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 . هـ٧القرن ، اسعد بن ابراهيم، االربيل

العتبـة : كـربالء. ١ طــ. برواية اسعد بن ابراهيم االربـيل؛ حتقيـق مـشتاق املظفـر/ًاالربعون حديثا

  .م=.  هـ١٤٣٤، قسم الشؤون الفكرية والثقافية. احلسينية املقدسة

 ).قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛       (ـ . ص

. ٢. ــ فـضائل ـ احاديـث.  هــ٤٠ قبـل اهلجـرة ـ ٢٣،  االمـام االول،عيل بن ايب طالـب . ١  

ــ .  هــ٧القـرن ، اسعد بن ابـراهيم، االربيل. ٤. ـ االمامة ـ احاديث الشيعة٣.  هـ٧ث الشيعة ـ القرن احادي

 .السلسلة. ج. العنوان. ب. حمقق، .ـ م١٩٥٩، مشتاق صالح، املظفر. الف. وتفسرينقد 

 ٣٧/٤BP/ألف٤٢/ألف٤م ٢٠١٢                                  متت الفهرسة يف العتبة احلسينية املقدسة قبل النرش

 امحد عبد الوهاب زيارة: األخراج الفني

 

 

– :

–.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 





م٢٠١٣هـ ــ ١٤٣٤

العتبة الحسينية المقدسة- كربالء المقدسة: عراقال

٣٢٦٤٩٩:هاتف- قسم الشؤون الفكرية والثقافية 

www.imamhussain-lib.com 
E-mail: info@imamhussain-lib.com 



 

 

 

 

 

 كلمة القسم
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 التحقيق مقدمة

ًلقه امتنانا، وشـملهم إحـسانا، وصـالته عـىل سـيدنا ّاحلمد هللا الذي عم خ ً

ًحممد رسوله أوضح األنبياء بيانا، وأجل الرسل برهانا، وعىل أخيه أمـري املـؤمنني  ّ ً ّ

ًأعىل الربية شأنا بعد النبي  ّ وأسناهم يف الفضل مكانـا، وعـىل األئمـة الـذين ،ّ ً

ًجعل اهللا تعاىل معرفتهم إيامنـا، وجحـد فـضلهم عـصيانا، ًَ ْ  صـالة متـنحهم هبـا، َ

 .ًوتوسعهم كرامة ورضوانا

ّكل كاتب وباحث إذا أراد أن يكتب عـن موضـوع مـا، البـد لـه مـن مقدمـة  ّ ّ

ّيوضح فيها املوضوع الذي يريد كتابتـه باختـصار، كـي يمهـد القـارىء السـتيعاب  ّ

 ّاملوضوع وفهم مطالبه، وما يريد الكاتب، إثباته من توحيد أو نبـوة أو إمامـة إىل غـري

 ّذلك من املواضيع، وموضوع كتابنا هذا أحاديث يف مناقـب عـيل أمـري املـؤمنني 

ّ، فالبد لنا من تعريف الصفات التي حتىل هبا اإلمام فأوجبت تفضيله وأهل بيته  ّ

ّ مـا عـدا نبينـا حممـد عىل سائر اخللق، حتى األنبياء  ّ ألنـه قـال لعـيل ،ّ ّ:  

ّيا عيل، إن اهللا تبارك وتعاىل فض« ّل أنبياءه املرسلني عىل مالئكتـه املقـربني، وفـضلني ّ ّ

 .���»ّعىل مجيع النبيني واملرسلني، والفضل بعدي لك يا عيل، ولألئمة من بعدك
                                       

 .٢١ضمن حديث /٢٣٧ : ١ عيون أخبار الرضا .١



 ًاألربعون حديثا٨

ّفالتفضيل سنّة إهلية فضل فيها األنبياء بعضهم عىل بعـض، فقـال عـز مـن  ّ ُ ّ ُ

ْولقد فضلنا بعض النبيني عىل بعض: قائل َ َ ْ َ ََ ْ َ ََ ِّ ِ َّ َ َْ َّ َ���  فهذا تفضيل يف املنزلة والقـرب منـه

ّتقدست أسامؤه، فبعضهم كانت منزلته كلـيم اهللا، والـبعض روح اهللا، والـبعض 

ّخليل اهللا، وأفضلهم حممد حبيب اهللا، وفضله قد انتقـل مـن بعـده إىل عـيل أمـري  ّ

ّ أفضل اخلالئق أمجعني، من نبـي وغـري  ولألئمة من بعده، فهم املؤمنني 

 .ّ وأبيهم عيل بن أيب طالب  رسول اهللا ّنبي بعد جدهم

ْتلك الرسل فضلنا بعـضهم : ّوهناك آيات بينات يف التفضيل منها قوله تعاىل ُ ُُّ َ َّْ َ َ ْ ُ َْ َ ِ

َعىل بعض منهم من كلم اهللاُّ ورفع بعضهم درجات َ ْ َ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ َُ َُ َ َّ ََ ْ ِ���. 

َوإســامعيل واليــسع ويــ: وقولــه تعــاىل َ َ ََ ْ َ ِ
َ ًونس ولوطــا ِ ُ َ َ ىل ُ ا ع ضلن ال ف َوك ــْ َ ََ ــ َُّ ــ َ �

ني َالعامل
ِ َ َ ْ��� وهذا النوع من التفضيل هو تفضيل األنبياء عىل مجيع اخللق يف 

ّعرص كل نبي ّ. 

ُانظر كيف فضلنا بعضهم عىل بعض ولالخرة أكـرب درجـات وأكـرب : وقوله تعاىل َُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َْ ْ ََ ََ َ ْ ْ ُْ َ َِّ ْ َ َُ َ ُْ َ

ًتفضيال ِ ْ َّا هو مقدمة للتفـضيل يف اآلخـرة، فـالنبي  وهذا التفضيل يف الدني��� ّ 

ًربام يعيش بني قومه مظلوما مضطهدا، وربام يكون جمهوال من بعـض املعانـدين،  ّ ًّ ً

ّال حيس بالفضل حتى يرحل إىل امللكوت األعىل، ويـرى مكانـه يف اآلخـرة،  ولذا

َاحلمـد هللاِ الـذي فـضلن: ّوتلك املنزلة العظيمة عند ربه فيقول َُ ََّّ َ ِ
ْ ِا عـىل كثـري مـن عبـاده َْ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ََ َ

                                       
 .٥٥ : ١٧ سورة اإلرساء .١

 .٢٥٣ : ٢ سورة البقرة .٢

 .٨٦ : ٦ سورة األنعام .٣

 .٢١ : ١٧ سورة اإلرساء .٤



 ٩مقدمة التحقيق

َاملؤمنني
ِ ِ ْ ُْ���. 

ّوهناك أنـواع مـن التفـضيل يف األرزاق واألكـل وغريهـا وهـو ال خيـص 

 . ولننظر ماذا يقول أئمتنا ّونرجع إىل تفضيل األئمة . موضوعنا

ًقل كفى باهللاِ شهيدا :قلت أليب جعفر : فعن بريد بن معاوية العجيل، قال ْ ُِ َ َِ َ

ِبين
ْ َي وبينكم ومن عنده علم الكتـابَ َ َِ ِ ِْ ُْ َ ْ ُْ ْ َ َ َُّإيانا عنى، وعيل أفضلنا وأولنا وخرينا « : قال��� ّّ

 .���»بعد النبي

 اهللا  دخلت مـع أخـي عمـرو عـىل أيب عبـد: وعن معاذ بن مسلم، قال

ّسـل عـام «: جعلت فداك، هذا أخـي يريـد أن يـسمع منـك، فقـال لـه: فقلت له َ

 .»شئت

ّن الذي ال يقبل اهللا عز وجل من العباد غريه، وال يعـذرهم أسألك ع: فقال ّ

 .عىل جهله ؟

ــال  ــارة «: ق ــول اهللا، والطه ــدا رس ــه إال اهللا، وأن حمم ــهادة أن ال إل ًش ّّ ّ

ًوالصالة والزكاة وصوم شهر رمضان، وحج البيت احلرام ملن استطاع إليه سبيال،  ّ

ّاحلّق مـن آل حممـد عليـه وعلـيهم ّواجلهاد ملن قدر عليه، واالئتامر مع ذلك بأئمة 

 .»أفضل الصالة

                                       
 .١٥ : ٢٧ سورة النمل .١

 .٤٣ : ١٣ سورة الرعد .٢

 .٢٢٠/٧٦ : ٢ تفسري العيايش .٣



 ًاألربعون حديثا١٠

 ّسمهم يل جعلت فداك؟: قال له عمرو

ّعيل أمري املؤمنني، واحلسن واحلسني، وعيل بن احلـسني، وحممـد «: قال  ّ ّ

 .»ّبن عيل، ويعطي اهللا اخلري من يشاءا

 .ُفأنت جعلت فداك ؟: قال

ّجيري آلخرنا ما جرى ألولنا، وحممد وعيل أفضل«: قال  .���»ناّ

، وهذا التفضيل الصادر عن فهذا التفضيل بني األوصياء صادر عنهم 

ّ ألهنم أعلـم النـاس وأفهـم هو تفضيل عارف عامل؛ اإلمام الباقر أو الصادق 

ّالناس، ال يقولوا جماملة وال ألهنم من صـلبهام ومـن ذريـتهام، بـل للـنص اجلـيل  ّ ّ ّ ّ

ّالصادر عن اخلالق عز وجل، وللحديث الـوار  الـذي ذكرنـاه يف د عـن النبـيّ

 .ّصدر املقدمة

ّواآلن البد لنا من تعريـف خمتـرص لإلمامـة وصـفات اإلمـام كـي يتـضح  ّ

ّللقارىء سبب التفضيل، ويكون عىل بينة من توليه ألئمته  ّ. 

ّ رئاسة عامة مشتملة عىل ترغيب عموم الناس يف حفظ مـصاحلهم :اإلمامة

ّالدينية والدنياوية، وزجرهم عام   .ّيرض بحسبهاّ

ّفهذه الرئاسة من يعينها ؟ هل هي شورى بني فئة من الناس ؟ أم هـي إدالء 

 .أصوات وانتخابات ؟

ّإن نصب اإلمام لطف وهو واجب عىل اهللا تعاىل، فيجب أن : تقول اإلمامية
                                       

 .٢٢٤/٢٠٩ : ١غريب  رشح األخبار للقايض امل.١



 ١١مقدمة التحقيق

ّيكون اإلمام معصوما لئال يضل اخللق، ويؤكد ذلك قوله تعـاىل ّّ ًُ : ِال ينـال عهـدي
ْ َ ُ َ َ َ

َملنيَّالظا
ِِ���. 

 ...���ً، إذ مل يكن غريه معصوماّ بعد النبي ّواتفقوا عىل إمامة عيل 

 :وهي ثالثة نذكرها بإجياز :صفات اإلمام

ّ العصمة لطف يفعله اهللا تعاىل باملكلف، ال يكون له مـع ذلـك :العصمة. ١

زم ، فلوال العـصمة لـ���داع إىل ترك الطاعة وارتكاب املعصية مع قدرته عىل ذلك

ّنقض غرض احلكيم، لكن الالزم باطل، فكذا امللزوم، وأما املالزمة ّفألنه بتقدير : ّ

ّوقوع العصمة منـه جـاز أن يـأمر النـاس بـام فيـه مفـسدهتم، وينهـاهم عـام فيـه 

 .ّمصلحتهم، وذلك مستلزم إلغوائهم وإضالهلم، وهو ضد مراد احلكيم

رة واإلنذار إىل ذلك، كـام إذ غرضه هداية اخللق إىل مصاحلهم، وجذهبم بالبشا

ٌرسال مبرشين ومنذرين لئال يكون للنـاس عـىل اهللاِ حجـة: قال سبحانه َ َِّّ ُ َ َ َ َ َِ َّ َِ ِ َِ ُ َّ ًَ ُ ُ ُ ُِ ِ��� وأمـا بطـالن ّ

 .���ّالالزم فظاهر، ألن مناقضة الغرض سفه وعبث ومها حماالن عليه تعاىل

ًن إمـا مـساوياّ، وإال لكـاأن يكون أفضل أهل زمانه يف سائر الكـامالت .٢ ّ  

ًأو مفضوال، واألول ترجيح بال مرجح وهو باطل، والثـاين قبـيح عقـال ونقـال،  ً ّ ّ ً

فيدخل يف هذا وجوب كونه أعلم وأعّف وأشجع، لرجوع الكامالت النفسانية إىل 
                                       

 .١٢٤ : ٢ سورة البقرة .١

 ).ضمن تلخيص املحصل (٤٦٠:  انظر قواعد العقائد للخواجه نصري الدين الطويس .٢

ّ مناهج اليقني للعالمة احليل .٣ ّ :٢٧٨. 

 .١٦٥ : ٤ سورة النساء .٤

 .٢٣٨:  اللوامع االهلية للمقداد السيوري .٥



 ًاألربعون حديثا١٢

ّالعلم والعفة والشجاعة التي جمموعها هو العدالة املطلقة، وكذا جيب تنزهيه عـن 

ّكل ما ينفر عنه من الص  .فاتّ

 : ً أن يكون منصوصا عليه لوجهني.٣

ً كلام وجب كونه معصوما وأفضل، وجـب كونـه منـصوصا عليـه، :ّاألول ً ّ

 .ّلكن املقدم حّق فالتايل مثله

ّوأما بيان الرشطية، فألن العـصمة أمـر خفـي ال يطلـع عليهـا غـري عـالم  ّ ّّ ّ

، وال يعلـم ّالغيوب، وكذا األفضلية، ألن كثرة الثـواب هلـا مـدخل يف األفـضلية

ًكثرته إال اهللا فيجب نصه عليه، وإال لكان تكليفنا باتباعه مع عدم الـنص تكليفـا  ّ ّّ ّ ّ

 .باملحال

ّ كونه أشفق عىل األمة من الوالدة عىل الولد، ُ علم من سرية النبي :الثاين

َلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه مـ: ّويؤيده قوله تعاىل ْ ْ ُ َ ْ
ِ ِ َِ َ ََ َ ْ ٌَ ُ ِْ ُ ُْ َ ٌ ُاعنتم حـريص علـيكم َ ْ َْ َ ٌ َ َِ ُّ ِ

ٌباملؤمنني رؤوف رحيم َ َ
ِ ِ ٌِ ُ َ ْ ُْ ِنسبة هلا إىل اإلمامة  ّ وملا كان من شفقته عليهم يف أشياء ال���

ًكوظائف االستنجاء، وكان إذا سافر عن املدينة يوما أو يومني يستخلف فيها مـن 

ّيقوم مقامه، فيلزم من هذه سريته أن ينص هلم عىل ما هو أعم ن ًفعا وأعظـم فائـدة ّ

ًوأشد احتياجا إليه، وهو نصب إمام، وهو املطلوب ّ���. 

 
                                       

 .١٢٨ : ٩ سورة التوبة .١

 .نقلناه باختصار. ٣٣٠ ـ ٣٢٦: اإلهلية للمقداد السيوري  اللوامع .٢



 ١٣مقدمة التحقيق

 :منفعة وجود اإلمام

ّ ألنه بكونه بينهم جيتمع شملهم ؛ّإن وجود اإلمام لطٌف من اهللا تعاىل لعبيده

ّويتصل حبلهم، وينتصف الضعيف مـن القـوي، والفقـري مـن الغنـي، ويرتـدع 

 .ّاجلاهل، ويتيقظ الغافل

ّم بطل الرشع وأحكام الدين، كـاحلج واجلهـاد واألمـر بـاملعروف، ُفإذا عد

ًوالنهي عن املنكر، ومجيع أركان اإلسالم، إال أن يكون اإلمـام خائفـا عـىل نفـسه  ّ

 .فقد ظهر عذره

ّويوجب العقل أن يكون اإلمام أفـضل االمـة، ألن عـبء اإلمامـة ثقيـل،  ّ ُ

 عند -ّحافظ الرشع، وألنه ّوخطبها جليل، وأمرها عظيم، وخطرها جسيم، ألنه 

ّ جيب أن جتتمع فيه خصال اخلري، املتفرقة يف غريه، ال حيتملها -أهل احلق والعدل 

ًإال من كان كامل األدوات، حاويا ألسباب اخلريات ّ. 

، والفقه يف دين اهللا، واجلهـاد يف  العلم بكتاب اهللا وسنّة رسول اهللا :مثل

 .والزهد فيام بيد خلق اهللاسبيل اهللا، والرغبة فيام عند اهللا 

  ولــيس يوصــل إىل معرفــة هــذه اخلــالل املحمــودة، واخلــصال املعــدودة

 ، فإذا ظهر الوحي وجب عـىل الرسـول ّإال بوحي من اهللا تعاىل إىل رسوله 

ّأن ينص عىل من خيلفه من بعد وفاته ّ. 

ّ عىل معصوم، ألنه تقدس اسمه ويقتيض العقل أن يكون هذا النص منه  ّ

ّ من الزيغ، والزلل، واخلطأ، واخلطل، يف القول والعمل، ونزهـه  رسوله عصم



 ًاألربعون حديثا١٤

 .عن أن حيكم باهلوى، أو يميل إىل الدنيا

 .قول، وفعل: والنص عىل رضبني

ّهـذا عـيل وزيـري، وخليفتـي عـىل امتـي، «:  قول رسـول اهللا :فالقول ُ ّ

ّوقايض ديني، واملبلغ عني  .وأشباه ذلك» َ

ّ أنه واله عىل رساياه وجيوشه، ومل يول عليه  به  فكفعله :ّوأما الفعل ّ ّ

ّأحدا، بل واله عىل مجيع أصحاب جيوشه وسريهم حتت رايته ّ ً. 

ومل يكن كمن سار حتت راية عمرو بن العاص وأسامة بن زيـد، وزيـد بـن 

 .ثابت وغريهم

ّ أنه كان أمريا يف حياته غري مؤمر عليهوقد علم أصحاب رسول اهللا  ً ّ���. 

 :ت األئمة معجزا

ّ، أنا قد دللنـا عـىل وقـوف تعيـني ومن احلجة عىل إمامة أعيان األئمة 

ّاإلمام عىل بيان العامل بالرسائر سبحانه بمعجز يظهر عىل يديه، أو نص يستند إليه، 

 .وكال األمرين ثابت يف إمامة اجلميع

 :ّأما املعجز فعىل رضوب

 .ًبقا للخربَ اإلخبار بالكائنات، ووقوع املخرب مطا:منها

 . اإلخبار بالغائبات:ومنها

 ظهور علمهم ذي الفنون العجيبة يف حال الصغر والكرب، وتربيزهم :ومنها

                                       
 .٥٠ ـ ٤٧: آبادي   املقنع يف اإلمامة للسد.١
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ّفيه عىل كافة أهل الدهر، عىل وجه مل يعثـر علـيهم بزلـة وال قـصور عنـد نازلـة، ّ  

ّوال انقطاع يف مسألة، من غري معلم وال رئيس يضافون إليه غـري آبـائهم، وفـيهم 

 .ّيمكن ذلك فيه، كالرضا وأيب جعفر وأيب حممد من ال 

 :وإعجاز هذه الطريقة من وجهني

ّ إن العادة مل جتر فيمن ليس بحجة أن يتقدم يف علم واحد:أحدمها ّ ًــ فـضال  ّ

ّعن عدة علوم ـ من غري معلم ّ. 

ّ إن كل عامل عـدا حجـج اهللا سـبحانه حمفـوظ عـنهم التقـصري عنـد :الثاين ّ

 .ند كثري من النوازل، واالنقطاع يف املناظرةاملشكالت، والعجز ع

ُ تعظيمهم مدة حياهتم من املحّق واملبطل، وشهادة الكل عىل لؤم من :ومنها ّ

ّينقصهم وإن كان عدوا، واإلشادة بذكرهم بعد الوفاة، وخـضوع العـدو والـويل  ّ ًّ ّ

 ّملشاهدهم، وهجرة الفرق املختلفة إليها، وتقـرهبم إىل مالـك الثـواب والعقـاب

ّسبحانه بحقهم، مع فقد اخلوف منهم والطمع فيام عندهم، وحصول عكس هـذا 

األمر فيمن عداهم من منتحيل اإلمامة وذوي اخلالفة بنفوذ األمر وثبوت الرجـاء 

 .واخلوف

وهذه الطرق منها ما هو معلوم رضورة، كظهور علمهم، وثبوت تعظيمهم 

 .يف احلياة وبعدها

ّيف األخبار ومتأمل لآلثار، لثبوت التـواتر بـه ّ ما هو معلوم لكل ناظر ومنها

ّكالنص عىل ما نبينه ّ. 
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، وكــالم  يف حيـاة النبـي ّ رد الـشمس ألمـري املـؤمنني :فمـن ذلـك

ّاجلمجمة، وإحياء امليت برصرص، ورضب الفرات بالقضيب وبسوطه حتى بدت 

 .حصباؤه، وكالم أهل الكهف، إىل غري ذلك من آياته الثابتة

ّ النخلة اليابـسة بيـده فأينعـت حتـى ب احلسن بن عيل  رض:ومن ذلك

قد علمت من سقاين السم، «: أطعم الزهري من رطبها، وقوله ألخيه احلسني 

ّفإذا أنا مت فامحلني إىل قرب جـدي رسـول اهللا  ّ الجـدد بـه عهـدا، وسـتخرج ً ّ ُ

 .فكان كام قال. »عائشة لتمنع من ذلك

 ـ قبل مـسريه ـ ، وقوله ني ُ ما سمع من كالم رأس احلس:ومن ذلك

ّالم سلمة  ّإن : وقوله لعمر بن سعد ـ وقـد قـال لـه » ّإين مقتول يف طريقي هذا«: ُ

ّقوما سفهاء يزعمون أين أقتلك ـ  ّإهنم ليسوا سفهاء، ولكنّهم علامء، وإنه يرسين «: ً ّ ّ

ًأال تأكل من متر العراق شيئا  .فكان كام قال» ّ

، وشهادته له باإلمامة، ّد لعيل بن احلسني  كالم احلجر األسو:ومن ذلك

ودعاؤه للظبي فجاءه فأكل معه من الطعام، وإخباره عبد امللك بن مروان بقـصة 

ًالكتاب إىل احلجاج، وإخباره إن اهللا تعاىل قد زاد يف ملكـه لـذلك زمانـا طـويال،  ً ّ ّ

 .وإخباره بوالية عمر بن عبد العزيز، وقصة يزيد

ُ عود النخل:ومن ذلك  ذات متـر، ّة اليابـسة أليب جعفـر حممـد بـن عـيل َ

ّوانتشاره عليه وعىل أصحابه، ومسح يده عىل عينَي أيب بصري حتى رأى احلاج ثـم  ّ َ

 .ّمسح عليهام فرجعتا، وإنفاذه اجلن يف حوائجه
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ّ مسح أيب عبد اهللا جعفر بن حممد :ومن ذلك ُ عىل عـني أيب بـصري حتـى 

 املنصور بام آل إليه أمره، وإخبـاره الـشامي بحالـه ّرأى السامء ثم أعاده، وإخباره

 .منذ خرج من منزله وإىل أن وصل إليه

ّ الـشجرة فجـاءت ختـد  دعا أبو احلسن موسـى بـن جعفـر :ومن ذلك

ّاألرض، ثم أشار إليها فرجعت، وخطابه لألسد وقصصه مـع عـيل بـن يقطـني، 

ّب إىل احلروريـة، أم إىل أيـن أذهـ: ّوقوله هلشام بن سامل بعد شكه وقوله يف نفـسه 

ّإيل إيل، ال إىل احلرورية وال إىل املرجئـة وال إىل «: املرجئة، أم إىل الزيدية ؟ فقال له  ّ

 .»الزيدية

 الـسبيكة مـن  إخراج أبو احلـسن عـيل بـن موسـى الرضـا :ومن ذلك

األرض البراهيم بن موسى، وفهمه كالم السخلة، وإخباره بقصة آل برمك قبـل 

 .َتها، وقصة الغفاري وما عليه من الدين املجهولوقوعها بصف

ّ توضؤ أيب جعفر حممد بـن عـيل :ومن ذلك ّ يف مـسجد ببغـداد يعـرف ُ

ّموضعه بدار املسيب يف أصل نبقة يابسة، فلم خيرج من املـسجد حتـى اخـرضت  ّ ّ

 .وأينعت

ّحدثني الشيخ ابو احلسن حممد بن حممد، قال  ّ ّحـدثنا الـشيخ ابـو عبـداهللا : ّ

ُ أنه أكل من نبقها وهو ال عجم لـه، وقـصة الـشامي رمحه اهللاّد بن حممد املفيد ّحمم ّ

 .وختليصه من احلبس من غري مبارشة

 مع عيل بن مهزيار، وخروجه ّ قصة أيب احلسن عيل بن حممد :ومن ذلك
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ُيف القيظ بآلة الشتاء، وإخباره بام أضمره يف عرق اجلنب، وقصة صالح بن سـعيد  َ َ

 .ّيك، وقصة يونس النقاش والفص الياقوتوخان الصعال

ّ مـع زينـب الكذابـة، وقـصة ّ قصة أيب حممد احلسن بن عيل :ومن ذلك

 .السنّور

 قصة املرصي واملال، وقـصة احلـسني بـن  لصاحب الزمان :ومن ذلك

 .���فضل، وقصة أمحد بن احلسن، والتوقيعات عىل أيدي السفراء بفنون الغائبات

ّالئل تدل عىل تفضيلهم عـىل غـريهم، فـسائر اخللـق ّكل هذه األمور هي د

  .ّ ألهنا فوق طاقتهم؛عاجز عن هذه األشياء

 اتصفوا بالشجاعة واألعلمية وغريها من الصفات احلميدة، ّوبام أهنم 

ّفقد أدت إىل انصياع اخللق إىل طاعتهم واإلنقياد إىل أوامرهم ونواهيهم، ودخول 

 .ّحمبتهم يف قلوب شيعتهم

ّالصفات النبيلة واملعجزات اجلليلة ملكوا قلوب النـاس، فبقـي كـل فبهذه 

ّواحد من املجتمع يود أن يقيض حاجة مـن حـوائج اإلمـام ليتقـرب هبـا إىل اهللا،  ّ ّ

وبقوا يفدوهم باألنفس واألرواح وباألهل واملال والبنـني، ويتهـافتون نحـوهم 

   وآداهبـم،لالنتهال من عذب علـومهم ومعـارفهم، واالكتـساب مـن أخالقهـم

  .وال فرق بني حارضهم وغائبهم

ّوها نحن نعيش ذكرى والدته عجل اهللا تعاىل فرجـه وجعلنـا مـن أنـصاره 
                                       

 .١٧٧ ـ ١٧٤:  تقريب املعارف أليب صالح احللبي .١
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ّوأعوانه ومقوية سلطانه، فمنذ أن وعينا عىل احلياة وأصبحنا مكلفـني وإىل يومنـا  َ ّ

ّ مـع شـيعته وحمبيـه يف قـضاء هذا كم سمعنا من القـصص التـي حـدثت لـه 

ضاهم وتيسري أمر معرسهم، وإغناء فقريهم، وغري ذلك من حوائجهم وشفاء مر

 : ّالقصص التي يعجز اإلنسان عن عدها وإحصائها، وقد قال الشاعر

ُيـــا غائبــــا عنـــا وأنــــت قريــــب ّ ُإن مـــــسنا رض فأنـــــت رقيـــــب   ً ٌّ ّ  

ـــا ـــسعفها اللق ـــت وي ـــا عظم ِآالمن ُِ ُ ُوجراحنـــا نزفـــت وأنـــت طبيـــب   ُ ُ  

ــوب   ُهذي القلوب بنبـضها اشـتاقت وكـم ــرشيف قل ــدمك ال ــضت ملق ُنب َ ِ  

ــائغ ــك س ــغفوا بحب ــن ش ــذاب م ٌوع ّ   ُواالنتظـــــار لغائـــــب تعـــــذيب   ُُ

ّواحلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا عىل خري خلقه وأرشف بريته حممـد وآلـه  ّ

  .الطيبني الطاهرين املعصومني املنتجبني

 

 

 

 

 



 

 

 

 ّاملؤلف ترمجة

ّن احلسن بن عـيل بـن عـيل اإلربـيل  الشيخ أسعد بن إبراهيم ب:اسمه ونسبه

ّاملولد، احليل املحتد، حمدث إمامي، ووصفه السيد حممد مـشكاة يف النـسخة التـي  ّ ّ

 .الشيخ األجل األفقه الثقة العدل: كان يمتلكها

ّاملحدث اإلمامي نزيل احللة: ٢٧٥ ص ٨ووصفه امليالين يف كتابه قادتنا ج  ّ. 

ّرفع الشبه عن املؤلف وكتابه يف ر َ ذكـره الطهـراين يف الذريعـة : أي العلـامءَ

، ضمن وصفه لكتاب إكسري الـسعادتني أليب الـسعادات االصـفهاين ٢٧٨: ٢ج

ّوعىل كل فهو غري سميه ومعارصه الشيخ أسعد بن إبراهيم احليل صاحب : وقال  ّ ّ

 .ّكتاب األربعني املذكور يف اجلزء األول من الذريعة

موعة زيـن الـدين بـن أمحـد نزيـل ، ضمن جم١١١ : ٢٠ًوذكره أيضا يف ج 

 .ّاألربعني للشيخ أسعد بن أبراهيم احليل: ّالغري فيها عدة رسائل نفيسة ومنها 

ــز األول ص  ــة يف اجل ــه الذريع ــن كتاب ــعني م ــراين يف موض ــره الطه ّوذك

ًاألربعون حديثا يف الفضائل واملناقـب ألسـعد بـن : ، هبذا العنوان٤١٠/٢١٣١

ّن عيل احليل، يروهيا عن مشاخيه من العامـة يف جملـس إبراهيم بن احلسن بن عيل ب ّ

وحكـى . سمعت عىل كثري من مشايخ احلديث: ّ هـ، قال يف أوله٦١٠واحد سنة 
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ً من األربعني حديثا أي يف مناقب أهل ّفيه عن الشافعي واحلنبيل أن مراد النبي 

ّ، أورد مقدار نصف صفحة، من أوله يف الدمعـة الـساكبة وعـده البيت  مـن ّ

ّالعامة ووصفه باإلربيل، ولعله من سهو القلـم وسـبق الـذهن إىل سـعد اإلربـيل 

بل هذا إمامي واسمه أسعد بن إبراهيم مـن . الذي ينقل عنه الشيخ حسن كام يأيت

 .ّعلامء احللة

للشيخ سعد اإلربـيل، نقـل : ً، األربعون حديثا٤١٦ويف املوضع الثاين ص 

ّ حسن بن سليامن احليل يف كتابه املحترض عدة عنه تلميذ الشيخ الشهيد وهو الشيخ ّ

من أحاديث هذا األربعني، منها قصة موسـى واخلـرض والطـائر، ومنهـا الروايـة 

ّإن هللا عـز وجـل مدينـة باملـرشق ومدينـة «: ّاملفصلة عن أيب عبداهللا الصادق  ّّ

 .»باملغرب فيها قوم ال يعرفون ابليس

ّإن هللا عـز : د احلـسن املجتبـى ّومنها رواية خمترصة عن اإلمام أيب حممـ ّ

ّوجل مدينة باملرشق ومدينة بـاملغرب عـىل كـل واحـدة سـور ّأوردهـا العالمـة » ّ

سـعد اإلربـيل : املجليس يف البحار، وهو الذي ترجم له صاحب الرياض يف كتابه

 .ّواستظهر تشيعه

غــري » مدينـة باملـرشق ومدينـة بـاملغرب«ّ إن الـروايتني األخريتـني :أقـول

 .ّدتني يف كتابنا هذا، وهذا دليل عىل أن أربعني سعد غري أربعني أسعدموجو

 يف البحار عن املحتـرض رمحه اهللاّواألحاديث التي أوردها العالمة املجليس 

عن أربعني سعد اإلربيل وجدنا بعضها يف األربعني ألسعد والبعض اآلخـر غـري 
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ّموجود، وهذا يؤيد عىل أن سعد اإلربيل هو غري أسعد ب ن إبراهيم بن احلـسن بـن ّ

ُعيل بن عيل اإلربيل، وإن وجد هناك بعض التشابه يف أحاديثهام كام هو حـادث يف 

 .كثري من كتبنا احلديثية

ّفاألربعني األول هو الذي ينقل عنه احلسن بن سليامن احليل، وهو املعروف  ّ

 يف الفـضائل ًاألربعون حـديثا«ّلسعد اإلربيل، أما الثاين فهو » ًاألربعني حديثا«بـ 

 .»واملناقب

ّؤيد هذا ما ذكره الطهراين يف الذريعـة إىل تـصانيف الـشيعة يف املوضـعني وي

 :  يف أعيان الشيعة يف موضوعنيرمحه اهللاّاملتقدمني وكذلك ذكر السيد حمسن األمني 

الشيخ أسعد بن إبراهيم بـن احلـسن بـن عـيل : ٢٩٤ّيف املجلد الثالث ص 

واألحاديـث التـي أوردهـا يف ذلـك : عني ـ إىل أن يقـول ـاإلربيل، له كتاب األرب

ّالكتاب دالة داللة رصحية عىل تشيعه، وبعد أن ذكر مقدمة األربعني قال األمـني  ّ :

ًثم ذكر األحاديث كلها وهي مجيعا يف فضائل أمري املـؤمنني وأهـل البيـت  ّ ّ ،

ّوفيها من الفضائل العظيمة، وبمالحظة ذلك ال يبقى شك يف تشي  .عهّ

الشيخ سعد اإلربيل، ذكـره األفنـدي يف : ٢٢٠ ص ٧واملوضع الثاين يف ج 

له كتاب األربعني، وينقل عن كتابه املذكور الشيخ حسن : ٤١٣:٢رياض العلامء 

 .ّولعله من علامء اخلاصة: بن سليامن ـ إىل أن يقول ـ

أسـعد بـن  : ١٧وقال الطهراين يف األنوار الـساطعة يف املائـة الـسابعة ص 

ًإبراهيم ابن احلسن بن عيل بن عيل احليل صاحب األربعون حديثا يف مناقب أمـري  ّ
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 .ّاملؤمنني من طرق العامة

ًاألربعون حديثا  : ٢٧٥ : ٨ّقال السيد حممد هادي امليالين يف كتابه قادتنا ج 

ّيف الفضائل واملناقب للمحدث أسعد بن إبراهيم اإلربيل اإلمامي نزيل احللة، كان  ّ

 .عالم يف القرن السابعمن األ

ّوما زال الكتاب خمطوطا وعندنا منه نسخة مصورة: رمحه اهللاوقال  ً. 

