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االهداء

اىل أصل الكرم، وقائد األمم، وويل النعم...

اىل عنرص األبرار، ودعامة األخيار، وحجة الجبار...

اىل إمام الهدى، ومصباح الدجى، وَعلم التقى، وكهف الورى...

اىل املوىل الذي ال تحىص فضائله، وال تعد مناقبه...

اىل أمري املؤمنني وسيد الوصيني نهدي هذا القليل...
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كلمة البد منها
احلمـد هلل عـىل آالئـه، والشـكر لـه عـىل نعامئـه، والصاة والسـام عىل رسـوله 
األجمـد، املعـروف يف السـامء بأمحـد، ويف األرض حممد، وعىل آله الطيبـن الطاهرين 

املنتجبن.
السـام عـىل أمـر املؤمنـن، وسـّيد الوصـن، وإمـام اإلنـس واجلـان، وسـيد 
عـىل  والسـاقي  املتـن،  واحلبـل  املسـتقيم،  والـراط  الديـن،  ويعسـوب  املتقـن، 

الكوثـر يـوم الديـن.
عنـد الغـوص يف عمـق التاريـخ، وقـراءة صفحات الدهـر، والّتمعن يف أسـفار 
األمـم واألديـان السـاموية، التـي تتخـذ مـن اهلل ربـًا ومـن الوجـود خملوقـًا، نعلـم أّن 
هنالـك نبيـًا جليًا يف آخر الزمان سـُيبعث، ووصّيًا صّديقًا سـرافقه الدرب إسـمه: 
عليـًا، وقـد ذكـرت كتبهـم: إّن اهلل قـد خلـق نـور حمّمـد وآله قبـل اخللق بألفـي عام، 
وأخـذ امليثـاق عىل البـر بحّبهم، وذكرت أسـفارهم: إّن آدم النبي عليه السـام قد 
تـاب اهلل عليـه بذكـر حمّمـد صـىل اهلل عليـه وآلـه وأهـل بيته عليهـم السـام، وتقّرب 

إىل اهلل بحّبهم.
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إّن عظمـة عـي بـن أيب طالب عليه السـام قد مألت الدنيا والكـون، وترّنمت 
باسـمه الشـعوب، وتفاخـرت بـه األنامـل الّتـي خطـت حروفـه الزكيـة، وصدحت 

احلناجر باسـمه.
وسـتظل الدنيـا مـا دامـت قائمـة تذكـره بفخـر وعـّز وعظمـة، وتتخـذه درسـًا 

ودسـتورًا.
فسام عليك يوم ُولدَت يف بيت اهلل األعظم. 

وسام عليك يوم رحلت إىل جوار رّبك من بيت اهلل العزيز.
وسام عليك يوم تكرُّ كّراتك املذكورة.

وسـام عليـك يوم تعـود وُتنّجي شـيعتك، وتعرب هبـم الـراط، وتروهيم من 
مـاء الكوثر.

وسام عليك يف كل آن وحن.
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ترجمة المؤلف
إسمه ونسبه

الشـيخ املفيـد أبـو سـعيد حمّمـد بـن أمحـد بـن احلسـن بـن أمحـد بـن إبراهيـم بن 
الفضـل بـن شـجاع بـن هاشـم اخلزاعـي النيسـابوري الـرازي، مـن أعـام القـرن 
اخلامـس اهلجـري، قـال فيـه منتجـب الديـن بـن بابويـه: ثقـة، عـن حافـظ)))، يصل 
نسـبه إىل نافـع بـن بديـل بـن ورقـاء اخلزاعـي، مـن صحابـة الرسـول صـىل اهلل عليه 

وآله.
شـهد جّدهـم بديـل بـن ورقـاء مـع رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه فتـح مّكـة 
وحنـن وتبـوك، وشـهد حّجـة الـوداع مـع رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه، وروى 

 . عنه
وابنـه نافـع كان أقـدم إسـامًا مـن أبيـه، وشـهد بئـر معونة مـع املسـلمن وقتل 
شـهيدًا، وكان سـّيد خزاعـة وعيبـة النبـي صـىل اهلل عليـه وآلـه، ولـه أوالد، فعبد اهلل 
شـهد حنينـًا والطائـف وتبـوك، وكان رفيـع القدر ورفيع الشـأن، أرسـله النبي صىل 
اهلل عليـه وآلـه مـع أخويـه عبد الرمحـن وحمّمد إىل اليمـن؛ ليفّقهوا أهلهـا ويعلِّموهم 

)1) انظر: فهرست أسامء علامء الشيعة ملنتجب الدين بن بابويه:102/رقم 361. رجال الطويس:29. 

أمل اآلمل للحر العامي 240:2/رقم 706. الطبقات الكربى البن سعد 294:4.



A  األربعين عن األربعين في فضائل أمير المؤمنين 10

الديـن، وكان عبـد اهلل مـن أصفيـاء أمـر املؤمنـن عليـه السـام وُخّلـص أصحابـه، 
شـهد معـه اجلمـل وصّفـن، وأبـىل فيها بـاًء حسـنًا إىل أن استشـهد بصّفن.

أعامـًا  وأنجبـت  الـري،  إىل  انتقلـوا  ثـّم  نيسـابور،  إىل  ُأرستـه  نزحـت  وقـد 
والسـادس))). اخلامـس  القرنـن  يف  ومشـاهر 

ُأرستـه: تعتـرب بيـوت العلـم واملعرفـة والفضيلـة مركـز إشـعاٍع، تسـتلهم منهـا 
األجيـال، وتسـتيضء هبـا الشـعوب طريقهـا يف الوعـي والتّديـن.

ومصنِّفنـا الكبـر قد ورث من أجداده املفاخـر والعلوم اجلّمة، وأورثها لذّريته 
واملتتلمذيـن عـىل يديـه، فباإلضافـة اىل مـا ذكرنـاه يف نسـبه، مـن أّن أجـداده األوائل 
كانـوا مـن أصحـاب النبـي وأمـر املؤمنـن صلـوات اهلل عليهـام وآهلـام، واستشـهد 

بعضهـم يف بئـر معونـة وصفـن، فقـد غلـب عـىل ُارسته صفتـي العلـم والتقوى.
فوالده هو الشـيخ الثقة التقي أمحد بن احلسـن بن أمحد النيسـابوري اخلزاعي، 
عدٌل، عٌن، دّين، قرأ عىل السـيدين املرتىض والريض، والشـيخ أيب جعفر الطويس، 
لـه مـن املؤّلفات: )األمايل( يف األخبـار، أربع جمّلدات، وكتـاب )عيون األحاديث( 

و)الروضة( يف الفقه، و)السـنن( و)املفتاح( يف األصول، و)املناسك())).
وعّمـه الشـيخ العـدل املحسـن بـن احلسـن بـن أمحـد النيسـابوري اخلزاعـي، 
ثقـٌة، حافـٌظ، واعـظ، لـه مـن املؤّلفـات: )األمـايل( يف األحاديـث، كتـاب )السـَر( 

كتـاب )إعجـاز القـرآن( كتـاب )بيـان مـن كنـت مـواله())).

 .294:4 سعد  البن  الكربى  الطبقات  املدين:419.  خان  عي  للسيد  الرفيعة  الدرجات  انظر:   (1(

الثقات البن حبان 12:5.

)2) انظر: الفهرست ملنتجب الدين بن بابويه:32/رقم 1.

)3) انظر: الفهرست ملنتجب الدين بن بابويه:101/رقم 360.
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وأخـوه الشـيخ املفيـد أبـو حمّمـد عبد الرمحـن بن أمحد بن احلسـن النيسـابوري 
اخلزاعـي، شـيخ األصحـاب بالري،حافـٌظ، واعـٌظ، قـرأ عىل السـيدين علـم اهلدى 
وابـن  سـار،  واملشـايخ  الطـويس،  جعفـر  أيب  والشـيخ  الـريض،  وأخيـه  املرتـىض 
الـرّباج، والكراجكـي، لـه تصانيـف منهـا: )سـفينة النجـاة يف مناقـب أهـل البيت(، 
)العلويـات(، )الرضويات(، )األمايل(، )عيون األخبـار(، )خمترات( يف املواعظ 

والزواجر))).
وأّما ذريته فقد كان له ولدين ، مها:

الشـيخ زيـن الديـن أيب احلسـن عـي بـن حمّمـد الـرازي املتكلِّـم، ُاسـتاذ علـامء 
الطائفـة يف زمانـه، كان مـن أجّلـة الفضـاء، ولـه نظـم رائـع يف مدائـح آل الرسـول 
صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم، ومناظـرات مشـهورة مـع املخالفـن، ولـه مسـائل يف 

املعـدوم واألحـوال وكتـاب الواضـح، ودقائـق احلقائـق))).
والثـاين هـو: الشـيخ فخـر الديـن أبو سـعيد أمحـد بن حمّمـد بن أمحـد اخلزاعي، 

عـاملٌ، صالـٌح، ثقة.
ولولـده الثـاين - هـذا - خـاٌل عـاملٌ  هو الشـيخ العـدل الثقـة الفقيه زيـن الدين 

عـي بن أمحـد بن حممـد))).
ولـه حفيـٌد بـارز، ذاع صيته يف ربوع املعمـورة، َذَكرُه الـداين والقايص، وتتلمذ 
عـىل يديـه جهابـذة علـامء املسـلمن، ومـن كا الفريقـن، وهـو: الشـيخ الفاضـل 

)1) انظر: الفهرست ملنتجب الدين بن بابويه:75/رقم 219.

)2) انظر: الفهرست ملنتجب الدين بن بابويه:79/رقم 235. أمل اآلمل للحر العامي 200:2/رقم 

602. الذريعة آلقا بزرك الطهراين 234:8/رقم 979و368:20/رقم 3451.

)3) انظر: الفهرست ملنتجب الدين بن بابويه:37/رقم24، و93/رقم 318.
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الـورع الكامـل الواعـظ املفـّر النحريـر املتبّحر مجـال الدين أيب الفتوح احلسـن بن 
عـي بـن حممـد بـن أمحد بن احلسـن بن أمحـد اخلزاعي النّيسـابوري، وكان مـن أجلَّة 

علـامء اإلماميـة، غزيـر الرواية، مفـّرًا، فقيهـًا، واعظًا.
عقد يف أيام شبابه جملسًا يف خان عّان ، فلقي إقباالً عظياًم))).

ووصفـه صاحـب البحـار باملحقـق النحريـر، وقـال: إّنـه يف الفضـل مشـهور، 
وكتبـه معروفـة مألوفـة))).

وقـد ُذكـر أّن شـيخنا أبـا الفتـوح يـروي عـن مجاعـة ، منهم : الشـيخ أبـو الوفاء 
عبـد اجلبـار الـرازي، ووالـده الشـيخ عـي بـن حممـد ، الـذي كان مـن أجّلـة العلامء، 

والشـيخ أبـو عـي الطـويس، والقـايض الفاضل احلسـن االسـرآبادي.
وقـد روى عنـه: ابنـه حمّمـد، وأبـو طالب عبد اهلل بـن محزة الطـويس، ومنتجب 
الديـن عـي بـن عبيـد اهلل الرازي، فقد كان شـيخنا أبـو الفتوح شـيخًا ملنتجب الدين 
والبـن شهرآشـوب، لـه تفسـران عـريب وفـاريس، أحدمهـا عـرون جملَّـدًا، وهـو 

تفسـره الفـاريس املسـّمى )روض اجلنـان وروح اجلنان(.
وهـو مـن أهـل املائـة السادسـة، كان حّيًا سـنة 552#، تويف ودفـن يف الري، يف 
صحن السـّيد محزة بن موسـى بن جعفر عليهام السـام يف مزار السـيد عبد العظيم 

احلسـني عليـه السـام بوصّية منه، وعليه إسـمه ونسـبه بخـط قديم))).

لألفندي 161:2. موسوعة  العلامء  رياض  بابويه:48/رقم 78.  بن  الدين  ملنتجب  الفهرست   (1(
طبقات الفقهاء 6: 86 - 87/رقم 2138.

)2) انظر: بحار األنوار 22:1، 42.
معامل   .271 99:2/رقم  االمل  أمل   .78 بابويه:48/رقم  بن  الدين  ملنتجب  الفهرست  انظر:   (3(
للسبحاين  )املقّدمة(  الفقهاء  طبقات  موسوعة   .987 شهرآشوب:175/رقم  البن  العلامء 

289:2/رقم 5. رياض العلامء لألفندي 158:2.
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وأليب الفتوح ولدان عاملان مها: 
الشـيخ الفاضـل الـورع تـاج الدين حممد، والشـيخ صـدر الدين عـي، قال عنه 

منتجـب الدين: فقيـٌه، دّين))).
واحتمـل صاحـب موسـوعة طبقـات الفقهـاء أّن أليب الفتـوح أخـًا هـو: أبـا 
الفّتـاح أمحـد بـن عـي الـرازي: روى عـن أيب الوفـاء عبـد اجلبـار بـن عبـد اهلل بـن 
ابـن  الـرازي، وأيب عـي احلسـن بـن أيب جعفـر الطـويس، روى عنـه  عـي املقـري 

التربيـزي: كان فاضـًا عاملـًا فقيهـًا))). شهرآشـوب، قـال فيـه عبـد اهلل أفنـدي 
تصانيفه

 إّن لشـيخنا املفيـد اخلزاعـي - صاحـب هـذا الكتـاب - علـاًم مّجـًا أفاضـه مـن 
واملفـر،  الفقيـه،  منهـا  فانتفـع  البلـدان،  مـألت  التـي  ومؤلفاتـه  تامذتـه  خـال 
واألديـب، واملـؤرخ، والواعـظ، خصوصـًا مؤلفاتـه يف فضائل ومناقـب أهل البيت 

عليهـم السـام.
وإليكم مصنفاته التي ذكرها أصحاب الِسَر:

1. الروضـة الزهـراء يف تفسـر فاطمـة الزهـراء، ولكن قال سـبطه أبـو الفتوح 
يف تفسـره مـا اسـمه: الروضـة الزهـراء يف مناقب فاطمـة الزهراء عليها السـام.

2. الفرق بن املقامن وتشبيه عي عليه السام بذي القرنن.
3. كتاب األربعن عن األربعن يف فضائل أمر املؤمنن عليه السام. 

4. كتاب ُمنى الطالب يف إيامن أيب طالب.
5. كتاب املوىل.

)1) انظر: الفهرست ملنتجب الدين:85/رقم 269. و113/رقم 424.

)2) انظر: رياض العلامء لألفندي:46. موسوعة طبقات الفقهاء 24:6/رقم 2074.
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وزاد ابن شهرآشوب يف املعامل يف ذكر مؤلفاته:
6. كتاب التفهيم يف بيان التقسيم. 

7. الرسالة الواضحة يف بطان دعوى الناصبة.
8. كتاب ما البد من معرفته))).

مشايخه في الرواية
 درس مصنفنـا وروى عـن مجلٍة من املشـايخ واألسـاتذة، إليكم البعض منهم، 

وسـتجدون البعض اآلخر مذكورًا يف أسـانيده يف هذا الكتاب:
1. والـده: أمحـد بـن احلسـن بـن أمحـد النيشـابوري اخلزاعـي، نزيـل الـري، 
الشـيخ الثقـة التقـي، مـرَّ الكام عنه، ذكر إسـامعيل باشـا يف )هديـة العارفن( وفاته 

يف حـدود سـنة#480))).
وقـال صاحـب موسـوعة طبقـات الفقهاء: األقـرب أّنه تويّف قبل ذلـك، ولعّله 

مات يف حدود سـنة 465 #))).
2. الشـيخ الصائـن أبـو القاسـم عبـد العزيـز بن حمّمد بـن عبد العزيـز اإلمامي 
النيسـابوري، شـيخ األصحـاب وفقيههـم يف عـره، لـه تصانيـف يف األُصولـن، 

كان حّيـًا سـنة )444 #(.
وروى عن حمّمد بن حمّمد بن النعامن املعروف باملفيد))).

)1) للمزيد انظر: الفهرست ملنتجب الدين:102/رقم 361. معامل العلامء البن شهرآشوب:151/

باب امليم، رقم 774. هدية العارفن إلسامعيل باشا 90:2.

)2) انظر: الفهرست ملنتجب الدين:32/رقم 1. هدية العارفن إلسامعيل باشا 80:1.

)3) انظر: موسوعة طبقات الفقهاء 18:5/رقم 1701.

)4) الفهرست ملنتجب الدين :79/رقم 233. موسوعة طبقات الفقهاء 182:5/رقم 1862.



15مقدمة التحقيق: ترجمة المؤلف

3. الشـيخ العـدل املحسـن بـن احلسـن بـن أمحـد النيسـابوري اخلزاعـي - عم 
شـيخنا املَرَجـم لـه -، قـال يف جمالس املؤمنن: هـو من أهل بيـت الفضل واجلال، 
كان مـن تامـذة الشـيخ الطـويس وقـد فّصلنـا الـكام فيـه عنـد احلديـث عـن ُأرسة 

املؤلف))).
4. الشـيخ أبـو احلسـن عبـد اجلّبـار بـن أمحـد بـن أيب مطيـع، فاضـل، فقيـه، لـه 
عـّدة مصنفـات قّيمـة، وهـي: كتـاب الـورع، وكتـاب االجتهـاد، وكتـاب القبلـة، 
وكتـاب اآلثـار الدينيـة، املتـوىف كـام ذكـره اليافعـي بعـد سـنة 585#، فهو مـن علامء 

املائـة اخلامسـة))).
5. السـّيد أبـو اخلـر داعـي بـن الرضـا بـن حمّمـد العلـوي احلسـيني رمحـه اهلل، 
فاضـل، حمـّدث، لـه تـراث مثـري، ومصنّفـات معتـربة، وهي: آثـار األبـرار، وأنوار 
األخيـار يف األحاديـث، قـال منتجـب الديـن: أخربنـا هبـا السـّيد األمـر املرتىض بن 

املجتبـى بـن حمّمـد العلـوي العمري عنـه))).
 6. السـّيد أبو إبراهيم نارص بن الرضا بن حمّمد بن عبد اهلل العلوي احلسـيني، 
فقيـه، ثقـة، صالـح، حمـّدث، قـرأ وتتلمـذ عـىل يـد الشـيخ أيب جعفـر الطـويس، ولـه 
عـّدة مصنفـات، وهـي: كتاب يف مناقب آل الرسـول عليهم السـام، وكتاب أدعية 
زيـن العابديـن عـي بـن احلسـن عليهام السـام، وكتاب يف مـا جرى بينـه وبن أحد 

)1) انظر: الفهرست ملنتجب الدين:101- 102/رقم 360. أمل اآلمل للحر العامي 228:2/رقم 

685. الذريعة آلقا بزرك الطهراين 232:2/رقم 916. أعيان الشيعة لألمن 125:6.

)2) انظر: الفهرست ملنتجب الدين:82/رقم 252. الذريعة آلقا بزرك الطهراين 8:1/رقم 32 وهو 

من علامء املائة السادسة، وما ُذكر يف املتن سهو من صاحب الذريعة، أو خطأ مطبعي.

)3) الفهرست ملنتجب الدين:61- 62/رقم 153.
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الفضـاء مـن املكاتبـات واملطايبات، روى عنه كتبه أبو احلسـن بن سـعدويه القّمي 
األديب))).

 8. الوزيـر السـعيد ذو املعـايل زيـن الكفاة أبو سـعد منصور بن احلسـن اآليب، 
فاضـل، عـامل، فقيـه، شـاعر، نحـوّي، لغـوّي، جامـع ألنـواع الفضـل، ولـه نظـم 
حسـن، قـرأ عـىل شـيخنا املوّفـق أيب جعفـر الطـويس ولـه إجـازة، وهـو مـن علـامء 

القـرن الرابـع. 
وقـال احلمـوي: الوزيـر أبـو سـعد منصـور بـن احلسـن اآليب، صاحـب نثـر 
الـدرر، ويّل أعـامالً جليلـة، وصحـب الصاحـب بـن عّبـاد، ثـمَّ وزر ملجـد الدولـة 
رسـتم بـن فخـر الدولـة بن ركـن الدولة بن بويـه، وكان مـن جّلة الـوزراء، ومّلا ورد 
السـلطان إىل الـرّي سـنة إحـدى وعريـن وأربعامئـة والّه القيام باسـتيفاء األموال، 
لـه كتـاب األُنـس والعـرس، وتاريـخ الـري، ولـه كتاب مجع فيـه كام أمـر املؤمنن 
عليـه السـام وسـاّمه: نزهـة األدب يف املحـارضات، ثـّم خلصـه وسـاّمه: نثـر الـدرر، 
وهـو املشـهور بزبـدة األخبـار يف املواعـظ واحلكـم واللطائـف والنـوادر واألخبار، 
ينقـل عنـه يف البحـار، وينقـل عنه يف اجلواهـر، والواقع أّنه كتـاب مل جيمع مثله. تويف 

نحـو سـنة #432))).
9. الشـيخ اإلمـام شـمس اإلسـام احلسـن بـن احلسـن بـن بابويـه القمـي، 
املدعـو حسـكا، نزيـل الـري، فقيـه، ثقـة، وجـه، قـرأ عـىل شـيخنا املوّفـق أيب جعفـر 

)1) الفهرست ملنتجب الدين:127/رقم 512. موسوعة طبقات الفقهاء 361:5/رقم 2036.

الذريعة   .138:10 لألمن  الشيعة  أعيان   .376 الدين:105/رقم  ملنتجب  الفهرست  انظر:   (2(

آلقا بزرك الطهراين 254:3/رقم 947، و51:24- 52/رقم 251. معجم البلدان للحموي 

51:1. فوات الوفيات للكتبي 526:2. األعام للزركي 298:7.
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مجيـع تصانيفـه بالغـري - عىل سـاكنه السـام -، وقرأ عىل الشـيخن سـار بن عبد 
العزيـز وابـن بـّراج مجيـع تصانيفهام، ولـه تصانيف يف الفقـه منها: كتـاب العبادات، 

وكتـاب األعـامل الصاحلـة، وكتـاب سـر األنبيـاء واألئمـة))).
10. عقيـل بـن احلسـن بـن حمّمـد بـن عـي بـن إسـحاق بن عبـد اهلل بـن جعفر 
الثـاين بـن عبـد اهلل بـن جعفـر بـن حمّمـد )ابـن احلنفيـة( بـن عـي أمـر املؤمنـن عليـه 
السـام، أبـو العّبـاس العلـوي، كان أحـد فقهـاء اإلماميـة، حمدثـًا راويـة، روى عـن 
الكرمـاين اخلطيـب بشـراز، صنّـف مـن  بـن حمّمـد  العّبـاس  بـن  أيب عـي احلسـن 
الكتـب: الصـاة، مناسـك احلـج، األمـايل، قـرأ عليـه املفيد عبـد الرمحن وحممـد إبنا 
أمحـد بن احلسـن اخلزاعي النيسـابوري، مل نظفـر بتاريخ وفاته، إاّل أّنه كان حّيًا سـنة 
)426( #، وهـي السـنة التـي قرأ فيها املصنّـف حممد بن أمحد اخلزاعي النيسـابوري 

.(( عليه)
تالمذته والراوون عنه

1. ولـده الشـيخ زيـن الديـن أيب احلسـن عـي بـن حممـد الـرازي املتكّلـم، وقـد 
مـّرت ترمجتـه يف الـكام عـن ُأرسة املصنّـف، قـرأ عليـه الشـيخ منتجـب الديـن بـن 

بابويه))).
2. الشـيخ اجلليـل املفيـد احلافـظ عبـد الرمحـن بـن أمحـد بـن احلسـن بـن أمحـد 

)1) الفهرست ملنتجب الدين:46 - 47/رقم 72.

)2) انظر: بشارة املصطفى:70/اجلزء الثاين، ح2. فهرست منتجب الدين: 78/رقم 230. طبقات 

الفقهاء 226:5/رقم 1909.

233و235،  ــم  وص79/رق  ،148 ــم  وص61/رق  ،1 الدين:32/رقم  ملنتجب  الفهرست   (3(

وص101/رقم360، وص102/رقم361. أمل اآلمل للحر العامي 200:2.
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بـن إبراهيـم بـن الفضـل بـن شـجاع بـن هاشـم، أبـو حممـد اخلزاعـي النيسـابوري 
احلافـظ، شـيخ األصحـاب بالـري - وهـو أخ مصنـف الكتـاب كام أسـلفنا، وروى 
عنـه كتـاب األربعـون -، سـافر يف البـاد رشقـًا وغربـًا، وسـمع األحاديـث عـن 
بـن  الشـام واحلجـاز وخراسـان، روى عنـه عمـر  املؤالـف واملخالـف، رحـل إىل 

إبراهيـم الزيـدي، وأمحـد بـن عبـد الوهـاب الصـريف، وغرمهـا.

قـال حييـى بـن أيب طي: كان من أعلم الناس باحلديـث، وأبرهم به وبرجاله، 
ويقال: كان يف جملسـه أكثر من ثاثة آالف حمربة))).

3. حمّمد بن عبد الوهاب بن عيسى الساّمن، أبو النجم الرازي.

قـال منتجـب الديـن: ورع، فقيـه، حافـظ، لـه كتـب يف الفقـه، روى عـن أيب 
سـعيد حمّمـد بـن أمحـد بـن احلسـن اخلزاعـي النيسـابوري.

روى عنـه: الريـف أبـو احلسـن عـّي بن أيب طالب احلسـيني السـيلقي، وعامد 
الديـن حمّمـد بـن أيب القاسـم عـّي الطـربي، مل نظفـر بوفاتـه، لكنّـه كان حّيـًا يف سـنة 

عـر ومخسـامئة، حيـث حـّدث عنه يف السـنة املذكـورة عـامد الدين الطـربي))).

وفاته
مل يذكـر أحـدًا تاريـخ وفاتـه، إاّل أّن صاحـب كتـاب هديـة العارفن قـال: نزيل 
الـري، املتـويف يف حـدود سـنة 540 #)))، ومل يـر إىل مأخذه يف حتديد هـذا التاريخ، 

وال نعلـم نحن مـدى صّحته.

)1) لسان امليزان البن حجر 3: 404 - 405. 

)2) انظر: الفهرست ملنتجب الدين:104. موسوعة طبقات الفقهاء 6: 282 - 283.

)3) هدية العارفن إلسامعيل باشا 90:2.
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نحن والكتاب
الوجـود  السـام أرشق  املؤمنـن عليـه  أمـر  أّن عظمـة  أحـد  ال خيفـى عـىل   
منهـا نـورًا، وقـد حتّدثـت عنـه األمـم السـابقة يف أسـفارها وكتبها، وكذلـك حتّدثت 
األحاديـث النبويـة وأحاديـث أهـل البيـت عليهم السـام عن مكانته يف السـاموات 

العـىل قبـل األرضـن.
وقـد أشـار املؤلـف يف سـطوره إىل أّنـه مجـع النـزر اليسـر مـن األحاديـث التـي 
اخلاّصـة  ومـن طـرق  الديـن،  ويعسـوب  املتقـن  إمـام  قـدر  وجالـة  تبـّن عظمـة 

والعاّمـة.
األربعون حديثاً في تراثنا اإلسالمي

لقـد جـرت سـرة علامئنا األعـام - رمحهم اهلل - عىل اقتفاء هذه السـنّة النبوية 
الريفـة املؤكـدة بتأليف كتب تدّون فيها )أربعون حديثًا( يف شـتّى علوم اإلسـام، 
مثـل: الفقـه والفضائـل واألحكام وغرهـا، كّل حسـب ختّصصه وانتخابـه، اعتامدًا 
عـىل مـا قالـه رسـول اهلل صـىل اهلل عليه وآلـه: »من حفظ مـن ُأمتي أربعـن حديثًا مما 

حيتاجـون إليـه من أمـر دينهم، بعثه اهلل يـوم القيامة فقيهـًا عاملًا«))).
 إاّل أّن شـيخنا اجلليـل - صاحـب هـذا التصنيـف - قـد أسـس منهجـًا جديـدًا 
بديعـًا، وسـنَّ سـنّة حسـنة يف مجـع األربعـن حديثـًا، وهـو روايـة كّل حديـث عـن 
شـيخ مـن مشـاخيه، فيكـون أربعـون حديثـًا عـن أربعـن شـيخًا، فهـو الفاتـح هلـذا 
األسـلوب، وهبـذا اإلبـداع قـد خـرج عـن التقليـد املألـوف، وحـاز عـىل اإلعجـاب 

والثنـاء مـن العلـامء.

