الالف ابظالالداكن ةلالالءّلل لل مالالا
اّلل صالاللا ٰ
إي َسعالالت رحمالالو ٰ
كالالمب احل الوأبع ز الالل هلالالا  :اي أ املالالؤعلني إ الالا ةصالاللحني بالالني اللالالاا  ،زالالا  :أناجالاله ابالالن أ ف ال ءة
واع بن محا يف الفع.
اّلل
[ااســتيعاب ابــن عبــد ال ـ ج  1ص  ]٢05روى بسالاللدع لالالن ابالالن لءالالاا زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :أيالتكن صالاظءة اجلمالل ا بالع يقتالل ظوهلالا زتلالا كثالر وةللالو بعالد عالا
صلا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل .
كا ىع زا ابن لءد ال  :وهذا احلدير عن إلم اءوةه صلا ٰ
[اممامة والسياسة ابـن قتيبـة] يف ةوجاله لاه الة وطلحالة والالزبر إىل الءصالاة (ص  )55زالا  :فلمالا
ااتموا إىل عامل احلوأب يف بعض الطاي وععم لاه ة اءحما كمب احلوأب فقالت مد بالن طلحالة
 :أي عالالامل هالالذاع زالالا  :هالالذا عالالامل احلالوأب  ،فقالالالت  :عالالا أراىن إي راجعالالة زالالا  :وتع زالالالت َ :سعالالت
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يقالالو للسالالاهه  :كالالاىن ابظالالداكن زالالد اءحتمالالا كالالمب احلالوأب
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ
اّلل و لالي هالالذا القالالو ،
وإايك أ ةكالالوىن أاالالت اي محالرامل  ،فقالالا هلالالا دمحم بالالن طلحالالة  :ةقالالدعي رمحالالم ٰ
اّلل بن الزبر فحلف
وأةا لءد ٰ
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ابّلل لق الالد نلفت الاله أو الل الالل  ،وأاته الالا بء ل الالة مور ع الالن ا ل الااب ف الالمدوا ب الالذلم فزلم الوا أا الالا أو
هل الالا ٰ
فما ة مور فمد ا يف اإلحمم .
[نور ا بصار للشبلن ي ص  ]92يف زصه أهل اجلمل  ،زا  :واقالل غالر واظالد أاال عالاوا الكالا
اَس الاله احل الوأب فلءح الالتم كمب الاله فقال الالت لاه الالة  :أي ع الالامل ه الالذاع ز الالل  :ه الالذا ع الالامل احل الوأب فص الالانت
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يقالالو ال وللالالدع
اّلل صالاللا ٰ
وزالالالت  :إى ّٰلل وإى ال الاله راجعالالو َسعالالت رحمالالو ٰ
اساؤع ال ل ت فعاى أيتكن ةلءحما كمب احلوأبع ا ضابت لضالد بعرهالا فاىنتاله وزالالت  :ر وىن
اّلل بالن الالزبر  :إااله كالذب ال يعالي لال س هالذا عالامل احلالوأب ال وت يالز
 ،فاىنوا يوعا ول لالة وزالا هلالا لءالد ٰ

الالا وهالالا كتلالالل فقالالا  :الللالالا الللالالا فقالالد أ ركك ال للالالي بالالن أ طالالالع  ،فالالارحتلوا وازل الوا للالالا الءصالالاة
(القصة).
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]228روى بسلدع لن ه ا وز س لن لاه ة زالالت  :و ى
إي كلالت فكلالالت ل الاة عثالالل احلالالارث بالن ه الالا وأي ت أحمالالا عسالري عالالل ابالالن الالزبر (فالالتّلل الءالالاري) يف
فالالاا الءخالالاري ج  16ص ( 165زالالا ) وانالالاج الطال اي عالالن طاي ال دمحم بالالن ز ال س زالالا ذكالالا لعاه الاله
يالالو اجلمالالل زالالالت واللالالاا يقولالالو يالالو اجلمالالل زالالالوا اعال زالالالت ور ى إي جلسالالت كمالالا جلالالس غالالري
اّلل لل ه (وآله) وحمل .
اّلل صلا ٰ
فكا اظع إي عن ا اكو ولدى عن رحمو ٰ
[حليــة ا وليــاء يب نعــيم ج  1ص  ]09روى بس الاللدع لالالن أ الضالالحا زالالا  :ظالالدفي عالالن َسالالل
ُ
َْ َ ُُ
ك َّن فتءكي ظن ةءل مخارها.
لاه ة ةقاأ َوْبن ْيف بيوَْ
[طبقاو ابن سعد ج  9ص  ]5٣روى بسلدع لن لمارة بن لمر زا  :ظدفي عن َسل لاه الة
َ

ُ
ْ َ ُُ
ك َّن بكت ظن ةءل مخارها.
إذا زاأى هذع اآلية َوْبن ْيف بيوَْ
[اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ج  8ص  ]295روى بسلدع لن
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ه الالا بالالن لالالاوة لالالن أب الاله زالالا  :عالالا ذكالالاى لاه الالة عسالالرها يف وزعالالة اجلمالالل زال إي بكالالت ظالالن ةءالالل
مخارهالالا وةقالالو  :اي ل تالالىن كلالالت اسال ا علسال ا  ،زالالا اخلط الالع  :زالالا حمالالف ا  :اللسالي امللسالي احل ضالالة
امللقاع.
[اهليثمي يف جممع ج  8ص  ]221زا  :ولن ع ل بن لمر إ أعه ونالته نلتا للالا لاه الة
زا  :فذكا احلدير (إىل أ زا ) زالتا  :فان يلالا لالن للالي (لل اله السالم ) زالالت  :لالن أي فاليمل
اّلل لل اله (وآلالاله) وحمالالل عوضالعا فسالالالت افسالاله يف يالالدع
اّلل صالاللا ٰ
ةسالالنع لالالن رجالالل وضالل عالالن رحمالالو ٰ
اّلل عكالا زالءض ف اله اء اله  ،زالتالا :
فمسّلل ا وجمه وانتلفوا يف فله  ،فقا  :إ أظع الءقالاع إىل ٰ

فل ناجت لل هع زالت  :أعا زضا وو ى أ أفديه عا للالا ا ر عالن فاليمل  ،زالا  :رواع أبالو
يعلا.
[اتريخ ابن لرير الط ي ج  6ص  ]509روى بسلدع لن أ يزيد املديي يقو  :زا لمالار بالن

ايحمالا لعاه الة ال ظالني فالا القالو ال  :اي أ املالؤعلني عالا أبعالد هالذا املسالر عالن العمالد الالذي لمالد ال المع
اّلل إاالالم عالالا للمالالت زال ٰالوا ابحل ال  ،زالالا  :احلمالالد ّٰلل
زالالالت  :أبالالو ال قاالالا ع زالالا  :اع ال  ،زالالالت  :و ٰ
الذي زضا ي للا لساام.
[مث] إ هاهلا ظديثني يلاحمع ذكا ا يف ناكة هذا الءاب.
[أحدمها] عا رواع اإلعا أمحد بن ظلءالل يف عساللدع (ج  6ص  )393روى بساللدع لالن أ رافالل
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زالالا لعلالالا ابالالن أ طالالالع (لل الاله السالالم ) إاالاله حم ال كو
اّلل صالاللا ٰ
إ رحمالالو ٰ
اّللع زالالا  :اعال  ،زالا  :أىع زالا  :اعال  ،زالا  :فالالاى
ب لالم وبالني لاه الة أعالا  ،زالا  :أى اي رحمالو ٰ

اّلل زالالا  :ي ولكالالن إذا كالالا ذلالالم فار هالالا إىل عاعلمالالا (أزالالو ) وذكالالاع العسالالقمي
أفالالقاه اي رحمالالو ٰ
أيضالا يف فالتّلل الءالاري ج  16ص  165وزالا اناجاله امحالالد والءالزار بساللد ظسالن .وذكالاع املتقالي أيضالالا
يف كلز العما (ج  6ص  )411وزا  :أناجه أمحد بن ظلءل يف عسلدع والط اي لن أىب
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راف الالل  ،وذك الالاع اهل ثم الالي أيض الالا يف جممع الاله (ج  7ص  )234وز الالا  :أناج الاله أمح الالد والءال الزار والطال ال اي
ورجاله فقاى.
اّلل لل اله
[اثنيهما] عا رواع الءخاري يف صح حه يف كتاب بالدمل اخللال يف ابب كتالاب اللالي صاللا ٰ

(وآلالاله) وحمالالل إىل كسالالاى وز صالالا  ،ويف كتالالاب الفالالع زالالا  :ظالالدفلا لثمالالا بالالن اهل الالث  ،ظالالدفلا لالالوال
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
اّلل بكلمالة َسعتمالا عالن رحمالو ٰ
لن احلسن لالن أ بكالاة زالا  :لقالد افعالي ٰ
اّلل
وحمالالل أاي اجلمالالل بعالالد عالالا كالالدى أ أحلال أبصالالحاب اجلمالالل فازاةالالل ععم ال زالالا  :ملالالا بلال رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمالل أ أهالل فالارا زالد علكالوا للال م بلالت كسالاى زالا  :لالن يفلالّلل زالو ولالوا
صلا ٰ

أعاه اعالاأة ( ،أزالو ) ورواع المعالذي أيضالا يف صالح حه يف أبالواب الفالع عساللدا لالن أ بكالاة زالا :
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  ،ملالالا هلالالم كسالالاى زالالا  :عالالن
اّلل صالاللا ٰ
اّلل ب الالا َسعتالاله عالالن رحمالالو ٰ
لصالالمي ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :لن يفلّلل زالو ولالوا أعالاه اعالاأة زالا
احمتخلفواع زالوا  :ابلته فقا اللي صلا ٰ

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :فعصالمي
اّلل صاللا ٰ
 :فلما زدعت لاه ة ال يعي الءصاة ال ذكاى زو رحمو ٰ
اّلل به (ااتما)  ،ورواع اللساهي أيضا يف صح حه (ج  )2يف اللما لالن احمالتعما اللسالامل يف احلكال
ٰ
 ،ورواع احل ال ال الالاك أيض ال ال الالا يف عس ال ال الالتدرك الص ال ال الالح حني (ج  3ص  118وج  4ص  219وص )524
ورواع عل كثر أيضا عن أهمة احلدير غر عن ذكاىه ي ظاجة إىل احمتقصامل اجلم ل.
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ابب

يف أمر النيب (ص) نساءه بلاوم البيت
اّلل لل الاله
[طبقــاو ابــن ســعد ج  9ص  ]254روى بسالاللدع لالالن لطالالامل بالالن يسالالار إ اللالالي صالاللا ٰ
اّلل وت هى بفاظ الالة عء لالالة ولزعالالت بمالالا ظصالالرها فمالالي
(وآلالاله) وحمالالل زالالا مواجالاله  :أيالالتكن اةقالالت ٰ

موجي يف اآلناة.

اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
[الطبقاو أيضاف ج  9ص  ]254روى بسلدع لن أ هاياة زا  :زا رحمالو ٰ
(وآلاله) وحمالل للسالاهه يف ظلالة الالالو اع  :هالذع اٰ بمالور احلصالا زالالا  :وكالن حيللالن كلمالن إي حمالالو ة
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
بلالالت مععالالة وميلالالع بلالالت جحالالش زالتالالا  :ي حتاكلالالا ابالالة بعالالد إذ َسعلالالا عالالن رحمالالو ٰ
(وآلالاله) وحمالالل (أزالالو ) ورواع ابالالن ا فالالر أيضالالا يف أُحمالالد الغابالالة (ج  5ص  )464يف ةاعالالة ميلالالع بلالالت
جحش.
اّلل
[الطبقاو أيضاف ج  9ص  ]254روى بسلدع لن لءالد الالامحن بالن حمالع د بالن يابالوع إ رحمالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل زا للساهه يف ظلة الو اع  :هذع احللة ا بمور احلصا.
صلا ٰ
[اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ج  ٢ص  ]224روى بسلدع لن وازد
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اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زالالا للسالالاهه يف ظلتالاله  :هالالذع ا
اّلل صالاللا ٰ
ابالالن أ وازالالد لالالن أب الاله إ رحمالالو ٰ
بمالالور احلصالالا ( ،أزالالو ) وز الالل يف ال الالاا  :أي إاكالالن ي ةعالالد ختالالاجن عالالن ب الالوةكن وةلالالزعن احلُصالالا ،
عالالل ظصالالر الالالذي يءسال يف الء الالوى (ااتمالالا)  ،وذكالالا احلالالدير املالالذكور ابالالن ظلالالا أيضالالا يف الالذيع
التمذيع (ج  11ص .)117
اّلل
اّلل صالاللا ٰ
[اهليثمــي يف جممع ـ ج  6ص  ]120زالالا  :ولالالن أ حمالاللمة زالالالت  :زالالا للالالا رحمالالو ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يف ظلالالة الالالو اع  :هالالي هالالذع احللالالة ا اجللالالوا للالالا بمالالور احلصالالا يف الء الالوى ،
زا  :رواع أبو يعلا والط اي يف الكءر بلحوع  ،ورجا أ يعلا فقاى.
اّلل لل الاله (وآلالاله)
[اهليثمــي أيض ـاف يف جممع ـ ج  6ص  ]120زالالا  :ولالالن ابالالن لمالالا إ اللالالي صالاللا ٰ
وحم الالل مل الالا ظ الالج بلس الالاهه ز الالا  :إ الالا ه الالي ه الالذع ا للال ال ك بام الالور احلص الالا  ،ز الالا  :رواع الطال ال اي يف
ا وحم .
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ابب

يف شهود البدري وأه بيعة الش رة
مع علي (ع) بصف
[مس ــتدر الص ــحيح ج  6ص  ]240روى بط الايقني ل الالن احلك ال ز الالا  :ف الالمد ع الالل لل الالي لل الاله
السم صفني مثااو بدراي ومخسو وعاهتا ممن ابيل حتت ال لاة.
[امصــابة ابــن ح ــر ج  0ص  ]208زالالا  :وأحمالاللد ابالالن السالالكن عالالن طايال جعفالالا بالالن أ املغالالرة
اّلل بالالن لءالالد الالالامحن بالالن ابالالزى زالالا  :فالالمدى عالالل للالالي لل الاله السالالم ممالالن ابيالالل ب عالالة الاضالوا
لالالن لءالالد ٰ
حتت ال لاة مثا اهة افس صفني فقتل علا فممثاهة وحمتو .
[ااســتيعاب ابــن عبــد ال ـ ج  1ص  ]016زالالا  :زالالا لءالالد الالالامحن ابالالن ابالالزى فالالمدى عالالل للالالي
لل ه السم صفني يف مثا اهة ممن ابيل ب عة الاضوا زتل علم فمفة وحمتو علم لمار بن ايحما.
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ابب