، باللغـة الفارسـية هـذا نـص ٥٥ ص ٢ّوجاء يف دائـرة املعـارف تـشيع ج 

الشيخ أسعد بن إبراهيم بن حسن بن عيل بن عـيل اإلربـيل : ّاإلربيل احليل: ترمجته

شاخيه مـن أهـل العامـة أحاديـث يف فـضائل ّاحليل، من علامء اإلمامية، نقل عن م

 . هـ يف جملس واحد٦١٠ وذلك يف سنة ومناقب أهل البيت 

، الصادرة من جممع ٢٥٥ ص ٦ّوورد اسمه يف موسوعة مؤلفي اإلمامية ج 

ّحمدث نزل احللة وسمع عن كثري من مشايخ أهل الـسنّة، كـان : الفكر اإلسالمي  ّ

 . هـ٦١٠ًحيا سنة 

ّربيس يف كتابه الفيض القديس يف ترمجة العالمة املجلـيس وذكره النوري الط

األربعـني يف الفـضائل : » لح« برمز ٧٣ ص ١٠٢املطبوع ضمن بحار األنوار ج 

 .واملناقب للشيخ أسعد بن إبراهيم بن احلسن بن عيل اإلربيل

، حتـت ١٤٢ّوذكره القائيني النجفي يف كتابـه معجـم مـؤلفي الـشيعة ص 

 .ً بن إبراهيم بن احلسن، األربعون حديثاّاحليل أسعد: عنوان

ّ اخلالصة من هذه األقوال يف الكتاب ومؤلفه أنه من علـامء اإلماميـة :أقول ّ

ّالذين نزلوا مدينة احللة، وهي آنذاك مدينة العلـم ومـأوى طالبـه، وكانـت هـذه  ّ
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ُاملدينة يف تلك الفرتة تزهر بالعوائل العلمية والعريقة كبنـي زهـرة وآل طـاووس 

ّالعالمة احليل وعائلته العلمية وابن إدريس، وغريهم من العوائل العلميـة التـي و ّ

ّقطنتها وتنورت املدينة بوجودهم وأخـذت سـمعة طيبـة وذاع صـيتها يف أرجـاء 

 .املعمورة

ّ من املؤسـف جـدا أن كثـريا مـن علامئنـا مل يـدونوا تـاريخ :والدته ووفاته ً ّ ً ّ

ّم دونوا هلم ذلك، بل حتى تاريخ وفياهتم والدهتم، وال املؤرخون الذين عارصوه

ّمل تدون لبعضهم، وهذا مما اضطرنا إىل أن نقول  ّ ّإن مصنّف كتابنا هـذا هـو مـن : ّ

 .علامء القرن السابع

ّومل يطلعنا العلامء األعالم الذين اهتمـوا بتـدوين حيـاة املـؤلفني مـن هـم 

ّجـل اإلربـيل احلـيل أساتذهتم وتالمذهتم والراوون عنهم، وهلذا بقـي شـيخنا األ

 .ّجمهول املشايخ والطالب لدى املتأخرين عنه ونحن من ضمنهم

ّ، بعـد أن ذكـر أن سـعد ١٧: ذكر الطهراين يف األنوار الـساطعة: ّرد املالبسات ّ

ونقلـت قـول الدهدشـتي يف : ّاإلربيل غري أسعد اإلربيل وكتابيهام خمتلفان، ثـم قـال

 . فكالمها جمهوالن والكتاب مشكوك يف صحتهّوعىل أي. باحتادمها» الدمعة الساكبة«

ّ لست أدري أهيام أسبق للتـأليف بالنـسبة للـشيخ الطهـراين األنـوار :أقول

ّالساطعة أم الذريعة ؟ فإن كانت الذريعة الفت قبل األنوار فلامذا هذا التناقض يف  ُ

ّالرأي حيث مل نجد هذا الرأي يف الذريعة، وإن كانت األنوار الفت قبـل الذ ريعـة ُ

ّفنعم يمكن أن حيدث مثل هذا ألي مؤلف ثم يرتاجع عـن رأيـه يف مؤلـف آخـر  ّّ ّ
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 .متأخر عنه

ّوعىل أي حال فهذا التواتر من الذين كتبوا عن الـشيخ املـصنّف أو الـذين 

ّنقلوا عنه هو دليل جيل عىل وجود الكتاب ووجـود مؤلفـه وال داعـي للتجهيـل  ّ

 .والتشكيك

 كتابه الرتاث العريب يف خزانة املخطوطات ملكتبة قال السيد أمحد احلسيني يف

ًاألربعون حديثا تـأليف أسـعد  : ١٤٨ ص ١ ج رمحه اهللا السيد املرعيش النجفي 

 .بن إبراهيم ابن احلسن احلنبيلا

ّلعل احلّق مع الـسيد احلـسيني حيـث إن رسـم الكلمـة يف النـسخة : أقول ّ

» شدة«ُيق يف الكلمة نجد قد وضعت ّاملرعشية يوحي إىل أهنا احلنبيل، ولكن بالتدق

ُفوق حرف الالم من احليل، وبوجود القرائن االخرى واملصادر التـي ترمجـت لـه  ّ

ّتدل عىل أنه حيل وليس حنبيل ّ ّ. 

ًومل تذكر لنا املصادر أن مذهبه كان حنبليا، وإن كـان كـذلك كيـف يـذكره  ّ

بـرص ودخـل يف الشيخ الطهراين يف الذريعة إىل تـصانيف الـشيعة، فهـل هـو است

ّاملذهب الشيعي حتـى ذكـره يف الذريعـة ؟ كـل هـذا مل نجـده يف كتـب الـرتاجم  ّ

 .ّوغريها، فعليه يكون حيل وليس حنبيل

  : ّسميه ومعارصه وليس هو

، ���أسعد بن إبراهيم بن احلسن بن عيل أبو املجد النـشايب الكاتـب اإلربـيل

                                       
 ، ٣٨٨/١٤٧ : ١قالئد اجلامن يف فرائد شعراء هذا الزمان البن الشعار املوصـيل :  انظر مصادر ترمجته .١

 : ١ ، فوات الوفيـات ٣٥/٣٩٤٢ : ٩ ، الوايف بالوفيات للصفدي ١١١ : ١ليونيني ذيل مرآة الزمان ل

 .٢٩٩ : ١ ، األعالم للزركيل ٣٦٨/٤١٣ : ٢ ، املنهل الصايف لألتابكي ١٦٥/٦٤
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نعته يف ابتـداء عمـره عمـل ُولد بإربل سنة اثنتني وثامنني ومخـسامئة، وكانـت صـ

ّالنشاب فلذلك ال يعرف إال هبا، ثم تنقل يف اجلزيرة والشام، وويل كتابـة اإلنـشاء  ّّ ّ ّ ُ

ّلصاحب إربل، ونفذه رسوال إىل املستنرص العبايس، ثم إن خمدومه غـضب عليـه  ّ ً

ّوحبسه، ثم إنه بعد موت صاحب إربل خدم ببغداد واختفى أيام التتـار، فـسلم،  ّ

 .يف تلك السنة وهي سنة ست ومخسني وستامئةّثم مات 

ًرحل إىل مدينة السالم فتـوىل هبـا عمـال جلـيال، وكـان : ّوقال ابن الشعار ً ّ

ّشاعرا بذيء اللسان مقداما عىل اهلجو والسب، كثـري التعـرض بأربـاب الدولـة  ً ً

 .ّوأصحاب املناصب، قل أن سلم أحد من رؤساء إربل وأمثاهلا من لسانه

 ذكره باختصار، ومل تذكر لنا مصادرنا ما ذكرتـه هـذه املـصادر هذا ما أردنا

ّوهذا يؤيد أن صاحبنا غري هذا، وإن عـارصه يف الـزمن وشـاركه يف الـسكن ويف  ّ

 .ًاالسم واللقب أيضا، ولكن خالفه يف شؤون حياته وخدماته

 :النسخ املعتمدة

د  النسخة املحفوظة يف خزانة مكتبة جامعة طهران وهي مـن كتـب سـي.١

ورمزنا . ، ومل يذكر تاريخ نسخهارمحه اهللاحممد مشكاة، ناسخها الشيخ عبدالعال 

 .ّوهي النسخة التي كتبناها ثم قابلنا عليها بقية النسخ .»ط«هلا 

، ورمزنـا هلـا برمـز  النسخة املحفوظة يف خزانة مكتبة اإلمام الرضا .٢

 .»س«

جف األرشف، ناسخها  الن النسخة املحفوظة يف مكتبة أمري املؤمنني .٣
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 هــ بمـشهد موالنـا أمـري ١٣٦٨الشيخ شري حممد صـفر عـيل اهلمـداين بتـاريخ 

وقد قابلها الشيخ اهلمداين من النسخة املوجـودة . »ر«رمزنا هلا برمز . املؤمنني

 .يف املجموع الرائق

ّ النسخة املوجودة ضمن كتاب املجمـوع الرائـق، والتـي صـورت مـن .٤

 .»ج«ّ، قم املقدسة، ورمزنا هلا برمز  النجفي مكتبة السيد املرعيش

، ناسـخها  النسخة املحفوظة يف مكتبة السيد عبـدالعزيز الطباطبـائي.٥

 .»ب«ورمزنا هلا برمز .  هـ١٣٤٥حيدر قيل بن نور حممد خان الكابيل بتاريخ 

، ناســخها  النــسخة املحفوظــة يف مكتبــة الــسيد املرعــيش النجفــي .٦

نقلت هذه النسخة :  هـ قال ٧٦٤بن إبراهيم العتائقي بتاريخ عبدالرمحن بن حممد 

ّمن نسخة بخط موالنا اإلمام األعظم ركن الدين حممد بن عيل اجلرجـاين قـدس 

 .»ش«رمزنا هلا برمز . ّاهللا روحه ونور رضحيه

 ٧٠٣ُ النسخة املحفوظة يف مكتبة مدرسة السيد الگلپايگاين كتبت سـنة .٧

 .»ي« املوسوي، ورمزنا هلا برمز هـ عىل يد سيد هبة اهللا

 كام هو املتعارف لدى املحققني يف بدء العمل هو استقـصاء :منهجية العمل

ًالنسخ ومجعها ناظرين بعني االعتبار إىل تاريخ نسخها وهي مهمة جدا، فقد قمنـا 

 :هبذه املهمة األساسية للتحقيق ثم قمنا باملراحل التالية 

ًاما لل» ط« اختذنا نسخة .١ نسخ فكتبناها وقابلنا عليها بقية النسخ املذكورة، ُّ

 .وعملنا هو التلفيق بني النسخ وتثبيت األنسب واألصح يف املتن
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 تقويم النص وتقديمه بالشكل الكامل والـسليم للقـارئ بقـدر الوسـع .٢

 .واإلمكان، وتثبيت االختالفات الواردة بني النسخ يف اهلامش

 واألمـاكن، وترمجـة للـرواة إن وجـد  تعريف لغوي للكلامت الغامضة،.٣

 .اختالف بني النسخ

 ختريج األحاديث من املصادر التي سبقت تاريخ تـأليف الكتـاب ومـن .٤

 .املصادر التي نقلت عنه

 فهرسة الكتاب كام هو املتعارف، وكل كتاب له فهرسـة خاصـة متعلقـة .٥

 . بموضوعه وبام يتحمله الكتاب

ّرب العاملني، وصىل اهللا عىل خري رسله حممـد هذا وآخر دعوانا أن احلمد هللا 

 .وآله الطاهرين، ونسأله التوفيق إلحياء تراث آل حممد 

                                               

 ّالفقري إىل رمحة ربه الغني

 مشتاق صالح املظفر

 هـ١٤٣٣شعبان ١٥

 )عج(مولد الغائب عن األنظار 
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 ���وبه نستعني

ّقال الراجي رمحة ربه املستغفر من ذنبه أسعد بن إبراهيم بن احلسن بن عـيل  ّ

ّ أن النبي ���كنت سمعت عىل كثري من مشايخ احلديث: ���اإلربيل ّمـن «:  قـال

ً أربعني حديثا بعثه اهللا تعاىل يوم القيامة فقيها عاملا���حفظ عنّي ً ً���«���. 

ً أربعني حديثا كنت شفيعا له يوم القيامة���ومن روى« ً«���. 
                                       

 .» ش،ر«مل يرد يف ) وبه نستعني. (١

 .ّبن عيل احليل: »ش«ويف . اإلربيل: بدل من. ّابن احليل: »س«يف . ٢

 .كثري من نسخ احلديثكنت : »س«يف . ٣

 .» ي،ج، ب«وما يف املتن من . ُعىل أمتي»  ش،س، ط، ر«يف . ٤

 .»ر، ج«أثبتناه من ) ًعاملا. (٥

عـن موسـى بـن إبـراهيم املـروزي، عـن أيب : ، بـسنده١٥ / ٥٤١: أورده الصدوق يف اخلصال .٦

ّمن حفظ من أمتي أربعني حديثا مما حي«: قال رسول اهللا :  قالاحلسن  ً ّ تاجون إليه من أمر ُ

ًدينهم، بعثه اهللا يوم القيامة فقيها عاملا ً«. 

 .روى عنّي: » ش،ج«ويف . َّروى عيل: »س«يف . ٧

ّ، بسنده عن ابن عباس، عن النبي ١٦ / ٥٤٢: أورده الصدوق يف اخلصال. ٨ ّمـن حفـظ «:  قال

ًمن أمتي أربعني حديثا من السنّة كنت له شفيعا يوم القيامة ً ّ هذين احلديثني يف املتن جـاء وبدل . »ُ

ًمن حفظ عنّي أربعني حديثا كنت شفيعا له يوم القيامة«: حديث واحد هو»  ي،ب«يف نسخة  ً«. 



 ًاألربعون حديثا٤

ّ ال أعلم إىل أي األحاديـث ���فحفظت ما شاء اهللا تعاىل من األحاديث، وأنا

ّت سلطان املحـدثني ذا احلـسبني والنـسبني ـ ابـن ، إىل أن لقيأشار رسول اهللا 

 وسـمعت رضوان اهللا عليهـ أبا اخلطاب دحية بن خليفة الكلبي ���دحية واحلسني

 بعثه اهللا تعاىل ���عليه موطأ مالك، وسألته عن األحاديث التي إذا حفظها اإلنسان

ًيوم القيامة فقيها عاملا ما هي  .؟���ً

ّ حممد بن إدريـس الـشافعي اإلمـام املطلبـي ّإن هذا السؤال سئل عنه: قال ّ

 .���هي األحاديث الواردة يف حّق أهل البيت عليهم الصالة والسالم: فقال

 : ّاهللا أمحد بن حنبل أنه قال وروي عن اإلمام أيب عبد

 ،��� منّة عىل اإلسالم يف زمن الشافعي مـن الـشافعي���ًما أعلم أحدا أعظم

ّإن األربعـني : بار صاليت أن يغفـر لـه منـذ سـمعت منـهّوإين أدعو اهللا تعاىل يف أد

ّحديثا أراد هبا النبي  ًمناقب أهل بيته عليهم الصالة والسالم ���. 

                                       
 .ّوإين: »ر، ج«يف . ١

 .»ج، ب«مل يرد يف ) ابن دحية واحلسني: (قوله. ٢

 املتن من نـسخة وما يف. ّ أن اإلنسان إذا حفظهاّاألحاديث التي أراد هبا النبي : » ي،ج، ب«يف . ٣

 .» ش، ط، ر،س«

 .» ش، ر، ط،س« وما أثبتناه يف املتن من ،ما هي: بدل من. ّوإىل أي األحاديث أشار : » ي، ب،ج«يف . ٤

 .» ش، ر، ط،س«وما يف املتن من . هي مناقب أهل البيت : » ي، ب،ج«يف . ٥

 .ًما أعلم أحدا أعظم: بدل من. ما أعظم: »س«يف . ٦

 .أعظم منّة عىل الشافعي من الشافعي: »ج، ب«يف . ٧

 .»ج، ب«هذه التحية من . ٨



 ٥براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

ّمن أين صح عند الشافعي : ���يـقلت يف نفس: ّثم قال اإلمام أمحد بن حنبل

  يـا أمحـد،«:  وهـو يقـول يل فرأيت يف املنام تلـك الليلـة رسـول اهللا ! ؟���هذا

 .»قول ابن إدريس فيام رواه عنّيّ تشك يف ال

ّ األحاديث املـشهورة املـسندة املرويـة���فقرأت عليه مجيع: قال أسعد
 يف ���

 فيه أحاديث غريبة سمعتها عليه ورواهـا ���ً، فأراين جزءامناقب أهل البيت 

  .���عن الثقات

ّفلام سلمت حمميـة بغـداد وتـديرهتا، وأمحـدت جناهبـا الرحـب وختري ّّ هتـا، ّ

ًوشملتني من صدقات ديواهنا العزيز جمده اهللا تعاىل، نعم بت مـستمريا أخالفهـا  ّ ّ

 .ًومستذريا أكنافها

سألني مجاعة من املؤمنني أن أمجع هلم ما رويته من األحاديث التـي ذكرهتـا 

ّخمترصة مسندة معنعنة بحذف األسانيد املطولة
 فأجبـت إىل ذلـك، إجابـة مـن ���

ــوا ــل الث ــب يف جزي ــق رغ ــحاب، واهللا املوف ــالء واألص ــوة األخ ــى دع ّب، ولب ّ ّ
                                       

 .» ش، ر، ط،س«ومايف املتن من . ّوقر يف نفيس أن قلت: »ج، ب«يف . ١

 .هذا عند الشافعي: »س«يف . ٢

 .» ش،س، ج، ب«أثبتناه من ) مجيع. (٣

 .» ش،ج، ب«أثبتناه من ) ّاملروية: (قوله. ٤

ًجزءا صغريا: »ج، ب«يف . ٥ ً. 

 .»ج، ب«أثبتناه من ) ورواها عن الثقات: (قوله. ٦

ّوملـا سـكنت بغـداد سـألني مجاعـة مــن الفـضالء أن أمجـع مـا رويتـه مــن : » ش،س، ط، ر«يف . ٧

 .» ب،ج«وما يف املتن من . ّاألحاديث بحذف األسانيد املطولة



 ًاألربعون حديثا٦

 . ���للصواب

 احلسيب النـسيب مجـال الـدين أبـو ���ّحدثني الشيخ اإلمام احلافظ: فقلت

َاخلطاب ذو احلسبني والنَسبني ابن دحية واحلسني املغريب األندليس َ َ
 بقراءة املبارك ���

 .د سنة عرشة وستامئة يف جملس واح���بن موهوب اإلربيلا

                                       
 .»ج، ب«أثبتناه من ) ّواهللا املوفق للصواب: (قوله. ١

 .لفاضلا: زيادة» ج، ب«يف . ٢

» س«ويف . أبو اخلطاب عمرو بن ذو احلـسبني والنـسبني احلـسني بـن دحيـة الكلبـي املغـريب: »ج«يف . ٣

أبو اخلطاب عمر بن ذو احلسبني والنسبني احلسني بن دحية الكلبـي املغـريب : »ب«ويف . املعتزيل: زيادة

 . الدحية واحلسنيابو اخلطاب عمر ذو احلسبني والنسبني بني: »ش« ويف .رمحه اهللاألندليس 

ّأبو اخلطاب عمر بن احلسن بن عـيل بـن حممـد اجلميـل بـن فـرح ابـن : واسمه الكامل الصحيح ُ ّ ّ ّ

ّخلف بن قومس بن مزالل بن مالل بن أمحد بن بدر بن دحية بن خليفة الكلبي ِ. 

ّوكان يذكر أن أمه أمة الرمحن بنت أيب عبداهللا ابن أيب بسام موسـى بـن عبـداهللا بـن احلـس ّ ُ ني بـن ّ

ّجعفر بن عيل بن حممد بن عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلـسني بـن عـيل بـن أيب  ّ ّ ّّ ّ

: ٢٢سـري أعـالم النـبالء : انظـر. »ذو احلسبني دحية واحلسني«: ّفلهذا كان يكتب بخطه. طالب

 .٤٤٨/٤٩٧: ٣، وفيات األعيان ٣٨٩/٢٤٨

ويف . األربييل: »ش«ويف .  بارك بن موهب أردبييل:»س«ويف . املبارك موهوب األردبييل: »ط«يف . ٤

واسـمه الكامـل . وهـو الـصحيح» ج«وما يف املتن من . وما بعده بياض. املبارك وهو بباب: »ر«

رشف الدين أبو الربكات املبارك بن أمحد بن املبارك بن موهـوب ابـن غنيمـة بـن غالـب : هكذا

ُعرف بابن املستويف، ولد بإر. ّاللخمي اإلربيل ّبل يف سنة أربع وستني ومخسامئة، وتويف يف اخلامس ُ

 .٣٥ / ٤٩: ٢٣انظر سري أعالم النبالء . من حمرم سنة سبع وثالثني وستامئة



 

 

 ّاألول احلديث

 بني يدي أمري املـؤمنني ���ًكنت جالسا: ّبسنده إىل أيب جعفر ميثم التامر، قال

 إذ قـدم  بالكوفة وحوله مجاعة من أصحاب رسـول اهللا ّعيل بن أيب طالب 

ّ، وقـد اعـتم بعاممـة صـفراء، وتقلـد ���ّ عليه قباء خـز أدكـن���عليه رجل طوال ّ

 .ّ وحيا حتية امللوك���بسيفني، فنزل عن فرسه

ّأيكم اإلمام: ّثم قال
 األورع والبطني األنـزع، املولـود يف احلـرم، العـايل ���

ّ، الكريم الشيم، أيكم���اهلمم
 حيدر أبو تراب، قالع الباب، وهازم األحـزاب، ���

ّالذي فتح له حني سدت ُ
 .����، والذي نصب للعباس امليزاب��� األبواب باب���

                                       
 .»ج، ب«أثبتناه من ) ًجالسا (.١

 .طويل: »ط، ر« يف .٢

ُكلون اخلز الذي يرضب إىل الغربة، بني احلمرة والسواد، والنعت:  لون األدكن.٣ : لأدكن، والفعـ: ّ

ًدكن يدكن دكنا َ َ ُ َ
 . ـ دكن١٢٤: ١٠هتذيب اللغة . ِ

 .عن جواده: »ب«، ويف »ج«مل يرد يف ) عن فرسه (.٤

 .األروع: زيادة: »ط،« يف .٥

 .اهلميم: »ج« يف .٦

 .»ب«مل يرد يف ) ّأيكم (.٧

 .ّسد: »ش« يف .٨

 .»س«مل يرد يف ) باب (.٩

 .»، بج«إىل هنا مل يرد يف ) الذي فتح له: ( من قوله.١٠



 ًن حديثاواالربع٨

ّن إىل أمـري املـؤمنني عـيلفأشار بعـض احلـارضي
���هـذا  :، وقـال

 .���مرادك

ّفتقدم إىل عيل  ّّإين رسول إليك مـن قـوم هلـم قبائـل كريمـة، : ��� وقال

العقيمة، وكان ألمريهم املكنّى : ، يقال هلم���، وأعراق صميمة���وفضائل جسيمة

ّبطاعن األسنّة، ولد ترى الشمس من غرته ُ���. 

ّوال حيب الدنيا إال مل ّحبتهّ
 وهو قتيل، ال يعرف ��� الولد اجلليل���، وقد وجد���

َمن قتله، وال يفهم من جدله َ
، ����، وقد وقعت بني القبائل بسببه الوقائع الدامعة����

  عىل القلـوب����ّ، وتعدت الفتن إىل رجم الغيب، وزاد����بشياطني الفتن النازعة

                                       
 .»س، ب«أثبتناه من ) ّعيل (.١

 .وإرشادك: زيادة» ج، ب« يف .٢

 .»س«إىل هنا مل يرد يف ) هذا مرادك: ( من قوله.٣

قـوم هلـم أعـراق : »ب«قوم هلم أعراف محيمة وقبائـل كريمـة، وفـضائل رحيمـة، ويف : »ج« يف .٤

 . .... عميمة

 .وصاحب أعراق صميمة: »س« يف .٥

ّولد مل ترى الشمس من عزته: »س«ويف . ّالشمس من عزتهولد تريس : »ط« يف .٦ ِ  .» ش،ج، ر«وما يف املتن من . ُ

ّإال بمحبته، وما يف املتن من : » س،ج«ّإال عجبته، ويف : »ط« يف .٧  .» ش، ب،ر«ّ

 .»ج، ب«وما يف املتن من . فوجد: » ش،ر، ط، س« يف .٨

 .البليل: »ر« يف .٩

ّطعنه فجدله أي رماه بـاألرض : ويقال. » ش،ج، ب«املتن من وما يف . خذله: »ط، ر، س« يف .١٠

 . ـ جدل٤٤٩: ٤الصحاح . فانجدل أي سقط

 .الدامقة: »س«الدامغة، ويف : » ش،ر« يف .١١

 .النازغة: » ش،ر«البازغة، ويف : »ج، ب«املنازعة، ويف : »س« يف .١٢

 .وران: يف نسخة» ر«وحاشية »  ي،ب« يف .١٣



 ٩براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

 إليـك، واحلكـم بـام ���، وقـد ارتـضوا بإنفـاذ املقتـول���ّاختالف الشك والريب

ّ حسن الظـن���ّ يف اتباعه عليك، وهلم���يعتمدون
، أن ��� فيـك ويف معجزاتـك���

ّتعرفهم من قتله، وإال يقع السيف بني القبائل ّ
ّ، وأنت جدير بحـل املـشكالت، ���

 . واملسلامت���وحقن الدماء بني املسلمني

ًخرج منه شاباأًا، و؟ فأحرض تابوت» وأين املقتول«: فقال أمري املؤمنني  ّ
��� 

ّمـسجى مغطـى ّ
 العنــرب ����ّ واخلـز، يـضوع منـه أرج���� بالـديباج واألطلـس����

 .����ّ وصىل وأطال يف صالته، فقام ����والند

                                       
 .» ي، ب،ج«إىل هنا أثبتناه من ) تن إىل رجمّوتعدت الف: ( من قوله.١

 .القتيل: »ر« يف .٢

 .فيام يعتمدون: »ش« يف .٣

 .» ي، ج،ب« وما يف املتن أثبتناه من ،ّودهلم: » ش، س، ط،ر« يف .٤

 .» ش،ج، ب، س«النظر، وما يف املتن من : »ط، ر« يف .٥

 .معجزتك: »ش«ويف . معجزك: » ي،ج، ب« يف .٦

 .» ي،ج، ب«وما يف املتن من . ّوإال وقع السيف يف القبائل: » ش،س، ر، ط« يف .٧

 .» ب، ج،ي« وما يف املتن من ،وحقن دماء املسلمني: » ش، ط، س،ر« يف .٨

 .» ي،ر، س، ج، ب«ًشبابا، وما يف املتن من : » ش،ط« يف .٩

 .»س«أثبتناه من ) ّمغطى (.١٠

ًشابا مسيحا بالديباج واألطلس واخلز: » ر، س،ط«ويف . » ش، ي،ج، ب«أثبتناه من ) واألطلس (.١١ ً. 

 .ريح: »س« يف .١٢

َّالند، وللبقم: ويقال للعنرب: من الطيب ليس بعريب، وقال األزهري: ُّالند: قال اجلوهري:  الند.١٣ َ :

 .ّ ـ ند٧٠: ١٤ ـ ندد، هتذيب اللغة ١٦٠: ٢الصحاح . العتيق: العندم، وللمسك

 .» ي،ج، ب« وما يف املتن من .ّوصىل عليه: » ش،س، ط، ر« يف .١٤



 ًن حديثاواالربع١٠

ّهذا قتله عمه حريث«: ّثم التفت وقال
ّ، وسببه أنه زوجه بنته، فتـزوج��� ّ ّ��� 

 .���»عليها بحرضته، فخنقه وقتله

ّ، إنـام نريـد أوضـح مـن هـذا، أن تـستنطقه لتبـني هو ذلـك: قال األعرايب ّ

 .ّ والرس املودع فيك���معجزتك

ّ وجعل يصيل ويترضع، وسمعناه يقولفقام أمري املؤمنني  ّ : 

ُارضبـوه : ّإهلي أنت أحييت ميت بني إرسائيل ببعض حلـم بقـرة، وقلـت« ُ ِ ْ

ِببعضها كذلك حييي اهللا املوتى ويريكم آيات ِ ِ
َ ْ ُُ ِ َِ ْ ْ ْ ََ ََْ ِ ُ َ ّ وإين ألرضبه ببعيض وأعلم أن بعض���ِهَ ي ـّ

 بإذن اهللا تعاىل، من قتلك ؟ ��� قل :ّ ثم ناداه���، فوكزه برجله اليمنى���عندك أكرم

 .ّثم قاهلا ثانية وثالثة» ّوأنا عيل بن أيب طالب الويص

ً فوالذي بعث حممدا  ّ باحلّق لقد نطق امليت بكالم خفي سمعه مـن كـان ّ ّ

                                       
 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) حريث (.١

ّوسببه أن زوج ابنته وقد تزوج: »ج« يف .٢ ّوسببه أنه زوج ابنته : » ي،ب«ويف . ّ ّ. ... 

ويف . فحنـق عليـه فقتلـه:  » ي،ج«ويف .  فحنق منه وقتله:  »ر«ويف .  فخنق منه وقتله:  »س« يف .٣

 .فخنق منه فقتله: »ش« ويف. فقتلهفخنق عليه : »ب«

 ويف ،ليبــني معجــزك:» ي،ج، ب«ويف . ليتبــني معجزتــك:»ر«ويف . ليبــني معجزتــك:»س« يف .٤

 .»ط« وما يف من ،أن تتنكر معجزاتك:»ش«

 .٧٣: ٢ سورة البقرة .٥

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) ّوأعلم أن بعيض عندك أكرم: ( قوله.٦

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) اليمنى: ( قوله.٧

 .» ي،ج، ب«وما يف املتن من . قم: وقال: » ش،س، ط، ر« يف .٨



 ١١براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

ّقتلني عمي حريث، ثم أمسك: ال وق���ًحارضا ّ
���. 