)1) اخلصال للصدوق:541/أبواب األربعن، ح15.
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قـال الشـيخ منتجـب الديـن يف الفهرسـت: وبعـد فقـد حـرت عـايل جملـس 
سـّيدنا وموالنـا... أيب القاسـم حييـى بـن حممـد ... بـن حممـد األرقـط بـن عبـد اهلل 
الباهـر بـن اإلمـام زيـن العابديـن عليـه السـام....، فعرض عـيَّ كتـاب )األربعن 
عـن األربعـن يف فضائـل أمر املؤمنـن( صلوات اهلل وسـامه عليه، تصنيف شـيخ 
األصحـاب أيب سـعيد حممـد بن أمحـد اخلزاعي النيسـابوري، وكان يتعّجـب منه))).
وقـد صنّـف مجهـرة مـن علـامء الفريقـن يف هـذا املضـامر، واليـك جمموعـة مـن 

مصنفـات اإلماميـة:
1. األربعـون للسـيد ضيـاء الديـن أيب الرضا فضل اهلل بن عي هبة اهلل احلسـني 
الراونـدي، كان حّيـًا يف سـنة 548#، وقيـل غر ذلك، نقل السـّيد عـّي بن طاووس 
يف كتابـه )اليقـن( احلديث السـادس والعرون منه، وذكر أّنه سـاّمه بسـنة األربعن 

يف سنة األربعن))).
2. األربعـون ملنتجـب الديـن بن بابويه الـرازي، املتويف بعد سـنة 585#، وهو 
أربعـون حديثـًا عـن أربعـن شـيخًا مـن أربعـن صحابيـًا، يف فضائـل اإلمـام أمـر 

املؤمنـن عليه الصـاة والسـام))).
3. األربعـون يف مناقـب سـيدة النسـاء فاطمـة الزهراء سـام اهلل عليها، للشـيخ 
املتـوىّف سـنة  املازنـدراين،  الـروي  بـن شهرآشـوب  عـّي  بـن  الديـن حمّمـد  رشـيد 

.((()#588(

)1) انظر: الفهرست ملنتجب الدين بن بابويه الرازي:30.

)2) انظر: الذريعة 423:1/رقم 2173.
 ،146 - 140 )3) انظر: أمل اآلمل للحر العامي 194:2/رقم583. رياض العلامء لألفندي 4: 

موسوعة طبقات الفقهاء 6: 194 - 196/رقم 2237.

)4) انظر الذريعة 426:1/رقم2182.
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4. األربعـون يف فضائـل أمـر املؤمنـن عليـه الصـاة والسـام، للشـيخ مجـال 
الديـن يوسـف بـن حاتـم الشـامي العامـي، صاحب الـدر النظيـم، وتلميـذ املحقق 

احلـّي، املتـوىّف سـنة #664))).
الفـوارس  بـن أيب  بـن مسـلم  املناقـب، أليب عبـد اهلل حمّمـد  5. األربعـون يف 
الـرازي، مـن علـامء القـرن السـابع، ينقـل عنـه األربـي يف كشـف الغّمة، يـروي عن 
مجلـة مـن مشـايخ أصحابنـا، منهـم السـيد عّز الديـن عّي بن ضيـاء الديـن فضل اهلل 

الراونـدي))).
6. األربعـون للشـيخ اجلليـل أيب حمّمـد احلسـن بـن حمّمـد الديلمي، مـن أعام 
القـرن الثامـن ، أّول أحاديـث الكتـاب، حديـث جنـود العقـل واجلهـل، وثالثهـا 

حديـث الغديـر))).
 7. األربعون للشـيخ الشـهيد حممد بن مكي املتوىف شـهر رمضان سـنة #786 

عىل ما أرخه شـيخنا البهائي يف ترشـيح املقاصد))).
8. األربعـون للفاضـل املقـداد، الشـيخ مجال الديـن أيب عبد اهلل مقـداد بن عبد 
اهلل بن حمّمد بن احلسـن بن حمّمد السـيوري احلّي األسـدي، املتوىّف سـنة #826))).
9. األربعـون حديثـًا يف مناقـب األئمـة الطاهريـن عليهـم السـام، للشـيخ   
عبـد الصمـد بـن حمّمـد احلارثـي، والد الشـيخ حسـن بـن عبـد الصمد، جّد الشـيخ 

)1) انظر: الذريعة 431:1/رقم 2198.

)2) انظر: الذريعة 427:1/رقم 2184.

)3) انظر: الذريعة 414:1/رقم 2144.

)4) انظر: كشف احلجب واألستار للسيد اعجاز حسن: 35/رقم 148.

)5) انظر: الذريعة 429:1/رقم 2187.
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البهائـي، املتـوىّف سـنة 935هــ ، ذكـر فيـه أربعـن حديثـًا مـن طـرق السـادة الكـرام 
وأئمـة األنـام))).

10. األربعـون حديثـًا يف األخـاق، للشـيخ حسـن بـن عبد الصمـد بن حمّمد 
احلارثـي، والـد الشـيخ البهائـي، املتـوىّف سـنة أربـع وثامنـون وتسـعامئة، ذكـر فيـه 

أربعـن حديثـًا مـن طـرق السـادة الكـرام))).
11. األربعـون للشـيخ اجلليـل هبـاء املّلـة والديـن حمّمـد بـن احلسـن بـن عبـد 
الصمـد احلارثـي العامي، املتويّف الثني عر خلون من شـّوال سـنة إحدى وثاثن 
بعـد األلـف، وهـو كتـاب رائق معجـب التقريـر، أورد فيـه أربعن حديثـًا ورشحها 

رشحـًا شـافيًا، وأوضحهـا إيضاحـًا كافيًا))).
12. األربعـون للعّامـة األجـّل حمّمـد باقـر بن حمّمـد تقي املجلـي، املتوىّف يف 
السـنة العـارشة بعـد املائـة واأللـف، ذكـر فيـه أربعـن حديثـًا مـن األخبار املشـكلة، 
يف األصـول واخلطـب واملواعـظ والفقـه ورشحهـا، وفـرغ مـن تصنيفـه سـنة تسـع 

وثامنـن بعـد األلف))).
13. األربعـون حديثـًا مـع الرح والبيـان، للعّامة مرزا إبراهيم بن احلسـن 
بـن عـّي بـن الغّفـار الدنبـي اخلوئـي، الشـهيد يف فتنـة األكـراد بخوي سـنة #1325 

عـن ثامن وسـبعن سـنة من عمـره، طبع بإيـران سـنة )))1299.

)1) انظر: الذريعة 419:1/رقم 2165.
بزرك  آلقا  الذريعة   .102:2 للقّمي  واأللقاب  الكنى   .148:1 لألمن  الشيعة  أعيان  انظر:   (2(

414:1/رقم 2146. كشف احلجب واألستار للسيد إعجاز حسن:35/رقم 149.

)3) انظر: كشف احلجب واألستار للسيد إعجاز حسن:35/رقم 150.

)4) انظر: الذريعة 412:1/رقم 2135.

)5) الذريعة 409:1/رقم 2126.
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14. األربعـون حديثـًا، إسـمه )الزالل املعـن(، للعّامة السـّيد عبد اهلل بن أيب 
القاسـم بـن علم اهلـدى البادي البهبهـاين، نزيل بوشـهر، مطبوع))).

15. األربعون حديثًا مروحًا، للعّامة الشـيخ إبراهيم بن سـليامن القطيفي، 
الـذي فـرغ مـن كتابه نفحـات الفوائد سـنة 945#، وكان معارص املحقـق الكركي، 

ينقـل عـن أربعينه العّامة املجلـي يف البحار))).
16. األربعـون حديثـًا يف الفضائـل واملناقـب، ألسـعد بـن إبراهيم بن احلسـن 

بـن عـّي بـن عـّي احلـّي)))، أصدرته شـعبة التحقيـق يف العتبة احلسـينية املقّدسـة. 
17. األربعـون مـع الـرح والبيـان، للعّامـة املوىل إسـامعيل بن حمّمد حسـن 
بـن حمّمـد رضـا بن عاء الديـن حممد املازنـدراين األصفهاين املعـروف بخواجوئي، 

املتويّف يف سـنة #1173))).
18. األربعـون للمـوىل عبـد اهلل بـن حممـود بـن سـعيد التسـري اخلراسـاين، 
الشـهيد سـنة 997#، واملحـروق يف ميـدان بخـارى بيـد األوزبكيـة حـن غلبوا عىل 
املشـهد املقـّدس، وهو مشـتمل عـىل أربعن حديثـا يف فضائل أمر املؤمنـن واألئمة 
الطاهريـن صلـوات اهلل عليهـم أمجعن، ويف آخـره خامتة ذكر فيها مجلـة من األخبار 

يف النهـي عن الوسـواس))).
19. األربعـون للسـيد حميـي الديـن أيب حامـد حمّمـد بـن عبـد اهلل بـن عـّي بـن 

)1) الذريعة 420:1.

)2) الذريعة 410:1/رقم2127.

)3) الذريعة 1: 410 - 411/رقم2131.

)4) الذريعة 411:1/رقم2132.

)5) الذريعة 420:1/رقم2167.
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زهـرة احلسـيني، مـن علـامء القرن السـابع، وهـو ابـن أخ أيب املكارم محزة بـن زهرة، 
مجـع فيـه أربعـن حديثـًا يف حقوق األخـوان))).

20. األربعـون مـع الـرح والبيـان، للسـيد مـرزا حمّمـد باقـر بـن معـّز الديـن 
احلسـيني الرضـوي، النجفـي األصـل، الطـويس املولد واملسـكن، الفاضـل املحقق 

املتكّلـم الشـاعر، املعـارص للشـيخ احلر))).
21. األربعـون مـع الـرح والبيـان، للعّامـة املـوىل حمّمد تقي بن حسـن عي 

اهلـروي األصفهـاين احلائـري، املتويّف هبا سـنة #1299))).
ومناقبـه،  السـام  عليـه  املؤمنـن  أمـر  فضائـل  يف  حديثـًا  األربعـون   .22
جعفـر  حمّمـد  املـوىل  مـدار  بريعـت  الشـهر  للعّامـة  بالفارسـّية،  ترمجتهـا  مـع 

.(((#1263 سـنة  هبـا  واملتـويّف  طهـران  نزيـل  االسـرآبادي، 
23. األربعـون حديثـًا يف األحـكام واألخـاق، مـع الـرح والبيـان ملتنهـا، 
والتعـرض ألحـوال رجـال سـندها مفصـًا ، للعّامة املعارص الشـيخ حممد تقي بن 

آقـا مرتـىض اهلمـداين الطهـراين النجفـي، املولـود سـنة #1282))).
24. األربعـون حديثـًا يف فضائـل أمـر املؤمنـن عليـه السـام وإثبـات إمامته، 
للشـيخ عـامد الديـن احلسـن بـن عـّي بـن حمّمـد بـن عـّي الطـربي، املعـارص خلواجـة 
بأمـر األمـر  البهائـي(؛ ألّنـه صنّفـه  لـه: )أربعـن  الطـويس، ويقـال  الديـن  نصـر 

)1) الذريعة 426:1/رقم2181.

)2) الذريعة 412:1/رقم2137.

)3) الذريعة 413:1/رقم 2139.

)4) الذريعة 413:1/رقم 2142.

)5) الذريعة 413:1/رقم2140.
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الوزيـر هبـاء الديـن حمّمـد بـن الوزيـر شـمس الدين حمّمـد اجلوينـي، املتـويّل حلكومة 
بـاد إيـران يف دولـة هوالكـو خـان))).

25. األربعـون حديثـًا للمـوىل كـامل الدين احلسـن بن عـّي الكاشـفي، املتويّف 
سـنة910#، إسـمه »الرسـالة العلّية يف األحاديـث النبوية«))).

النسخ المعتمدة في التحقيق
لقد اعتمدنا يف حتقيقنا هلذا الكتاب عىل مخس نسخ، وهي كام يأيت:

املقّدسـة،  قـم  يف  اإلسـامي  الـراث  إحيـاء  مركـز  يف  املحفوظـة  النسـخة  أ. 
)ث(. بالرمـز  هلـا  ورمزنـا 

ب. النسـخة املحفوظـة يف مكتبـة السـيد املرعـي النجفـي - رمحـه اهلل - يف قم 
املقّدسـة، ورمزنا هلـا بالرمز )ع(.

ج. النسـخة املحفوظـة يف مكتبـة آيـة اهلل السـّيد احلكيـم يف النجـف األرشف، 
ورمزنـا هلـا بالرمـز )ح(.

د. النسـخة املحفوظـة يف جامعـة طهران، والتي رمزنا هلـا بالرمز )ط(، وكانت 
عليهـا املقابلة مع بقية النسـخ.

هـ. النسـخة املحفوظة يف مكتبة اإلمام الرضا عليه السـام يف مشـهد املقدسـة، 
ورمزنـا هلا بالرمز )د(.

منهجنا في التحقيق
إّن منهجنا يف حتقيق هذا السفر اجلليل هو كام يي:

1. التلفيـق بـن النسـخ املعتمـدة، حيـث اعتمدنـا يف البدايـة عـىل نسـخة )ط(، 

)1) الذريعة 414:1/رقم 2143.

)2) الذريعة 415:1.
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ومـن ثـّم قابلنـا بقيـة النسـخ عليهـا، واخرنـا العبـارات الصحيحـة لغويـًا واملتفـق 
عليهـا يف أغلـب املصـادر. 

2. إسـتخراج اآليـات الكريمـة واألحاديـث الريفـة وإرجاعهـا إىل أمهـات 
املصـادر، ومـن كا الفريقـن.

3. تعريف لبعض رواة السند.
مصـادر  عـىل  اإلعتـامد  خـال  مـن  األحاديـث  أسـانيد  لبعـض  تصحيـح   .4

املعتـربة. الرجـال 
5. تعريف الكلامت الغامضة، وكذلك املدن واألماكن.

6. عمل الفهارس وترتيب املصادر أبجديًا.
وقـد قـام بتنضيـد املخطوطة، وإدخـال اهلوامش األخ عالء أمحـد نعمة احلفار، 
ونظـرًا ألّن الكتـاب مـرَّ بظـروف خاّصـة فقـد تعاقبـت عـىل حتقيقـه األيـدي، ابتداًء 
بـاألخ أمحـد جاسـم السـاعدي، ومـرورًا بـاألخ حييـى مسـر اإلبراهيمـي، وختامـًا 
أمحـد عبـد  الفنّـي األخ  صاحـب عبـد اإللـه اإلبراهيمـي، وقـام باإلخـراج  بـاألخ 

الوهـاب زيـارة.
ويف اخلتـام نرجـو مـن اهلل أن يتقّبـل منّـا هـذا القليـل، وأن جيعلـه ذخـرًا لنـا يف 

حلدنـا وبرزخنـا ويـوم ورودنـا عـىل احلـوض، إنـه سـميع جميـب.

شعبة التحقيق
1/ربيع األول/#1437
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حّدثنـا الشـيخ الفقيـه العـامل شـجاع الديـن أبـو عبـد اهلل حمّمـد بـن أيب أمحـد بـن 
حمّمـد بـن العّبـاس))) البيهقـي - وّفقـه اهلل للخـرات - إمـاًء بمدينـة مراغـة)))، 
يف ثالـث عـر مـن صفـر مـن شـهور سـنة أربـع وثاثـن ومخسـامئة، قـال: حّدثنـا 
القاسـم  بـن  الداعـي  بـن  املرتـىض  الديـن  صفـّي  الزاهـد  العـامل  الرئيـس  السـيد 
 احلسـني الـرازي هبـا - رمحـه اهلل تعـاىل -، قـال: حّدثنـا الشـيخ املفيـد عبـد الرمحـن 
ابـن أمحـد النيسـابوري - رمحـه اهلل تعاىل -، قال: حّدثني مصنّف الكتاب أبو سـعيد 
حمّمـد بـن أمحـد بـن احلسـن النيسـابوري))) اخلزاعـي - رمحـه اهلل تعـاىل -، وهـو))) 
يقـول: اللهـّم إيّن أمحـدك محـدًا يفـوق محـد احلامديـن، وأشـكرك شـكرًا يعلـو شـكر 
الشـاكرين، حسـب مننك اجلسـام، وكفؤ))) نعمك العظام، وأسـألك أن تصّي عىل 

خـر األنـام، وأنجـم الظـام، حمّمـد وآله الـربرة الكرام.

)1) يف »د«: )بن العياش(.

)2) مراغة: بلدة مشهورة عظيمة، أعظم وأشهر باد آذربيجان. معجم البلدان للحموي 93:5.

)3) )أبو سعيد حمّمد بن أمحد بن احلسن النيسابوري( أثبتناه من »ط«. 

)4) يف »د«: )وبعد( وما أثبتناه من »ط«.

)5) يف »د«: )كفاة( ويف »ث، ع«: )كفاء( وما أثبتناه من »ح، ط«.
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أّمـا بعـد: فإّن الريف السـّيد أبا الفضل هادي بن احلسـن بـن مهدي العلوي 
احلسـيني، أدام اهلل يف العلـوم رغبتـه، سـألني أن أخـرج لـه ُطَرفـًا مـن األحاديـث يف 
فضائـل عـّي أمـر املؤمنـن - صلـوات اهلل وسـامه عليـه -، فأجبتـه إىل ملتمسـه، 
وأخرجت له أربعن حديثًا عن أربعن رجًا من شـيوخي، وسـّميته))) بـ »كتاب))) 
األربعـن عـن األربعـن يف فضائـل عـّي أمـر املؤمنـن صلـوات اهلل وسـامه عليـه 
وآلـه املعصومـن أمجعـن«)))، وأسـأل اهلل تعـاىل أن ينفعنـي))) وإّيـاه ومجيـع املؤمنن 

به، بمنّـه ولطفـه وكرمه))).

)1) يف »ث، ع، ح، ط«: )وسميتها( وما أثبتناه من »د«.

)2) )بكتاب( مل ترد يف »ح، ط«.

)3) يف »ث، ع«: )صلوات اهلل عليه( ويف »ح«: )عليه السام( ويف »د«: )صلوات اهلل عليه وآله( وما 

أثبتناه من »ط«.

)4) يف »ث، ع، د«: )اهلل ينفعني( وما أثبتناه من »ح، ط«.

)5) )وكرمه( أثبتناها من »ط«.
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الحديث األّول
أخربنـا الريـف أبـو العّبـاس عقيـل بن احلسـن بن حمّمـد بن عي بن إسـحاق 
ابـن عبـد اهلل بـن جعفـر بـن عبـد اهلل بـن جعفـر))) بـن حمّمـد بـن عـي بـن أيب طالـب 
عليـه السـام، قراءة عليه يف سـنة سـت وعريـن وأربعامئة، قال: حّدثنـا أبو عي))) 
احلسـن بـن العّبـاس بـن حمّمـد الكرمـاين اخلطيـب بشـراز، يف شـهر رمضـان، سـنة 
سـت وثامنـن وثاثامئـة)))، قـال: حّدثنـا أبـو احلسـن عـي بـن إسـامعيل بـن إبراهيم 
ابـن حّبـة العبـدي، قال: حّدثنا))) دحية))) بن احلسـن ، قال: حّدثنـا أبو بكر حممد))) 
ابـن عبـد اهلل))) بـن خالـد بن فرقـد النخعـي البلخي، قـال: حّدثنا قتيبة بن سـعيد))) 

)1) )بن عبد اهلل بن جعفر( مل ترد يف »ط«.

)2) )عي( سقطت من »ح«.

)3) يف »ط«: )أربعامئة( وهو سهو من الناسخ.

)4) )وثاثامئة ........بن حّبة العبدي قال: حّدثنا( سقطت من »ث«.

)5) يف »د«: )رجب(.

)6) )حممد( أثبتناه من مستدركات علم الرجال للنامزي 174:7. وبشارة املصطفى.

)7) يف »ح، ط«: )عبد(.
)8) يف »ح، ط«: )سعد( وما أثبتناه من باقي النسخ، وهو مطابق ملا جاء يف املصادر الرجالية. انظر: 
النباء  أعام  سر   .446:2 للذهبي  احلفاظ  تذكرة   .257:1 يعىل  أيب  البن  احلنابلة  طبقات 

للذهبي 13:11.
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البغـاين، قـال: حّدثنـا مّحـاد بـن زيـد، عن عبـد الرمحن الـّراج، عن نافـع، عن ابن 
عمـر)))، قـال: سـألت))) النبـي صـىل اهلل عليـه وآلـه عـن عـي بـن أيب طالـب عليـه 
السـام؟ فغضـب، وقـال: »ما بال أقـوام يذكرون َمن لـه منزلـة))) كمنزلتي عند اهلل 
ومقـام كمقامـي إاّل النبـّوة)))، أال ومـن أحـبَّ علّيـًا فقـد أحّبني، ومـن أحّبني ريض 

اهلل عنـه، ومـن ريض اهلل))) عنـه كافـأه اجلنّة.
أال ومن أحّب علّيًا تقّبل اهلل صاته وصيامه وقيامه، واستجاب له دعاءه))).

أال ومـن أحـّب علّيًا اسـتغفرت لـه املائكة، وفتحت له أبـواب اجلنّة، ويدخل 
من أّي باب شـاء بغر حسـاب))).

أال ومـن أحـّب علّيـًا ال خيـرج مـن الدنيـا حّتى يرب مـن الكوثـر، ويأكل من 
شـجرة طوبـى، ويرى مكانـه يف اجلنّة.

أال ومـن أحـّب علّيـًا هـّون اهلل تبـارك وتعـاىل عليـه سـكرات املـوت، وجعـل 
قـربه روضـة مـن ريـاض اجلنّـة.

أال ومـن أحـّب علّيـًا أعطاه اهلل يف اجلنّة بعدد كّل ِعرٍق يف بدنه حوراء، ويشـفع 

مل  إذ  الصواب،  وهو  عمر(  )ابن  »ح«:  ويف  عمر(  )أيب  »ط«:  يف  عمرو(  )أيب  د«:  ع،  »ث،  يف   (1(

 نعثر عىل هذا احلديث مرويًا عن أيب عمرو هذا، ثّم إّن الرواية ُذكرت يف مصادر احلديث، عن 

عبداهلل بن عمر.

)2) يف )فضائل الشيعة( و)مائة منقبة(: )سألنا(.

)3) يف )بشارة املصطفى(: »يذكرون منزلة«.

)4) عبارة: )عند اهلل، ومقام كمقامي إالّ النبوة( أثبتناها من »ح«.

)5) لفظ اجلالة )اهلل( مل يرد يف »ح، ط«.

)6) عبارة: )أال ومن أحّب..... له دعاءه( مل ترد يف »ح، ط«.

)7) يف »ح« زيادة: )أال ومن أحّب عليًا أعطاه اهلل كتابه بيمينه وحاسبه حساب األنبياء(.
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يف ثامنـن مـن أهل بيته، وله بكّل شـعرة يف بدنـه مدينة يف اجلنّة.

أال ومـن أحـّب علّيًا بعث اهلل تبـارك وتعاىل إليه ملك املوت يقبضه))) برفق)))، 
ودفـع اهلل عـّز وجّل عنه هول))) منكر ونكـر، ونّور قربه))) وبّيض وجهه.

أال ومـن أحـّب علّيـًا أظّلـه اهلل تعـاىل يف ظـّل عرشـه مـع الصّديقـن والشـهداء 
والصاحلـن، وآمنـه مـن الفـزع األكـرب وأهـوال الصاّخـة))).

أال ومن أحّب علّيًا نّجاه اهلل تعاىل من النار.

أال ومـن أحـّب علّيـًا تقّبـل اهلل عـّز وجـّل منـه))) حسـناته، وجتاوز عن سـّيئاته، 
وكان يف اجلنـة رفيـق محزة سـّيد الشـهداء.

لسـانه  قلبـه، وأجـرى عـىل  احِلكمـة))) يف  اهلل  أثبـت)))  علّيـًا  أحـّب  أال ومـن 
الرمحـة. أبـواب  لـه  اهلل  وفتـح  الصـواب، 

أال ومـن أحـّب علّيـًا ُسـّمي يف السـاموات: أسـر اهلل يف األرض، وباهـى اهلل به 

)1) )يقبضه( أثبتناها من »ط«.

)2) يف »ح« زيادة: )كام يبعث إىل األنبياء(.

)3) يف »ح«: )أهوال(.

)4) يف »ح« زيادة: )وفسحه مسرة سبعن عامًا( ويف بشارة املصطفى: )قلبه( بدل )قربه(.

)5) عبارة: )والصاحلن وآمنه من الفزع األكرب وأهوال الصاّخة( أثبتناها من »ح«.

والصاّخة: صيحة تطعن األُذن فتصمها لشدهتا، ومنه سميت القيامة الصاّخة.  

انظر: لسان العرب 33:3 )صخخ(.  

)6) )منه( مل ترد يف »ح، ط«.

)7) يف »ث«: )أنبت(.

)8) يف »ث، ع، ط، د«: )احِلكم(، وما أثبتناه من »ح« ومن املصادر.
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مائكتـه ومحلة عرشـه))).
أال ومـن أحـّب علّيـًا نـاداه ملـك مـن حتـت العـرش: أْن يـا عبـد اهلل اسـتأنف 

العمـل فقـد غفـر اهلل لـك الذنـوب كّلهـا.
أال ومن أحّب علّيًا جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر.

أال ومـن أحـّب علّيـًا وضـع اهلل تعـاىل عـىل رأسـه تـاج الكرامـة، وألبسـه حّلـة 
العـز))).

أال ومن أحّب علّيًا مّر عىل الراط كالربق اخلاطف.
عـىل  وجـوازًا  النـار،  مـن  بـراءة  لـه  اهلل  كتـب  وتـواّله  علّيـًا  أحـّب  ومـن  أال 

العـذاب. مـن  وأمانـًا)))  الـراط)))، 
أال ومـن أحـّب علّيـًا ال ُينر له ديـوان، وال ُينصب له ميـزان، وقيل له: ادخل 

اجلنّة بغر حسـاب.
أال ومن أحّب آل حمّمد أِمَن من))) احلساب وامليزان والراط.

أرواح)))  وزارتـه  املائكـة  صافحتـه  حمّمـد  آل  حـّب  عـىل  مـات  ومـن)))  أال 

)1) عبارة: )وباهى اهلل به مائكته ومحلة عرشه( أثبتناها من »ح«.

العز  حّلة  وألبسه  امللك  )تاج  النضيد:  العقد  ويف  »ح«  من  أثبتناها  العز(  حلة  )وألبسه  عبارة:   (2(

والكرامة( ويف بشارة املصطفى: )وألبسه حّلة الكرامة( بدل: )تاج الكرامة وألبسه حّلة العز(.

)3) عبارة: )كالربق اخلاطف ... عىل الراط( مل ترد يف »ط«.

)4) يف »ط«: )أمن(.

)5) )من( أثبتناها من »ث، ح«.

)6) يف »ح« زيادة: )أحّب عليًا(.

)7) )أرواح( أثبتناها من »ح«.
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األنبيـاء، وقـىض اهلل لـه كّل حاجـة كانـت لـه عنـد اهلل عـّز وجـّل.
أال ومن مات عىل حّب آل حمّمد))) فأنا كفيله باجلنّة« قاهلا ثاثًا.