السالم
ىف كالم أفق أه الشام يف فض علي علي ٰ
[أســد الغابــة ابــن ا ـ ج  6ص  ]629يف ةاعالالة لءالالد الالالامحن بالالن غالالل ا فالالعاى  ،زالالا  :كالالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل (إىل أ زالالا ) وكالالا أفقالاله أهالالل ال الالا ،
اّلل صالاللا ٰ
عسالاللما للالالا لمالالد رحمالالو ٰ
وهالالو الالالذي فقالاله لاعالالة التالالابعني ابل الالا وكااالالت لالاله جملالالة وزالالدر  ،وهالالو الالالذي لاةالالع أاب الالالدر امل وأاب
هاياة حبمع إذ ااصافا عن للد للي (لل ه السم ) رحمالولني ملعاويالة  ،وكالا ف مالا زالا هلمالا  :للءالا
علكما ك ف جام لل كما عا ج تما به ةدلوا لل ا لل ه السم أ جيعلما فالورى وزالد للمتمالا أااله
ابيعه املماجاو وا اصار وأهل احللام والعااي وأ عن رض ه نر ممن كاهه وعالن ابيعاله نالر ممالن ت
يءايعالاله  ،وأى عالالدنل ملعاويالالة يف ال الالورى  ،ويالالذعمما للالالا عسالالر ا  ،فت الالااب علالاله ب الالني يديالاله (از الالو )
وذكالالاع ابالالن لءالالد ال ال أيضالالا يف احمالالت عابه ج  2ص  412وزالالا ف الاله واى عالالدنل ملعاويالاله يف ال الالورى
وه الالو ع الالن الطلقالالامل ال الالذين ي جت الالوم هل ال اخلمف الاله وه الالو واب الالوع ع الالن رؤوا ايظ الزاب (زالالا ) فل الالدعا لل الالا
عسر ا واتاب عله بني يديه.
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ابب

يف إخبار النيب (ص) عماراف أن تقتل
الفئة الباغية وقد قتل أه الشام
اّلل لل ه (وآله) وحمل لعمالار  :ةقتلالم الف الة الءاغ الة كثالرة جالدا بالل
[أقول] طاي زو اللي صلا ٰ
عت الواةاة  ،ولكلالالا اقتصالالا للالالا ذكالالا عقالالدار عم ال علمالالا وي ظاجالالة إىل احمتقصالالاع اجلم الالل بعالالد افالالتمار
احلدير الثابة كا أ يكو عن الضاورايى  ،فلقو :
[صحيا البخاري يف كتاب الصالة] يف ابب التعاو يف بلامل املسلد روى بسلدع لن لكاعة زا
 :زالالا ي ابالالن لءالالاا ويبلالاله للالالي  :ااطلقالالا إىل أ حمالالع د فاَسعالالا عالالن ظديثالاله فااطلقل الا فالالاذا هالالو يف
ظالالاه يصالاللحه فانالالذ ر املع فالالاظت ا أا الالا حيالالدفلا ظالالن أةالالا ذكالالا بلالالامل املسالاللد فقالالا  :كلالالا مالالل
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ف اللفض الالماب للاله ويقالو :
لءلة لءلة ولمار لءلتني لءلتالني  ،فالاآع اللالي صاللا ٰ
ابّلل
ويالالّلل لمالالار ةقتلالاله الف الالة الءاغ الالة يالالدلوه إىل اجللالالة ويدلواالاله إىل اللالالار (زالالا ) يقالالو لمالالار  :ألالالوذ ٰ
عن الفالع ( ،أزالو ) ورواع يف كتالاب اجلمالا والسالر أيضالا يف ابب عسالّلل الغءالار لالن اللالاا ابنالتمال
يسر يف اللف .
[صحيا مسلم يف كتاب الفنت] وأفااط السالة  ،يف ابب ي ةقو
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السالة ظن ميالا الاجالل بقال الاجالل ف تمالىن أ يكالو عكاااله  ،روى بطالايقني لالن أ حمالع د اخلالدري
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زالالا لعمالالار ظالالني حيفالالا
اّلل صالاللا ٰ
زالالا  :أنال ي عالالن هالالو نالالر عالالي أ رحمالالو ٰ
اخللالالدي  ،جعالالل ميسالالّلل رأحمالاله ويقالالو  :بالالؤا ابالالن َس الالة ةقتلالالم ف الالة ابغ الالة ( ،اللغالالة) ال زالالا ابالالن ا فالالر
اّلل للاله (بالؤا ابالن َس الة)
اجلزرى يف ااية غايع احلدير الا ة (أبا) « :وعله ظدير لمار رضي ٰ
كااه ةاظ له عن ال دة الي يقل ف ما».
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
[صحيا مسـلم يف البـاب املتقـدم] روى بطالاي لديالدة لالن أ حماللمة إ رحمالو ٰ
(وآله) وحمل زا لعمار  :ةقتلم الف ة الءاغ ة.
اّلل صالاللا
[صـحيا الذمـ ي ج  1يف مناقــب عمـار] روى بسالاللدع لالن أ هايالالاة زالالا  :زالا رحمالالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :إب الا اي لمالار ةقتلالم الف الة الءاغ الة  ،زالا  :ويف الءالاب لالن أ حماللمة ولءالد
ٰ
اّلل بن لما وأ ال سا وظذيفة.
ٰ

[مس ــتدر الص ــحيح ج  1ص  ]209روى بس الاللدع ل الالن نال الالد الع الالاىب ز الالا  :نل الالت أى وأب الالو
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
اّلل ظالالدفلا عالالا َسعالالت عالالن رحمالالو ٰ
حمالالع د اخلالالدري للالالا ظذيفالالة فقللالالا  :اي أاب لءالالد ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :وروا عل كتالاب
اّلل صلا ٰ
(وآله) وحمل يف الفتلةع زا ظذيفة  :زا رحمو ٰ
اّلل ظ ثمالا ار فقللالا  :فالاذا انتلالف اللالاا فمالل عالن اكالالو ع فقالا  :اااالاوا الف الة الالي ف مالا ابالن َس الالة
ٰ

اّلل  ،زلالالت  :وعالالن ابالالن َس الالةع زالالا َ :أو عالالا ةعافالالهع زلالالت  :ب لالاله ي ،
فالزعوهالالا فااالاله يالالدور عالالل كتالالاب ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمالل يقالو لعمالار  :اي أاب ال قاالا
اّلل صلا ٰ
زا  :لمار بن ايحما َ ،سعت رحمو ٰ
لالالن ك الالوى ظالالن ةقتلالالم الف الالة الءاغ الالة لالالن الطاي ال  ،زالالا احلالالاك  :هالالذا ظالالدير لالاله ط الالاي أبحم الالاا د
صح حة.
[مسـتدر الصـحيح ج  6ص  ]695روى بساللدع لالن لمالارة بالالن نزميالة بالن اثبالت زالا  :فالالمد
نزمية بن اثبت اجلمل وهو ي يسل حم فا  ،وفمد
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اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
صفني  ،زا  :أى ي أضل أبالدا بقتالل لمالار فالاااا عالن يقتلاله فالاي َسعالت رحمالو ٰ
(وآلالاله) وحمالالل يق الالو  :ةقتلالالم الف الالة الءاغ الالة  ،زالالا  :فلمالالا زتالالل لمالالار زالالا نزميالالة  :زالالد ظاا الالت ي
الضالملة ا أزالالاب  ،وكالا الالالذي زتالل لمالالارا أبالو غا يالالة املالزي ابلالالاعّلل فسالق فقاةالالل ظالن زتالالل  ،وكالالا
ٍ
كع لل ه رجل آنا فاظتز رأحماله فالازءم هتصالما كالل
يوع ذ يقاةل وهو ابن أربل وةسعني فلما وزل ٰ
اّلل إ هتصالالما إي يف اللالالار  ،فقالالا لمالالاو :
علممالالا يقالالو  :أى زتلتالاله  ،فقالالا لمالالاو بالالن العالالاص  :و ٰ
اّلل إام لتعلمه ولو ى أي عت زءالل هالذا بع الاين حماللة ( ،أزالو ) ورواع ابالن حمالعد
اّلل ذاك  ،و ٰ
هو و ٰ
أيض الالا يف طءقاة الاله (ج  3ص  )185وز الالا ف الاله  :ز الالد ابا الالت ي الض الالملة واز الالمب فقاة الالل ظ الالن زت الالل
(احلدير) (ورواع) ابن ايفر أيضا يف أُحمالد الغابالة ج  4ص ( 47وابالن ظلالا) يف اصالابته ج  2ص
( 111ويف ذيع التمذيع) ج  3ص  141رتصاا.
[مســتدر الصــحيح أيضـاف ج  6ص  ]69٣روى بسالاللدع لالالن دمحم ابالالن لمالالاو بالالن ظالالز زالالا  :ملالالا

زتالالل لمالالار بالالن ايحمالالا نالالل لمالالاو بالالن ظالالز للالالا لمالالاو ابالالن العالالاص فقالالا  :زتالالل لمالالار وزالالد َسعالالت
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يقالالو  :ةقتلالاله الف الالة الءاغ الالة  ،فقالالا لمالالاو فزلالالا ظالالن نالالل
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ
للا ععاوية فقا له ععاوية  :عا فالاامع فقالا  :زتالل لمالار بالن ايحمالا زالا  :فمالاذاع فقالا لمالاو :
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يقالو  :ةقتلاله الف الة الءاغ الة  ،فقالا لاله ععاويالة  :أ الن
اّلل صاللا ٰ
َسعت رحمو ٰ

زتللالالاعع إ الالا زتلالاله للالالي وأصالالحابه  ،جالالاؤا بالاله ظالالن ألقالالوع بالالني رعاظلالالا أو زالالا حم ال وفلا (زالالا احلالالاك )
صالالح ّلل للالالا فالالاطمما ال يعالالي للالالا فالالاط ال ال خني الءخالالاري وعسالالل ال وت هاجالالاع الالذع السال ازة ،
اّلل لل اله (وآلاله)
(أزو ) وحم اي جواب للي لل ه السم ملعاوية فقا  :إ كلت زتلته فالالل صاللا ٰ
وحمل زتل محزة ظني أرحمله إىل زتا الكفار.

[مســتدر الصــحيح أيض ـاف ج  6ص  ]69٢روى بس الاللدع لالالن أ لءالالد الالالامحن السالاللمي زالالا :
فالالمدى صالالفني فكلالالا إذا ةوا للالالا نالالل هالالؤيمل يف لسالالكا هالالؤيمل وهالالؤيمل يف لسالالكا هالالؤيمل  ،فاأيالالت
أربعة يسرو  ،ععاوية ابن أ
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اّلل بالالن لمالالاو يقالالو
حمالالف ا  ،وأبالالو ا لالالور السالاللمي  ،ولمالالاو بالالن العالالاص  ،وابلالاله  ،فسالالمعت لءالالد ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل ف ه عا زا  ،زالا
اّلل صلا ٰ
ب ه لماو  :زد زتللا هذا الاجل وزد زا رحمو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحم الالل
اّلل صالاللا ٰ
 :أي الاجالاللع زالالا  :لمالالار بالالن ايحمالالا أعالالا ةالالذكا يالالو بالالي رحمالالو ٰ

اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
املسلد فكلا مل لءلالة لءلالة ولمالار حيمالل لءلتالني لءلتالني فمالا للالا رحمالو ٰ
وحمل حيمالل لءلتالني لءلتالني وأاالت ممالن ظضالا  ،زالا  :أعالا إاالم حمالتقتلم الف الة الءاغ الة وأاالت ملالن أهالل
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
اجللالالةع فالالدنل لمالالاو للالالا ععاويالالة فقالالا  :زتللالا هالالذا الاجالالل وزالالد زالالا ف الاله رحمالالو ٰ
اّلل عالالا ةالزا ةالالدظض يف بولالالم  ،أ الالن زتللالالاعع إ الالا زتلالاله
(وآلالاله) وحمالالل عالالا زالالا  ،فقالالا  :احمالالكت فالالو ٰ

للالالي وأصالالحابه جالالاؤا بالاله ظالالن ألقالالوع ب للالالا ( ،أزالالو ) زالالد أفالالر آافالالا إىل جالواب للالالي لل الاله السالالم لالالن
ذلالالم وحمال اي أيضالالا ةفصال له  ،ا إ احلالالدير املالالذكور زالالد رواع ابالالن جايالالا أيضالالا يف اترهالاله (ج  4ص
 )28بلحو أبس :

اّلل بالالن احلالالارث زالالا  :إي
[مســند اممــام أْحــد بــن حنب ـ ج  1ص  ]2٣2روى بسالاللدع لالالن لءالالد ٰ
اّلل بالالن
حمالالر عالالل ععاويالالة يف علصالالافه عالالن صالالفني ب لالاله وبالالني لمالالاو بالالن العالالاص  ،زالالا  :فقالالا لءالالد ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يقالو لعمالار  :وحيالم
اّلل صاللا ٰ
لماو بن العالاص  :اي أبالت عالا َسعالت رحمالو ٰ
ايبن َس ة ةقتلم الف ة الءاغ ةع زا  :فقا لماو ملعاوية  :أي ةسمل عا يقو هذاع فقالا ععاويالة :
ي ةزا هة لا لة ( )1أ الن زتللالاعع إ الا زتلاله الالذين جالاؤا باله (أزالو ) زالد لافالت اجلالواب لالن ذلالم فالم
ةغفل.
[مسند اممام أْحد بن حنب ج  1ص  ]2٣0روى بسلدع لن ظلالة ابالن نويلالد العلال ي  ،زالا
 :ب لما أى للد ععاوية إذ جامل رجم هتصما يف رأا لمالار يقالو كالل واظالد علممالا  :أى زتلتاله ،
اّلل بن لماو  :ل طع
فقا لءد ٰ