ّ فوقع مجاعة عىل وجوههم سجدا لعيل  ً ّ . 

ّالسجود هللا، وإنام تكلم بإذن اهللا تعاىل«: فقال  ّفادعوا فيه ما ادعـوا» ّ ّ
��� .

ّوهذا احلديث رواه عامة حمدثي الكوفة ّ
���. 

 الثاين حلديثا

امللـك بـن ّبإسناده عن عامر بـن خالـد، عـن إسـحاق األزرق، عـن عبـد 

ً رقـاوجدنا يف ذخرية أحد حـواري املـسيح : ، قال���سليامن   فيـه مكتـوب���ّ

ّإنـه ملـا تـشاجر موسـى واخلـرض : ��� الرسياين منقول من التوراة���بالقلم ّ يف 

ّقصة
 إىل قومـه سـأله أخـوه ، ورجـع موسـى ���� السفينة والغالم واجلـدار���

                                       
فنطـق : » ش،ط، س، ر«يف ) ًسمعه مـن كـان حـارضا... ّوأنا عيل بن أيب طالب: ( بدل من قوله.١

 .» ي،ج، ب«وما يف املتن من . املتقول

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) ّثم أمسك: ( قوله.٢

، ٣٢: لنص، بـل أوردهـا بلفـظ آخـر الطـربي يف نـوادر املعجـزات مل نعثر عىل مصدر يذكر الرواية با.٣

، البحـراين ١٤٣: ، أحد علامء اإلمامية يف الروضة يف الفـضائل١ / ٣: شاذان بن جربئيل يف الفضائل

، ٧٢٦: ٨، التـسرتي يف إحقـاق احلـق ٢٤: ، عن عيون املعجـزات١٥٧ / ٢٤٧: ١يف مدينة املعاجز 

 .، عن الفضائل والروضة٤٠ / ٢٧٤: ٤٠قله املجليس يف البحار ون) خمطوط(عن درر بحر املناقب 

 .واهللا أعلم: زيادة» ط« يف .٤

 .عبد امللك بن سنان: »ش« يف .٥

ّوجد يف ذخرية مرماري أحد حواري عيسى املسيح رق: قال: »ج، ب، ي« يف .٦ ُ. 

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) بالقلم: ( قوله.٧

 .»ج، ب، ي«تناه من أثب) منقول من التوراة: ( قوله.٨

 .ّقضية: »ب« يف .٩

 .واجلدار والغالم: »ر« يف .١٠



 ًن حديثاواالربع١٢

ّهارون عام استعلمه من اخلرض
 .من عجائب البحر وشاهده ���

بينا أنا واخلرض عىل شاطئ البحر إذ سقط بني أيـدينا طـائر، أخـذ يف : فقال

، وثالثـة ���منقاره جرعة ورمى هبا نحو املرشق، وأخذ ثانية ورمى هبا نحو املغرب

ّ، ثـم أخـذ خامـسة وعـاد ���ورمى هبا نحو السامء، ورابعة ورمى هبا نحو األرض

 لذلك، فسألت اخلرض عن ذلك فلـم جيـب، وإذا نحـن ُ، فبهتنا���ألقاها يف البحر

ّبصياد يصطاد، فنظر إلينا
: ّما يل أراكام يف فكر وتعجب من الطائر ؟ قلنا: ، وقال���

 .هو ذاك

ّأنا رجل صياد وقد علمت ذلك: قال
���. 

ّما نعلم إال ما علمنا اهللا تعاىل: قلنا ! ���كّوأنتام نبيان ما تعلامن ذل ّ. 

: ّمسلم؛ ألنـه إذا صـاح يقـول يف صـياحه: ّيف البحر يسمىهذا طائر : قال

ُمسلم، وإشارته برمي املاء من منقاره إىل املرشق واملغرب، أنه يبعث ّ نبي بعدكام ���ّ

ّمتلك أمته املرشق واملغرب، ويصعد إىل السامء، ويدفن يف األرض، وأما رميه املاء  ُّ ُ

                                       
 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) استعلمه من اخلرض: ( قوله.١

 .ورماها يف الغرب: »ب، ي«ويف . ورماها يف املغرب: »ج« يف .٢

 .رماها إىل األرض: »ج، ب« يف .٣

 .»ج، ب، ي«ن وألقاها يف البحر، وما يف املتن م: »ط، ر، س، ش« يف .٤

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) يصطاد فنظر إلينا: ( قوله.٥

 .»ج، ب، ي«مل يرد يف ) ذلك (.٦

 .»ج، ب، ي«مل يرد يف ) ذلك (.٧

 .إشارة أن يبعث: »ج، ب« يف .٨



 ١٣براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

ّ، ويرث علمه وصيه ���طرة من بحرّإن علم العامل عند علمه مثل ق: يف البحر يقول

ّوابن عمه
���. 

ّفسكن ما كنّا فيه من املشاجرة، واستقل كل واحد  منّا علمه، بعد أن كنّـا ���ّ

ّ ثم غاب الصياد عنّا، فعلمنا أنـه ملـك بعثـه اهللا تعـاىل إلينـا���معجبني بأنفسنا ّ ّ
��� 

ّليعرفنا نقصنا، حيث
ّ دعينا الكامل���

���. 

 الثالث احلديث

 الثوري، عن ���ويه أبو الفوارس أمحد بن محزة النييل، باإلسناد إىل سفيانير

حرضت جملـس أنـس بـن مالـك وهـو : ، قال���األعمش، عن سامل بن أيب اجلعد

                                       
 .مثل هذه القطرة: »ج، ب، ي« يف .١

ّوورث علمه وصيه وابن عمه، ويف : »س« يف .٢ ّووارث علمـه وصـيه وابـن عمـ: »ر«ّ : »ط«ه، ويف ّ

ّوارث علمه ووصيه ابن عمه  .»ج، ب، ش، ي«وما أثبتناه يف املتن من . ّ

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) واحد (.٣

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) بعد أن كنّا معجبني بأنفسنا: ( قوله.٤

 .»ج، ب، ي«وما يف املتن من . بعث اهللا إلينا: »س«ويف . ُبعث إلينا: »ط، ر، ش« يف .٥

 .ّبقصتنا حيث: »ب، ي«ّبقصتنا إذ، ويف : »ج « يف.٦

، رشف الدين االسـرتآبادي يف تأويـل اآليـات ١٠١ ـ ١٠٠ّ نقله عن كتابنا هذا احليل يف املحترض .٧

: ٢٦، عن رياض اجلنان، عن األربعـني، وج٥٢ / ٣١٢: ١٣، املجليس يف البحار ٩ / ١٠٤: ١

، عـن ٤٥٤ / ١٣٤: ٢ مدينـة املعـاجز ، عن املحترض عـن األربعـني، البحـراين يف١٢ / ١٩٩

 .، عن األربعني٢٣: ٢منهاج احلّق واليقني، املشهدي يف كنز الدقائق 

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) أبو الفوارس أمحد بن محزة النييل باالسناد إىل سفيان: ( قوله.٨

: ، رجال الطـويس٣٣و ٥: ُانظر رجال الربقي. وما يف املتن هو الصحيح. سامل بن أيب اجلعدة: »س« يف .٩

 .٤٤ / ١٠٨: ٥، سري أعالم النبالء ٤٩٤٣ / ١٤: ٩، معجم رجال احلديث ٧ / ٩١، و٩ / ٤٣



 ًن حديثاواالربع١٤

، وكـان بينـه وبـني ��� رجل مـن القـوم���، فقام إليه���مكفوف البرص وفيه وضح

 التي أراها بك ؟ ���مة ما هذه السيا صاحب رسول اهللا : ، وقال��� إحنة���أنس

ًفواهللا الذي بعث حممدا  ّ نبيا لقد حدثني أيب، عن النبي ّ ّ ً ّ��� : 

ُإن اهللا تعاىل قد بني أن الربص واجلـذام مـا يبـتىل بـه مـؤمن« ّ ونـرى بـك » ّّ

 .���ًوضحا

ّأما الوضح فإنه :  وقال���� وعيناه تذرفان بالدمع���فأطرق أنس إىل األرض ّ

َّ عيل����من دعوة دعاها
ّ أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب����

����  فقام إليه مجاعة ،
                                       

 . ـ وضح١٥٦: ٥هتذيب اللغة . بياض الربص:  الوضح.١

 .عليه: »ج«ويف . »ي، ش،س، ر، ب«أثبتناه من ) إليه (.٢

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) من القوم (.٣

 .» ي،ج، ب«وما يف املتن من . ه وبينهبين: » ش،س، ر، ط« يف .٤

 . ـ أحن٢٥٧: ٥هتذيب اللغة . احلقد يف الصدر: واإلحنّة .أجنة: »ج«ّأحبة، ويف : »س« يف .٥

 .النشمة: النمشة، ويف الفضائل: الشيمة، ويف املدينة:  يف البحار والروضة.٦

 ...فواهللا الذي: بدل من. وقد قال النبي : »ش« يف .٧

: بدل من قولـه» ّإن الربص واجلذام ما يبتىل هبام مؤمن«: ّوقد قال النبي : » ش، طس، ر،« يف .٨

ًفواهللا الذي بعث حممدا(  .» ي،ج، ب«الذي أثبتناه من ) ًونرى بك وضحا... ّ

ًمليا: »ط، س« يف .٩  .» ش،ر«وكالمها مل يردا يف . إىل األرض: بدل من. ّ

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) بالدمع (.١٠

 .دعا هبا: »س« يف .١١

 .» ي، ش،ج«أثبتناها من ) َّعيل (.١٢

 .»ج«مل يرد يف ) ّعيل بن أيب طالب (.١٣



 ١٥براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

 . باحلديث���ّ أن حيدثهم���سألوه

ّملا نزلت سورة الكهف سأل بعض الـصحابة النبـي : فقال ّ��� أن يـرهيم 

ُأهل الكهف فوعدهم ذلك، فبينا هو جالس يف بعض األيام وقد أهدي له بـساط  ّ

 .���ّرى الشام، وحرض الصحابة وذكروه بوعده، من ق���هندق: من قرية يقال هلا

ًأحرضوا عليا : فقال  ّيا أنس، ابـسط البـساط: ّ، فلام حرض قال يل��� 

 .وأمر الصحابة أن جيلسوا عليه

ًفلام جلسوا رفع يديه إىل السامء ساعة وسأل اهللا تعاىل، وأمر عليا أن يكتـف  ّ ّ

ة أربعة حيملون البـساط وعليـه القوم ويسأل اهللا معه كام يسأل أن يبعث له مالئك

: ّالصحابة إىل أن ينظروا أهل الكهف، فام كان إال ساعة وارتفع البساط، قال أنس

 .وأنا معهم

ّورسنا يف اهلواء إىل الظهر، فوقف البساط ثم وقعنا عىل األرض فشاهدنا أهـل 

ّالكهف، وكان عيل صلوات اهللا عليه يأمر البـساط أن يمـيض كـام يريـد وكأنـه كـا ن ّ
                                       

 .» ي،ج، ب«وقد أثبتناه من . فقام إليه مجاعة سألوه: بدل من. فسأله مجاعة: » ش،س، ر، ط« يف .١

 .ّحيدث: »س« يف .٢

 .» ي، بج،«مل ترد يف ) بعض(وكلمة »  ي، ش،ج، ب«أثبتناه من ) ّالنبي  (.٣

ّويف املـصادر أهنـا . عندف: هندف، ويف البحار والروضة: والفضائل ومدينة املعاجز»  ي،ب« يف .٤

 .من قرى املرشق، ومل نعثر عليها يف كتب البلدانيات

... فبينـا هـو جـالس: (بـدل مـن. ّفاهدي له بساط وذكره أصحابه وعـده: » ش،س، ر، ط« يف .٥

 .أصحابه: بدل. ةالصحاب: »ش«ويف ). ّوذكروه بوعده

 .فبسطت: »ش«ويف . فبسطته: زيادة» س، ر، ط« يف .٦



 ًن حديثاواالربع١٦

ّانزلوا نصيل، فنزلنا وأم بنا وصـلينا، وتقـدمنا إلـيهم: يعرف الكهف، وقال ّ َّ  فرأينـا ���ّ

ًقوما نياما تيضء وجوههم كالقناديل، وعلـيهم ثيـاب بـيض  ً ِوكلـبهم باسـط ذراعيـه ِ ِ
ْ َ َْ َ ُ ٌَ ُ ْ َ

ِبالوصيد ِ
َ ْ ِرعبا، فتقدم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب��� فملئنا منهم��� ّ ّ ً��� ل وقـا :

ّالسالم عليكم، فردوا عليه السالم
ّ وسلموا فلم يردوا عليهم ���ّ، وتقدم اجلامعة��� ّ

ّمل ال تردوا عـىل صـحابة رسـول اهللا الـسالم ؟ فقـال : ّالسالم، فقال هلم عيل 

ّسل ابن عمك ونبيك: أحدهم ّ. 

ّثم قال عيل  ّّخـذوا جمالـسكم، فلـام أخـذوا قـال عـيل :  للجامعـة ّ:  

 .فع، ورسنا يف اهلواء ما شاء اهللاُ ارفعوا البساط فريا مالئكة اهللا

  ربـّضعونا لنصيل الظهر، فـإذا نحـن بـأرض لـيس هبـا مـاء نـش: ّثم قال

ّ، فنبع ماء عذب، فتوضأنا وصلينا ورشبنا���فوكز األرض برجله ،���وال نتوضأ ّ. 

                                       
ّرفع البساط وسار يف اهلواء إىل الظهر، ثم قمنا نمـيش عـىل األرض حتـى : (»س، ر، ط، ش«يف  .١ ّ

ّوصلينا وتقـدمنا إليهـا: رفع يديه إىل السامء ساعة ـ إىل قوله ـ: (بدل من قوله) شاهدنا الكهف ّ (

 .»ج، ب، ي «الذي أثبتناه من

 .١٨: ١٨ سورة الكهف .٢

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) منهم (.٣

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) ّعيل بن أيب طالب (.٤

 .فردوا جواب السالم: »ط« يف .٥

 .»ج، ب، ي«وما أثبتناه من . القوم: »ر، ش،ط، س« يف .٦

 .ُماء يرشب وال يتوضأ: »ر« يف .٧

فـركض برجلـه : »ج، ي«فركض باألرض برجله، ويف : »س «فركز األرض برجله، ويف: »ر« يف .٨

 .فركض األرض برجله: »ش«ويف . فركز برجله األرض: »ب«ويف . األرض



 ١٧براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

، وسار بنا البساط ستدركون صالة العرص مع رسول اهللا : ّفقال عيل 

ّ، فلام رآنا هنّأنـا بالـسالمةالعرص، فإذا نحن عىل باب مسجد رسول اهللا إىل 
��� 

ّحتدثوين أم أحدثكم، وجعل حيدثنا كأنه كان معنـا«: وقال ّ ّ ّيـا عـيل، ملـا «: وقـال» ُّ ّ

ّسلمت عليهم ردوا السالم عليك، وسـلم أصـحايب فلـم يـردوا، فـسألتهم عـن  ّّ ّ

ّسل ابن عمك ونبيك: ذلك؟ قالوا ّ«���. 

ّإهنم ال يردون السالم إال عىل نبي أو ويص نبي، ثم «:  قال رسول اهللا ّثم ّ ّ ّّ ّ ّ

 .»ّاشهد لعيل يا أنس: قال

ّفلام كان يوم السقيفة استشهدين عيل بن أيب طالب وقال يـا أنـس، اشـهد «: ّ

ّإن كنت كتمتها بعد وصـية رسـول «: ّإين نسيت، قال: قلت له»  بيوم البساط���يل

ً، ولظـى يف جوفـك، وأعمـى بـرصك��� ببياض يف وجهـك فرماك اهللااهللا 
��� «

 . وعميت���ّفربصت وتلظى جويف

حرارة بطنه،   من���وكان أنس ال يطيق الصيام يف شهر رمضان وال يف غريه
                                       

 .»ب، ج، ي«وما يف املتن من . ّعىل باب املسجد، فلام رآنا رسول اهللا : »س، ش، ط، ر« يف .١

َّمل ردوا عيل السالم«: ّفقال له عيل : »س، ش، ر، ط« يف .٢ ّ َ
: »س«ويف » ّ ومل يردوا عىل أصحايبِ

 .»ج، ب، ي«وما يف املتن من . عىل األصحاب

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) يا أنس اشهد يل: بن أيب طالب وقال: ( قوله.٣

 .ببياض يف عينك ووجهك: »ج، ب، ي« يف .٤

 .»س، ب، ج، ش، ي«ًوعمى يف برصك، وما يف املتن من : »ط، ر، « يف .٥

 .فربصت وعميت: »ج، ب، ي«يف . ٦

 .»س«مل يرد يف ) وال يف غريه: ( قوله.٧



 ًن حديثاواالربع١٨

ًومات بالبرصة، وكان يطعم كل يوم مسكينا عن يوم يفطر من رمضان ّ������. 

 الرابع احلديث

ّ وكان خادمـا لإلمـام عـيل بـن ���ّحدثني أيب: لّبإسناده إىل حممد النوفيل قا ً

ّحـدثني أيب : ، قـالّحـدثني أيب الكـاظم : ، قـالموسى بن جعفر الرضـا 

، ّحدثني أيب زيـن العابـدين :  قال،���ّحدثني أيب الباقر : ، قالالصادق 

ّحدثني أيب سـيد الـشهداء : قال ّّحـدثني أيب سـيد األوصـياء : ، قـال ّقـال ، :

ّيا عـيل، مـن رسه أن يلقـى «: ّ سيد األنبياء قال���أخي وحبيبي رسول اهللا ّحدثني  ّ

ّاهللا تعاىل وهو مقبل عليه، راض عنه، فليتوالك وذريتك، إىل من اسمه اسمي وكنيتـه  ّ ّ

 .���»���ألئمة  اُ، ختتم هبا���كنيتي

                                       
ّكل يوم مسكينا ثم يفطر يف رمضان: »ش«ويف . »ج، ب، ي«مل يرد يف ) عن يوم يفطر من رمضان: ( قوله.١ ً ّ. 

، وأحد علامء اإلمامية يف الروضـة ٢٠٤ / ٤٧٩:  أورده باختالف شاذان بن جربئيل يف الفضائل.٢

ونقله البحراين يف مدينـة املعـاجز ) رة من مكتبة السيد املرعيش النجفيمصو (١٥٤: يف الفضائل

 .، عن الفضائل والروضة٢١ / ٢١٧: ٤١، واملجليس يف بحار األنوار ١١٠ / ١٨٥: ١

ّحدثنا حممد النوفيل، عن أبيه: بإسناده قال: » ي،ج، ب« يف .٣ ّ. 

ّحدثنا أيب، عن جده باقر علوم األنبياء: » ي،ج، ب« يف .٤  ... .ّحدثني أيب الكاظم:  بدل من.ّ

 .» ي،ج، ب«مل يرد يف ) رسول اهللا  (.٥

 .» ي،ج، ب«مل يرد يف ) وكنيته كنيتي: ( قوله.٦

 .خيتم به األرض وهداهتا: » ي،ب«ويف . خيتم اهللا به األرض وهداهتا: »ج« يف .٧

:  جربئيـل يف الفـضائل مل نعثر عىل مصدر يذكر هذا احلديث بالنص، بل أورده بتفصيل شاذان بن.٨

، واختـرصه ابـن شهرآشـوب يف ١٠٠ / ١٣٦: ، وبلفظ آخـر الطـويس يف الغيبـة٢٠٥ / ٤٨٥

، عن كتـاب صـفوة ٨٠ / ١٠٧: ٢٧ً، ونقله مفصال املجليس يف البحار ٣٥٦ ـ ٣٥٥: ١املناقب 

 .ّاألخبار، عن إبراهيم بن حممد النوفيل، عن أبيه



 ١٩براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

 اخلامس احلديث

 يف  ���اهللاكـان رسـول : ، قـال���بإسناده إىل جابر بن عبداهللا األنصاري

 واحلـسن ���ّ أصحابه إذ أقبل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالـب ���مسجده ومعه

ّ وقبل عليا وعانقه، ثـم ���ّ، فقام النبي  ��� واحلسني عن شامله���عن يمينه ً ّ ّ

بأيب أنتام وبـأيب أبـوكام «: ّقبل احلسن واحلسني وأجلسهام عىل فخذيه وجعل يقول

ّوبأيب أمكام ُ«. 

ّأهيا الناس، إن اهللا عزوجل يبـاهي هبـام وبـأبيهام، وبـاألبرار مـن «: قالّثم  ّّ ُّ

ّولدمها مالئكته يف كل يوم، اللهم من أطاعني فيهم وحفظ وصيتي ّ ّ  اجعله معي ���ّ

ّيف درجتي، اللهم ومن عـصاين فـيهم فاحرمـه رمحتـك، وبعـد بينـي وبينـه ّ ّثـم » ّ

 .���� عيناه���ذرفت

                                       
 .» ي،ج، ب«املتن من عن جابر، وما يف : » ش، ط،س، ر« يف .١

 .» ي،ج، ب«ّكان النبي، وما يف املتن من : »ش ، ط،س، ر« يف .٢

 ).مجاعة من: (زيادة»  ر، ط،س« يف .٣

 .» ي،ج، ب«وما يف املتن من . ّإذ أقبل عيل: » ش،س، ط، ر« يف .٤

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) عن شامله(و) عن يمينه: ( قوله.٥

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) لهعن شام(و) عن يمينه: ( قوله.٦

 .ًقائام: زيادة»  ي،ج، ب« يف .٧

ّاللهم: (»ج، ب« يف .٨ ّ.( 

 .» ي،ج، ب«وما يف املتن من . وذرفت: » ر، ط،س، ش« يف .٩

، والروضـة يف ٢٢١ / ٥٢٤:  أورده باختالف يف ذيل احلديث شاذان بن جربئيـل يف الفـضائل.١٠

: ٩، التسرتي يف إحقاق احلق ٧٤ / ١٠٤: ٢٧ألنوار ، وعنهام املجليس يف بحار ا١٤٤: الفضائل

 .، عن در بحر املناقب البن حسنويه٢١٠



 ًن حديثاواالربع٢٠

 السادس احلديث

ّحدثني عـيل بـن أيب طالـب :  جابر بن عبداهللا األنصاري قاليرفعه إىل ّ 

ّبمحرض من مجاعة ونحن نأكل مترا يسمى الصيحاين، قال ّأتـدرون مل سـمي «: ���ً ُ َ
ِ

ّاللهم ال، قال : ؟ قلنا»���ًالصيحاين صيحانيا ّ :» خرجت أنا ورسول اهللا إىل 

ّ فلام وصلنا إىل احلدائق من النخل���صحراء املدينة
هـذا :  صاحت نخلة بنخلـة���

ّالنبي املصطفى وذاك عيل املرتىض، ثم صاحت ثالثة برابعة هـذا كموسـى وهـذا : ّّ

، ���هذا خاتم األنبياء وهذا خاتم األوصياء: ّكهارون، ثم صاحت خامسة بسادسة

ً إيل متبسام وقالفنظر رسول اهللا  ّ فام : بىل، قال: يا أبا احلسن أما تسمع ؟ قلت: َّ

ّنسمي  ّنسميه: اهللا ورسوله أعلم، قال: ؟ قلت���هذا النخلُ
ّ ألهنـا ؛الـصيحاين: ���

 .���»صاحت بفضيل وفضلك

                                       
ًسمعت عليا : يرفعه إىل جابر، قال: (» ر، ط،س، ش« يف .١ ّومـا )  يقول جلامعة من الـصحابة

 .» ي،ب، ج«يف املتن أثبتناه من 

ًصيحانيا: ( قوله.٢  .» ي،ج، ب«مل يرد يف ) ّ

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) اء املدينةإىل صحر: ( قوله.٣

 .»ي،ج، ب«أثبتناه من ) من النخل: ( قوله.٤

 .ّسيد األوصياء: » ش، ي،ج، ب« يف .٥

 .» ي،ج، ب«هذه النخلة، وما يف املتن من : » ش،ط، ر، س« يف .٦

 .» ي،ج، ب«ّنسميها، وما يف املتن من : » ي،ط، ر، س« يف .٧

: ، شـاذان بـن جربئيـل يف الفــضائل٤٩ / ٦٦: ّ والـدر الفريــدّ أورده القمـي يف العقـد النـضيد.٨

، البحراين ٨٤/ ٤٨: ٤٠، وعنهام يف بحار األنوار ١٤٤/٢: ، الروضة يف الفضائل١٧٧ / ٤١٤

، عن الربيس، ومل نعثر عليه يف مشارق أنوار اليقني، الظاهر يف ٢٦٦ / ٤٠٤: ١يف مدينة املعاجز 
 



 ٢١براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

 السابع احلديث

ّحدثنا اإلمام عيل بن موسى:  مهدي بن سابق، قال���يرفعه إىل ،  الرضـا ���ّ

ّعن أبيه، عن جده، عن آبائه، عن احلسني بن عـيل  ّمـن قـضايا أمـري «: ، قـال���

ً أن ثورا قتـل محـارا يف عهـد رسـول اهللا  املؤمنني ً ّ فطالـب صـاحب احلـامر ،

 .��� الثور بقيمته، وحتاكام إىل كثري من الصحابة���صاحب

 والصحابة حوله، فجعـل ، فجاء إىل رسول اهللا ���فلم يفصل بينهام أحد

 . الثور���يؤخذ: ���ما تقول ؟ فمنهم من قال: يقول لواحد واحد

ّ فلـام حـرض رشحـوا لـه  .ّائتـوين بعـيل: فقال . غري ذلك��� ومنهم من قال

 .����القصة

                                       
وللحـديث ألفـاظ . ّسمى بصفوة األخبار عـن األئمـة األطهـاركتابه الثاين، أو يف كتاب أخيه امل

 .ّمتعددة ومصادر كثرية، أوردنا فقط املصادر التي ذكرت احلديث بالنص

 .» ي،ج، ب«عن، وما يف املتن من : » ش،س، ر، ط« يف .١

ّحدثنا اإلمام عـيل بـن موسـى: قال: (عن، وأثبتنا: » ر، ط،س، ش« يف .٢ ويف »  ي،ج، ب«: مـن) ّ

 .ّحدثني: »ب«

ّعن أبيه، عن جده، عن آبائه، عن احلسني بن عيل : ( قوله.٣ ّ ( ي،ج، ب«أثبتناه من «. 

 .صاحب الثور صاحب احلامر: »ش«ويف . »ج، ب«مل يرد يف ) صاحب الثور(و. صاحبة: »س« يف .٤

 .مجيع الصحابة: » ي،ج، ب« يف .٥

 .» ي،ج، ب«وما يف املتن من ). حدأ(مل ترد كلمة » ط، ر«أحد بينهام، ويف : » ش،س« يف .٦

 .» ي،ج، ب«يقول، وما يف املتن من : » ر، ط،س، ش« يف .٧

 .» ي،ج، س، ب«يأخذ، وما يف املتن من : » ش،ط، ر« يف .٨

 .» ي،ج، ب«يقول، وما يف املتن من : » ر، ط،س، ش« يف .١

ّين بعيل، فلام حرض رشحوا ائتو: فقال: (ما تقول ؟، وأثبتنا: ّفقال لعيل : »ط، ر، ش، س« يف .١٠ ّ
 ).ّالقصة: (بدل من) القضية: (»ب«وفيها ويف » ر«وحاشية » ج، ب، ي«من ) ّله القصة



 ًن حديثاواالربع٢٢

إن كان الثور هجم عىل احلامر وهو غافل لـزم صـاحب الثـور قيمـة : فقال

 .احلامر، وإن كان احلامر دخل عىل الثور فال ضامن عليه

َّاحلمد هللا الذي من عيل بمـن «:  إىل السامء وقال��� يديهفرفع رسول اهللا  ّ

ّاء النبينييقيض بقض
���«���. 

 الثامن حلديثا

 عبداهللا بن سنان، عن جعفر بن ���ّيرفعه إىل عبداهللا بن محاد األنصاري، عن

ّحممد الصادق
ّ، عن أبيه حممد، عن أبيه عيل بن احلسني، عن أبيه احلسني بن عيل ��� ّ ّ

سـمعت : ّ عمر بن اخلطاب، قـال���ّحدثني: عليهم أفضل الصالة والسالم، قال

ّفضل عيل عىل هذه األمة كفضل شهر رمضان عىل سائر«:  يقول اهللا رسول ُ ّ
��� 

                                       
 . يدهّفرفع النبي : »ج، ب، ي« يف .١

 .بقضاء اليقني: »س« يف .٢

كايف  مل نعثر عىل هذا النص يف املصادر، بل ورد يف الكتب املعتربة بتفاوت يف ألفاظه، الكليني يف ال.٣

، وعنـه يف ، بسنده عن مصعب بن سـالم التميمـي، عـن أيب عبـداهللا، عـن أبيـه ٦ / ٣٥٢: ٧

، شاذان بن جربئيـل يف ٩٠١ / ٢٢٩: ١٠، الطويس يف التهذيب ١ / ٢٥٦: ٢٩وسائل الشيعة 

: ، الروضـة يف الفـضائل٣ / ٣٢١: ١٨، وعنـه يف مـستدرك الوسـائل ٢٠٦ / ٤٨٧: الفضائل

 .٤٢ / ٦٢٦: ٣ عوايل اللئايل ، ابن أيب مجهور يف١٥٥

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) عبداهللا بن محاد األنصاري، عن (.٤

 .»ج، ب، ي«جعفر الصادق، وما يف املتن من : »س، ش، ر، ط« يف .٥

ج، «عن جعفر الصادق، عن آبائه، عن احلسني، عن، وما يف املتن أثبتناه من : »س، ش، ر، ط« يف .٦

 .»ب، ي

 .»ج، ب، ي« أثبتناه من )سائر: ( قوله.٧



 ٢٣براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

ّالشهور، أال وإن له ألجرا عيل، اللهم اجزه عنّي خري اجلزاء مثلك ملثله ّ ً ّّ
، طـوبى ���

 . ���ًقاهلا ثالثا» ّملن أحبه، طوبى ملن نرصه، طوبى ملن أطاعه

 التاسع احلديث

، ��� عن جابرد الصادق، عن آبائه ّ عن جعفر بن حمم���عن مجيل بن صالح

 ثمـرة ��� قلبي، فاطمة بضعة منّـي، وابناهـا���فاطمة هبجة«: قال رسول اهللا : قال

ّفؤادي، وبعلها نور برصي، واألئمة من ولدها
ّ أمناء ريب، وحبله���  املمدود بينه وبني ���ُ

 .����»ّ، من اعتصم هبم نجا، ومن ختلف عنهم هوى���خلقه

                                       
ّاللهـم اجـزه : »ج، ش، ب«ويف . خري جزاء مثلك ملثله: »ر«ويف . خري اجلزاء منك ملثله: »س« يف .١ ّ

 .عنّي جزاء مثلك ملثله

، ٣ / ١٤٤: ، الروضـة يف الفـضائل١٧٨ / ٤١٦:  أورد صدره شاذان بن جربئيل يف الفـضائل.٢

 .عىل سائر الشهور: قوله، إىل ٢١ / ١٤: ٣٨وعنهام يف بحار األنوار 

محيد بن صالح، وما يف املتن : ويف املقتل والطرائف» ج، ب، ي«أثبتناه من ) عن مجيل بن صالح (.٣

: ، رجــال الطــويس٤١: ، رجــال الربقــي٣٢٩ /١٢٧: انظــر رجــال النجــايش. هـو الــصحيح

 .١٣٧٤ /١٣٢: ٥، معجم رجال احلديث ٤٠ /١٦٣

 . األنصاريجابر بن عبد اهللا: »ج، ب، ي« يف .٤

 .مهجة: واملائة منقبة: »س، ش، ي، ر، ب« يف .٥

 .أوالدها: »س« يف .٦

 .»ج، س، ب، ي«وما يف املتن من . ولدي: »ر«ولده، ويف : »ط، ش« يف .٧

 .وحبيل: »ش« يف .٨

 .»ج«أثبتناه من ) بينه وبني خلقه: ( قوله.٩

، شـاذان ٥٩:  مقتـل احلـسني ، اخلوارزمي يف٤٤ / ١٠٣:  أورده ابن شاذان يف مائة منقبة.١٠

: ٢٣، وعنهام يف البحار ٤ / ١٤٤: ، الروضة يف الفضائل١٧٩ / ٤١٧: بن جربئيل يف الفضائل

، ٣٢٣: ٢، الديلمي يف إرشاد القلـوب ١٨٠ / ١٦٩: ١، ابن طاووس يف الطرائف ٩٥ / ١٤٢

 .٢٠٥: ابن جرب يف هنج اإليامن



 ًن حديثاواالربع٢٤

 ارشالع احلديث

بيـنام رجـالن :  كعب األحبار، قال���يرفعه إىل رشيح بن عبيد احلرضمي، عن

ّجالسان يف زمن عمر بن اخلطاب إذ مر هبام رجل مقيـد  - وهـو عبـد لبنـي نوفـل -ّ

ً يف ثقل قيده وقدر كل واحد وزنه حزرا���فتحازرا ّ  طـالق ���امرأتـه: ، فقال أحدمها���ّ

، ���، وحلف اآلخر بمثل ذلك، فأشكل األمـر بيـنهام���ًثالثا إن مل يكن وزنه كام قلت

ّفمضيا إىل موىل العبد وعرفاه احلديث، وسأاله عـن وزن القيـد
ال أعلـم، : ، فقـال���

ّ، فحلف بالطالق أنه ال يفك القيد���ّفكه: فقاال ّ���. 