قـال قتيبـة بن سـعيد أبو رجـاء: كان مّحاد بن زيد يفتخر هبـذا احلديث، ويقول: 
هـو األصل ملن يقّر بـه)))، وكان حرّيًا باإلفتخار))).

الحديث الثاني
حّدثنـا السـّيد أبو إبراهيـم جعفر بن حمّمد بن الظفر بن حمّمد العلوي احلسـيني 
- إمـاًء -، قـال: أخـربين أبـو بكـر حمّمد بن عبـد العزيز بـن حمّمد، قـال: أخربنا أبو 
حمّمـد احلسـن بـن رشـيق)))، قـال: حّدثنـا حمّمـد بـن رزيـق))) بـن جامـع املدينـي)))، 
قـال: حّدثنـا سـفيان بـن بـر األسـدي، قـال: حّدثنـا عـي بـن هاشـم بـن الربيـد، 

)1) يف »ح« زيادة: )مات باإليامن وكنت(.

)2) رواه الطربي يف بشارة املصطفى:70 - 72/اجلزء الثاين، ح2، بسنده عن مصنف هذا الكتاب. 

والقّمي يف العقد النضيد:27- 29، ح12، عن نافع. ورواه بتقديم وتأخر وزيادة: الصدوق 

يف فضائل الشيعة:2- 5، ح1، وابن شاذان يف مائة منقبة:64 - 67، املنقبة السابعة والثاثون، 

بسندهيام عن نافع.

)3) عبارة: )وكان حريًا باإلفتخار( أثبتناها من »ط«.

)4) يف »ح«: )وشيق(.

)5) يف »ث، ع، ط، د«: )حممد بن زريق( ويف »ح«: )حممد بن ذريق( وما أثبتناه من مصادر احلديث 

والرجال. انظر - عىل سبيل املثال -: املعجم الكبر للطرباين 188:4. مسند الشهاب للقضاعي 

1: 243، 388. هتذيب الكامل للمزي 282:20.

)6) يف »ح، ط«: )املدين( وما أثبتناه من »ث، ع، د« ومن مصادر احلديث والرجال.

انظر: املصادر نفسها يف اهلامش »5« أعاه.  



A  األربعين عن األربعين في فضائل أمير المؤمنين 46

قـال: حّدثنـا عبـد امللك بـن أيب سـليامن العرزمي)))، قـال: حّدثنا عبـد الرحيم، عن 
زاذان)))، قـال: سـمعت أمـر املؤمنـن عليـه السـام يف الرحبـة وهـو يقول: »ُأنشـد 
اهلل رجـًا سـمع النبـي صـىل اهلل عليـه وآلـه يـوم غديـر خـم يقـول مـا قـال إاّل قـام« 
قـال: فقـام ثاثـة عـر رجـًا فقالـوا: نشـهد أّنا)))سـمعنا رسـول اهلل صـىل اهلل عليه 
وآلـه يـوم غديـر خـم يقـول: »مـن كنت مـواله فعـّي مـواله، اللهـّم وال مـن وااله، 

وعـاد من عـاداه«))).

سليامن  أيب  بن  امللك  )عبد  د«:  ع،  »ث،  ويف  العريض(.  سليامن  بن  امللك  )عبد  ط«:  »ح،  يف   (1(

العزمي(. وما أثبتناه من املصادر الرجالية. 

انظر: الطبقات الكربى البن سعد 350:6. الثقات البن حبان 97:7. تاريخ بغداد 382:10/  

رقم5570.

)2) زاذان، أبو )عمرة ، عمرو ، عمر( الفاريس، موىل كندة، ثقة قليل احلديث، ممن روى عن عي عليه 

السام وعبد اهلل بن مسعود وسلامن والرباء، وكان من أصحاب أمر املؤمنن عليه السام ومن 

خاّصته، وهو الذي تكلم يف ُأذنه اإلمام باإلسم األعظم فحفظ القرآن بعد أن مل يكن يقرأ منه. 

تويف بالكوفة أيام احلجاج.

الكربى  الطبقات   .128:1 القمي  عباس  للشيخ  واأللقاب  الكنى  الطويس:64.  رجال  انظر:   

البن سعد 6: 178 - 179. تاريخ بغداد 489:8.

)3) )أّنا( مل ترد يف »ث«.

)4) رواه الطربي يف بشارة املصطفى:293/ح23، عن عبد امللك. وحممد بن سليامن الكويف يف مناقب 

ُأخر،  بأسانيد  وروي  هاشم.  بن  عي  عن  بسنده  408:2/ح890،  السام  عليه  املؤمنن  أمر 

واختاف يسر يف الفاظه يف: مناقب عي بن أيب طالب البن املغازيل: 43/ح 38. ومسند أمحد بن 

حنبل 118:2. املصنف البن أيب شيبة 499:7/ح28. السنن الكربى للبيهقي 132:5/ح 8470 

وح 8473. خصائص أمر املؤمنن للنسائي:96. مسند أيب يعىل 1: 428 - 429/ح 567.
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الحديث الثالث
أخربنـا السـيد أبـو القاسـم زيـد بـن احلسـن بـن حمّمـد بـن احلسـن بـن داوود 
العلـوي احلسـيني - رمحـه اهلل - قـراءة عليـه، قـال: أخربنـا السـّيد الوالـد أبـو حمّمـد 
احلسـن بـن حمّمـد، قـال: أخربنـا أبو سـهل سـعيد بـن حمّمـد بـن الفضـل))) الواعظ، 
قـال: أخربنـا أبـو عبـد اهلل حمّمـد بـن أمحد بـن بطـة األصفهاين، قـال: حّدثنـا عبد اهلل 
ابـن حمّمـد بـن زكريـا ، قـال: حّدثنـا حمّمـد بـن هـارون، قـال: حّدثنا سـعيد بـن عبد 
احلميـد بـن جعفـر األنصـاري، قال: حّدثنـا عبد اهلل بـن زياد، عن عكرمـة بن عاّمر، 
عـن إسـحاق بـن عبـد اهلل بـن أيب طلحـة، عـن أنـس بـن مالك قـال: قال رسـول اهلل 
صـىل اهلل عليـه وآلـه: »نحـن بنو عبـد املّطلب سـادة))) أهـل اجلنّة، أنا وعـّي وجعفر 

ومحزة واحلسـن واحلسـن واملهـدي«))).

)1) يف »د«: )املفضل(.

)2) يف »ح، ط«: )سادات(.

يف  الصدوق  وكذا  احلميد.  عبد  بن  سعد  عن  بسنده  الغيبة:183/ح142،  يف  الطويس  رواه   (3(

أماليه:562/املجلس الثاين والسبعون، ح15، بزيادٍة. والقايض النعامن يف رشح األخبار 4:3/ 

النبي  الواعظن:269/عن  ح918، عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة. والفتال يف روضة 

صىل اهلل عليه وآله.

احلميد.  عبد  بن  سعد  عن  بسنده  1368:2/ح4087،  سننه  يف  ماجة  إبن  العاّمة:  من  ورواه   

وابن حّبان يف طبقات املحدثن بأصبهان 2: 290-291/ح249، بسنده عن حممد بن هارون، 

واحلاكم النيسابوري يف املستدرك 211:2، بسنده عن سعد. وكذا الثعلبي يف تفسره 312:8. 

وأبو نعيم يف ذكر أخبار إصبهان 130:2، بسنده عن أنس، ويف صدره: )نحن سبعة(.
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الحديث الرابع
أخربنـا السـّيد أبـو إسـامعيل بن احلسـن بـن حمّمد بن احلسـن بـن داود العلوي 
احلسـيني))) - رمحـه اهلل - قـراءة عليـه، قـال: أخربنـا احلاكـم اإلمـام أبـو عبـد اهلل 
حمّمـد بـن عبـد اهلل بـن حمّمـد بـن محدويه بـن نعيم بـن احلكيـم الضّبي احلافـظ، قال: 
حّدثنـا الزبـر بـن عبـد الواحـد احلافظ، قـال: حّدثنا أبـو عبد اهلل جعفر بـن حمّمد بن 
جعفـر بـن احلسـن بـن جعفـر))) بن احلسـن بن احلسـن بن عّي بـن أيب طالـب، قال: 
حّدثنـا حمّمـد))) بـن مهـدي اإلبـّي، قال: حّدثنـا عبد العزيز بـن))) اخلّطـاب)))، قال: 
حّدثنـا شـعبة)))، قـال: سـمعت سـّيد اهلاشـمّين زيـد بن عّي بن احلسـن بـن عّي - 
باملدينـة - يقـول: حّدثنـا أخـي حمّمـد بن عي عليهام السـام أّنه سـمع جابـر بن عبد 
اهلل االنصـاري))) يقـول: قـال رسـول اهلل صـىل اهلل عليه وآله: »سـّدوا األبواب كّلها 

سـوى بـاب عّي« وأومـأ بيـده إىل بابه))).

)1) يف »ط«: )احلسني(.
)2) )بن احلسن بن جعفر( أثبتنامها من كتب الرجال ومصادر احلديث. انظر: رجال النجايش: 122/
رقم 314. خاصة األقوال للعّامة احلّي:91/القسم األول، الفصل اخلامس، الباب األول/

رقم 17. تاريخ بغداد 7: 213/رقم 3669.

)3) )حممد( سقط من »ع«.

)4) )بن( مل ترد يف »ح، ط«.

)5) يف »د«: )احلّطاب(.
)6) يف »ث«: )سعيد( وما يف املتن من بقية النسخ، وهو مطابق ملصادر الرجال. انظر: هتذيب الكامل 

للمزي 479:12- رقم 2739.

)7) )األنصاري( أثبتناه من »د«.

  وكذا  )سوى(.  بدل  )إالّ(  وفيه  شعبة،  عن  املصطفى:405/ح30،  بشارة  يف  الطربي  رواه   (8(
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قـال احلاكـم الفاضـل: هـذا حديـث مل يكتبـه مـن حديـث زيـد بـن عـي االمـام 
الشـهيد وال من حديث سـعيد بن احلّجاج عنه إاّل هبذا االسـناد، وليس عند شـعبة 

عنـه إاّل هـذا احلديـث الواحد.
الحديث الخامس

أخربنـا السـّيد أبـو الفتـح عبيـد اهلل بـن موسـى بـن أمحـد العلـوي الرضـوي - 
رمحـه اهلل - بقـراءيت عليـه، قـال: أخربنـا أمحـد بـن احلسـن األّيـويب اخلضيـب رمحـه 
اهلل، قـال: حّدثنـا القـايض عمـر بـن احلسـن، قـال: حّدثنا جعفـر بن حمّمد وسـعيد، 
قـاال: حّدثنـا نـر بـن مزاحـم قـال: حّدثنا عبـد اهلل بـن عبد امللـك أبو عبـد الرمحن 
املسـعودي، قـال: حّدثنـا إبراهيـم بـن حّيـان، عـن ُأّم جعفـر بنـت حمّمـد بـن جعفـر 
- امـرأة))) حمّمـد بـن احلنفّيـة - عـن أسـامء بنـت عميس أنّـا حّدثتهـا، أنّـا))) كانت 
تغـزو مـع النبـي صـىل اهلل عليـه وآلـه، قالت: قلـت: يا جّدة مـا كنت تصنعـن معه؟
قالـت: كنـت أخـرز السـقاء، وُاداوي اجلرحـى، وأكحل العـن، وأّن النّبي صىل 
اهلل عليـه وآلـه صـىّل بنـا العـر فانثنـا عّليـًا))) قبـل أن يسـّلم ، فأوحـى اهلل تعـاىل إليه، 
حاجـِز))) علّيـًا عليه السـام - وقدكان دخل يف الصـاة، ومل يكن أدرك أول وقتها-.

ابن عباس بحذف اإلسناد.  الديلمي 309:2/ح3396، عن  الفردوس لشرويه   يف مسند 

وتاريخ بغداد 214:7/رقم 3669، بسنده عن أيب عبد اهلل العلوي احلسني. وروي - أيضًا - يف 

مصادر كثرة ولكن بألفاظ خمتلفة فراجع.

)1) )امرأة( مل ترد يف »ح، ط«.

)2) عبارة: )حدثتها أنا( مل ترد يف »ث« ووردت يف »ح«: )حدثتنا أنا(.

)3) يف »ع، ح، ط«: )بنا( ويف »ث« الكلمة مشوشة، وما أثبتناه من »د«.

)4) يف »ث، ع، ح، ط«: )فاخرب( وما أثبتناه »د«.
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فلـاّم انـرف النبـي صـىل اهلل عليـه وآلـه - وقـد طـال ذلـك منـه حّتـى غربـت 
الشـمس - فقـال لـه: »يـا عـي، أمـا صّليـت؟«.

قال: »ال، كرهت أن))) أطرحك يف الراب«.
فقـال النبـّي صـىل اهلل عليـه وآلـه: »اللهـّم رّدهـا))) عليـه« فرجعـت الشـمس 

بعدمـا غربـت حّتـى صـىّل عـّي عليـه السـام))).

الحديث السادس
أخربنـا السـّيد أبـو حمّمـد زيـد بـن عـي بـن احلسـن بـن أيب الغيـث العلـوي 
احلسـني))) - رمحـه اهلل - بقرائتـي عليـه، قـال: حّدثنـا احلسـن بـن عـي بن سـلمة))) 
هبمـدان، قـال: حّدثنـا أبـو بكـر حمّمـد بـن ابراهيـم بـن عـي العاصمـي بأصفهـان، 
قـال: حّدثنـا جعفـر بـن هبمرد التسـري، قـال: حّدثنا أبو األشـعث أمحد بـن املقدام 
العجـي، قـال: حّدثنـا موسـى بـن اسـامعيل بـن موسـى بـن جعفـر بـن حمّمـد، عـن 
أبيـه، عـن جـّده جعفـر بـن حمّمـد، عن أبيـه)))، عن جـّده عي بن احلسـن، عـن أبيه، 
عـن جـّده عـي بـن أيب طالـب عليهـم السـام، قـال: قـال رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه 

)1) )أن( سقطت من »د«.

)2) يف »ث، ع، د«: )أرددها(.

)فانثنا  بدل  )وانتبه(  وفيه  بن حّيان،  إبراهيم  املصطفى:411/ح7، عن  بشارة  الطربي يف  رواه   (3(

ُأم جعفر،  بسنده عن  التاسع عر، ح387،  األنبياء:289/الباب  والراوندي يف قصص  بنا(. 

باختاف. وقد روي يف مصادر كثرة وبألفاظ خمتلفة فراجع.

)4) يف »ث«: )احلسيني(.

)5) يف »ث«: )سلامن( ويف »ع«: )سليامن(.

)6) )عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه( سقطت من »ث«.
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وآلـه: »مّلـا أرسي يب إىل السـامء))) رأيـت عـىل بـاب اجلنّـة مكتوبـًا بالذهـب ال))) بامء 
الذهـب: ال إلـه إالّ اهلل، حمّمد رسـول اهلل حبيب اهلل)))، عـّي ويّل اهلل، فاطمة أَمة اهلل، 

احلسـن واحلسـن صفـوة اهلل، عـىل باغضيهـم لعنـة اهلل«))).

الحديث السابع
أخربنا السـّيد أبو احلسـن))) عّي بن أمحد بن القاسـم العلوي احلسـني - رمحه 
اهلل - قـراءة عليـه، قـال: أخربنا أبو عروة))) بن يعقوب بن القاسـم التميمي إجازة، 
قـال: حّدثنـا احلسـن))) بـن أمحـد الـرازي، قـال: حّدثنـا أمحـد بـن نـر النهـرواين، 
قـال: حّدثنـا احلسـن بـن زكريا، قـال: حّدثنا اهليثم بن عبـد اهلل الرّماين، قـال: حّدثنا 
املأمـون، قـال: حّدثنـي الرشـيد، قـال: حّدثنـي املهـدي، قـال: حّدثنـي املنصـور)))، 

)1) )إىل السامء( أثبتناها من »ع«.

)2) عبارة: )بالذهب ال( مل ترد يف »ع« و)ال( سقطت من »ث«.

)3) يف »ع«: )حبيبه(.
)4) رواه الصدوق يف اخلصال:323/باب الستة، ح10، بسنده عن موسى بن إسامعيل، باختاٍف 
املناقب  عباس.  ابن  عن  بسنده  ح77،  الطويس:355/املجلس12،  أمــايل  يف  وكــذا  يسر. 
/95:37 األنوار  بحار  يف  املجلي  ورواه  ح297.  عر،  التاسع  للخوارزمي:303/الفصل 
الباب اخلمسون، ح59، عن كتاب الفردوس لشرويه الديلمي، عن أمر املؤمنن عليه السام.

)5) يف »ح«: )أبو احلسن(.

)6) يف »ع«: )أبو عمرويه( ويف شواهد التنزيل للحسكاين )أبو عبد اهلل عروة( وما يف املتن أثبتناه من 

»ح«.

)7) يف »د«: )احلسن( وما يف حاشيتها مطابق للمتن.

)8) من هوان الدنيا عىل اهلل عز وجل، أن يلّقب هؤالء املجرمون القتلة، الذين قتلوا أهل البيت عليهم 

 التاريخ مصادر  ودونكم  واملخازي،  اجلرائم  شّتى  وأرتكبوا  ورّشدوهم،  وشيعتهم،  السام 
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قـال: حّدثنـي أيب حمّمـد بـن عـّي، عـن أبيـه عـّي بـن عبـد اهلل بـن العّبـاس، عـن أبيـه 
ـَلِٰم - يعنـي بـه  ُ يَۡدُعـٓواْ إَِلٰ َدارِ ٱلسَّ عبـد اهلل، يف تفسـر قـول اهلل عـّز وجـّل: ﴿َوٱللَّ
ۡسـَتقِيٖم﴾))) يعنـي بـه إىل))) والية عي بن  اجلنّـة - َوَيۡهـِدي َمن يََشـآُء إَِلٰ ِصَرٰٖط مُّ

أيب طالـب عليه السـام))).
الحديث الثامن

أخربنـا الريـف أبـو احلسـن داعـي بـن الرضـا بـن حمّمـد العلـوي احلسـيني 
 رمحـه اهلل بقـراءيت عليـه، قـال: أخربنـا الريـف أبـو عـي حمّمـد بـن حمّمـد بـن حييـى
ابـن زبـارة))) قـراءة عليـه، قال: أخربنـا أبو عمرو حمّمـد بن محدان قـراءة عليه، قال: 

أخربنا احلسـن ابن سـفيان النسوي.
وأخربنـا عاليـًا القـايض أبو احلسـن أمحد بن القايض أيب القاسـم عّي بن أمحد 
النيسـابوري بقـراءيت عليـه، قـال: أخربنـا أبـو عمـرو حمّمـد بـن أمحـد بـن محـدان، 
قـال: أخربنـا احلسـن بـن سـفيان النسـوي، قـال: حّدثنـا عبـداهلل))) بـن معـاذ بـن 

واحلديث وغرها، أن يلقبوا هبذه األلقاب زورًا، فاألجدر أن يلقب املأمون باخلئون، والرشيد 

بالسفيه، واملهدي بالضال املضل، واملنصور باملخذول.

)1) سورة يونس 10: 25.

)2) )إىل( مل ترد يف »د« واملصدر.
)3) رواه ابن شهرآشوب يف املناقب 2: 271، عن عي بن عبد اهلل بن عباس، عن أبيه، وعن زيد بن 

عي بن احلسن عليهم السام. واحلسكاين يف شواهد التنزيل 346:1، ح358. 
)4) يف »ح، ط«: )زرارة( ويف »د«: )زيادة( ويف »ث«: )زيارة( وما أثبتناه من »ع« وهو الصحيح. 

انظر املصادر التالية: رجال الطويس:451/رقم 6400. خاصة األقوال للعّامة احلّي:300،   
الفصل 28/رقم11. رجال ابن داود:220/رقم 68.

)5) ورد يف بعض املصادر )عبيد اهلل( وما يف املتن من املخطوطات.
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معـاذ))) العنـربي، قـال: حّدثنـا أيب، قـال: حّدثنـا شـعبة، عن عي بـن))) زيد، قال: 
سـمعت سـعيد بـن املسـّيب، يقـول: سـمعت))) سـعد بـن مالـك، يقـول: خّلـف 
النبـّي صـىل اهلل عليـه وآلـه علّيـًا عليـه السـام، فقـال عليـه السـام: »أختّلفنـي؟«.

فقـال: »أال تـرىض أن تكـون منّـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إاّل أّنـه ال نبـّي 
بعـدي«.

قال: »رضيت رضيت«))).
الحديث التاسع

 أخربنـا الريـف أبـو ابراهيـم نـارص بـن الرضـا بـن حمّمـد العلـوي احلسـيني 
رمحـه اهلل بقـراءيت عليـه، قـال: أخربنـا قـايض القضـاة أبـو احلسـن))) عبـد اجلبـار بن 
أمحـد قـراءة عليـه، قـال: حّدثنـا أبـو القاسـم يعنـي))) عبـد الرمحـن بـن احلسـن بـن 
حمّمـد بـن عبيـد األسـدي، قـال: حّدثنـا أبـو جعفـر احلرمـي، قـال: حّدثنـا حييـى 
احلـامين))) وعـي بـن احلكيـم قـاال: حّدثنـا رشيـك، عـن أيب ربيعـة األيـادي، عـن 

)1) يف »ح، ط«: )معه(.

)2) )عي بن( سقطت من »ح، ط«.

)3) )سمعت( أثبتناها من »ط«.
)4) رواه ابن أيب عاصم يف السنة: 610/ح1454، باختاٍف يسر عن عبيد اهلل بن معاذ العنربي. 
وكذا أيب يعىل يف املسند 2: 66/ح21. ورواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق 42: 144- 145، 

بعّدة أسانيد عن أيب عمرو بن محدان وعبيد اهلل بن معاذ.

)5) يف »ط«: )احلسن(.

)6) )يعني( مل ترد يف »ح«.

)7) يف »ث«: )احلاممي( وما يف املتن من بقية النسخ واملصادر الرجالية. انظر: رجال الطويس: 450/

رقم 5. معامل العلامء 165/رقم872. تاريخ بغداد 14: 173/رقم7483.
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عبـداهلل بـن بريـدة، عن أبيـه)))، قال: قال رسـول اهلل صىل اهلل عليه وآلـه: »أمرين اهلل 
عـّز وجـّل بحـّب أربعـة وأخـربين أّنـه حيّبهم، إّنـك يا عي منهـم - قاهلا ثاثـًا - وأبو 

ذر واملقـداد وسـلامن«))).
الحديث العاشر

أخربنـا الريـف أبـو احلسـن عـي بـن حمّمـد بـن عـي بـن اسـامعيل العلـوي 
املحّمـدي رمحـه اهلل بقـراءيت عليـه، قـال: أخربنـا أبو احلسـن حمّمد بن أمحـد بن عي 
ابـن احلسـن))) بـن شـاذان بقـراءيت عليـه بعدما كتبـه يل بخّطـه، قال: حّدثنـي حمّمد 
ابـن عبـد اهلل بـن مـّرة احلافـظ، قـال: حّدثنـي))) عبـد اهلل بـن أمحـد الطائـي، قـال: 
حّدثنـي أيب، عـن الرضـا، عـن أبيـه، عـن آبائـه عليهـم السـام، قـال: قـال رسـول 
اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه لعـّي عليـه السـام: »يـا عي، إّنـك قسـيم النـار واجلنة)))، 

)1) )عن أبيه( سقطت من »د«.

األربعة،  254/بــاب   -  253 اخلصال:  يف  الصدوق   :- يسر  واختاف  بزيادة   - اخلرب  روى   (2(

ح126و ح127. واملفيد يف أماليه:124/جملس 15، ح2. وحممد بن سليامن الكويف يف مناقب 

أمر املؤمنن عليه السام 1: 206/ح126 و212/ح132. وأمحد يف مسنده 5: 356. وابن 

ماجة يف سننه 53:1/ح146. والرمذي يف سننه 299:5/ح3802. وابن املغازيل يف مناقب 

عي بن أيب طالب عليه السام:230-232/ح298- و299وح 300، كٌل بإسناده عن رشيك، 

وقد روي يف مصادر أخرى وبأسانيد وألفاظ أخرى، فراجع.

)3) يف مجيع النسخ: )بن احلسن( وما اثبتناه من كتب الرجال.

أنظر: معامل العلامء البن شهرآشوب:152/رقم 778. الفوائد الرجالية للبهبهاين 54:2. منتهى   

املقال للامزندراين 329:5/رقم 2455. لسان امليزان 62:5/رقم205.

)4) يف »د«: )حدثنا(.

)5) عبارة: )واجلنة( مل ترد يف مناقب ابن املغازيل واخلوارزمي.
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وإّنـك تقـرع بـاب اجلنّـة فتدخـل اجلنّـة))) با حسـاب«))).
الحديث الحادي عشر

أخربنـا أبـو عبـد اهلل احلسـن بـن عـي بـن حمّمـد العـدل))) الثقـة بقـراءيت عليه، 
قـال: أخربنـا أبـو يعقـوب اسـحاق بن سـعد بـن احلسـن))) بن سـفيان، قـال: حّدثنا 
احلسـن بـن سـفيان، قال: حّدثنا صفوان الشـيباين، قـال: حّدثنا الوليـد، قال: حّدثنا 
عبـد امللـك، قـال: حّدثنـا اسـامعيل بـن رجـاء))) الزبيـدي، عـن أبيـه، عن أيب سـعيد 
اخلـدري، قـال: كنّـا جلوسـًا يف املسـجد فخـرج إلينـا رسـول اهلل صىل اهلل عليـه وآله 
))) عـىل رؤوسـنا الطـر، ال يتكّلـم أحـد منّا، فقال رسـول اهلل  فجلـس إلينـا)))، وكأنَّ
صـىل اهلل عليـه وآلـه: »واهلل))) إّن منكـم رجـًا ُيقاتـل النـاس عـىل تأويل القـرآن كام 

)1) يف املصادر )فتدخلها( بدل )فتدخل اجلنة(. والظاهر أن ما يف املتن ُيقرأ هكذا )َفُتْدِخل( والتقدير: 
َفُتْدِخل شيعتك ومواليك، بدليل قول النبي صىل اهلل عليه وآله: »...إنك قسيم...«.

)2) رواه يف مسند زيد:455، بسنده عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله. ويف صحيفة اإلمام الرضا 
عليه السام:115/ح75. مناقب عي بن أيب طالب عليه السام البن املغازيل:81، 91. املناقب 
للخوارزمي:294/ح 281، بأسانيدهم عن عبد اهلل بن أمحد الطائي، عن أبيه، عن اإلمام الرضا 

عليه السام.

)3) يف »ح«: )بن العدل(.
)4) يف »ث، ع«: )أسعد بن احلسن( ويف »ح، ط، د«: )سعد بن احلسن( وما أثبتناه من املصادر التالية: 
تاريخ بغداد 398:6/رقم 3459. املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك 290:14/رقم2778. سر   

أعام النباء للذهبي 365:16/رقم 261.

)5) )بن رجاء( مل ترد يف »ث، ح«.

)6) يف »ح«: )عندنا(.

( سقطت من »ح«. )7) )وكأنَّ

)8) لفظ اجلالة )واهلل( أثبتناه من »ح، د«.
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قاتلـت))) عـىل تنزيله«.
فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول اهلل؟ قال: »ال«.

النعـل يف  قـال: »ال ولكنّـه صاحـب  يـا رسـول اهلل)))؟  أنـا هـو  فقـال عمـر: 
احلجـرة«، فخـرج إلينـا عـي بـن أيب طالب عليه السـام ومعـه َنعَل رسـول اهلل صىل 

اهلل عليـه وآلـه يصلحهـام))).

الحديث الثاني عشر
أخربنـا أبـو طاهـر حمّمـد بـن أمحـد بـن عـي بـن محـدان احلافـظ بقـراءيت عليـه، 
قـال: حّدثنـا احلسـن بـن جعفـر وأبو جعفـر النحوي قـاال: حّدثنـا لؤلؤ بـن عبداهلل 
حّدثنـا  قـال:  باملوصـل،  النصيبـي  حمّمـد  بـن  ابراهيـم  حّدثنـا  قـال:  القيـري)))، 
احلسـن بن احلسـن بن شـداد)))، قال: حّدثني حمّمد بن سـنان، قال: حّدثنا اسـحاق 
ابـن بـر))) القـريش، عـن هبز))) بن حكيـم، عن أبيه، عـن جّده، عن النبـّي صىل اهلل 

)1) يف »ع، ح، ط«: )قاتل( وما يف املتن من »د« وهو مطابق ملا يف املصادر.

)2) عبارة: )يا رسول اهلل( مل ترد يف »ح«.
يف  والطويس  321:1/ح287.  األخبار  رشح  يف  املغريب  النعامن  ــادة  وزي باختاٍف  رواه   (3(
أماليه:254/املجلس التاسع، ح50. ورواه باختصاٍر حممد بن سليامن الكويف يف كتاب مناقب 
أمر املؤمنن عليه السام 10:2/ح500 وح544 وح1065، بسنده عن إسامعيل بن رجاء، 
ومن العاّمة رواه ابن أيب شيبة يف املصنف 7: 497 - 498/ح19. وأمحد يف مسنده 3: 33 و82. 

والنسائي يف خصائص أمر املؤمنن عليه السام:131، بأسانيدهم عن إسامعيل بن رجاء.

)4) يف مجيع املخطوطات: )البري( وما أثبتناه من املصادر.

)5) يف »ط«: )راشد(.

)6) يف »د«: )بشر( وما أثبتناه من النَُسخ األخرى واملصادر.

  )7) يف »ث«: )هبر( ويف »ح«: )نر( ويف »ط«: )نر( وما يف املتن من »ع، د«.              
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عليـه وآلـه قـال: »ملبـارزة عـي بـن أيب طالـب عليـه السـام لعمـرو بـن عبـد ود يوم 
اخلنـدق أفضـل مـن عمـل ُاّمتي إىل يـوم القيامـة«))).

الحديث الثالث عشر
الزاهـد احلافـظ رمحـه اهلل  أبـو سـعيد اسـامعيل بـن عـي بـن احلسـن  أخربنـا 
بقـراءيت عليـه، قـال: أخربنا أمحـد بن عبد اهلل))) بن حمّمد بن عبـد الرمحن االصفهاين 
العـدل))) بقـراءيت عليـه، قال: حّدثنا عي بن احلسـن بن احلسـن الدرسـتي احلافظ، 
قـال: حّدثنـا عـي بـن حممـد القزوينـي، قـال: حّدثنـا حمّمـد بـن عتبـة الكـويف، قـال: 
حّدثنـا عبيـد اهلل بـن موسـى، قـال: حّدثنـا مطـر))) بن ميمون، قـال: حّدثنـا أنس بن 
مالـك، قـال: نظـر رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه إىل عـّي عليـه السـام فقـال: »أنا 

وهـذا حّجـة اهلل عىل خلقـه«))).

 وهو: هبز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشري، بري، ثقة، تويف قبل سنة 150هـ.

سر  260:4/رقم775.  الكامل  هتذيب  142:2/رقم1982.  للبخاري  الكبر  التاريخ  انظر:   

أعام النباء 253:6/رقم114. تاريخ أسامء الثقات البن شاهن:49/رقم137.
بغداد  تاريخ  يف  البغدادي  واخلطيب   .636 14:2/ح  التنزيل  شواهد  يف  احلسكاين  رواه   (1(
عبد  بن  لؤلؤ  بسندهم عن  املناقب:107/ح112، مجيعًا  19:13/ح 6978. واخلوارزمي يف 
اهلل القيري. ورواه احلاكم يف مستدركه 32:3، بسنده عن هبز بن حكيم. وروي بألفاظ ُأخر 

يف مصادر اخلاّصة والعاّمة.

)2) )بن عبد اهلل( سقطت من »ح«.

)3) يف »ط« زيادة: )الثقة(.
)4) يف »ث، ع«: )نظر( وهي تصحيف، وما يف املتن من »ح، ط، د« وهو املوافق للمصادر التارخيية  
والرجالية. انظر: التاريخ الكبر للبخاري 401:7/رقم1758. هتذيب الكامل للمزي 58:28/

رقم5998. لسان امليزان 390:7/رقم 4858.

   وابن   .397:6 الكامل  يف  واجلرجاين  أنس.  عن   ،292:2 مناقب  يف  شهرآشوب  ابن  رواه   (5(
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الحديث الرابع عشر
أخربنـا أبـو بكـر حمّمـد بـن أمحـد بـن احلسـن))) اخلطيـب الدينـوري رمحـه اهلل 
بقـراءيت عليـه، قـال: حّدثنـي أبـو احلسـن عـي بن أمحـد بن حمّمـد البـّزاز))) بسـامراء 
يف مجـادى اآلخـرة يف سـنة اثنـن وتسـعن، قـال: حّدثنـي أمحـد بـن حمّمـد بـن عبـد 
اهلل بـن املـرور اهلاشـمي احللبـي، قـال: حّدثنـا عـي بـن عـاذل القّطـان بنصيبـن، 
قـال: حّدثنـا حمّمـد بن))) متيـم))) الواسـطي، قال: حّدثنـا احلامين، عـن رشيك، قال: 
كنـت عنـد سـليامن األعمـش))) يف املرضة التـي ُقبض))) فيهـا إذ دخل علينـا ابن أيب 
ليـىل وابـن شـربمة وأبـو حنيفـة، فأقبـل أبـو حنيفـة عـىل سـليامن األعمش، فقـال: يا 

عساكر  يف تاريخ دمشق 42: 308 و 309، بأسانيدمها عن عبيد اهلل بن موسى، وكذا رواه 

ابن املغازيل يف مناقب عي بن أيب طالب عليه السام:58/ح65. واخلطيب البغدادي يف تاريخ 

بغداد 87:2، وفيهام: )أنا وهذا حجة عىل ُأمتي يوم القيامة(.

)1) )بن احلسن( مل ترد يف »ط« ويف »د«: )أبو بكر بن أمحد بن حممد بن أمحد بن احلسن(.

)2) يف »ح«: )الرازي(.

)3) )بن( سقطت من »ع«.

)4) يف »ح«: )ابراهيم(.
بالفضل والثقة واجلالة والتشيع  أبو حممد األسدي األعمش، معروف  )5) هو سليامن بن مهران، 
واالستقامة عند الفريقن، عّده الشيخ الطويس من أصحاب اإلمام الصادق عليه السام، ولد 

سنة 61هـ وتويف سنة #148.
جامع   .2834 رقم  السام،  عليه  الصادق  اهلل  عبد  أيب  الطويس:215/أصحاب  رجال  انظر:   
للعصفري:  خليفة  طبقات   .342:6 سعد  إلبن  الكربى  الطبقات   .383:1 لألردبيي  الرواة 

278. تاريخ أسامء الثقات البن شاهن:14/رقم25.

)6) يف »ح«: )مات(.
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سـليامن، اّتـق اهلل وحـده ال رشيـك لـه، واعلـم أّنـك يف أول يـوم مـن أيـام اآلخـرة، 
وآخـر يـوم مـن أيـام الدنيـا، وقـد كنـت تـروي يف عـي بـن أيب طالـب عليـه السـام 

أحاديـث مـا))) لـو أمسـكت عنهـا لـكان أفضل.
فقـال سـليامن: ملثـي ُيقـال هـذا؟ أقعدوين أقعـدوين)))، ثـّم أقبل عـىل أيب حنيفة 
فقـال: يـا أبـا حنيفة)))، حّدثنـي أبو املتـوّكل الناجي)))، عن أيب سـعيد اخلدري قال: 
قـال رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه: »إذا كان يـوم القيامـة يقـول اهلل عـّز وجـّل يل 
ولعـي بـن أيب طالـب عليـه السـام: أدِخا اجلنـة من أحّبكـام، والنار مـن أبغضكام، 

ـاٍر َعنِيٖد﴾))). ۡلقَِيـا ِف َجَهنََّم ُكَّ َكفَّ
َ
وهـو قـول اهلل تعـاىل: ﴿أ

قال أبو حنيفة: قوموا بنا ال يأتينا))) بيء هو أعظم وأطّم))) من هذا.
قال الفضل))): سألت احلسن عليه السام، فقلت: من الَكّفار؟

فقال: »الكافر بجّدي رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله«.

)1) مل ترد يف املصادر.

)2) يف »ث، ع، ح، د«: )أسندوين(.

)3) قوله: )يا أبا حنيفة( مل يرد يف »ح«.
)4) يف »ث، ع، د«: )الناخي( وهو تصحيف، وما يف املتن أثبتناه من »ح، ط« وتؤيده املصادر الرجالية 

والتارخيية.
الكبر  التاريخ  للعصفري:353.  خليفة  طبقات   .225:7 سعد  البن  الكربى  الطبقات  انظر:   

للبخاري 273:6.

)5) سورة ق 24:50.

)6) يف »ث، ع، د«: )يأيت(.

)7) )واطّم( أثبتناه من »ط«.

)8) )الفضل( أثبتناه من »ح« ويف بقية النسخ: )الفضيل( وما يف املتن موافق ملصادر احلديث. 
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قلت: فمن العنيد؟
قال: »اجلاحد حّق عي بن أيب طالب عليه السام«))).

الحديث الخامس عشر
حّدثنـا أبـو حاتـم أمحـد بن حمّمـد بن احلسـن البزاز لفظـًا بعد ما كتبـه يل بخّطه، 
قـال: حّدثنـا أبـو أمحـد عبـد اهلل))) بـن حمّمد بـن أمحـد))) العدل ببغـداد، قـال: حّدثنا 
حمّمـد بـن حييـى الصـويل)))، قـال: حّدثنا حمّمـد بن يونس القـريش، قـال: حّدثنا عبد 
اهلل بـن داوود))) احلـريب، قـال: حّدثنـا األعمـش، عـن عـدي بـن ثابـت، عـن زّر بن 
حبيـش)))، قـال: سـمعت عي بن أيب طالب عليه السـام يقول: »والـذي فلق احلّبة 

)1) رواه الطربي يف بشارة املصطفى:88 - 89/ح21، بسنده عن مصنف هذا الكتاب، وخمترًا 
أماليه:290/املجلس  يف  الطويس  وكذا  227/ح53.   - صفحة:226  يف  وكيع  عن  بسنده 
رشيك،  عن  بسنده  ح7،  629/جملس30،   - صفحة:628  يف  وبزيادٍة  ح10،  عر،  احلادي 
وباختصاٍر - أيضًا - يف األربعن ملنتجب الدين بن بابويه:51-52/ح23، بسنده عن احلامين. 
وكذا يف شواهد التنزيل للحسكاين 264:2/ح896، وصفحة: 261-262/ح895، بإسناديه 

عن رشيك.

)2) يف »ث، ع، د«: )عبيد اهلل(.

)3) )بن امحد( مل ترد يف »ح، ط«.
)4) يف مجيع النسخ: )حممد بن عي الصويل( وما أثبتناه من مصادر الرجال واحلديث.

/302  -  301  :15 للذهبي  النباء  أعام  سر  ــم1882.  198:4/رقـ بغداد  تاريخ  انظر:   
رقم142. لسان امليزان البن حجر 427:5/رقم 1398.

)5) )داوود( سقطت من »ح«.
)6) زر بن حبيش، أبو مريم األسدي الكويف، ثقة عاش يف اجلاهلية ستن سنة، ويف االسام ستن 
سنة، وهو من اكابر قّراء العراق املشهورين، وكان حيب عليًا عليه السام، وروى عنه، تويف سنة 
                       .82هـ يف اجلامجم
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وتـرّدى بالعظمـة إّنـه لعهـد النبـي االُّمـي))) صـىل اهلل عليـه وآلـه إّنـه ال حيّبـك إالّ 
مؤمـن، وال يبغضـك إاّل منافق«))).

الحديث السادس عشر
أخربنـا أبـو حمّمـد عبـد امللـك بـن حمّمـد بـن أمحد بـن حمّمد بـن يوسـف بقراءيت 
عليـه، قـال: حّدثنـا أيب، قـال: حّدثنـا أبو يعقوب يعني اسـحاق بن أمحـد بن عمران 
اخلبـاز)))، قـال: حّدثنـا أبـو احلسـن أمحـد بـن حمّمـد بن اسـحاق، قـال: حّدثنـا عبيد 
اهلل))) بـن موسـى الرويـاين الزبيـدي، قـال: حّدثنـا حمّمد بـن عي بن خلـف العطار، 

خليفة  طبقات  التربيزي:194.  للخطيب  اإلكامل   .569 الطويس:64/رقم  رجال  انظر:     

للعصفري:337. التاريخ الكبر للبخاري 447:3/رقم 1495.

)1) )االّمي( مل ترد يف »ع، ث، ح«.
عن  بسنده  السام،  عليه  املؤمنن  أمر  عن  اخلرب  ــاب  39-40/ب  :1 اإلرشــاد  يف  املفيد  رواه   (2(
املصطفى:111/اجلزء  بشارة  يف  والطربي   .225 الفوائد:  كنز  يف  الكراجكي  وكذا  األعمش. 
الثاين، ح51، بسنده عن أيب حاتم البزاز. وابن املغازيل يف مناقب عي بن أيب طالب عليه السام: 
رشح  يف  املغريب  النعامن  يسر:  باختاٍف  ورواه  يونس.  بن  حممد  عن  بسنده  160/ح200، 
األخبار 436:1/ح89، و573:2/ح705، بسنده عن األعمش، وكذا ابن أيب شيبة يف املصنف 
يف  والباذري   .61  -  60  :1 صحيحه  يف  ومسلم  ح1.   ،18 باب  الفضائل،  494:7/كتاب 
أنساب األرشاف 97:2/يف عرفان املؤمنن بحبه واملنافقن ببغضه، ح20. وفضائل الصحابة 
للنسائي:17. والبيهقي يف السنن الكربى 47:5/كتاب املناقب، ح8153، وص137/كتاب 

اخلصائص، ح8485.

»د«:  ويف  احليان(،  )محران  ط«:  »ح،  ويف  احلنان(  )محدان  »ع«:  ويف  احليان(  )محدان  »ث«:  يف   (3(

)عمران احليان(. وما أثبتناه من مصادر هذا احلديث.

رجال  انظر:  واحلديث.  الرجال  مصادر  من  أثبتناه  وما  موسى(،  بن  )عبيد  النسخ:  مجيع  يف   (4(

النجايش: 248/باب العن/رقم 653. هتذيب التهذيب البن حجر 48:7/رقم 98.
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قـال: حّدثنـا األشـقر)))،عن األعمـش)))، عـن أيب وائـل، عـن عبـد اهلل بن مسـعود، 
عـن النبـي صـىل اهلل عليـه وآله قـال: »مّلا خلـق اهلل عّز وجـّل آدم عليه السـام ونفخ 
فيـه الـروح، عطـس آدم، فُاهلـم أْن قـال: احلمـد هلل رب العاملـن، فأوحـى اهلل تعـاىل 
إليـه: أن يـا آدم محدتنـي، فوعـّزيت وجـايل لـوال))) عبـدان ُاريـد أن أخلقهـام يف آخر 

الدنيـا))) ملـا))) خلقتـك، قـال: أي))) رّب فمتـى يكونـان وما سـّميتهام)))؟
فأوحـى اهلل عـّز وجـّل إليـه: إرفـع رأسـك، فرفـع رأسـه فـإذا حتـت العـرش 
مكتـوب: ال إلـه إالّ اهلل، حمّمـد رسـول اهلل))) نبـّي الرمحـة، عـّي مفتـاح اجلنّـة، ُاقسـم 

بعـّزيت وجـايل))) إيّن أرحـم مـن تـواّله وُاعـّذب مـن عـاداه«)1)).

)1) يف »ح«: )األشعري(.

)2) )عن األعمش( سقطت من »ث«.

)3) يف »د«: )لوال أّن(.

)4) يف »د«: )الزمان(.

)5) يف »ث، ع، ح، د«: )ما(.

)6) )أي( مل ترد يف »ث«.

)7) يف »ح«: )أسمهام(.

)8) عبارة: )رسول اهلل( صىل اهلل عليه وآله أثبتناها من بشارة املصطفى.

)9) )وجايل( مل ترد يف بشارة املصطفى.

شاذان  وابن  امللك.  عبد  عن  بسنده   ،57 117/ح  املصطفى:116-  بشارة  يف  الطربي  رواه   (10(

يف مائة منقبة:82 - 83/املنقبة اخلمسون، بسنده عن ربيع بن اجلراح وبزيادة يف آخره. وكذا 

يف املناقب للخوارزمي:318/الفصل 19، ح320، بالسند املذكور آنفًا عن ابن شاذان.ورواه 

الراوندي يف قصص األنبياء:55/الباب األول، الفصل اخلامس، ح27، بسنده عن ابن عباس 

وبإختاف يسر.
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الحديث السابع عشر
أخربنـا أبـو القاسـم حمّمد بن احلسـن))) بن عـي بن عبدوس البغـدادي بقراءيت 
عليـه، قـال: حّدثنـا أبو عي احلسـن بن خلف الكرخي أماًء، قـال: حّدثني القايض 
أبـو عـي احلسـن بـن عـي اخلزاعـي اجلراحـي، قـال: حّدثنـا أبـو ذر أمحـد بـن حمّمـد 
ابـن أيب بكـر العطـار)))، قـال: حّدثنـا حمّمـد بـن عـي بن خلـف، قال: حّدثنا حسـن 
األشـقر)))، قـال: حّدثنـا عمـرو بـن أيب املقـدام)))، عـن أبيـه، عـن سـعيد بـن جبـر، 
عـن ابـن عبـاس، قـال: سـألت رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه عـن الكلـامت التـي 
تلّقاهـا آدم عليـه السـام مـن رّبـه فتـاب عليـه عـّز وجـّل؟ قـال: »سـأل بحـّق حمّمـد 

وعـّي وفاطمـة واحلسـن واحلسـن عليهـم السـام إاّل ُتبت عـّي، فتاب عليـه«))).

)1) يف »د«: )احلسن(.
يروي  الذي  سليامن(  بن  حممد  بن  )أمحد  مع  العطار(  بكر  أيب  بن  حممد  بن  )أمحد  احتاد  الظاهر   (2(

الصدوق عنه هذه الرواية بسنده.
)3) يف »ح«: )األشعري( ويف »د«: )األشعث(، وما يف املتن أثبتناه من »ث، ع، ط« وهو مطابق ملصادر 

الرجال. 
انظر: التاريخ الكبر للبخاري 385:2/رقم 2862. الثقات البن حبان 184:8. هتذيب الكامل   

للمزي 366:6.
)4) يف »ح، ط«: )عمر بن أيب املقداد( وما يف املتن أثبتناه من بقية النسخ، وتؤيده مصادر الرجال.

انظر: الرجال للربقي: 16. رجال النجايش:290/رقم 777. اختيار معرفة الرجال 690:2/  
رقم 738.

)5) رواه الصدوق يف األمايل:134- 135/جملس 18، ح2. واخلصال:270/باب اخلمسة، ح8. 
التي تلقاها آدم، ح1، بسنده عن حممد بن عي بن  ومعاين األخبار:125/باب معنى الكلامت 
ومناقبهام  السبطن  إمامة  يف  الواعظن:157/جملس  روضة  يف  والنيشابوري  العطار.  خلف 
عليهام السام، باختاف يسر. وابن املغازيل يف مناقب عي بن أيب طالب عليه السام:343/

ح442، بسنده عن حممد بن عي بن خلف.
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الحديث الثامن عشر
أخربنـا أبـو احلسـن عبـد اهلل بـن املعتـز بن املنصـور النيسـابوري بقـراءيت عليه، 
قـال: حّدثنـي أبـو سـعيد أمحد بـن حمّمد بـن حسـنويه القهنـدري))) األنامطـي، قال: 
أخربنـا أبـو بكـر أمحـد بن اسـحاق، قـال: أخربنا حمّمـد بن يونـس، قـال: حّدثنا عبد 
اهلل بـن داود، عـن نعيـم بـن حكيـم املدائنـي، قـال: حّدثنـا أبـو مريـم، عن عـّي عليه 

السـام، قال:
اجلـس،  فقـال:  األصنـام،  إىل  وآلـه  عليـه  اهلل  صـىل  اهلل  رسـول  يَب  »انطلـق 
فجلسـت إىل جنـب الكعبـة، ثّم صعد رسـول اهلل صـىل اهلل عليه وآله عـىل منكبي، 
ثـّم قـال: انـض، فنهضـت بـه، فلـاّم رأى ضعفـي حتتـه، قـال: اجلـس، فجلسـت 
فأنزلتـه عنّـي، وجلـس يل رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه، ثـّم قـال: اصعـد عـىل 
منكبـي، فصعـدت عـىل منكبـه)))، ثـّم نـض يب رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآله)))، 
فلـاّم نـض يب خّيـل إيّل))) أيّن))) لـو شـئت نلـت السـامء)))، وصعدت عـىل الكعبة، 
وتنّحـى رسـول اهلل، فألقيـت صنمهـم األكـرب صنـم قريـش، وكان مـن نحـاس، 
موّتـدًا بأوتـاد مـن حديـد إىل األرض. فقـال يل رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه: 
عاجلـه فعاجلتـه ومـا زلـت ُاعاجلـه ورسـول اهلل يقـول: إهيـًا إهيـًا، فلـم أزل ُاعاجلـه 

)1) مل يذكروه يف كتب الرجال والراجم.

)2) عبارة: )فصعدت عىل منكبه( مل ترد يف »د«.

)3) عبارة: )رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله( سقطت من »ح«.

)4) يف »ح«: )يل(.

)5) يف » ع، ح، د«: )أن(.

)6) يف »ع«: )نلت اىل السامء( ويف »د«: )نلت أفق السامء(.
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حّتـى اسـتمكنت منـه، فقـال يل))): ُدّقـه فدققتـه وكّرتـه ونزلـت«))).
الحديث التاسع عشر

أخربنـا أبـو العباس أمحد بن حمّمـد بن عمرو الفقيه املعـروف بالناطقي بقراءيت 
عليـه، قـال: أخربنـا أبـو املفضـل))) حمّمـد بـن عبـد اهلل بـن حمّمـد الشـيباين - يف داره 
ببغـداد - قـال: حّدثنـا النارص احلسـن بـن عي)))، قـال: حدثنا حمّمد بـن منصور)))، 
قـال: حّدثنـا حييـى بـن طلحـة الربوعـي، قال: حّدثنـا أبـو معاوية، عن ليـث بن أيب 
سـليامن، عـن طـاووس، عـن ابـن عبـاس، أّن رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه قـال: 
»لـو اجتمـع النـاس عـىل حـّب عـي بـن أيب طالـب عليـه السـام ملـا خلـق اهلل تعـاىل 

النار«))).

)1) )يل( اثبتناها من »ح، د«.

الدين يف األربعون حديثًا: 22 - 23/صعود عي عليه السام، ح4. وحممد بن  )2) رواه منتجب 

606/ح1105. وابن أيب شيبة  سليامن الكويف يف مناقب اإلمام أمر املؤمنن عليه السام 2: 

534- 535/حديث فتح مكة، ح9. وأمحد بن حنبل يف مسنده 84:1/مسند  يف املصنف 8: 

عي. و أيب يعىل يف مسنده 1: 251- 252/مسند عي، ح292. والنسائي يف السنن الكربى 5: 

142- 143/ح8507، مجيعًا عن نعيم بن حكيم، باختاٍف يسر وزيادة.

)3) يف »ث، ح، ط«: )أبو الفضل( وما يف املتن أثبتناه من »ع، د« وهو موافق للمصادر الرجالية.

ابن  رجال  للطويس:216/رقم610.  الفهرست  الطويس:447/رقم6360.  رجال  ُانظر:   

الغضائري:98/رقم 149.

)4) يف »ث«: )احلسن بن عي حيل( ويف »ح، ط«: )احلسن بن خل( ويف »ع«: )احلسن بن عي خل( 

وهو تصحيف.

)5) عبارة: )قال: حدثنا حممد بن منصور( سقطت من »ع«.
  )6) رواه الطربي يف بشارة املصطفى:126- 127/ح 73. وابن شهر آشوب يف مناقب آل أيب 
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الحديث العشرون
أخربنـا أبو احلسـن عي بن احلسـن بن حمّمـد الوّراق بقراءيت عليـه، قال: حّدثنا 
الريـف أبـو احلسـن حمّمـد بـن عـي بـن احلسـن بـن احلسـن))) العلـوي احلسـيني، 
قـال: أخربنـا أمحـد - يعنـي إبـن عثامن بـن حييـى))) اآلدمي-، قـال: حّدثنـا حمّمد بن 
عثـامن، قـال حّدثنـا عبـادة بـن زيـاد، قـال: حّدثنـا حييـى بـن العـاء))) الـرازي، عـن 

373/ح5135، عن ابن   طالب 35:3/باب النكت، عن الفردوس لشرويه الديلمي 3: 
عباس. واخلوارزمي يف املناقب: 67/الفصل6، ح 39.

لقد جاء هذا املعنى يف أحاديث كثرة منها ما روي يف أمايل الصدوق:755/املجلس السادس   
والسبعون، ح7، بسنده عن إبن عّباس، قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: )قال اهلل جّل 
جاله: لو اجتمع الناس كّلهم عىل والية عّي ما خلقت النار(. ويف نوادر املعجزات للطربي: 
بن  حنان  عن  بسنده  ح39،  وآله،  عليه  اهلل  صىل  املرسلن  سيد  عن  األخبار  من  روي  76/ما 
سدير، عن جعفر بن حمّمد، عن أبيه، عن جّده، عن احلسن بن عي عليهم السام، قال: )قال يل 
أيب عي بن أيب طالب عليه السام:.... قال يل جّدك رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: .... مّلا رصت 
إىل السامء الرابعة لقيني جربائيل يف حمفل من املائكة، فقال يل: يا حمّمد، لو اجتمعت اّمتك عىل 

حّب عّي بن أيب طالب، ملا خلق اهلل النار(.

)1) يف »ح«: )احلسن(.
)2) يف »ح«: )أمحد بن حسن بن عثامن بن حييى اآلدمي( ويف »ط«: )أمحد بن عي بن عثامن بن عي 

اآلدمي( وما أثبتناه من »ث، ع، د« وهو موافق ملا ذكرته املصادر الرجالية. 
انظر: تاريخ بغداد 57:5/رقم 2389. وتاريخ مدينة دمشق 11:5/رقم 6.  

)3) يف »ث، ع، ح«: )حييى الغايب( ويف »ط، د«: )حييى بن الغايب( وما أثبتناه من املصادر الرجالية، 
اإلمام  أصحاب  من  كتاب،  له  ثقة،  جعفر،  أبو  الكويف،  الرازي  البجي  العاء  بن  حييى  وهو 

الصادق عليه السام. 
انظر: رجال الربقي:31. رجال النجايش:444/رقم 1198. التاريخ الكبر للبخاري 297:8/  

رقم 3069.
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جعفـر بـن حمّمـد، عـن أبيـه عليهـام السـام، عـن ابـن عبـاس، قـال: نظـر عـّي عليـه 
السـام يف وجـوه النـاس، فقال: »إيّن ألخو رسـول اهلل صىل اهلل عليـه وآله ووزيره، 
ولقـد علمتـم إيّن أّولكـم إيامنـًا بـاهلل ورسـوله، ثّم دخلتم بعدي يف اإلسـام رسـًا، 
وإيّن اَلبـن عـّم رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه، وأخـوه ورشيكـه يف نسـبه، وأبـو 
ولـده، وزوج ابنتـه سـيدة نسـاء أهل اجلنة وسـيدة نسـاء العاملن، ولقد عرفتـم أّنا ما 
خرجنـا مـع النبـي صـىل اهلل عليه وآلـه خمرجًا إاّل رجعنـا وأنا أحّبكم إليـه، وأوثقكم 
يف نفسـه، وأشـّد نكايـة يف العـدو، وأثـرًا يف العـدو، ولقـد رأيتـم بعثتـه إّيـاي بـرباءة 
ووقفتـه))) يـوم غديـر خـم))) وقيامـه إّيـاي معـي، ورفعتـه بيـدّي، ولقـد آخـى بـن 
املسـلمن فـام اختـار لنفسـه أحـدًا غـري، ولقـد قـال يل: أنـت أخـي وأنـا أخـوك يف 
الدنيـا واآلخـرة، ولقـد أخرج النـاس من املسـجد وتركني، ولقد قـال يل: أنت منّي 

بمنزلـة هـارون مـن موسـى، إاّل أّنـه ال نبّي بعـدي«))).

الحديث الحادي والعشرون
أخربنـا أبـو عـي أمحـد بـن احلسـن احلافـظ بقـراءيت عليـه، قـال: حّدثنـي أبـو 
احلسـن حمّمـد بـن أمحـد قـراءة عليه، قـال: حدثنـي حممد بن احلسـن)))، قـال حّدثني 

)1) يف »ح«: )وقّصته(.

)2) يف »د«: )بغدير خم(.

)3) رواه املغازيل يف مناقب عي بن أيب طالب عليه السام:114/ح 141، بسنده عن حممد بن عثامن 

بإختاف يسر. وعنه يف كشف الغمة لألربي 1: 78 - 79/ما جاء يف إسامه، عن ابن عباس. 

وعنه يف بحار األنوار 240:28/باب 65، ح40، وص38: 330  - 331/باب 68، ح2.

)4) يف »ث، ع، د«: )أيب حمّمد بن احلسن( ويف »ط«: )أيب أمحد بن احلسن( وما يف املتن أثبتناه من »ح« 

      ،وهو مطابق للمصادر الرجالية، حيث أن حمّمد بن احلسن، هو حمّمد بن احلسن بن الوليد
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حممـد بـن احلسـن الصفـار، قـال: حّدثني أمحـد بن حمّمد، قـال: حّدثنـي أيب حمّمد بن 
احلسـن، قـال: حّدثنـي عي بن املغـرة وحمّمد بن حييـى اخلثعمي، قـاال: حّدثنا حمّمد 
ابـن هبلـول العبـدي، عـن جعفـر بـن حمّمـد، عـن أبيه حممـد بن عـي، عن أبيـه، قال: 
حّدثنـي أيب احلسـن بـن عـي عليهـم السـام، قـال: قـال رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه 
وآلـه: »مّلـا ُارسي يب إىل السـامء وانتهـى يب إىل حجب النـور، كّلمني ريّب جّل جاله، 
وقـال يل: يـا حمّمـد، بّلـغ))) عـي بـن أيب طالـب منّـي السـام، وأعلمـه أّنـه حّجتـي 
بعـدك عـىل خلقـي، بـه أسـقي العبـاد الغيـث، وبـه أدفـع عنهـم السـوء)))، وبـه))) 
أحتـّج عليهـم يـوم يلقونني، فإّيـاه فليطيعوا، وألمـره فليأمتروا، وعن نيـه فلينتهوا، 
أجعلهـم عنـدي يف مقعـد صدق، وُابيـح هلم جنّـايت، وإْن ال يفعلوا أسـكنتهم ناري 

مـع األشـقياء، ثّم ال ُابـايل«))).

الحديث الثاني والعشرون
أخربنـا الوزيـر أبـو سـعيد))) منصـور بـن احلسـن اآليب رمحـه اهلل رمحـة واسـعة 

وقد روى عنه حمّمد بن أمحد بن داود القمي، ويروي ابن الوليد عن حمّمد بن احلسن الصّفار.

انظر: معجم رجال احلديث للخوئي 347:15/رقم 10121و 267:16/رقم10540.  

)1) يف »د«: )أبلغ(. 

)2) يف »ح«: )السوء عنهم( ويف »ط«: الباء.

)3) )وبه( سقطت من »ط«.

)4) رواه ابن شاذان يف مائة منقبة: 54- 55/املنقبة 28. وعنه يف بشارة املصطفى للطربي:132/

ح82، ويف سنده: حممد بن احلسن بدل حممد بن احلسن، وهو تصحيف.

)5) يف »ث، ع، ط«: )أبو سعد( وما يف املتن أثبتناه من »ح، د« وهو الصحيح. 

انظر: معجم رجال احلديث للخوئي 375:19/رقم12702.  
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بقـراءيت عليـه يف مسـجدي يف املحـرم))) سـنة اثنـن وثاثـن وأربعامئة، قـال: حّدثنا 
الشـيخ أبـو جعفـر حمّمـد بـن عـي بـن بابويـه رمحـه اهلل، إمـاًء يـوم اجلمعـة لتسـع 
خلـون مـن شـهر ربيـع اآلخـر، سـنة ثـامن وسـبعن وثاثامئـة)))، قـال: حّدثنـا أيب، 
قـال: حّدثنـا سـعد بن عبـد اهلل، قـال: حّدثنا حمّمد بن احلسـن بـن أيب اخلّطاب، عن 
حمّمـد بـن سـنان، عـن املفضـل بن عمـر، عن جابر بـن يزيـد اجلعفي، عـن أيب الزبر 
املكـي، عـن جابـر بن عبـد اهلل األنصاري، قال: قال رسـول اهلل صـىل اهلل عليه وآله: 
»والـذي نفـي بيـده، مـا وّجهـت علّيـًا قـط يف رسّيـة إاّل ونظـرت إىل جربئيـل يف 
سـبعن ألـف مـن املائكة عـن يمينه، وإىل ميكائيل يف سـبعن ألف مـن املائكة عن 
يسـاره، وإىل ملـك املـوت أمامه، وإىل سـحابة))) تظّله حّتى يرزق حسـن الظفر«))).

الحديث الثالث والعشرون
أخربنـا القـايض أبـو))) شـجاع فـارس بـن أمحـد بـن فـارس الشـرازي الفقيـه 
قـراءة عليـه، قـال: أخربنـا أبـو عـي احلسـن بـن أمحـد بـن الليـث))) الصفـار املعـّدل 
قـراءة عليـه)))، قـال: أخربنـا اسـحاق بـن حمّمـد بـن خاقـان، قـال: حّدثنـا أمحـد بـن 

)1) )املحرم( مل ترد يف »ح، ط«.

)2) )وثاثامئة( سقطت من »ث، ع، ط، د«.

)3) يف »د«: )سحاب(.

)4) رواه الصدوق يف اخلصال:217- 218/باب األربعة، ح42. والطويس يف أماليه: 505/املجلس 

18، ح13. والنعامن املغريب يف رشح األخبار 414:2/ح760، وفيهم بزيادة واختاف يسر.

)5) يف »ث«: )بن(.

)6) )الليث( سقطت من »ع«.

)7) عبارة: )قال: أخربنا أبو عي... قراءة عليه( مل ترد يف »ح«.
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عـاّمر بـن خالـد، قـال: حّدثنـا خمـول بـن ابراهيـم، قـال: حّدثنـا مّحـاد بـن شـعيب 
احلـامين، عـن أيب الزبـر، قـال: ُسـِئل جابـر عـن عـّي عليـه السـام، قـال: ذاك خـر 

البـر))).
الحديث الرابع والعشرون

حّدثنا أمحد بن احلسن بن أمحد النيسابوري الشيخ أبو بكر الوالد ريض اهلل عنه، 
قـال: حّدثنـا القايض أبو الفضل زيد بن عي، قال: حّدثنا حمّمد بن عمر السـقال)))، 
قـال: حّدثنـي عـي بن مهرويـه القزويني قـال: حّدثنـا داوود بن سـليامن الغازي)))، 
قـال: حّدثنـي عـي بـن موسـى الرضا عليـه السـام، عن آبائـه عليهم السـام، قال: 
ۡنَعَم 

َ
ِيـَن أ ْوَلٰٓئَِك َمَع ٱلَّ

ُ
»ُسـِئل رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه عـن هـذه اآليـة ﴿فَأ

ْوَلٰٓئَِك
ُ
ٰلِِحنَيۚ وََحُسـَن أ ـَهَدآءِ َوٱلصَّ يقِـنَي َوٱلشُّ ّدِ ُ َعلَۡيِهـم ّمِـَن ٱنلَّبِّيِ ۧـَن َوٱلّصِ  ٱللَّ

َرفِيٗقـا﴾))) قـال: مـن النبّيـن: أنـا، ومـن الصّديقـن: عـي، ومـن الشـهداء: محـزة 
فيه  )1) رواه الطربي يف املسرشد:275/ح86، بسنده عن سامل بن أيب اجلعد، بزيادة )وهل يشك 
إال كافر(. وكذا املفيد يف اإلرشاد 1: 38 - 39/حديث الطائر، عن جابر. ورواه الطويس يف 
أماليه: 335/املجلس 12، ح16، بسنده عن عطية. وكذا حممد بن سليامن يف مناقب اإلمام أمر 
املؤمنن عليه السام 522:2/ح 1024وح1025.  ورواه ابن حبان يف الثقات 281:9، بسنده 

عن سامل، بنحٍو من الزيادة املذكورة آنفًا.
نعثر عىل هذا  مل  والتدقيق  البحث  بعد  أّنه  إالّ  السبال(  بن عي  بن عمر  )حمّمد  د«:  ع،  )2) يف »ث، 
اإلسم واللقب يف سند أي رواية، باإلضافة إىل أّنا مل نجد له ترمجة يف مصادر الرجال واحلديث 
والتاريخ، بل وجدنا يف سند هذه الرواية يف كتاب )شواهد التنزيل( ويف نفس الطبقة اسم )أبو 

سعيد عبد اهلل بن حمّمد الرازي(. 

)3) داود بن سليامن بن أمحد الغازي: أسند عن اإلمام الرضا عليه السام، وممن روى عنه.

  انظر: رجال الطويس:357/رقم5292.

)4) النساء 69:4.
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وجعفـر)))، ومـن الصاحلـن: احلسـن واحلسـن، وحسـن ُاولئـك رفيقًا: املهـدي منّا 
أهـل البيـت عليهـم السـام«))).

الحديث الخامس والعشرون
أخربنـا املحسـن بـن احلسـن))) بـن أمحـد النيسـابوري الشـيخ العـم أبـو الفتـح 
ريض اهلل عنـه بقـراءيت عليـه، قـال: أخربنـا قـايض القضـاة أبـو احلسـن عبـد اجلبـار 
ابـن أمحـد قـراءة عليـه، قـال: حّدثنـا الزبـر بن عبـد الواحد، قـال: حّدثنـا راجح بن 
احلسـن بـن عتـاب))) أبـو احلسـن يعـرف باملدّلـل، قـال: حّدثنـي حمّمـد بـن خلـف 
بـن صالـح التميمـي بكناسـة الكوفـة، قـال: حّدثنـي سـليامن األعمش، قـال: بعث 
إيّل أبـو جعفـر املنصـور يف الليـل، فقلـت يف نفـي: مـا وّجـه إيّل يف هـذا الوقـت إاّل 
أْن يريـد أن يسـألني عـن فضائـل عـّي عليـه السـام، فلعـّي))) إْن أخربته هبـا قتلني، 
فلبسـت أكفـاين))) وحتنّطـت بحنوطـي، فخرجـت حّتـى أتيتـه، فدخلـت عليـه وهو 

)1) )جعفر( سقطت من »ح«.
)2) رواه القمي يف تفسره 1: 142 - 143/سورة النساء. واخلزاز القمي يف كفاية األثر:183، بسنده 
عن أم سلمة رضوان اهلل عليها. وحممد بن سليامن الكويف يف مناقب اإلمام أمر املؤمنن 152:1/
ح86، بسنده عن حذيفة بن اليامن. واحلسكاين يف شواهد التنزيل 1: 197- 198/ح207 وح 

208، عن األصبغ، عن ابن عّباس، وهو القائل للخرب، وكأنه سقطت عبارة ُسئل رسول اهلل.

الدين  ملنتجب  الفهرست  التالية:  املصادر  وتؤيده  )احلسن(  النسخ  بقية  ويف  »ح«  من  أثبتناه   (3(

الرازي:101/رقم360. وأمل اآلمل للحر العامي:228.

)4) يف مجيع النسخ: )راجح بن احلسن بن غياث( وما أثبتناه من املصادر الرجالية.

انظر: بغية الطلب البن العديم:3546.  

)5) يف »ح«: )فعسى( ويف »د«: )ولعّي(.

)6) يف »ث«: )فقمت ولبست ثياب أكفاين( ويف »د«: )فلبست ثياب أكفاين(.
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))) السـام وقـال: إدُن يا سـليامن منّي،  ملقـًى عـىل قفـاه، فسـّلمت عليه)))، فـرّد عيَّ
فدنـوت فـرت منـه غـر بعيـد، فقـال يل: أجلـس، فجلسـت فشـّم منّـي رائحـة 

الكافور.
فقـال: يـا سـليامن جئـت))) متحنّطـًا؟ فقلـت لـه))): الصـدق أنجـى))) يـا أمـر 

املؤمنـن))).
فقـال: هـو ذاك، فقلـت: نعـم، وّجه إيّل أمـر املؤمنن يف هـذا الوقت، فقلت يف 
نفـي: مـا وّجـه إيلَّ يف هـذا الوقـت))) إالّ ليسـألني عن فضائل أمـر املؤمنن عي بن 
أيب طالـب عليـه السـام، فلعّي إْن أخربته هبا قتلني فلبسـت ثيـاب أكفاين وحتنّطت 

وجئت. بحنوطي 
قـال: فاسـتوى جالسـًا كاملرعـوب، وهو يقـول: الحول وال قـّوة إاّل باهلل العي 

)1) )عليه( سقطت من »ث، ع، ح، د«.

( أثبتناها من »ح، ط«. )2) )عيَّ

)3) )جئت( أثبتناها من »ح«.

)4) )له( أثبتناها من »ط«.

)5) يف »ث، ع، د«: )نجاة(.

)6) روي يف األخبار الريفة، عن اإلمام الصادق عليه السام يف رجل دخل عليه، فقال: السام عليك 

يا أمر املؤمنن، فقام عليه السام عىل قدميه، فقال: »مه، هذا إسم ال يصلح إاّل ألمر املؤمنن عليه 

السام، اهلل ساّمه به، ومل يسّم به أحد غره فريض به إاّل كان منكوحًا، وإن مل يكن به ابتي به، وهو 

قول اهلل يف كتابه: )إن يدعون من دونه إال إناثا وإن يدعون إاّل شيطانًا مريدًا( ... احلديث«.

انظر: تفسر العيايش 276:1/سورة النساء، ح274. وعنه يف بحار األنوار 37: 331 - 332/  

ح70. ووسائل الشيعة 600:14/ح1، فتدّبر.

)7) يف »ح« زيادة: أمر املؤمنن.
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العظيم.
ثّم قال: يا سليامن، كم تروي يف فضائل عّي عليه السام حديثًا؟

قلت: كثرًا يا أمر املؤمنن. 
قـال: والـذي بعـث حمّمـدًا صـىل اهلل عليـه وآلـه نبيـًا))) اُلحّدثنّـك مـن فضائـل 

ث))) بمثلهـام إالّ أن يكـون سـمعتهام. عـّي عليـه السـام حديثـن مل حُتـدِّ
فقلت له))): أفْدين يا أمر املؤمنن أفادك اهلل.

فقـال: إيّن))) كنـت هاربـًا مـن بني ُامّية، فإيّن ألسـر بالرّقة يف أطـامر))) يل رّثة))) 
إذ مـررت يف وقـت صاة العشـاء بمسـجد يعـرف بحمران يف بني ثوبـان، فقلت يف 
نفـي: لـو دخلـت هذا املسـجد وصّليـت))) مع أهلـه وسـألتهم عشـاًء)))، فدخلت 
املسـجد))) وجلسـت إىل شـيخ كبـر)1)) لـه هيبـة))))، فلـم أعلـم حّتـى صـار)))) إىل 

)1) يف »ع«: )باحلق نبيا( ويف »ح«: )بالرسالة( ومل ترد )نبيا( يف »ط«.

)2) )حُتِّدث( سقطت من »ث« ويف »ح، ط«: )تسمع( ويف »د«: )ترو(.

)3) )له( أثبتناها من »ط«.

)4) )إيّن( أثبتناها من »ط«.

)5) ُطْمر: الثوب اخَلَلق. ُانظر: العن 424:7 ُطْمر.

)6) رث: الثوب البايل. ُانظر: العن 212:8.

.) )7) يف »ح«: )أُلَصيِّ

)8) عبارة: )مع أهله وسألتهم عشاًء( مل ترد يف »ح«.

)9) )املسجد( مل ترد يف »ح«.

)10) )كبر( أثبتناه من »ط«.

)11) يف »ط«: )هيئة(.

)12) يف »ط«: )سار(.
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الشـيخ غامان. 
فقـال: مرحبـًا بكـام وبمـن أسـامؤكام عىل أسـامئهام)))، فقلـت لشـاب كان إىل))) 

جنبـي: يـا فتـى، من الشـيخ ومـن هـذان الغامان؟
فقـال: مهـا))) إبنـا إبنه)))، وليـس يف هذه))) املدينة أحٌد حيـّب عليًا حّبه، ولذلك 

ساممها احلسن واحلسن))).
قال: فدنوت من الشيخ، وقلت له))): وّفقك اهلل))) أال أقّر عينيك؟

قال: إن أقررت عيني))) أقررت عينيك.
قلـت لـه)1)): حّدثنـي أيب، عـن جـّدي))))، قـال: كنّـا جلوسـًا عنـد رسـول اهلل 

صـىل اهلل عليـه وآلـه))))، فدخلـت فاطمـة عليهـا السـام باكيـة. 

)1) يف »ح«: )ومن ساّمكام بإسمهام( ويف »د«: )أسامكام عىل إسميهام(.

)2) يف »ح«: )يف(.

)3) )مها( أثبتناها من »ط«.

)4) يف »د«: )ابنته(.

)5) )هذه( مل ترد يف »ع«.

)6) عبارة: )ولذلك ساممها احلسن واحلسن( أثبتناها من »د«.

)7) )له( أثبتناها من »ع، ط«.

)8) عبارة: )وفقك اهلل( أثبتناها من »ط«.

)9) )عيني( سقطت من »ح«.

)10) )له( أثبتناه من »ط«.

)11) يف »ح، ط«: )جّدي إبن عّباس(.

)12) يف »ث، ع، د«: )مع النبي صىل اهلل عليه وآله يف املسجد( ويف »ح«: )عند النبي صىل اهلل عليه 

وآله(.
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فقال هلا))) النبي: »يابنّية ما يبكيِك؟«.

قالـت: »يـا رسـول اهلل غـاب عنّـي احلسـن واحلسـن عليهـام السـام يف هـذه 
الليلـة، فـام أدري أيـن مهـا؟«.

فقـال هلـا))) النبـي صـىل اهلل عليـه وآلـه: »يـا بنّيـة، ال تبكـي عليهـام فـإّن هلـام رّبًا 
هـو أحفـظ هلـام وأرأف هبـام منّـي ومنك«، فوّلـت فاطمـة راجعة إىل منزهلا، وتغّشـى 
النبـّي صـىل اهلل عليـه وآلـه))) مـا كان يغشـاه عند هبـوط الوحي عليـه))) ورسى عنه 

وهـو يضحـك حّتى بـدت ] نواجـذه[))).

فقـال: »هـذا حبيبـي جربئيـل عليـه السـام، خيربين عن اهلل عـّز وجـّل، أّن ابنيَّ 
احلسـن واحلسـن عليهـام السـام يف حظرة لبني النجـار، وقـد وّكل اهلل تعاىل هبام))) 

ملـكًا مـن املائكـة)))، جعـل أحد جناحيـه حتتهام، وأظّلهـام باآلخر.

ثـّم قـام النبـي صـىل اهلل عليـه وآلـه جيـّر رداءه، وقـال ألصحابـه: »قومـوا ننظـر 
إليهـام عـىل هذه الصفـة«، فأتاها))) النبـي فدخلها، فوجدمها نائمـن، وامللك املوّكل 

)1) )هلا( أثبتناها من »ط«.

)2) )هلا( أثبتناها من »ط«.

)3) عبارة: )يا بنّية ال تبكي ... وتغشى النبي( سقطت من »د«.

)4) يف »د«: )إليه(.

)5) الناجذ: وهو السن بن األنياب واألمخاس، بدت نواجذه، إذا ظهر ذلك منه ضحكًا أو غضبًا. 

العن 95:6 )نجذ(.

)6) يف »ث«: )هلام( ويف »ح، ط، د«: )عليهام(.

)7) عبارة: )من املائكة( مل ترد يف »ح«.

)8) يف »ث، ع، د«: )فأتامها(.



A  األربعين عن األربعين في فضائل أمير المؤمنين 76

هبـام أحـد جناحيـه حتتهـام، واآلخـر قـد أظّلهـام بـه)))، فانكـّب النبـّي صـىل اهلل عليـه 
وآلـه يقّبلهـام ويبكـي فرحـًا بـام رآمهـا عليه، ثـّم أيقظهام، ومحل احلسـن عليه السـام 

عـىل منكبـه األيمـن، واحلسـن عليه السـام عـىل منكبـه األير.
فلـاّم خـرج مـن احلظـرة اعرضـه أبـو بكـر، فقال: يـا رسـول اهلل، اعطنـي أحد 

الغامـن أمحـل عنك.
فقـال: »يـا أبـا بكـر، نعـم احلامـل ونعـم املحمـول وأبومهـا خـر منهـام«، ثـّم 
اعرضـه))) عمـر بـن اخلطـاب، فقـال لـه مثـل ما قالـه))) أبـو بكر فـرّد عليـه رّدُه عىل 

أيب بكـر.
ثـّم قـال: »والـذي نفـي))) بيـده، والـذي بعثنـي باحلـّق نبّيـًا، ألرّشفنّكـام يف 
هـذا اليـوم))) كـام رّشفكـام اهلل عـّز وجـّل مـن فـوق عرشـه)))، ثـّم قـال: »يا بـال إيّل 
بالنـاس)))« فنـادى بـال: الصاة جامعة، فدخل النبّي صىل اهلل عليه وآله املسـجد، 

وصـىّل ركعتـن، ثـّم صعـد املنـرب، فحمـد اهلل وأثنـى عليـه، ثـّم))) قال: 
»أهّيـا النـاس، أال ُاخربكـم بخـر النـاس أبـًا وخر النـاس))) ُاّمـًا؟« فقالـوا: بىل 

)1) )به( أثبتناها من »ح«.

)2) يف »د«: )اعرض(.

)3) يف »ث«: )ما قال له( ويف »ع، ح، د«: )ما قال(.

)4) يف »د«: )بعثني(.

)5) عبارة: )يف هذا اليوم( مل ترد يف »ط«.

)6) عبارة: )من فوق عرشه( مل ترد يف »ط«.

)7) يف »ث، ع، د«: )هلّم إيّل الناس(.

)8) )ثم( مل ترد يف »ع، د«.

)9) عبارة: )خر الناس( مل ترد يف »ح«.
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يا رسـول اهلل.
اهلل  وحُيّبـُه  ورسـوله،  اهلل  حيـّب  شـاب  فأبومهـا  واحلسـن،  »احلسـن  فقـال: 

وآلـه. عليـه  اهلل  صـىل  اهلل  رسـول  بنـت  فاطمـة  هـام  وُامُّ ورسـوله، 
أهّيا الناس، أال ُاخربكم بخر الناس خاالً وخالة؟« قالوا: بىل يا رسول اهلل.

قـال: »احلسـن واحلسـن خاهلـام القاسـم بـن رسـول اهلل، وخالتهـام رقيـة بنـت 
رسـول اهلل. 

»أهّيـا النـاس، أال ُاخربكـم بخـر الناس عـاّمً وخر النـاس))) عّمـة؟« قالوا: بىل 
يا رسـول اهلل.

قـال: »احلسـن واحلسـن، فـإّن))) عّمهـام جعفـر ذو اجلناحـن املحـىّل))) هبـام، 
يطـر يف اجلنّـة حيـث يشـاء، وعّمتهـام ُاّم هـاين بنـت أيب طالـب ريض اهلل عنهـا.
أهّيا الناس، أال ُاخربكم بخر الناس َجّدًا وجّدة؟« فقالوا: بىل يا رسول اهلل.

قـال: »احلسـن واحلسـن، فـإّن))) جّدمهـا رسـول اهلل، وجّدهتـام خدجيـة بنـت 
خويلـد، سـيدة نسـاء أهـل اجلّنـة صلـوات اهلل عليهـا«.

بغلتـه،  عـىل  ومحلنـي  حّلتـه،  الشـيخ  فكسـاين  املنصـور))):  أبـو جعفـر  قـال 
عينـك،  اهلل  أقـّر  عينـي  أقـررت  قـد  فتـى،  يـا  قـال:  ثـّم  درهـم،  ألـف  وأعطـاين 
ولكـن يف هـذه املدينـة أخ يل مبغـض لعـي بن أيب طالـب عليه السـام، مفرط)))، 

)1) عبارة: )خر الناس( مل ترد يف »ح«.
)2) )فإّن( أثبتناها من »ط«.

)3) يف »د«: )املتحىّل(.
)4) )فإّن( أثبتناها من »ط«.

)5) )املنصور( أثبتناها من »ط«.
)6) )مفرط( سقطت من »ح، ط«.
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اهلل  رمحـك  منزلـه  إىل  أرشـدين  فقلـت:  مجاحـه،  مـن  يـرّده  اهلل  لعـّل  فحّدثـه)))، 
يل. فوصفـه  تعـاىل، 

فلـاّم انرفـت ركبـت البغلـة، ولبسـت احلّلـة، أريـد منـزل الرجـل))) الـذي 
وصـف يل، فلـاّم انتهيـت إليـه، إذا بقربـه))) مسـجد، قـد اجتمـع فيه مجاعـة))) لصاة 
الفجـر، فقلـت: أبـدأ بحّق اهلل عّز وجـّل فأقضيه، قال: فنزلت عـن البغلة، ودخلت 
املسـجد وصلّيـت ركعتي الفجر، وجلسـت مع أهل املسـجد أنتظـر اإلقامة، فدخل 
املسـجد))) شـاب عـىل رأسـه عاممـة، فقـام يركـع إىل جانبـي، فلـاّم سـجد سـقطت 

العاممـة عـن رأسـه، فنظـرت إىل رأسـه فـإذا قحـف))) خنزير.

فلـاّم صّلينـا))) أخـذت بيـده، فقلـت لـه))): مـا هـذا الـذي أرى بـك مـن سـوء 
احلـال؟

فقـال: أنـت صاحـب أخـي الـذي حّدثتـه يف فضائـل عـي بـن أيب طالـب عليـه 
السـام، فكسـاك حّلتـه، ومحلـك عـىل بغلتـه، وأعطـاك مـاالً؟

بيـدي، فلـاّم خرجنـا مـن املسـجد  فقلـت: وأنـت أخـوه؟ قـال: نعـم، فأخـذ 

)1) يف »ث، ع«: )فْأتِه فحّدثه(.

)2) يف »ط«: )فرّحلت إىل الرجل(.

)3) يف »د«: )بغرفة(.

)4) يف »د« زيادة: )من الناس(.

)5) )املسجد( مل ترد يف »ح، ط«.

)6) القحف: العظم فوق الدماغ من اجلمجمة، ُانظر: العن 51:3 )قحف(.

)7) يف »ح«: )صىّل(.

)8) )له( أثبتناها من »ط«.
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ورصنـا عنـد بـاب منزلـه، قـال: تـرى هـذه الـدار وهذا الـدكان الـذي))) عـىل باهبا؟ 
قلـت: نعـم. 

قـال: أنـا ُاؤّذن يف))) كّل))) يـوم عىل هـذا الدكان األذان للصلـوات))) اخلمس، 
وكنـت مولعـًا بـأْن ألعـن علّيـًا بعـد كّل أذان مائـة مـّرة، فّلـام كنـت ُاؤّذن يف صـاة 
الفجـر))) وأدعـو اهلل وكان))) يـوم اجلمعـة، لعنتـه ألـف مـّرة، فـإيّن كالنائـم))) عـىل 
هـذا الـدكان بـن النائـم واليقظـان))) إذ رأيت رسـول اهلل صـىل اهلل عليه وآلـه أقبل، 
ومعـه أصحابـه، حّتـى صعـد إىل هـذا الدكان، فجلـس، وجلس أصحابه، واحلسـن 
واحلسـن عليهـام السـام واقفـان بـن يديـه))) ويف يـد)1)) احلسـن كأس، ويف يـد)))) 
احلسـن إبريـق، فرفـع النبـي صـىل اهلل عليـه وآلـه رأسـه، وقـال: »يا حسـن أسـقني« 

فمـّد احلسـن عليـه السـام يـده بالـكأس إىل احلسـن عليه السـام.
فقال: »يا حسـن صب« فصّب احلسـن من اإلبريق يف الكأس، فناول احلسـن 

)1) )الذي( سقطت من »ح«.
)2) )يف( سقطت من »ح«.

)3) )كل( سقطت من »ث«.

)4) يف »ع، ح، ط«: )للصاة(.

)5) يف »ث، ع، د«: )كان أمس وقت صاة الظهر( ويف »ح«: )كان صاة الظهر(.

)6) يف »ط«: )يف كل(.

)7) يف »د«: )القائم(.

)8) يف »ح«: )فاتكأت عىل الدكان ألسريح فأخذين النوم، وكنت بن النوم واليقظة(.

)9) عبارة: )بن يديه( أثبتناها من »ح، ط«.

)10) يف »ث، ع، د«: )يدي(.

)11) يف »ث، ع، د«: )يدي(.
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النبـّي صـىل اهلل عليـه وآله، فرب منه)))، ثّم قال: »أسـق أصحايب« فسـقاهم رجًا 
رجـًا، فلـاّم رشبـوا مجيعـًا، قـال هلـام النبـي صـىل اهلل عليـه وآلـه: »أسـقيا النائـم عـىل 

الدكان«.
قال: فبكى احلسن واحلسن))).

فقـال هلـام النبـي : »مـا يبكيكام؟« فقـاال: »يا رسـول اهلل، كيف نسـقي من يلعن 
أبانـا بعـد أن يـؤذن يف وقـت))) كل صـاة مائـة مـّرة، وأقـرب مـا لعنـه السـاعة ألف 

مرة«.
قـال: فرأيـت النبـي وقد وثب عىل الـدكان مغضبًا جيـّر رداءه، فربني برجله، 

ثـّم قـال: »قم، غـّر اهلل ما بك مـن خلقة)))«.
فقلت له))): يا هذا، لقد رأيت موعظة، وقد ضمنت ألخيك أن ُاحّدثك.

فقال: قل ما تشاء.
فقلـت: حّدثنـي أيب عـن جـّدي، قـال: كنّـا جلوسـًا عنـد النبـي صـىل اهلل عليـه 
وآلـه، إذ أقبلـت فاطمـة عليهـا السـام باكيـة، فقـال النبـّي صـىل اهلل عليـه وآلـه: »ما 

يبكيـِك يـا بنّية«.
فقالـت: »يـا رسـول اهلل عّرتنـي نسـاء قريـش، وزعمت أّنـك زّوجتنـي ُمعدمًا 

ال مـال له«.

)1) )منه( أثبتناه من »د«.

)2) يف »ث، ع، ط، د«: )فكان احلسن واحلسن يبكيان(.

)3) )وقت( مل ترد يف »ح«.

)4) يف »ط«: )نعمة(، ويف »ح« بياض.

)5) )له( أثبتناه من »ط«.
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فقـال النبـّي صـىل اهلل عليـه وآلـه: »والـذي بعثني باحلـق نبّيًا، مـا زّوجتك حّتى 
زّوجـِك اهلل تعـاىل مـن فـوق عرشـه، وأشـهد عـىل ذلـك جربئيـل وميكائيـل عليهـام 

السام«.
ثـّم قـال أبـو جعفـر املنصـور لعنـه اهلل))): يـا سـليامن هـل سـمعت مثـل هـذا 

احلديـث؟
قلت: ال، ثم قال األعمش))): يا أمر املؤمنن األمان. 

قال: لك األمان.
قلت: يا أمر املؤمنن ما تقول يف من))) قتل))) ولد هذين؟

قـال: فانكـّب طويـًا ينكـت يف األرض بإصبعـه، ثـّم قـال يل))): يـا سـليامن 
وحيـك امللـك عقيـم. 

قـال سـليامن رمحـة اهلل عليـه: فقمـت وأنا أقـول يف نفـي))): بئس احلّجـة إذًا))) 
أعـددت للوقـوف بن يـدي اهلل عّز وجـّل))).

)1) عبارة: )أبو جعفر املنصور لعنه اهلل( أثبتناها من »ط« ويف »ح« : )املنصور( فقط.

)2) عبارة: )ال، ثم قال األعمش( مل ترد يف »ط«.

)3) )من( أثبتناها من »ط«.

)4) )قتل( سقطت من »ث«.

)5) )يل( أثبتناها من »ط«.

)6) )نفي( مل ترد يف »د«.

)7) )إذًا( أثبتناها من »ث«.
380/ح734.   -  372  :2 األخبار  رشح  يف  املغريب  النعامن  األلفاظ  بعض  يف  بإختاٍف  رواه   (8(
والصدوق يف أماليه: 520- 525/املجلس 67، ح2، بأسانيٍد ثاث عن حممد بن كثر، وعن 
          مندل العنزي، وعن جرير. والنيسابوري يف روضة الواعظن:120- 124/جملس يف
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الحديث السادس والعشرون
أخربنـا احلسـن بـن احلسـن بـن موسـى بـن بابويـه الشـيخ أبـو عبـد اهلل رمحـه 
اهلل قـراءة عليـه، قـال: أخربنـا احلاكـم أبـو عبـد اهلل حمّمـد بن عبـد اهلل احلافـظ، قال: 
بـن عبـد اهلل الصّفـار، قـال: حّدثنـا أمحـد بـن عـامر)))  أبـو عبـد اهلل حمّمـد  أخربنـا 
الواسـطي، قـال: حّدثنـا خمول بـن إبراهيم)))، قـال: حّدثنـا عبد اجلّبار بـن العّباس، 
قـال: حّدثنـا عـاّمر الدهنـي، عـن أيب الزبـر، عن جابر، قـال: ناجى رسـول اهلل صىل 

اهلل عليـه وآلـه علّيـًا عليـه السـام يـوم الطائـف، فأطـال نجـواه.
فقـال أحـد الرجلـن لآلخـر))): لقـد أطـال نجـواه بابن عّمـه، فبلـغ النبّي صىل 

اهلل عليـه وآلـه ذلـك، فقـال: »مـا))) انتجيتـه ولكّن اهلل انتجـاه«))).

أمر  اإلمام  مناقب  يف  الكويف  سليامن  بن  وحممد  السام.  عليه  املؤمنن  أمر  فضائل  ذكر   
املؤمنن عليه السام 2: 589- 597/ ح1100، بسنده عن عباس بن خليفة. واخلوارزمي يف 

املناقب:284- 293/الفصل 19 يف فضائل له شتى، ح279، بسنده عن جرير.

)1) يف »ح، ط«: )عبادة( وما يف املتن من »ث، ع، د« ويؤّيده ما ورد يف مصادر الرجال واحلديث. انظر: 

مناقب عي بن أيب طالب عليهام السام إلبن املغازيل:124/ح150. الثقات إلبن حبان 52:8.

)2) ما يف املتن أثبتناه من »ع« وهو موافق للمصادر الرجالية. 

انظر : إيضاح اإلشتباه للعامة:304/رقم 718. الثقات إلبن حبان 203:9.  

)3) يف »ط، ح«: )الرجان(، واملقصود هبام أيب بكر وعمر.

)4) عبارة: )فقال: ما( سقطت من »ث«.

)5) رواه منتجب الدين يف األربعون حديثًا: 39 - 40/ح15، بسنده عن حممد بن عبد اهلل الصّفار. وإبن 

بطريق يف العمدة:362/ح703، بسنده عن أمحد بن عامر، وأبو نعيم يف ذكر أخبار إصبهان 141:1، 

بسنده عن خمول بن إبراهيم. وابن املغازيل يف مناقب عي بن أيب طالب عليهام السام: 124/ح150، 

  ،617بسنده عن أمحد بن عامر. وبإختاٍف يسر يف كّل من تفسر فرات الكويف:470- 471/ح
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الحديث السابع والعشرون
أخربنـا أبـو حمّمـد احلسـن بـن أمحد بـن احلسـن))) رمحه اهلل بقـراءيت عليـه، قال: 
حّدثنـا أبـو عـي احلسـن))) بـن حمّمد بن احلسـن األهوازي، قـال: حّدثنا أبو القاسـم 
احلسـن بـن حمّمـد بـن سـهل الفـاريس، قـال: حّدثنـا أبـو زرعـة أمحـد بـن حمّمـد بـن 
موسـى الفـاريس، قـال: حّدثنـا أبـو احلسـن أمحـد بن يعقـوب البلخـي، قـال: حّدثنا 
حمّمـد بـن جريـر، قـال: حّدثنـا اهليثـم بـن احلسـن بـن حمّمـد بـن عمـر)))، عـن حمّمد 
ابـن هـارون بـن عامرة، عـن أبيه، عـن أنس بن مالـك، قال: خرجت مع رسـول اهلل 
صـىل اهلل عليـه وآله نتامشـى))) حّتـى انتهينا إىل بقيع الغرقد، فإذا نحن بسـدرة عارية 
ال نبـات عليهـا، فجلـس رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه حتتهـا، فأورقـت الشـجرة 
وأثمـرت واسـتظّلت عـىل رسـول اهلل، فتبّسـم رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه وقال 
يل))): يـا أنـس، ادع يل عليـًا، فغـدوت حّتى انتهيـت إىل منزل فاطمة عليها السـام، 

 بسنده عن جابر. واإلختصاص للمفيد:200. وسنن الرمذي 303:5/باب »89« ح3810، 

بسنده عن أيب الزبر، وغرها من املصادر.

)1) يف البشارة: )احلسن( بدل )احلسن(، وما يف املتن فيه الصواب، إذ ورد يف الرياض ويف طبقات 

أعام الشيعة، بأنه )احلسن بن أمحد بن احلسن( شيخ وأستاذ املفيد عبد الرمحن بن أمحد الواعظ، 

وهو أخو املصنف، ولذا يعتقد أنه أستاذه أو سمع عنه. رياض العلامء لألفندي 1: 152-151. 

طبقات أعام الشيعة آلقا بزرك الطهراين القرن اخلامس 49:2.

)2) يف »ح، د«: )احلسن(.

)3) )بن عمر( مل يرد يف »ح«.

)4) يف »ح«: )متامشيًا(.

)5) )يل( أثبتناها من »ط«.
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فـإذا أنـا بعـّي عليه السـام يتنـاول الطعـام، فقلت: أجب رسـول اهلل صـىل اهلل عليه 
وآلـه.  فقـال: خلـر ُادعـى؟ فقلـت: اهلل ورسـوله أعلم. قـال: فجعل عّي يتمّشـى))) 
وهيـرول عـىل أطـراف أناملـه، حّتـى متّثـل بـن يدي رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآله، 
فجذبـه رسـول اهلل وأجلسـه إىل جنبـه، فرأيتهـام يتحّدثان ويضحـكان، ورأيت وجه 
عـّي قـد))) اسـتنار، فـإذا أنـا بجـام مرّصـع بالياقـوت))) واجلواهـر، وللجـام أربعـة 
أركان، عـىل ركـن منـه مكتـوب: ال إلـه إاّل اهلل، حمّمـد رسـول اهلل، وعـىل الركـن))) 
الثـاين مكتـوب))): ال إلـه إالّ اهلل، حمّمـد رسـول اهلل)))، عـّي ويّل اهلل، وسـيفه عـىل 
الناكثـن والقاسـطن واملارقـن، وعـىل الركـن الثالـث مكتـوب))): ال إلـه إالّ اهلل، 
حمّمـد رسـول اهلل، أّيـده))) بعـّي بـن أيب طالـب عليـه السـام، وعـىل الركـن الرابـع 
مكتـوب))): نجـى املعتقـدون لديـن اهلل، واملوالـون ألهـل بيت رسـول)1)) اهلل، وإذا 
يف اجلـام رطـب وعنـب، ومل يكن أوان الرطب والعنب))))، فجعل رسـول اهلل صىل 

)1) يف »د«: )يمي(.

)2) )قد( مل ترد يف »ط«.

)3) يف »ث، ع«: )باليواقيت(.

)4) )الركن( مل ترد يف »ح، ط«.

)5) )مكتوب( مل ترد يف »ث، ع، د«. 

)6) لفظ اجلالة )اهلل( سقط من »ع«.

)7) )مكتوب( أثبتناها من »ط«.

)8) يف »ع، ط«: )أّيدته(.

)9) )مكتوب( أثبتناها من »ط«.

)10) )رسول( مل ترد يف »ط«.

)11) يف »ح«: )أوانام( بدل )أوان الرطب والعنب(، ومل ترد يف »د«.
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اهلل عليـه وآلـه يـأكل وُيطعـم علّيـًا، حّتـى إذا شـبعا ارتفـع اجلام.

فقال يل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: يا أنس، ترى هذه السدرة؟

قلت: نعم))) يا رسول اهلل. 

فقـال صـىل اهلل عليـه وآلـه: قـد قعد حتتهـا ثاثامئـة وثاثة عـر نبّيـًا، وثاثامئة 
وثاثـة عـر وصّيـًا، ما يف النبّين نبّي أوجه))) منـي، وال يف الوصّين ويّص أوجه))) 

مـن عّي بـن أيب طالب.

إبراهيـم يف وقـاره، وإىل  ينظـر إىل آدم يف علمـه، وإىل  أْن  أراد  أنـس، مـن  يـا 
سـليامن يف قضائـه، وإىل حييـى يف زهـده، وإىل أّيـوب يف صـربه، وإىل اسـامعيل يف 

صدقـه، فلينظـر إىل عـي بـن أيب طالـب عليـه السـام.

يـا أنـس، مـا مـن نبـّي إاّل وقـد خّصـه اهلل تبـارك وتعـاىل بوزيـر، وقـد خّصنـي 
اهلل بأربعـة: اثنـن يف السـامء واثنـن يف األرض، فأّمـا اللـذان يف السـامء فجربئيـل 

وميكائيـل، وأّمـا اللـذان يف األرض))) فعـّي بـن أيب طالـب وعّمـي محـزة«))).

الحديث الثامن والعشرون
أخربنـا القـايض أبـو عـي احلسـن بـن عـي بـن احلسـن الصّفـار بقـراءيت عليـه، 

)1) يف »ط«: )بىل(.

)2) يف »ط«: )هو أوجه وأكرم(.

)3) يف »ط«: )هو أوجه وأكرم(.

)4) يف »ح« زيادة: )فأخي(.

)5) رواه الطربي يف بشارة املصطفى:138- 139/ح89، بسنده عن مصنف هذا الكتاب. وعنه يف 

بحار األنوار 128:39/باب 78 ح16.
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قـال: أخربنـا أبـو عمـر))) بـن مهدي، قـال: أخربنا أبـو))) العباس أمحـد))) بن عقدة، 
قـال: أخربنـا حمّمـد بـن أمحـد بن احلسـن القطـواين)))، قـال: حّدثنا إبراهيـم بن أنس 
األنصـاري، قـال: حّدثنـا إبراهيـم بـن جعفـر بـن عبـد اهلل بـن حممـد بـن مسـلمة)))، 
عـن أيب الزبـر، عـن جابـر بن عبد اهلل األنصـاري، قال: كنّا جلوسـًا عند النبي صىل 

اهلل عليـه وآلـه، فأقبـل عـي بـن أيب طالب عليه السـام.

فقـال النبـي صـىل اهلل عليـه وآلـه: » قـد أتاكـم أخـي«، ثـّم التفـت إىل الكعبـة 
فرهبـا بيـده، وقـال: »والـذي نفـي))) بيـده، إّن هـذا وشـيعته هـم الفائـزون يـوم 

القيامـة«.

ثـّم قـال: »إّنه أولكم إيامنًا، وأوفاكـم بعهد اهلل، وأقومكم بأمر اهلل))) عّز وجّل، 
 وأعدلكـم يف الرعيـة، وأقسـمكم بالسـوّية، وأعظمكم عند اهلل مزّيـة« قال: فنزلت:

)1) يف »ع، ث، ح، ط«: )أبو عمرو( وما يف املتن من »د« وهو موافق للمصادر الرجالية.

انظر: تاريخ بغداد 14:11/رقم 5675. سر أعام النباء 221:17/رقم131.  

)2) )أبو( مل ترد يف »ط«.

)3) )أمحد( أثبتناه من »ح«.

)4) يف »ح«: )القطراين( وما يف املتن مطابق ملا يف مصادر احلديث والرجال.

بن  أمحد  بن  حممد  بإسم  ورد  أنه  إاّل   ،650 265/رقم  احلي:  للعامة  اإلشتباه  إيضاح  انظر:   

احلسن القطواين.

)5) يف مجيع النسخ: )بن مسلم( وما أثبتناه من املصادر الرجالية. 

انظر: الثقات إلبن حبان 62:8. 

)6) يف »د«: )بعثني(.

)7) يف »ح«: )بأمره(.
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ْوَلٰٓئَِك ُهۡم َخۡيُ ٱلَۡبِيَّةِ﴾))))))).
ُ
ٰلَِحِٰت أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ﴿إِنَّ ٱلَّ

الحديث التاسع والعشرون
أخربنـا أبـو عـي حمّمد بـن حمّمد املقـري رمحه اهلل بقـراءيت عليه، قـال: أخربنا))) 
السـيد أبـو طالـب حييى بن احلسـن بـن هـارون العلوي احلسـني اماًء قـال: حّدثنا 
أبـو أمحـد حمّمـد بـن عـي العبـدي))) رمحه اهلل، قـال: حّدثنـا حمّمد بـن جعفـر القّمي، 
قـال: حّدثنـا أمحـد بـن أيب عبـد اهلل الربقـي، قـال: حّدثنـا احلسـن بـن حمبـوب، عـن 
صفـوان بـن حييـى)))، قـال: قـال جعفر بـن حمّمـد عليهام السـام: »مـن اعتصم باهلل 

)1) سورة البينة 7:98.

والطربي  الطويس  ورواه  الزبر.  أيب  عن  بسنده   ،75 585/ح  تفسره:  يف  الكويف  فرات  رواه   (2(

بسندهيام عن أيب عمر بن مهدي يف األمايل: 251- 252/املجلس 9، ح40. وبشارة املصطفى: 

196، ح15 وصفحة 149، ح104، بسنده عن مصنف هذا الكتاب. كشف الغّمة 1: 151و 2: 

23- 24، عن جابر. ورواه من العاّمة: احلسكاين يف شواهد التنزيل 2: 467- 468، ح1139، 

التاسع، ح121، بسنده  املناقب للخوارزمي: 111- 112/الفصل  املتقدم.  عن فرات بسنده 

عن ابن عقدة. تاريخ دمشق البن عساكر 42: 371، بسنده عن أيب عمر بن مهدي، وقد جاء يف 

مجيعها بزيادٍة يف آخره، إاّل يف املورد األول من البشارة، والزيادة هي: قال: )وكان أصحاب حممد 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله إذا أقبل عي عليه السام، قالوا: قد جاء خر الربية(.

)3) يف »ث، ع«: )حّدثنا(.

)4) يف مجيع النسخ: )العبديل( بدل )العبدي( وما يف املتن من املصدر.

زمانه  أهل  أزهد  عن،  ثقة،  ثقة  السابري،  بياع  حممد،  بأيب  يكنى  البجي،  حييى  بن  صفوان   (5(

عنهم،  وروى  السام،  عليهم  الرضا  واإلمام  الصادق  واإلمام  الباقر  لإلمام  توّكل  وأورعهم، 

باملدينة. انظر: رجال النجايش:197- 198. رجال الطويس:359. إختيار  مات سنة 210هـ 

معرفة الرجال 792:2/ ح961.
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عـّز وجـّل ُهـدي، ومـن تـوكّل عـىل اهلل عـّز وجـّل ُكفـي، ومـن قنع بـام رزقـه اهلل عّز 
وجـّل ُأغنـي، ومـن اّتقـى اهلل عـّز وجـّل نجـى، فاّتقـوا اهلل عبـاد اهلل مـا اسـتطعتم، 
وأطيعـوا وسـّلموا األمـر ألهلـه ُتفلحـوا)))، واصـربوا، إّن اهلل مـع الصابريـن ﴿َوَل 

﴾))) اآلية. نُفَسـُهۡمۚ
َ
نَسـىُٰهۡم أ

َ
َ فَأ ِيَن نَُسـواْ ٱللَّ تَُكونُـواْ َكٱلَّ

ُهـُم  ٱۡلَنَّـةِ  ۡصَحٰـُب 
َ
أ ٱۡلَنَّـةِۚ  ۡصَحٰـُب 

َ
َوأ ارِ  ٱنلَـّ ۡصَحٰـُب 

َ
أ يَۡسـَتوِٓي  ﴿َل 

السـام. عليـه  طالـب  أيب  بـن  عـي  شـيعة  وهـم  ٱۡلَفآئِـُزوَن﴾))) 
حّدثنـي بذلـك أيب، عـن أبيـه)))، عـن أّم سـلمة - زوج))) النبـي صـىل اهلل عليـه 
وآلـه - أّنـا قالـت: أقـرأين رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه: ﴿اَل َيْسـَتِوي َأْصَحـاُب 

ِة﴾ اآليـة، فقلـت: يـا رسـول اهلل، مـن أصحـاب النار؟ اِر َوَأْصَحـاُب اجْلَنَـّ النَـّ
قال: هم))) ُمبغضوا عّي وذّريته ومنقصوهم))). 

فقلت: يا رسول اهلل، ومن الفائزون منهم؟
قال: شيعة عّي هم الفائزون«))).

)1) يف »ح«: )تصلحوا(.

)2) سورة احلر 19:59.

)3) سورة احلر 20:59.

)4) يف »ح«: )جّدي(.

)5) يف » ح، ط، د«: )زوجة(. 

)6) )هم( مل ترد يف »ث، ع«.

)7) )ومنقصوهم( مل ترد يف »ح، ط«.
)8) رواه الطربي يف بشارة املصطفى:155- 156/ح115، بسنده عن مصنّف هذا الكتاب، وعنه 
الربهان 346:5/ســورة احلر،  باب 37، ح 92. ويف   /400 - 399 األنوار 66:  يف بحار 

ح10637، عن كتابنا هذا.
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الحديث الثالثون
أخربنـا عبـد الـرّزاق بـن أمحـد بـن مـردك أبـو الفتـح بقـراءيت عليـه بعد مـا كتبه 
يل بخّطـه، قـال: حّدثنـا أبـو عبـد اهلل حمّمد بـن جعفر))) بـن الفضل املقري بفسـطاط 
مـر، قـال: حّدثنـا إبن رشـيق))) العـدل، قـال: حّدثنا حمّمد بـن رزيق بـن جامع))) 
املدينـي)))، قـال: حّدثنـا))) أبـو احلسـن سـفيان بـن بـر األسـدي الكـويف، قـال: 
حّدثنـا عـي بـن هاشـم، عـن حمّمـد بـن عبيد اهلل بـن أيب رافـع، عـن أبيـه)))، عن عي 
ابـن أيب رافـع)))، عـن أيب ذر ريض اهلل عنـه، قال: قال رسـول اهلل صـىل اهلل عليه وآله 
لعـّي بـن أيب طالب عليه السـام: »أنـت أّول من آمن يب، وأنـت أّول من يصافحني 
يـوم القيامـة، وأنـت الصّديـق األكرب، والفـاروق األعظـم)))، الذي تفـرق بن احلّق 

)1) يف »د«: )بن أيب جعفر(.
)2) يف »ث، ع«: )إبن رشق( ويف »ح، ط، د«: )إبن رستق( وما يف املتن أثبتناه من املصادر الرجالية.

انظر: تاريخ إبن معن:25/رقم 6. تذكرة احلفاظ للذهبي 959:3/رقم55903.  
)3) يف »ث، ع، ط«: )زريق بن جامع( ويف »ح«: )ذريق بن جامع( ويف »د«: )زريق أبو جامع( وما 

أثبتناه من مصادر احلديث والرجال، وقد مّرت اإلشارة يف احلديث الثاين.
مصادر  ومن  نسخ  ثاث  من  هناك  لقبه  صححنا  وقد  الثاين،  احلديث  سند  يف  )املديني(  ورد   (4(
ولكننا صححناه وفق  النَُسخ،  )املدين( ويف مجيع  بلقب  هنا  قد ورد  أنه  مع  والرجال،  احلديث 

املعطيات السابقة، فراجع.

)5) يف »ث« زيادة: )حممد بن(.

)6) )أبيه( مل ترد يف »د«.

)7) يف »ث، ع«: )عي بن رافع( ويف »ح، د«: )عن أيب رافع( وما أثبتناه من »ط« وهو مطابق للمصادر 

الرجالية. ُانظر: رجال النجايش:7/رقم2.

)8) يف »ث، ع، ح، د«: )أنت الفاروق(.
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والباطـل، وأنـت يعسـوب املؤمنن، واملال يعسـوب الكّفـار«))).
الحديث الواحد والثالثون

أخربنـا أبـو القاسـم عبـد العزيـز بـن حمّمـد الشـعري بقـراءيت عليـه، قـال: 
أخربنـا أبـو عبـد اهلل احلسـن بـن جعفـر اجلرجـاين، قـال: أخربنـا أبو بكـر حمّمد بن 
احلسـن بـن صالـح السـبيعي بحلـب)))، قـال: حّدثنـا أمحـد بن محـاد))) بن سـفيان 
القـايض، قـال: حّدثنـا أبـو بر))) األمحـدي)))، قـال: حّدثنـا أمحد بن عبـد الرمحن 
الذهـي الكـويف، قـال: حّدثنا عبد الرمحن بن راشـد األسـدي املقري، قـال: حّدثنا 
اسـحاق بـن يعقـوب العّطـار، عـن عبـد اهلل بـن حمّمد بن عقيـل، عن جابـر بن عبد 
اهلل، قـال: قـال رسـول اهلل صـىل اهلل عليه وآله لعّي بن أيب طالب عليه السـام: »يا 
عـي، إّن النـاس ُخلقـوا مـن شـجر شـّتى، وُخلقـت أنـا وأنـت من شـجرة واحدة، 
ٰٞت ّمِۡن  َتَجٰـوَِرٰٞت وََجنَّ ۡرِض قَِطـٞع مُّ

َ
وذلـك بـأّن اهلل تبـارك وتعـاىل قـال: ﴿َوِف ٱۡل

ۡعَنٰـٖب َوَزۡرٞع َوَنِيـٞل ِصۡنـَواٞن وََغـۡيُ ِصۡنـَواٖن يُۡسـَىٰ بَِمـآءٖ َوِٰحـٖد﴾))) هكـذا 
َ
أ

)1) رواه الطربيس يف إعام الورى 361:1/الركن الثاين، الباب الرابع، الفصل األول، عن أيب ذر. 
والطربي يف بشارة املصطفى: 165/ح 130، بسنده عن مصنف هذا الكتاب. وحممد بن سليامن 
الكويف يف مناقب اإلمام أمر املؤمنن عليه السام 277:1/ح191، بسنده عن حممد بن عبيد 
يسر يف  وبإختاف  ابن رشيق.  بسنده عن  دمشق 42:42،  مدينة  تاريخ  وابن عساكر يف  اهلل. 
إرشاد املفيد 1: 31 - 32. وإختيار معرفة الرجال 1: 113- 115/ح51، بسندهيام عن أيب ذر. 

وكنز الفوائد للكراجكي:121، عن أيب ذر وسلامن.
)2) يف »ع«: )بحّلة(.

)3) يف »د«: )أمحد بن عامرة(.
)4) يف »ح«: )بشر(.

)5) يف »ث، ع«: )األمحري(.

)6) الرعد 4:13.
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قرأها))) رسـول اهلل صىل اهلل عليه وآله))).
الحديث الثاني والثالثون

أخربنـا أبـو إسـحاق إبراهيـم بـن القاسـم بـن نفيـع))) السـكاكي قـراءة عليـه، 
قـال: حّدثنـي أبـو عبـد اهلل احلسـن بـن حمّمـد بن احلسـن املـؤّدب إماًء مـن حفظه، 
قـال: حّدثنـا أبـو عبـد اهلل حمّمد بن أمحـد بن عبد األعـىل بن القاسـم األندلي إماًء 
مـن حفظـه بنيسـابور، قال حّدثنـا: عي بن مرزبـان)))، قال: حّدثنا حمّمد بن احلسـن 
الكرمـاين، خـادم أنـس بـن مالـك، عـن أنـس، قـال: قـال رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه 

وآلـه: »لـو كان بعـدي نبـّي لـكان عي بـن أيب طالـب عليه السـام«))).
قـال مؤّلـف هـذا الكتـاب عفـى اهلل عنـه: والـذي يشـهد بصّحة هـذا احلديث، 
وهـو غـر معـدود يف مجلـة األربعـن، مـا))) أخربنـا أبـو جعفـر حمّمـد بـن عـي بـن 

)1) يف »ع«: )قرء( ويف »د«: )أقرءها(.
الوحي:242/ح  البطريق يف خصائص  البيان 11:6، عن جابر. وإبن  الطربيس يف جممع  )2) رواه 
192، عن عبد الرمحن بن راشد. وحممد بن سليامن الكويف يف مناقب اإلمام أمر املؤمنن عليه 
السام 476:1/ح381، بسنده عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل، ومل ترد يف آخره اآلية. واحلسكاين 
يف شواهد التنزيل 375:1/ ح395. واحلاكم يف املستدرك 241:2/تواضعه، بسندهيام عن عبد 

الرمحن بن راشد.

)3) يف »ث، ع«: )نجي( ويف »ح، ط، د«: )جمي(، وما يف املتن من لسان امليزان البن حجر 92:1/

رقم )265).

)4) )عي بن مرزبان( مل يرد يف »ح، ط«.

)5) رواه بإختاٍف يسر القمي يف تفسره 1: 293. والطويس يف األمايل: 548/املجلس 20، ح4، 

عن أيب ذر.

)6) ويف »ح«: )إّنه( ويف »ط«: )قال(.
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احلسـن))) اخلبـازي بقـراءيت عليـه - بقـم - قـال: أخربنـا أبـو احلسـن حمّمـد بن أمحد 
ابن عي بن احلسـن))) بن شـاذان قراءة عليه، يف شـهر اهلل املبارك رمضان سـنة أربع 
وعريـن وأربعامئـة، قـال: حّدثنـي القايض املعاىف بـن زكريا النهـرواين، إماًء))) يف 
جامـع الرصافـة، قـال: حّدثنـا حممـد بن مزيـد)))، قال: حّدثنـي أبو كريـب حمّمد بن 
العـاء، قـال: حّدثنـا إسـامعيل بـن صبيح، قـال: حّدثنا أبـو أويس)))، عـن حمّمد بن 
املنكـدر، عـن جابـر بـن عبـد اهلل، قـال: قـال رسـول اهلل صـىل اهلل عليه وآلـه لعّي بن 
أيب طالـب عليـه السـام: »أمـا تـرىض أن تكون منّـي بمنزلة هارون من موسـى، إاّل 

أّنـه النبّي بعـدي، ولـو كان لكنته«))).

)1) يف »ع«: )احلسن(.

)2) يف »ع«: )احلسن( ويف »ط« زيادة: )احلسن بن احلسن(.

)3) عبارة: )بن زكريا النهرواين، إماًء( مل ترد يف »ث«.

)4) يف »ث، ح، ط، د«: )بريد( ويف »ع«: )يزيد(، وما يف املتن أثبتناه من املصادر الرجالية. 

انظر: تاريخ بغداد 4: 55- 56/رقم1692. سر أعام النباء 41:15/رقم 23.  

)5) يف »ح، د ، ط«: )أبو إدريس(، وما يف املتن من »ث، ع« وتؤيده املصادر التالية: رجال الطويس: 

 -166  :15 للمزي  الكامل  هتذيب   .114:1 ماكوال  البن  الكامل  إكامل   .3147 232/رقم 

167/رقم3361. هتذيب التهذيب البن حجر 5: 245- 246/رقم477.

)6) رواه ابن شاذان يف مائة منقبة:91/املنقبة 57، عن املعايف بن زكريا بإختاٍف يسر. والطويس يف 

أمايل:598/املجلس 26 ح16، بسنده عن حممد بن مزيد. والكراجكي يف كنز الفوائد:283، 

عن ابن شاذان بالسند املتقدم. تاريخ بغداد 56:4، بسنده عن أيب كريب، جتدر اإلشارة إىل أن 

املصنف يروي هذا احلديث بواسطة واحدة عن إبن شاذان.
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الحديث الثالث والثالثون
أخربنـا القـايض أبـو احلسـن))) اسـامعيل بـن صاعد بـن حمّمد قـراءة عليـه، قال: 
أخربنـا أبـو عمـر))) عبـد الواحـد بـن حمّمـد - ببغـداد - قـال: أخربنـا أبو العبـاس بن 
عقـدة احلافـظ، قـال: حّدثنـا أمحـد بـن حييـى بـن زكريـا، قـال: حّدثنـا عبـد الرمحن بن 
رشيـك النخعـي، قـال: حّدثنـا أيب، عـن أيب اسـحاق، عـن عبـد اهلل مـوىل ُاّم سـلمة 
 - زوج النبـي صـىل اهلل عليـه وآلـه - أّنـا قالـت: مّلـا))) نزلـت هـذه اآليـة يف بيتهـا)))
ۡهَل ٱۡلَۡيـِت َوُيَطّهَِرُكـۡم َتۡطِهٗيا﴾))) 

َ
ُ ِلُۡذهِـَب َعنُكـُم ٱلرِّۡجَس أ ﴿إِنََّمـا يُرِيـُد ٱللَّ

أمـرين رسـول اهلل أن أرسـل إىل عـّي وفاطمـة واحلسـن واحلسـن عليهم السـام، فلاّم 
أتوه اعتنق علّيًا بيمينه، واحلسـن بشـامله، واحلسـن))) عىل بطنه وفاطمة عند رجله))) 
ثـّم قـال: »اللهـّم هـؤالء أهـي))) وعـريت فأذهـب عنهـم الرجـس وطّهرهـم تطهرا« 
قاهلـا ثـاث مـّرات، قلـت: فأنـا يا رسـول اهلل؟ قـال:» إّنك عىل خـر إن شـاء اهلل«))).

)1) يف »ث«: )احلسن( وما يف املتن من بقية النسخ، وهو مطابق للمصادر الرجالية. 
انظر: تاريخ نيسابور البن إسامعيل الفاريس:181/رقم 308.  

)2) يف »ح«: )عمرو(، وما يف املتن من بقية النسخ، وهو مطابق للمصادر التارخيية الرجالية. انظر: 
تاريخ بغداد 14:11/رقم 5675. سر أعام النباء للذهبي 17: 221- 222/رقم131.

)3) )مّلا( سقطت من »ث، ع«.

)4) )يف بيتها( مل ترد يف »ح«.

)5) سورة األحزاب 33:33.

)6) عبارة: )فلام أتوه .... واحلسن( سقطت من »ث«.

)7) يف »ع، ح، د«: )رجليه(.

)8) يف »ح«: )أهل بيتي( بدل )أهي(.

 9) رواه الطويس يف األمايل:263- 264/املجلس10ح20، عن أيب عمر. واحلسكاين يف الشواهد(
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الحديث الرابع والثالثون
أخربنـا أبـو عـي احلسـن بـن حمّمـد بـن مـردك الكاتـب بقـراءيت عليـه، قـال: 
أخربنـا السـّيد أبـو طاهـر احلسـن بـن حمّمـد بـن احلسـن بـن محـزة العلـوي العبـايس 
رمحـه اهلل بقـراءيت عليـه، قـال: أخربنـا أبـو عبـد اهلل حمّمـد بـن عي بـن عمر بـن حمّمد 
العسـي القزوينـي بالـري، قـال: حّدثنـا حمّمـد بـن حمّمـد بـن حامـد، قـال: حّدثنـا 
حمّمـد بـن سـليامن بـن إسـحاق أبـو بكـر املقـري - بمدينـة ُخوي - قـال: حّدثنـا أبو 
املخّفـف البغـدادي، َقـِدم علينـا وقـد أتـى عليه مائـة وعرة سـنة، قـال: حّدثنا عبد 
اهلل بـن هليعـة)))، قـال: حّدثنـي حيـي بـن عبـد اهلل املعافـري)))، عن أيب عبـد ا لرمحن 
احلبـي)))، عـن عبـد اهلل بـن عمـرو بـن العـاص، أّن رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه 
قـال يف مرضـه: »ادُع يل أخـي«، فُدعـي لـه عـي بـن أيب طالـب عليه السـام، فسـره 

بثوبـه وأكـّب عليه.

95:2/ ح720، بسنده عن أمحد بن حييى. وإبن عساكر يف تاريخ دمشق 143:14، بسنده 

 ،157 السام 1:  املؤمنن عليه  أمر  الكويف يف مناقب اإلمام  أبن عقدة. وبإختاٍف يسر  عن 

ح92، بسنده عن عمر بن أيب سلمة ربيب النبي صىل اهلل عليه وآله.

الكامل للمزي  انظر: هتذيب  أثبتناه من »ث، ع«.  )البهيقة( وما  )1) يف »ح، ط«: )اهليقة( ويف »د«: 

488:15/رقم3513. سر أعام النباء للذهبي 8: 11 - 12/رقم4.

)2) يف »ع، ح، ط، د«: )محزة بن عبد اهلل املغافري( ويف »ث«: )محزة( فقط، وما أثبتناه من مصادر 

الرجال. ُانظر: الثقات إلبن حبان 235:6. هتذيب الكامل للمزي 489:7/رقم 1585.

أثبتناه من مصادر  النسخ: )اجلبي(، وما  باقي  ترد يف »ث« ويف  مل  الرمحن احلبي(  )3) )عن أيب عبد 

الرجال. انظر: التاريخ الكبر 226:5/رقم 739. الثقات إلبن حبان 51:5. إكامل الكامل البن 

ماكوال 229:3.
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فّلـام خـرج مـن عنـده، قيـل: مـا قـال لـك؟ قـال: »عّلمنـي رسـول اهلل صىل اهلل 
عليـه وآلـه ألـف بـاب، ففتـح يل عـن كّل بـاب ألف بـاب«))).

الحديث الخامس والثالثون
أبـو يعقـوب يوسـف بـن حمّمـد بـن يوسـف اخلطيـب بقـراءيت عليـه  أخربنـا 
- هبمـدان - قـال: أخربنـا أبـو احلسـن أمحـد بـن حمّمـد بـن موسـى بـن هـارون بـن 
الصلـت))) - ببغـداد - قـال: حّدثنـا أمحـد - يعنـي إبن عقـدة احلافظ - قـال: حّدثنا 
يعقـوب بـن يوسـف بـن زيـاد بن الـرى الضبي، قـال: حدثنـا أبو غّسـان مالك بن 
إسـامعيل، قـال: حّدثنـا إبراهيـم بـن يوسـف، أي))) إبن أيب اسـحاق، عـن أبيه، عن 
عـاّمر الدهنـي، عـن عبـد اهلل بـن ثاممـة)))، قـال: سـمعت علّيـًا عليـه السـام يقـول: 
»أنـا عبـد اهلل وأخـو رسـول اهلل، مل يقلهـا أحـٌد قبـي، وال يقوهلـا أحـد بعـدي ]إاّل 

الرمحن،  عبد  أيب  عن  بسنده  ح23،  املائة،  إىل  الواحد  643/باب  اخلصال:  يف  الصدوق  رواه   (1(

بزيادة. ورواه من العاّمة ابن عساكر يف تاريخ دمشق 42: 385، بسنده عن ابن هليعة، بزيادة. 

482 - 483. وقد ورد  األعتدال 2:  ميزان  24. ويف  النباء 8:  أعام  الذهبي يف سر  وكذا 

حديث األلف ألف باب بزياداٍت ُأخرى وبإختاٍف وبإسانيٍد خمتلفة يف كثر من مصادر اخلاّصة 

والعاّمة فراجع.

)2) يف »ح، ط، د«: )الصائغ( وما يف املتن من »ث، ع« ويؤيد ذلك مصادر الرجال. 

انظر: أمل اآلمل للحر العامي 27:2/رقم 71. تاريخ بغداد 134:5/رقم 2555. سر أعام   

النباء للذهبي 187:17/رقم 108.

)3) )بن زياد..... يوسف أي( سقطت من »ح، ط«.

)4) يف »ح، د«: )أيب عبد اهلل بن الزبر( ويف »ط«: )عبد اهلل بن الزبر( وما يف املتن من »ث، ع« وتؤيده 

املصادر الرجالية. انظر: التاريخ الكبر للبخاري 59:5. الثقات البن حبان 19:5.
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كـّذاب مفـٍر[)))«))).

الحديث السادس والثالثون
حّدثنـا أبـو القاسـم عبـد العزيـز بـن حمّمـد بـن عبـد العزيـز الشـيخ الصائـن))) 
رمحـه اهلل لفظـًا - بقـم - يف ذي احلجة سـنة أربـع وأربعن وأربعامئـة)))، قال: حّدثنا 
الشـيخ املفيـد أبـو عبـد اهلل حمّمـد بـن حمّمـد بـن النعـامن ريض اهلل عنـه، قـال: حّدثنـا 
أبـو احلسـن عـي بـن بـال املهلبـي، قـال: حّدثنـا أبـو أمحـد العبـاس بـن الفضـل بن 
جعفـر األزدي املكـي - بمّكـة))) - قـال: حّدثنـا عي بن سـعيد بن بشـر))) الرازي، 
قـال: حّدثنـا عـي بـن عبـد الواحـد، عـن حمّمـد بـن أبـان، قـال: حّدثنـا حمّمـد بـن 

)1) ما بن املعقوفتن أثبتناه من مصادر احلديث.

)2) رواه النعامن املغريب يف رشح األخبار للنعامن املغريب 1: 191/ح149، عن حّبة العرين. والشيخ 

املفيد يف الفصول املختارة: 139 و 168. وحممد بن سليامن الكويف يف مناقب اإلمام أمر املؤمنن 

عليه السام 1: 308/ح227، بسنده عن رجل من األزد و 349/ح275 و 358/ح286، 

497/ح16، بسنده عن زيد بن وهب.  بسنده عن حبة العرين. وابن أيب شيبة يف املصنف 7: 

وابن عبد الرب يف الدرر:91، بسنده عن زيد. وابن عساكر يف تاريخ دمشق 42: 60، بسنده عن 

ابن ثاممة. وقد ورد احلديث بزيادات يف مصادر كثرة فراجع.

)3) يف »ح، ط، د«: )الضائن( وما يف املتن من »ث، ع«. 

العامي  للحر  اآلمل  أمل  الــديــن:79/رقــم233.  ملنتجب  الفهرست  التالية:  املصادر  انظر   

152:2/رقم444.

)4) )وأربعامئة( سقطت من »ث، ع، ط، د«.

)5) يف »ث، ع«: )بمر(.

)6) يف »ث، ع، ح، ط«: )بر(، وما يف املتن من »د«، وتؤيده املصادر التالية: تاريخ مدينة دمشق البن 

عساكر 510:41/رقم 4916. سر أعام النباء للذهبي 145:14/رقم80.
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سـابق)))، قـال: حّدثنـا عامر بن سـّيار)))، عـن أيب الصباح، عـن أيب مهام، عن كعب 
األحبـار)))، قـال: جـاء عبـد اهلل بن سـام))) إىل رسـول اهلل قبـل أن ُيسـلم، فقال: يا 

حمّمـد، مـا اسـم عـّي فيكم.
فقال له النبي صىل اهلل عليه وآله: »عّي عندنا الصّديق األكرب«. 

فقـال عبـد اهلل: أشـهد أن ال إلـه إاّل اهلل، وأشـهد أّن حمّمدًا رسـول اهلل، إّنا لنجد 
يف التـوراة: حمّمـد نبـّي الرمحة، وعّي مقيـم احلّجة))).

الحديث السابع والثالثون
أخربنـا أبـو العبـاس أمحـد بـن إبراهيـم بـن عبـد اهلل الفقيـه الصّفـار السـاوي 
بقـراءيت عليـه بسـاوة، قـال: أخربنـا أبو عي احلسـن بن أمحد بـن إبراهيم بن احلسـن 
ابـن حمّمـد بـن شـاذان قـراءة عليه فأقـّر به)))، قـال: أخربنـا القايض أبو بكـر أمحد بن 

)1) يف »ث«: )حممد بن متام بن سابق( وقد سقط من »ع«، وما يف املتن تؤيده املصادر التالية: الطبقات 

الثقات إلبن حبان  للبخاري 111:1/رقم316.  الكبر  التاريخ  الكربى إلبن سعد 324:7. 

.61:9

)2) يف »ح، د«: )سيان(.

)3) يف »ث، ع، د«: )احلرب( ويف »ح«: )اخلر(.

)4) عبد اهلل بن سام بن احلارث من بني قينقاع، كان حربًا قبل أن يسلم، مات سنة 43هـ، اسمه يف 

اجلاهلية احلصن، وذكر الطويس أّنه ممّن روى عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله.

انظر: رجال الطويس:42. الثقات إلبن حبان 228:3.  

)5) رواه املفيد يف أماليه:106 - 107/املجلس 12/ح6، بسنده املذكور يف املتن. وابن شهر آشوب 

يف املناقب 286:2/باب تعريف باطنه، فصل يف أنه الصديق، عن كعب. وكذا ابن جرب يف نج 

اإليامن: 514.

)6) يف »ح«: )القايض( بدل قوله )بن احلسن.... فأقّر به( ويبدو أنه سقط.
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كامـل بـن خلـف بن شـجرة قراءة عليـه، قال: حّدثنا القاسـم بن العبـاس املعري، 
قـال: حّدثنـا زكريـا ابـن حييـى اخلزاز املقـري، قـال: حّدثنا إسـامعيل بن عّبـاد، قال: 
حّدثنـا رشيـك، عـن منصـور، عـن إبراهيـم)))، عـن علقمـة، عـن))) عبـد اهلل، قـال: 
خـرج رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه مـن بيـت زينـب بنت جحـش، وأتى بيـت ُام 
سـلمة - وكان يومهـا مـن رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه - فلم يلبـث أن جاء عي 
ابـن أيب طالـب عليـه السـام، فـدّق البـاب دّقًا خفيفـًا، فأثبـت النبي الـدّق وأنكرته 

سلمة. ُاّم 

فقال هلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله:» قومي فافتحي الباب له«. 

فقالـت: يـا رسـول اهلل، مـن هـذا الـذي بلـغ مـن خطـره مـا أفتـح لـه البـاب 
باألمـس. اهلل  كتـاب  مـن  آيـة  يّف  نزلـت  وقـد  بمعاصمـي،  وأتلّقـاه))) 

فقـال هلـا النبـّي صـىل اهلل عليه وآلـه كهيئة املغضـب: » إّن طاعة الرسـول طاعة 
بنـزق)))  ليـس  بالبـاب))) رجـًا  إّن  اهلل،  فقـد عـى  اهلل  اهلل، ومـن عـى رسـول 
بُّـُه اهلل ورسـوله، مل يكـن ليدخـل حّتـى ينقطـع  وال علـق)))، حيـّب اهلل ورسـوله وحُيِ

)1) يف »ث، ع« )بن إبراهيم( وما أثبتناه من باقي النسخ ومن املناقب للخوارزمي.

)2) يف »ح« زيادة: )جابر بن(. 

)3) )وأتلقاه( مل ترد يف »ح«.

)4) يف »ح، ط، د«: )يف الباب(.

)5) يف »ح«: )برق(، والنزق: من اخلّفة والطيش. الصحاح للجوهري 4: 326، )نزق(.

)6) قيل العلق: اخلرق، واخلرق: إذا محق أو حتامق، أو خرق باليء: جهله ومل حيسن عمله.

انظر: العن للفراهيدي 4: 150)خرق(.   

وقيل: رجل ذو معاق: أي شديد اخلصومة. الصحاح للجوهري 290:4 )علق(.  
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الوطـي«.
قالـت: فقمـت وأنـا أختـال يف املـي وأقـول: بـّخ بـّخ مـن ذا الـذي حيـّب اهلل 
ورسـوله، وحُيِبُّـُه اهلل ورسـوله، ففتحـت البـاب، فأخذ بعضـاديت البـاب، حّتى إذا مل 
يسـمع حّسـًا وال حركـة ورصت يف ِخـدري اسـتأذن فدخـل، فقال رسـول اهلل صىل 

اهلل عليـه وآلـه: »يـا ُاّم سـلمة، أتعرفينـه؟«.
قلت: نعم يا رسول اهلل، هذا عي بن أيب طالب عليه السام. 

قـال: »صدقـت سـّيٌد ُاحّبـه، حلمـه مـن حلمـي، ودمـه مـن دمـي، وهـو عيبـة 
علمـي.

اسمعي واشهدي، وهو قاتل الناكثن والقاسطن واملارقن من بعدي.
فاسمعي))) واشهدي، وهو قايض عدايت.

فاسمعي واشهدي، وهو واهلل حميي سنّتي.
فاسـمعي واشـهدي، لـو أّن عبـدًا عبـد اهلل ألـف عـام وألـف عـام))) بعـد ألـف 
عـام وألـف عـام))) بـن الركـن واملقـام، ثـّم لقـى اهلل عـّز وجـّل مبغضـًا لعـّي بن أيب 

طالـب وعرتـه، ألكّبـه اهلل تعـاىل عـىل منخريـه يـوم القيامـة يف النـار«))).

)1) مل ترد يف »ث، ع، د« ويف »ح«: )فاشهدي واسمعي(.
)2) عبارة: )وألف عام( مل يرد يف »ح، د«.
)3) عبارة: )وألف عام( مل يرد يف »ح، د«.

خمترًا،  رواه  هنا، وممن  أورده  مما  وأتم  أطول  فهو  وإالّ  بإختصار،  املصنف  رواه  احلديث  هذا   (4(
وباختاٍف يسر عاّم يف كتابنا هذا: حممد بن احلسن القّمي يف العقد النضيد: 55- 56/ح42، 
عن عبد اهلل بن مسعود. وكذا األربي يف كشف الغمة 1: 90. ومن العاّمة اخلوارزمي يف كتاب 
املناقب: 86 - 88/الفصل السابع/ح77، بسنده عن زكريا بن حييى. وابن عساكر يف تاريخ 
                    .دمشق 42: 470- 471، بسنده عن أيب عي احلسن بن أمحد
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الحديث الثامن والثالثون
أخربنـا القـايض أبـو نـر أمحـد بن احلسـن بـن الكّسـار الدينـوري، فيـام كتب 
إيلَّ يف شـّوال سـنة مخـس وثاثـن واربعامئـة، قـال: أخربنـا احلسـن بـن حمّمـد بـن))) 
حبيـش املقـري، قـال: حّدثنـا أبـو بكـر حمّمـد بـن عي بـن عبـد اهلل، قال: قـرأت عىل 
احلسـن بـن عـي القّطـان، قـال: حّدثنا بعـض أصحابنا، قـال: حّدثنا رجـل من أهل 
مـر يقـال لـه: طسـم)))، قـال: قـال أبـو حذيفة موسـى بـن مسـعود، عن أبيـه، عن 
ۡحَرۡيـِن يَۡلَتقَِيـاِن ١٩ بَۡيَنُهَما  سـفيان الثـوري))) يف قـول اهلل عـّز وجـّل: ﴿َمـَرَج ٱۡلَ
بَـۡرَزٞخ لَّ َيۡبغَِيـاِن﴾))) قـال: عـّي وفاطمـة))) ]بحـران مـن العلـم عميقـان ال يبغي 

 ورواه بتاممه بإختاف يسر فيام بن هذه املصادر: النعامن املغريب يف رشح األخبار 1: 203-   
عن  بسنده  202/ح531،   -197  :2 عباس،  ابن  عن  جبر،  بن  سعيد  عن  207/ح170، 

موسى بن غسان، عن ابن عباس. والشيخ الصدوق يف علل الرائع 1: 64- 66/باب 54/
  ح3، بسنده عن عباية األسدي. وكذا السيد ابن طاووس يف التحصن: 564 - 566/القسم 
األول، باب 21. ويف اليقن: 331 - 334، وصفحة: 368 - 371. مناقب اإلمام أمر املؤمنن 

عليه السام البن سليامن الكويف 1: 366 - 369/ح293، بسنده عن سعيد بن جبر.

)1) يف »ح« زيادة: )أيب(.

)2) مل نعثر عىل ترمجة له.

)3) روي احلديث يف مصادرنا الشيعية عن اإلمام جعفر الصادق عليه السام، روي يف كتب املخالفن 

عن كثرين، والذي ال شك فيه أن هؤالء سمعوه من املعصوم، سواء أكان النبي صىل اهلل عليه 

وآله أو أمر املؤمنن عليه السام أو اإلمام الصادق عليه السام، بدليل أن ابن شهرآشوب رواه 

يف املناقب عن اإلمام الصادق عليه السام بسنده عن الثوري املذكور هنا.

)4) سورة الرمحن 55: 19- 20.

)5) يف املخطوط: )فاطمة وعّي( وما أثبتناه من املصادر.
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ـُرُج ِمۡنُهَمـا ٱللُّۡؤلُـُؤ َوٱلَۡمرَۡجـاُن﴾))) قـال: احلسـن  أحدمهـا عـىل صاحبـه[))) ﴿َيۡ
واحلسـن))).

الحديث التاسع والثالثون
أخربنـا أبـو الوليـد احلسـن بـن حمّمـد))) البلخـي احلافـظ بقـراءيت عليـه، قـال: 
أخربنـا حمّمـد بـن عـوف، قـال: أخربنـا احلسـن بـن منـر، قـال: حّدثنـا أبـو العبـاس 
أمحـد بـن عامـر، قـال: حّدثنـا أبـو حاتـم حمّمـد بـن إدريـس احلنظـي الـرازي، قـال: 
إمـاء يف أّيـام هشـام))) بـن عـامر وهـو يسـمع منـه، قـال: حّدثنـا عبـد العزيـز بـن 
اخلّطـاب، قـال: حّدثنـا عـي بن القاسـم، عن حمّمد بـن عبيد اهلل))) بـن أيب رافع، عن 

)1) ما بن املعقوفتن أثبتناه من املصادر.

)2) سورة الرمحن 22:55.
)3) روت اخلرب املصادر التالية، كٌل بإسناده عن اإلمام الصادق عليه السام: تفسر القمي2: 344/
آل  مناقب  65/ح96.  اخلصال:  بزيادٍة.  ح600   ،460 الكويف:  فرات  تفسر  الرمحن.  سورة 
من  ورواه  السام.  عليها  الزهراء  فاطمة  مناقب  101/باب   :3 شهرآشوب  البن  طالب  أيب 
العاّمة كام ورد يف املخطوط: الثعلبي يف الكشف والبيان 9: 182، بسنده عن احلسن بن حممد 
بن حبيش املقري. ورواه بزيادٍة ابن املغازيل يف مناقب عي بن أيب طالب عليه السام: 294/
284/ح918،  التنزيل 2:  ح369، بسنده عن أيب سعيد اخلدري. وكذا احلسكاين يف شواهد 
بسنده عن الضحاك و285/ح919، بسنده عن سلامن الفاريس و286/ح920، بسنده عن ابن 

عباس و 287/ح921، بسنٍد آخر عن ابن عباس، وكذا 289/ح923.

)4) يف »ح«: )السيد احلسن بن عي( بدل )أبو الوليد احلسن بن حمّمد(.

)5) يف »ط«: )قال: أخربين أبو هشام( بدل )إماء يف أيام هشام(.

)6) يف »ث، ع، ط، د«: )حممد بن عبيد( وما أثبتناه من »ح« وتؤيده املصادر التالية: رجال النجايش: 

353. الثقات إلبن حبان 400:7.
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أيب عبيـدة))) بـن حمّمـد بـن عـاّمر بـن يـارس ريض اهلل عنـه، عـن أبيـه، عن))) عـامر بن 
يـارس ريض اهلل عنـه)))، قـال: قـال رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه: »ُاويص من آمن 
يب وصّدقنـي بواليـة عـي بـن أيب طالب عليه السـام، فمن تواّله فقـد تواّلين، ومن 
تـواّلين فقـد تـوىّل اهلل عـّز وجـّل، ]ومـن أحبـه فقـد أحبنـي ومـن أحبنـي فقـد أحب 
اهلل[))) ومـن أبغضـه فقـد أبغضنـي، ومـن أبغضنـي فقـد أبغـض اهلل عـّز وجـّل«))) 

صـدق اهلل ورسـوله))).

)1) يف »ح«: )عن أبيه، عن أيب رافع( بدل من )عن أيب عبيدة(.

)2) )عن( سقطت من »ث، ع، د«.

)3) )عن أبيه، عن عاّمر بن يارس( سقطت من »ط«.

)4) ما بن املعقوفتن أثبتناه من املصادر.

)5) رواه النعامن املغريب يف رشح األخبار 1: 221/ح206، عن عامر بن يارس، بإختصار، ويف 232 - 

233/ح223، عن حممد بن عبيد اهلل، بزيادة يف آخره. والطويس يف أماليه: 248/جملس 9/ح29، 

بسنده عن عي بن القاسم. والطربي يف بشارة املصطفى: 171/ح140، بسنده عن مصنّف هذا 

الكتاب )النيشابوري(، و194/ح10، بسنده عن حممد بن عبيد اهلل، و239/ح20، بسنده عن عبد 

العزيز بن اخلطاب، وكذا 248/ح39. وكذا منتجب الدين بن بابوية يف األربعن: 37- 38/ح14، 

بإختصار. والكويف يف مناقب اإلمام أمر املؤمنن عليه السام 1: 428/ح333، بسنده عن حممد بن 

عبيد اهلل، باختصار، وكذا 2: 405/ح885. واملغازيل يف كتابه مناقب عي بن أيب طالب عليه السام: 

191/ح249، بسنده عن عي بن القاسم، وكذا ح250 بإختصار، و192/ح251، بسنده عن عبد 

العزيز بن اخلطاب. وابن عساكر يف تاريخ دمشق 42: 239، بسنده عن حممد بن عبيد اهلل، بإختصار، 

وكذا صفحة: 240، بسنده عن عبد العزيز بن اخلطاب، ورواه بتاممه بنفس الصفحة - أيضًا - بسنده 

عن عي بن القاسم، وكذا 52: 7، بسنده عن حممد بن عوف.

)6) عبارة: )صدق اهلل ورسوله( أثبتناها من »ط«.
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الحديث األربعون
أخربنـا حمّمـد بـن عي بـن حمّمد بن جعفـر األديب بقـراءيت عليه، قـال: أخربين 
أبـو احلسـن حممـد بـن أمحـد بـن عـي بقـراءيت عليـه، قـال حدثنـي املعـاىف بـن زكريـا 
أبـو الفـرج، قـال: حّدثنـا))) حمّمـد بـن أمحـد بـن أيب الثلـج، قـال: حّدثنـا احلسـن بـن 
أمحـد بـن حمّمد بـن هبرام)))، قال: حّدثنا يوسـف بن))) موسـى القطان، قـال: حّدثنا 
جريـر، عـن ليـث، عـن جماهـد، عـن ابـن عبـاس)))، قـال قـال رسـول اهلل صـىل اهلل 
عليـه وآلـه: »لـو أّن الغيـاض))) أقـام، والبحـر مـداد، واجلـّن حّسـاب، واإلنـس 
كّتـاب، مـا))) أحصـوا فضائـل عـي بـن أيب طالـب«))) صلـوات اهلل وسـامه عليـه 

)1) عبارة: )حمّمد بن أمحد ... قال حّدثنا( سقطت من » ح، ط«.

)2) يف »ح، ط، د«: )مهران( وما يف املتن من »ع، ث« وهو مطابٌق ملصادر احلديث.

)3) يف »ث، ع، د« زيادة: )أيب( وما يف املتن من »ح، ط« وتؤيده املصادر التالية. 

انظر: الطبقات الكربى البن سعد 363:7. تاريخ بغداد 306:14/رقم 7615.  

)4) عبارة: )إبن عباس( أثبتناها من »ح« واملصادر.

)5) الغياض: مجع غيضة، وهي مغيض ماء جيتمع فينبت فيه الشجر الكثر.

انظر: لسان العرب 7: 202، غيض.  

)6) يف »ح«: )ملا(.

التاسعة والتسعون، عن املعاىف بن زكريا.  املنقبة  )7) روي ابن شاذان يف مائة منقبة: 175- 176، 

املتقدم. والكويف يف مناقب  بالسند  الفوائد: 128- 129، عن ابن شاذان  والكراجكي يف كنز 

املناقب:  ابن عباس. واخلوارزمي يف  557، ح496، عن  السام 1:  املؤمنن عليه  أمر  اإلمام 

31 - 32، بسنده عن اخلزاعي النيشابوري - مصنّف هذا الكتاب - بسنٍد يفرق عن سند املتن 

بام بعد النيشابوري، ثم يتحد معه بأيب احلسن حممد بن أمحد بن عي.
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وعىل ابن عّمه وزوجته وأبنائه أتّم الصاة والسام))).
قـد وفينـا بحمـد اهلل وعونـه))) بـام وعدنـا مـن خمـرج األحاديـث األربعـن عن 
اهلل  صلـوات  املؤمنـن  أمـر  موالنـا)))  فضائـل  كانـت)))  وإن  األربعـن،  الرجـال 

وسـامه عليـه أكثـر مـن أن تعـّد وحُتـى عـىل مـا روينـاه))).
وسـنختم الكتـاب بأبيـات هي غـر معدودة يف مجلـة األربعن، ثـّم بحديث يف 
سـبب وقـوع اإلختيـار عـىل األربعـن مـن األعـداد دون))) مـا عداهـا، واهلل املوّفـق 

للصواب.
أخربنـا أبـو يعقـوب يوسـف بن حمّمـد اخلطيب بقـراءيت عليه - هبمـدان - قال 
أخربنـا أبـو احلسـن أمحـد بـن حمّمد بـن الصلـت))) - ببغـداد - قال: حّدثنـي أمحد - 
يعنـي إبـن عقـدة - قـال: حّدثنا كثر بـن))) حمّمد احلزامـي)))، قال: حّدثنا اسـامعيل 

)1) عبارة: )صلوات اهلل .... الصاة والسام( مل ترد يف »ث، ع« ويف »د«: )وأتّم الصلوات والسام 

وأفضل التحّية واإلكرام وما أرشقت األيام وغسقت الظام( بدل )وأتّم الصاة والسام(.

)2) عبارة: )بحمد اهلل وعونه( أثبتناها من »ط«.

)3) )كانت( مل ترد يف »ح، د«.

)4) يف »ح«: )عي( بدل )موالنا( ومل يردا يف »ث، ع«.

)5) عبارة: )عىل ما رويناه( مل ترد يف »د«.

)6) )دون( سقطت من »ح«.

)7) يف »ح«: )بن أيب الصلت(، وما يف املتن من النسخ اأُلخرى ومن املصادر الرجالية.

انظر: سر أعام النباء للذهبي 187:17/رقم 108. تاريخ بغداد 134:5/رقم 2555.

)8) )كثر بن( سقطت من »ط«.

الرجالية.  املصادر  أثبتناه من  املتن  )9) يف »ث، ح، ط، د«: )اجلزامي( ويف »ع«: )اخلزاعي( وما يف 

انظر: تاريخ بغداد 482:12/رقم 6956.
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ابـن موسـى، قـال: حّدثنـا عمـرو بـن سـعيد))) البـري، قـال: حّدثنـا سـام مـوىل 
زيـد بـن عـي، قـال: كان زيـد بـن عـي عليـه السـام جالسـًا بالقـرب مـن قـوم مـن 
قريـش، فكأّنـم قّدمـوا قومـًا عـىل عّي بن أيب طالب عليه السـام، فقـال يل زيد: قد 
سـمعت كامهـم وكرهـت أن أجاوهبـم، ولكنّي قـد قلت أبياتـًا فاذهب هبـا إليهم، 

وكتـب معـي رقعـة فيها مكتـوب هذه األبيـات))):
برأيه يــومــًا  ــوام  ــ األق فــّضــل  ــن  ــبوم ــاق ــن ــه امل ــت ــل ــّض فــــإن عـــلـــّيـــًا ف
قوُله ــوُل  ــق وال اهلل  رســـوُل  الكواذِبوقـــوُل  االنوِف  فيه  رغمت  وإن 
ــًا ــن ــالِ ــع ــي م ــا عـ كهارون من موسى أٌخ يل وصاحبفـــإّنـــَك مـــنّـــي يـ
ــدر فــاســتــجــاب ألمـــره ــب ــاه ب ــ يــضــاربدع ــه  ــ اإلل ذات  يف  فــبــادر 
وكـــأّنـــه ــه  بـ ــم  ــوُه ــل ــع ي زال  ــام  ثــاقــب)))فـ الــقــوابـِـس  تلّقاه  شــهــاٌب 

أخربنـا احلسـن بـن حمّمـد))) بقـراءيت عليـه، قـال: حّدثنـا الريـف أبـو عبد اهلل 
احلسـن بـن احلسـن احلسـيني اجلرجـاين املعـروف بالقصبـي))) - قـدم علينـا مـن 

)1) يف »ث، ع«: )عمر بن سعد( ويف »ط«: )عمرو بن سعد(، وما يف املتن أثبتناه من »ح، د«.

)2) عبارة: )هذه األبيات( من »ح، ط«.
)3) ورد اخلرب باختاٍف يسر وتفصيل يف الفصول املختارة للشيخ املفيد: 24 - 25، بسنده عن موىل 
العابدين عليه  العامي: 397، منسوبة إىل اإلمام زين  النظيم البن حاتم  الدر  احلسن بن زيد. 
السام. نج اإليامن البن جرب: 409 - 410، عن زيد بن عي عليهام السام. تاريخ دمشق البن 
عساكر 42: 531، بسنده عن إسامعيل بن موسى، ويف سنده )سامل( بدل )سام(. وبإختصاٍر يف 

مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب 2: 223، عن زيد بن عي عليهام السام.

)4) يف »ث، ع«: )أمحد(.

)5) يف »ث«: )القصر( ويف »د، ح«: )القييص( وما يف املتن من »ع، ط« وهو مطابق ملا ذكرته املصادر 

                          .الرجالية
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بغـداد - قـال: حّدثنـا الريـف أبـو حمّمد احلسـن بـن أمحـد املحّمدي النقيـب، قال: 
حّدثنـا أمحـد بـن حمّمـد بـن عيـاش اجلوهـري، قـال: حّدثنـا أمحد بـن زيـاد اهلمداين، 
قـال: رأيـت صبّيـًا صغـرًا يكـون سـباعّيًا أو ثامنّيـًا يف املدينـة))) عىل سـاكنها الصاة 

والسـام ينشـد ويقول))):
ذّواده ــوض  احل عىل  وّراده)))لنحن  ويــســعــد  نـــذود 
بنا إاّل  فـــاز  ــن  م فـــاز  زادهومـــا  حّبنا  مــن  ــاب  خ ــا  وم
الرور منّا  نال  رّسنا  ــا ســـاء مــيــادهومن  ــاءن ومـــن س
حّقنا ــا  ــن ظــامل كـــان  ــادهومـــن  ــع ــي فـــــإّن الــقــيــامــة م

فقلت له: يا فتى، ملن األبيات؟ فقال: ملنشدها.

، إهيًا عنك))). فقلت: َمن الفتى؟ قال: علويٌّ فاطميٌّ

الفقهاء  طبقات  موسوعة   .1525 51:14/رقــم  عساكر  إلبن  دمشق  مدينة  تاريخ  انظر:     

102:5/رقم 1785.

)1) يف »ث، ع«: )باملدينة(.

)2) يف »ع«: )شعرًا( بدل )ويقول( ومل ترد يف »ث«.

)3) يف »ح«: )رّواده(.

الكتاب  هذا  مصنف   - اخلزاعي  عن  بسنده  ح151،   ،179 املصطفى:  بشارة  يف  الطربي  رواه   (4(

- الوارد يف املتن. وابن شهرآشوب يف مناقب آل أيب طالب 3: 295/باب إمامة السجاد عليه 

يف  واألربي  السام.  عليه  السجاد  اإلمام  إىل  منسوبًة  املبارك  بن  عبداهلل  عن  بتفصيٍل  السام، 

نسبها  املذكور، وقد  بسنده  العلقمي  الدالئل البن  كتاب  353 - 354، عن  الغمة 2:  كشف 

إىل اإلمام الباقر عليه السام، وال مانع من ذلك، كأن تكون األبيات لإلمام السجاد عليه السام 

كام يف املناقب، وأنشدها اإلمام الباقر عليه السام كام يف كشف الغّمة.
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فأّمـا سـبب إختيـار األربعـن، فهـو مـا أخربنـا السـّيد أبـو إبراهيـم جعفـر بـن 
حمّمـد احلسـيني رمحـه اهلل بقـراءيت عليـه، قـال: أخربنـا أبو يعىل محـزة بن عبـد العزيز 
ابـن حمّمـد بـن أمحـد بـن محـزة بـن شـبيب املهلبـي، قـال: أخربنـا أبـو بكـر حمّمـد بـن 
داوود بـن سـليامن الصـويف، قـال: حّدثنـا أبـو مقاتـل حمّمـد بـن العباس بـن أمحد بن 
شـجاع، قـال: حّدثنـا أبـو عبـد اهلل حمّمـد بـن خلف بـن عبد السـام املـروزي، قال: 
حّدثنـا أبـو عمـران موسـى بن إبراهيـم املـروزي، قال: حّدثنا موسـى بـن جعفر بن 
حمّمـد بـن عـي بـن احلسـن بـن عـي بـن أيب طالـب، عـن أبيـه، عـن جـّده))) عليهـم 
السـام، قـال: قـال رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه: »مـن حفـظ عـىل ُاّمتـي أربعـن 

حديثـًا مـن سـنّتي كنـت له شـفيعًا يـوم القيامـة«))).

وال شـّك َأّن فضائـل عـي بـن أيب طالـب عليـه السـام مـن الُسـنّة، فنرجـو من 
اهلل عـّز وجـّل أن حيرنـا يف زمـرة نبّيـه وعرتـه عليهـم السـام ويرزقنـا بفضلـه))) 

رؤيتهـم ومرافقتهـم وشـفاعتهم بجـوده))) ومنّـه وكرمـه وإحسـانه))).

)1) يف »ط«: )آبائه(.

)2) رواه الصدوق يف اخلصال: 541 - 542/أبواب األربعن، ح16، بسنده عن ابن عباس، وح15، 

بسنده عن موسى املروزي، باختاٍف، وفيهام )من أمتي( بدل )عىل أمتي(. والنيسابوري يف روضة 

الواعظن: 7/باب الكام يف ماهية العلوم، وفيه )عني من أمتي( بدل )عىل أمتي(. والنسوي يف 

األربعن: 86، ح45، بسنده عن ابن عباس. وكذا ابن عبد الرب يف جامع بيان العلوم 1: 44. وقد 

روي اخلرب بالفاظ أخرى كثرة وبطرق أخرى قد تتفق مع سند املتن يف بعضه، فمن شاء فلراجع.

)3) )بفضله( أثبتناه من »ط«.

)4) يف »ث، ع، ح، د«: )بفضله(.

)5) عبارة: )وكرمه وإحسانه( أثبتناها من »ط«.
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تّم كتاب األربعن
عن))) األربعن))) يف فضائل عي بن أيب طالب

أمر املؤمنن وسّيد الوصّين عليه سام اهلل رّب العاملن))).
واحلمد هلل حّق محده)))

وصىّل اهلل عىل سّيدنا حمّمد نبّيه
وعبده وعىل آله من بعده وسّلم تسلياًم كثرًا))).


)1) يف »ح« زيادة : )الرجال(.

)2) يف »د« زيادة: )للنيسابوري(.

)3) عبارة: )رّب العاملن( مل ترد يف »ع« ويف »ح«: )امللك الغالب(.

)4) يف »د«: )رّب العاملن( بدل )حّق محده(.

)5) عبارة: )وسّلم تسليام كثرًا( مل ترد يف »ث«.
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فهرس اآليات القرآنية

سورة الرعد )13)
الصفحة رقمها   اآلية        

90 ٰٞت........﴾    4   َتَجٰوَِرٰٞت وََجنَّ ۡرِض قَِطٞع مُّ
َ
﴿َوِف ٱۡل

سورة األحزاب )33)
93   33 ُ ِلُۡذهَِب َعنُكُم ٱلرِّۡجَس....﴾  َما يُرِيُد ٱللَّ ﴿إِنَّ

سورة الرمحن )55)
100  20-19 ﴿َمَرَج ٱۡلَۡحَرۡيِن يَۡلَتقَِياِن ١٩ بَۡيَنُهَما بَۡرَزٞخ...﴾ 
101   22 ﴿َيُۡرُج ِمۡنُهَما ٱللُّۡؤلُُؤ َوٱلَۡمرَۡجاُن.......﴾  

سورة احلر )59)
88   19 نَسىُٰهۡم....﴾ 

َ
َ فَأ ِيَن نَُسواْ ٱللَّ ﴿َوَل تَُكونُواْ َكٱلَّ

88   19 ۡصَحُٰب ........﴾ 
َ
ۡصَحُٰب ٱنلَّارِ َوأ

َ
﴿َل يَۡسَتوِٓي أ

سورة البينة )98)
87   7 ٰلَِحِٰت ........﴾  ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ﴿إِنَّ ٱلَّ
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فهرس أسماء المعصومين عليهم السالم

النبي صىل اهلل عليه واله وسلم: 42، 50، 56، 62، 75، 80، 81،86،88، 
حممد رســول اهلل: 51، 62 ، 73، رســول اهلل صىل اهلل عليه والــه: 47، 48، 50، 
 ،89 ،84 ،83 ،82 ،69،79 ،68 ،67 ،65 ،64 ،63 ،59 ،57 ،56 ،55 ،54

.107 ،103 ،102 ،99 ،98 ،97 ،95 ،94 ،93 ،91 ،90
أمــر املؤمنن عي عليه الســام: 40، 46، 72، 84، 105 عي بن أيب طالب 
عليــه الســام: 42، 50، 52، 56، 57، 59،60، 65، 68، 77، 78، 84، 85، 
 ،105،107 ،104 ،103 ،102 ،99  ،98 ،94 ،93 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87
108، عــي عليه الســام:43، 44، 47، 48، 49، 54، 57، 62،63، 64، 67، 
70، 71، 79، 82، 83، 84، 88، 93، 95، 97،100، 106، عي ويل اهلل: 51، 

الصديق األكرب: 98. 
فاطمة: 51، 63، 74، 75،  77،80، 83، 85، 93، 100.

احلسن واحلسن عليهام السام: 47، 51، 63، 71، 75، 76، 77، 78، 79، 
.101 ،94 ،80

احلسن عليه السام: 59، 76، 79، 93. 
احلسن بن عي عليهام السام: 68، 76، 79، 93.

 عي بن احلسن عليهام السام: 50، 68.
حممد بن عي عليهام السام: 48، 68.

جعفر بن حممد عليهام السام: 51، 67، 68، 87.
موسى بن جعفر عليهام السام: 107.

الرضا عليه السام:54، عي بن موسى الرضا: 70.
املهدي عجل اهلل فرجه: 47، 71.
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فهرس أسماء األنبياء والمالئكة عليهم السالم

النبي أدم عليه السام: 63، 85.
النبي إبراهيم عليه السام: 85.

النبي إسامعيل عليه السام: 85.
النبي سليامن عليه السام: 85.
النبي أيوب عليه السام: 85.

النبي موسى عليه السام: 53، 67، 92.

النبي هارون عليه السام: 53، 67، 92.
النبي حييى عليه السام: 85.

جربائيل: 69، 75، 81، 85.
ميكائيل:69، 81، 85.

ملك املوت ) عزرئيل(: 69.
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إبراهيم بن أنس االنصاري: 86.
إبراهيم بن جعفر بن عبداهلل بن مسلمة: 

.86
إبراهيم بن حيان: 49.

إبراهيم بن القاســم بن نفيع السكاكي: 
.91

إبراهيم بن حممد النصيبي: 56.
إبراهيم بن يوسف : 95.

ابن أيب ليىل: 58.
ابن رشيق: 89.
ابن شربمة: 58.

ابن عمر: 42.
أبو إسامعيل بن احلسن بن حممد العلوي 

احلسيني: 48.
أبو أويس: 93.

أبو الفضل زيد بن عي: 70.
أبو بر األمحدي: 90.

أبو بكر: 56، 76، 77،
عمر بن اخلطاب : 56، 76،

أبو جعفر احلرمي: 53.
أبو جعفر املنصور : 51، 71، 77، 81.

أبو جعفر النحوي: 56.
أبو حنيفة: 58، 59.

أبو ذر: 54، 89،
أبو عروة بن يعقوب التميمي: 51.

أبو عمر بن مهدي: 86.
أبو مريم: 64.

أبو املتوكل الناجي: 59.
أبو املخفف البغدادي: 94.

أبو معاوية: 65.
أيب وائل: 62.

أيب الزبر املكي: 69، 70، 82، 86،
أيب الصباح: 97.


فهرس أسماء المعصومين عليهم السالم
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أيب ربيعة األيادي: 53.
أيب سعيد اخلدري: 55، 59.

أيب عبيــدة بــن حممد بن عــامر بن يارس: 
.102

أيب حممد بن احلسن: 68.
أيب مهام: 97.

أمحــد بــن إبراهيم بــن عبــداهلل الصفار 
الساوي: 97.

أمحد بن أيب عبداهلل الربقي: 87.
أمحد بن اسحاق: 64.

أمحد بن احلسن القطواين: 86.
امحد بن احلسن: 67.

أمحد بن احلسن األيويب اخلضيب: 49.
أمحد بن احلسن الكسار:100.

أمحد بن احلســن بن أمحد النيســابوري: 
.70

أمحد بن محاد بن سفيان القايض: 90.
أمحد بن محد: 68.

أمحد بن زياد اهلمداين: 106.
أمحــد  بــن  عــي  القــايض  بــن  أمحــد 

النيسابوري: 52.

أمحد بن عامر: 101.
أمحد بن عبد الرمحن الذهي: 90.

أمحــد بن عبداهلل بن حممد بن عبدالرمحن 
األصفهاين : 57.

أمحد بن عثامن حييى اآلدمي: 66.
أبو العبــاس أمحد بن عقــدة: 86، 93، 

.104 ،95
أمحد بن عامر الواسطي: 82.
أمحد بن عامر بن خالد: 69.

أمحد بن كامل بن خلف بن شجرة: 98.
أمحد بن حممد الفقيه الناطقي: 65.

أمحد بن حممد بن أيب بكر العطار: 63.
أمحد بن حممد بن اسحاق: 61.

أمحد بن حممد بن احلسن البزاز: 60.
أمحــد بن حممد بــن حســنويه القهندري 

األنامطي: 64.
أمحد بــن حممد بــن عبداهلل بــن املرور 

اهلاشمي: 58.
أمحــد بن حممــد بــن عيــاش اجلوهري: 

.106
أمحد بن حممد بن موسى الفاريس: 83.
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أمحد بن حممد بن موســى بن هارون بن 
الصلت: 95، 104.

أمحد بن املقدام العجي:50.
أمحد بن نر النهرواين: 51.
أمحد بن حييى بن زكريا: 93.

أمحد بن يعقوب البلخي: 83.
إسحاق بن أمحد بن عمران اخلباز: 61.

إسحاق بن بر القريش: 56.
إســحاق بن سعد بن احلسن بن سفيان: 

.55
إسحاق بن عبداهلل بن أيب طلحة: 47.

إسحاق بن حممد بن خاقان: 69.
إسحاق بن يعقوب العطار: 90.

أسامء بنت عميس: 49.
إسامعيل بن رجاء الزبيدي: 55.

إسامعيل بن صاعد بن حممد: 93.
إسامعيل بن صبيح: 92.

إسامعيل بن عباد: 98.
إســامعيل بن عي بن احلســن الزاهد: : 

.57
إسامعيل بن موسى: 105.

األشقر: 62.
أم جعفــر بنت حممد بن جعفــر - امرأة 

حممد بن احلنفية -: 49.
أم سلمة: 88، 94، 98، 99.

أم هاين بنت ايب طالب: 77.
أنــس بــن مالــك: 47، 57، 83، 85، 

.91
بال: 76.

هبز بن حكيم: 56.
جابر بن عبــداهلل االنصاري: 48، 69، 

.92 ،90 ،86 ،82 ،70
جابر بن يزيد اجلعفي: 69.

جرير: 103.
جعفر بن أيب طالب عليهام السام: 47.

جعفر بن هبمرد التسري: 50.
جعفــر بن حممــد الظفر احلســيني: 45، 

.107
جعفر بن حممد بن جعفر ...  بن احلسن 
بن عي بن أيب طالب عليه السام: 48.

جعفر بن حممد: 49.
احلاكم الفاضل: 48.
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احلســن بــن أمحــد املحمــدي النقيــب: 
.106

احلســن بن أمحد بن إبراهيم بن احلســن 
بن شاذان: 97.

احلسن بن أمحد بن احلسن: 83.
احلسن بن أمحد بن الليث الصفار: 69.

احلســن بــن أمحــد بن حممــد بن هبــرام: 
.103

احلسن بن احلسن بن موسى بن بابويه: 
.82

احلســن بن العباس بــن حممد الكرماين: 
.41

احلسن بن خلف الكرخي: 63.
احلسن بن زكريا: 51.

احلسن بن سفيان النسوي: 52، 55.
احلسن بن عي:65.

احلسن بن عي بن احلسن الصفار: 85.

احلسن بن عي اخلزاعي اجلراحي: 63.
احلسن بن عي القطان:100.
احلسن بن حممد: 47، 105.

احلسن بن حمبوب: 87.

احلسن بن حممد البلخي: 101.
احلســن بن حممد بن احلسن األهوازي: 

.83
احلسن بن حممد بن سهل الفاريس: 83.

احلسن بن حممد بن مردك: 94.
احلسن بن منر: 101.

حسن األشقر: 63.
احلسن بن أمحد الرازي: 51.

احلســن بن احلسن احلســيني اجلرجاين 
القصبي: 105.

احلسن بن احلسن الشداد: 56.
احلسن بن جعفر: 56.

احلسن بن جعفر اجلرجاين: 90.
احلسن بن عي بن سلمة: 50.
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