_________________

( )1هلالة ععالاله هلالالاى وه الي نصالالا ال الالا  ،زالالا اجلالالزري يف اللمايالالة الالالا ة ( ظالالض) « :ويف
ظدير ععاوية زا يبن لماو  :ي ةزا هة لا لة ةدظض ا يف بولم  ،أي ةزلال ويالاوى ابلصالا
(املمملة) أي ةءحر ف ما باجلم».
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اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يقالالو  :ةقتلالاله الف الالة
اّلل صالاللا ٰ
بالاله أظالالدكما افسالالا لصالالاظءه فالالاي َسعالالت رحمالالو ٰ
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
الءاغ ة  ،زالا ععاويالة  :فمالا ابلالم ععلالاع زالا  :إ أ فالكاي إىل رحمالو ٰ
وحمل فقا  :أطل أابك عا ا ظ ا وي ةعصه فاى ععك ولست أزاةل.
[مســند اممــام أْحــد بــن حنبـ ج  0ص  ]28٢روى بسالاللدع لالالن لمالالاو ابالالن يلالالار لالالن رجالالل عالالن
أهل عصا حيدث أ لماو بن العالاص أهالدى إىل ىا هالدااي ففضالل لمالار بالن ايحمالا فق الل لاله فقالا
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو  :ةقتله الف ة الءاغ ة.
اّلل صلا ٰ
َ :سعت رحمو ٰ
[مسند اممام أْحد بن حنب ج  ٣ص  ]198روى بساللدع لالن أ حماللمة زالالت  :عالا اسال ت زولاله
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يالالو اخللالالدي وهالالو يعالالاط م اللالالا وزالالد اغ ال فالالعا صالالدرع وهالالو يقالالو :
صالاللا ٰ
اللم ال إ اخلالالر نالالر اآلنالالاة فالالاغفا ل اصالالار واملمالالاجاة  ،زالالا  :ف الاأى لمالالارا فقالالا  :وحيالاله ابالالن َس الالة
ةقتله الف ة الءاغ ة (احلدير).
اّلل ابالن اهلالذيل العلالزى إ لمالارا
[مسند أيب داود الطيالسـى ج  6ص  ]84روى بساللدع لالن لءالد ٰ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :وحيالم ايبالن َس الة
اّلل صاللا ٰ
كالا يلقالل ععمال ال يعالي الصالخا ال فقالا رحمالو ٰ
ةقتلم الف ة الءاغ ة.
[حلية ا ولياء يب نعيم ج  0ص  ]2٢1روى بسلدع لن ميد زالا  :كالا لمالار زالد ولالل بقالايش
وولعالالت بالاله فعالالدوا لل الاله فض الابوع فللالالس يف ب تالاله فلالالاملع لثمالالا بالالن لفالالا يعالالو ع فخالالاج لثمالالا فقالالا
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل لعمالالار  :ةقتلالالم الف الالة الءاغ الالة
ظالالن صالالعد املل ال فقالالا َ :سعالالت اللالالي صالاللا ٰ
زاةلم يف اللار.
[اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ج  26ص  ]29٣روى بسلدع لالن للقمالة وا حمالو زالاي  :أة لالا
أاب أيالالوب ا اصالالاري للالالد علصالالافه عالالن صالالفني (وحمالالاي احلالالدير) إىل أ زالالا أبالالو أيالالوب  :وَسعالالت
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو لعمار  :اي لمار ةقتلم الف ة الءاغ ة وأات إذ ذاك عالل
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
احل واحل
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اّلل
ععالم اي لمالار بالن ايحمالا (احلالدير) وزالد ةقالد كاعاله يف ابب للالي لل اله السالم أعالاع اللالي صاللا ٰ
لل ه (وآله) وحمل بقتا اللاكثني والقاحمطني واملارزني  ،فااجل.
[اتريــخ بغــداد أيضـاف ج  5ص  ]625روى بسالاللدع لالالن أاالالس بالالن عالالالم زالالا َ :سعالالت اللالالي صالاللا
اّلل لل ه (وآله) وحمل زا  :ابن َس ة ةقتلاله الف الة الءاغ الة زاةلاله وحمالالءه يف اللالار (اتريالخ بغالدا ) أيضالا
ٰ
ج  2ص ( 282روى بسالاللدع) لالالن ابالالن حمالالع د زالالا ظالالدفي عالالن هالالو نالالر عالالي ابالالو زتالالا ة ا اللالالي
(ص) زا لعمار ةقتله الف ة الءاغ ة.
اّلل
اّلل بالالن لمالالا زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
[اتريــخ بغــداد أيض ـاف ج  ٢ص  ]020روى بسالاللدع لالالن لءالالد ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل لعمار  :ةقتلم الف ة الءاغ ة.
صلا ٰ
[طبقــاو ابــن ســعد ج  6القســم  2ص  ]2٢٢روى بسالاللدع لالالن لمالالاو ابالالن ع مالالو زالالا  :أظالالاي
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ميالا باله وميالا يالدع
اّلل صاللا ٰ
امل اكو لمار بن ايحما ابللار زا  :فكا رحمو ٰ

للالالا رأحمالاله ف قالالو  :اي ىر كالالوىن بالالا ا وحمالالمعا للالالا لمالالار كمالالا كلالالت للالالا اب الااه  ،ةقتلالالم الف الالة
الءاغ ة.
اّلل ابن أ اهلذيل زا  :ملالا بالي
[الطبقاو أيضاف ج  6القسم  2ص  ]2٢8روى بسلدع لن لءد ٰ
اّلل لل الاله
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل عسالاللدع جعالالل القالالو حيملالالو وجعالالل اللالالي صالاللا ٰ
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ
(وآله) وحمل حيمل هالو ولمالار فلعالل لمالار ياجتالز ويقالو  ( :الن املساللمو اءتالي املسالاجدا) وجعالل
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو  :املسالاجدا  ،وزالد كالا لمالار افالتكا زءالل ذلالم فقالا
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل فلفض لءلته وزالا
اّلل صلا ٰ
بعض القو  :ل موةن لمار ال و فسمعم رحمو ٰ
 :وحيم ال وت يقل ويلم ال ايبن َس ة ةقتلم الف ة الءاغ ة
[الطبقاو أيضاف ج  6القسم  2ص  ]292روى بسلدع لن هي عوىل
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لما بن اخلطاب زا  :كلت أو فيمل عل ععاوية للا للي لل ه السم فكالا أصالحاب ععاويالة
اّلل ي اقتل لمارا أبدا إ زتللاع فلحن كما يقولو فلمالا كالا يالو صالفني ذهءالت أااالا
يقولو  :ي و ٰ
يف القتلالا فالاذا لمالار بالن ايحمالا فقالا هالىن  :فل الت إىل لمالاو بالن العالاص وهالو للالا حمالاياع فقلالالت :
اّلل زا  :عا ة املع زلت  :أااا أكلمم  ،فقا إي فقلت لمار بالن ايحمالا عالا َسعالت ف الهع
أاب لءد ٰ
اّلل عقتالو
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ةقتلاله الف الة الءاغ الة  ،فقلالت  :هالوذا و ٰ
اّلل صاللا ٰ
فقا  :زا رحمالو ٰ
 ،فقا  :هذا ابطل  ،فقلت  :بصالا ل الىن باله عقتالو زالا  :فالااطل فارا اله فالذهءت باله فاوزفتاله لل اله
فسالة رآع ااتقل لواه ا ألا يف ف وزا  :إ ا زتله الذي ناج به (أزو ) زد ةقد اجلواب لالن
ذلم وحمتعافه أيضا زايءا.
[أسد الغابة ابن ا ج  1ص  ]206يف ةاعالة ذي الكالمع زالا  :ا إ ذا الكالمع نالاج إىل
ال ا وأزا به فلما كاات الفتلة كا هو القال أبعالا صالفني وزتالل ف مالا  ،ز الل  :إ ععاويالة حم ٰالاع زتلاله

اّلل لل ه (وآله) وحمل زا لعمالار بالن ايحمالا  :ةقتلاله الف الة الءاغ الة فقالا
وذلم أاه بلغه أ اللي صلا ٰ
ملعاويالالة ولمالالاو عالالا هالالذا وك الالف اقاةالالل لل الالا ولمالالاراع فقالالاي  :إاالاله يعالالو ال لالالا ويقتالالل ععلالا فلمالالا زتالالل ذو
للا.
الكمع وزتل لمار  ،زا ععاوية  :لو كا ذو الكمع ظ ا ملا بلصف اللاا إىل ٰ
[أســد الغابــة ابــن ا ـ ج  1ص  ]12٢زالالا  :روى الزهالالاي لالالن أ السالالاو لالالن ماي القالالا إاالاله
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو لعمار  :ةقتلم الف ة الءاغ ة.
َسل اللي صلا ٰ
[اممامة والسياسة ابـن قتيبـة يف قتـ عمـار بـن ايسـر ص  ]24٣زالا  :ا زالا لمالار  :ال الو ألقالا
ا ظءالالة دمحما وظزبالاله  ،ا محالالل لمالالار وأصالالحابه فالالالتقا لل الاله رجالالم فقالالتمع وأزالالءم باأحمالاله إىل ععاويالالة
اّلل إ ةتلاملالالا إي يف اللالالار َسعالالت
يتلاملالالا كالالل يقالالو  :أى زتلتالاله فقالالا هلمالالا لمالالاو بالالن العالالاص  :و ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقو  :ةقتل لمارا الف ة الءاغ ة  ،فقا
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
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اّلل عن ف خ فما ةزا ةزل يف بولالم أو الن زتللالاعع إ الا زتلاله الالذين جالاؤا باله (اخل)
ععاوية  :زءحم ٰ
( ،أزو ) ةقد اجلواب لن ذلم وأيي.
[امصابة ابن ح ر ج  2القسم  0ص  ]215يف ةاعة اَسال ل ابن لءالد الالامحن ا اصالاري زالا
اّلل بالن يلالار لالن أ حمالم ل بالن عالالم لالن اَسال الل
 :روى الءاور ي عن طاي لءد الامحن بن لءد ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زالالا لعمالالار  :ةقتلالالم الف الالة
اّلل صالاللا ٰ
بالالن لءالالد الالالامحن ا اصالالاري إ رحمالالو ٰ
الءاغ ة.
[ال ـ ــرايض النض ـ ــرة ج  2ص  ]20ذك ال الالا ظ ال الالديثا ط ال الالويم ل ال الالن مي ال الالد ب ال الالن أ أوىف يف املؤان ال الالاة ب ال الالني
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ال لمالالار بالالن ايحمالالا
اّلل صالاللا ٰ
ا صالالحاب (إىل أ زالالا ) ا لالالا ال يعالالي رحمالالو ٰ
وحمعدا وزا  :اي لمار ةقتلم الف ة الءاغ ة (احلدير).
[نور ا بصار للشبلن ى ص  ]98زالا  :ويف لقاهالد ال ال خ أ احمالحاي الفالروم آاب ي إ لمالاو
بالالن العالالاص كالالا وميالالا ععاويالالة فلمالالا زتالالل لمالالار بالالن ايحمالالا أعسالالم لالالن القتالالا واتبعالاله للالالا ذلالالم نلال
اّلل
اّلل صالاللا ٰ
كثالر  ،فقالالا لالاله ععاويالالة  :ت ي ةقاةالاللع زالالا  :زالالد زتللالا هالالذا الاجالالل وزالالد َسعالالت رحمالالو ٰ
لل ه (وآله) وحمل يقو  :ةقتله الف الة الءاغ الة فالد للالا أى الن بغالاة  ،زالا لاله ععاويالة  :أعسالم فالو
اّلل ي ةالزا ةالالدظض يف بولالم أ الالن زتللالاعع إ الالا زتلاله للالالي وأصالحابه جالالاؤا باله ظالالن ألقالوع ب للالالا (زالالا )
ٰ
ويف روايالالة زالالا  :زتلالاله عالالن أرحمالالله ال لالالا يقاةللالالا وإ الالا فعلالالا لالالن أافسالاللا فقتالالل  ،فءل ال ذلالالم لل الالا لل الاله
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  ،زتالالل محالالزة ظالالني أرحمالالله إىل
السالالم فقالالا  :إ كلالالت زتلتالاله أى فالالالل صالاللا ٰ
زتا الكفار.

الاّلل جالل ولالم زالد
[أقول] بل لو كا للالي لل اله السالم زالد زتالل لمالارا ظالني أرحمالله إىل ععاويالة ف ٰ
اّلل ةء الالارك وةع الالاىل :
زت ال َالل عل الالة ع الالن أاء اه الاله ظ الالر أرحم الاللم َإىل الكف الالار ل الالدلوه إىل اإلمي الالا  ،ز الالا ٰ
ٌ
َ ْ ٰ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ
َ ُ َّ ٰ ٰ َ ُ
() 1
ون .
اءم ْم َ ُسول بْ ٰما ال ٰ َهوى أنَّسكم َْست ََّم فَّ ْبيقا كربتم وُك ْبيقا َقتل
أُكُما ج

______________

( )1يف حمورة الءقاة.
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اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
[كنا العمال ج  ٢ص  ]٢1زا لن جابا بن َساة زالا  :زالا رحمالو ٰ
وحمل لعمار  :ةقتلم  ،ويف لف ةقتل لمارا الف ة الءاغ ة  ،زا  :أناجه ابن لساكا.
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل
اّلل صالاللا ٰ
[كنــا العمــال أيض ـاف ج  ٢ص  ]٢1زالالا  :لالالن جالالابا إ رحمالالو ٰ
واملسالاللمني ال ملالالا أنالالذوا يف ظفالالا اخللالالدي ال جعالالل لمالالار بالالن ايحمالالا حيمالالل الالماب واحللالالارة يف اخللالالدي
ف طاظالاله للالالا فالالفرع وكالالا ىزمالالا عالالن عالالا صالالاهما فا ركالاله الغ الالا فالالااتع أبالالو بكالالا فقالالا  :أربالالل للالالا
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
افسم اي لمار فقد زتلت افسم وأات ىزاله عالن عالا  ،فسالمل رحمالو ٰ
وحمالالل زالالو أ بكالالا فقالالا فلعالالل ميسالالّلل الالماب لالالن رأا لمالالار وعلكءالاله وهالالو يقالالو  :يزلمالالو أاالالم

اّلل) عا أات ال ت ظن ةقتلالم الف الة الءاغ الة
اّلل ( ،ويف لف ي و ٰ
ع ت وأات زد زتلت افسم كم و ٰ
 ،زا  :أناجه ابن لساكا.
اّلل
اّلل صاللا ٰ
[كنا العمال أيضاف ج  ٢ص  ]٢1زا  :لالن لمالار بالن ايحمالا زالا  :زالا ي رحمالو ٰ

لل ه (وآلاله) وحمالل  :وحيالم ابالن َس الة ةقتلالم الف الة الءاغ الة آنالا ما ك عالن الالدا ا ضال اا لالا  ،زالا :
أناجه ابن لساكا.
[كنا العمال أيضاف ج  ٢ص  ]٢1زا  :لن عوية لعمار بن ايحما زالت  :افتكا لمار فغ الا
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل أااله ةقتلالىن
لل ه فقا  :أخت و أ أعوى للا فاافي  ،أن ي ظء ي صاللا ٰ

الف ة الءاغ ة  ،وأ آنا ما ى عن الدا ا عذزة عن لا  ،زا  :أناجه أبو يعلا وابن لساكا.
اّلل لل الاله
اّلل ص الاللا ٰ
[كن ــا العم ــال أيضـ ـاف ج  ٢ص  ]٢6ز الالا  :ل الالن كع الالع ب الالن عال الالم إ رحم الالو ٰ
(وآله) وحمل زا لعمار بن ايحما ال وهو يلقل الماب عن اخللدي ال ةقتلم الف ة الءاغ ة وآنالا فالاابم
ض اا عن لا  ،ويف لف وآنا ما ك عن الدا ا ض ّلل عن لا  ،زا  :أناجه ابن لساكا.
[كنا العمال أيضاف ج  ٢ص  ]٢6زا  :لن نالد بن الول د لن ابلة ه الا بالن الول الد بالن املغالرة
كا لمارا زالت  :جامل ععاوية إىل لمار
وكاات ٰ
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اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
يعو ع فلما ناج عن للدع زا  :اللم ي جتعل عل تاله أبيالديلا فالاي َسعالت رحمالو ٰ
(وآله) وحمل يقو  :ةقتل لمارا الف ة الءاغ ة  ،زا  :أناجه أبو يعلا وابن لساكا.
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
[كنــا العمــال أيض ـاف ج  ٢ص  ]٢6زالالا  :لالالن أ اعاعالالة زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ
(وآله) وحمل لعمار  :ةقتلم الف ة الءاغ ة  ،زا  :أناجه ابن لساكا.
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل زالا
[كنا العمال أيضاف ج  ٢ص  ]٢0زا  :لن أ زتا ة إ اللي صلا ٰ
لعمار ال وعسّلل الماب لن رأحمه ال بؤحما لم ابن َس ة ةقتلم ف ة ابغ ة  ،زا  :أناجه ابن لساكا.
[كنا العمال أيضاف ج  ٢ص  ]٢0زا  :لن أ بكا بن ظفع زا َ :سعت ال سالا زالا  :زالا