ّ ومضيا إىل عمر وقصا عليه القصة، فقال����فأخذاه ّ
ّاذهبوا إىل عيل بـن أيب : ����

ّوات اهللا عليه وسلم وقصوا عليه القـصةطالب صل ّ ّ فلـام حـرضوا عنـده دعـا����ّ
���� 

                                       
 .»ر«وحاشية »  ي،ج، ب«أثبتناه من ) رشيح بن عبيد احلرضمي، عن (.١

 .» ي،ج، ب«وما يف املتن من . فتحاورا: » ر، س،ط، ش« يف .٢

ًوقدر كل واحد وزنه حزرا: ( قوله.٣ ّ  .»ش«وكلتا اجلملتني مل تردا يف . » ي،ج، ب«أثبتناه من ) ّ

 .امرأيت: »ر« يف .٤

 .كام حلف: »ر« يف .٥

ّوقال كل واحد منهام أن يطل: (زيادة»  ي، ب،ج« يف .٦  ).ق امرأتهّ

: » ب،ج، ي«ويف . »س، ط«أثبتنــاه مــن ) ّوعرفــاه احلــديث، وســأاله عــن وزن القيــد: ( قولــه.٧

 .القيد: بدل من. احلديد: »ب«ويف ) وسأاله عن ثقل القيد ووزنه(

 .ّال أعلم وال أفكه: »س« يف .٨

 .»ي،ج، ب«إىل هنا مل يرد يف ) ال أعلم: فقال: ( من قوله.٩

 .فأحفاه: »ي« ويف ،فاهفأخ: »ج، ب« يف .١٠

 .ّوقصا عليه ذلك قال: »ج، ب« يف .١١

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) صلوات اهللا عليه وسلم وقصوا عليه القصة: ( قوله.١٢

 .»ط، ر، ش، س«وما يف املتن من . فاحرض العبد ودعا: »ج، ب، ي« يف .١٣



 ٢٥براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

ّبجفنة وصب فيها ماء، وأمر بقيد الغالم فـشد بـه خـيط، وأدخـل القيـد ورجليـه يف  ً ّ

ّاجلفنة، ثم صب املاء فيها حتى امتألت ّ ّ
ّ حتى خرج ���فرفعوه» ارفعوا القيد«: فقال. ���

ّمن املاء، ثم دعا
ّيد فوضعها يف املاء حتى تراجع املاء اىل موضعه حـني  بزبر من احلد���

 .»���ّ فإنه بوزن هذا القيد���زنوا هذا احلديد«: ّكان القيد فيه، ثم قال 

ّوبلغ عمر ما جرى من عيل
��� ّاحلّق ال يغطى احلّق ال يغطى قاهلـا :  فقال ّ

 .������ًثالثا

                                       
ًعنده دعا بجفنة ثم صب فيها ماء وقال: »ط، ش، ر، س« يف .١ ارفعوا القيـد بخـيط ) فقال: يف ر: (ّّ

ّوأدخلوا القيد ورجليه يف اجلفنة، ثم صبوا فيها املاء حتى متتلئ ّ مل يـرد ) ّفـصبوا: (وقوله. ّفصبوا. ّ

 .»ج، ب، ي«وما يف املتن من . بدل من هذه الفقرة. »س«يف 

 .فرفع القيد: »ب«ويف . فرفعوا القيد: »ج« يف .٢

 .»ج، س، ب، ش، ي«ن فدعا، وما يف املتن م: »ط، ر« يف .٣

 .وضعوا عنه قدر ما يوزن رجل مستوي اخللقة بوزن هذا القيد: زيادة» ط« يف .٤

 .ّفإنه وزن القيد: »ج، ب« يف .٥

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) ّمن عيل : ( قوله.٦

ُاحلـق ال يعطـى : »ج«ويف . ّاحلّق ال يغطى واهللا أعلم: »ط«ويف . احلّق ال يغطى: »س، ش، ر« يف .٧

ًاحلق ال يعطى، قاهلا ثالثا، وما يف املتن من   .»ب، ي«ُ

، عن جعفر بن غالـب األسـدي ١٧:٣/٣٢٤٦ أورده باختالف الصدوق يف من ال حيرضه الفقيه.٨

، والــرشيف الــريض يف خــصائص أمــري ٨/ ٨٧:٣٧رفــع احلــديث، وعنــه يف وســائل الــشيعة 

: ٢بن شهرآشـوب يف املناقـب ، ا٣ / ٣٩٠: ١٧، وعنه يف مستدرك الوسائل ٦٠: املؤمنني 

: ، وفيـه٤٧٧: زي يف األربعـنيونقله عـن األربعـني املـاحو. ١٦٥: ٤٠، وعنه بحار األنوار ٦١

ًال يعطى احلّق قاهلا ثالثا: احلق ُ . 



 ًن حديثاواالربع٢٦

 عرش احلادي احلديث

ُقـدم أسـقف : أنس بـن مالـك، قـال، عن ���يرفعه إىل غيالن بن طارق

يا عمر، أنـتم :  عمر ألداء اجلزية، فدعاه عمر إىل اإلسالم، فقال���نجران عىل

فأين تكون النار .  واألرض��� هللا جنّة عرضها كعرض الساموات���ّإن: تقولون

جاوبه يـا بـن : ً حارضا، فقالّفسكت عمر بن اخلطاب، وكان عيل : ؟ قال

 .ّعم رسول اهللا

: ُقـال األسـقف» أرأيت إذا جاء الليـل أيـن يكـون النهـار ؟«: ُ لألسقففقال

أخربين يا عمر عن بقعة يف األرض طلعت عليها الشمس ساعة وما طلعت قبل ذلك 

ًسل عليا: ، فقال عمر���وال تطلع ّ هـو البحـر الـذي انفلـق ملوسـى «: ّفقال عيل . َ

فـأخربين : صدقت، قـال: قال» ���وقعت الشمس فيه ومل تقع قبل ذلك وال تقع بعده

:  ال يـنقص بـل يزيـد ؟ قـال��� منه، ومهام أخذت��� يؤخذ���عن يشء يف أهل الدنيا
                                       

 .ّغيالن بن طارق املكي: » ي،ج، ب« يف .١

 .» ي، ب، ش،ج، س«وما يف املتن من . إىل: »ر، ط« يف .٢

 .» ي،ج، ب«أثبتناها من ) ّإن (.٣

 .السامء: »س« يف .٤

وال تطلـع : »ب«ويف . طلعت فيها الشمس ساعة، ومل تطلع قبل ذلك وال بعد ذلك: » ي،ج« يف .٥

 .بعد ذلك

 .ومل تقع قبله وال تقع بعده: » ش،س«ويف . ومل تقع قبله وال بعده: »ط، ر« يف .٦

 .»ج، ب«أثبتناه من ) يف أهل الدنيا: ( قوله.٧

 .يأخذ: » ج،س« ويف ،تأخذ: » ش،ب« يف .٨

 .ُاخذ: »ر« يف .٩



 ٢٧براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

 ���ما نقـول نحن«: ّأخربين عن أول دم وقع عىل وجه األرض ؟ فقال:  قال���»العلم«

ّأنه دم هابيل ملا  قتله أخوه قابيل، لكن أول دم وقـع عـىل وجـه األرض دم حـيض ���ّ

 أخـربين أيـن اهللا ؟ فغـضب ���بقيت مسألة واحدة: ُ، قال األسقف»���فاسهاّحواءون

ًال تغضب، أنا أجيبه، فمتى غضبت ظن أن عندنا عجزا: عمر، قال  ّ ّ ُ. 

مـن أيـن :  ذات يـوم إذ أتـاه ملـك، قـال لـهكنّا عنـد رسـول اهللا «: وقال

ّمن فوق سبع الساموات من عند ريب: ُأرسلت؟ قال
:  آخـر، فقـال لـهّ، ثم أتاه ملك���

ّمن مرشق الشمس من عند ريب، ثم أتاه ملك آخر فقـال لـه: ُمن أين أرسلت ؟ قال ّ :

ّمن مغرب الشمس من عند ريب، إن اهللا سبحانه وتعاىل يف كـل : من أين أقبلت ؟ قال ّ ّ

َوسع كرسيه الساموات واألرضّمكان ويف كل زمان وأوان، ال حترصه جهة  ْ َّ ُّ َْ َ ُ َ َ
ِ ِ ِ

َ ُ��� ْلي َس َ

ــصري ــسميع الب ــو ال ــه يشء وه ُكمثل ْ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ ُ َْ َ َّْ ٌ َ���  ــال ذرة يف الــساموات وال يف ــه مثق ــزب عن ِال يع َِ ََ َ ُ َ ُ ْ
ِ ِ

َّ َّ ََ َ ُْ ْ ُ

ِاألرض ْ��� «ُفأسلم األسقف عىل يده��������. 

                                       
 .القرآن والعلوم: »ج، ب، ي« يف .١

 .نحن نقول: »س« يف .٢

 .»ش«وكالمها مل يردا يف . الذي: »ج، ب، ي« يف .٣

 .ولكنّه دم حيض حواء ودم نفاسها: »ج، ب، ي« يف .٤

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) بقيت مسألة واحدة: ( قوله.٥

 .من حتت سبع ساموات من عند ريب: من أين أتيت ؟ قال: ّ ثم أتاه ملك آخر، قال له:زيادة» ب« يف .٦

 .٢٥٥: ٢ سورة البقرة .٧

 .١١: ٤٢ سورة الشورى .٨

 .٣: ٣٤ سورة سبأ .٩

: وكان بدهلا يف بقية النسخ بعـد قولـه. »ج، ب، ي«إىل هنا أثبتناه من ) فغضب عمر: ( من قوله.١٠

 ).ُفأسلم األسقف عىل يده. هللا كان وال مكانا: فقال): (أخربين أين اهللا(

: ، شاذان بن جربئيـل يف الفـضائل٦٦:  أورده الرشيف الريض يف خصائص أمري املؤمنني .١١
 



 ًن حديثاواالربع٢٨

 عرش الثاين احلديث

ّبإسناده عن حممد بن خالد، عن أبيـه، عـن وهـب، عـن جعفـر بـن حممـد  ّ

ّإن اهللا تعاىل اختار يل وألهل «: ، عن رسول اهللا ���ه  عن آبائالصادق 

ّالكروبيني، يطوفون بقربي وقبور : ���بيتي سبعني ألف ملك من املالئكة يقال هلم

ّأهل بيتي، ويعرجون إىل السامء بأعامل زوارنا ويصلون علينا وعىل زوارنا ، ومن ���ّّ

ًزار عليا فقد زارين ّ«���. 

 عرش الثالث احلديث

ّ، عن ابن عباس، عن النبي ���عه عن عكرمةيرف ّما رفع اهللا الغيث «:  قال

وبالهـم اخلـوف واجلـوع والـنقص يف األمـوال واألنفـس  -عن بنـي إرسائيـل 

 ���ّ إال بـسوء رأهيـم يف أنبيـائهم وأوصـيائهم، واهللا يرفـع الغيـث- ���والثمرات

 .���»ّ عيل بن أيب طالب وأهل بيته عليه وعليهم السالم���ببغض

                                       
ــضائل١٨٣ /٤٢٧ ــة يف الف ــوار ١٤٥: ، الروض ــار األن ــنهام يف بح : ٣١، و٣ / ٥٨: ١٠، وع

 .٢٨ و٢٧ / ٥٩٥

 .» ي،ج، ب« هذا السند أثبتناه من .١

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) ميقال هل (.٢

ّويصلون علينا وعىل زوارنا: ( قوله.٣  .» ي، ش،ج، ر، س، ب«أثبتناه من ) ّ

 . مل نعثر له عىل مصدر.٤

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) يرفعه عن عكرمة: ( قوله.٥

 .يف األنفس واألموال والثمرات: »ج، ب، ي« يف .٦

 .»ر«وحاشية » ج، ب«يف املتن من القطر، وما : »س، ر، ش«النظر، ويف : »ط« يف .٧

 .ّببغض عيل وأهل بيته: »ب، ي«ّبنقض رأهيم عىل عيل وأهل بيته، ويف : »ج«ويف . لبغض: »س« يف .٨

 . مل نعثر له عىل مصدر.٩



 ٢٩براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

 عرش الرابع احلديث

 ��� إذ جاءكنّا عند رسول اهللا : ، عن سلامن الفاريس قال���عن أيب صالح

ً فوقف عليه وسلم سالما حسنا���أعرايب ً : ّأيكم رسـول اهللا ؟ قـال : ّ ثم قال���ّ

ّجاءنا منك رسـول يـدعونا إىل اإلسـالم فأسـلمنا، ثـم إىل : قال» ���أنا يا أعرايب«

ّ فأجبنا، ثم هنيتنا عن الزنا والـرسقة ���ً فرأيناه حسنا���صيام واجلهاد وال���الصالة َ

ّ، ثم قال لنا رسولك أن نحب���والكذب والغيبة واملنكر فانتهينا ّ
ّ صهرك عـيل ����

ّ، فام الرس يف ذلك وما نراه عبادةبن أيب طالب ا
 .؟����

ً إين كنـت جالـسا يـوم بـدر:أحـدها:  خصال����بخمس«: قال ن  بعـد أ- ّ

باهيت : ّإن اهللا تعاىل يقرؤك السالم ويقول:  وقال إذ هبط جربئيل - ����غزونا

                                       
 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) عن أيب صالح (.١

 .إذ دخل: »ر« يف .٢

 .من بني عامر:  يف املحترض والبحار عن األربعني زيادة.٣

ًسالما حسنا: ( قوله.٤  .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) ً

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) يا أعرايب (.٥

 .ّثم أمرتنا بالصالة: » ي،ج، ب« يف .٦

 .واجلهاد: بدل من. والزكاة: »س« يف .٧

 .ًفرأينا ذلك حسنا: ويف املحترض. » ي،ج، ب«أثبتناه من ) ًفرأيناه حسنا (.٨

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) زنا والرسقة والكذب والغيبة واملنكر فانتهيناّثم هنيتنا عن ال: ( قوله.٩

 .» ي،ج، ب«ّبحب، وما يف املتن من : » ش،ر، س، ط« يف .١٠

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) وما نراه عبادة: ( قوله.١١

 .خلمس: ويف املحترض والبحار»  ي،ج، ب«مخس، وما يف املتن من : » ش،ر، ط، س« يف .١٢

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) بعد أن غزونا: ( قوله.١٣



 ًن حديثاواالربع٣٠

ّاهللا أكـرب، واملالئكـة تكـرب : ّاليوم بعيل مالئكتي، وهو جيول بني الصفوف ويقول

ّ ال أهلم حبه إال ملن أحبه، وال أهلم بغضه إال ملن أبغضه���ّ فوعزيت وجاليل���معه َّ ُ ّ ُّ ُ. 

ّت يوم أحد جالسا، وقد فرغنا من جهاز عمي محـزة إذ أتـاينّ إين كن:والثانية ً ُ��� 

ّيا حممد، يقول لك ربك:  وقالجربئيل  ّ
 ووضعتها عـن ���ُقد فرضت الصالة: ���

ّاملريض العاجز، وفرضت الصوم ووضعته عـن املـريض العـاجز، وفرضـت احلـج 

، ���ًنـصاباّ، وفرضت الزكاة ووضـعتها عمـن ال يملـك ���ووضعته عن املقل املعرس

ّوجعلت حب عيل  ّليس فيه رخصة���ً فرضا . 

ّإن حب عيل حسنة ال يض: َّ أوحى إيلّ إن جربئيل :والثالثة ّ ّر معها سيئة، ـّ

ّوبغضه سيئة ال ينفع معها حسنة
���. 
                                       

»  ي،ج، ب«أثبتنـاه مـن ) ّاهللا أكرب، واملالئكة تكرب معـه: وهو جيول بني الصفوف ويقول: ( قوله.١

 .اهللا أكرب اهللا أكرب: »ب«ويف 

 .»س«مل يرد يف ) ّفوعزيت وجاليل: ( قوله.٢

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) ّوقد فرغنا من جهاز عمي محزة إذ أتاين: ( قوله.٣

 .يقول لك اهللا تعاىل: » ش،س، ط، ر« يف .٤

 .»ّعمن ال يملك«: إىل قوله»  ج،ب« وما بعدها سقط من ،قد افرتضت الصالة والصوم: » ي،ج، ب« يف .٥

 .»ر« وكال الكلمتني مل تردا يف ،املقنع: »ي«ويف . املفلس: »س« يف .٦

 .ًشيئا: » ي،ج، ب« يف .٧

 .»ط«أثبتناه من ) ًفرضا (.٨

ّإنه من أحبه فقد أحبني، ومن أبغـضه فقـد أبغـضني، ومـن أبغـضني : والثالثة: » ي،ج، ب«يف  .٩ ّ ّ

ّأنه ما أنـزل اهللا : الثالثة: ويف املحترض والبحار عن األربعني وردت الثالثة هبذا النص.  دخل النار

ّكتابا وال خلق خلقا إال جعل له سيدا، فالقرآن سيد الكتب املنزلة، وج ًّ َ ّربئيـل سـيد املالئكـة ـ أو ًّ

ّإرسافيل ـ وأنا سيد األنبياء، وعيل سيد األوصياء، ولكل أمـر سـيد: قال ّ ّولكـل : ويف املحتـرض. ّّ

ّامرىء من عمله سيد، وحبي وحب عيل سيد ما تقرب به املتقربون من طاعة رهبم ّ ّ ّ ّ ّ ّّ. 



 ٣١براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

ّ يف روعي أن حبه شجرة طوبى���ّ إن اهللا تعاىل ألقى:والرابعة ّ. 

ُن يوم القيامة نصب لك منـرب عـن إذا كا:  قال يلّ إن جربئيل :واخلامسة

ّيمني العرش والنبيون كلهم عن يسار العرش وبني يديه ّ
 ّ لعـيل ���ُ، ونـصب���

ًكريس إىل جانبك إكراما له ّ. 

ّفمن هذه خصائصه إذا أحببت قوما، أو ترى أهنم حيبوه ؟ وقال ّ ًَ ّأين عيل ؟ : َ

ّفلام حرض قام األعرايب وقبل بني عي» ّفدعا به النبي  ّأشـهد أن الـذي : نيه وقالّ

ّمدحك به ابن عمك لصدق
������. 

                                       
 .أوحى: »س« يف .١

ومـا يف املـتن . عن يسار العرش وبني يديـه: عن يساره، بدل من: واملحترض»  ش،ر، س، ط« يف .٢

 .والبحار»  ي،ج، ب«من 

 .ُوينصب: » ط، ر،ش« يف .٣

ّفمن هذه حاله كيف ال أحبه ؟ فقام األعرايب وقبل بـني عينـي عـيل : » ش،س، ر، ط«يف  .٤ ّ ُ .

  .» ي،ج، ب«وما يف املتن من 

ّن حيبوه وحيبـوا إيل ذلـك، فقـال ومن هذه خصاله أفام ترى لقومك أ: ويف املحترض عن األربعني   ّ ّ

 .ًسمعا وطاعة: األعرايب

ّفمـن هـذه خصائـصه جيـب علـيكم أن حتبـوه، فقـال : ويف البحار عن املحتـرض عـن األربعـني  

 .ًسمعا وطاعة: األعرايب

ــرض.٥ ــوار ٣٠٠/٢٦٤: ّ نقلــه عــن األربعــني احلــيل يف املحت ــه املجلــيس يف بحــار األن : ٢٧، وعن

١٢٨/١١٩. 



 ًن حديثاواالربع٣٢

 عرش اخلامس احلديث

 ���جاء رجل من أهل البـرصة: ، قالّ زيد بن عيل ���عن شعبة، قال سمعت

ًيا عيل، إن جدك عليا:  فقال لهّإىل عيل بن احلسني ّّ ّ ّ
 قتل املسلمني، فهملـت عينـا ���

ّعيل دموعا حتى بلت ثوبه، ورفع رأسه ًّ ّ
ّ واهللا ما قتـل عـيل ���يا أهل البرصة«:  وقال���

ً، وإنام قوم كتموا الكفر خوفا من السيف���ًمسلام قط ً، وأظهروا اإلسالم طمعـا يف ���ّ

ً، فلام وجدوا عىل الكفر أعوانا أظهروه���النجاة والغنيمة ّ. 

ّ أن أصحاب اجلمـل ّ واملستحفظون من آل حممد ���وقد علمت صاحبة اخلدر

ّب صفني لعنوا عىل لسان النبي وأصحا ُ ّوإين سمعت مـن ����، وقد خاب من افرتى ،ّ

  وهو عىل املنـرب،����جاءت امرأة متنقبة إىل أمري املؤمنني :  يقولّأيب سيد الشهداء 
                                       

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) سمعت: الشعبة، ق (.١

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) من أهل البرصة (.٢

ّجدك عيل بن أيب طالب: »ج، ب، ي« يف .٣ ّ. 

ّدموعا حتى بلت ثوبه، ورفع رأسه: ( قوله.٤  .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) ًّ

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) يا أهل البرصة: ( قوله.٥

ّن جدي عيل بن أيب طالب يا أهل البرصة، إ:  يف الروضة.٦ ّ ّما قتل إال كافرا ً ّ. 

 .»ج، ب، ي«وما يف املتن من . القتل: »س، ط، ر، ش« يف .٧

 .»ج، ب، ي«من ) النجاة والغنيمة: (ًطمعا يف الدنيا، وأثبتنا: »ر، س، ط، ش« يف .٨

املـتن مـن ومـا يف . صاحبة البدو واحلرض واجلذر: »س«ويف . صاحبة البدو واحلرض: »ط، ر« يف .٩

 .»ج، ب، ي«

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) وقد خاب من افرتى: ( قوله.١٠

 .ّأمري املؤمنني عيل بن أيب طالب : »ج، ب، ي« يف .١١



 ٣٣براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

سمعت : ّهذا قاتل األحبة، فقال أمري املؤمنني : وقد قتل أخاها وأباها، فقالت

هـذا :  وتقـول- ��� وأنت ختطب الناس-رأة ستأيت إليك ام:  يقولرسول اهللا 

ّقاتل األحبة، فإهنا بذية ّّ
 يشء ���َ، عىل هنِّهـا���َّ مذكرة ال حتيض كام حتيض النساء���

ّمدىل، وأظنّها هذه، فتشوها فالنبي  ِّ ّال يكذب ���. 

 ��� وأدخلها داره، وأمر زوجته ونساء معها أن يفتشوها���فأخذها عمرو بن حريث

ّ لقد اطلع عيل عىل يشء مل يطلع عليـه أيب ����واهللا: ّ مدىل، قالت��� عىل مركبها���فإذا يشء ٌّّ

ّوال أمي ً وأعلم عليا ����فجاء ابن حريث. ُ ّبذلك ����. 

                                       
 .»ج، ب،ي«أثبتناه من ) الناس (.١

 .ّثدية: »ب، ي« يف .٢

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) كام حتيض النساء: ( قوله.٣

ُ اهلن.٤ ُّهن عن: ْالفرج، أصله: َ ًد بعضهم فيصغر هنيناَ ُ ّ َّ ـ هن٢٨٧: ٤القاموس املحيط . ُ َ. 

ّفتشوها فالنبي : (وما يف املتن أثبتنا. ّففتشوها: »ط، ر، س، ش« يف .٥ ّج، ب«من )  ال يكذب«. 

 .عمر بن احلارث: »ج، ب، ي«عمر بن حريث، ويف : »س« يف .٦

ولقـد . نساء آخرين أن يفتـشوهاو: »ج، ب، ي«ونساء معها ففتشنها، ويف : »ر، س، ط، ش« يف .٧

 .ّلفقنا بني النسخ

 .»س، ج، ب، ش، ي«فإذا هي، وما يف املتن من : »ط، ر« يف .٨

 .وركيها: »س« يف .٩

 .»لقد«فواوياله بدون : »ش«فواهللا، ويف : »ر، س، ط« يف .١٠

 .احلارث: »ج، ب« يف .١١

 .ًوأعلم بذلك عليا : »ش«ويف . »ج، ب، ي«مل يرد يف ) بذلك (.١٢



 ًن حديثاواالربع٣٤

 .���»ّإهنا من أهل النار«: فقال 

 عرش السادس احلديث

ًكنّـا جلوسـا عنـد :  األنصاري، قـال���عن أيب الزبري، عن جابر بن عبداهللا

ّ إذ ورد أعرايب شعث احلال رث الثياب، كـأنام خـرج مـن حتـت  ��� اهللارسول ّ ّ

ّالرتاب، فحيا حتية سغب مدقع
 :���ّ إىل النبي ���ً، وأنشد مشريا���

ـــة ـــي برن ـــذراء تبك ـــك والع ّأتيت ُ ِوقد ذهلت أم الـصبي عـن الطفـل   َ ّ ّ ُ ُ  

ـــــرية ٌوأخـــــت وبنتـــــان وأم كب ّ ُ ُوقد كدت من فقري أخالط يف عقـيل   ٌُ ُ ُ  

ــيل   ���ّوقــد مــسني عــرى وفقــر وفاقــة ــر وال حي ــال يم ــا م ــيس لن   ���ّول

ُّ إال إليــك مفرنـــا���ومــا املنتهـــى َ ِ الناس إال إىل الرسل����ُوليس فرار   ّ ُ ّ  

                                       
: ّ، وبـاختالف يف العقـد النـضيد للقمـي١٤٦/١٠: ً ورد احلديث نصا يف الروضـة يف الفـضائل.١

ًوقـد ورد احلـديث جمـزءا يف إحقـاق احلـق . ّ، عن سـلمة، عـن زيـد بـن عـيل ٣ / ١٦ ّ٨ :

ّ، اجلزء األول عن حممد بن مهدي اإلربيل، عن شعبة، واجلزء الثاين عن در بحر املناقب١٥ / ٩٧ ّ ّ. 

 .» ي،ج، ب«والسند أثبتناه من . عن جابر األنصاري: » ش،ط، س، ر« يف .٢

 .» ي،ج، ب«وما يف املتن من . ّكنّا حول النبي: » ش،س، ط، ر« يف .٣

 .بائس فقري: » ي،ج، ب«ويف . مشغب مدقع: »ر«ويف . سفت مدقع: »س« يف .٤

ِأسغب الرجل فهو مسغب إذا دخل يف املجاعة: والسغب  
 . ـ سغب٤١: ٨هتذيب اللغة . ُ

 .ًشعرا: »ج« يف .٥

 .فجعل يقول هذه األبيات: زيادة» ط« يف .٦

ّوقد مسني فقر وذل وفاقة، ويف الفضائل:  يف الروضة والبحار.٧ ّوقد مسني رض وعرى وفاقة: ّ ّ. 

 .ثمر وال نحل: »ي«ويف . ومتر وال نخل: »ج«ويف . ّيمر وال يميل: »ر« يف .٨

 .واهللا: »س« يف .٩

 .وأين فرار: » ي،بج، « يف .١٠



 ٣٥براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

ّفلام سمع النبي  ّبكى ثم قال��� شعره ّ
ّمعارش الناس، إن اهللا ساق إليكم «: ���

ًثوابا، وقاد إليكم أجرا  اهللا غـرف يف اجلنّـة تـضاهي غـرف ��� عنـد، واجلـزاء مـن���ً

ّ يف ناحية املسجد يصيل ركعـات ّ، وكان عيل بن أيب طالب »���إبراهيم اخلليل 

ًيتنفل هبا تطوعا  فأومأ إىل األعرايب أن يدنو إليه، فدنا منه فدفع إليـه خامتـه وهـو يف ���ّ

ًالصالة، ومل يصرب إىل أن يتم صالته، اغتناما لرسعة الثواب ّ ُ
���. 

ُإنام وليكم اهللاُ ورسوله : ��� أن اقرأّفنزل الوحي يف احلال عىل النبي  َ َُ َ ُ ُُّ َِّ
َ ِ

ون َوالذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكع َ ْ ُـَ ُ َ َ َّ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ

َ ْ ُ ُ ُ ََ َ ََّ ُ َُ َّ َّ��� . فقـال

ًمعارش الناس، من فيكم اليوم عمل خريا، ذكره اهللا من فـوق: ّالنبي   سـبع َ

ّما منّا من عمل اليوم خريا إال ابن عمك عيل، تصدق بخامته : قالوا. ساموات؟ ّ ّ ّ ً

وجبـت البـن : ّفقال النبـي . ّعىل األعرايب وهو قائم يصيل مل يقطع صالته

ًعمي الغرف، وأنزل اهللا فيه مدحا، وقرأ عليهم اآليـة ّ
ّفتـصدق النـاس يف . ����

                                       
 .شعر األعرايب: » ي،ج، ب« يف .١

 .» ي، ش،س، ج، ب«وما يف املتن من . وقال: »ط، ر« يف .٢

ًأجرا جزيال: » ي،ج، ب« يف .٣ ً. 

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) عند (.٤

وهذه العبارة ركيكة أثبتنا صـحيحها ) عرف من يضاهي عرف إبراهيم اخلليل : (» ي،ج، ب« يف .٥

 .»ش«وكلتا اجلملتني مل تردا يف . عرف أيب إبراهيم اخلليل: »ب«ويف . صادرمن امل

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) ًركعات يتنفل هبا تطوعا: ( قوله.٦

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) ً اغتناما برسعة الثواب؛ّومل يصرب إىل أن يتم صالته : ( قوله.٧

 .» ي، بج،«أثبتناه من )  أن اقرأّعىل النبي : ( قوله.٨

 .٥٥: ٥ سورة املائدة .٩

 .» ي،ج، ب«إىل هنا أثبتناه من ) معارش الناس: ّفقال النبي : ( من قوله.١٠



 ًن حديثاواالربع٣٦

 . خاتم عىل األعرايب بأربعامئة ���ذلك اليوم

 .������ًهذا أيضا من بركاتك يا حيدر: ��� األعرايب وهو يقول���فانطلق

 عرش السابع احلديث

ّهذا احلديث يرويه حممود بن عبـد اللطيـف اخلجنـدي بإسـناده إىل حممـد بـن 

ّمر عيل بن أيب طالب : ، عن أيب هريرة قال���شعيب ّ عىل نفر من قريش فتغـامزوا 

ًغـضبانا  ��� وشكا ذلك إليه، فخـرج رسـول اهللا  عليه، فدخل عىل رسول اهللا

ًممتعــضا ــا معــارش«:  وقــال���ِ ّ قــريش مل إذا ذكــر آل النبــي قــست قلــوبكم، ���ي ُ َ
ِ

ً وجوهكم حسدا وكفرا����ّواربدت والذي نفيس بيـده لـو عمـل أحـدكم ! ؟����ً
                                       

 .»ج«أثبتناه من النسخ اخلطية عدا ) ّبعد عيل  (.١

 .» ي،ج، ب«وما يف املتن من . فقال: » ش،ط، س، ر« يف .٢

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) وهو يقول: ( قوله.٣

ّوهذه أيضا من بركات عيل : »ر، ط، شس، «يف  .٤ ً . وما يف املتن . ّعيل بن أيب طالب: »ط«ويف

ُأنزلـت  ًأنا مـوىل خلمـسة: ويف املصادر وردت عبارات خمتلفة تليها هذه األبيات» ج، ب، ي«من 

 .           واحلواميم والزمر والطواسني بعدها ُفاقرؤا يعرف اخلرب أهل طه وهل أتى فيهم السور

، وعـنهام يف ١٤٥/٨: ، الروضـة يف الفـضائل٤٢٣/١٨٢: أورده شاذان بن جربئيل يف الفضائل .٥

 .١٩٢/١٤: ٣٥بحار األنوار 

 .برواية: »ج«ويف . »ر«وحاشية »  ي،ج، ب« هذا السند أثبتناه من .٦

 .ّالنبي : » ش،س، ط، ر« يف .٧

َ ـ معض٤٢٠ :١املحكم واملحيط األعظم . غضب، وشّق عليه، وأوجعه:  امتعض.٨ ِ
َ. 

 .يا معرش: » ي،ج، ب« يف .٩

ــ : ١٤ُانظـر هتـذيب اللغـة . ّاسودت: ّواربدت. ّوارتدت: » ي،ج«ويف . وعبست:  يف املصادر.١٠

 . ـ ربد١٠٩

َمل إذا ذكر: ( من قوله.١١
ّإذا ذكر النبي وآله: »ب«ويف . » ي،ج، ب«إىل هنا أثبتناه من ) ِ ُ. 



 ٣٧براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

ّعمل سبعني نبيا ما دخل اجلنّة حتى حيب هذا أخي ّّ ار وأشـ» ّ وابن عمي وولـده���ً

ّإىل عيل بن أيب طالب
���. 

ّإن هللا تعاىل حقا ال يعلمه إال أنا و«: ّثم قال  ً ّ ًهـذا، وإن يل حقـا ال يعلمـه ّ ّ ّ

ّ اهللا وهذا، وإن هلذا حقا ال يعلمه إال اهللا وأناّإال ً ّ ّ«���. 

 عرش الثامن احلديث

ّيرفعه حممد بن أمحد التربيزي إىل العالء بن رزين إىل الفضل بن يسار
عن ، ���

ّحممد بن عيل الباقر، عن أبيه، عن جده  ّ ّّملا رجع أمري املؤمنني صلوات «: ، قال

ّ النهروان، وسار إىل أن قطع أرض بابل ومل يصل العـرص ���اهللا عليه من قتال أهل

ّمـا صـىل يف هـذه األرض نبـي وال ويص نبـي، وتـدلت الـشمس : ّهبا؛ ألنه قال ّ ّ ّ

قـال . هـات املـاء ألتوضـأ للـصالة: ال لـه جويرية، فق���للغروب، ومعه غالمه

ّ فتوضأ ثم قال���ّفقدمت إليه األداوة: جويرية يا أمري : ّأذن لصالة العرص، فقلت: ���ّ
                                       

ّحتى يأيت بحب عيل أ: »ط« يف .١ ّ ّحتى يأيت بحب أخـي: » ش،ر، س«ويف . خيّ ومـا يف املـتن مـن . ّ

 .» ي،ج، ب«

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) ّوأشار إىل عيل بن أيب طالب: ( قوله.٢

 .١٩٦/٥٦: ٢٧، وعنه يف البحار ١٤٧/١٦:  ورد احلديث يف الروضة يف الفضائل.٣

 ... .قرعن البا: » ش،س، ط، ر«ويف »  ي،ج، ب« هذا السند أثبتناه من .٤

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) أهل (.٥

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) غالمه (.٦

َوهــي املطهــرة، واجلمــع األداوي. األداوة: وهــو تــصحيف صــحيحه. األدوات: » ي،ج« يف .٧ َ
ِ .

 . ـ أدا١٨٠: ٦الصحاح 

 .» ي،ج، ب«إىل هنا أثبتناه من ) هات املاء: له: ( من قوله.٨



 ًن حديثاواالربع٣٨

ّأذن :  وقربت صالة املغـرب، فقـال ���ّاملؤمنني، قد غربت الشمس إال بعضها

ّوما عليك، فأذنت وهو حيرك شفتيه، فرجعت الشمس ووقفت، فكرب الناس وقا ّ م ّ

ّوصىل والناس يصلون وراءه ّفلام فرغ من صالته. ���ّ
 سارعت الشمس إىل مغيبها ���

ّكأهنا رساج يف طست
َّ، فالتفـت إيل��� وغابت واشتبكت النجوم���

ّأذن :  وقـال���

 . ���»���اآلن للمغرب يا ضعيف اليقني

ّإن الشمس ردت له بمكة عىل عهد رسول اهللا : ���ويف حديث آخر ّ ُ ّ����. 

جـر كـوع مو���� كانّك أن رسول اهللا وذل ِا فوضـع رأسـه يف ح ً

، وحرض وقت صالة العرص، فلـم يـربح ومـا طـاب ����أمري املؤمنني 
                                       

 .» ي،ج، ب«من أثبتناه ) ّإال بعضها (.١

ّفكرب الناس وصىل هبم العرص: » ش،ر، ط، س« يف .٢  .» ي،ج، ب«وما يف املتن من . ّ

ّفلام أتم: »ش«ويف . » ي، ش،ج، ب«أثبتناه من ) من صالته (.٣ ّ. 

 .» ي،ج، ب«من ) ّإىل مغيبها كأهنا رساج يف طست: (وأثبتنا. إىل مغرهبا: » ش،ر، ط، س« يف .٤

 .» ي،ج، ب« أثبتناه من )واشتبكت النجوم (.٥

 .وما يف املتن من بقية النسخ. إىل جويرية: »ط« يف .٦

 .» ي،ج، ب«وما يف املتن من . لصالة املغرب: » ش،س، ر، ط« يف .٧

، من ال حيـرضه ١ / ٢٣٧: ّ ورد هذا احلديث بألفاظ خمتلفة وبأسانيد متعددة يف بصائر الدرجات.٨

، الفــضائل ٢٢ / ٦٧١: ، أمـايل الطــويس٤ / ٣٥٢ :، علــل الــرشائع٦١١ / ٢٠٣: ١الفقيـه 

، ٧: ، عيـون املعجـزات١٧ / ١٤٧: ، الروضـة يف الفـضائل١٨٥ / ٤٣٢: لشاذان بن جربئيل

 .٥ / ١٨: ّ، العقد النضيد والدر الفريد٦٩ / ٢٢٤: ١اخلرائج واجلرائح 

 .ويف حديث: »ج، ب« يف .٩

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) عىل عهد رسول اهللا : ( قوله.١٠

 .»ج«وكالمها سقط من . ّوذلك أن رسول اهللا : بدل من. وكان رسول اهللا : » ي،ب« يف .١١

 .ّحجر عيل : » ش،س، ط، ر« يف .١٢



 ٣٩براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

 .  وقد غابت الشمس���ّ، فاستيقظ النبي ّ يزعج النبي ���قلبه

ّاللهم إن عليا كان يف طاعتك فرد علينا الشمس حتى نصيل : ّفقال النبي  ّ ّ ًّ ّ ّّ

ّ العرص، فردها اهللا تعاىل بيضاء نقية حتـى صـليا���أنا وهو صالة ّ ّ ّ
. ّ، ثـم غربـت���

ّ حممد بن إدريس الشافعي���وذكر هذا احلديث
���. 

 عرش التاسع احلديث

ّيرفعه حممد بن احلسن الطويس إىل احلسن بن عيل العسكري  ّّملا «:  قال

 ���تمـع إليـهّ مكة واستقام له األمر ودخل الناس حتـت طاعتـه، اجّفتح النبي 

ّيا رسول اهللا، إن من شأن األنبياء إذا اجتمع هلم األمر أن : مجاعة من قريش وقالوا

ّينصوا عىل ويص يقوم بأمرهم من بعده ّ
ّسأناجي الليلـة ريب وأسـأله أن : ، فقال��� ُ

 .���يأيت بآية واضحة ال مرية فيها

ّقد وعدين ريب أن يبني يف هـذه الليلـة مـن : ّفلام أصبح قال ّيكـون الـويص ّ
                                       

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) يربح وما طاب قلبه: ( قوله.١

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) ّالنبي  (.٢

 .» ي،ج، ب«مل ترد يف ) صالة (.٣

 .»ش«مل يرد يف . ّصليا: ّحتى صلينا أو: وقوله. يناّصل: » ي،ج، ب« يف .٤

 .وقد ذكره: »ش«ويف . وقد ذكر ذلك: »س، ر، ط« يف .٥

ومل نعثر عليه يف كتب الشافعي املطبوعة يف هـذه . ٨: أورده حسني بن عبد الوهاب يف عيون املعجزات .٦

 .السنني

 .عليه: » ش،س، ط، ر« يف .٧

 .»ب«وما يف املتن من . من بعدهم: » ي،ج« بعدهم، ويف: » ش،س، ر، ط« يف .٨

 .» ي،ب«أثبتناه من ) ال مرية فيها: ( قوله.٩



 ًن حديثاواالربع٤٠

ّبعدي بآية بينة
 . ينزهلا من السامء���

ّفلام فرغ الناس من صـالة العتمـة، ومـىض كـل واحـد مـنهم ّ
   إىل منزلـه���

 فأضاء ّ فإذا بنجم قد سقط عىل دار عيل بن أيب طالب - ��� وكانت ليلة ظلامء-

ّاألفق وكرب الناس، وبقي النجم ساعة ُ���. 

هـذه :  ويقولـون إىل رسول اهللا ���ون الناس من مضاجعهم هيرع���فقام

 فبام تأمرنا ؟: نعم، فقالوا:  ؟ قال���اآلية التي وعدت أن تنزل الليلة

ًإن اهللا تعاىل خص عليا : قال ّّ ّالويص، فمن أطاعه ���ّ هبذا األمر وأبان أنه ّ

 .فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاين

ّهذا حيب ابن عمه :  يقول���فخرجوا وواحد منهم ًعليا وله فيه هوى، وقـد ّ ّ

ّ الغواية فيه، حتى لو متكن جلعله����ركبت ً نبيـا مـن بعـده، فـأنزل اهللا تعـاىل����ّ ّ :
                                       

 .» ي،ج، ب«أثبتناها من ) ّبينة (.١

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) منهم (.٢

 .مظلمة: » ي،ب«ويف »  ب، ي،ج«أثبتناه من ) وكانت ليلة ظلامء: ( قوله.٣

 .ساعة زمانية: » ي،ج، ب« يف .٤

 .» ي،ج، ب«وما يف املتن من . فجاء: » ش،، ط، رس« يف .٥

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) من مضاجعهم هيرعون: ( قوله.٦

 .» ي،ج، ب«أثبتناه من ) أن تنزل الليلة: ( قوله.٧

 .» ي، ش،ج، ب«بذا، وما يف املتن من : »س«ّله أنه، ويف : »ط، ر« يف .٨

 .» ي،، بج«وما يف املتن من . فواحد: » ش،س، ر، ط« يف .٩

 .عليه: زيادة»  ي، ب،ج« يف .١٠

 .أن جيعله: » ي،ج، ب«ويف . جعله: » ش،س، ر« يف .١١



 ٤١براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

 َوالنجم إذا هوى َ ْ ََ ِ ِ َما َضل صاحبكم وما غوى * َّ َ ُ ََ َ ْ َُ ِ َوما ينطق عن اهلوى * َّ َ ََْ ِ ُ ِ َ ٌإن هـو إال وحـي * َ ْ َ َ َُّ ِ ِْ

َيوحى ُ���«���. 

 العرشون حلديثا

ّالقايض حممد بن احلسني االسرتآبادي، إىل األعمش، إىل أيب وائليرفعه 
��� ،

ّملـا خلـق اهللا تعـاىل آدم سـأل «: قال رسول اهللا : ، قال���إىل عبداهللا بن مسعود

ّربه أن يريه من يكون من ذريته من األنبياء واألوصياء واملقـربني إىل اهللا تعـاىل ّ َ ُ ّ
��� ،

ّ كــام علمــه اهللا تعــاىل، إىل أن انتهــى إىل اســم  صــحيفة قرأهــا���فــأنزل اهللا عليــه

ّهذا نبي وال  أو: ، فقال���ّفوجد عند اسمه اسم عيل بن أيب طالب  ���ّالنبي
                                       

 .٤ ـ ١: ٥٣ سورة النجم .١

، عن بعض الثقات، وعنه يف بحار األنـوار ١٥٧/٧٩:  أورده باختالف شاذان بن جربئيل يف الفضائل.٢

ّ إىل عيل بن حممد اهلادي ، بسنده يرفعه٤٣٧/١٨٨: ، ويف مورد آخر من الفضائل٢٧٤/٣: ٣٥ ّ إىل 

 .، عن جابر بن عبداهللا األنصاريّأبيه إىل جده، إىل النسب الطاهر إىل زين العابدين 

 .»ج، ب، ي« هذا السند أثبتناه من .٣

عـن : »س«ابن عبـاس، ويف : يف نسخة» ط، ر، ش«عن ابن مسعود، ويف حاشية » ط، ر، ش« يف .٤

 .»ج، ب، ي«ن مسعود، وما يف املتن من عن اب: ابن عباس ويف حاشيتها

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) إىل اهللا تعاىل: ( قوله.٥

 .»ب«وما يف املتن من . فأنزل عليه: »ج، ي«ويف . فأنزل اهللا إليه: »س، ط، ر، ش« يف .٦

ج، «ومـا يف املـتن مـن . إىل أن وصل إىل حممـد: »ش«ويف . ّإىل أن انتهى إىل حممد» ط، س، ر« يف .٧

ّحممد النبي العريب: ويف املصادر. »ب، ي ّ. 

وجد : »ي«ويف . »ج، ب«وما يف املتن من . ّفوجد عند اسمه اسم عيل : »س، ر، ط، ش« يف .٨

 .عنده اسم عيل بن أيب طالب



 ًن حديثاواالربع٤٢

ّنبي بعد حممد ؟  ّال، بل هذا وارث علمه ووصيه، فلـام وقـع آدم يف اخلطيئـة : قيل له! ّ ّ

ًوتوسل إىل ربه جعل عليا  ّ ّ ّ ممن توسل به وبأهل بيته ّ ّ«���. 

 والعرشون احلادي احلديث

ّ، عن جعفر بن حممد ���يرفعه القايض ابن شاذان، إىل أبان بن تغلب الكندي

 ��� خيطب عىل منرب الكوفـةكان أمري املؤمنني «: ، قالالصادق، عن آبائه 

 وخيرجـون مـن ���، ورأى النـاس هيرعـون���ً إذ سمع أصواتا عالية���يوم اجلمعة

 العظيم، ينفخ يف النـاس ���قد جاءنا ثعبان كالتنّني: رب؟ قالوااجلامع، فسأل ما اخل

ُوال يتمكن  . من قتله���ُّ

ّال تقتلوه وأوسعوا له، فلـن يـرض : ّفقال عيل ، ���فجاء الثعبان إىل اجلامع

ّومل يزل الثعبان خيرتق الصفوف إىل أن وصل املنرب، ثم صـعد. ًأحدا منكم
 درجـة ����

                                       
ــضائل.١ ــوار ١٤٦/١١:  ورد احلــديث يف الروضــة يف الف ــه يف بحــار األن ، ١٣/ ٣٣١: ٢٦، وعن

 .٢٣١/٧: ٥ومستدرك الوسائل 

 .»ج، ب، ي« هذا السند أثبتناه من .٢

 .»ج، ب، ي«وما يف املتن من . بجامع الكوفة: »ط، ر، س، ش« يف .٣

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) يوم اجلمعة (.٤

 .وما يف املتن من بقية النسخ. هائلة: »ط« يف .٥

ُ اهلرع واهلراع واإلهراع.٦ َشدة الـسوق، ورسعـة العـدو، وأهـرع: ََ َِ ُ ِ ْ ُّ َعـد مـن رسعـة، أو ُخـّف وأر: َ ِ

 . ـ هرع١٢٣ و١٢٢: ١انظر املحكم واملحيط األعظم . خوف، أو حرص، أو غضب

 . ـ تنن٤٦٥: ٩املحكم واملحيط األعظم . ّرضب من احليات كأكرب ما يكون منها:  التنّني.٧

 .وال يتمكنون: »ط، ر، س، ش« يف .٨

 .إىل باب املسجد اجلامع: »ب« ويف. إىل املسجد: »ر«ويف . إىل باب اجلامع: »ج، ش، ي« يف .٩

 .»ج، ب«وما يف املتن من . ّوصل إىل املنرب، ثم مل يزل يصعد: »س، ر، ط، ش« يف .١٠



 ٤٣براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

ّ فجعـل يتمـرغ عليهـاأقدام أمري املـؤمنني  إىل أن وصل إىل ���درجة
 ونفـخ ���

ّ، ثم انساب ونـزل، ومل يـدر أحـد ���ًثالث نفخات سمعها من كان قريبا من املنرب

 . خطبتهّأين مىض، ومل يقطع عيل 

 .ّفلام فرغ من صالة اجلمعة استند يف املحراب يدعو

 . ؟���عبانّما رض أمري املؤمنني لو أخربنا خرب الث: فقال له اجلامعة

ّإنه من اجلن: فقال  : ���ّوذكر أن ولده قتله رجـل مـن األنـصار اسـمه. ّ

ّ، مـن غـري أن يتعـرض إليـه ولـده���ّجابر بن سميع عنـد خفـان
 بـسوء، وقـد ���

 . دم ولده���استوهبت

ّأنا الرجل الذي قتل احليـة يف املوضـع املـشار : فقام إليه رجل طوال، وقال

ّدر أن أستقر يف مكانإليه، ومنذ قتلتها ال أق
ّ إن نمـت أسـمع ضـجة ����ّ ألنني؛���

                                       
 .»ش«الثانية أثبتناها من ) درجة: ( قوله.١

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) أقدام (.٢

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) ًسمعها من كان قريبا من املنرب: ( قوله.٣

صـالة اجلمعـة قـال لـه : »ش«صالة اجلمع فسأله أصحابه ما خرب الثعبان، ويف : » طس، ر،« يف .٤

 .استند: بدل من. استندى: »ج«ويف » ج، ب، ي«ما خرب الثعبان ؟، وما يف املتن من : أصحابه

 .وما يف املتن من بقية النسخ. يقال له: »ط، ر« يف .٥

ّ خفان.٦  .٤٣٤٨ / ٤٣٤: ٢ معجم البلدان .ًموضع قرب الكوفة، يسلكه احلاج أحيانا: َ

 .إليه ولده: بدل من. له: »ط، س، ر، ش« يف .٧

 .»ر، ج، ب، ش، ي«وما يف املتن من . وقد استوهب: »س«ويف . ّوإين استوهبته: »ط« يف .٨

 .»س، ج، ب، ش، ي«مكاين، وما يف املتن من : »ط، ر« يف .٩

 .»ج، ب، ي«تن من وما يف امل» ر«ّألين، ومل ترد يف : »ط، س، ش« يف .١٠



 ًن حديثاواالربع٤٤

 . منذ سبع ليال��� إىل مسجد الكوفة، وأنا نائم به���ّوهدة، وقد هربت

اآلن ال بأس عليـك، خـذ مجلـك واعقـره يف «: ���فقال له أمري املؤمنني 

 .���» الثعبان وامض عنه���مكان قتلت

 والعرشون الثاين احلديث

أمطرت املدينة :  إىل صعصعة بن صوحان، قال��� التنوخييرفعه إىل عبداهللا

 ّ أن رسول اهللا  ومعه أبو بكر فسمع عيل ، فخرج رسول اهللا ���ًمطرا

 .���قد خرج فالتحق به

 طرفـه إىل ّ مسري فرحة باملطر بعد جـدب، فرفـع النبـي ���ًوساروا قليال
                                       

 .»ج، ب، ي«وما يف املتن من . فهربت: »س، ر، ط، ش« يف .١

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) وأنا نائم به: ( قوله.٢

 .»ج، ب«أثبتناه من ) أمري املؤمنني  (.٣

 .»ج، ب، ي«وما يف املتن من . قتل: »ر، ط، س« يف .٤

، وعنـه ١٤٢: ربيس يف مشارق أنوار اليقني أورده بنفس السند مع اختالف يسري يف املتن رجب ال.٥

ّ ألنـه متـأخر عنـه، وأورده بـاختالف ؛، والظاهر نقله عن كتابنا هـذا ١٧٢/١٤: ٣٩يف البحار  ّ

، ١٤٨/٢٢: ، الروضـة يف الفـضائل٤٤١/١٩٠، و١٧٧/٨٧: شاذان بن جربئيـل يف الفـضائل

، وقـد ١٣٨/٧٧: ١اجز ، وعنـه يف مدينـة املعـ١٣: احلسني بن عبد الوهاب يف عيون املعجزات

 .ّنسب العيون إىل السيد املرتىض

 .التنوجي: »س، ر« يف .٦

 .»ج، ب، ي«مل يرد يف ) ًمطرا: ( قوله.٧

 .»ي«وما يف املتن من ) ّوالتحق به عيل : ( يف النسخ.٨

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) ًقليال (.٩



 ٤٥براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

ًاللهم أطعمنا شيئا من فاكهة اجلنّ«: السامء وقال ّفإذا هو برمانة هتوي من السامء، » ةّّ

ّ ومصها حتى ارتوى منهاّفأخذها النبي  ّ
ً، وناوهلـا عليـا ��� ّ فمـصها حتـى ّ ّ

 ���ّلوال أنه ال يأكل من ثامر اجلنّـة يف الـدنيا«: روى منها، والتفت إىل أيب بكر وقال

ّإال نبي أو ويص ّ يا عيل���ًهنيئا لك: فقال أبو بكر»  ألطعمتك منها���ّ
���. 

 والعرشون الثالث احلديث

: ، قـال���يرفعه إىل إبراهيم بن أدهم بن علقمة، عن عبد الرمحن بـن عـوف

ُلـام أرسي يب وكشفت يل اجلنّة«: قال رسول اهللا  ّ
 بني ���ّ رأيت قرص عيل ���

ّالقصور كالكوكب الدري، وما مررت بمكان
ّهـذا املؤيـد : ����ّ إال وأسمع فيـه���

ّبابن عمه ويل  .����»ّ اهللا، أيده اهللا بهّ
                                       

 .»ج، ب، ي«وما يف املتن من . ّحتى روى: »س، ط، ر، ش« يف .١

 .»س، ر، ج، ب، ش«أثبتناه من ) يف الدنيا (.٢

 .»س، ج، ب، ي«وما يف املتن من . ّأو وصيه: »ط، ر، ش« يف .٣

 .بياض، وما يف املتن من بقية النسخ: »ش«ويف . لكام: »ج، ب، ي« يف .٤

: ، الروضــة يف الفــضائل٤٨٩/٢٠٧:  أورده بـاختالف يــسري شــاذان بــن جربئيـل يف الفــضائل.٥

: ١، ونقلــه البحـراين يف مدينــة املعــاجز ١٢٧/١٥: ٣٩ام يف بحـار األنــوار ، وعــنه١٥٦ــ١٥٥

 .، عن الربيس، باختالف يسري٣٣٩/٢١٨

يرفعه إىل إبراهيم بن أدهم بن علقمـة بـن عبـد : »ج«عبد الرمحن بن عوف ويف : »ط، ش، ر« يف .٦

 .»ر«وحاشية » ب، ي«وما يف املتن من . الرمحن بن عوف

 .ف يل عن اجلنّةوكش: »ج، ب، ي« يف .٧

 .ّعيل بن أيب طالب : »ط« يف .٨

 .»ج، ب، ي«وما يف املتن من . عىل مكان: »ط، ر، ش«ويف . إىل مكان: »س« يف .٩

 .»ج، ب، ش، ي«أثبتناها من ) فيه (.١٠

 . مل نعثر عىل هذا احلديث يف املصادر.١١



 ًن حديثاواالربع٤٦

 والعرشون الرابع احلديث

ّإن اهللا حيـب «: قال رسول اهللا : يرفعه إىل سهل بن سعد الساعدي، قال ّ

ًمن عباده أهل احلّق، وجعل احلّق مرا عند أهل اجلهل ّ
، ويـبغض أهـل الباطـل ���

ّوزينه للمنافقني
ّ، أال وإن احلّق مع عيل ��� ّبة وهي عىل ّ، وإنه ليحمل عىل الصع

 .���»ّ حزب اهللا ونبيه���ّ ألنه ينرص؛املؤمنني سهلة، فأنصاره أنصار اهللا

 ���والعرشون اخلامس احلديث

ّحبـي «: قـال رسـول اهللا : ���ُ، وعن أيب أمامة، قاال���عن زيد بن العوام

ّ العامل، وحب عيل ���عمود ميزان ّ كفتاه، وحب احلسن واحلسني ّ ّ ،خيوطه 

ّ، يـوزن بـه حمبـة��� سالم اهللا عليها عالقتهّوحب فاطمة
ّ املحـب واملـبغض يل ����

ّوألهل بيتي، ثم قرأ
���� : ُفأما من ثقلت موازينه َ ُْ ِْ َ َ ََّ ُ َ َ َفهو يف عيشة راضية * َ َ

ِ َِ ِ َ ُ ْوأما من خفت * َ ََّ ْ ََ َّ َ

                                       
ًاحلّق مرا لدى أهل اجلهل: »ج، ب، ي« يف .١ ّ. 

 .وزينة املنافقني: »ج، ب، س، ش، ي«ويف . ند املنافقنيّوزينه ع: »ر« يف .٢

 .نرص: »ج، ب، ي« يف .٣

 . مل أعثر عىل هذا احلديث يف املصادر.٤

احلديث الـسادس : ، وقد ورد فيها فقط رقم احلديث ولكن برقم»ط« متن هذا احلديث مل يرد يف .٥

 .د أثبتناه من النسخاخلامس والعرشون، وق: واحلديث الذي بعده اآلن برقم. والعرشون

 .زيد بن القوام: »س« يف .٦

 .»ج، ب، ش، ي«وما يف املتن من . ُعن أيب أمامة قال: »س، ر« يف .٧

 ).ّحبي عمود ميزان العامل: (بدل من) إذا كان يوم القيامة جيء بميزان: (»ج، ب، ي« يف .٨

 .ـ علق٢٦٥:١٠لسان العرب . املقبض: ُ العالقة.٩

 .»ج، ب، ي«وما يف املتن من . ّوزن بمحبتيي: »س، ر، ش« يف .١٠

 .وقرأ: »س، ر، ش« يف .١١



 ٤٧براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

ُموازينه  َُ ِ ٌفأمه هاوية* َ َ ُِّ َ ُ ُ َ���«���. 

 والعرشون السادس احلديث

 بينا نحن جلوس عند رسول اهللا : د عن أيب سعيد اخلدري قالرواه باالسنا

ّإذ هبت زوبعة عظيمة هائلة تراكم غبارها، واظلم هنارها، والناس هيرعون من هوهلا  ّ

ّودوهيا، ورأسها يف عنان السامء
، فخرج منهـا شـيطان  فوقفت بإزاء رسول اهللا ���

م عليـك يـا رسـول اهللا، أنـا السال: ، وقال���صورته ال توصف من الرعب ملن يراها

عرفطة أسلمت عىل يدك وأحفظ كالم اهللا، ونحن الذين ذكرنا اهللا يف كتابـه يف قولـه 

ِّقل أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن: تعاىل َ َ ُِ ْ ِ ِ
ٌ َ ْ ََ َ ََّ َ ُ

َّ َ ْ ُِ������ وقد وقع بيني وبني قوم ارتدوا ،ّ

ّ، ثم أمسك ���ونحن قوم مؤمنونّ الفتنة وجلت املحنة، ���عن عهد اهللا وعهدك وثارت

بـوادي األطـواد : ؟ قـال» وأيـن القـوم«: ّووقف ال يتحرك، فقال له رسول اهللا 

ًادعوا عليا«: ّوأرض الرضم، فقال النبي  ّفلام حرض ورأى الشيطان ظن أن النبي . »ُّ ّّ ّ 

ّدعاه لقتله، فاخرتط ذو الفقار وهم أن يرضب العفريت، فمنعه النبي  ّامـض «:  وقال
                                       

 .٩ ـ ٦: ١٠١ سورة القارعة .١

 . مل نعثر هلذا احلديث عىل مصدر.٢

 .»ج، ب، ي«إىل هنا أثبتناه من ) ّتراكم غبارها واظلم: ( من قوله.٣

. ملن رآها: »ب، ي «ويف» ج، ب، ي«أثبتناه من ) وصورة ال توصف من الرعب ملن يراها: ( قوله.٤

 .هائل: »س، ش«وكان بدل هذه العبارة يف 

 .١: ٧٢ سورة اجلن .٥

 .»ج، ب، ي«إىل هنا أثبتناه من ) وأحفظ كالم اهللا: ( من قوله.٦

 .مارت: »ب« يف .٧

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) ّوجلت املحنة ونحن قوم مؤمنون: ( قوله.٨



 ًن حديثاواالربع٤٨

 .���»ّمعه وأصلح بني القوم وذكرهم بكتاب اهللا وسنّته

ّ جــواده، وتقلــد ســيفه وتــأبط رحمــهفركــب أمــري املــؤمنني   وســار ���ّ

ّإن عليا سيهلك هذه املرة : ، فقال القوم���والعفريت أمامه إىل أن غاب عن العيون ً ّّ

والـسادس ، وغاب ذلك اليوم والثـاين والثالـث والرابـع واخلـامس ���وال يعود

ً فيه وحتزب الناس أحزابا���فكثر ، ورشق بدمع احلزن ���، وفرح قوم من قريش���ّ

  ، فنظـر إىل وجـوههم، فعلـمّ، ففي اليوم السابع حرض الناس إىل النبي ���قوم

  »ّهـذه الـساعة يـصل عـيل«: ���، فقـالّما هجس يف خواطرهم بـسبب عـيل 

ّفام استتم كالمه إال وعيل  ّ ّّهلـل وجـه رسـول اهللا  قـد أقبـل، فتوقـال����  :

ّتعبت يا عيل، حتدثني أم أحدثك« ُّ ّ حيدثـه ّفجعل النبـي » ّبل حدثني«: ؟ فقال»ّ

ّ وقبل بني عينيه صدقت صدقت، فقام رسول اهللا : ّبكل ما جرى له وهو يقول

 .����»شكرك اهللا فوق سبع سامواته وباهى بك مالئكته«: وقال

                                       
 ). ّوسنّة نبيه: (»ش« يف نسخة .١

ّوتقلد سيفه وتأبط رحمه (: قوله.٢  .»ر«وحاشية » ج، ب، ي«أثبتناه من ) ّ

 .القوم: »س« يف .٣

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) ّهذه املرة وال يعود: ( قوله.٤

 .»ج، ب، ي«وما يف املتن أثبتناه من ) ّوغاب ستة أيام، وكثر: (»ر، ط، س، ش« يف .٥

ًوحتزب الناس أحزابا: ( قوله.٦  .وانحزب: »ج«ويف » ب، يج، «أثبتناه من ) ّ

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) من قريش: ( قوله.٧

 .بدمع احلرق: »ج«ويف . »ج، ب، ي«وما يف املتن من . وحزن آخرون: »س، ر، ط، ش« يف .٨

 .»ج، ب، ي«وما يف املتن من . ففي اليوم السابع قال رسول اهللا : »ط، س، ر، ش« يف .٩

 .وما يف املتن من بقية النسخ) وجه النبي : (»ر، ط، س، ش« يف .١٠

ً، نقـال عـن كتـاب ٤٣:  أورده باختالف عن سلامن احلسني بن عبد الوهاب يف عيون املعجزات.١١
 



 ٤٩براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

 والعرشون السابع حلديثا

 بفنـاء الكعبـة إذ كنّا مع رسـول اهللا : ّه إىل سعد بن أيب وقاص، قاليرفع

 الركن اليامين يشء عظيم هائل، أكـرب مـن الفيـل وهـو عـىل ���ّخرج علينا مما ييل

ُلعنت وخزيت«: ّ، فقال له النبي ���صورته ففزعنا ما هذا يا رسـول :  فقلنا���»ُ

 ولزم ���ّاملؤمنني عيل بن أيب طالب فسارع إليه أمري » هذا إبليس«: ؟ فقال���اهللا

ّناصيته واخرتط سيفه وهم أن يرضبه
ّأما علمت أنه من «: ، فقال رسول اهللا ���

 .فرتكه» !َاملنظرين

ّوالذي جعلني مـن املنظـرين : ؟ قال»بغضّب وملن تيا إبليس، ملن حت«: ّثم قال

ــي ــضك���ّإنن ــض مبغ ــك وال أبغ ــب حمب ّ ال أح
ــضك��� ــا بغ ــه م ــد���ّ؛ ألن    أح

                                       
، ابن طاووس ١٤١/٧٤: ، شاذان بن جربئيل يف الفضائل٩٠/٤٥: ٦٣األنوار، وعنه يف البحار 

 .١٦٨/٩: ٣٩، عن أيب سعيد اخلدري، وعنه يف البحار ٢٦٠/٩٠: يف اليقني

 .من حماذي: »س« يف .١

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) ففزعنا (.٢

 .»ر، ج، ب، ش«وحرمت، وما يف املتن من : »س«ودحرت، ويف : »ط« يف .٣

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) يا رسول اهللا (.٤

 .»ب، ج، ي«وما يف املتن من . ّفسارع إليه عيل : »س، ر، ط، ش« يف .٥

ج، «وما يف املتن مـن . ّوهم بقتله: »ش«ونسخة من حاشية » س، ر«يف ّوهم أن يقتله، و: »ط« يف .٦

 .»ب، ش، ي

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) ّوالذي جعلني من املنظرين إنني: ( قوله.٧

ّأحب باغضك وأبغض حمبك: »ط، ر، س، ش« يف .٨ ّ ّأحب ما أبغـضك: »س«ويف . ُ ومـا يف املـتن . ُ

 .باغضك: »ي«، ويف »ج، ب، ي«من 

 .»ج، ر، ش«وما يف املتن من . ما باغضك: »ب«ما يبغضك، ويف : »س«ويف . ال يبغضك: »ط« يف .٩



 ًن حديثاواالربع٥٠

ّ وقد شاركت فيه أمه، وسأستعنيّإال ّ يـسبونك ويقاتلونـك ألين ��� عليك  بأحزايب���ُ ّ

ًجئت أسأل حممدا حاجة صدفتني وأخذت ناصـيتي ّ
ّ، وسـأنكد عيـشك بـأحزايب ��� ُ

ّوأقاتلك هبم ولولدك وذريتك ّ ّ، ثم مىض حتى غاب عن العيون���ُ ّ
������. 