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل لعمالالار  :ةقتلالالم الف الالة الءاغ الالة  ،ويف لفال ةقتالالل لمالالارا الف الالة
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ
الءاغ ة.
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
[كنــا العمــال أيض ـاف ج  ٢ص  ]٢0زالالا  :لالالن ابالالن لءالالاا زالالا  :زالالا رحمالالو ٰ

(وآله) وحمل لعمار بن ايحما  :ةقتلم الف ة الءاغ ة زا  :أناجه ابن لساكا.
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ملالالا
[كنــا العمــال أيض ـاف ج  ٢ص  ]٢0زالالا  :لالالن لاه الالة إ اللالالي صالاللا ٰ
اّلل
أنالالذ يف بلالالامل املسالاللد جعالالل اللالالاا يلقلالالو ظل الاا ظل الاا ولمالالار ظل الاين  ،فمسالالّلل اللالالي صالاللا ٰ
لل ه (وآله) وحمل يدع للا بما لمار فقا  :اللمال ابرك يف لمالار  ،وحيالم ابالن َس الة ةقتلالم الف الة
الءاغ ة وآنا ما ك عن الدا ا ض اا عن لا  ،زا  :أناجه ابن لساكا.
اّلل لل الاله (وآلالاله)
[كنــا العمــال أيضـاف ج  ٢ص  ]٢0زالا  :لالالن احلسالالن زالالا  :ملالالا زالالد اللالالي صالاللا ٰ
اّللع زالالا  :لالالاش كعالالاش عوحمالالا ،
وحمالالل املديلالالة زالالا  :إبلالوا للالالا عسالاللدا  ،زالالالوا  :ك الالف اي رحمالالو ٰ

اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يعالالاط م اللالالا وللالالا صالالدرع
اّلل صالاللا ٰ
إبلالوا للالالا بلالالا  ،فلعلالوا يءلالالو ورحمالالو ٰ
عامل وةااب
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ظايع للا اجلما وإام ملالن أهالل اجللالة ولتقتللالم الف الة الءاغ الةع زالا  :بلالا  ،زالا  :فلال زتلتمالوعع
اّلل عالالا ة الزا ةالالدظض يف بولالالم الالن زتللالالاعع إ الالا زتلالاله الالالذي جالالامل بالاله  ،زالالا  :رواع الط ال اي
زالالا  :و ٰ
ورجاله فقاى ( ،أزو ) زد ةقد اجلواب لن ذلم عن للي لل ه السم فم ةغفل.
اّلل
اّلل صالاللا ٰ
[اهليثمــي يف جممعـ أيضـاف ج  8ص  ]18٢زالالا  :ولالالن ظذيفالالة زالالا َ :سعالالت رحمالالو ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يقالالو ال وضالالاب جلالالع لمالالار ال زالالا  :إاالالم لالالن كالالوى ظالالن ةقتلالالم الف الالة الءاغ الالة
اللاكءة لن احل  ،يكو آنا ما ك عن الدا ا فابة لا  ،زا  :رواع الط اي.
[مث] إ ها هلا علة عن ا ظا ير يلاحمع ذكاها يف ناكة هذا الءاب.
[منها] عا ذكاع املتقي يف كلز العما (ج  6ص  )155ولفاه  :اي للي حمتقاةلم الف الة الءاغ الة
وأات للا احل فمن ت يلصاك يوع ٍذ فل س عي  ،زا  :أناجه ابن لسالاكا لالن لمالار بالن ايحمالا ال
اّلل لل ه (وآله) وحمل .
يعي لن اللي صلا ٰ

اّلل
[ومنها] عا رواع أبو اعال يف ظل تاله (ج  4ص  )21عساللدا لالن ابالن لمالا زالا  :زالا رحمالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :اللم ال إاالالم أو لعالالتم بعمالالار يالالدلوه إىل اجللالالة ويدلواالاله إىل اللالالار ،
صالاللا ٰ
(أزو ) وذكاع املتقي أيضالا يف كلالز العمالا (ج  6ص  )184وزالا  :أناجاله الطال اي لالن ابالن لمالا
(ويف ج  7ص  )75وزالالا  :أناجالاله ابالالن لسالالاكا لالالن جماهالالد لالالن أحم الالاعة بالالن ف الايم  ،وزالالا ع الالاة
أحماعة بن ميالد وما يف آنالا احلالدير  :زاةلاله وحمالالءه يف اللالار (ويف ج  7ص  75اثا الا) وزالا  :لالن
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وه ال حيملالالو احللالالارة للالالا لمالالار وهالالو يءالالي
جماهالالد زالالا  :رآه ال اللالالي صالاللا ٰ
املسالاللد احل الاا فقالالا  :عالالا هل ال ولعمالالارع يالالدلوه إىل اجللالالة ويدلواالاله إىل اللالالار وذلالالم فعالالل ا فالالق امل
(زا ) ويف لف  :أب ا فق امل الفلار  ،زا  :أناجه ابن لساكا.
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[ومنهــا] عالالا رواع ابالالن حمالالعد يف الطءقالالاى (ج  3القس ال  1ص  )188عسالاللدا لالالن احلسالالن زالالا :
اّلل لل ه (وآله) وحمل عالاى يالو عالاى
اّلل صلا ٰ
زا لماو بن العاص  :إي رجو أي يكو رحمو ٰ
اّلل اللار  ،زا  :فقالوا  :زد كلا اااع حيءم وكا يستعملم زالا  :فقالا :
وهو حيع رجم ف دنله ٰ

اّلل أللال أظءالالي أ هلفالالىن  ،ولكلالالا كلالا االااع حيالالع رجالالم  ،زالالالوا  :فمالن ذاك الاجالاللع زالالا  :لمالالار بالالن
ٰ
اّلل زتللالاع ورواع بطايال آنالا زالا ف اله  :زالا :
ايحما  ،زالوا  :فذاك زتال لك يالو صالفني  ،زالا  :زالد و ٰ
اّلل لقد زتللاع.
صدزت و ٰ
[ومنها] عا ذكاع ابن ا فالر يف أُحمالد الغابالة (ج  5ص  )267يف ةاعالة أ الغا يالة اجلمالىن زالا :
روى ابن أ الدا ا لن دمحم بن أ عع ا لن أب ه زالا  :ب لالا احللالاج جالسالا إذ أزءالل رجالل عقالارب
اخلطو فلما رآع احللاج زا  :عاظءا أبىب غا ية وأجلسه للالا حمالاياع وزالا  :أاالت زتلالت ابالن َس الةع
زالالا  :اعال  ،زالالا  :ك الالف صالاللعتع زالالا  :صالاللعت كالالذا ظالالن زتلتالاله  ،فقالالا احللالالاج هالالل ال الالا :
عالالن حمالالاع أ يلاالالا إىل رجالالل لاال الءالالاع يالالو الق اعالالة فل لاالالا إىل هالالذا ا حمالالارع أبالالو غا يالالة يسالالاله فال ا
فالاىب لل اله  ،فقالالا أبالو غا يالالة  :االوطامل هلال الالدا ا ا اسالالاهل فالم يعطوالالالا ويالزل إي لاال الءالاع يالالو
اّلل لو أ لمارا زتله أهل ا ر لدنلوا اللار.
الق اعة (إىل أ زا ) و ٰ
[ومنها] عا رواع أبو اع يف ظل ته (ج  1ص  )142عسلدا لالن أ امللال ّلل ا اصالاري لالن للالي
اّلل لل اله (وآلالاله) وحمالل لمالالارا فقالا  :أعالا إاالاله حم المد ععالالم
لل اله السالم زالالا  :ذكالاى لللال صاللا ٰ
ع اهد أجاها لا وذكاها كثر وفلاؤها ظسن.
[ومنهـا] عالالا رواع اإلعالالا أمحالالد بالن ظلءالالل يف عسالاللدع (ج  4ص  )89عسالاللدا لالن نالالالد بالالن الول الالد
زا  :كا ب ىن وبني لمار بن ايحما كم فاغلات له يف القو  ،فااطل لمالار ي الكوي إىل اللالي
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل  ،زالا :
اّلل لل ه (وآله) وحمل فلامل نالد وهو ي كوع إىل اللي صلا ٰ
صلا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل حماكت ي يتكل فءكا
فلعل يغل له وي يزيد إي غلاة  ،واللي صلا ٰ
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فما لمار بن ايحمالا فلعالل اللالي
وهويقو  :اللم إ الع ش ل ش ا ناة فاغفا ل اصار واملماجاة ٰ
صالاللا ي لل الاله والالاله وحمالالل يالاللقض الالماب لالالن راحمالاله ويقالالو  :وحيالالم اي بالالن َس الالة ةقتلالالم الف الالة الءاغ الالة
زا أناجه ابن لساكا.
[كنا العمال أيضاف ج  ٢ص  ]٢0زا لن حمع د بن جءر زا كا لمالار بالن ايحمالا يلقالل الالماب
واحللالالارة اي املسالاللد فالالاةا رحمالالو ي صالاللا ي لل الاله والالاله وحمالالل فق الالل لالاله  :عالالاى لم الار وزالالل لل الاله
ظلالالا زتلالاله فقالالا رحمالالو ي صاللٰا ي لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :عالالا عالالاى لمالالار ةقتلالاله الف الالة الءاغ الالة زالالا
أناجه ابن لساكا.
[كنــا العمــال أيض ـاف ج  ٢ص  : ]٢0زالالا لالالن ابالالن عسالالعو زالالا  :ي اس ال ت يالالو اخللالالدي واللالالي
صالاللا ي لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يلالالاوهل اللالالا وزالالد اغ ال فالالعا صالالدرع وهالالو يلالالا ي  :أي إ اخلالالر نالالر
اينالالاع فالالاغفا ل اصالالار واملمالالاجاة فلالالامل لمالالار بالالن ايحمالالا فقالالا لالاله اللالالي صالاللا ي لل الاله (وآلالاله) وحمالالل
ويّلل لمارا وويّلل ابن َس ة ةقتله الءاغ ة زا  :أناجه ابن لساكا.
[اهليثمــي يف جممع ـ ج  ٢ص  ]104زالالا  :ولالالن أ لءالالد الالالامحن السالاللمي زالالا فالالمدى عالالل للالالي
لل ه السم صفني (وحماي احلدير اىل أ زا ) فكا لمار ايحمالا للمالا ي صالحاب دمحم صاللا ي
لل ه واله وحمالل ييساللم وا اي عالن أو يالة صالفني إي ةءعاله أصالحاب دمحم صاللا ي لل اله (والاله) وحمالل
فااتم لا اىل هاف بن لتءة بن أ وزاص وزد ركز الاايالة فقالا  :عالا لالم هافال ألالور وجءلالا ينالر يف
ألور ي يغ ا اللاا فلزع هاف الااية وهو يقو :
أل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالور يءغ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالي أهل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله خ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالم ز ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالد ل ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاي احل ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاة ظ ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالن ع ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالم
ي بد أ يفل أو يفم
فقالالا لالاله لمالالار أزءالالل فالالإ اجللالالة حتالالت ا ابرزالالة وزالالد ةالزين احلالالور العالالني عالالل دمحم صالاللا ي لل الاله والالاله
وحمل ظزبه يف الاف ايللا  ،فما رجعا ظن
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زتم (إىل أ زا ) فسمعت لءد ي بن لما ويقو ب ه  :اي أبت زد زتللا هذا الاجل زد زالا ف اله
رحمالو ي صالاللا ي لل الاله (وآلالاله) وحمالالل عالالا زالالا  ،زالالا  :وأي رجالاللع زالالا لمالالار بالالن احمالالا أعالالا َسعالالت
رحمو ي صلا ي لل ه (وآله) وحمل يقو ال يو بلامل املسلد و الن مالل لءلالة ولمالار حيمالل لءلتالني
لءلتالني ال وأاالالت ةالالاظض  :أعالالا إااله حمالالتقتلم الف الالة الءاغ الة وااالالت عالالن أهالالل اجللالة (فسالالاي احلالالدير للالالا
الالو عالالا ةقالالد يف صالالدر الءالالاب عالالن احلالالاك يف عسالالتدرك الصالالح حني (ج  3ص  )87ا زالالا  :رواع
الط اي وامحد ابنتصار وابو يعلا بلحو الط اي والءزار زا  :ورجا أمحد وأ يعلا فقاى.
[أقــول] زولالاله وأاالالت ةالالاظض أعالالا إاالاله حمالالتقتلم (اخل) عالالن كالالم اللالالي صالاللا ي لل الاله والالاله وحمالالل
لعمار  ،واات ةاظض أي خمو فمو ابلاامل واحلامل املمملة والضا املعلمة.
[اهليثمــي يف جممعـ أيضـاف ج  ٢ص  ]101زالالا ولالالن لمالالار بالالن ايحمالالا زالالا ضالالاب رحمالالو ي لل الاله
(وآله) وحمل يف ناصاي فقا  :ناصالاة عؤعلالة ةقتلالم الف الة الءاغ الة آنالا ما ك ضال اا عالن لالا زالا
 :رواع الط اي يف الكءر وا وحم ابنتصار.
[اهليثمــي يف جممعـ أيضـاف ج  8ص  ]18٣زالالا ولالالن أ رافالالل زالالا زالالا رحمالالو ي صالاللا ي لل الاله
واله وحمل ةقتل لمارا الف ة الءاغ ة  ،زا رواع الط اي.
[اهليثمــي يف جممع ـ أيض ـاف ج  8ص  ]18٣زالالا  :ولالالن ظءالالة زالالا  :اجتمالالل ظذيفالالة وأبالالو عسالالعو

فقا أظد ا لصاظءة ا رحمو ي لل ه واله وحمل زا ةقتل لمارا الف ة الءاغ ة وصدزة آلنالا زالا
رواع الءزار.
[اهليثمــي يف جممع ـ أيض ـاف ج  8س  ]18٢زالالا  :ولالالن لءالالد ي بالالن احلالالارث إ لمالالاو بالالن العالالاص