 والعرشون الثامن احلديث

ّ وعامر بن يارسعن زيد بن أرقم
 ّكنّا عنـد عـيل بـن أيب طالـب : ، قاال���

ّفسمعنا ضجة عظيمة، وما زالت تزيد إىل أن وصـلت إىل بـاب املـسجد، فخـرج 

 .؟���»ّما هذه الضجة«:  ومعه ذو الفقار، وقال ���أمري املؤمنني

                                       
 .»ج، ب«وما يف املتن من . ّوإين سأستعني: »س، ط، ر، ش« يف .١

 ).باخواين: (»ش« يف .٢

ًألين جئت أسأل حممدا حاجة صدفتني وأخذت ناصيتي: ( قوله.٣ ّ  .» ي،ب، ج«أثبتناه من ) ّ

ــكو: (» ج،ب« يف .٤ ــم وبني ــك هب ــك: »ي« ويف ، )ُاقاتل ــم ولبني ــك هب : » ش،س، ر«ويف . وأقاتل

 .»ط«وما يف املتن من . ُوأقاتلك هبم ولولدك

وما يف املـتن ) ثم مىض: (»ش«ويف »  س، ر،ط«مل يرد يف ) ثم مىض حتى غاب عن العيون: ( قوله.٥

 .» ي، ج،ب«من 

، اخلـوارزمي يف ٢٨٩: ٣ تـاريخ بغـداد ّ أورده باختالف عن ابـن عبـاس اخلطيـب البغـدادي يف.٦

، وعن سعد بـن أيب وقـاص ٢٨٩: ٤٢، ابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ٣٢٤/٣٣٢: املناقب

: ٣٩، عن األربعني البن أيب الفوارس، وعنه يف بحار األنـوار ٢٦٤/٩١: ابن طاووس يف اليقني

١٧١/١٠. 

 .»ج، ب، ي«ملتن من وما يف ا). ّعن عامر وزيد بن أرقم: (»ر، ط، س، ش« يف .٧

 .»ب، ج، ي«عيل، وما يف املتن من : »ر، س، ط، ش« يف .٨

 .وما يف املتن من بقية النسخ). الصيحة: (»ط« يف .٩



 ٥١براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

ّ، يقـدمهم فـارس عليـه زي ���ًفرأينا هودجا ومعه كتيبـة مـن الفرسـان

 أيـن ���ّأين كشاف الكـرب:  وهو يقول���ويل املفاخر والرتبُملوك العرب وأ

ّعيل بن أيب طالب بن عبد املطلب ؟ ل ّ، فرتجل عن جواده وترجـ���هذا: قلنا. ّ

ّ ثـم تقـدم الفـارس وقـال.ّأصحابه وسـلموا عـىل أمـري املـؤمنني يـا بـن أيب : ّ

ّ قد أتيناك ألمر دهم، وخطب نزل، أنا سيد قبائـل عـرب الـ���طالب َ
شام ويل ِ

 وهي عنـدي كريمـة، ومـا ��� هذا اهلودج بنت قد خطبها سادات العشائر���يف

ًغابت عنّي ليال وال هنارا وال   وقد محلـت مـن غـري بعـل���، وهي بكر بتول���ً

ك ����ّ، وقد حتدث الناس فيها، وقـد امجـع النـاس����ّطمث وال فك ختم ّـ بأن
                                       

 ).حوله: (زيادة» ج، ب، ي« يف .١

 .»ب، ج، ي«أثبتناه من ) ُوأويل املفاخر والرتب: ( قوله.٢

 .»ج، ب«وما يف املتن من . الكربات: »ط، س، ر، ش« يف .٣

ومـا يف ). هـذا: قلنـا لـه: (»س«ويف ). هذا: فقلنا له: (»ر«، ويف )ها هو هذا:فقلنا له : (»ط« يف .٤

 .»ج، ب، ي«املتن من 

فنـزل : (وكان بدهلا يف بقية النـسخ» ج، ب، ي«إىل هنا أثبتناه من ) ّفرتجل عن جواده: ( من قوله.٥

 ).ّوسلم وقال

 .»ج، ب، ش، ي«ما يف املتن من و). قبائل العرب ويف: (»س، ط، ر« يف .٦

 .»ب، ج، ي«وما يف املتن من ). سادات العرب: (»ر، س، ط، ش« يف .٧

ًليال وهنارا...وهي عندي: ( قوله.٨  .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) ً

  .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) بتول (.٩

 . ـ بتل٤٢٠: ٤الصحاح . العذراء املنقطعة من األزواج: والبتول من النساء  

 .»ج، ب، ي«وما يف املتن من . ّمن غري بعل وال فك ختم: »ط، ر، س«  يف.١٠

وقـد : (»ش«ويف) وقد اجتمع الناس: (»ر، س«ويف ) وقد اجتمعت العربان: (»ب، ج، ي« يف .١١

 .»ط«وما يف املتن من ) اجتمعت الناس



 ًن حديثاواالربع٥٢

 .���ّ حالل هذه املشكلة���عامل هبذه الرسيـرة

اف بـن أسـد���ّفدخل أمري املؤمنني عيل بـن أيب طالـب    ّـ إىل دار عط

ّ وأحضـر الصبية وسأهلا عن حاهلا، فبكت وقالت-  وهي قريبة من املسجد -  َ :

ّ واهللا إنني كام خلقني ريب، وأرى يف أحشائي ثقال كأنه محـل، ���يا أمري املؤمنني ًّ ّ

 هلا هنر فيه ���إن قريتك أسفار«: ا ألبيهّفقال عيل . ���ًويف بطني نتوءا كاحلبىل

علق كبار، بلعت بنتك علقة وهي صغرية وقد كربت، فهل تقـدر عـىل قطعـة 

 .���ال: ؟ فقال» ثلج

ّ وصىل ركعات ورفع طرفه إىل السامء وتكلم بكلامتّفقام عيل  ّ ومد يـده ���ّ

ّ وردها وفيها قطعة ثلج، ثم أمر بإحضار داية من الكوفـة، ���إىل السامء ّفلـام حـرضت ّ
                                       

 .»ب، ج، ي«أثبتناه من نسخة ) عامل هبذه الرسيرة: ( قوله.١

 ).ّحالل املشكالت(: »س، ش، ر، ط« يف .٢

وما يف املتن ) فدخل أمري املؤمنني : ( »ب، ي«ويف ) فدخل عيل : (»ط، ر، س، ش« يف .٣

 .»ج«أثبتناه من نسخة 

 .»ج، ب«أثبتناه من ) يا أمري املؤمنني (.٤

 .»ج، ش، ب، ي«وما يف املتن أثبتناه من ) كاحلبل: (»ط، ر، س« يف .٥

 .١٠ملعنى موجود يف هامش وا. أسعار: واإلحقاف: »ش« يف .٦

إي واهللا، : هل قريتك من أعامل دمشق قرية، وهي التي تعرف بأسـعار ؟ قـال: (»ج، ب، ي« يف .٧

ّأظـن بنتـك بلعـت علقـة وهـي صـغرية : نعم، قـال: ّإن هلا هنرا وفيه علق كثري كبار ؟ قال: قال

وبيننـا ! من أين لنا ذلـك و: وكربت يف بطنها معها، فهل يقدر أحدكم عىل قطعة ثلج قال اجلامعة

 .»س«واسم القرية مل يرد يف » ط، ر، س، ش«وما يف املتن من نسخة) ّوبني الثلج عدة أيام

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) ّوتكلم بكلامت: ( قوله.٨

 .»ج، ب، ي«اهلواء، وما يف املتن من : »س، ط، ر، ش« يف .٩



 ٥٣براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

ّضعي هذا الثلج مما ييل فرج هذه البنت فإهنا ترمي علقة كبرية«: ���قال هلا ّ«. 

، فرمـت علقـة فأخذت الداية الصبية وفعلت كام أمرها أمـري املـؤمنني 

ّكبرية، وأقبلت الداية باجلارية إىل أمـري املـؤمنني والعلقـة ملفوفـة كـاملولود، فلـام 

ّبو اجلارية كرب وهلل وألقى عاممتهوضعت العلقة بني يديه ورآها أ ّ
أشهد :  وقال���

ّأنك تعلم ما يف األرحام، فقال عيل  ّ :»أنـت واهللا : فقال لـه» ذلك هو اهللا تعاىل

ّوارث معجز ابن عمك ووصيه ّ
������. 

 والعرشون التاسع احلديث

ّإن لكل واحد مـن «: قال رسول اهللا : يرفعه إىل عبداهللا بن رافع، قال ّ

: ، واسـمها���جنّـة لـه، وجنّـة لبنيـه وشـيعته: ّ جنّة، ولعيل جنّتان���الصحابة

ى : احلــسنى، وقــرأ ى واتق ن أعط ا م ــفأم َ َّ َ ْ ــْ َ َ ــ َ ــ َّ َ سنى* َ دق باحل َوص َّْ ــ ُ ْ ِ َ ــ َ َ��� وهبــا عــني 
                                       

 .»ج، ب، ش« املتن من وما يف. داية الكوفة وقال هلا: »س، ط، ر، ش« يف .١

ّضعي الثلج مما ييل فرجها، ففعلت ذلك، فرمت علقـة كبـرية، فكـرب أبـو : (»س، ط، ر، ش« يف .٢ ّ

 .»ب، ج، ي«وما يف املتن أثبتناه من ). اجلارية

ًوخليفته حقا: زيادة» ط« يف .٣ ّ. 

احلديث الـسادس ، عن أربعني ابن أيب الفوارس ٧١٢: ٨ نقله باختالف التسرتي يف إحقاق احلّق .٤

 .والعرشون

 .»ب، ج، ي«وما يف املتن من . أصحايب: »س، ط، ر، ش« يف .٥

. جنّة له وجنة ألبنائه وشـيعته: »س، ر، ش«ويف . جنّة له وجنّة ألوليائه وأبنائه وشيعته: »ط« يف .٦

 .»ب، ج، ي«وما يف املتن من 

 .٦ ـ ٥: ٩٢ سورة الليل .٧



 ًن حديثاواالربع٥٤

 .���»���السلسبيل، وأنا هبا خري كفيل

 الثالثون احلديث

، عن رسول ��� أوىف، عن عبداهللا بن أيب���يرفعه إىل النعامن بن ثابت الكويف

ّملا فتح النبي : ، قالاهللا  ًّإن هبا حربا قـد مـىض مـن عمـره : ، قيل له��� خيرب َّ

 .مائة سنة، وعنده علم التوراة

 يف التوراة ���أصدقني صورة احلال وذكري«:  وقال له���ّ فأحرضه النبي 

 . »ّوإال رضبت عنقك

ّ، وإن كذبتك ���لني قوميّإن صدقتك قت:  قال���فتغرغرت عيناه بالدموع و

: ُأريد اخللوة بـك، قـال: قال» قل وأنت يف أمان اهللا وأماين«: قال. ����قتلتني أنت

ًلست أريد أنا إال أن تقول جهرا« ّ ًإن يف سفرا من أسفار: قال. »ُ  التوراة اسمك ����ِّ
                                       

 » ج، ب، ي«واسمها احلسنى، وما بعده من نسخة : ينتهي إىل قوله» ط، ر، س، ش« احلديث يف نسخة .١

 . مل نعثر له عىل مصدر.٢

 .»ب، ج، ي« أثبتناه من ) الكويف (.٣

 .»ب، ج، ي«وما يف املتن من ) ابن أيب أوىف: (»س، ر، ط، ش« يف .٤

ُملا فتح خيرب: (»ج، ب، ي« يف .٥ ّ.( 

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) ّالنبي  (.٦

 .»ج، ب، ي«وما يف املتن من ) بصورة ذكري: (»ش«ويف ). بسورة ذكري: (»س، ط، ر « يف.٧

 .»ج، ب«أثبتناه من ) فتغرغرت عيناه بالدموع و: ( قوله.٨

 .قتلتني وقومي: »س« يف .٩

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) أنت (.١٠

 ).أسفار(بدل من ) سفر: (»ي«ويف . »ب، ج، ي«أثبتناه من ) ًسفرا من أسفار: ( قوله.١١



 ٥٥براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

 .���ّونعتك وأتباعك، وأنك خترج من جبال فاران

، عالمتـك بـني ��� رابيـة ومـرشقّ، ويذكر اسمك عىل كـل���وهي عرفات

ّ إثنى عرش سبطا، تؤيد بابن عمك واسـمه عـيل، ويبلـغ ���كتفيك، يأيت من بعدك ّ َّ ً

ّملك أمتك املرشق واملغرب، ويفتح خيرب آية من آيات اهللا ، ويقلع الباب، ويعرب ���ُ

 .ُ هذه الصفات فأنا أسلم���عىل ساعده اجليش، فإن كان فيك وفيه

وكـشفها وهـي بـني » ّأما العالمة والشامة فهي هـذه«: ّي  له النب���فقال

بـل «: ّأنت جدلت مرحـب األعظـم ؟ قـال: فقال له» ّهذا عيل«: كتفيه، وقال له

ّ أنا جدلته بقوة ريب وحوله،األحقر ّ ّمد يدك، أنا أشهد أن ال إله إال اهللا وابن : قال» ّ ّ

ّعمك حممد هذا رسول اهللا، وأنك معجزه وآيته، وخيرج ّ ً منك اثنا عرش نقيبا كنقباء ّ
                                       

ّهو اسم جلبال مكـة، ويف : ّوهي من أسامء مكة، ذكرها يف التوراة قيل: ّكلمة عربانية معربة:  فاران.١

تكليمـه : جاء اهللا من سيناء، وأرشق يف ساعري، واستعلن مـن فـاران، جميئـه مـن سـيناء: التوراة

، عيـسى هو إنزاله اإلنجيل عىل : ، وإرشاقه من ساعري ـ وهي جبال فلسطني ـموسى 

 .٢٥٥/٨٩٨٢: ٤معجم البلدان . ّإنزاله القرآن عىل حممد : واستعالنه من جبال فاران

) وهي عرفـات: (وقوله. خترج من جبال هاران: »ج«ويف . خترج من جبل وهي عرفات: »ط« يف .٢

 .»س، ر، ش«أثبتناه من 

 .ّعىل كل مرشق: »ب، ج، ي« يف .٣

 .يأيت من ولدك: »ب، ج، ي« يف .٤

 .»ب، ج، ي«أثبتناه من ) آية من آيات اهللا: (وله ق.٥

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) وفيه (.٦

ويف ) ّهـذا عـيل: فأراه العالمة والشامة وقال: (»س، ر، ط، ش«كان يف .  بدل هذه األسطر الستة.٧

 .»ج، ب، ي«وما أثبتناه يف املتن من . فأسلم: زيادة» ش«



 ًن حديثاواالربع٥٦

ُفاكتب يل عهدا ولقومي فإين من أبناء داوود . بني إرسائيل ّ ً .فكتب له���. 

 والثالثون احلادي احلديث

ّملـا رجعنـا مـن حجـة : ، قـالرضوان اهللا عليـهّيرفعه إىل عبداهللا بن عباس  ّ

أقـول ُأتـدرون مـا أريـد أن «:  يف مسجده، فقـالالوداع جلسنا مع رسول اهللا 

ّإن اهللا من عىل الذين هداهم يب«: اهللا ورسوله أعلم، قال: ؟ قلنا»لكم ّ، وأنا أمن ���ّ

ّعىل الذين هديتهم بابن عمي وأهل بيتي، أال ومن اهتدى هبـم نجـا، ومـن ضـل  ّ

 .عنهم هلك وغوى، اهللا اهللا يف عرتيت وأهل بيتي

لـضوء، فاطمة بضعة منّي، وولداها عضداي، وأنا وبعلهـا كالـضوء مـن ا

ّاللهم ارحم من رمحهم، وال تغفر ملن ظلمهم ّكـأين «: ّثم دمعت عينـاه وقـال .»���ّ

 .���»���ُأشاهد احلال، واهللا أعلم

                                       
، وعنه وعن الفضائل لـشاذان بـن جربئيـل يف بحـار ١٤٦:  ورد احلديث يف الروضة يف الفضائل.١

 .، ومل نعثر عليه يف الفضائل٢١٢/١٤: ٣٦األنوار 

 .ّوأنا أمن عىل الذين هداهم يل: زيادة» ج« يف .٢

 .ملن يظلمهم: »ش، ر، س« يف .٣

 .»ب، ج، ي«أثبتناه من ) واهللا أعلم: ( قوله.٤

، ٩٧ / ١٤٣: ٢٣قله املجليس يف بحـار األنـوار ، ون١٤٧:  ورد احلديث يف الروضة يف الفضائل.٥

 .عن الروضة والفضائل لشاذان بن جربيل ومل نعثر عليه يف الفضائل



 ٥٧براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

 والثالثون الثاين احلديث

ّيرفعه عن نافع إىل وائل، عن أم سـلمة سـمعت :  ريض اهللا عنهـا، قالـت���ُ

ّد وآل حممـدّما من قوم اجتمعـوا يـذكرون فـضل حممـ«:  يقولرسول اهللا 
���  

ّ هلم، فإذا تفرق القوم عرجت املالئكـة بـام ��� تستغفر��� وهبطت مالئكة السامءّإال

 .���»��� بأرج احلديث��� أقطار الساموات���قالوه، فتتأرج

 والثالثون الثالث حلديثا

كنت مع أمري املؤمنني :  عبداهللا بن خالد بن سعيد بن العاص، قال���عن

:  وقد خرج من الكوفة إذ عرب عىل القرية التي يقـال هلـاّعيل بن أيب طالب 

ّإن كنـت الـويص : ً، فخرج منها مخسون رجال مـن اليهـود وقـالوا����النخيلة
                                       

ّيرفعه إىل أم سلمة: »س، ط، ر، ش« يف .١  .»ج، ب، ي«وما يف املتن من . ُ

 .ّفضل آل حممد: »س« يف .٢

ومـا يف املـتن مـن . بطت املالئكةّإال وه: »ر، ش«ويف . ّإال وهبطت عليهم املالئكة: »ط، س« يف .٣

 .»ج، ب، ي«

 .يستغفرون: »س« يف .٤

ُ األرج.٥  . ـ أرج١٨٤: ١١هتذيب اللغة . ّنفحة الريح الطيبة: َ

 .السامء: »ج، ب، ي« يف .٦

ُإليه يصعد الكلم الطيب: قال اهللا تبارك وتعاىل: يف نسخة زيادة» ر«وحاشية » ب« يف .٧ ِّ َ ْ َ َّْ ْ َُ
ِ َ ُ ِ ِ سـورة 

 .١٠: ٣٥فاطر 

: ٣٨، ونقلــه املجلــيس يف البحــار ٩ / ٢٥: ّ أورده بــاختالف وزيــادة القمــي يف العقــد النــضيد.٨

، والنوري الطـربيس ١٥١: ، عن الفضائل، ومل يوجد يف املطبوع، والروضة يف الفضائل١٩٩/٧

 .، عن الفضائل٣٩٢/٣: ١٢يف مستدرك الوسائل 

 .يرويه بإسناده عن: »س، ط، ر، ش« يف .٩

ــة ا.١٠ ــشام: لنُّخيل ــمت ال ــىل س ــة ع ــرب الكوف ــع ق ــة، موض ــصغري نخل ــدان . ت ــم البل : ٥معج

٣٢١/١١٩٧٦. 



 ًن حديثاواالربع٥٨

ّوفيك معجز حممد فإنا قد قرأنا يف كتبنـا القديمـة ّإن يف هـذه األرض بعينهـا : ّ

ُ أسامء عزيزة، وإنه يظهرهـا عزيـز، وال خيرجهـا ���صخرة عليها مكتوب ُ مـن ّ

ّ إال أبو تراب، فإن كنت كذلك فعرفنا موضعها���ّالرتاب إال عزيز وخيرجها ّ. 

ّ فتبعه الناس واليهـود حتـى دخـل يف الربيـة فـرأى ���»اتبعوين«: فقال  ّ ّ

ّفنزلوا، وهناك حفر فيـه مـاء فتوضـأ وصـىل وبـات » انزلوا«:  رمل، فقال���تالل ّ ٌ

 .يدعو اهللا، ومل ينم

 ونسفت إحدى تـالل الرمـل، ���ّبت ريح عىل الرملّفلام كان عند الصبح ه

فحفروا، وبانت صخرة عظيمة، وليس عليها كتابة، فقال » احفروا«: فقال لليهود

ً رجال ليقلبوها فلـم ���فجاء مخسون» الكتابة يف الصوب الذي عىل األرض«: هلم

ها، فبانت  ورفعها وقلب���ّ، فتقدم أمري املؤمنني صلوات اهللا وسالمه عليه���يقدروا

َ، فحرض حربهم وقرأها، وعليها مكتوب أسامء أصحاب ���الكتابة وهي بالعربانية
                                       

 .مكتوب عليها: »ط، س« يف .١

 .»ش«أثبتناه من نسخة ) ّمن الرتاب إال عزيز، وال خيرجها: ( قوله.٢

 .قوموا معي: »ش« يف .٣

 .تل: »س« يف .٤

ّكام هتب يف طريق مكة: زيادة» ب، ج، ي« يف .٥ ّ. 

 .أربعون: »ج، ب، ي« يف .٦

 .فام أطاقوا: »ج، ب، ي« يف .٧

ّفتقدم عيل : »س، ر، ط« يف .٨ ّ . ب، ج، ي«وما يف املتن من«. 

 .بالعربية: »ش«بالعربي، ويف : »ج، ب، ي« يف .٩



 ٥٩براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

 .ّ وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد صلوات اهللا عليهم���آدم: الرشائع

ُ تقتـل غيلـة، ���ّإنك مـذكور عنـدنا، وإنـك: فأسلم اليهود عىل يده وقالوا

 .وتدفن يف هذه األرض

ِكان ذلك يف :»فقال  َ ِ َ ً الكتاب مسطوراَ ُْ ْ َ ِ َ ِ���«���. 

 والثالثون الرابع حلديثا

ّيرفعه إىل عيل بن حممد بن مجهور، عن أبيه، عـن جعفـر بـن بـشري، عـن  ّ

 كـان ���ّإن أمري املؤمنني عيل بن ايب طالـب «:  قال���موسى بن جعفر 

ّ، فـإذا هـو بـدراج��� صـلد���يسعى يف أرض صلبة من صفاء
 هبـا، فعجـب ���

                                       
 .ونوح: زيادة» ط« يف .١

ّمذكور أيضا يف التوراة إن: فأسلم اليهود وقالوا عند إسالمهم: (»ب، ج، ي« يف .٢ وما يف املـتن ) كً

 .»ر، ط، س، ش«من 

 »ج، ب«وهذا السطر أثبتناه من . ٥٨: ١٧ سورة اإلرساء .٣

ّ، عـن عـامر بـن يـارس بـاختالف، وحـسني بـن ١٥ / ٤٠:  أورده الطربي يف نـوادر املعجـزات.٤

، عن األربعـني ٢٥/٥٨٧: ، شاذان بن جربئيل يف الفضائل٣١: عبدالوهاب يف عيون املعجزات

فوارس، عن عبداهللا بن خالد بن سعيد بن العـاص، بـاختالف وكـذلك التـسرتي يف البن أيب ال

 .، عن سعيد بن العاص٧٣٤: ٨إحقاق احلق 

 .»ب، ج، ي«، وما يف املتن من يرفعه إىل موسى بن جعفر : »ر، س، ط، ش« يف .٥

 .من دون اسم اإلمام» ج، ب، ي« يف .٦

 .»ر، ط، س، ش«أثبتناه من ) من صفاء (.٧

 . ـ صلد٢٨٨: ٨املحكم واملحيط األعظم . ُالصلب األملس الذي ال ينبت: لصلد ا.٨

َّ الدراج.٩ طائر أسود، باطن اجلناحني وظاهرمها أغرب، وهو طائر مبارك كثري النتاج، مبرش بالربيع، : ُ

بالشكر تدوم النِّعم، وصوته مقطع عـىل هـذه الكلـامت، تطيـب نفـسه عـىل اهلـواء : وهو القائل
 



 ًن حديثاواالربع٦٠

َّ؛ ألن الدراج���منه ُّ ، فجـاء ���، فصاحه بيـده���ّ ال يكون إال يف أرض معشبة���ّ

ِّحتى سقط بني يديه، فمد يده وأخذه، فصار الدراج حيرك منقاره ويصيح غري  َّ ُّ ّ ّ

ّ، فجعل يتمرغ بني يديـه، ثـم انتـصب وأومـأ إليـه ��� فألقاه من يده���صياحه ّ

ّوجعل حيرك
ّنعم نعم، فطار الـدراج وهـو : ل له منقاره، وأمري املؤمنني يقو���

ّعيل عيل عيل: ��� بلسان فصيح���يقول ّ ّ. 

ُوزاد يف هذا احلديث ابن أخت أم سلمة وقال ّإن الدراج : ����منهم من قال: ُ ّ

ًكان جنّيا: ًكان ملكا، ومنهم من قال ّ«����. 

                                       
َّهبوب الشامل، ويسوء حاله هببوب اجلنوب حتى إنه ال يقـدر عـىل الطـريان، والـدراج الصايف و ُّ ّ ّ

 .٤٧٧ ـ ٤٧٦: ١انظر حياة احليوان الكربى للدمريي . ُيطلق عىل الذكر واألنثى

 .»ب، ج، ي«، وما يف املتن من ) فعجب: (»ر، س، ش«فتعجب،ويف : »ط« يف .١

َّمنه ألن الدراج: (تن أثبتناّألنه، وما يف امل: »ط، ر، س، ش« يف .٢ ُّ  .»ج، ب، ي«: من) ّ

 .»ب، ج، ي«وما يف املتن من . ّإال يف عشب: »س«ويف . ّإال يف العشب: »ط، ر، ش« يف .٣

 .»ج، ب، ي«وما يف املتن من . فصاح له: »س«فصاح به، ويف : »ر. ط« يف .٤

فصار : (وما يف املتن أثبتنا. جالدرا: »س«ويف . فصاح غري صياح الدراريج: »ط، ر، س، ش« يف .٥

ّالدراج حيرك منقاره ويصيح غري صياحه  .»ج، ب، ي«من ) ّ

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) من يده (.٦

 .»ج، ب، ي«من ) ّوجعل حيرك: (وما يف املتن أثبتنا. ّوحرك: »س، ط، ر، ش« يف .٧

فطار الدراج : »ج«ويف . ّوالدراج يقول: »س«ويف . ّوطار الدراج وهو يقول: »ط، ر، ش، ي« يف .٨

 .»ج، ط، ر«وما يف املتن تلفيق بني . ّفصار الدراج وهو يقول: »ب«ويف . كان وهو يقول

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) بلسان فصيح (.٩

فمـن النـاس : »ش«فمن الناس من يقول، ويف : »س«ويف . ّفمن الناس من حدث: »ط، ر« يف .١٠

 .» ي، بج،«وما يف املتن أثبتناه من . من حدس

 . مل أعثر عىل هذا احلديث يف املصادر.١١



 ٦١براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

 والثالثون اخلامس حلديثا

دخلت عـىل عائـشة : قال، ��� مجيع بن عمر���ّحدثني: يرفعه إىل رفاعة، قال

ًمع أيب ـ وأنا غالم ـ فذكرنا هلا عليا  ّّما رأيت رجـال أحـب إىل رسـول:  قالت ً  

 .��� منه اهللا

 والثالثون السادس احلديث

:  يقـولسمعت رسـول اهللا :  قال���يرفعه إىل سعد بن عبادة األنصاري

ّلـو اجتمـع النـاس عـىل حـب عـيل بـن :  يقول���سمعت أخي جربئيل «   أيبّ

 .���» ملا خلق اهللا النارطالب 

                                       
 .ّعمي: ّزيادة بعد حدثني» ب«ويف . »ج، ب، ي«أثبتناه من ) ّحدثني: رفاعة، قال (.١

 .»ج، ب«وما يف املتن من . مجيع بن عمرة: »س، ر، ش«مجيل بن عمرة، ويف : »ط« يف .٢

ــسند .٣ ــىل يف امل ــو يع ــ٢٧٠/٤٨٥٨: ٨ أورده أب ــسائي يف ال ــربى ، الن ، ١٣٩/٨٤٩٦: ٥سنن الك

ّدخلـت مـع أمـي عـىل عائـشة، وبـاختالف ابـن عبـد الـربيف : بسندهيام عن مجيع بن عمري، قال ُ

 .طبعة دار اجليل. ، عن مجيع بن عمري١٨٩٧:٤االستيعاب 

 .يرفعه إىل عبادة األنصاري: »ج، ب، ي« يف .٤

ج، ب، « وما يف املـتن مـن .جربئيل : يقول: »س، ر«ويف . ّإن جربئيل : يقول: »ط«يف . ٥

 .»ش، ي

ابن شـريويه يف فـردوس األخبـار . ّوالية عيل: ، وفيه١٠١٦ / ٧٥٥:  أورده الصدوق يف األمايل.٦

، الطـربي يف ٣٨: ، ومقتل احلـسني ٣٩ / ٦٧: ، اخلوارزمي يف املناقب٥١٣٥ / ٣٧٣: ٣

: ٢ إرشاد القلـوب ، الديلمي يف١٩٩: ١، اإلربيل يف كشف الغمة ٧٣ / ١٢٧: بشارة املصطفى

ّ، العالمة احليل يف كـشف اليقـني٤٩ . ١٠١ / ٨٦: ٤، ابـن أيب مجهـور يف عـوايل اللئـايل ٢٢٥: ّ

 .ّوالكل بأسانيدهم عن ابن عباس



 ًن حديثاواالربع٦٢

 .���وهذا احلديث قد ورد يف كثري من كتب األحاديث املسندة املعنعنة

 والثالثون السابع حلديثا

:  ـ قـال���يرفعه إىل ابن األبقع األسدي ـ وكان من غلامن أمري املؤمنني 

يـه، فنـزل ً يف فالة، فجاء الليل فطلـب موضـعا يـأوي إلكنّا مع أمري املؤمنني 

ونزل من مكان، وكان راكب بغلة، فنزل عنها وقعـد، ووقفـت أنـا الزم شـكيمة 

ّ، فام كان إال ساعة وإذا بالبغلة ترفع أذنيهـا وختـبط بيـدهيا ثـم جـذبتني، ���البغلة ُ ّ

 .؟»ما هذا«: ـ وقال���ًـ وكان نائام  باحلركة فاستيقظّفأحس أمري املؤمنني 

ّقد أحست : ، وقال���ُأذنيها، فنظر إليهاقد شخصت البغلة ورفعت : فقلت

ّبالسبع ورب الكعبة
ً وقام متقلدا سيفه وجعل خيطو��� ، فرأى السبع فـصاح بـه ���ِّ

ِّفوقف وتقدم إليه، فجعل السبع يلحس رجليه ويفعل كـام يفعـل الـسنّور  مـن ���ّ

                                       
 .»ب، ج« هذه الفقرة أثبتناها من .١

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) وكان من غلامن أمري املؤمنني : ( قوله.٢

 .»ج، ب، ي«وما يف املتن أثبتناه من . زل الناس وأخذت بشكيمة بغلتهفنزل ون: »ر، س، ط، ش« يف .٣

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) ًوكان نائام: ( قوله.٤

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) ُورفعت أذنيها فنظر إليها: ( قوله.٥

 .»ج، ب، ي«وما يف املتن من . ّقد أحست بسبع: »س، ر، ط، ش« يف .٦

 .»ج، ب، ي«ه من أثبتنا) وجعل خيطو: ( قوله.٧

الـضيون : حيوان متواضع ألوف، خلقه اهللا تعاىل لـدفع الفـأر، ولـه أسـامء كثـرية منهـا: ِّ السنّور.٨

 .٥٧٦: ١حياة احليوان الكربى للدمريي . واخليدع واخليطل، وهذه األسامء للذكر



 ٦٣براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

 ���ًكالمـافسمعنا من السبع » ّما الذي جاء بك إلينا«: ُ فلزم أذنه وقال له���القرقرة

ال واهللا، بـل خفنـا :  قلنـا���»أتدرون ما يقول السبع«: ومههمة فالتفت إلينا وقال

 ��� ويأكـل سـنان بـن وابـل���ّإنـه قـد اسـتأذنني أن يمـيض الليلـة«:  قـال���منه

ّ أنه مسلط���، وأخربين���بالقادسية ّ حممدا وآل حممـد ���� عىل من يبغض���ّ ًّ ،

ًوإن هذا سنانا حاربني بص  .����ّفني بعد أن عاهدين ونكثّ

امض لشأنك، فمىض السبع، وبتنا تلك الليلة، ورجـع أمـري : ّثم قال للسبع

ّ إىل مستقره����املؤمنني 
ًإن السبع أكل سنانا عنـد :  فجاء اخلرب من القادسية���� ّ

                                       
 .اخلرخرة: »ب«ويف . القراقرة: »س« يف .١

 .ُيفهمال : »ر«ال نفهم، ويف : زيادة» س« يف .٢

 .»ب، ج، ي«أثبتناه من ) السبع (.٣

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) واهللا، بل خفنا منه: ( قوله.٤

 .»ج، ب، ش، ي«وما يف املتن من . الليل: »س، ر«ويف . بالليل: »ط« يف .٥

ّوهو ممن أفلت من حرب صفني ينزل القادسية:  سنان بن وابل.٦ هذا التعريف من املـصادر التـي . ّ

 .يث من أربعني بن أيب الفوارسنقلت احلد

وفيـه كانـت احلـرب بـني املـسلمني . ًموضع بينه وبـني الكوفـة مخـسة عـرش فرسـخا:  القادسية.٧

ّوفيه أيضا حصلت معركة صفني بني أمري املؤمنني . ٩٣٥٠ / ٣٣١: ٤معجم البلدان . والفرس ً

 . وبني معاوية اللعنيّعيل 

 .»ج، ب، ش، ي«من وما يف املتن . وأخرب: »ط، س، ر« يف .٨

 .»ش، ط، ر، س«، وما يف املتن أثبتناه من ) ّمتسلط: (»ج، ب، ي« يف .٩

 ).مبغيض: (»ش« يف.١٠

 .»ج، ب، ي«بسيفي، وما يف املتن من : »ش«ويف . ّبصفني وعاهدين وغدر: »س، ط، ر« يف .١١

 .»ج، ب، ي«مل يرد يف ) أمري املؤمنني  (.١٢

 .ّمقره: »س« يف .١٣



 ًن حديثاواالربع٦٤

 .���صالة الفجر وهو عىل سطح داره مضطجع، فأكله ومل يرتك منه سوى رأسه

 إىل القادسـية وأخـربوا أهلهـا بـام جـرى  ّفمىض من كان مع عـيل

 .��� مع السبعّلعيل

 والثالثون الثامن احلديث

ّأخربنا اإلمام احلافظ جعفر بن سعيد بـن حممـد بـن حممـود : باإلسناد قال

ّحدثنا أبو عبداهللا حممد بن أيب بكر، قال: أخربين والدي، قال: املشاط، قال ّحدثنا : ّ

ّملرزباين، عن محزة الـسابوري، عـن حممـد بـن جريـر القايض أبو سعيد بن أمحد ا

ّالطربي، بأسانيدهم إىل عطاء بن يسار، ا ىل ابن عباس
ًإن عليا : ��� ّّ كلم صخرة ّ

ّ أن حتتها عني ماء قد سدت هبا، وكان أصحابه قد هلكوا ���ووقف عليها فأخربته ُ ّ

ّنـي أن حتتهـا ّإن هذه الـصخرة أخربت«: ، فقال���من العطش وأرشفوا عىل التلف

، فجـاء أمـري ��� لريفعوها فلم يقـدروا��� فجاء مجاعة من الرجال���»عني مسدودة
                                       

 .»ج، ب، ي«إىل هنا أثبتناه من ) عند صالة الفجر: ( من قوله.١

، ١٥٧: ، الروضـة يف الفـضائل٢١٢ / ٤٩٧:  أورده بتفصيل شـاذان بـن جربئيـل يف الفـضائل.٢

ّالشامي يف الدر النظـيم : ّ، عـن األربعـني البـن أيب الفـوارس، القمـي يف العقـد النـضيد٢٩٦: ّ

، عـن األربعـني البـن أيب ١٤٣ / ٣٩٤ و٨٨ / ٢٥٤: ، ابن طـاووس يف اليقـني١٠٠ / ١٣٩

 .٥ / ٢٣٢: ٤١الفوارس، وعنه يف بحار األنوار 

 .»ج، ب، ي«وما أثبتناه يف املتن من سند فهو من . ّيرفعه إىل ابن عباس قال: »س، ط، ر، ش« يف .٣

 .»ج، ب، ش، ي«فأخربتني، وما يف املتن من : »س، ر«فأخربين، ويف : »ط« يف .٤

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) لتلفوأرشفوا عىل ا: ( قوله.٥

 .»ج، ب، ي«وما يف املتن من . عني ماء: »ط، ر، س، ش« يف .٦

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) من الرجال (.٧

 .»ب، ج، ي«فام يقدروا، وما يف املتن من : »س«فام قدروا، ويف : »ط، ر« يف .٨



 ٦٥براهيم االربيلالشيخ أسعد بن ا

 ��� وروى النـاس، وسـقى��� ورفع الصخرة، ففاض املـاء مـن حتتهـااملؤمنني 

 .��� وتركها عىل حاهلا���اجليش وخيوهلم وكراعهم ومألوا الروايا

 والثالثون التاسع احلديث

 كنت مـع رسـول اهللا : قداد بن األسود الكندي، قال إىل امل���بإسناده

ّاللهم اعـضدين واشـدد أزري«: ّوهو متعلق بأستار الكعبة ويقول ، وارشح ���ّ

درك: اقرأ«:  وقالفنزل جربئيل » صدري، وارفع ذكري ك ص َأمل نرشح ل َ ْ َـ َْ َـ َْ َ ْ َ
َ 

 ك وزرك عنا عن َووَضــ َ ْ ــ ْ َِ َ َ ْ َ َ  رك ض ظه ذي أنق َال َ ــ ْ َ َ ــ َ ــ ََّ ِ  َورف َ ا لــَ ــعن َ ركْ َك ذك َ ــ ْ ِ َ��� بعــيل ّ

، وأسـقطها ���� مسعود فأحلقها يف مـصحفه��� البنّ، فقاهلا النبي ���صهرك

 .��������ّعثامن بن عفان

                                       
 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) من حتتها (.١

 .»ج، ب، ي «أثبتناه من) الناس وسقى (.٢

 .»ج، ب، ي«أثبتناه من ) خيوهلم وكراعهم ومألوا الروايا: ( قوله.٣

 . مل نعثر له عىل مصدر.٤

 .يرويه بإسناده: » ش،س، ط، ر« يف .٥

 .»ج«وما يف املتن من . ّوشد ازري: » ي، ش،ط، ر، ب«ويف . وشد أزاري: »س« يف .٦

 .٤ ـ ١: ٩٤ سورة الرشح .٧

 ).بصهرك: (»ش«ويف . » ي،، ج، بس«مل ترد يف ) صهرك (.٨

 .» ي،ب، ج«وما يف املتن من .  ابن مسعودّفأقرأها النبي : » ش،ر، ط، س« يف .٩

 .وما يف املتن من بقية النسخ. بمصحفه: »ط« يف .١٠

 .عثامن: » ي،ب، ج«ويف . »س«مل يرد يف ) عثامن بن عفان (.١١

، وعــن ١٤٧: الروضــة يف الفــضائل، ١٨٤ / ٤٣١:  أورده شــاذان بــن جربئيــل يف الفــضائل.١٢

 .٦٣ / ١١٦: ٣٦الفضائل املجليس يف بحار األنوار 



 ًن حديثاواالربع٦٦

 األربعون احلديث

ّ إىل أم املؤمنني عائـشة، قالـت���بإسناده  ًكنـت يومـا عنـد رسـول اهللا : ُ

 .  وأثنى عليه���فمدح أبا بكر

ّثم مدح عمر
، ما أراك متدح ���يا رسول اهللا:  وأمسك، قلت له���يه وأثنى عل���

ًعليا ؟ قال  . حارضةمه يا عائشة، أرأيت من يمدح نفسه، وكانت فاطمة : ّ

ّوهذا احلديث مع موضوعيته
 كتب احلديث املـسندة املعنعنـة ��� ملئت به���

 . الصحيحة���بالروايات

دح أبـا بكـر أراك متـ«:  قالت لـه ّإن فاطمة : وروي من طريق آخر

ــا  ــدح علي ــر ومل مت ًوعم ّ «!ــا ــال هل ــة«: ؟ فق ــا فاطم ــدح ���ي ــن يم ــت م  أرأي

 .����»����نفسه

 .ُواهللا أعلم بحقائق األمور وتصاريف الدهور

                                       
 .يرفعه: »ش«ويف . يرويه بإسناده: »س، ط، ر« يف .١

 .»ج، ب، ر، س«وما يف املتن من . فمدح أيب أبا بكر: »ش«ويف . ّفمن عىل أيب أبا بكر: »ط« يف .٢

 .عىل عمر: »ر، ط« يف .٣

 .ّثم مدح عثامن: زيادة»  ي،ج، ب« يف .٤

 .»ج، ب«أثبتناه من ) يا رسول اهللا (.٥

 .»ط«أثبتناه من ) ّمع موضوعيته: ( قوله.٦

 .الكتب: زيادة» ط« يف .٧

 .»س« إىل هنا تنتهي نسخة .٨

 .» ي،ج، ب«مل ترد يف ) يا فاطمة (.٩

 .» ي،ر، ج، ب« إىل هنا تنتهي نسخة .١٠

 . مل نعثر له عىل مصدر.١١



 ٦٧................................................................فهرس اآليات القرآنية

 

 نيةآالقر اآليات فهرس

 )٢(سورة البقرة  

 الصفحة رقمها اآلية الكريمة

َارضبوه ببعضها كذلك حييي اهللاُّ املوت ُ ْْ َ ْ َ ُ َُْ َِ ْ َ ِ َ ِ ِ ِ............... ١٠ ٧٣ 

وسع كرسيه الساموات واألرض َ ْ َ َّ َْ َ َ ُ ُّ َ َ
ِ ِ ُِ.................... ٢٧ ٢٥٥ 

 )٥(سورة املائدة 

ْإنام وليُكم اهللاُّ ورسوله والذين آمنوا َّ ُُ َ ُ َ ُ ََ َ ُ َ ُّ َ
ِ ِ َّ ِ................. ٣٥ ٥٥ 

 )١٧(سورة االرساء 

 ِكان ذلك يف ِ َ َ ُالكتاب مسطَ ْْ َ ِ َ  ٥٩ ٥٨ .......................ًوراِ

 )١٨(سورة الكهف 

ِوكلبهم باس
َ ُ ُ َْ ِط ذراعيه بالوصيدَ ِ ِِ

َ ْْ ٌِ َ َ...................... ١٦ ١٨ 

 )٣٤(سورة سبأ 

ِال يعزب عنه مثقال ذرة يف الساموات ٍ ِ
َ ُ ُ ْ ََ َّ َِّ َ ُ َ ْ َْ َ ُ............. .. ٢٧ ٣ 

 )٤٢(سورة الشورى 

ِليس كمثله ِِ ْ ََ َ َ يشء وهوْ َُ ٌ ْ ُ السميع البصريَ
ِ

َ ُ
ِ

َّ............... ٢٧ ١١ 

 )٥٣(سورة النجم 

َوالنجم إذا هوى ْ ََ َ ِِ َ ضل صاحبُكم وما غوىَما*َّ َ ُ ََ َ ْ
ِ َّ َ...... ٤١ ٤-١ 

 )٧٢(سورة اجلن 

َقل أوحي إيل أنه استمع َُ ْ َّ ََ َّ َ َُ ِ ِ ْ ِّ نفر من اجلنُ َِ ْ َِّ ٌ َ............... ٤٧ ١ 



 ًن حديثاواالربع٦٨

 )٩٢(يل سورة ال

َّفأما من أعطى وات َ َ َْ َ َ َّ َوصدق باحلسنى*َقىَ ْ ُ ْ َِ َّ َ َ............ ٥٣ ٦-٥ 

 )٩٤(سورة الرشح 

َأمل نرشح لك صدرك َ ْ ََ َْ َ ََ ْ ْ
َورفعنا لك ذكرك.............َ َ َْ ِ َ َ ََ ْ َ ٦٥ ٤-١ 

 )١٠١(سورة القارعة 

ُفأما من ثقلت موازينه َُ ِ َ َ َّْ َ ُ َ َّفهو يف عيشة را*ََ
ٍ َِ ِ َ ُ َضيةَ

ِ........ ٤٦ ٩-٦ 



 ٦٩....................................................................فهرس األحاديث

 

 

  األحاديث فهرس

 الصفحة القائل احلديث

 ٤٤ أمري املؤمنني  ......اآلن ال بأس عليك، خذ مجلك واعقره يف

ًأتدرون مل سمي الصيحاين صيحانيا ّ ُ
 ٢٠ أمري املؤمنني  ............ِ

 ٦٣ أمري املؤمنني  .........................أتدرون ما يقول السبع

 ٢٧ اسقف نجران ......أخربين عن أول دم وقع عىل وجه األرض

 ٢٦ اسقف نجران ...... أخربين يا عمر عن بقعة يف األرض طلعت

 ٣١ رسول اهللا  .........إذا كان يوم القيامة نصب لك منرب عن

 ٢٤ عمر بن اخلطاب ............ّاذهبوا إيل عيل بن أيب طالب وقصوا 

 ٢٦ أمري املؤمنني  ...........لليل أين يكون النهارأرأيت إذا جاء ا

 ٥٤ رسول اهللا  .......أصدقني صورة احلال وذكري يف التوراة 

 ١٠ أمري املؤمنني  .............إهلي أنت أحييت ميت بني ارسائيل

 ٥٥ رسول اهللا  ..................ّأما العالمة والشامة فهي هذه

ّأما الوضح فإنه م  ١٤ أنس بن مالك ............َّن دعوة دعاها عيلّ

 ٤٨ رسول اهللا  ..........ّامض معه وأصلح بني القوم وذكرهم

 ٤٤ صعصعة   ............ًأمطرت املدينة مطرا، فخرج رسول

 ٢٨ رسول اهللا  ...............ّإن اهللا تعاىل اختار يل وألهل بيتي

ّإن اهللا تعاىل ألقى يف روعي أن  ٢٨ رسول اهللا  ..................ّ



 ًاالربعون حديثا..................................................................٧٠

ًإن اهللا تعاىل خص عليا  ّّ...................  رسول اهللا ٤٠ 

ّإن اهللا من عىل الذين هداهم يب  ٥٦ رسول اهللا  .................ّ

ّإن اهللا حيب من عباده أهل احلق ّ  ٤٦ رسول اهللا  ................ّ

 ٥٩ الكاظم االمام  .............. طالبّإن أمري املؤمنني عيل بن أيب

ّإن حب عيل حسنة ال يرض معها ّ ّ  ٣٠ جربائيل  ................ّ

ّإن عليا  كلم صخرة ووقف ً  ٦٤ ابن عباس  ...................ّ

 ٥٢ أمري املؤمنني  ...........ّإن قريتك أسفار هلا هنر فيه علق كبار

 ٢٢ أمري املؤمنني  ........ وهو غافلإن كان الثور هجم عىل احلامر 

ّإن كنت الويص وفيك معجز حممد فإنا ّ  ٥٨ اليهود ......... ّ

 ١٧ أمري املؤمنني  ..............ّإن كنت كتمتها بعد وصية رسول

ّإن لكل واحد من الصحابة جنة ولعيل ّ ّ  ٥٣ رسول اهللا  ..........ّ

ّإن هللا تعاىل حقا ال يعلمه إال أن ً  ٣٧ رسول اهللا  ...........ا وهذاّ

ّإن هذه الصخرة أخربتني أن حتتها عني  ٦٤ أمري املؤمنني  .........ّ

 ٦٣ أمري املؤمنني  .........ّإنه قد استأذنني أن يميض الليلة ويأكل

ّإنه ملا تشاجر موسى واخلرض  ّ ............. ١١ التوراة 

ّإنه من اجلن، وذكر أن ولده قتله  ٤٣ أمري املؤمنني  ................ّ

 ٣٤ أمري املؤمنني  ..............................ّإهنا من أهل النار

ّإهنم ال يردون السالم إال عىل نبي أو ّّ  ١٧ رسول اهللا  ...........ّ

ًإين كنت يوم احد جالسا وقد فرغنا ُ  ٣٠ رسول اهللا  ............ ّ

ّ عز وجل يباهيّأهيا الناس، إن اهللا  ١٩ رسول اهللا  ..............ّ



 ٧١....................................................................فهرس األحاديث

 ١٩ رسول اهللا  ................ّبأيب أنتام وبأيب أبوكام وبأيب أمكام

 ٣٠ قديس ................ّباهيت اليوم بعيل مالئكتي وهو

ًإين كنت جالسا: أحدها: بخمس خصال  ٢٩ رسول اهللا  .......ّ

 ١٢ موسى الكليم  ............ ر إذبينا أنا واخلرض عىل شاطئ البح

 ٤٧ ابو سعيد اخلدري ...........بينا نحن جلوس عند رسول اهللا 

 ٢٤ كعب األحبار ........... بينام رجالن جالسان يف زمن عمر بن

ّحتدثوين أم أحدثكم  ١٧ رسول اهللا  ............................ّ

ّتعبت يا عيل حتدثني أم احدثك  ٤٨ رسول اهللا  .................ُّ

 ٣٢ زيد بن عيل  ...........جاء رجل من أهل البرصة إىل عيل بن

 ١٣ سامل بن ايب اجلعد .............حرضت جملس أنس بن مالك وهو

ّاحلق ال يغطى احلق ال يغطى ّ  ٢٥ عمر بن اخلطاب  ...................ّ

َّاحلمد هللا الذي من عيل بمن يقيض  ٢٢ رسول اهللا  ..............ّ

 ٢٠ أمري املؤمنني  ........ إيل صحراءخرجت أنا ورسول اهللا 

 ٢٥ أمري املؤمنني  ............ّزنوا هذا احلديد فإنه بوزن هذا القيد

ّساناجي الليلة ريب وأسأله أن يأيت بآية  ٣٩ رسول اهللا  ..........ُ

 ٣٣ رسول اهللا  ........ ..ستأيت إليك امرأة وأنت ختطب الناس

 ١٧ أمري املؤمنني  .....ستدركون صالة العرص مع رسول اهللا 

ّالسجود هللا وإنام تكلم بإذن اهللا تعاىل   ١١ أمري املؤمنني  ...........ّ

 ٤٨ رسول اهللا  ................... شكرك اهللا فوق سبع سامواته

ّحبي عمود ميزان العامل وحب  ٤٦ رسول اهللا  .................ّ



 ًاالربعون حديثا..................................................................٧٢

 ٢٧ أمري املؤمنني  .......................................... العلم

 ٢٦ اسقف نجران .......فأخربين عن يشء يف أهل الدنيا يؤخذ منه

 ٢٣ رسول اهللا  ...........فاطمة هبجة قلبي، فاطمة بضعة مني

 ٢٢ ول اهللا رس ..........ّفضل عيل عىل هذه األمة كفضل شهر

 ٣٠ قديس ..................قد فرضت الصالة ووضعتها

ّقد وعدين ريب أن يبني يف هذه الليلة  ٣٩ رسول اهللا  .............ّ

 ٢٦ أنس بن مالك .......قدم أسقف نجران عىل عمر ألداء اجلزية

 ٤٢ الصادق  ............. خيطب عىلكان أمري املؤمنني 

 ١٩ جابر بن عبد اهللا ................. يف مسجده كان رسول اهللا

 ٥٨ أمري املؤمنني  ...........الكتابة يف الصوب الذي عىل األرض

ًكنا جلوسا عند رسول اهللا  ّ................. ٣٤ جابر االنصاري 

 ٢٩ سلامن الفاريس ........... إذ جاء أعرايبكنا عند رسول اهللا 

 ٢٧ أمري املؤمنني  ............. ذات يوم إذ ّكنا عند رسول اهللا

 ٥٠ زيد بن أرقم وعامر  ..................ّكنا عند عيل بن أيب طالب 

 ٦٢ ابن األبقع األسدي ........... يف فالة فجاءكنا مع أمري املؤمنني 

 ٤٩ سعد بن أيب وقاص ..... بفناء الكعبة إذ خرجكنا مع رسول اهللا 

 ٧ ميثم التامر .........ًلسا بني يدي أمري املؤمنني عيلكنت جا

 ٥٧ عبد اهللا بن خالد  ........كنت مع أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

ّال اهلم حبه إال ملن احبه، وال أهلم بغضه ُّ ّ  ٣٠ قديس ........ُ

 ٢٧ أمري املؤمنني  .......ّال تغضب ، أنا أجيبه، فمتى غضبت ظن



 ٧٣....................................................................فهرس األحاديث

ًال تقتلوه وأوسعوا له فلن يرض أحدا منكم  ٤٢ أمري املؤمنني  .....ّ

ًلست اريد انا إال أن تقول جهرا ّ  ٥٤ رسول اهللا  ................ُ

ّمل ال تردوا عىل صحابة رسول اهللا السالم؟ َ
 ١٦ أمري املؤمنني  ......ِ

ّملا ارسي يب وكشفت يل اجلنة  ُ  ٤٥  رسول اهللا ..................ّ

ّملا خلق اهللا تعاىل آدم سأل ربه أن يريه من  ٤١ رسول اهللا  .......ّ

 ٣٧ اإلمام احلسني  ........... من قتال ّملا رجع أمري املؤمنني 

ّملا رجعنا من حجة الوداع جلسنا   ٥٦ عبد اهللا بن عباس  ..............ّ

ًإن هبا خربا:  خيرب قيل لهّملا فتح النبي   ٣٩ عبد اهللا بن أيب أوىف ......َّ

 ٣٩ العسكري  .............. مكة واستقام له ّملا فتح النبي 

ًاللهم أطعمنا شيئا من فاكهة اجلنة  ٤٥ رسول اهللا  ..............ّ

 ٦٥ رسول اهللا  ...ّاللهم اعضدين واشدد أزري وارشح صدري

ّاللهم إن عليا كان يف طاعتك فرد علينا ً ّ  ٣٩ رسول اهللا  .........ّ

 ٦١ جربائيل  ....ّلو اجتمع الناس عىل حب عيل بن أيب طالب

ّلو ال أنه ال يأكل من ثامر اجلنة يف الدنيا إال  ٤٥ رسول اهللا  ......ّ

َّما رأيت رجال أحب إيل رسول اهللا  ّ ً٦١ عائشة ..... منه 

 ٢٨ ي النب ..........ّما رفع اهللا الغيث عن بني ارسائيل إال

ّما صىل يف هذه األرض نبي وال ويص نبي ّ  ٣٧ أمري املؤمنني  ......ّ

 ٥٧ رسول اهللا  ........ما من قوم اجتمعوا يذكرون فضل حممد

 ٥٠ أمري املؤمنني  .................................ّما هذه الضجة

 ٣٦ أبو هريرة ............ عىل نفر ّمر عيل بن أيب طالب 



 ًاالربعون حديثا..................................................................٧٤

ًعارش الناس، إن اهللا ساق اليكم ثوابام  ٣٥ رسول اهللا  ..........ّ

 ٣٥ رسول اهللا  .......ًمعارش الناس، من فيكم اليوم عمل خريا

ًمن قضايا أمري املؤمنني أن ثورا قتل  ٢١ اإلمام احلسني  ............ّ

 ٦٦ رسول اهللا  .............عائشة، أرأيت من يمدح نفسه مه يا

ّن ما نقول أنه دم هابيل ملا قتله أخوهنح  ٢٧ أمري املؤمنني  .........ّ

ّنسميه الصيحاين ألهنا صاحت بفضيل  ٢٠ رسول اهللا  ..........ّ

ّهذا قتله عمه حريث، وسببه أنه زوجه ّ  ١٠ أمري املؤمنني  .........ّ

 ٢٦ أمري املؤمنني  ...........هو البحر الذي انفلق ملوسى، وقعت

ّوالذي جعلني من املنظرين إنني ال احب ُ  ٤٩ ابليس  .......ّ

 ٣٥ رسول اهللا  ........ّوجبت البن عمي الغرف وأنزل اهللا فيه

 ١١ عبد امللك بن سليامن .....وجدنا يف ذخرية أحد حواري املسيح 

 ٣٦ األعرايب ................ًوهذا أيضا من بركاتك يا حيدر

 ٤٩ رسول اهللا  ................. وملن تبغضّيا ابليس، ملن حتب

 ١٥ رسول اهللا  ........يا أنس، ابسط البساط وأمر الصحابة أن

ًيا أهل البرصة، واهللا ما قتل عيل مسلام  ٣٢ زين العابدين  ..........ّ

 ١٨ رسول اهللا  ...............ّيا عيل، من رسه أن يلقى اهللا وهو

 ٢٦ اسقف نجران ........ّإن هللا جنة عرضها: نيا عمر، أنتم تقولو

 ٦٦ رسول اهللا  ...............يا فاطمة، أرأيت من يمدح نفسه

َيا معرش قريش، مل إذا ذكر آل النبي
 ٣٦ رسول اهللا  .............ِ



 ٧٥....................................................................فهرس املعصومني

 

  املعصومني فهرس

 رقم احلديث اإلسم

 ٣٣، ٢٠ آدم 

 ٣٣، ١٦ إبراهيم اخلليل = إبراهيم 

 ٣٠ اوود د

 ٢ اخلرض 

 ٦، ٢ هارون 

 ٣٣ عيسى 

، ١١، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣ النبي املصطفى = النبي = حممد = رسول اهللا 

١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٢ ،

٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٩ ،

٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٦ ،

٤٠، ٣٩، ٣٦، ٣٥، ٣٣. 