زا ملعاوية  :اي أعر املؤعلني أعا َسعت رحمالو ي لل اله (وآلاله) وحمالل يقالو ظالني كالا يءالىن املساللد
لعمار :إام
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اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل رأحماله وزالا  :عالالن
اّلل صاللا ٰ
اّلل أي ةالااعع فافالل رحمالو ٰ
لمالار وزالا  :اي رحمالو ٰ
اّلل زالالا  :فخاجالالت فمالالا كالالا فالاليمل أظالالع إي
اّلل  ،وعالالن أبغالالض لمالالارا أبغضالاله ٰ
لالالا ى لمالالارا لالالا اع ٰ
اّلل ال وهالو ابالن أمحالد بالن ظلءالل ال َسعتاله عالا أ عالاةني (أزالو )
عن رضالا لمالا فلقءتاله فاضالا  ،زالا لءالد ٰ
اّلل.
ورواع يف (ص  )91أيضا وما ف ه  :وعن يسءه يسءه ٰ
[ومنها] عا ذكاع املتقالي يف كلالز العمالا (ج  6ص  )88زالا  :روى عساللدا لالن فالدا بالن أوا
أاه نل للا ععاوية وهو جالس ولماو بالن العالاص للالا فاافاله فللالس فالدا ب لممالا وزالا  :هالل
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل يقالو  :إذا رأيتمو الا
اّلل صلا ٰ
ةدراي عا جيلسىن ب لكماع ىن َسعت رحمو ٰ

اّلل عا اجتمعالا إي للالا غالدرع فاظءءالت أ أفالاي ب لكمالا  ،زالا  :أناجاله ابالن
ع عا ففازوا ب لمما فو ٰ
لساكا ( ،أزو ) وذكاع اهل ثمي يف جممعه (ج  7ص  )248وزا  :أناجه الط اي.
اّلل لل ه (وآله)
[اهليثمي يف جممع ج  9ص  ]212زا  :ولن ابن لءاا زا َ :سل اللي صلا ٰ
وحمالالل صالالوى رجلالالني و الالا يتغل الالا (إىل أ زالالا ) فسالالا للممالالا فق الالل لالاله  :ععاويالالة ولمالالاو بالالن أ
العاصالالا  ،فقالالا  :اللم ال اركسالالمما يف الفتلالالة ركسالالا و لممالالا إىل اللالالار لالالا  ،زالالا  :رواع الط ال اي ،
(أزالالو ) ورواع الالالذهي أيضالالا يف ع الزا ايلتالالدا (ج  3ص  )311وزالالا  :لالالن أ بالالامة زالالا  :ةغالالىن
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل  :اللمال اركسالمما يف الفتلالة ركسالا
ععاوية ولماو بالن العالاص فقالا اللالي صاللا ٰ
اّلل لل الاله
و لممالالا يف اللالالار  ،وزالالا أيضالالا يف (ص  )311لالالن أ هايالالاة زالالا  :كلالالا عالالل اللالالي صالاللا ٰ
(وآل الاله) وحم الالل فس الالمل ص الالوى غل الالامل ف الالاذا لم الالاو وععاوي الالة يتغل الالا فق الالا  :أركس الالمما يف الفتل الالة ركس الالا
و لمما إىل اللار لا.
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ابب

السالم يوم
فيمن حلق بعلي علي ٰ
صف

ل عمار وأويس

[امصــابة ابــن ح ــر ج  6ص  ]69يف ةاعالالة مب الالد بالالن لءالالد اخلالالويىن زالالا  :لالاله إ رك وفالالمد فالالتّلل
عصالالا ا فالالمد صالالفني عالالل ععاويالالة وكااالالت ععالاله الاايالالة فلمالالا زتالالل لمالالار حتالالو إىل لسالالكا للالالي لل الاله
السم زا ابن ظلا  :ذكاع ابن يواس وعن ةءعه.
[أسد الغابة ابن ا ج  0ص  ]0٢يف ةاعة لمار بن ايحما زا  :وروى لمالارة بالن نزميالة بالن
اثبالالت زالالا  :فالالمد نزميالالة بالالن اثبالالت اجلمالالل وهالالو ي يسالالل حم ال فا وفالالمد صالالفني وت يقاةالالل وزالالا  :ي
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يقالو :
اّلل صاللا ٰ
أزاةل ظن يقتل لمار فاااا عالن يقتلاله فالاي َسعالت رحمالو ٰ

ةقتل اله الف الالة الءاغ الالة فلمالالا زتالالل لمالالار زالالا نزميالالة  :بمالالاى ي الضالالملة  ،ا ةقالالد فقاةالالل ظالالن زتالالل
(احلدير) ( ،أزو ) وذكاع ابن ظلا أيضا يف إصالابته (ج  2ص  )111ويف الذيع التمالذيع (ج
 3ص  )141رتصاا.
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]041روى بسلدع لالن لءالد الالامحن ابالن أ ل لالا زالا  :ملالا كالا
يو صفني ى ى علا ٍ عن أصحاب ععاوية أصحاب للا
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لل الاله السالالم  :أف ال ك أويالالس القالالايع زالالالوا  :اع ال فضالالاب ابتالاله ظالالن نالالل ععم ال ا زالالا َ :سعالالت
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يقالالو  :نالالر التالالابعني أويالالس القالالاي (أزالالو ) ورواع أبالالو اع ال
اّلل صالاللا ٰ
رحمالالو ٰ
أيض الالا يف ظل ت الاله (ج  2ص  )896وز الالا  :ى ى رج الالل ع الالن أه الالل ال الالا ي الالو ص الالفني أفال ال ك أوي الالس
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل
اّلل صالاللا ٰ
القالالاىنع زالالا  :زللالالا  :اعال وعالالا ةايالالد علالالهع زالالا  :إي َسعالالت رحمالالو ٰ
يقو  :أويس القاىن نر التابعني إبظسا  ،ولطالف ابتاله فالدنل عالل أصالحاب للالي لل اله السالم
 ،ورواع ابن حمعد أيضا يف طءقاةه (ج  6ص  )112ورواع غر هؤيمل أيضا عن أهمة احلدير.
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ابب

اّلل بن عمر يتأسف
إن عبد ٰ
ان مل يقات الفئة الباغية
[مستدر الصحيح ج  6ص  ]225روى بسلدع لن فع ع بن أ محالزة القافالا لالن الزهالاي
اّلل بالالن لمالالا إذ جالالاملع رجالالل عالالن أهالالل
اّلل بالالن لمالالا أاالاله ب لمالالا هالالو جالالالس عالالل لءالالد ٰ
لالالن محالالزة بالالن لءالالد ٰ
اّلل لقالالد ظاصالالت أ اةسالالمت بسالالمتم وأزتالالدى بالالم يف أعالالا
الع الااي فقالالا  :اي أاب لءالالد الالالامحن إي و ٰ

اّلل خكم الالة زالالد أن الالذى بقل الالي
فازالالة الل الالاا والت الزا ال الالا ع الالا احمالالتطعت  ،وإي أز الاأ آي الالة عالالن كت الالاب ٰ
َ
َ َُْ ْ َ ْ ََ ُ َ ْ ُ َْ
َ ْ ٰ َٰ
بوَ بَين ُه ٰمذا
ان ْمن َلمؤ ْم ْن َْقتتلوَ ُكأص ْل
اّلل لز وجل  :و ْإن ِائَّْت ْ
فان ىن للما  ،أرأيت زو ٰ

َ ْ َ َ ْ ْ ٰ ُ ٰ َ َ َ ْ ُ ْ ٰ َ ٰ ُ َ َّ َ ْ َ ه َ َ ٰ َ ْ َ ه َ ْ ٰ َ ْ
ِ ُكَأَ ْصذل ُ
بوَ
ّٰلل ُك ْإن ُكذاء
ْ
ُك ْإن بغت ْإحدَهما ىلع َأخبى ُكقاَْلوَ َل ِْت َْ ِْغ حّٰت َ ِْفء ْإىل أؤ ْب َ ْ
ّٰلل ُُيذ ُّ ََل ْ ُم ْقسذط َ
بَيْنَ ُه ٰما بالْ َع ْدل َوأَْْس ُطوَ إ َّن َ َ ه َ
اّلل  :عالا
الد
ء
ل
الا
ق
ف
،
الة
ي
اآل
الذع
ه
الن
ل
ي
ال
ن
أ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٰ

اّلل بالن لمالا فقالا  :عالا
لم ولذلم  ،ااصاال لىن فااطل ظن ةوارى للالا حمالوا ع وأزءالل لل لالا لءالد ٰ
وجدى يف افسالي عالن فاليمل يف أعالا هالذع اآليالة عالا وجالدى يف افسالي إي ت أزاةالل هالذع الف الة الءاغ الة

اّلل ابالن لمالا عالالة عالن كءالار
اّلل لز وجل  ،زا احلاك  :هالذا ابب كءالر رواع لالن لءالد ٰ
كما أعاىن ٰ
التابعني  ،وإ ا زدعت ظدير فع ع بن أ محزة لن الزهاي وازتصاى
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لل ه اه صح ّلل للا فاط ال خني.
[طبقاو ابن سعد ج  0القسـم  2ص  ]26٣روى بساللدع لالن حمالع د ابالن جءالر زالا  :ملالا أصالاب
ابالالن لمالالا (وحمالالاي احلالالدير إىل أ زالالا ) زالالا ابالالن لمالالا عالالا آحم الي عالالن الالالدا ا إي للالالا فالالمث  ،بمالالا
اهلواجا  ،وعكابدة الل ل  ،وأي أكو زاةلت هذع الف ة الءاغ ة الي ظلت بلا.
[الطبقــاو أيض ـاف ج  0القســم  2ص  ]26٢روى بسالاللدع لالالن ظء الالع ابالالن أ اثبالالت زالالا  :بلغالالي
لن ابن لما يف عاضه الذي عاى ف ه أاه زا  :عالا أجالدي آحمالي للالا فاليمل عالن أعالا الالدا ا إي إي
ت أزاةل الف ة الءاغ ة ( ،أزو ) ورواع ابن ا فر أيضالا يف أُحمالد الغابالة (ج  4ص  )33ا زالا  :وزالا
اّلل ةعاىل عن ختلفه لن القتا عل للي لل ه السم .
ال ع  :عا عاى عساوي ظن اتب إىل ٰ
[اهليثمــي يف جممع ـ ج  6ص  ]291زالالا  :ولالالن ابالالن لمالا زالالا  :عالالا آحم الي للالالا فالاليمل فالالاةي إي
الصالو والصالمة  ،وةاكالي الف الالة الءاغ الة أي أكالو زاةلتمالالا واحمالتقالي لل الا لل الاله السالم الء عالة  ،زالالا :
رواع الط اي يف الكءر وا وحم .
[الرايض النضرة ج  1ص  ]101زا  :ولن ابالن لمالا إااله زالا  :عالا آحمالا للالا فاليمل إي إي ت
أزاةالالل عالالل للالالي (لل الاله السالالم ) الف الالة الءاغ الالة وللالالا صالالو اهل الواجا  ،زالالا  :وف الاله ل الالل للالالا صالالحة
نمفته للده .
[ااستيعاب ابن عبد ال ج  2ص  ]64٢ذكا ظديثا عسلدا لالن أ بكالا بالن أ اجلمال زالا :
َسعت ابن لما يقو  :عا آحمي للا فيمل إي ةاكي زتا الف ة الءاغ ة عل للي (لل ه السم ).
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اّلل بن عمرو بن العاص
إ ٰن عبد ٰ
يتأسف ان كان مع الفئة الباغية
[طبقــاو ابــن ســعد ج  0القســم  1ص  ]21روى بسالاللدع لالالن ىفالالل بالالن لمالالا لالالن ابالالن أ عل كالالة
اّلل بالالن لمالالاو  :عالالا ي ولصالالفني  ،عالالا ي ولقتالالا املسالاللمني  ،لالالو ى إي عالالت زءلالاله
زالالا  :زالالا لءالالد ٰ
اّلل للالالا ذلالالم عالالا ضالابت بسال ف  ،وي طعلالالت بالالاعّلل  ،وي رع الالت بسالالم  ،وعالالا
بع الالا حمالاللني  ،أعالالا و ٰ

رجل أجمد عي عن رجل ت يفعل فال ا عالن ذلالم  ،زالا  :زالا ىفالل  :ظسالءته ذكالا أااله كااالت ب الدع
الااية فقد اللاا علزلة أو علزلتني.
اّلل بالن لمالاو ابالن العالاص روى بساللدع
[ااستيعاب ابن عبـد الـ ج  2ص  ]6٢2يف ةاعالة لءالد ٰ

اّلل بالالن لمالالاو بالالن العالالاص أاالاله كالالا يقالالو  :عالالا ي ولصالالفني  ،عالالا ي
لالالن ابالالن أ عل كالالة لالالن لءالالد ٰ
اّلل عالا ضالابت ف مالا
اّلل لو ى إي عت زءل هذا بع ا حملني  ،ا يقو  :أعا و ٰ
ولقتا املسلمني  ،و ٰ
اّلل لالالز
بس ال ف  ،وي طعلالالت بالالاعّلل وي رع الالت بسالالم  ،ولالالو ى إي ت أظضالالا ف ال ا علمالالا وأحمالالتغفا ٰ
وجل عن ذلم وأةوب ال ه  ،إي أاه ذكا أاه كاات ب دع الاايالة يوع ٍالذ فلالد اداعالة فالديدة للالا زتالاله
اّلل ويتوب ال ه.
عل ععاوية وجعل يستغفا ٰ
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السالم
يف ولوب مالزمة علي علي ٰ
وعمارعند الفتنة وااختالف
[أســد الغابــة ابــن ا ـ ج  5ص  ]19٢يف ةاعالالة أ ل لالالا الغفالالارى ذكالالا ظالالديثا عسالاللدا لالالن أ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يقالالو  :حمالالتكو بعالالدي فتلالالة ،
اّلل صالاللا ٰ
ل لالالا الغفالالارى زالالا َ :سعالالت رحمالالو ٰ
فاذا كا ذلم فالزعوا للالي بالن أ طالالع  ،فاااله أو عالن يالااىن  ،وأو عالن يصالافحي يالو الق اعالة ،
وهو الصدي ا ك  ،وهو فاروي هالذع ا عالة  ،يفالاي بالني احلال والءاطالل  ،وهالو يعسالوب املالؤعلني ،
(أزو ) وذكاع ابن ظلا أيضا يف إصابته (ج  7ص  )167وابن لءد الال أيضالا يف احمالت عابه (ج 2
ص  )657واملتقالالي أيضالالا يف كلالالز العمالالا (ج  6ص  )155وزالالا  :أناجالاله أبالالو اع ال لالالن أ ل لالالا
الغفاري.
[كنــا العمــال ج  ٣ص  ]25٢زالالا  :ةكالالو بالالني اللالالاا فازالالة وانالالتمال ف كالالو هالالذا وأصالالحابه
للالا احلال ال يعالي لل الا لل اله السالم ال زالا  :أناجاله الطال اي لالن كعالع بالن للالاة ال يعالي لالن اللالي
اّلل لل ه (وآله) وحمل .
صلا ٰ

اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
[كنــا العمــال أيضـاف ج  ٢ص  ]645زالا  :لالالن أ رافالالل نلالالت للالالا رحمالالو ٰ
(وآله) وحمل (وحماي احلدير إىل أ زا ) ا أنذ
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اّلل لل ه (وآله) وحمل ال فقا  :اي أاب رافالل حمال كو بعالدي زالو يقالاةلو
اّلل صلا ٰ
ب دي ال يعي رحمو ٰ
اّلل جمالالا ه  ،فمالالن ت يسالالتطل جمالالا ه ب الالدع فءلسالالااه  ،فمالالن ت يسالالتطل بلسالالااه
لل الالا  ،ظقالالا للالالا ٰ
فءقلءه  ،ل س ورامل ذلم فيمل  ،زا  :أناجه الط اي وابن عا ويه وأبو اع .
[اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ج  26ص  ]29٣روى بسلدع لالن للقمالة وا حمالو زالاي  :أة لالا
أاب أيوب ا اصاري للد علصافه عن صفني (وحماي احلدير إىل أ زالا أبالو أيالوب) وَسعالت رحمالو
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يقالالو لعمالالار  :اي لمالالار ةقتلالالم الف الالة الءاغ الالة وأاالالت ذاك عالالل احل ال
اّلل صالاللا ٰ
ٰ
واحل ععم  ،اي لمار بن ايحما إ رأيت لل ا زد حملم وا اي وحملم اللالاا وا اي غالرع فاحماللم عالل
للالي  ،فااالاله لالالن يالالدل م يف حمالالدى ولالالن هاجالالم عالالن هالالدى احلالالدير ( ،أزالالو ) وذكالالاع املتقالالي أيضالالا يف
كلالالز العمالالا (ج  6ص  )155وزالالا ف الاله  :لالالن يالالدلم للالالا ر ى ولالالن هاجالالم عالالن اهلالالدى  ،زالالا :
أناجه الديلمي لن لمار بن ايحما ولن أ أيوب.
[اهليثمي يف جممع ج  ٢ص  ]16٣ذكا ظديثا لن ميالد بالن وهالع لالن ظذيفالة يف الفتلالة زالا ف اله
اّلل فك الالف
اّلل وإ ذلالالم لكالالاهنع فقالالا بعالالض أصالالحابه اي أاب لءالالد ٰ
ميالالد حلذيفالالة  :فقللالالا  :اي أاب لءالالد ٰ
اصلل إ أ ركلا ذلمع زا  :أاااوا الفازة الي ةدلو إىل أعا للالي لل اله السالم فالزعوهالا فااالا للالا
اهلدى زا  :رواع الءزار ورجاله فقاى (وذكاع العسالقمي) أيضالا يف فالتّلل الءالاري (ج  16ص )165
بلحالالو ابسال فقالالا وانالالاج الءالزار عالالن طايال ميالالد بالالن وهالالع زالالا ب لالالا الالن الالو ظالالو ظذيفالالة اذ زالالا
ك ف ااالت وزالد نالاج اهالل ب الت اءال ك فالازتني يضالاب بعضالم وجالوع بعالض ابلسال ف زللالا اي ااب لءالد
اّلل فك ف اصلل اذا ا ركلا ذلم زا ااااوا اىل الفازة الي ةدلو اىل اعالا للالي بالن ا طالالع (لل اله
ٰ

السم ) فااا للا اهلدى.

[مس ــتدر الص ــحيح ج  1ص  ]209روى بس الاللدع ل الالن نال الالد الع الالاي ز الالا  :نل الالت أى وأب الالو
اّلل ظدفلا عا
حمع د اخلدري للا ظذيفة فقللا  :اي أاب لءد ٰ
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اّلل
اّلل صاللا ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل يف الفتلةع زا  :ظذيفة زا رحمالو ٰ
اّلل صلا ٰ
َسعت عن رحمو ٰ
اّلل ظ ثمالالا ار فقللالالا  :فالالاذا انتلالالف اللالالاا فمالالل عالالن اكالالو ع
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :وروا عالالل كتالالاب ٰ
اّلل  ،زلالت  :وعالن ابالن َس الةع
فقا  :ااااوا الف الة الالي ف مالا ابالن َس الة فالزعوهالا فاااله يالدور عالل كتالاب ٰ
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
زالالا  :أو عالالا ةعافالالهع زلالالت  :ب لالالت ي  ،زالالا  :لمالالار بالالن ايحمالالا َ ،سعالالت رحمالالو ٰ
(وآلالاله) وحمالالل يقالالو لعمالالار  :اي أاب ال قاالالا لالالن كالالوى ظالالن ةقتلالالم الف الالة الءاغ الالة لالالن الطاي ال  ،زالالا
احلاك  :هذا ظدير له طاي أبحماا د صح حة.
[اهليثمي يف جممع ج  ٢ص  ]106زا  :ولن حم ار أ احلك زا  :زالت بلو لءس حلذيفالة :

إ أعالالر املالالؤعلني لثمالالا زالالد زتالالل فمالالا هعالالاىع زالالا  :آعالالاك أ ةلزع الوا لمالالارا  ،زالالالوا  :إ لمالالارا ي
يفالالاري لل الالا (لل الاله السالالم ) زالالا  :إ احلسالالد هالالو أهلالالم اجلسالالد  ،وإ الالا يلفالالاك عالالن لمالالار زابالاله عالالن
اّلل لعلي (لل اله السالم ) أفضالل عالن لمالار أبعالد عالا بالني الالماب والسالحاب ،
للي (لل ه السم ) فو ٰ

وإ لمالالارا ملالالن ا ظءالالاب وه الالو يعل ال أا ال إ لزع الوا لمالالارا كالالااوا عالالل للالالي لل الاله السالالم زالالا  :رواع
الط اي ورجاله فقاى.
اّلل ال يعي ابن عسعو ال لالن اللالي صاللا
[اهليثمي يف جممع أيضاف ج  ٢ص  ]106زا  :ولن لءد ٰ
اّلل لل اله (وآلالاله) وحمالالل زالالا  :إذا انتلالالف اللالالاا فالالابن َس الة عالالل احلال  ،ابالالن َس الالة هالالو لمالالار  ،زالالا :
ٰ

رواع الط اي.

[ااســتيعاب ابــن عبــد ال ـ ج  1ص  ]016زالالا  :وزالالا أبالالو عسالالعو وطاهفالالة حلذيفالالة ال ظالالني
اظتضا وزد ذكا الفتلة ال إذا انتلف اللاا الن هعاىع زا  :لل ك اببن َس الة فاااله لالن يفالاري احلال
ظن ميوى (أو زا  :فااه يدور عل احل ظ ر ار).
[مث] إ ها هلا ظديثا يلاحمع ذكالاع يف ناكالة هالذا الءالاب  ،وهالو عالا ذكالاع املتقالي يف كلالز العمالا
اّلل ب الالن حي الالىي ز الالا َ :سع الالت لل الالا (لل الاله الس الالم ) يق الالو  :ع الالا
(ج  6ص  )415ز الالا  :ل الالن لء الالد ٰ
ضللت وي ضل  ،وعا اس ت عا
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اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وبٰلمالالا ي  ،وإي لعلالالا
لمالالد إي وإي لعلالالا ب لالالة عالالن ر بٰلمالالا للء الاله صالاللا ٰ
الطاي  ،زا  :أناجه العق لي وابن لساكا.
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يف إخبار النيب (ص) عن اخلوارج وأهنم خيرلون
على خ فرقة من الناس وذكر ما لاء يف فض
قتاهلم وأن يقتلهم أوىل الطائفت ابحلق
[أقول] إ أظا ير هذا الءاب عتواةاة جدا فوي ايظصامل ولكلالا اقتصالا للالا ذكالا لمالد ا وي
ظاجة إىل احمتقصامل اجلم ل بعد ةواةاها وافتمارها (فلقو ) :
[صحيا البخاري يف كتاب بدء اخللق] يف ابب لمعاى اللءوة يف اإلحمم  ،روى بساللدع لالن أ
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل وهالو يقسال زسالما أاتع
اّلل صاللا ٰ
حمالع د اخلالدري زالا  :ب لمالا الن للالد رحمالو ٰ
اّلل إلالالد فقالالا  :ويلالالم وعالالن يعالالد إذا ت
ذو اخلويصالالاة وهالالو رجالالل عالالن بالالي ك ال فقالالا  :اي رحمالالو ٰ
اّلل إهالالذ ي ف الاله فاضالالاب
ألالالد ع زالالد نءالالت ونسالالاى إ ت أكالالن ألالالد  ،فقالالا لمالالا  :اي رحمالالو ٰ
للقالاله  ،زالالا  :لالاله فالالا لالاله أصالالحااب حيقالالا أظالالدك صالالمةه عالالل صالالم وص ال اعه عالالل ص ال اعم يقالالاؤ
القالالاآ ي جيالالاوم ة الااز م  ،ميازالالو عالالن الالالدين كمالالا ميالالاي السالالم عالالن الاع الالة (إىل أ زالالا ) آيالالتم رجالالل
أحمو إظدى لضديه عثل فدي املاأة أو عثالل الءضالعة ةالدر ر  ،وهاجالو للالا نالر فازالة عالن اللالاا
(زا أبو
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اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل وأفالمد أ للالي
اّلل صاللا ٰ
حمع د) فافمد إي َسعت هذا احلدير عن رحمو ٰ
بن أ طالع (لل ه السم ) زاةلم وأى ععه  ،فاعا بذلم الاجل فالتمس فاي باله ظالن ااالاى ال اله
اّلل لل ه (وآله) وحمل الذي اعت.
للا اعت اللي صلا ٰ

[أقــول] ورواع اللسالالاهي أيضالالا يف نصاهصالاله (ص  43وص  )44وعسالالل يف صالالح حه يف كتالالاب
الزكاة  ،ابب التحذيا عن ايغالمار بزيلالة الالدا ا وعالا يءسال علمالا  ،وابالن ا فالر اجلالزري يف أُحمالد الغابالة
(ج  2ص  )141يف ةاعالالة ذي اخلويصالالاة التم مالالا لالالن أ حمالالع د اخلالالدري  ،زالالا ف الاله  :ب لالالا رحمالالو
اّلل لل ه (وآله) وحمل يقس زسالما ال زالا ابالن لءالاا  :كااالت غلالاه هالوما يالو ظلالني ال إذ
اّلل صلا ٰ
ٰ

اّلل (إىل
جاملع ذو اخلويصاة التم مي وهو ظازوص بن مهر أصل اخلالوارج  ،فقالا  :إلالد اي رحمالو ٰ
آنالالا احلالالدير)  ،ورواع أيضالالا ابالالن جايالالا الطال ي يف ةفسالالرع (ج  11ص  )119وأمحالالد بالالن ظلءالالل يف
ابّلل  ،واهل تمالالا يف جممعالاله
عسالاللدع (ج  3ص  )56و (ص  )65وزالالا ف الاله  :يقالالتلم أوىل الطالالاهفتني ٰ

(ج  6ص  )234وزالالا يف آنالالاع  :فقالالا للالالي (لل الاله السالالم ) أيك ال يعالالاال هالالذاع فقالالا رجالالل عالالن
القو  :ن اعافه هذا ظازوا وأعه هاهلا  ،زا  :فارحمل للي (لل اله السالم ) إىل أعاله فقالا  :عالن
هالالذاع فقالالالت  :عالالا أ رى اي أعالالر املالالؤعلني إي إي كلالالت أرلالالا غلمالالا ي يف اجلاهل الالة ابلابالالذة فغ ال ىن
فيمل كم ة الالمة فحملت عله فولدى هذا  ،زا  :رواع أبو يعلا عطوي.
[مياان ااعتدال للـ هىب ج  1ص  ]1٣6ذكالا ظالديثا عساللدا لالن لالاعا ابالن حمالعد إ لمالارا زالا
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يقالو
اّلل صاللا ٰ
لسعد  :أي ختاج عل للي (لل ه السم )ع أعا َسعالت رحمالو ٰ
عا زا ف هع زا ختالاج طاهفالة عالن أعالي ميازالو عالن الالدين يقالتلم للالي بالن أ طالالع فالمث عالااى ،
اّلل لقد َسعته ولكن أظءءت العزلة.
زا  :صدزت و ٰ
[صحيا مسلم يف كتاب الاكاة] يف ابب التحايض للا زتالل اخلالوارج روى بساللدع لالن لء الدة لالن
للي لل ه السم زا  :ذكا اخلوارج فقا  :ف م
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() 1
اّلل الالذين يقتلالوا للالا
ردج ال د أو عؤ ال د أو عثدو ال د لوي أ ةءطاوا حلدفتك الا ولالد ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل زالالا  :زلالالت  :أاالالت َسعتالاله عالالن دمحم صالاللا ٰ
لسالالا دمحم صالاللا ٰ
وحمل ع زا  :أي ورب الكعءة أي ورب الكعءة.

[أق ــول] ورواع اب الالن عاج الالة أيض الالا يف ص الالح حه يف ابب ذك الالا اخلال الوارج وأب الالو او يف ص الالح حه (ج
 )31يف ابب زتالالا اخل الوارج  ،وأمحالالد بالالن ظلءالالل يف عسالاللدع (ج  1ص  )78ويف غالالر هالالذع الصالالفحة
أيضا بطاي لديدة  ،ورواع عل آناو أيضا عن أهمة احلدير غر املذكورين.
[صــحيا مســلم يف كتــاب الاكــاة] يف ابب التح الايض للالالا زتالالل اخل الوارج روى بسالاللدع لالالن ميالالد بالالن
وهالالع اجلمالالي إاالاله كالالا يف اجل ال ش الالالذين كالالااوا عالالل للالالي (لل الاله السالالم ) الالالذين حمالالاروا إىل اخل الوارج ،
اّلل لل الاله (وآلاله) وحمالالل يقالالو :
اّلل صالاللا ٰ
فقالا للالالي (لل اله السالالم )  :أيمالالا اللالاا إي َسعالالت رحمالو ٰ
هاج زو عن أعي يقاؤ القاآ ل س زااملةك إىل زاامل ب اليمل  ،وي صالمةك إىل صالم ب اليمل
 ،وي ص اعك إىل ص اعم ب اليمل  ،يقالاؤ القالاآ حيسالءو أااله هلال وهالو للال م  ،ي جتالاوم صالم
ةااز م  ،ميازو عن اإلحمم كما مياي السم عن الاع ة  ،لو يعل اجلال ش الالذي يصال ءوا عالا زضالا
هل للا لسا
________________

( )1املخ الالدج  :بض ال امل ال وحم الالكو اخل الالامل املعلم الالة ا ال الالدا املممل الالة املفتوظ الالة ا اجل ال ه الالو
ىزالالع ال الالد  ،ز الالا ابالالن ا ف الالر اجلالالزري يف اللماي الالة « :وعلالاله ظ الالدير ذي الثديالالة أا الاله رالالدج ال الالد» و
(املو ) بض امل وإحمكا الواو وفتّلل الدا ا اللو ويقا ( :عالؤ ) ابهلمالزة وبمكاله  ،هالو ىزالع
ال د  ،ويقا أيضا  :و ين  ،و (امل دو ) بفتّلل املال واثمل عثلثالة حمالاكلة ا الالدا املمملالة بعالدها الالواو
واللالالو  ،هالالو صالالغر ال الالد جمتمعمالالا كثلالالدوة الثالالدى  ،وهالالا بفالالتّلل الثالالامل بالالم الالزة وبضالالمما عالالل اهلمالالزة ،
وكالالا أصالالله عثلالالو فقالالدعت الالالدا للالالا اللالالو كمالالا زالالالوا  :جءالالذب وجالالذب ولالالاث يف ا ر ولثالالا
(أااالا فالاا صالح ّلل عسالل لللالووى (ج  7ال ص  )171طءالل القالاهاة  ،واااالا أيضالا اايالة ابالن ا فالر
اجلزري الا ة (فد ) والا ة (ندج) والا ة (و ).
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اءال م ي ةكلالوا للالالا العمالالل  ،وآيالالة ذلالالم أ فال م رجالالم لالاله لضالالد ولال س لالاله ذراع للالالا رأا لضالالدع
عثالالل ظلم الة الثالالدى لل الاله فالالعااى ب ال ض (إىل أ زالالا ) وزتالالل بعضالالم للالالا بعالالض  ،وعالالا أص ال ع عالالن
اللاا يوع ٍذ إي رجم  ،فقا للي (لل ه السم )  :التمسالوا فال م املخالدج فالتمسالوع فلال جيالدوع ،
فقا للي لل ه السم بلفسه ظن أةالا ىحمالا زالد زتالل بعضالم للالا بعالض زالا  :أناجالوه فوجالدوع
اّلل وبلال رحمالوله  ،زالا  :فقالا ال اله لء الدة الساللماي فقالا  :اي
مما يلي ا ر فك ا زالا  :صالدي ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله)
اّلل صالاللا ٰ
اّلل الالالذي ي إلالاله إي هالالو لسالالمعت هالالذا احلالالدير عالالن رحمالالو ٰ
أعالالر املالالؤعلني ٰ
اّلل الذي ي إله إي هو  ،ظن احمتحلفه فماث وهو حيلف له.
وحمل ع زا  :أي و ٰ
[أقول] ورواع أبو او أيضالا يف صالح حه (ج  )31يف ابب زتالا اخلالوارج  ،وأمحالد بالن ظلءالل يف
عسلدع (ج  1ص  ، )91والء مقي يف حملله (ج  8ص  ، )171وغر هؤيمل عن أهمة احلدير.
اّلل بن لماو بن العالاص زالا  :أةالا
[مستدر الصحيح ج  1ص  ]205روى بسلدع لن لءد ٰ

اّلل لل ه (وآله) وحمل رجل وهو يقس كالاا يالو ن ال فقالا  :اي دمحم إلالد  ،زالا :
اّلل صلا ٰ
رحمو ٰ
وحيم وعن يعالد لل الم إذا ت ألالد  ،أو للالد عالن ةلالتمس العالد بعالدي (ا زالا ) يوفالم أ أيي
اّلل خلقالالة رؤوحمالالم فالالاذا ناج الوا فاض الابوا
اّلل وه ال ألالالداؤع يقالالاؤ كتالالاب ٰ
زالالو عثالالل هالالذا يتلالالو كتالالاب ٰ
رزا (زا احلاك ) هذا ظدير صح ّلل للا فاط ال خني.
اّلل
اّلل صاللا ٰ
[مستدر الصحيح ج  1ص  ]209روى بسلدع لن أ بكاة زا  :زا رحمو ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :إ أزواعالالا عالالن أعالالي أفالالدة ذلقالالة ألسالاللتم ابلقالالاآ ي جيالالاوم ة الااز م ميازالالو عالالن
الالالدين كمالالا ميالالاي السالالم عالالن الاع الالة فالإذا لق تمالالوه فالالازتلوه فالإ املالالاجور عالالن زالالتلم (زالالا احلالالاك ) :
هذا ظدير صح ّلل للا فاط عسل .
[مستدر الصحيح ج  1ص  ]20٢روى بسلدع لن أاس بن عالم
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اّلل لل ه (وآله) وحمل زا  :حم كو يف أعي انتمال وفازة زو حيساللو الق الل
اّلل صلا ٰ
إ رحمو ٰ
ويس ال و الفعالالل  ،يق الالاؤ القالالاآ ي جي الالاوم ة الااز م حيق الالا أظالالدك ص الالمةه عالالل ص الالم وص ال اعه ع الالل
ص اعم  ،ميازو عالن الالدين عالاوي السالم عالن الاع الة  ،ي ياجالل ظالن يالا السالم للالا فوزاله ( )1وهال
اّلل ول س الوا علالاله يف فالاليمل عالالن
ف الاار اخلل ال واخلل فالالة  ،طالالوىب ملالالن زالالتلم وزتلالالوع  ،يالالدلو إىل كتالالاب ٰ
اّلل عالالا حمال ماه ع زالالا  :التحل ال (أزالالو ) ورواع أمحالالد
ابّلل عالاللم  ،زالالالوا  :اي رحمالو ٰ
زالالاةلم كالالا أوىل ٰ
بن ظلءل أيضا يف عسلدع (ج  3ص .)224
اّلل صالاللا
[مســتدر الصــحيح ج  1ص  ]250روى بسالاللدع لالالن أ حمالالع د اخلالالدري إ رحمالالو ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل أاتع عالالا فلعالالل يضالالاب ب الالدع ف الاله ف عطالالا مي لالالا ومشالالاي وف ال م رجالالل عقلالالع
ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل يضالالاب
اّلل صالاللا ٰ
الث الالاب ذو حمال مامل بالالني ل ل الاله أفالالا السالاللو  ،فلعالالل رحمالالو ٰ
اّلل عالا لالدلت علالذ ال الو  ،زالا :
يدع مي لا ومشاي ظالن افالد املالا فلمالا افالد املالا وىل عالدباا وزالا  :و ٰ

اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل يقلالع كفاله ويقالو  :إذا ت ألالد فمالن يعالد بعالديع
اّلل صلا ٰ
فلعل رحمو ٰ
أعا إاه حمتماي عارزة ميازو عن الدين عاوي السالم عالن الاع الة ا ي يعالو و ال اله ظالن ياجالل السالم
للا فوزه يقاؤ القاآ ي جياوم ةالااز م حيساللو القالو ويسال و الفعالل فمالن لقال م فل قالاةلم فمالن
اّلل عاللم  ،يقالتلم أوىل
زتلم فله أفضل ا جا وعن زتلوع فله أفضل ال ما ة  ،ه فا ال ية بالايمل ٰ

الطاهفتني ابحل  ،زا احلاك  :هذا ظدير صح ّلل.
[مسند اممام أْحد بن حنب ج  2ص  ]99روى بسلدع لن أ كثر عوىل ا اصار زالا  :كلالت
عل حم دى عل للي بالن أ طالالع (لل اله السالم ) ظ الر زتالل أهالل اللمالاوا فكالا اللالاا وجالدوا يف
أافسم عن زتلم  ،فقا للا (لل ه
________________

( )1فوي  :بض الفامل وحمكو الواو ا القاال  :وفوي السم عوضل الوةا عله.
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اّلل لل ه (وآله) وحمالل زالد ظالدفلا أبزالوا ميازالو عالن الالدين
اّلل صلا ٰ
السم ) اي أيما اللاا إ رحمو ٰ
كما مياي السم عن الاع ة ا ي ياجعو ف ه أبالدا ظالن ياجالل السالم للالا فوزاله  ،وإ آيالة ذلالم أ
ف ال م رجالالم أحمالالو رالالدج ال الالد أظالالد يديالاله كثالالدى امل الاأة هلالالا ظلمالالة كحلمالالة فالالدى امل الاأة  ،ظولالاله حمالالءل
هلءاى ( )1فالتمسوع فاىن أراع ف م  ،فالتمسوع فوجدوع إىل ففر اللمالا حتالت القتلالا فالاناجوع فكال
اّلل ورحموله  ،وإاه ملتقلد زوحما له لاب الة فانالذها ب الدع
اّلل أك  ،صدي ٰ
للي (لل ه السم ) فقا ٰ :
اّلل ورحمالوله وكال اللالالاا ظالالني رأوع واحمتء الالاوا وذهالالع
فلعالالل يطعالالن الالا يف ردجتالاله ويقالالو  :صالالدي ٰ
للم عا كااوا جيدو .
[ص ــحيا أيب داود ج  ]18يف ابب ع الالا ي الالد لل الالا ة الالاك الك الالم يف الفتل الالة روى بس الاللدع ل الالن أ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :كاي عارزة للد فازة عالن املساللمني يقتلمالا
اّلل صلا ٰ
حمع د زا  :زا رحمو ٰ
أوىل الطاهفتني ابحل .
[أقول] ورواع أمحد بالن ظلءالل أيضالا يف عساللدع (ج  3يف ص  26وص  32وص  45وص 48
وص  71وص  82وص  )95إىل غالالر ذلالالم عالالن الصالالفحاى  ،ورواع اللسالالاهي أيضالالا يف نصاهصالاله
يف (ص  42وص  )43بطاي لديدة.
[طبقاو ابن سعد ج  0القسم  1ص  ]6٣روى بساللدع لالن حمالع د ابالن عمالا زالا  :كلالا اقاةالل
اّلل بن أ أوىف زا  :فلح غم له ال فلا يلالاع ال وهالو عالن ذلالم ال ال ال اي فالروم
اخلوارج عل لءد ٰ
اّللع
اّلل  ،زالالا  :اعال الاجالالل هالالو لالالو هالالاجا  ،فقالالا ابالالن أ أوىف  :عالالا يقالالو لالالدو ٰ
هالالذا عالالويك لءالالد ٰ
اّلل لل اله (وآلاله)
اّلل صاللا ٰ
زللا يقو  :اع الاجل لو هالاجا  ،فقالا  :هلالاة بعالد هلالاي عالل رحمالو ٰ

اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل يقالو  :طالوىب ملالن زالتلم وزتلالوع
اّلل صاللا ٰ
وحمل فمث عااى َ ،سعت رحمو ٰ
( ،أزو ) ورواع أمحد بن ظلءل أيضا يف عسلدع
_______________

( )1اهللءاى عل هلءة وها ال عاة.
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(ج  4ص .)357
[حلية ا ولياء يب نعيم ج  0ص  ]29٣روى بسلدع لالن مر إااله َسالل لل الا لل اله السالم يقالو :
أى فقالالاى لالالني الفتلالالة لالالوي أى عالالا زتالالل أهالالل اللمالالا وأهالالل اجلمالالل  ،ولالالوي أ أن الالا أ ةمك الوا العمالالل
اّلل لل الاله (وآل الاله) وحم الالل مل الالن ز الالاةلم عءصال الاا
اّلل لل الالا لس الالا اءال ال ك ص الاللا ٰ
اء الالاةك ابل الالذى زض الالا ٰ
ضملتم لارفا للمدى الذي ن ف ه ( ،أزو ) ورواع اللساهي أيضا يف نصاهصه (ص .)48
[حلية ا ولياء أيضاف ج  ٣ص  ]12روى بسلدع لن كعع زا  :لل م د اورا وملن زتله اخلوارج
اّلل او لل ه السم يف معااه.
مثاا ة أاوار  ،ولقد ناجوا للا اي ٰ

[حليــة ا وليــاء أيض ـاف ج  ٢ص  ]62يف ةكملالالة حمالالف ا الثالالورى  ،روى بسالاللدع لالالن للالالي بالالن زالالا
زا َ :سعت حمف ا يقو  :عا زاةل للي (لل ه السم ) أظدا إي كا للي أوىل ابحل عله.
[اتريخ بغداد للخطيـب البغـدادي ج  2ص  ]258روى بساللدع لالن اءال بالن فالاي ا فاللعي ،
زالا  :ملالا فالالا للالي بالن أ طالالالع (لل اله السالالم ) عالن زتالا أهالالل اللمالاوا زفالل أبالالو زتالا ة ا اصالالاري
وععه حمتو ال أو حمءعو ال عن ا اصار زا  :فءدأ بعاه ة  ،زا أبو زتا ة فلما نلالت لل مالا زالالت
 :عا وراملكع فان ا إاه ملالا ةفازالت ا كمالة عالن لسالكا أعالر املالؤعلني حلقلالاه فقتللالاه  ،فقالالت :
عالالا كالالا ععالالم عالالن الوفالالد غالالركع زلالالت  :بلالالا حمالالتو أو حمالالءعو زالالالت  :أفكلم ال يقالالو عثالالل الالالذي
ةقالالو ع زلالالت  :اعال  ،زالالالت  :زالالع للال ٰالي القصالالة فقلالالت  :اي أ املالالؤعلني ةفازالالت الفازالالة وهال الالو عالالن
اّلل  ،فقالالا للالالي (لل الاله السالالم ) كلمالالة ظ ال ي الاا الالا ابطالالل ،
أفالالي ل الالا الفالالا يلالالا و ي ظك ال إي ٰ
اّلل وكتابالاله فق الالالوا  :كفالالا لثمالالا ولل الالي ولاه الالة وععاوي الالة  ،فل ال ا الالز
فقاةللالالاه بعالالد أ ىف الالدىه ٰ

الالار وه ال يتل الالو القالالاآ فقاةللالالاه وزالالاةلوى ووىل عالاللم ع الن وىل فقالالا للالالي (لل الاله الس الالم )  :ي
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل وللالي
اّلل صاللا ٰ
ةتءعوا عول ا فازملا ادور للا القتلا ظن وزفت بغلة رحمالو ٰ
(لل ه السم ) راكءما فقا  :إزلءوا
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القتلالالا فاة لالالاع وهالالو للالالا االالا ف الاله القتلالالا فقلءلالالاه ظالالن نالالاج يف آنالالاه رجالالل أحمالالو للالالا كتفالاله عثالالل
اّلل عالا كالذبت وي كالذبت كلالت عالل اللالي صاللا
اّلل أكال و ٰ
ظلمة الثدي  ،فقا للي لل اله السالم ٰ :
اّلل عالالا لالالدلت علالالذ ال الالو ،
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل وزالالد زسال ف لالا فلالالامل هالالذا فقالالا  :اي دمحم إلالالد فالالو ٰ
ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل  :فكلتم أعم وعالن يعالد لل الم إذا ت ألالد  ،فقالا لمالا
فقا اللي صلا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل  :ي لالاله فالالا لالاله عالالن
اّلل أي أزتلالالهع فقالالا اللالالي صالاللا ٰ
ابالالن اخلطالالاب اي رحمالالو ٰ
اّلل ورحمالوله  ،زالالا  :فقالالالت لاه الالة  :عالالا ميلعالالي عالالا ب الالىن وبالالني للالالي أ أزالالو
يقتلالاله  ،وزالالا  :صالالدي ٰ
اّلل لل الاله (وآلاله) وحمالل يقالالو  :ةفالمي أعالالي للالا فالازتني كالالاي ب لممالا فازالالة
احلال َ ،سعالت اللالالي صاللا ٰ
خلقالالو رؤوحمالالم خفالالو فالوار  ،أمرهال إىل أاصالالاال حمالالوزم  ،يقالالاؤ القالالاآ ي يتلالالاوم ة الااز م ،
اّلل ةعاىل  ،زا  :فقلت  :اي أ املالؤعلني فااالت ةعلمالني هالذا فلال كالا
يقتلم أظءم إي وأظءم إىل ٰ
اّلل زدرا عقدورا وللقدر أحمءاب (احلدير).
الذي علمع زالت  :اي أاب زتا ة وكا أعا ٰ

[اتريخ بغداد أيضاف ج  ٢ص  ]16٢روى بسلدع لن جابا زا  :إي ل اهد لل ا (لل ه السم )
اّلل بن نءالاب (زالا )
يو اللماوا ملا أ لاين القو زا صحابه  :كفوا فلا اه أز دوى بد لءد ٰ
اّلل أكال  ،زالالا  :فقالالا
وكالالا لاعالالل للالالي لل الاله السالالم للالالا اللمالالاوا  ،زالالالوا  :كللالالا زتلالاله  ،فقالالا ٰ :
صحابه  :إرعوا فاعوا زا  :فقا  :إمحلوا فحملالوا فقالتلم  ،ا زالا  :إطلءالوا ا الدع ( )1فطلءالوع فلال
اّلل
اّلل عالالا كالالذبت وي كالالذبت  ،ا زالالا  :اي للالالم إهتالالىن بءغلالالة رحمالالو ٰ
جيالالدوع فقالالا  :اطلءالالوع فالالاىن و ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فالالااتع ابلءغلالالة فاكءمالالا ا حمالالار يف القتلالالا فقالالا  :اطلءالالوع هالالا هلالالا زالالا :
صالاللا ٰ
فاحمالالتخاجوع عالالن حتالالت القتلالالا يف االالا وطالالني لالاله لضال دة عثالالل الثالالدى كالالدها فتمتالالد فتصالالر عثالالل الثالالدي
اّلل لو ي أ ةءطاوا
اّلل أك و ٰ
وةمكما فتلخمع  ،زا ٰ :

_________________

( )1كذا ولعل الصح ّلل املخدج  ،ابخلامل واجل يف آناع  ،وزد ةقد ععلاع.
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اّلل للا لسا اء ك ملن زاةلم .
جلدفتك عا ولدك ٰ
[اهليثمي يف جممع ج  ٣ص  ]168زا  :ولالن لاه الة إاالا ذكالاى اخلالوارج وحمالالت عالن زالتلم ع ال
اّلل لل الاله
اّلل صالاللا ٰ
ةعالالي أصالالحاب اللمالالا ال فقالالالوا  :للالالي (لل الاله السالالم ) فقالالالت َ :سعالالت رحمالالو ٰ

(وآلالاله) وحمالالل يق الالو  :يق الالتلم ن الالار أع الالي وه ال ف الاار أعالالي  ،زالالا  :رواع الء الزار  ،ورواع الط ال اي يف
ا وحم بلحوع  ،وف ه زصة
[اهليثمــي يف جممعـ أيضـاف ج  ٣ص  ]168زالالا  :ولالالن للالالي (لل الاله السالالم ) زالالا  :لقالالد للال أولالالو
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ولاه الالة بلالالت أ بكالالا فاحمالالالوها إ أصالالحاب ذي
العل ال عالالن آ دمحم صالاللا ٰ
اّلل لل الاله (وآلالاله) وحمالالل ا عالالا (زالالا ) ويف روايالالة أص الالحاب
الثديالالة علعواالالو للالالا لسالالا اللالالي صالاللا ٰ
اللماوا  ،ا زا  :رواع الط اي يف الصغر وا وحم ابحملا ين.
[اهليثمي يف جممع أيضاف ج  ٣ص  ]102زا  :ولن جلدب زا  :ملا فارزت اخلوارج لل ا (لل اله

السالالم ) نالالاج يف طلالالءم وناجلالالا ععالاله فااتم لالالا إىل لسالالكا القالالو وإذا هل ال وى كالالدوي اللحالالل عالالن
زااملة القاآ  ،وإذا ف م أصحاب الثفلاى وأصحاب الال ااس  ،فلمالا رأيالتم نلالي عالن ذلالم فالدة
اّلل
اّلل صاللا ٰ
(إىل أ زا ) فاى كذلم إذ أزءل للي بن أ طالع (لل اله السالم ) للالا بغلالة رحمالو ٰ
ابّلل اي جلالالدب عالالن فالالا ال الالم  ،فل الالت
ابّلل ةعالالوذ ٰ
لل الاله (وآلالاله) وحمالالل فلمالالا ظالالاذاىن زالالا  :ةعالالوذ ٰ
أحمعا ال ه واز فقا يصلا إذ أزءل رجل للا بالاذو يقالاب باله  ،فقالا  :اي أعالر املالؤعلني زالا  :عالا
فالالاامع زالالا  :ألالالم ظاجالالة يف القالالو ع زالالا  :وعالالا ذاكع زالالا  :زالالد زطع الوا اللمالالا  ،زالالا  :عالالا زطعالالوع
اّلل أكال ال ال ا زم ال الالت
اّلل ورحمال ال الوله زل ال الالت ٰ :
(إىل أ ز ال الالا ) وي يقطعوا ال الاله ول ق ال الالتلن وا ال الاله  ،لم ال الالد ع ال الالن ٰ
فاعسكت له الاكاب فاكع فاحمه ا رجعت إىل رلي فلءستما وإىل زوحمي فعلقتما وناجالت أحمالاياع
فقا ي  :اي جلدب زلت  :لء م اي أعالر املالؤعلني زالا  :أعالا أى فابعالر الال م رجالم يقالاأ املصالحف
يدلو إىل كتاب ر وحملة اء م فم يقءل لل لالا بوجماله ظالن يافالقوع ابللءالل  ،اي جلالدب أعالا إااله ي
يقتل
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علالالا ل الالاة وي يللالالو عالاللم ل الالاة فااتم لالالا إىل القالالو وهال يف ععسالالكاه (إىل أ زالالا ) فقتلالالت بكفالي
هالذع ال بعالد عالا نلالىن عالا كالا نلالىن ال مثاا الة زءالل أ أُصاللي الامالا وعالا زتالل علالا ل الاة وي الا عاللم
ل الالاة كمالالا زالالا  ،زالالا  :رواع الطال اي ( ،أزالالو ) وروى الالالدار زطالالي يف حمالاللله يف كتالالاب احلالالدو (ص
اّلل ي يقتالل عاللك
 )343ظالديثا يف اخلالوارج زالا أيضالا يف آنالاع  :وزالا ال يعالي لل الا لل اله السالم ال و ٰ
ل اة وي يلفلت علم ل اة (احلدير).
[كنا العمال ج  2ص  ]81زا  :لالن ظالاني بالن اَسال الل زالا  :كلالت للالد جعفالا بالن دمحم لل اله
اّلل لل اله
اّلل صاللا ٰ
السم (إىل أ زا ) وظدفي أ لن أب ه لن للي لل اله السالم أااله َسالل رحمالو ٰ
(وآلالاله) وحمالالل يقالالو  :إ اخل الوارج عازالالوا عالالن الالالدين كمالالا ميالالاي السالالم عالالن الاع الالة  ،وه ال ميسالالخو يف
زء الالوره ك الالماب  ،وحي الالاو ي الالو الق اع الالة لل الالا ص الالور الك الالمب  ،وه ال ك الالمب الل الالار  ،ز الالا  :أناج الاله
الس الاللفا ( ،أز الالو ) وحمال ال اي يف الء الالاب اآلة الالا ظ الالدير ع الالن الزر الالاي يف الك الالاال ف الاله ةصال الايّلل أب

اخلوارج ه كمب اللار (فااتاا).
[مث] إ هاهلا ظديثا يلاحمع ذكاع يف ناكة هذا الءاب وهالو عالا ذكالاع ابالن ظلالا يف إصالابته (ج
 6ص  )348زا  :وأناج اخلط ع يف اترهه عالن طايال احمالحاي بالن ابالااه بالن ظالاني بالن اَسال الل
املدي زا  :كا أو زت ل زتل عالن أصالحاب للالي (لل اله السالم ) يالو اللمالاوا رجالل عالن ا اصالار
اّلل لل ه (وآله) وحمل ابجللة عاةني (احلدير).
اّلل صلا ٰ
يقا له يزيد بن اوياة  ،فمد له رحمو ٰ
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ابب

ذم اخلوارج
يف اآلايو النازلة يف ٰ
اّلل بالن
[تفس ابن لريـر الطـ ي ج  2٣ص  ]1٢روى بساللدع لالن أ الطف الل زالا  :حمالا لءالد ٰ
الكوا لل ا (لل ه السم ) لن زولاله  :هذ ننْذئكم باأخسذين أعمذاال زالا  :أاالت اي أهالل
ظاورامل ( ،أزو ) ورواع بطاي آنا لن حملمة بن كم ل وزا ف ه  :ويلم أهل ظاورامل علم .
[تفسـ ابـن لريـر أيضـاف ج  2٣ص  ]1٢روى بساللدع لالن أ الصالمءامل الءكالاى لالن للالي بالن أ
َ ْ ُ َ ِّ ُ ُ ْ ْ َ ْ
خ َس َ
ذين
اّلل لالز وجالل  :هذ ننْذئكم بْاأ ْ
َطالع (لل ه السم ) إ ابن الكلالوا حمالاله لالن زالو ٰ
َ
أ ْع ٰماال فقا للي (لل ه السم )  :أات وأصحابم.
[تفس ابن لرير أيضاف ج  2٣ص  ]19روى بسلدع لن ىف ٍل ابن جءر بن عطع زا  :زا ابن
الك الوا لعلالالا بالالن أ طال الالع (لل الاله السالالم )  :ع الالا ا نس الاين ألم الالاي ال الالذين ض الالل حمالالع م يف احل الالاة
الدا اع زا  :أات وأصحابم.
[تفسـ ابــن لريــر أيضـاف ج  2٣ص  ]1٢روى بسالاللدع لالالن ماذا لالالن للالالي بالالن أ طالالالع (لل الاله
السم ) إاه حم ل لن زوله  ْ :ه ننْئكم
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َ

باأخسين أعمذاال زالا  :هال كفالاة أهالل الكتالاب (إىل أ زالا ) ا رفالل صالوةه فقالا  :وعالا أهالل
اللما علم بءع د.
َ ْ ُ َ ِّ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ٰ َ
سين أعماال يف حمالورة
[الاخمشري يف الكشـاف] يف ةفسالر زولاله ةعالاىل  :ه ننْئكم بْاأخ ْ

الكمف زا  :ولن للي لل ه السم إ ابن الكوا حماله للم فقا  :علم أهل ظاورامل ( ،أزالو )
وذكاع الفخا الاامي أيضا يف ةفسرع الكءر وزا  :ه أهل ظاورامل.
َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َّ ُ ْ َ َ هَ
ّٰلل
[السيوطي يف الدر املنثور] يف ذيل ةفسر زوله ةعالاىل  :ألذم َذب إْىل َ ْ
َّليذن بذدلوَ نْعمذت َ ْ
ُ ْ َ
مَّبَ يف حمورة ابااه  ،زا  :وأناج لءالد الالاماي والفالااي واللسالاهي وابالن جايالا وابالن أ ظالاني

وابالن ا اءالاري يف املصالاظف وابالن عا وياله واحلالالاك وصالححه  ،والء مقالي يف الالديهل لالن أ الطف الالل
اّلل كفااع زالا  :هال الفلالار عالن زالايش
أ ابن الكوا حما لل ا (لل ه السم ) عن الذين بدلوا اعمة ٰ
كف تم يو بدر  ،زا  :فمن الذين ضل حمع م يف احل اة الدا اع زا  :علم أهل ظاورامل.

َ َ َّ َ َّ َ ْ َ َّ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
َّلين َْسودِ وجذوههم أََّذبَم بعذد
[الاخمشري يف الكشاف] يف ةفسالر زولاله ةعالاىل ُ :كأما َ ْ
ٰ ُ ْ َ ُ ُ ََْ ٰ َ ٰ ُ ُْ ْ َ ْ ُ ُ َ
ون يف حمالورة آ لمالاا  ،زالا  :ولالن أ أعاعالة هال
إْيمانْكم ُكروْوَ َلعرَب بْما كنتم َكَّب

اخلالوارج وملالالا رآهال للالالا رج ع ال ععالالت ل لالالاع  ،ا زالالا  :كالالمب اللالالار  ،هالالؤيمل فالالا زتلالالا حتالالت
أ ـ السمامل  ،ونر زتلا حتت أ ـ السمامل الذين زتلم هؤيمل  ،فقا له أبو غالالع  :أفالامل ةقولاله

اّلل
اّلل لل اله (وآلاله) وحمالل ع زالا  :بالل َسعالت عالن رحمالو ٰ
اّلل صاللا ٰ
باأيم أ فيمل َسعته عن رحمالو ٰ
اّلل لل ه (وآله) وحمل غر عاة.
صلا ٰ
ُ َ ٰ َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ ٰ ُ
ذو ٰكنذوَ
َّليذن مَّذبوَ ل
[السيوطي يف الدر املنثور] يف ذيل ةفسر زولاله ةعالاىل  :يمذا يذود َ ْ

ُؤ ْس ْل ْم َ يف أو حمالورة احللالا  ،زالا  :وأنالاج ابالن أ ظالاني والطال اي وابالن عا وياله لالن مكالااي بالن
ُ َ ٰ َ َ ُّ َ َّ َ َ َ َ ٰ
مَّ ُبوَ ل ْو ٰكنُوَ ُؤ ْسذ ْل ْم َ فقالا :
َّلين
حيىي زا  :حمالت أاب غالع لن هذع اآلية يما يود َ ْ
ظدفي أبو أعاعة لن رحمو
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اّلل لالن املساللمني ولالن ا عالة
اّلل لل ه (وآلاله) وحمالل أاالا ازلالت يف اخلالوارج ظالني رأوا جتالاوم ٰ
اّلل صلا ٰ
ٰ
واجلمالة زالوا  :اي ل تلا كلا عسلمني.
اّلل للا دمحم
اّلل وعلٰه اجلزمل الثاىن  ،وصلا ٰ
زد نيٰ حبمد ٰ
وآله الطاهاين  ،ويل ه اجلزمل الثالر  ،وبه يت
الكتاب  ،وأوله الءاب الاابل والستو
واملاهة يف ل ش للي
لل ه السم
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