، ١١، ١٠، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ١ صياء سيد األو= أمري املؤمنني = عيل = عيل بن أيب طالب 

١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣ ،

٢٥، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩ ،

٣٦، ٣٤، ٣٣، ٢٨، ٢٧، ٢٦ ،

٣٨، ٣٧ 

 ٤٠، ٢٥، ٩ فاطمة الزهراء 



 ًاالربعون حديثا..................................................................٧٦

 ٢٥، ٥ احلسن 

 ٢٥، ١٨، ١٥، ٨، ٧، ٥، ٤ احلسيني بن عيل = سيد الشهداء = احلسني 

 ١٨، ١٥، ٨، ٤ زين العابدين = عيل بن احلسني 

 ١٨، ٨، ٤ الباقر = حممد بن عيل الباقر 

 ٢١، ١٢، ٩، ٨، ٤ الصادق = جعفر بن حممد الصادق 

 ٣٤، ٣٣، ٤ الكاظم = موسى = موسى بن جعفر 

 ٧، ٤ عيل بن موسى الرضا 

 ١٩ احلسن بن عيل العسكري 



 ٧٧.......................................................................فهرس األعالم

 

 

 األعالم فهرس

 رقم احلديث اإلسم

 ٢١ أبان بن تغلب الكندي

 ٢٣  بن أدهم بن علقمةإبراهيم

 ٣٧ ابن األبقع األسدي

 ٢١ ابن شاذان

 ٣٨، ١٣ ابن عباس 

 ٣٩ ابن مسعود

 ١٦ أبو الزبري

 ٣ ابو الفوارس امحد بن محزة النييل 

 ٢٥ ابو امامة

 ٤٠، ٢٢ ابو بكر

 ٢٦ ابو سعيد اخلدري

 ٣٨ ابو سعيد بن امحد املرزباين

 ١٤ أبو صالح

 ١٧ أبو هريرة

 ٢٠ لابو وائ

 ٢ اسحاق األزرق



 ًاالربعون حديثا..................................................................٧٨

 ١١ اسقف نجران

 ٢٠، ٣ األعمش

 ٣٢ ام سلمة 

 ١١، ٣ انس بن مالك

 ٢١ جابر بن سميع 

 ١٦، ٩، ٦، ٥ جابر = جابر بن عبد اهللا االنصاري 

 ٣٩، ٣٦، ١٤ جربئيل 

 ١٨ جويرية

 ٣٤ جعفر بن بشري

 ٣٨ جعفر بن سعيد بن حممد بن حممود املشاط

 ٣٥ مجيع بن عمر

 ٩ يل بن صالحمج

 ١ حريث

 ٣٨ محزة السابوري

 ١١ ّحواء

 ١٢ خالد 

 ٣٥ رفاعة

 ٢٨ زيد بن أرقم

 ١٥ زيد بن عيل 

 ٢٥ زيد بن العوام



 ٧٩.......................................................................فهرس األعالم

 ٣ سامل بن أيب اجلعد

 ٢٧ سعد بن أيب وقاص

 ٣٦ سعد بن عبادة االنصاري

 ٣٨ سعيد بن حممد بن حممود املشاط

 ٣ سفيان الثوري

 ١٤ سلامن الفاريس

 ٣٧ نان بن وابل س

 ٢٤ سهل بن سعد الساعدي

 ١٠ رشيح بن عبيد احلرضمي

 ١٥ شعبة

 ٢٢ صعصعة بن صوحان

 ٤٠، ٣٥ عائشة

 ٣٠ عبد اهللا بن أيب أويف

 ٢٢ عبد اهللا التنوخي

 ٨ عبد اهللا بن محاد األنصاري 

 ٣٣ عبد اهللا بن خالد بن سعيد بن العاص

 ٢٩ عبد اهللا بن رافع

 ٨ انعبد اهللا بن سن

 ٣١ عبد اهللا بن عباس

 ٢٠ عبد اهللا بن مسعود



 ًاالربعون حديثا..................................................................٨٠

 ٢٣ عبد الرمحن بن عوف

 ٢ عبد امللك بن سليامن

 ٣٩ عثامن بن عفان

 ٢٦ عرفطة

 ٣٨ عطاء بن يسار

 ١٣ عكرمة 

 ١٨ العالء بن رزين 

 ٢ عامر بن خالد

 ٢٨ عامر بن يارس

 ٤٠، ١١، ١٠، ٨ عمر بن اخلطاب= عمر 

 ١٥ عمرو بن حريث

 ١١ يالن بن طارقغ

 ١٨ الفضل بن يسار

 ١١ قابيل 

 ١٠ كعب األحبار

 ١٨ حممد بن أمحد التربيزي

 ١٨ حممد بن ادريس الشافعي 

 ٣٨ )ابو عبد اهللا(حممد بن أيب بكر 

 ٣٨ حممد بن جرير الطربي

 ٣٤ حممد بن مجهور 



 ٨١.......................................................................فهرس األعالم

 ١٩ حممد بن احلسن الطويس

 ٢٠ حممد بن احلسني االسرتآبادي

 ١٢  خالدحممد بن

 ١٧ حممد بن شعيب

 ٤ حممد النوفيل 

 ١٧ حممود بن عبد اللطيف اخلجندي

 ٣٩ املقداد بن األسود الكندي

 ٧ مهدي بن سابق

 ١ )ابو جعفر(ميثم التامر 

 ٣٢ نافع 

 ٣٠ النعامن بن ثابت الكويف

 ١١ هابيل 

 ٣٢ وائل

 ١٢ وهب 





 ٨٣.............................................................فهرس القبائل واجلامعات

 

 

 واجلامعات القبائل فهرس

 رقم احلديث اإلسم 

 ٣٧، ٣٢، ١٧، ١٥ آل حممد  = آل النبي 

 ١٥  أصحاب اجلمل 

 ١٥ أصحاب صفني 

 ١٥ أهل البرصة

 ١٨ أهل النهروان

 ٣٠، ١٣ بنو ارسآئيل

 ٢٨ عرب الشام

 ٢٦، ١٧ قريش

 ١٢ ّالكروبيني

 ٣٣ اليهود   





 ٨٥...............................................................فهرس األماكن والبقاع

 

 

 والبقاع األماكن فهرس

 رقم احلديث اإلسم 

 ١٤ ُاحد

 ٢٦ أرض الرضم

 ١٨ بابل 

 ١٤ بدر

 ١٥ البرصة

 ٣٠ جبال فاران

 ٢١ ّخفان

 ٣٠ خيرب

 ٢٨ ّدار عطاف بن أسد

 ٢٧ الركن اليامين

 ٢٨، ٣ الشام

 ٦ صحراء املدينة

 ٣٧ صفني

 ٣٠ عرفات

 ٣٧ القادسية

 ٣٩، ٢٧ الكعبة



 ًاالربعون حديثا..................................................................٨٦

 ٣٣، ٢٨، ٢١، ١ الكوفة

 ٢٢ املدينة

 ٣ مسجد رسول اهللا 

 ٢١ مسجد الكوفة

 ٣١ مسجد النبي 

 ١٩ مكة

 ٣٣ النخيلة

 ٣ هندق

 ٢٦ وادي االطواد



 ٨٧................................................................فهرس مصادر الكتاب

 

 

 الكتاب مصادر فهرس

 مكتبـة آيـة اهللا –هــ ١٠١٩ ت - سـيد نـور اهللا احلـسيني التـسرتي :إحقاق احلـقـ ١

 . قم املقدسة– العظمى السيد املرعيش 

 –هــ ١١٢١ ت – الشيخ سليامن بن عبد اهللا املاحوزي البحـراين :ًاألربعون حديثاـ ٢

 .هـ١٤١٧ – قم املقدسة –قيق ونرش سيد مهدي الرجائي حت

 حتقيـق سـيد هاشـم – هــ ٨ ق – احلسن بن أيب احلـسن الـديلمي :إرشاد القلوبـ ٣

 .هـ١٤٢٤ – قم املقدسة – دار االسوة –امليالين 

   يوسـف بـن عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـد الـرب:اإلستيعاب يف معرفـة األصـحابـ ٤

 .هـ١٤١٣ – بريوت – دار اجليل –مد البجاوي  حتقيق عيل حم-هـ ٤٦٣ ت -

 – بـريوت – دار العلـم للماليـني –هــ ١٣٩٦ ت – خري الدين الـزركيل :األعالمـ ٥

 .هـ١٩٨٤

 ٣٨١ ت – ابو جعفر الصدوق حممد بن عيل بن احلسني بن بابويـه القمـي :االمايلـ ٦

 .هـ١٤١٧ – قم املقدسة – حتقيق ونرش مؤسسة البعثة –هـ 

 حتقيـق -هــ ٤٦٠ ت - شيخ الطائفة ابو جعفر حممد بن احلـسن الطـويس :يلاألماـ ٧

 .هـ١٤١٤ - قم املقدسة -ونرش مؤسسة البعثة 

 حتقيـق - هــ ١٣٨٨ - الشيخ آقا بزرك الطهراين :األنوار الساطعة يف املائة السابعة ـ ٨

 .هـ١٩٧٢ - بريوت - دار الكتاب العريب -نجله عيل تقي املنزوي 

 حتقيـق جـواد -هــ ٦ ق - ابو جعفر حممد بن أيب القاسم الطربي :صطفىبشارة املـ ٩

 .هـ١٤٢٢ - قم املقدسة - مؤسسة النرش االسالمي -القيومي 



 ًاالربعون حديثا..................................................................٨٨

 -هــ ٢٩٠ ت - املحدث ابو جعفر حممد بـن احلـسن الـصفار :بصائر الدرجاتـ ١٠

 .هـ١٤٠٤ - طهران -مؤسسة األعلمي 

 رشف الدين سيد عيل احلـسيني :ة الطاهرةتأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتـ ١١

 - قم املقدسة - حتقيق ونرش مدرسة اإلمام املهدي عجل اهللا فرجه -هـ ١٠ ق -االسرتآبادي 

 .هـ١٤٠٧

 دار الكتاب -هـ ٤٦٣ ت - احلافظ امحد بن عيل اخلطيب البغدادي :تاريخ بغدادـ ١٢

 . بريوت-العريب 

ــاريخ مدينــة دمــشقـــ ١٣ ــو ا:ت   لقاســم عــيل بــن احلــسن الــشافعي ابــن عــساكر اب

 .هـ١٤١٥ - بريوت - دار الفكر - حتقيق عيل شريي -هـ ٥٧١ ت -

سيد أمحد احلـسيني  : الرتاث العريب يف خزانة خمطوطات مكتبة السيد املرعيشـ ١٤

 .هـ١٤١٤ - قم املقدسة -  مكتبة آية اهللا العظمى السيد املرعيش -

  بـن مـسعود بـن عيـاش الـسلمي الـسمرقندي ابو النرض حممـد :تفسري العيايشـ ١٥

 .- طهران - املكتبة العلمية االسالمية -هـ ٣ ق -

 حتقيـق ونـرش -هــ ٤٤٧ ت - ابو الصالح تقي بن نجم احللبي :تقريب املعارفـ ١٦

 .هـ١٤١٧ - قم املقدسة -فارس تربيزيان 

 هــ ٤٦٠ ت - شيخ الطائفة ابو جعفر حممد بن احلسن الطويس :هتذيب االحكامـ ١٧

 .هـ١٣٩٠ - طهران - دار الكتب االسالمية -

 حتقيـق عبـد -هــ ٣٧٠ ت - ابو منصور حممد بن أمحـد األزهـري :هتذيب اللغةـ ١٨

 .هـ١٣٨٤ - القاهرة - الدار املرصية -السالم حممد هارون 

 - هــ ٨٠٨ ت - كامل الدين حممـد بـن موسـى الـدمريي :حياة احليوان الكربىـ ١٩

 .ش١٣٦٤ - قم املقدسة -ريض منشورات الرشيف ال



 ٨٩...............................................................مصادر الكتابفهرس 

 حتقيق ونـرش مؤسـسة -هـ ٥٧٣ ت - قطب الدين الراوندي :اخلرائج واجلرائحـ ٢٠

 .هـ١٤٠٩ - قم املقدسة -االمام املهدي عجل اهللا فرجه 

 الـرشيف الـريض حممـد بـن احلـسني املوســوي :خـصائص أمـري املـؤمنني ــ ٢١

 مـشهد - جممع البحوث االسالمية -ي حممد هادي االمين.  حتقيق د-هـ ٤٠٦ ت -البغدادي 

 .هـ١٤٠٦ -املقدسة 

 -هــ ٣٨١ ت - ابو جعفر الصدوق حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه :اخلصالـ ٢٢

 .هـ١٤٠٣ - قم املقدسة -مؤسسة النرش االسالمي 

 حتقيـق ونـرش - هــ ٧ ق - مجال الدين يوسف بـن حـاتم الـشامي :الدر النظيمـ ٢٣

 .هـ١٤٢٠ - قم املقدسة -ي مؤسسة النرش االسالم

 دار -هــ ١٣٨٨ ت - الـشيخ آقـا بـزرك الطهـراين :الذريعة إىل تصانيف الشيعةـ ٢٤

 . بريوت-األضواء 

 دار -هــ ٧٢٦ ت - قطب الـدين موسـى بـن حممـد اليونـيس :ذيل مرآة الزمانـ ٢٥

 .هـ١٤١٣ - القاهرة -الكتاب االسالمي 

 جامعـة -هــ ٢٨٠ ت - عبـد اهللا الربقـي  ابو جعفر  أمحـد بـن أيب:رجال الربقيـ ٢٦

 .ش١٣٤٢ -طهران 

 -هـ ٤٦٠ ت -شيخ الطائفة ابو جعفر حممد بن احلسن الطويس : رجال الطويسـ ٢٧

 .هـ١٣٨١ - النجف االرشف -املكتبة احليدرية 

 ٤٥٠ ت -ابو العباس أمحد بن عيل النجـايش األسـدي الكـويف : رجال النجايشـ ٢٨

 - قـم املقدسـة - مؤسـسة النـرش االسـالمي -شبريي الزنجـاين  حتقيق سيد موسـى الـ-هـ 

 .هـ١٤٠٧

 مصورة - الطبعة احلجرية -هـ ٧ ق - ألحد علامء اإلمامية :الروضة يف الفضائلـ ٢٩
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 . قم املقدسة- من مكتبة آية اهللا العظمى السيد املرعيش النجفي 

 حتقيـق -هــ ٣٠٣  ت- ابو عبد الرمحن امحد بن شعيب النـسائي :السنن الكربىـ ٣٠

 .هـ١٤١١ - بريوت - دار الكتب العلمية -عبد الغفار البنداري وسيد كرسوى حسن 

 حتقيق حممـد بـن -هـ ٤٥٨ ت - امحد بن احلسني بن عيل البيهقي :السنن الكربىـ ٣١

 .هـ١٤٢٤ - بريوت - دار الكتب العلمية -القادر عطار 

 حتقيـق - هــ ٧٤٨ ت -د الـذهبي شمس الدين حممد بن امح: سري أعالم النبالءـ ٣٢

 .هـ١٤٠٥ - بريوت - مؤسسة الرسالة -حسني األسد 

القـايض ابـو حنيفـة الـنعامن بـن :  رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهارـ ٣٣ 

 مؤسسة النـرش االسـالمي - حتقيق سيد حممد احلسيني - هـ ٣٦٣ ت -حممد التميمي املغريب 

 .هـ١٤٠٩ - قم املقدسة -

 حتقيق اميـل بـديع -هـ ٣٩٣ ت -ّ ابو نرص اسامعيل بن محاد اجلوهري :احالصحـ ٣٤

 .هـ١٤٢٠ - بريوت - دار الكتب العلمية -يعقوب 

 ريض الدين ابو القاسم عيل بن موسـى بـن :الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائفـ ٣٥

 .هـ١٤٢٠ - بريوت - مؤسسة االعلمي - حتقيق سيد عيل عاشور -هـ ٦٦٤ ت -طاووس 

 حتقيق عيل أوسط -هـ ٧ ق - حممد بن احلسن القمي :ّالعقد النضيد والدر الفريد ـ٣٦

 .هـ١٤٢٣ - قم املقدسة - دار احلديث -الناطقي 

   ابو جعفر الصدوق حممد بـن عـيل بـن حـسني بـن بابويـه القمـي:علل الرشائعـ ٣٧

 .هـ١٣٨٥ - النجف االرشف - املكتبة احليدرية -هـ ٣٨١ ت -

  )ابــن أيب مجهــور( الــشيخ حممـد بــن عــيل اإلحـسائي :يل العزيزيــةعــوايل اللئـاــ ٣٨

 .هـ١٤٠٣ - قم املقدسة - مطبعة سيد الشهداء - حتقيق آقا ال جمتبى العراقي -هـ ٩٤٠ ت -

 -أبو جعفر الصدوق حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه :  عيون أخبار الرضاـ ٣٩
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 . طهران- انتشارات جهان -هـ ٣٨١ت 

 - مكتبـة الـداوري -هــ ٥ ق -الشيخ حسني بن عبد الوهاب : عجزاتعيون املـ ٤٠

 .قم املقدسة 

 حتقيـق -هــ ٤٦٠ ت - شيخ الطائفة ابو جعفر حممد بن احلسن الطـويس :الغيبةـ ٤١

 - قم املقدسـة - مؤسسة املعارف االسالمية -شيخ عباد اهللا الطهراين وشيخ عيل أمحد ناصح 

 .هـ١٤١١

 حتقيـق - هـ ٥٠٩ ت -و شجاع شريويه بن شهردار الديلمي  اب:فردوس األخبارـ ٤٢

 .هـ١٤٠٦ - بريوت - دار الكتب العلمية -سيدبن بسيوين زغلول 

 حتقيق حممد املوسـوي -هـ ٦ ق - ابو الفضل شاذان بن جربئيل القمي :الفضائلـ ٤٣

 .هـ١٤٢٢ - قم املقدسة - مؤسسة ويل العرص للدراسات -وعبد اهللا الصاحلي 

 ضـمن –  ه١٣٢٠ -ّ املحدث حسني بن حممد النوري الطـربيس :فيض القديسالـ ٤٤

 .هـ١٤٠٣ – بريوت – مؤسسة الوفاء – ١٠٢بحار األنوار جزء 

 حتقيـق –هـ ١٣٩٥ ت – السيد حممد هادي احلسيني امليالين :قادتنا كيف نعرفهمـ ٤٥

 .هـ١٤١٣ – قم املقدسة –  نرش مؤسسة آل البيت –السيد حممد عيل امليالين 

 ابو الربكات املبارك بن الشعار املوصـيل :قالئد اجلامن يف فرائد شعراء هذا الزمانـ ٤٦

 .هـ١٤٢٦ – بريوت – دار الكتب العلمية – حتقيق كامل سلامن اجلبوري –هـ ٦٥٤ ت –

 – دار األضـواء –هــ ٦٧٣ ت – خواجه نصري الـدين الطـويس :قواعد العقائدـ  ٤٧

 ).يص املحصلضمن تلخ(هـ ١٤٠٥ –بريوت 

  ابــو احلــسن عــيل بــن عيــسى االربــيل:  كــشف الغمــة يف معرفــة األئمــةـــ ٤٨

 – قـم املقدسـة –  املجمع العـاملي ألهـل البيـت – حتقيق عيل آل كوثر -هـ ٦٩٢ ت -

 .هـ١٤٢٦



 ًاالربعون حديثا..................................................................٩٢

 حتقيـق حـسني – العالمـة احلـيل احلـسن بـن يوسـف بـن املطهـر :كشف اليقنيـ ٤٩

 .هـ١٤١١ – طهران –  وزارة االرشاد االسالمي–دركاهي 

 حتقيـق آقـا –هــ ١١٢٥ ت – املريزا حممد بن حممد رضا املـشهدي :كنز الدقائق ـ ٥٠

 .هـ١٤٠٧ – قم املقدسة – مؤسسة النرش االسالمي –جمتبى العراقي 

  الفاضل املقداد بن عبـد اهللا الـسيوري احلـيل: اللوامع اإلهلية يف املباحث الكالميةـ ٥١

 .هـ١٤٢٤ – قم املقدسة – جممع الفكر االسالمي  حتقيق ونرش–هـ ٨٢٦ ت –

 - هــ ٤ ق -) ابـن شـاذان( املحدث ابو احلسن حممد بن امحد القمـي :مائة منقبةـ ٥٢

 . هـ١٤٠٩ – قم املقدسة – الدار االسالمية –حتقيق شيخ نبيل رضا علوان 

تاق  حتقيـق مـش–هــ ٩ ق –ّ الشيخ عز الدين احلسن بن سـليامن احلـيل :املحترضـ ٥٣

 .هـ١٤٣٠ – قم املقدسة –ّ مكتبة العالمة املجليس –صالح املظفر 

   ابـن سـيده ابـو احلـسن عـيل بـن اسـامعيل املـريس:املحكـم واملحـيط األعظـمـ ٥٤

 .هـ١٤٢١ دار الكتب العلمية ـ بريوت – حتقيق عبد احلميد هنداوي -هـ ٤٥٨ ت -

 –حتقيق عزة اهللا املـوالئي  –هـ ١١٠٧ ت – السيد هاشم البحراين :مدينة املعاجزـ ٥٥

 .هـ١٤١٣ – قم املقدسة –مؤسسة املعارف االسالمية 

 –هــ ١٣٢٠ ت – املحدث مـريزا حـسني النـوري الطـربيس :مستدرك الوسائلـ ٥٦

 .هـ١٤٠٧ – حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت 

 –هــ ٣٠٧ ت – احلافظ امحد بن عيل بن املثنى التميمـي املوصـيل :مسند أيب يعىلـ ٥٧

 .هـ١٤٠٤ – دمشق – دار املأمون للرتاث –يق حسني سليم أسد حتق

ــوار اليقــنيـــ ٥٨   ّ احلــافظ رجــب بــن حممــد بــن رجــب الــربيس احلــيل:مــشارق أن

 .هـ١٤٢٢ – قم املقدسة – انتشارات الرشيف الريض -هـ ٨١٣ ت -

 حتقيـق –هــ ٦٢٦ ت – ابو عبد اهللا ياقوت بن عبـد اهللا احلمـوي :معجم البلدانـ ٥٩



 ٩٣...............................................................مصادر الكتابفهرس 

 . بريوت– دار الكتب العلمية –بد العزيز اجلندي فريد ع

 الطبعـة –هــ ١٤١٣ ت – الـسيد ابـو القاسـم اخلـوئي :معجم رجـال احلـديثـ ٦٠

 . بريوت–هـ ١٤١٣ –اخلامسة 

 وزارة االرشاد االسـالمي – عيل الفاضل النائيني النجفي :معجم مؤلفي الشيعةـ ٦١

 .هـ١٤٠٥ – طهران –

 حتقيـق –ؤيد املوفق بـن امحـد املكـي أخطـب خـوارزم  ابو امل:مقتل احلسني ـ ٦٢

 . قم املقدسة– مكتبة املفيد –الشيخ حممد الساموي 

 – حتقيق شاكر شـبع –هـ ٥ ق –عبد اهللا بن عبد اهللا السدآبادي : املقنع يف اإلمامةـ ٦٣

 .هـ١٤١٤ – قم املقدسة –مؤسسة النرش االسالمي 

وق حممـد بـن عـيل بـن احلـسني بـن بابويـه ابو جعفر الصد: من ال حيرضه الفقيهـ ٦٤

 .هـ١٤٠٤ – قم املقدسة – حتقيق ونرش مؤسسة النرش االسالمي –هـ ٣٨٠ ت –القمي 

 حتقيـق شـيخ –هــ ٥٦٨ ت – املوفق بن امحد بن حممد املكي اخلوارزمي :املناقبـ ٦٥

 .هـ١٤١١ – قم املقدسة – مؤسسة النرش االسالمي –مالك املحمودي 

   ابـو جعفـر حممـد بـن عـيل بـن شـهر آشـوب املازنـدراين:يب طالـبمناقب آل أـ ٦٦

 .هـ١٤١٢ – بريوت – دار االضواء –يوسف البقاعي .  حتقيق د-هـ ٥٨٨ ت -

ّ العالمـة احلـيل احلـسن بـن يوسـف بـن املطهـر:منهاج اليقني يف اصـول الـدينـ ٦٧ ّ  

 .هـ١٤١٦ – قم املقدسة – حتقيق ونرش حممد رضا االنصاري -هـ ٧٢٦ ت -

ــابكي:املنهــل الــصايف واملــستويف بعــد الــوايفـــ ٦٨ ــن تغــري بــردي األت    يوســف ب

 .هـ١٩٨٤ – القاهرة – اهليئة املرصية –حممد حممد أمني .  حتقيق د-هــ  ٨٧٤ ت -

 – قـم املقدسـة – إعداد ونرش جممع الفكـر االسـالمي :موسوعة مؤلفي اإلماميةـ ٦٩

 .هــ١٤٢٠



 ًاالربعون حديثا..................................................................٩٤

 حتقيـق سـيد امحـد –هــ ٧ ق –ن يوسف بـن جـرب  زين الدين عيل ب:هنج اإليامنـ ٧٠

 .هـ١٤١٨ – قم املقدسة –  جمتمع االمام اهلادي –احلسيني 

 حتقيـق –هـ ٥ ق – ابو جعفر حممد بن جرير بن رستم الطربيس :نوادر املعجزاتـ ٧١

 .هـ١٤١٠ – قم املقدسة –ونرش مدرسة اإلمام املهدي عجل اهللا فرجه 

 – هــ ٧٦٤ ت –الـدين خليـل بـن أيبـك الـصفدي  صـالح :الـوايف بالوفيـاتـ ٧٢

 .هـ١٣٨١ – فيسبادن – دار فرانز شتاينر –هلموت ريرت 

 –هــ ١١٠٤ ت – املحدث الشيخ حممد بن احلسن احلـر العـاميل :وسائل الشيعةـ ٧٣

 .هـ١٤٠٩ – حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت 

.   حتقيـق د–هــ ٦٨١ ت – ابو العباس أمحد بن حممد بن خلكان :وفيات األعيانـ ٧٤

 .هـ١٣٩٨ – بريوت – دار صادر –احسان عباس 

 حتقيق االنصاري –هـ ٦٦٤ ت – ريض الدين عيل بن موسى بن طاووس :اليقنيـ ٧٥

 .هـ١٤١٠ بريوت ـ – مؤسسة الثقلني –



 

 

 

 فهرس املحتويات

 ٥............................................................................كلمة القسم

  ٧.........................................................................لتحقيقمقدمة ا

  ٢٠.........................................................................ّترمجة املؤلف

  ٧.............................اعرتاف امليت عىل قاتله بدعاء امري املؤمنني : ّاحلديث األول

  ١١........................  صياد خيرب موسى واخلرض ببعثة النبي ووصيه: احلديث الثاين

  ١٣.......العمى أصاب أنس بن مالك بسبب كتامنه فضيلة البساط ألمري املؤمنني :  احلديث الثالث

  ١٨....ّمن أراد أن يلقى اهللا عز وجل وهو عنه راض فليتوىل عيل بن ايب طالب : احلديث الرابع

  ١٩........................ يف عرتته جعله معه يف درجتهمن أطاع النبي : احلديث اخلامس

  ٢٠........................النخل يصيح بفضل النبي وعيل فسمي صيحانيا: احلديث السادس

  ٢١.................... يف ثور قتل محارا يف زمن النبيقضاء أمري املؤمنني : احلديث السابع

ًطوبى ملن أحب عليا : احلديث الثامن ّ٢٢................................ ونرصه وأطاعه  

  ٢٣............ُ امناء اهللا وحبله املمدود بينه وبني خلقهأئمة أهل البيت : احلديث التاسع

  ٢٤............. املسألة الفيزيائية يف معرفة وزن قيد من احلديديف معادلته : احلديث العارش

  ٢٦............ائل عويصة ألسقف نجران عن مسأجوبة أمري املؤمنني :  احلديث احلادي عرش

  ٢٨... وقبور أهل بيته سبعون ألف ملك اختارهم اهللا تعاىل يطوفون بقرب النبي :  احلديث الثاين عرش

  ٢٨............................. رفع اهللا الربكة منهًبغض عليا من أ: احلديث الثالث عرش

ّ حيث امته عىل حمبة عيل بن ايب طالب رسول اهللا : احلديث الرابع عرش ّ..............٢٩  



 ًاالربعون حديثا..................................................................٩٦

  ٣٢...................ّ عليا بصفات امرأة تأتيه وتذمهبار رسول إخ: احلديث اخلامس عرش

  ٣٤.............   بخامته وقصة الفقري وشعرهدق أمري املؤمنني ص ت:احلديث السادس عرش

  ٣٦.... فقست قلوهبم لقوم ذكر عندهم عيل بن ايب طالب توبيخ النبي : رشاحلديث السابع ع

  ٣٧................... كي يتم صالتهرد الشمس يف أرض بابل لعيل : احلديث الثامن عرش

  ٣٩..................... ليلة فتح مكة لرسول اهللا تعيني الويص : احلديث التاسع عرش

  ٤١..................................ّ يطلب من ربه أن يريه ذريتهآدم : احلديث العرشون

 لثعبان جاءه يشتكي من رجل من األنـصار مكاملة امري املؤمنني :  والعرشوناحلديث احلادي

  ٤٢...............................................................................قتل ولده

  ٤٤............. يف إرسائهفاكهة من السامء تنزل عىل رسول اهللا : احلديث الثاين والعرشون

  ٤٥........................... يرى قرصا لعيل رسول اهللا : احلديث الثالث والعرشون

  ٤٦...................إن اهللا حيب اهل احلق وأن احلق مع عيل : احلديث الرابع والعرشون

  ٤٦............. ميزان العامل وحب عيل حب رسول اهللا : احلديث اخلامس والعرشون

  ٤٧....................... يصلح بني طائفتني من اجلنعيل : احلديث السادس والعرشون

  ٤٩.............. وال يبغض مبغضيهإبليس ال حيب حمب عيل : احلديث السابع والعرشون

  ٥٠............. ينقذ بقضائه فتاة من هتمة عظيمةأمري املؤمنني : احلديث الثامن والعرشون

  ٥٣....................... جنتان من دون بقية الصحابةلعيل : احلديث التاسع والعرشون

  ٥٤..................... من التوراةفات النبي صحرب من األحبار يذكر : احلديث الثالثون

  ٥٦........... يويص أمته بعرتته ويبكي ملا جيري عليهمرسول اهللا :  احلديث احلادي والثالثون

ّما اجتمع قوم يـذكرون فـضل حممـد وآل حممـد إال ومالئكـة الـسامء : احلديث الثاين والثالثون

  ٥٧.............................................................................هلمتستغفر 

  ٥٧.. ملا اراهم من معاجزه يسلموا عىل يد أمري املؤمنني ًامخسون هيودي: احلديث الثالث والثالثون



 ٩٧....................................................................املحتوياتفهرس 

  ٥٩.............................. مع الدراج أمري املؤمنني كالم: احلديث الرابع والثالثون

  ٦١.............. امري املؤمنني أحب الناس اىل رسول اهللا : احلديث اخلامس والثالثون

  ٦١..............خيلق اهللا النار لو اجتمع اخللق عىل حب عيل مل : احلديث السادس والثالثون

  ٦٢........... بأكل سنان بن خالداألسد يستأذن من أمري املؤمنني : احلديث السابع والثالثون

  ٦٤.............. بان حتتها عني ماء مسدودةالصخرة خترب عليا : ديث الثامن والثالثوناحل

  ٦٥ ً من الباري عز وجل بأن جيعل له عضدا ونارصا طلب النبي :احلديث التاسع والثالثون

  ٦٦.................................... بأن عليا هو نفسهإثبات النبي : احلديث األربعون

  ٦٧................................................................فهرس اآليات القرانية

  ٦٩.....................................................................فهرس األحاديث

  ٧٥..............................................................فهرس املعصومني 

  ٧٧.......................................................................فهرس األعالم

  ٨٣.............................................................فهرس القبائل واجلامعات

  ٨٥...............................................................فهرس األماكن والبقاع

  ٨٧................................................................فهرس مصادر الكتاب

 ٩٥....................................................................فهرس املحتويات



   اون ا وا اراتإ

ا ا ا   

����� ���������� � 

��������������������� ������������������������� � � 

 ��������������������������������������������� � �� �

 ���������������������������������������� �� �

����������������� �������������������������������������������������������� � � 

����������������� ������������������������� � 

����������������� ������������������������������������������� � 

������������������� ����������������������������������� � 

��������������� ��������������� � 

������������������� ���������������� � 

������������������� ��������������� �� 

��������������� ������������� �� 

��������������� ������������������������������� �� 

����������������� ������������������������������������������ �� 

����������� ������ �� 

��������������� ������������������������������������������ �� 

����������������� ���������������������������������� �� 

��������������� �������������������������������� �� 

����������������������� ��������������������������������������������� �� 

����������������� ������������������������ �� 

����������������� ����������������������� �� 

���������������������� ���������������������������������������������������� �������� 

������������������� �������������������������������������������� �� 

������������������ ��������������������������������������������������� �� 

���������������� �������������������������������� �� 

��������������� �������������������������������� �� 

��������������� ���������������������� �� 

����������������� ��������������������������������� �� 

������������������ � �������������������������������������������������LC�� � ��� �

���������������� � �������������������������������������������������������������������������������������

���������������� �
��� �



���������������� � �������������������������������������������������� � ��� �

�������������������������� � ����������������������������������������������� � ��� �

�������������������� � ���������������������� � ��� �

�������������������� � ����������������������� � ��� �

���������������� � ������������������������������������������������������� � ��� �

���������������� � �������������������������������������������������������������������������

����������������������������� �
��� �

������������������ � �������������������������������������������������������� � ��� �

������������� � ������������ � ��� �

������������������� � ��������������������������� � ��� �

��������������������� � �������������������������������� � ��� �

��������������������������� � ������������������������� � ��� �

���������������� � ������������������������� � ��� �

��������������������������� � ��������������������������������������� � ��� �

����������������������� � ������������������������������������ � ��� �

���������������������� � ���������������������������������������������� � ��� �

������������������� � ���������������� � ��� �

������������������������ � ������������������������������������������� � ��� �

������������������ � ��������������������������������� � ��� �

����������������������������� � ������������ � ��� �

���������������� � ����������������������������������� � ��� �

���������������� � �����������������������������������–������� � ��� �

������������������ � �������������–������������������������������������������� � ��� �

����������������������� � ��������������������� � ��� �

������������������ � �������������������������� � ��� �

������������������� � ������������������������������ � ��� �

����������������������� � ��������������������������������� � ��� �

�������������������� � �������������������������������������������������������������� � ��� �

���������� � ������������ � ��� �

���������������� � �������������������–�������������������������� � ��� �

�������������������� � �����������������–������������ � ��� �

���������������� � ����������������������–������������������� � ��� �

���������������� � ���������������������–����������� ��� �

��� �

 ��� �



��� �

��� �

��� �

��� �

–������������������������ ��� �

��� �

��� �

��� �

��� �

���������� ������������������ ��� �

 ��� �

��� �

��� �

��� �

��� �

��� �

��� �

��� �

��� �

����������������������� ����������������������������������������������–��������������� ��� �

�������������������� � ��� �

�������������������� � ��� �

����������� � Kamiluz Ziyaraat ��� �

�������������������� � IslamInquiries About Shi‘a ��� �

�������������������� � When Power and Piety Collide ��� �

�������������������� � Discovering Islam ��� �

������������������ �  ��� �

��������������������� � ��� �

������������������������ � ��� �

�������������������� � ��� �

������������������������ � ��� �

���������������������� � ��� �

���������������������� � ��� �

������������������ � ��� �

���������������� � ���� �


