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٢٣٣٨؛ ٢٠١٢لسنة رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ــ وزارة الثقافة العراقية

٩٧٨٩٩٣٣٤٨٩٥٥٧: ISBNالرقم الدولي 

النصار، حسين عبدالسيد

نظــم وشــرح حــسين عبدالــسيد   / ومداركــه لــدى الفــريقين  : الــشفاء فــي نظــم حــديث الكــساء   
العتبــة الحــسينية المقدســة،  قــسم الــشؤون الفكريــة والثقافيــة فــي    : كــربالء. ١ط–. النــصار

.م٢٠١٣. = ق١٤٣٤

.)١٠٨قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛(–. ص١٦٦

.١٦٤–١٥٩ص : المصادر

. ٣.شــعر –) سـورة األحـزاب، آيــة التطهيـر   (تفاســير . ٢. شـعر  –) الكــساء(أحاديـث خاصـة   . ١
العنوان. الف. اسناد–) الكساء(ث خاصة أحادي

تمت الفهرسة في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر
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جميع الحقوق محفوظة
للعتبة الحسينية المقدسة

الطبعة األولى 

م٢٠١٣هـ ــ ١٤٣٤

العتبة الحسينية المقدسة ــسة كربالء المقد: العراق

٣٢٦٤٩٩: هاتفــقسم الشؤون الفكرية والثقافية 

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

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥

توطئة
بسم ا الرمحن الرحيم

والحمد هللا رب العالمين والصالة والـسالم علـى أشـرف خلقـه أبـي القاسـم                

وبعد؛ه الطيبين الطاهرينمحمد بن عبد اهللا وعلى آل

فهذه رسالة متواضعة نضعها في خدمة طلبة الحق الحقيق والطريـق التـي لـو               

: استقاموا عليها لسقوا ماًء غدقاً وهو مذهب أهل البيت عليهم السالم، وقد سميناها             

).الشفاء في نظم حديث الكساء ومداركه لدى الفريقين(

هير الدالة علـى مقـام أهـل البيـت          وقد ضمت بين دفتيها نظم نكات آية التط       

عليهم السالم الرفيع الذي ال يشاركهم فيه أحد، وروايات حديث الكـساء وسـبب           

النزول من الفريقين ومصادرها التي تفوق المئات واأللوف وذكرنـا هنـا أكثـر مـن         

.مائة مصدر معتبر معتمد من الصحاح وغيرها

ة، وقد اعتمـدنا فـي هـذه      وأخرجنا تراجم أصحابها في الهامش لعموم الفائد      

الرسالة المنظومة إلى حد كبير على كتاب إحقاق الحـق للقاضـي التـستري رحمـة       

مـن الكتـب والمـصادر       هاهللا عليه بتعليقة السيد المرعشي النجفـي رحمـه اهللا وغيـر           

.الكثيرة
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ولقد حثنا على هذا العمل جناب العالمة الـسيد مرتـضى البحرانـي دام عـزه                

.كفاعِله فجزاه اهللا خيراًوالدال على الخير

نسأل اهللا تعالى أن يقبل منا هذا القليل ويضعه في صحائف أعمالنا إنه سميع          

مجيب الدعاء وال أنسى أن أهدي ثواب هذا العمـل إلـى مقـام أهـل البيـت الرفيـع            

وأصحاب الكساء صلوات اهللا وسالمه عليهم أجمعين وإلى والـدي العزيـزين، إنّـه       

.سميع الدعاء

نجف األشرفال
حسين عبد السيد النصار

ق.هـ١٤٣٢/جمادى األولى/ ١٣
اهللا عليهاالزهراء سالمةالموافق لذكرى شهادة الصديق
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مقدمة

ــدأ ب ــاللِ اأبـــ ــِم اِهللا ذي الجـــ )٢(والرحمــــــِة والعــــــزِّ والجمــــــاِل)١(ســـ

: حتـى نزلـت سـورة هـود فيهـا         ) باسـمك اللهـم   : (تكتب في الجاهلية  روي أن قريشاً كانت     )١(
P...d  c  b       a...O، فـأمر النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أن يكتـب                 ٤١/ هود ،
ــسم اهللا( ــك   ) ب ــد ذل ــه بع ــزل علي ــم ن Pf  e   d  c  b  a  `_  ^    ]  \   [  Z...O: ث

Pvwxyz: ، فلما نزل في سـورة النمـل  )الرحمن: (، فأمر أن يكتب   ١١٠/ اإلسراء
{|}Oيكتـب ذلـك فـي صـدور     ، أمـر صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أن            ٣٠/ النمل

؛ لذلك افتتحنا وابتدأنا هذا العمـل       ٥٧، ص ١ج: تبركاً به؛ نهج البيان    الكتب وأوائل الرسائل  
.باسمه تعالى تبركاً به وتمسكاً باألدب القرآني الرفيع

لـى أننـا فـي    إالجالل والعزّ من العزيز والرحمة والجمال إشـارة  : ثم ذكرنا من أسمائه تعالى  )٢(
ستمطر غمام رحمته من أسمائه تعالى الدالة علـى الرحمـة والرأفـة فإننـا فـي              الوقت الذي ن  
على القوة المنيعة في أسمائه الدالّة على العزّ والمنعة لكـي يـذلل أمامنـا    ئكنفس الوقت نتّ  

.كل ما هو صعب

وإشارة إلى ما جاء في دعاء االفتتاح من استذكار القوة والمنعة من جهة والرحمة والرأفـة مـن                
وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفـو والرحمـة وأشـد المعـاقبين فـي            : (هةج

: ؛ مفـاتيح الجنـان  ....)موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والنقمـة        
لـه تعـالى الجـامع الكامـل بـين االسـمين الـشريفين وهمـا العزيـز                  ؛ وإشارة إلـى قو    ٢٣٤ص

P (  '5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +      *  )6      9      8      7: والــرحيم قــال تعــالى
:O٤٢ــ٤١/ الدخان.
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ــرا  ــراً واِفــ ــداً كثيــ ــده حمــ ــتُّ شـــــاكراً   )١(أحمــ ــِل بـــ ــِه الجزيـــ لمنِّـــ

ــ ــالمِ إذْ مــــ ــِد واإلســــ ــامِ  ن بالتوحيــــ ــى األنــ ــضلٌ علــ ــسانُه فــ )٢(إحــ

ــه الوبـــــــالنبي أحمـــــــد المختـــــــارِ   ــارِ قَوآلـــــ ــاقِم األطهـــــ )٣(مـــــ

الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظيم سواء تعلق بالنعمة أو بغيرها والـشكر فعـل ينبـئ              )١(
: انيعن تعظيم المنعم لكونه منعماً سواء كان باللسان أو بالجنان أو باألركان؛ مختصر المعـ              

؛ ونحن ذكرنا في البيت الحمد والشكر إشارة إلـى الجمـع بينهمـا وذلـك لمكـان إنـه                ٣ص
تعالى أنعم أم ال فإنه يستحق الحمد فحمدناه وإنه لمكان النقمة فإننـا شـكرناه إشـارة، إلـى               

لمنِّـِه الجزيـل   : أن الشكر مقدم له بكل مورد باللسان والجنان واألركان لذا قلنـا فـي البيـت            
.اكراً، إشارة إلى أن الشكر لمكان النعمةبتُّ ش

وجئنا بالحمد بلفظ المضارع إشارة إلى التجدد واالستمرار فإن الفعل المضارع يفيد ذلك وهـو    
.أحمده، حمداً كثيراً وافراً: يتناسب مع الكثرة والوفرة كما قلنا في البيت

حمد والثناء منّا عليه تعالى هـي تلـك   فأوجبت الشكر والوالنعمة التي من اهللا تعالى بها علينا   )٢(
، فقـد جـاء فـي    ٦٠/ الـرحمن  P³  ²   ±  °´O: التي أشار إليهـا بقولـه تعـالى       

، تفسير هـذه اآليـة عـن أئمـة أهـل البيـت إن اإلحـسان هـو التوحيـد وكلمـة ال إلـه إال اهللا                     
.ومعرفة اهللا تعالى

، ورواه فـي  )يه بمعرفة إال الجنـة ما جزاء من أنعمت عل: (عن القمي قال : ورد في تفسير الصافي   
التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السالم وفي العلل عن الحسن بن علـي عليهمـا الـسالم عـن      

.»هل جزاء من قال ال إله إال اهللا إال الجنة«: النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

هل تـدرون مـا يقـول    «: وفي المجمع عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قرأ هذه اآلية فقال        
فإن ربكم يقول هل جزاء من أنعمنـا عليـه بالتوحيـد        «: اهللا ورسوله أعلم، قال   : ؟ قالوا »ربكم

.١١٤، ص٥ج: ؛ تفسير الصافي»إال الجنة

وأيضا النعمة األخرى التي من بها اهللا علينا هي نبـوة نبينـا وأهـل بيتـه الكـرام فهـم نعمـة اهللا         )٣(
P}  |  {  z  yO: وم القيامة فقد جاء في تفسير هـذه اآليـة  ي نُسأل عنها يتعلينا ال 

!
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)٢(تزهــر فــي األرِض وفــي الــسماِء    فاطمــــــةَ الزهــــــراءِ )١(ِحــــــِهوور

"
ل هـذه األمـة عمـا    أتُس«: والقمي عنه عليه السالم قال: (... ، قال في تفسير الصافي    ٨/ كاثرالت

.)»تهأنعم اهللا عليهم برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ثم بأهل بي

أعـزّ وأكـرم أن   إن اهللا عـزّ وجـل    «: وفي الكافي عن الصادق عليـه الـسالم فـي هـذه اآليـة قـال               
يطعمكم طعاماً فسوغكموه ثم يسألكم عنه ولكن يسألكم عمـا أنعـم علـيكم بمحمـد وآل           

.٣٧١ــ ٣٦٩، ص٥ج: ، تفسير الصافي»محمد عليهم السالم

... وبـالنبي : بالكـسر أي وروح النبـي عطفـاً علـى قولنـا فـي البيـت الـسابق                 ) وروِحه: (البيت)١(
بروح رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله التي هـي ابنتـه الزهـراء لقـول رسـول         والتقدير ومن اهللا  

.»اطمة روحي التي بين جنبيف«: اهللا صلى اهللا عليه وآله فيها

كانت موالتنا الزهـراء صـلوات اهللا وسـالمه عليهـا تزهـر لـألرض وأهلهـا وللـسماء وأهلهـا            )٢(
.لذلك سميت بالزهراء

لت صـاحب  أبن شهر آشـوب عـن أبـي هاشـم العـسكري سـ      ، عن ا ٣٧٨، ص ٣ج: ففي المناقب 

كـان  «: ِلم سميت فاطمة الزهراء عليها السالم؟ فقال ــ عليه السالم ـــ         : (العسكر عليه السالم  

منين عليه السالم مـن أول النهـار كالـشمس الـضاحية وعنـد الـزوال       وجهها يزهر ألمير المؤ 

وأيـضا فـي المناقـب البـن شـهر      ؛ )»كالقمر النير وعند غروب الشمس كالكوكـب الـدري      

سـألت أمـي عـن صـفة فاطمـة عليهـا الـسالم        : عن أنـس بـن مالـك قـال    (رحمه اهللا   آشوب

كانت كأنها القمر ليلة البـدر أو الـشمس كفـرت غمامـاً أو خرجـت مـن الـسحاب           : فقالت

).وكانت بيضاء بضّة

د اهللا عليـه الـسالم عـن    سـألت أبـا عبـ   : عن ابن عمارة عن أبيه قـال  (بإسناده  : وفي معاني األخبار  
ألنهـا كانـت إذا قامـت فـي محرابهـا زهـر       «: فاطمة ِلم سميت زهراء؟ فقال ــ عليه الـسالم ـ  

.٦٤ص: معاني األخبار؛ )»نور الكواكب ألهل األرضنورها ألهل السماء كما يزهر

فاطمة الزهـراء،  ِلم سميت: قلت: عن جابر عن أبي عبد اهللا عليه السالم قال (بإسناده  : وفي العلل 

ألن اهللا عـزّ وجـل خلقهـا مـن نـور عظمتـه فلمـا أشـرقت            «: بالزهراء؟ فقال ــ عليه السالم ــ     
!
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ــذا)١(نحمـــــده لـــــواله مـــــا اهتـــــدينا ــا )٢(لــ ــه اقتفينــ ــا نــــوراً لــ )٣(ومــ

"
أضاءت السماوات واألرض بنورها وغشيت أبصار المالئكة وخرت المالئكة هللا سـاجدين    

ئي إلهنا وسيدنا ما هذا النور؟ فأوحى اهللا إليهم هذا نور من نوري وأسكنته فـي سـما        : وقالوا

خلقته من عظمتي أخرجه من صُلب نبي من أنبيائي أفضله على جميع األنبياء وأخـرج مـن          

ذلك النور أئمة يقومون بأمري يهدون إلى حقي وأجعلهم خلفائي في أرضي بعـد انقـضاء          

ح١٨٠ــ ١٧٩ص: ؛ علل الشرائع)»ييو.

P  ¸  ¶  µ  ´  ½  ¼  »   º  ¹: ةإشارة إلى قوله تعالى، حكايـة عـن لـسان أهـل الجنـ            )١(

  ×  Ö  Õ  Ô   ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾
Ú  Ù  ØÛO٤٣/ األعراف.

.أي لهذا اسم إشارة وهو اقتباس من اآلية المتقدمة الذكر) لذا: (قولنا في البيت)٢(

هتـدينا والمـراد مـن النـور الـذي يقتـضى       وما نوراً له اقتفينا عطفاً علـى مـا ا    : قولنا في البيت  )٣(

.ويتبع هم أهل بيت محمد عليهم السالم فهم النور كما في بعض األخبار

`  P  b  a: ابن مهران عبد اهللا بن عباس عـن تفـسير قولـه تعـالى        لأس: (ففي تفسير البرهان  

f  e  d  cO ـ   ١٦٥/ الصافات اهللا إنا كنا عند رسول اهللا صلى      : فقال ابن عباس   ؛١٦٦ـ

عليه ــ وآله ــ وسلم فأقبل علي بن أبي طالب ـــ عليـه الـسالم ـــ فلمـا رآه النبـي صـلى اهللا         

ألـف  مرحبـا بمـن خلقـه اهللا قبـل آدم بـأربعين     «: عليه ــ وآله ــ وسلم تبسم في وجهه وقال       

ل نعم، إن اهللا خلقني وخلق علياً قبـ    «: ب؟ قال أكان االبن قبل األ   : يا رسول اهللا  : ، فقلت »عام

نـي مـن نـصفه وخلـق عليـاً مـن         أن يخلق آدم بهذه المدة خلـق نـوراً فقـسمه نـصفين فخلق             

النصف اآلخر قبل األشياء، ثم خلق األشياء فكانت مظلمـة فنورهـا مـن نـوري ونـور علـي                

عليه السالم ثم جعلنا من يمين العرش ثم خلق المالئكة فسبحنا وسبحت المالئكة، وهللنـا            

وكبرت المالئكـة، فكـان ذلـك مـن تعليمـي وتعلـيم علـي عليـه                 وهللت المالئكة، وكبرنا    

؛ )»....السالم، وكان ذلك في علم اهللا السابق أن ال يدخل النار محب لي ولعلي عليه الـسالم     

.٤٦٠، ص٦ج: البرهان في تفسير القرآن
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١١

)٣(وللهــــدى أئمــــةْ )٢(ذوو النُهــــى)١(ى والظلمـــةْفهـــم مـــصابيح الـــدج

هو السراج الثاقب المضيء، والدجى جمع دجية بضم أوله وسكون الجيم وهـي           : المصباح)١(
.ةالظلم

ما الوجـود أو  إثم إن المصباح هنا يراد منه معناه الكنائي وهو النور والنور قد يراد به أحد معان              
؛ فهم عليهم السالم النـور الـوارد فـي          ١٧١، ص ٢ج: األنوار الساطعة : اليقين أو العلم؛ راجع   

P...ij: ، وقوله تعالى٨/ التغابن P...¹º»...O: بعض اآليات كما في قوله تعالى     
kl...O ٢ج: تفـسير الـصافي   / ، المفسر في كلماتهم بذواتهم المقدسـة      ١٥٧/ األعراف ،
ي هذا الموضع علي واألئمة عليهم    النور ف «: ؛ وفي الكافي عن الصادق عليه السالم      ٢٤٣ص

.»السالم أولئك هم المفلحون

سـورة  أيضاً كما في قولـه تعـالى فـي      وقد ورد لفظ المصباح في القرآن الكريم ولفظ مصابيح        
، وقولــه ٣٥/ النــورP¡  �  ~  }|   {  z  y§  ¦  ¥  ¤£  ¢...O:النــور
.٥/ الملكP_  ^  ]   \  [    Z  Y  XO: تعالى

عـن أمـالي الـصدوق رحمـه اهللا، عـن      : (وقد جاء في تفسير آية النور كما في تفسير نور الثقلين 
، وقنـديل مـن   ع الزيتونـة ورفـ نأنا فرع مـ ... «: الصادق عليه السالم في حديث طويل يقول      

قناديل بيت النبوة، وأديب السفرة، وربيب الكرام البـررة، ومـصباح مـن مـصابيح المـشكاة               
؛ تفـسير  )»لـى يـوم المحـشر   إالتي فيها نور النور وصفو الكلمة الباقية في عقب المـصطفين    

.٦٠٥، ص٣ج: نور الثقلين

ــالى )٢( ــه تع ــي المجمــع قول ــضم٥٤/ طــهP...K  J  IO: ف ــول  ، ب ــي العق ــون أي ألول الن
ينتهـي إلـى   : واألحالم وأحـدها نُهيـة بالـضم ألن صـاحبها ينتهـي اليهـا عـن القبـائح وقيـل                  

إختياراته العقلية إلى أن قال والنهية أيضا العقل الناهي عن القبـائح والجمـع نهـى كهـدى،          
: ، يقـول P;  :  9O: عن تفسير علي بن إبراهيم وقوله عزّ وجـل      : (وفي تفسير نور الثقلين   

، الحـديث،   »نحـن أولـو النهـى     «: ، قـال  ٥٤/ طه P...K  J  I  H  G  FO: يبين لهم قوله  (
.عةموالعبارة التي في البيت اقتبسناها من الزيارة الجا

مقتبـسة مـن القـرآن الكـريم     ) النُهى وللهدى أئمـة أولو: (وهي قولنا في البيت: لهدىأئمة ا )٣(
!
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١٢

ــ ــورىفكه ــان )١(ال ــبالِدل، أرك ــاِد)٣(الِحجـــىأولـــو)٢(ل )٤(وساســـةُ العبـ

والـــــــسادةُ والـــــــوالةُ والحمـــــــاةُوالقـــــــادةُ الـــــــدعاةُ والهـــــــداةُ  

ــرى القَلــم     ــا ج ــِل علــيهم رب م مــا ســـجع الحمــام مـــا مــشى قَـــدم   ص

ــا  أصـحاِب الكـسا    صلِّ علـى الخمـسِة     ــِب رس ــِط القل ســي و ــبهم ف ــن ح م

"
، في الكـافي عـن الـصادق عليـه     ٧٣/ ألنبياءاP$  #  "  !...O: من قوله تعالى 

وجعلنـاهم  : األئمة في كتاب اهللا عـزّ وجـل إمامـان قـال اهللا تبـارك وتعـالى      إن«: السالم قال 

، »أئمة يهدون بأمرنا، ال بأمر الناس يقدمون ما أمر اهللا قبل أمرهم وحكـم اهللا قبـل حكمهـم     

، ٣ج: ؛ تفـسير الـصافي  .....أمر اهللا  وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يقدمون أمرهم قبل       : قال

.٣٤٧ص

ورد أيضاً فـي الزيـارة الجامعـة الكبيـرة، والكهـف كمـا فـي المجمـع هـو                ) ف الورى هك()١(

، ألنـه يلجـأ إليـه علـى     »كنـت للمـؤمنين كهفـاً   «: الملجأ وجاء في وصف علي عليه الـسالم      

.٢٠٦، ص٢ج: األنوار الساطعة: ؛ راجعةاالستعار

أيضاً وصف لهم عليهم السالم، ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة والركن كمـا           أركان البالد   )٢(

وركـن الـشيء جانبـه     : إلـى أن قـال    ... وركنـت إلـى زيـد اعتمـدت عليـه         : في المجمع قال  

الجانب األقوى واألمر العظيم ومـا ينـوى بـه    ) بالضم(والجمع أركان وعن القاموس الركن      

قلـت ألبـي   : عن أبي حمزة قـال : (د جاء في الكافيمن ملك أو جند وغيره فهم أركان البال 

لـو بقيـت األرض بغيـر    «: تبقى األرض بغير إمام؟ قال ــ عليه السالم ـــ : عبد اهللا عليه السالم   

.٥٤، ص٢ج: ؛ األنوار الساطعة»إمام لساخت

.العقل والفطنة: الحجى في اللغة: الحجىوأول)٣(

سياسة أمرتها ونهيتها وساس زيد سياسـة أمـر وقـام            سست الرعية : في المجمع : ساسة العباد )٤(

والمـدبر ألمـوره والمربـي لـه علـى       ... بأمره من السياسة وهو القيام على الشيء بما يـصلحه         

.٤١، ص٢ج: األنوار الساطعة: كمال ما ينبغي؛ راجع
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١٣

ــا   ــراِء وأبيهـــ ــى الزهـــ ــلِّ علـــ ــضَى وبنيهـــــــا  صـــ ــا المرتَـــــ وبعِلهـــــ

ــاعلَم أن ذي منظ  ــد فـــ ــٍةووبعـــ ــة    مـــ ــسا مرقُومـ ــِل الكـ ــي خبـــِر أهـ فـ

ــساءِ )الـــــشفاِء(ها بــــــوإنّـــــي ســـــميتُ  ــى ذَِوي الِكــــ ــديتُها إلــــ أهــــ

الخَمـــــــسِة المهـــــــذَبين النُّجبـــــــاصــــحاِب العبــــاتُــــصور حــــديثَ أ

ــر  ــا رواةَ ذا الخَبـــــ ــر   ونُـــــــورد بهـــــ ــن ذَكَـ ــه ومـ ــرضَ لَـ ــن تعـ )١(ومـ

ــسيرِ  ــرِ مــــن كُتُــــِب الحــــديِث والتفــ ــِة التَطْهيـــ ــي آيـــ ــا ورد فـــ )٢(مـــ

ــي الِعتْــــرِة    ــا فــ ــبب نزوِلهــ ِعلْمــــاً يِحــــيطُ بــــِه أهــــلُ الِخبــــرةأي ســ

ــذكر ــانيِد الخَبــــرِ  ونــ ــضَ أســ )٣(وبعــضُها عنــه لقــد غُــضَّ النَظـــر    بعــ

اعلم أنه ذكـر هـذا الحـديث الكثيـر مـن الـصحابة وأهـل البيـت علـيهم الـسالم مثـل أميـر                      )١(

ن عليهمـا الـسالم وفاطمـة عليهـا الـسالم        يمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم والحـسن        ال

الحمـراء  يبرزة وأنس وأبـ يشة وابن عباس وأبئوجعفر الطيار رضي اهللا عنه وأم سلمة وعا   

وغيرهم، ومن التـابعين كـذلك ومـن الحفـاظ والمحـدثين والكثيـر       ... وسعد بن أبي وقاص 

وقـد رواه ـــ أي حـديث    : لسيد علوي الحداد الشافعي المذهب قالوالكثير، يقول العالمة ا   

فهـؤالء خمـسة عـشر صـحابيا وقـال فـي         .... الكساء ــ من الـصحابة اإلمـام علـي والـسبطان          

وقد قال بصحته سبعة عـشر حافظـاً   : (في الجزء الثاني) القول الفصل(موضع آخر من كتابه   

: ة الـسيد المرعـشي النجفـي رحمـه اهللا     إحقاق الحق تعليق  : من كبار حفاظ الحديث؛ راجع    

.؛ واعلم أن كتب الشيعة ذكرته قاطبة٥٣٧، ص٢ج

ان هذا الحديث ــ حديث الكساء ــ تجده في كتب التفـسير تحـت تفـسير آيـة     ظاعلم أن م  )٢(

.التطهير وفي كتب الحديث أيضاً وكتب السير والتأريخ فهذه الثالثة مواضعه

ند حـديث الكـساء بروايـة الزهـراء سـالم اهللا عليهـا أمـا أسـانيد          سنذكر إن شاء اهللا تعالى س     )٣(

.األخبار األخرى فال نذكرها في النظم لكونها يطول أمرها
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١٤

)١(نــــورده كــــذا مــــن المؤاِلــــف   وذلــــك مــــن طــــرِق المخــــاِلِف   

ــاه  د أســـــــماَء مــــــــن رواه رونـــــــو  ــن حكـــ ــصحابِة ومـــ ــن الـــ ِمـــ

ونـــــذكرــصِْر   ِســـــفِْركـــــلِّعنـــــوان ــلِّ عـ ــن كُـ ــك ِمـ ــا لـ )٢(نَجمعهـ

)أحوال حديث الكساء(

ــوات ــا   ر هـــــذا الحـــــديثُ معنـــــىتـــ ــد رأينـــ ــه قـــ ــع عليـــ )٣(ومجمـــ

ــواتُ   ــك التـــ ــي ذلـــ ــيس ينفـــ ــاِبر  رولـــ ــِب أو مكــ )٤(إالّ مــــريضُ القَلْــ

 ومـــــستفيضٌ عنـــــدهم مـــــسطورلـــــدى الفـــــريقيِن هـــــو مـــــشهور

ــا وال يـــــــضر ذلـــــــك االجماعـــــــا ــاع ذا ِنزاعـ ــالَف االجمـ ــن خـ )٥(مـ

سنذكر مصادر الحديث من طرق العامة أوالً، مثالً رواية سعد بن أبي وقاص بأسـانيد أهـل              )١(
.العامة ومصادرهم ثم سنذكر رواة الخبر بطرق الشيعة أيضاً

كرنا في األبيات ــ المنظومة ــ أسـماء المـصادر وأسـماء المـؤلفين وذكرنـا فـي الهـامش                     ذ)٢(
.تراجمهم حتى يتبين مقامهم العلمي للقارئ الكريم إلكمال الفائدة

من األحاديث الصحيحة المـشهورة     : (إن هذا الحديث  ) القول الفصل (ذكر صاحب كتاب    )٣(
ول لـه  ؤقبوله فهم بين من يحتج به كالشيعة وماتفقت األمة على،المستفيض المتواتر معنى  

.٥٣٧، ص٢ج: تعليقة المرعشي على اإلحقاق: كغيرهم والتأويل فرع القبول؛ راجع

هناك من حاول التشكيك بهـذا التـواتر بحجـة واهيـة وضـعيفة ورد عليـه العالمـة المحقـق                    )٤(
؛ ٥٢ص): ي آيـة التطهيـر    أهل البيت فـ   (الكبير السيد جعفر مرتضى العاملي؛ فليراجع كتابه        

.وما أقوى ما جاء به من رد وهو يحتوي على خمسة ردود

هذا إشكال ذكره ناصبي ورد عليـه العالمـة التـستري أعلـى اهللا مقامـه فـي كتابـه اإلحقـاق               )٥(

P  Y  X      W: قوله تعـالى  : الثالث: (ونحن نذكره، وذكر المصنف التستري، اإلجماع بقوله      

 ^  ]     \  [    Z`   _Oــزاب ــسرون وروى  ٣٣/ األحـ ــع المفـ ، أجمـ
!
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١٥

ــر  ــن أن ينكَــــ ــد مــــ ــه أبعــــ فــي النّهــاِر كيــف تُــضمركالــشمِسوإنّــــ

ــصحيِح والحـــسن    ــن  )١(وإنّـــه بـــين الـ ــن فَطَــ ــصراحِة ِلمــ ــدلُّ بالــ )٢(يــ

ــا    ــنَداً ومتْنــــ ــليم ســــ ــو ســــ ــاً  فهــــ ــِه وطَعنــ ــاً بــ ــد خَدشــ ــم نجــ ولــ

"
نهـا نزلـت فـي علـي عليـه الـسالم وفاطمـة والحـسن         أالجمهور كأحمـد بـن حنبـل وغيـره          

.والحسين عليهم السالم

قال الناصب لعنه اهللا أما إجماع المفسرين على أن اآلية نزلت في علـي فخـالف الواقـع      : ثم قال 

لى أن اآلية نزلت في شـأن أزواج النبـي صـلى    ولم يجمعوا على ذلك بل أكثر المفسرين ع   

.اهللا عليه وآله وسلم

أمـا أوالً  : فيه نظر مـن وجـوه  : أقول: قال المصنف في رد هذا اإلشكال الوارد من الناصبي بقوله       

فلما مر من أن مراد المصنف من إجماع المفسرين ههنا وفـي أمثالـه اتفـاق المفـسرين مـن       

معنـى يتحقـق بموافقـة بعـض المفـسرين مـن أهـل الـسنة             الشيعة والسنة على ذلك وهـذا ال      

أن مـراد المـصنف دعـوى إجمـاعهم علـى ذلـك قبـل ظهـور                 : وأيضاً قد قلنا سابقاً   ... معهم

المخالف والمخالف حادث ال يعتد به والذي يدل على ذلك أن مـن المفـسرين مـن روى               

الناصب الـرجس  خالف ذلك كانوا متأخرين عن الثعلبي وأحمد بن حنبل ولهذا لم يذكر           

ادعـى وجـودهم واحـداً باسـمه بـل قـد             نالمارد من أكثر هؤالء المفسرين المخالفين الذي      

كذبه في ذلك من هو أعلم منه بالحـديث والتفـسير مـن مـشايخ نحلتـه إذ قـال الـشيخ ابـن                    

إن أكثر المفسرين على أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحـسين  : (حجر في صواعقه  

.٥٦٦ــ ٥٠١، ص٢ج: اإلحقاق: ؛ راجع)كملتذكير ضمير عن

.أي سند الحديث كما ستطلع عليه من طرق علماء أهل السنة)١(

وعـصمتهم  ن الحديث وآية التطهير يدالن صراحة على طهارة أهل البيت علـيهم الـسالم              إ)٢(

.إذن السند والمتن سليمان من أي خدٍش وطعن
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  المئــــــاتُ واأللــــــوف هتــــــذكرـــلْ تنـــوف١(مـــن كُتُـــِب األعـــالِم ب(

ــررتْ   ــةُ تَكَـــــ ــذِه الحاِدثـــــ )٢(فــي النُفــوِس قُــررت  مــن النبــي وهـــــ

ال يـذهب  : (ه اهللا فـي تعليقتـه علـى اإلحقـاق       يقول العلم السيد المرعشي النجفي رحم     )١(

عليك أيها القارئ الكريم إن عدة تربو علـى المئـات واأللـوف مـن حملـة األحاديـث             

النبوية وحفاظها أوردوا ورووا في كتبهم الحديثية والتفـسيرية والكالميـة نـزول اآليـة        

داً وداللـةً  الكريمة في حق علي وفاطمة والحسنين عليهم السالم خاصة ال ينكرهـا سـن      

وجهة إالّ من كابر وجدانه ونـازع فطرتـه الـسليمة وديعـة اهللا سـبحانه؛ هـامش إحقـاق             

.٥٠٢، ص٢ج: الحق

ال يبعد أن قضية وحادثة الكساء وفعل النبي فـي قـصة الكـساء قـد تكـرر مـن النبـي ليفيـد              )٢(

ى فيمـا بعـد أصـحاب النفـوس المريـضة ويـدل علـ       هاإقرار ذلك في النفوس حتى ال ينكر      

.ذلك تعدد النقل فتارة تدل الروايات في بيت أم سلمة وأخرى في بيت آخر

ن هذا الفعل قد تكرر منه صـلى اهللا عليـه وآلـه فـي بيـت أم سـلمة       أوالظاهر  : (بعضهملذا يقول   

؛ ذخـائر  )ه لهم وجواب أم سلمة   ؤويدل عليه اختالف هيئة اجتماعهم، وما جللهم به، ودعا        

.؛ وغيره٤٥ص: العقبى

: هب السيد جعفر مرتضى العاملي إلى أنه تعدد الفعل حتى فـي غيـر بيـت أم سـلمة؛ راجـع        ويذ

.٥١ص: أهل البيت في آية التطهير
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١٩

نكات آية التطه

ــتْ   ــذْ بعــضَ النُكَ ــِر خُ ــِة التَطهي ــــةَ أتَــــتْ مــن آي١(فــــي كُتُــــِب التفــــسيِر ثَم(

ــةْ   ــِب األئمـــ ــن مراِتـــ ــشف عـــ ــصْمةْ  تكـــ ــةَ والِعـــــ ــتُ اإلمامـــــ )٢(وتُثِْبـــــ

ــِصن    ــرف الـــ ــن عـــ ــا مـــ ان ِمنْهــــــا ِعنْــــــده ِبــــــضاعةْ   وكــــــعةْايعِرفُهـــ

ــن األدبِ  ــِة وفــــــ ــن البالغــــــ وكــــــلَّ أحــــــواِل كَــــــالِم العــــــرِبفــــــ

، وذلـك ألنهـا   ٣٣: عقْدنا هذا الفصل لخصوص آية التطهير الواردة في سورة األحزاب آية        )١(
عـة تكـشف عـن    مورد بحثنا في حديث الكساء وأن في هذه اآلية الشريفة نكات أدبيـة رائ        

مقام أهل البيت الرفيع من االختصاص بالتطهير دون غيرهم وعصمتهم وإمامتهم على هـذه      
األمة إلى يوم القيامة كما ورد في حديث الثقلين، ونحن قد نظمنـا هـذه النكـات الـشريفة                
في األبيات اآلتية من تلك النكـات مـثالً أداة الحـصر والتقـديم والتـأخير وتـذكير الـضمير           

.وغيرها... المفعولوتنكير

©¨...P: ألن بثبوت التطهير لهم من الـذنوب تثبـت لهـم اإلمامـة وذلـك لقولـه تعـالى         )٢(
ª«O وذلــك لعـصمتهم مــن الخطــأ والزلـل صــلوات اهللا علــيهم   ١٢٤/ البقـرة ،

.أجمعين
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ـــ ــا(فــ ــصرِ ) إنّمــ ــن أدواِت الحــ )٢(فــــي الخمـــــسِة الطهـــــارةُ ال غيـــــرِ )١(مــ

ــه ــد: (وقولــــ ــر) يريــــ ــه يظهــــ ِعـــــصْمةُ أهـــــِل البيـــــِت ذا ال ينكـــــرمنــــ

ــةْ  ــا اإلرادة فتكوينيــــــــــــ ــشريعيةْ  أمــــــــــــ ــيس تـــــ ــصُّهم ولـــــ )٣(تخـــــ

تفيد الحصر كما قرر فـي العربيـة وعنـدما يكـون قـصر وحـصر اإلرادة فـي           ) إنما(اعلم أن   )١(
في التطهير وقصر وحصر التطهير في أهـل البيـت علـيهم الـسالم فهنـا قـصران               ) يريد(قوله

وبهذا يـستدل الـشيعة علـى تطهيـر أهـل البيـت علـيهم الـسالم إذن هنـا قـصران وحـصران                  
كلمة إنمـا تـدل علـى حـصر اإلرادة فـي      : (ا أشار العالمة الطباطبائي في ميزانه بقوله     موإليه

ة أهل البيت سواء كانت لمجـرد االختـصاص أو مـدحاً أو    إذهاب الرجس والتطهير، وكلم  
ففـي اآليـة   ) عـنكم : (نداًء يدل على اختصاص إذهاب الرجس والتطهير بالمخاطبين بقولـه     

في الحقيقة قـصران قـصر اإلرادة فـي إذهـاب الـرجس والتطهيـر وقـصر إذهـاب الـرجس              
.٣١٥، ص١٦ج: ؛ تفسير الميزان)والتطهير في أهل البيت

واستدلت الشيعة علـى اختـصاص اآليـة بهـؤالء الخمـسة علـيهم            : (اإلسالم الطبرسي وقال أمين   
لما لم يثبت فإن قول القائل إنمـا  ةإن لفظة إنما محققة لما أثبت بعدها نافي : السالم بأن قالوا  

لك عندي درهم وإنما في الدار زيد يقتضي إنه ليس عنده سوى الدرهم ولـيس فـي الـدار     
.٥٦٠، ص٧ج: البيانانتهى؛ مجمع) سوى زيد

ن لفظة أهل البيت جاءت بعد إنما ولم يأت غيرها وكـذا جـاءت لفظـة إرادة إذهـاب                إوحيث  
الرجس فهذا يعني االختصاص بهم دون غيرهم وإرادة إذهـاب الـرجس دون شـيء آخـر           

هذا صحيح لكن الكالم في من هم أهل البيت؟: إن قلت

بيـت خـاص بالخمـسة فقـط صـلوات اهللا وسـالمه         قلنا سيأتي اإلشارة إلى ذلك بأن لفظ أهـل ال         
.عليهم أجمعين

والتقـدير الطهـارة فـي    ) فـي الخمـسة  (عاطفـة علـى   ) ال(بالجر ألن ) ال غير(قولنا في البيت  )٢(
.الخمسِة ال في غيرهم

اختلف هل هي إرادة تشريعية أو إرادة تكوينية وعلـى األول يكـون       ) يريد اهللا (ثم إن قوله    )٣(
!
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)١(كما أتـى اإلشـكالُ مـن غيـِر المحـب          ال يعنــــي يِحــــب ) يريــــد(وقولُــــه 

)ـــذهبلي (  ِسثُبـــوتَ الـــرج لـــيسبـــل يعنـــي هـــذا صـــرفَهنفـــِسعـــن)٢(

"
م حالهم حال كل الناس فلـيس هـم مـورد مـدح وأمـا علـى الثـاني               ليهم السال أهل البيت ع  

فيكون خالف ذلك ويكون أهل البيت عليهم السالم مـورد االعتنـاء والرعايـة اإللهيـة منـه              
.سبحانه بأن عصمهم من الرجس وطهرهم تطهيرا

في رحمـه اهللا فـي   والتحقيق إن اإلرادة يراد بها التكوينية قال السيد شهاب الدين المرعشي النج   
اعلم أن اآلية صريحة في الداللة على عصمة أهـل  : (تعليقته على إحقاق الحق ما هذا لفظه   

إن اآلية صريحة في تعلق إرادته تعالى بتطهيـر أهـل البيـت فيثبـت تحققـه          : البيت توضيحه 
ون الستحالة تخلف إرادته عز اسمه عن مراده لكونها مرادة بـاإلرادة التكوينيـة ال محالـة د      

لألمر به وقد تعلـق  ةالتشريعية فإن اإلرادة التشريعية ال تتعلق إال بفعل المكلف وهي مساوق        
PWXYZ[\]^_`O: في اآلية بفعل اهللا جل وعزّ فقـال       

، مضافاً إلى أن إرادته تعالى باإلرادة التشريعية للطهارة ال تختص بأهل البيـت    ٣٣/األحزاب
؛ وبـذلك تثبـت   ٥٦٢، هـامش ص ٢ج: إحقـاق الحـق  : اجـع ؛ ر...)بل تعـم جميـع المكلفـين      

.عصمة أهل البيت عليهم السالم بإرادة اهللا إذهاب الرجس عنهم أهل البيت عليهم السالم

ذكر بعض المخالفين إشكاالً حاصله إن كلمـة يريـد فـي آيـة التطهيـر بمعنـى يحـب فـاهللا              )١(
أنه قضاه وقـدره وال أنـه يكـون ال    تعالى يحب تطهير أهل البيت ال أنه خلق هذا المراد وال        

.محالة

أهـل البيـت فـي    (وقد رد عليه العالمة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي حفظه اهللا في كتابه         
.١٩٨ــ ١٩٥ص: بردود وافية شافية كافية من أحب؛ فليراجع الكتاب) آية التطهير

تـضى العـاملي حفظـه اهللا    هذا إشـارة إلـى إشـكال بعـضهم ذكـره العالمـة الـسيد جعفـر مر            )٢(
إن إذهـاب الـرجس     : ويدعي البعض أن اآلية تدل علـى عـدم العـصمة بتقريـب            : (وتقريره

يستلزم ثبوته أوالً لكي يذهبه اهللا إذ ال يقال في حق من هو طاهر أنّي أريـد أن أطهـره وإالّ            
.لزم تحصيل الحاصل

!
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ــدفعِ  ــى وزاِن الـــــــ ــه علـــــــ ــعِ وإنّـــــــ ــى وزاِن الرفــــ ــو علــــ ــيس هــــ لــــ

ــذ ختـــــصاصِ ، مفيـــــد اال )عـــــنكم(و ــالَ بهــــ ــصاصا ذوو االقــــ )١(ختــــ

   التــــــأخير مــــــا حقُّــــــه مإذْ قُــــــدهم خطيــــــــــرأمــــــــــر أن أفــــــــــاد

  ــضمير ــر الــــ ــد ذُكِّــــ ــذلك قــــ ــذكير  كــــ ــاده التــــ ــا أفــــ ــاك مــــ )٢(وهــــ

"
وبـة متينـة جـداً ونحـن نـذكر      وأجاب السيد جعفر العاملي بأجوبة كثيـرة تـصل إلـى ثمانيـة أج          

:بعضها لالختصار

تارة يستعمل اإلذهاب بمعنى إزالة ما هو موجـود وتـارة أخـرى يـستعمل فـي المنـع عـن                   : أوالً
، فإن ٢٤/ يوسفP...L     K  J  I...O: طريان أمر على محل قابل له كقوله تعالى       

.يوسف عليه السالم لم يقع في الفحشاء قطعاً

ن النبي صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم كمـا دلـت عليـه النـصوص وقـال بـه العلمـاء          قد عرفنا أ : ثانيا
!داخل في مدلول آية التطهير فهل الرجس موجود فيه أيضاً؟

ال ريب فيه أن النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم داخـل فـي            القد ذكر بعض العلماء أن م     : ثالثا
وال يمكـن أن يكــون إذهــاب  .. .مفـاد اآليــة بإجمـاع الفــريقين وقــد دلـت عليــه الروايــات   

الرجس في اآلية تارة بمعنى الدفع إذا كان بالنسبة إلـى النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم                 
وبمعنى الرفـع أخـرى إذا كـان بالنـسبة إلـى أهـل البيـت علـيهم الـسالم ألن ذلـك يـستلزم                  

فـي  أهـل البيـت  : استعمال المشترك في أكثر من معنى مع عدم وجود جامع بينهمـا؛ راجـع       
.٢١٠ــ ٢٠٧ص: آية التطهير

الجار والمجرور في اآلية إلفادة االختصاص ألنه حقه التـأخير فـإذا قُـدم مـا             ) عنكم(وقدم  )١(
P2345O: حقه التـأخير أفـاد االختـصاص واالهتمـام كمـا فـي قولـه تعـالى               

.م، وهذه من نكات هذه اآلية الكريمة الخاصة بأهل بيت العصمة عليهم السال٥/الحمد

ذُكّر ومنه نعرف أن اآليات السابقة آلية التطهير واآليات الالحقـة لهـا        ) عنكم(وقوله تعالى   )٢(
التي بها توجه الكالم إلى نساء النبي صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم ال عالقـة لهـا بآيـة التطهيـر         
!
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جلــي اهــِل البيــِت واضــح  لــسن مــن  منـــــه علمنـــــا أن زوجـــــاِت النبـــــي

ــسياقِ  )١(وفـــــــاِقلــــــذا الـــــــضمائر بـــــــال ولـــــيس ذا مـــــن وحـــــدِة الـــ

ــن الزوجـــــات   أو أنّهـــــا مــــــن بــــــاِب االلتفــــــاتِ  )٢(بـــــذلك مـــــالَ عـــ

"
ر وعندها ال تكون نساء النبي داخالت في عنوان أهل البيت ولو كن داخالت لكان الـضمي     

ال عنكم والحال إن القرآن الكريم ذُكّـر فيـه الـضمير داللـة علـى أن النـساء غيـر                   ) عنكن(
.داخالت في آية التطهير

ةإن نساء النبي داخالت في آية التطهير فهـن مـن أهـل البيـت ويـدل عليـه وحـد                 : قد يقال )١(
لـم وحـدة   السياق أي اتصال الكالم وكونه واحداً لجهة واحدة من المخاطبين فـال يعقـل ث             

!السياق؟

:قد ذكر العالمة محمد جواد مغنية أجوبة على ذلك نذكرها: فنقول

ذكر إمامنا الصادق عليه السالم أن اآلية من القرآن يكون أولهـا فـي شـيء، وآخرهـا فـي           : أوال
إن مـن عـادة   : (وذكر صاحب تفسير المنار نقالً عن أستاذه الشيخ محمد عبده   ... شيء آخر 

باإلنسان من شأن إلى شأن آخر ثـم يعـود إلـى مباحـث المقـصد الواحـد               القرآن أن ينتقل    
ي الـذكر الحكـيم   الـسياق آل ة، وعلى هذا فـال يـصح االعتمـاد علـى داللـ          )المرة بعد المرة  

.كقاعدة كلية

ليـذهب  : (لو سلمنا ــ جدالً ــ بصحة االعتماد على داللة الـسياق لآليـات فـإن قولـه تعـالى      : ثانيا
بضمير المذكر دون ضمير التأنيث هو نص صريح على إخراجهن مـن        ) ويطهركم... عنكم

.ن داللة النص مقدمة على داللة السياق ألنه أقوى وأظهرأاآلية وليس من شك 

إن المفـسرين والمحــدثين الـذين ذكرنـاهم قــد اعتمـدوا فـي إخــراجهن علـى الحــديث       : ثالثـاً 
مين علـى أن الـسنة النبويـة        الصحيح عن الرسول األعظم وقـد اتفقـت الكلمـة عنـد المـسل             

.٢١٨ــ ٢١٧، ص٦ج: ؛ الكاشف.تفسير وبيان لكتاب اهللا

أو أن دأب القرآن لكونه عربياً على أن يكون في أعلى مستويات البالغة والفـصاحة وهـذا    )٢(
مقتضى إعجازه ومن أساليب البيان عند العرب االلتفات وقد سلكها القرآن هنا أيـضا كمـا       
!
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٢٤

ــِزلِ  أو هـــي مـــع مـــا ســـبق لـــم تنـــِزِل       ــم بمعــ ــن تلكــ ــتْ عــ ــل نزلــ )١(بــ

ــي القـــذر كالـــشرِك) الـــرجس(و )٢(والــــدنِس فــــي البــــاطِن والــــشك   يعنـ

"
وأمـا االلتفـات فـي اآليـة فقـد وقـع فـي        : (خرى لذا قال صاحب البصائر سلكها في موارد أ   

سورة األحزاب بعينها ما يشبه هذا فإن اهللا تعالى بعدما خاطب أزواج النبـي صـلى اهللا عليـه               
، اآلية عدل إلى الخطـاب للمـؤمنين بمـا ال    )يا نساء النبي : (وآله وسلم بآيات مصدرة بقوله    

عليه وآله وسلم بآيات كثيرة، ثم عـاد إلـى األمـر بالخطـاب       تعلق له بأزواج النبي صلى اهللا     
.٥٦٨ــ ٥٦٧، ص٣٢ج: ؛ البصائر...لهن

يقول السيد جعفر مرتضى العاملي يمكن بااللتفات واالعتراض المحافظة علـى وحـدة الـسياق              
: فتكون مثل آية التطهير كالجملة المعترضة وبهذا حافظنا على وحدة السياق أيـضا؛ راجـع       

.٨٨ص: لبيت في آية التطهيرأهل ا

ويمكن القول وهو الصحيح أن آية التطهير إنما وضعت هنا بأمر مـن النبـي صـلى اهللا عليـه          )١(
هـذا مـدفوع   : فـإن قيـل  : (العالمة الطباطبائي في تقرير إشـكال ورده  : وآله وسلم، لذا يقول   

.بنص الكتاب على شمولها لهن كوقوع اآلية في سياق خطابهن

الشأن كل الشأن في اتصال اآلية بما قبلها مـن اآليـات فهـذه األحاديـث علـى كثرتهـا           إنما: قلنا

ولم يرد حتى فـي روايـة واحـدة نـزول هـذه اآليـة فـي            افي نزول اآلية وحده    ةالبالغة ناص 

نص آيات النساء وال ذكره أحد حتى القائل باختـصاص اآليـة بـأزواج النبـي كمـا ينـسب               

تكن بحسب النزول جزءاً مـن آيـات نـساء النبـي وال متـصلة      إلى عكرمة وعروة، فاآلية لم   

بها وإنما وضعت بينها، إما بأمر من النبي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أو عنـد التـأليف بعـد              

على انـسجامها واتـصالها لـو قـدر          ،٣٣/ األحزاب PH  G   FO: الرحلة ويؤيده أن آية   

.٣١٨ــ ٣١٧، ص١٦ج: ؛ الميزان....ارتفاع آية التطهير من بين جملها

سالِرجس كما ذكره الراغب األصفهاني في مفرداته هـو الـشيء القـذر، يقـال رجـل رجـ       )٢(

، والـرجس يكـون علـى       ٩٠/ المائـدة  P,  +  *   )...O: ورجال أرجـاس، قـال تعـالى      

إما من حيث الطبع، وإما من جهة العقل، وإما من جهة الشرع، وإمـا مـن كـل               : أربعة أوجه 
!
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٢٥

ــالَّم فــي   او ــنسِ  )الــرجِس(ذاعلــم بــأن ال ــِة للجــ ــي اآليــ ــا فــ ــيَء بهــ )١(ِجــ

ــلٌ وال عمـــــلْ    ــال اعتقـــــاد باطـــ ــصَل  فـــ ــا حــ ــطُّ مــ ــيهم قــ ــدنس فــ )٢(مــ

"
فــإن الميتـة تُعــاف طبعـاً عقــالً وشـرعاً والــرجس مـن جهــة الـشرع الخمــر      ذلـك كالميتـة،   

).رجس(، مادة ٢١٢ص: ؛ المفردات....والميسر

~{|}...P: ثم اعلم أن الـرجس تـارة بحـسب الظـاهر كرجاسـة الخنزيـر، قـال تعـالى              

�...O وتارة بحسب الباطن وهو القذارة المعنوية كالـشرك والكفـر وأثـر       ١٤٥/ األنعام ،

ــسيئ، قــال تعــالى   ال P  Q  P  O  N   M  L  K  J  I  H  G: عمــل ال

RO وعليه فيكون إذهاب الرجس يعني إزالة ما هو قـذر فـي البـاطن         ١٢٥/ التوبة ،

.من الِشرك والكفر والنفاق والشك وهذا يعني العصمة

م الالم فيه للجنس فتفيد أن اإلذهاب وقع على كل رجـس ألن الـال         ) الرجس(وقوله تعالى   )١(

.تفيد ذلك

، ال يفيـد العمـوم لكـون المعـرف      P...Z[\...O: وأشكل بعضهم أن قولـه تعـالى      

!!بالم الجنس في سياق االثبات

وأجيب بأن الكالم في قوة النفي إذ ال معنى إلذهاب الرجس إال رفعه ورفع الجنس يفيـد نفـي        

.٢٣٦، ص٣٥ج: إفراده؛ بحار األنوار للعالمة المجلسي

؛ ...أن اهللا يـذهب جميـع الـرجس   : لفظ الجنس عام يقتـضي : (تيمية بذلك، فقاللذا اعترف ابن  

.١٩٤ص: راجع أهل البيت في آية التطهير

واعلم أن الرجس الذي أذهبه اهللا عن أهل البيت عليهم السالم هو ما كان من جهـة القلـب           )٢(

ما كان من جهـة  كاالعتقادات الباطلة والشرك والشك والنفاق واألمراض القلبية األخرى و        

وقولنـا فـي   )... فـال اعتقـاد باطـل وال عمـل    : (الجوارح كاألعمال القبيحة لذا قلنا في البيـت  

إشارة إلى أن الرجس لم يقع منهم وال فيهم أبداً وليس كما أشـكل            ) قطّ ما حصل  : (البيت

.البعض من الحاسدين لهم كما تقدم أن أشرنا إلى ذلك
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٢٦

ــِت    ــدِح أهــــلَ البيــ ــصَّهم بالمــ ــوٍل وخــ ــاداهم بقـــ ــِت(نـــ ــلَ البيـــ )١()أهـــ

ــاِت    ــلُ علــى الزوج ــصدق األه )٣(نعـــــــم علـــــــى األوالِد والبنـــــــاِت)٢(ال ي

ــةْوال يـــــــضر مـــــــا رواه عكرمـــــــةْ   ــِه متّهمـــــــــــ )٤(إذْ إن مروياِتـــــــــــ

:الكريمة منصوب إما علىإن لفظ أهل البيت في اآلية )١(
....وخصّهم: االختصاص أي أخص وأعني أهل البيت لذلك قلنا في البيت: ألف

....بالمدح: منصوب على المدح أي بفعل أمدح محذوف لذا قلنا في البيت: باء
.....ناداهم: منصوب لكونه منادى ولكونه مضافاً لذا قلنا: جيم

أهـل  (اضحة وجلية من خالل ما تقدم من موقع إعـراب       وعلى كل التقادير فإن رفعة منزلتهم و      
.في اآلية) البيت

ال تدل على الزوجات وإنما تدل حقيقة على خصوص األوالد من الذكور         ) أهل(إن لفظة   )٢(
:واإلناث ويدل على ذلك

زوجته، ويـدخل فيـه ـــ     : األهل للرجل : ومن المجاز : (قال الزبيدي في تاج العروس    : اللغة: أوالً
.٣٦، ص١٤ج: العروس للزبيديتاج؛ )ي األهل ــ األوالدأي ف

لو كن النساء أي زوجات النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم، مـن أهـل البيـت لمـا طلبـت أم               : ثانياً
.سلمة أن تكون من أهل البيت إذ هو تحصيل حاصل

م اهللا أن المـرأة  ال وإيـ : من أهل بيته؟ نساؤه؟ قـال : (رواية زيد بن أرقم حين سأله الحصين    : ثالثاً
أصـله  : لتكون مع الرجل العصر من الدهر ثـم يطلقهـا فترجـع إلـى أبيهـا وقومهـا أهـل بيتـه             

.١٢٣، ص٧ج: ؛ صحيح مسلم...وعصبته
.نريد من األوالد الذكور بقرينة المقابلة للبنات) نعم على األوالد والبنات) (البيت(قولنا في )٣(
: إلى المباهلة إلثبات أن األهل هـو الزوجـات قلنـا    اه دع إن قلت ما تفعل برواية عكرمة وأن      )٤(

ذكر أنه كـان يـرى   : إن عكرمة حاله معروف لدى علماء الرجال من هو فخذ شيئاً من ذلك   
سـمعت  : كان عكرمة إباضياً وقال أحمـد بـن زهيـر   : رأي الخوارج فقد روي عن عطاء قال  

فـي الموطـأ ـــ ألن عكرمـة كـان      إنما لم يذكر مالك عكرمة ــ يعني    : يحيى بن معين يقول   
ي الـصفرية  إنما أخذ أهل أفريقيـة رأ  : ينتحل رأي الصفرية وروي عن أحمد بن حنبل قال        

!
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٢٧

ــلفـــــــظُ ذا حقيقـــــــةٌ شـــــــرعيةْ  وال ــةْ  عواِضــــ ــذا ســــــيد البريــــ )١(هــــ

ــِر البـــــشَر مـــن فَـــضْلُهم علـــى الخالِئـــِق ظَهــــر    للخَمـــــسِة والِتـــــسعِة خَيـــ

ــتُ(و ــسكنى  ) البي ــتَ ال ــي بي ــيس يعن )٢(أو نـــــــسب النبـــــــي ذا ال يعنـــــــىل

"
.م عليهم وكان يأتي األمراء يطلب جوائزهممن عكرمة لما قد

يـا بـرد ال   : وكان يكذب على ابن عباس فقد روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لغالم له     
سـألت  : ا يكذب عكرمة على ابن عباس وفي رواية الصلت بن دينـار قـال        تكذب علي كم  

ما يسوؤني أن يكون من أهل الجنة ولكنه كذاب، وقال عبـد          : ابن سيرين عن عكرمة فقال    
دخلت على علي بن عبد اهللا بن عباس وعكرمـة موثـق علـى بـاب كنيـف              : اهللا بن الحارث  

مـضطرب  :وقال ابن حنبـل .... على أبيإن هذا يكذب : فقلت أتفعلون هذا لموالكم؟ فقال 
ال أرى ألحـد أن يقبـل حديثـه؛    : الحديث يختلف عنه وما أدري، وروي عن الشافعي قـال         

.٤٦٦، ص١ج: موسوعة طبقات الفقهاء: راجع
أنه لو صح نسبة ما رواه عكرمة عن ابـن عبـاس فإنـه يكـون        : وذكر العالمة السيد جعفر العاملي    

.١٥٨ص: أهل البيت في آية التطهير: قابل نص؛ راجعمن اجتهادهما وال اجتهاد م
وضعه رسول اهللا صـلى اهللا  ) أهل البيت(اعلم أن هذا مورد بحث الحقيقة الشرعية فإن لفظ        )١(

عليه وآله وسلم لخصوص الخمسة كما في قصة الكساء والتسعة كما فـي حـديث الثقلـين        
علـيهم أجمعـين فـال يـصدق هـذا      فهؤالء األربعة عشر هم أهل البيت صلوات اهللا وسـالمه           

.اللفظ على غيرهم
وبالبنـاء علـى مـا تقـدم     : (لذلك يقول العالمة الطباطبائي رحمه اهللا في هذا المقام بعد كـالم لـه             

تصير لفظة أهل البيت اسماً خاصاً ــ في عرف القرآن ــ بهؤالء الخمسة وهم النبـي محمـد         
؛ الميـزان فـي   ....)ال يطلـق علـى غيـرهم   وعلي وفاطمة والحسنان عليهم الصالة والـسالم، و   

.٣٣٠، ص١٦ج: تفسير القرآن
ولكن سوف تعرف دخول األئمة التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم الـسالم فـي لفـظ     

.بالخبر المتواتر عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو حديث الثقلين) أهل البيت(
ريمة معرف والتعريف فيه للعهد والمراد به بيت النبـوة    الوارد في اآلية الك   ) البيت(اعلم أن   )٢(

!
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٢٨

ــا   ــتَ الحرامـــ ــي البيـــ ــيس يعنـــ ــا ولـــ ــي والمقامـــــــ ــسجد النبـــــــ ومـــــــ

ــتُبــــل هــــو  ــالةْ بيــ ــةْ   معــــدِن الرســ ــوِة فـــــــِع الِداللـــــ ــتُ النبـــــ بيـــــ

ــضي اســـتمراراً    ــلُ فيهـــا يقتـ ــرارا )١(والِفعـ ــرهم ِمــــــــ ــد تطهيــــــــ يِفيــــــــ

  ــصدر ــِذكِْر المــ ــلُ بــ ــد الِفعــ )٣(وحالُــــــه فـــــــي اآليــــــِة منَكّـــــــر  )٢(واُكِّــ

ــصْدر للتعظــــــــيمِ   ــون المــــــ ــأِنِهم ونُــــــ )٤(الجـــــــسيِمدلَّ علـــــــى شَـــــ

ــصمةْ فاآل ــي العـــ ــريحةٌ فـــ ــةُ صـــ ــةْ  يـــ ــصطفى األئمــ ــِت المــ ــِل بيــ )٥(ألهــ

ــارِ  ــسِة األطهـــــ ــسعةُ بالخَمـــــ األخبـــــــــاِرلحقـــــــــوا ذا تَـــــــــواتُراُوالتـــــ

   دـــــشْهفـــــذا حـــــديثُ الثقلـــــيِن يأحمــــــد ِبــــــِه النبــــــي قــــــد نَطــــــق

"
؛ وبعض ذهب إلـى غيـر ذلـك    ٣٥٦، ص٧ج: والرسالة كما ذهب إليه الطبرسي في المجمع     

لكنه غير صحيح فقد ذهب بعض إلى أن البيت هو البيت الحرام وبعضهم إلـى أنـه مـسجد             
سكنى وبعـض ذهـب إلـى    رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وبعض ذهب إلى أنه بيت ال             

أنه نسب النبـي ممـن يحـرم عليـه الـصدقة وكـل هـذا غيـر صـحيح وإنمـا هـو بيـت النبـوة                   
، ١٦ج: الميـزان : والرسالة أي الخمسة والتسعة صلوات اهللا وسالمه علـيهم أجمعـين؛ راجـع    

.؛ وكذلك المجمع٣٨ص
يفيـد اسـتمرار   اسـتعملت فـي اآليـة بـصيغة الفعـل المـضارع وهـذا        ) طهر(واعلم أن المادة   )١(

التطهير لهم عليهم السالم وتجدده وعدم انقطاعه عنهم صلوات اهللا وسالمه عليهم كمـا أن               
.أكّد إذهاب الرجس عنهم عليهم السالم) يطهركم(مجيء الفعل 

).تطهيراً(قد أكّد بالمصدر ) يطهركم(واعلم أن الفعل )٢(
.ع خاص عظيمةوجاء المصدر نكرة ليفيد أن طهارتهم طهارة من نو)٣(
.تنوين تعظيم لهم عليهم السالم) المصدر(ونون )٤(
ويبقى الكالم في كيفية إدخال األئمة التسعة المعصومين عليهم السالم مـن ذريـة الحـسين         )٥(

أيـضاً  : فنقـول ... فيكـون لهـم حكـم التطهيـر والعـصمة     ) أهل البيت (عليه السالم في عنوان     
لين الوارد على لسان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه     دخلوا تحت هذا العنوان بحديث الثق     

.المتواتر من الفريقين»إني تارك فيكم الثقلين كتاب اهللا وعترتي أهل بيتي«: وسلم بقوله
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سند حديث الكساء برواية الزهراء عليها السالم

ــساءِ   ــِة الكـــــــ ــند روايـــــــ ــ ذا ســـــــ ــاَء فــــي مرويــ ــا جــ ــراِءمــ )١(ِة الزهــ

إن حديث الكساء رواه الكثير من الصحابة ولكـن المـتن الـذي فـي روايـة الزهـراء عليهـا                     )١(
اً في فـضل أصـحاب الكـساء علـيهم     السالم متن خاص ونص خاص فيه مضامين عالية جد        

السالم ونحـن نـذكر حـديث الكـساء بروايـة الزهـراء وسـنده المتـوفر فـي كتـاب العـوالم                 
وقد نظمنا السند لهـذا الحـديث الـشريف بروايـة الزهـراء عليهـا الـسالم أمـا              ... حقاق و واإل

.روايات الصحابة لهذا الحديث فلم ننظم األسانيد ألنه يطول األمر فيها

سند هذا الحديث برواية الزهراء عليها السالم ينقلـه الـسيد المرعـشي النجفـي رحمـه اهللا         ثم إن 
؛ مـن رسـالة العـالم الجليـل الحجـة          ٥٥٣، ص ٢ج: في تعليقته على اإلحقاق؛ إحقاق الحـق      

بـن الحـاج الـشيخ محمـد بـاقر اليـزدي البـافقي نزيـل قـم          االزاهد الحاج الشيخ محمد تقي     
.سارة أخذ اهللا بحقه ممن ظلمهوالمتوفى مظلوماً في األ

رأيـت بخـط الـشيخ الجليـل الـسيد هاشـم       : (لشيخ عبد اهللا البحرانـي صـاحب العـوالم    اقال  : قال
البحراني عن شيخه الجليل السيد ماجد البحراني عن الشيخ الحسن بن زين الـدين الـشهيد              

الـشيخ  الثاني عن شيخه المقدس األردبيلي عن شيخه علـي بـن عبـد العـالي الكركـي عـن           
علي بن هالل الجزائري عن الـشيخ أحمـد بـن فهـد الحلـي عـن الـشيخ علـي بـن الخـازن                      
الحائري عن الشيخ ضياء الدين علي بن الـشهيد األول عـن أبيـه عـن فخـر المحققـين عـن              
شيخه ووالده العالمة الحلي عن شيخه المحقق عن شيخه ابن نما الحلي عن شـيخه محمـد              

الطوسـي صـاحب ثاقـب المناقـب عـن الـشيخ الجليـل        بن إدريس الحلي عـن ابـن حمـزة    ا
محمد بن شهر آشوب عن الطبرسـي صـاحب االحتجـاج عـن شـيخه الجليـل الحـسن بـن                 
محمد بن الحسن الطوسي عن أبيه شيخ الطائفة الحقّـة عـن شـيخه المفيـد عـن شـيخه ابـن          
!
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  ــوالم ــاحب العــ ــا صــ ــد رواهــ بالـــــسنِد المتّـــــصِل عـــــن فـــــاِطم   )١(فقــ
"

أحمـد  قولويه القمي عن شيخه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عـن        
بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن قاسم بن يحيى الجالّء الكوفي عن أبي بـصير عـن أبـان       
بن تغلب عن جابر بن يزيـد الجعفـي عـن جـابر بـن عبـد اهللا األنـصاري رحمـة اهللا علـيهم                    

سمعت فاطمة الزهراء عليها الـسالم بنـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه        : أجمعين أنه قال  
انتهـى مـا   ،»........دخل علي أبـي رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           «:وسلم أنها قالت  

......وجدته بخط المرحوم العالم الزاهد البافقي المذكور

ثم طلبت من الفاضل الجليل الحجة الشيخ محمد الـصدوقي      : ثم قال السيد المرعشي رحمه اهللا     
سعف مأمولي دام توفيقه فأتاني اليزدي أن يستكتب من نسخة العوالم سند الحديث ومتنه فأ

بالمرجو فقابلته مع نسخة المرحوم البافقي فوجدتها متطابقين حرفاً بحرف ولم يكن بينهما        
.٥٥٧، ص٢ج: ؛ اإلحقاق تعليقة السيد المرعشي النجفي...فرق بنحو من األنحاء

مـن  ) حـديث الكـساء  (وقد عثر بعض األخـوة مـن الكتـاب علـى سـند ذكـر فـي كتـاب           : أقول
لمرجع الـديني الـسيد صـادق الـشيرازي حفظـه اهللا متـصال بجـابر بـن عبـد اهللا األنـصاري                    ا

.والكتاب لألستاذ فؤاد الشبيبي

ـ  ١٠٣٧(بـن نـور الـدين تلميـذ المجلـسي الثـاني           اهو عبـد اهللا البحرانـي       : صاحب العوالم )١( ــ
ت واألخبـار  جامع العلوم والمعارف واألحوال مـن اآليـا    (ومؤلف العوالم الموسوم    ) ١١١٠

) ٩٨، ص١٠٢ج: المطبوع ضمن البحـار  (الفيض القدسي   (قال شيخنا النوري في     ) واألقوال
نهـا  إاألعظـم ألبـسها صـورة أخـرى أي       (ألسـتاذه   ) البحـار (هي في مجاالت كثيرة إال أنها       

أشد أخبارية وقد حذف عنها أكثر المعارف العقلية سمعت بعض المطلعـين ـــ المتحـدث         
كلهـا فـي يـزد    ةالطهراني رحمـه اهللا ـــ أنـه فـي أربعـين مجلـداً موجـود                العالمة آغا بزرك  

ورأيت الجزء األول من الكتاب الثالث عشر من كتب العوالم هـو فـي مطـاعن األول وقـد               
.٤٥٣ص: ؛ طبقات أعالم الشيعة أعالم القرن الثاني عشر١٣١٨طبع مقتله سنه 

جـامع العلـوم والمعـارف واألحـوال مـن      كتـاب العـوالم الموسـوم    : وفي الذريعة قال رحمه اهللا  
اآليات واألخبار واألقوال، وهو الكتاب الكبير الذي يزيد على مجلدات البحـار بكثيـر بـل          
!
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ــتَهر  و صـــــحيح عنـــــدنا ومعتَبـــــر  وهـــــ ــالِم ذاع واشْـ ــِب األعـ ــي كُتُـ )١(فـ

ــ  ــطِّ الهاشـــ ــيرأى بخـــ ــي )٢(ِم البحرانـــ ــِد البحرانــ ــيِخِه الماجــ )٣(عــــن شــ

"
إنه يبلغ مائة مجلد وسمعت أنها موجودة في بلدة يزد للعالم المتبحر الخبير المحـدث            : قيل

باقر المجلسي، وقد طبـع فـي    الشيخ عبد اهللا بن نور الدين أو نور اهللا البحراني تلميذ محمد           
.٢٥٧، ص١٥ج: بعض مجلداته١٣١٨

إعلم أن حديث الكساء برواية الزهراء سالم اهللا عليها، قال بصحته جملة من علمائنـا، وقـد                )١(
نقل في الكتـب وتـاله المؤمنـون فـي المحافـل الدينيـة بمحـضر مـن            واشتهر هذا الحديث    

هم ويشفى مرضـاهم وينـالون أمـانيهم بفـضل       العلماء األجالء وأن المؤمنين لتقضى حوائج     
ته ونحن سنذكر في المنظومة أسماء الكتـب التـي نقلتـه ونـذكر سـنده كـذلك ونـشير             ءقرا

.هناك إلى بعض العلماء الذين أشاروا إلى صحته واعتباره

هو السيد هاشم المعـروف بعالمـة البحـرين هاشـم بـن سـليمان بـن إسـماعيل بـن عبـد الجـواد                       )٢(
ـ  (... لبحريني ــ وهو كتكتاني توبلي      الحسيني ا  أو ) توبـل (ونسبته إلى كتكتان من قـرى  ) ١١٠٧ـ

فاضـل  (؛ ٢٤١، ص٢ج: ؛ جاء في األمـل ٩٩و٦٣ص: بالبحرين كما في اللؤلؤة  ) بندر كتك (إلى  
).رأيته ورويت عنه: عالم جامع مدقق فقيه عارف بالتفسير والرجال وذكر تفسيره قال

إنه كان محدثاً فاضالً جامعـاً متتبعـاً لألخبـار بمـا لـم      : ل ترجمته وقال  فصّ(؛  ٦٣ص: وفي اللؤلؤة 
           يسبق إليه سوى شيخنا المجلسي وقد صنّف كتباً عديدة تشهد بكثرة تتبعـه وإطالعـه وعـد

).جملة تصانيفه

وله ما يساوي خمساً وسبعين مؤلفاً بين كبير وصغير ووسـيط         (؛  ٢٩٨، ص ٥ج: وقال في الرياض  
وخلّـف ابنـين صـالحين    : وم الدينية رأيتها عند ولده محسن بأصفهان ثم قال أكثرها في العل  
).السيد عيسى والسيد محسن: من طلبة العلم

بـن ماجـد   اأنه إليه انتهت رياسة البالد بعـد محمـد المـاحوزي    (؛ ٦٦ــ ٦٣ص: وجاء في اللؤلؤة 
؛ راجـع   )هــ ١١٠٧ة  البحريني فقام بالقضاء واألمور الحسبية وغيرها أحسن القيام وتوفي سن         

.٨١٠ــ ٨٠٩القرن الثاني عشر، ص: طبقات أعالم الشيعة: في كل ذلك

بن السيد هاشم بـن علـي   اأحدهما هو السيد ماجد     : اعلم أن السيد ماجد البحراني هما اثنان      )٣(
!
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"
بن المرتضى بن علي الحـسني الـصادقي الفقيـه اإلمـامي الـسيد أبـو علـي البحرانـي الجـد               ا

.هـ١٠٢٨ــ وتوفي ٩٧٦زي ولد حفصي ثم الشيرا
).هـ١٠٧٨هو السيد ماجد بن محمد البحراني الحسيني القاضي اإلمامي حياً إلى : والثاني

أقول إن الثاني أقرب إلى عصر السيد هاشم البحراني ويحتمل أنه روى عن األول كما يحتمـل               
.الثاني واهللا العالم

.رف من خالل ترجمتهمالكن كالهما جليل القدر عالي المنزلة كما ستع

:بن السيد هاشم البحرانياترجمة السيد ماجد 

السيد ماجد بن علي بن هاشـم بـن علـي بـن المرتـضى بـن علـي بـن ماجـد          : قال في أمل اآلمل   
الحسيني البحراني فاضل شاعر أديب جليل القدر في العلم والعمل ولـه ديـوان شـعر كبيـر           

و أكبر من أن يفي بوصفه قـول وأعـم مـن أن    ه: جيد رأيته وقد ذكر صاحب السالفة وقال     
علم يخجـل البحـار وخلـق يفـوق نـسائم األسـحار إلـى ذات مقدسـة           ... يقاس بفضله طول  

ثـم أثنـى   .... شفع شرف العلـم بظـرف األدب  ... ونفس على التقوى مؤسسة وإخبات ووقار 
.٢٢٦، ص٢ج: انتهى؛ أمل اآلمل١٠٢٨عليه ثناًء بليغاً وذكر أنه توفي سنة 

أحد كبار العلماء واألدباء ولد فـي البحـرين سـنة سـت           : (اء في موسوعة طبقات الفقهاء أنه     وج
وسبعين وتسعمائة وأخذ بها عن علماء عصره وبرع في العلوم وولـي القـضاء ثـم نـزح عـن        
بالده فزار الحجاز والعراق واستقر بشيراز أجاز له محمد بـن أحمـد بـن نعمـة اهللا علـي بـن        

.لمكي وبهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي باصفهانخاتون العاملي ثم ا

وتقلد اإلمامة والخطابة بشيراز ونشر الحديث بها وتـصدى للتـدريس واإلفتـاء وباحـث العلمـاء          
توفي ليلة الحـادي والعـشرين مـن شـهر رمـضان المبـارك سـنة ثمـان           ... ونظم الشعر الكثير  

بن اإلمام موسى الكاظم عليـه الـسالم   السيد أحمد وعشرين وألف بشيراز ودفن إلى جوار ا    
.٢٣٧ــ ٢٣٥، ص١١ج: انتهى؛ موسوعة طبقات الفقهاء) شاه جراغ(المعروف بـ

:ترجمة السيد ماجد بن محمد البحراني

السيد ماجد بن محمد البحراني فاضل عـالم جليـل القـدر كـان قاضـيا        : ملقال الحر في أمل اآل    
اً لـه شـرح نهـج البالغـة لـم يـتم وهـو مـن         ئأديبـاً منـش   اًاعربشيراز ثم في إصفهان وكان شـ      

!
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    ـــسنـــِل الحجبعـــن الـــشيِخ الم نَن  يبــِن الــشهيِد الثــان  إثُـــمالــس ١(محــي(

"
:المعاصرين كتبت إليه مرة أبياتاً من جملتها

ــلّ لآلمـــال قـــصدا   قصدت فتـى فريـداً فـي المعـالي         حمـــاه ظـ
ــردا   ولـم أطلـب لنفـسي بـل لـشخص      ــال أراه ف ــي الكم ــز ف عزي
إجابــة ماجــٍد كــم حــاز مجــدا دعوتك الكتـساب األجـر أرجـو      

ويرضى بالنـدى والجـود وفـدا      ثلــك مــن تنــاط بــه األمــاني    وم
ــعر  ــدي شــ ــزة الهنــ ــزك هــ يــذكّر جــودك المــأمول وعــدايهــ
ــام شــكري   ــي مــدى األي ــا تبغ ــداً   أم ــر عب ــذا الح ــى به ــا ترض أم

.٢٢٥، ص٢ج: انتهى؛ أمل األمل

بـن علـي   بن الشيخ زيـن الـدين  االشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن       : مل اآلمل أقال في   )١(
كان عالماً فاضالً عامالً متبحراً محققـاً ثقـة فقيهـاً    (بن أحمد الشهيد الثاني العاملي الجبعي،  ا

وجيهاً نبيهاً محدثاً جامعاً للفنون أديباً شاعراً زاهداً عابـداً ورعـاً جليـل القـدر عظـيم الـشأن             
).كثير المحاسن وحيد دهره أعرف أهل زمانه بالفقه والحديث والرجال

منها كتاب منتقى الجمان في األحاديث الصحاح والحسان خـرج منـه كتـاب    : كتب ورسائل له  
....العبادات ولم يتمه وكتاب معالم الدين ومالذ المجتهدين

الحسن بن زين الدين بن علـي   : وقد ذكره السيد مصطفى بن الحسين التفريشي في رجاله فقال         
حابنا ثقـة عـين صـحيح الحـديث ثبـت      بن أحمد العاملي رضي اهللا عنه وجه من وجوه أص    ا

كـان هـو والـسيد     ... لـه كتـب    ١٠١١واضح الطريقة نقي الكالم جيد التصانيف مـات سـنة           
محمد بن علي بن أبـي الحـسن العـاملي صـاحب المـدارك كفرسـي رهـان شـريكين فـي                       
الدرس عند موالنا أحمد األردبيلي والـسيد علـي بـن أبـي الحـسن وغيـرهم وكـان الـشيخ                   

....٩٥٩والده ابن أربع سنين وكان مولده سنة حسن عند قتل

) سالفة العصر في محاسـن أعيـان أهـل العـصر    (وقد ذكره السيد علي بن ميرزا أحمد في كتابه       
شيخ المشايخ الجلة ورئيس المـذهب والملـة الواضـح الطريـق والـسنن وموضـع             : فقال فيه 

ينـضب وال يغـيض     الفروض والسنن يم العلم الذي يفيـد ويفـيض وجـم الفـضل الـذي ال               
!
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ــدِس    ــٍد المقـــ ــيِخه أحمـــ ــن شـــ ــيسِ عـــ ــري األكـــ ــي العبقـــ )١(األردبيلـــ

"
المحقق الذي ال يراع له يراع والمدقق الـذي راق فـضله وراع المتفـنن فـي جميـع الفنـون           
والمفتخر به اآلباء والبنون قام مقام والده في تمهيد قواعد الشرائع وشرح الصدور بتـصنيفه           

علوم لثـام  الرائق وتأليفه الرائع فنشر للفضائل حلالً مطرزة االكمام وماط عن مباسم أزهار ال      
العوائـد وأمـا األدب   تاألكمام وشنف المسامع بفرائد الفوائد وعاد علـى الطـالب بالـصال    

فهو روضة األريض ومالك زمام السجع منه والقـريض والنـاظم لقالئـده وعقـوده والمميـز                 
.٦٢ــ ٥٧، ص١ج: مل اآلملأعروضه من نقوده، ومدحه بفقرات كثيرة؛ 

ـ   ٠٠٠(المقدس األردبيلي   المحقق األردبيلي الشهير ب   )١( قـال عنـه العالمـة الـسبحاني      ) هـ٩٩٣ـ
هو أحمد بن محمد األردبيلي ثـم النجفـي الـشهير بـالمحقق            : (في موسوعة طبقات الفقهاء   

ونـشأ  ) أردبيـل (وبالمقدس األردبيلي أحد كبار مجتهدي علماء اإلمامية وربانييهم ولد فـي     
لمـاء فـي الفلـك والرياضـيات وأخـذ بـشيراز          بها واستفاد من خاله الذي كان مـن كبـار الع          

العلوم العقلية عن جمال الدين محمود تلميذ جالل الـدين الـدواني وارتحـل إلـى النجـف         
وأقام بها وأكمل دراسته في الفقه واألصول وغيرهمـا وبـرع فـي العلـوم السـيما فـي الفقـه            

).الصائغحتى بلغ درجة االجتهاد وقد أجازه به السيد علي بن الحسين الحسيني 

كان متكلماً فقيها عظـيم الـشأن جليـل    : (قال السيد مصطفى الحسين التفريشي في حق المترجم 
)....القدر رفيع المنزلة أورع أهل زمانه وأعبدهم وأتقاهم

السيد محمد بن علي العاملي صاحب المدارك : درس شتى العلوم فأخذ عنه جماعة من العلماء منهم     
...وكانا من أبرز تالمذته) المعالم(زين الدين العاملي صاحب بن الشهيد الثانياوالحسن 

زبـدة البيـان فـي      : إنها في غاية التدقيق والتحقيق منهـا      : (وصنف كتباً كثيرةً، قال عنها المجلسي     
أحكام القرآن مطبوع وهو تفسير آليات األحكام، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشـاد        

.....األذهان للعالمة الحلي مطبوع

توفي في النجف األشرف في صفر سنة ثالث وتسعين وتسعمائة ودفـن فـي إحـدى حجـرات                
، ١٠ج: الصحن المبارك لمرقد اإلمام أمير المؤمنين عليه السالم؛ موسـوعة طبقـات الفقهـاء       

.٥٩ــ ٥٧ص
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٣٧

)١(ومــــا عنيــــتُ بــــه غيــــر الكركــــيضاِل ذي الفضِل الذكي   فعن شيِخِه الم  

ــي  ــن شـ ــري عـ ــي الجزائـ ــو علـ ــابرِ  ِخِه وهـ ــي األكــ ــشاخصُ فــ ــم الــ )٢(العلــ

هـو الـشيخ الجليـل علـي بـن عبـد العـالي          : (قال الحر العاملي في أمل اآلمـل فـي الكركـي          )١(
الكركي أمره في الثقة والعلم والفضل وجاللة القدر وعظم الشأن وكثـرة التحقيـق        العاملي  

مجلـدات إلـى بحـث    ةأشهر من أن يذكر ومصنفاته كثيرة مشهورة منها شرح القواعـد سـت      
نفحات الالهـوت فـي     (ورسالة سماها   ... التفويض من النكاح، والجعفرية، ورسالة الرضاع     

).لعن الجبت والطاغوت

الء عصره ومنهم الشيخ علي بن عبد العـالي العـاملي الميـسي ورأيـت إجازتـه لـه           روى عنه فض  
).وكان حسن الخط

شـيخ الطائفـة وعالمـة وقتـه      : (وذكره السيد مـصطفى التفريـشي فـي كتـاب الرجـال فقـال فيـه               
صاحب التحقيق والتدقيق كثير العلم نقي الكالم جيـد التـصانيف مـن أجـالء الطائفـة ولـه                

).اعد الحلي، انتهىكتب منها شرح قو

.هـ وقد زاد عمره على السبعين٩٣٧وكانت وفاته سنة 

ويـروي عـن الـشيخ    ... يروي عن الشيخ شمس الدين محمد بن داود عن ابـن الـشهيد عـن أبيـه       
ـ  ١٢١، ص١ج: علي بن هالل الجزائري عن الـشيخ أحمـد بـن فهـد الحلـي؛ أمـل اآلمـل                ــ

١٢٢.

م األعالم الواردين في سـند حـديث الكـساء أن الـسيد     إلى هنا عرفت مما تقدم من تراج : أقول
بن الـشهيد األول وهـو مـن    اهاشم البحراني أخذ من السيد ماجد البحراني وهو عن الحسن     

شيخه المبجل أحمد المقدس األردبيلي وهو عن الكركـي وهـو عـن الجزائـري وهـو عـن        
لحـديث الكـساء   الحلي، كما رأيت في التراجم وسوف نتواصل مع رجال السند الـشريف        

.الشريف إلى أن يتم إن شاء اهللا تعالى

هو علي بن هالل، شيخ اإلمامية، الفقيه المجتهـد المـتكلم      ): هـ٩١٠ــ حدود   : (... الجزائري)٢(
.أصالً ومسنداًيزين الدين أبو الحسن الجزائري مولداً، العراق

!
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)١(الـــسند النحريـــر فـــي الِعلـــِم الوتَـــدعـــن شـــيِخِه الحلـــي وهـــو ابـــن فَهـــد

"
قيه عصره أحمـد بـن محمـد    ولد في جزائر خوزستان ببالد إيران وارتحل إلى العراق وأدرك ف         

....وقرأ عليه وأخذ عنه) هـ٨٤١المتوفى (بن فهد الحلي ا

ومهر في علوم كثيرة وقد سكن كرك نوح ودرس وصـنف وطـال عمـره وبعـد صـيته وقـصده                 
.الطلبة وصار فقيه اإلمامية في عصره

الحـسن  محمد بن علي بن أبي جمهور اإلحسائي وإبراهيم بـن  : تفقه به جماعة ورووا عنه منهم     
....الدراق، وعز الدين بن جعفر بن شمس الدين اآلملي، وبهاء الدين االسترآبادي

، وقـرأ عليـه فـي الفقـه      ٩٤٠والزمه دهراً طويالً المحقق علي بن عبد العالي الكركـي المتـوفى             
شـيخ اإلسـالم   : (واألصول والمنطق وتخرج به وقد أثنى عليه ثناء بليغاً مـن جملتـه أنـه قـال       

.١٩٢ــ ١٩١، ص١٠ج: ؛ موسوعة طبقات الفقهاء...ل البيت في زمانهفقيه أه

.إذن الكركي روى عن الجزائري كما في السند المبحوث عنه: أقول

هــ كمـا أرخـه الـشيخ     ٧٥٧أحمد بن محمد بن فهد الحلي جمـال الـدين أبـو العبـاس ولـد            )١(
ه الروايـة عـن   ، ولـ ٨٤١وتـوفي  ٨٠١النـوري فـي خاتمـة المـستدرك وألّـف عـدة الـداعي        

جماعة من تالميذ فخـر المحققـين وتالميـذ الـشهيد مـنعم أحمـد بـن عبـد اهللا بـن المتـوج             
البحراني، وبهاء الدين علي بن عبد الحميـد النـسابة، ونظـام الـدين علـي بـن عبـد الحميـد                  
النيلي، وعلي بـن يوسـف النيلـي، وجـالل الـدين عبـد اهللا بـن شرفـشاه، جميعـاً عـن فخـر                       

.المحققين

هم الفاضل المقداد، وزين الدين علي بن أبي محمد الحـسن بـن شـمس الـدين محمـد بـن            ومن
.١٠ــ ٩القرن التاسع، ص: الخازن، وهما عن الشهيد؛ أعالم الشيعة

أحمـد بـن محمـد بـن فهـد األسـدي جمـال الـدين أبـو           : (وقال عنه العالمة السبحاني حفظه اهللا     

أكـابر مجتهـدي اإلماميـة متكلمـاً منـاظراً         كان مـن    ) المهذب البارع (العباس الحلي مؤلف    

ولـد ابـن فهـد فـي        .... عالماً بالخالف وكان من العلماء الربانيين الذين زهدوا فـي العاجلـة           

وجد في طلـب العلـم وسـعى سـعياً حثيثـاً فـي تحـصيله فأخـذ الفقـه          ٧٥٧مدينة الحلة سنة   
!
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ــيِخهِ  ــن ش ــائري الخــازِنع ــِن الح ــاهِر)١(اب ذاك مفـــــــسر الكتـــــــاِب الطـــــ

"
الدين علـي بـن الحـسن    زين: سماعاً وإجازة ومن هؤالء... والحديث عن جمع من العلماء  

....).بن الخازن الحائريا

.لائع الفضمالفقيه العالم الورع المخلص الكامل جا: قال ابن الخازن في حق تلميذه المترجم

....زين الدين علي بن هالل الجزائري: وقد تفقه به وروى عنه طائفة منهم

لتركمـاني فتغلـب علـيهم    وكان قد ناظر جماعة من علماء الـسنة بحـضور والـي العـراق أسـند ا             

فصار ذلك سبباً لتشيع الوالي المذكور وجعل السكة والخطبة باسم أمير المؤمنين علـي بـن       

: ؛ موسـوعة طبقـات الفقهـاء   ....أبي طالب واألئمة االثني عشر عليهم أفضل الصالة والسالم  

.٦٥ــ ٦٣، ص٩ج

الخازن وأخذ عن ابـن فهـد   قد عرفت من خالل الترجمة أن ابن فهد الحلي أخذ عن ابن   : أقول

.الحلي، الشيخ علي بن هالل الجزائري كما هو مرتب في سند حديث الكساء

علي الخازن هو زين الدين أبو الحسن علي بن أبي محمـد    : قال العالمة الطهراني رحمه اهللا    )١(

الحسن بن شمس الدين محمد الخازن للحضرة الشريفة الحائرية كان مـن تالميـذ الـشهيد               

....ل مجازاً عنهاألو

، ٤، مجلـد ٦ج: ويروي عنه أبو العباس أحمد بن فهـد الحلـي باإلجـازة؛ طبقـات أعـالم الـشيعة                 

.، أعالم القرن التاسع٩٢ص

ــه اهللا   ــسبحاني حفظ ــة ال ــال العالم ــشهيد األول   : (... وق ــر ال ــه األكب ــن الفقي ــصحيفة (روى ع ال

نفاته ومـسموعاته وقراءاتـه   وغيرها وأجاز له الشيخ المـذكور روايـة جميـع مـص       ) السجادية

).هـ٧٨٤وذلك في شهر رمضان سنة 

: وكان ابن الخازن من جلّة علماء اإلمامية فقيها ملمـاً بـأنواع العلـوم؛ موسـوعة طبقـات الفقهـاء           

.١٣٨ــ ١٣٧، ص٨ج

.إذن فابن الخازن يروي عن الشهيد األول ويروي عنه تلميذه ابن فهد الحلي
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٤٠

ــشهيِد األول  ــِن الــ ــيِخِه ابــ )٢(جــــــلعــــــن الــــــشهيِد األوِل المب)١(عــــن شــ

بـن محمـد العـالم اإلمـامي ضـياء الـدين أبـو القاسـم العـاملي              هو علي بن محمد بن مكـي        )١(
.الجزّيني

فــي ) الــشاطبية(وقــرأ عليــه ) هـــ٧٨٦المتــوفى (روى عــن أبيــه الفقيــه المجتهــد الــشهيد األول  
.رضي الدين محمد وجمال الدين الحسن: القراءات وقد أجاز له وألخويه

جليـل القـدر ثقـة وصـنّف شـرحاً علـى       كـان فاضـالً محققـاً صـالحاً ورعـاً         : (قال الحر العـاملي   
...).القواعد

ـ   ١٧١، ص ٩ج: ؛ موسوعة طبقـات الفقهـاء     ....توفي ضياء الدين سنة ست وخمسين وثمانمائة       ــ
١٧٢.

محمد بن مكي بن محمد بن حامـد هـو   : الشهيد األول هو: (قال العالمة الطهراني رحمه اهللا )٢(
ن جمال الدين مكـي بـن محمـد بـن حامـد      الشيخ السعيد شمس الدين أبو عبد اهللا محمد ب     

ىجمـاد ٩بن أحمد النبطي العاملي الجزيني الشهيد بقلعة من قالع دمشق يـوم الخمـيس،        ا
بخريـت طريـق    ) المقـاييس (هــ، عـن اثنتـين وخمـسين سـنة وصـنفه صـاحب               ٧٨٦األولى  

، فـضله أشـهر مـن أن يـذكر    : التحقيق، السارح في مسارح العرفـاء المتـألهين وفـي اللؤلـؤة           
.يتبحر في العقليات والنقليات، وفي المستدرك، تاج الشريعة وفخر الشيعة

هـ، وارتحل إلى العراق أوان بلوغه ثم كتب إليه علي بن مؤيـد ملـك خراسـان            ٧٣٤ولد بجزين   
دمـشقية، وبعثـه   يتمكن من ذلك وألف له اللمعة ال     كتاباً يطلب منه النزول إلى خراسان فلم      

محمد اآلوي، إليه تنتهي جملة طرق من االجـازات وهـو يـروي       إليه بواسطة شمس الدين     
وأمــا : وقـال فــي إجازتـه البـن الخـازن    ... االجـازة عـن جمـع كثيـر مــنهم فخـر المحققـين      

هم بمكـة  ئمصنفات أهل السنة ومروياتهم فإني أروي عن نحو من أربعين شـيخاً مـن علمـا             
طبقات أعالم الشيعة، القـرن    والمدينة وبغداد ومصر ودمشق وبيت المقدس ومقام الخليل؛         

.٢٠٧ــ ٢٠٥، ص٣، مجلد٤ج: الثامن

وبما تقدم عرفت أن الشهيد األول أجاز البنـه والبـن الخـازن وقـد روى هـو عـن أسـتاذه فخـر                
.المحققين محمد بن الحسن
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٤١

ــيِخِه  ــا(عـــــن شـــ ــِر المحقِّقينـــ ــي)فَخْـــ ــدقِّقينا األلمعـــــ ــدى المـــــ )١(لـــــ

ــة   ــِدِه العالّمــــ ــيِخِه والــــ ــن شــــ ــى مقامـــــه   عــــ ــع رب العلـــ ــا رفَـــ )٢(يـــ

ـ  ٦٨٢(فخر المحققين   )١( هو محمد ابن العالمة الكبيـر الحـسن بـن يوسـف بـن علـي بـن        ) هـ٧٧١ـ
).فخر المحققين(سدي الفقيه المجتهد فخر الدين أبو طالب الحلي المشهور بـالمطهر األ

ولد بالحلة في جمادى األولى سنة اثنتين وثمانين وستمائة وعني به أبوه الذي مأل الـدنيا ذكـره              
نهايــة األحكــام فــي معرفــة (واهــتم بتعليمــه وأحــضره مجــالس درســه فــسمع عليــه كتابــه  

.خرىوقرأ عليه كتباً أ) األحكام

والحت عليه أمارات الـذكاء ونبـغ وتبحـر فـي الفقـه وعـرف غوامـضه وبـرع فـي سـائر علـوم                    
.الشريعة حتى نال رتبة االجتهاد وهو ال يزال في مقتبل العمر

هــ وخلفـه فـي    ٧٢٦واقرأ في حياة أبيه وأجاز لجماعة ثم تصدر للتدريس بعـد وفاتـه فـي سـنة              
.مجلسه ببلدته الحلة وتخرج به جماعة

عالمـة الـدنيا بحـر العلـوم وطـود العلـى وقـال الـسيد         : ى عنه الفيروز آبادي اللغوي وقال فيه    رو
حالـه فـي   ... وجه من وجوه هذه الطائفة وثقاتها وفقهائهـا جليـل القـدر    : مصطفى التفريشي 

علو قدره وسمو مرتبته وكثرة علومه أشهر من أن يذكر أخذ عنه الـشهيد األول محمـد بـن       
الكافيـة الوافيـة فـي    : ، وصـنف كتبـاً منهـا   )إيـضاح الفوائـد  (عليه كتاب  مكي العاملي وقرأ  

فـي أربعـة   ) إيضاح الفوائـد فـي شـرح القواعـد    (وله شروح على كتب والده منها   ... الكالم
أجزاء، وكان والده قد صنّف إجابة اللتماسـه كتبـاً كثيـرة وطلـب منـه فـي وصـية لـه بـأن                       

.ده فيها من الخطأيكمل ما لم يتم من كتبه وأن يصلح ما يج

توفي فخر المحققين في جمـادى اآلخـرة سـنة إحـدى وسـبعين وسـبعمائة؛ موسـوعة طبقـات                  
.١٩٢ــ ١٩١، ص٨ج: الفقهاء

ـ  ٦٤٨(العالمة الحلي   )٢( هو الحسن بن يوسف بـن علـي بـن المطهـر األسـدي شـيخ       ) هـ٧٢٦ـ
يـة  آالعالمـة الجليـل وب  اإلسالم المجتهد اإلمامي الكبير جمال الدين أبو منصور المعروف ب         

اهللا وبابن المطهر ولد في شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وسـتمائة أخـذ عـن والـده الفقيـه                
!
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٤٢

ــدقّق  عـــــن شـــــيِخِه أي خالَـــــه المحقـــــق ــاذِق المـــ ــِر والحـــ )١(ذي النَظَـــ

"
المتكلم سديد الدين يوسف وعن خاله شيخ اإلمامية المحقق الحلي الذي كان لـه بمنزلـة                
األب الشفيق فحظي باهتمامـه ورعايتـه وأخـذ عنـه الفقـه واألصـول وسـائر علـوم الـشريعة           

.الزم الفيلسوف نصير الدين الطوسي مدة واشتغل عليه في العلوم العقلية ومهر فيهاو

كمال الدين بـن ميـثم البحرانـي وعلـي بـن موسـى بـن             : وقرأ وروى عن جمع من العلماء منهم      
.طاووس، كما أخذ عن جماعة من أهل السنة

مـن تـصنيفاته الحكميـة    وبرع وتقدم وهو ال يزال في مقتبل العمر على العلماء والفحول وفـرغ             
سنة ودرس وأفتى وتفرد بالزعامـة  ) ٢٦(والكالمية وأخذ في تحرير الفقه قبل أن يكمل له          

وأحدثت تصانيفه ومناظراته هزّة كان من آثارها تشيع الـسلطان محمـد خدابنـده أولجـايتو        
يقـا ونقـداً   وعدد من األمراء والعلماء وتداول كتبه في المحافل العلمية تدريسا وشرحاً وتعل        

وازدهار الحركة العلمية في الحلة واستقطابها للعلماء من شتى النواحي قـال فيـه الـصفدي                 
عالم الـشيعة وفقـيههم صـاحب التـصانيف       : (... كذا قال : اإلمام العالمة ذو الفنون المعتزلي    

).وكان إماماً في الكالم... وكان يصنف وهو راكب... التي اشتهرت في حياته

عالم الشيعة وإمامهم ومصنفهم وكان آية في الذكاء، وكـان  ) لسان الميزان(ر في   وقال ابن حج  
.مشتهر الذكر حسن األخالق

ولـده محمـد   : روى عن العالمـة طائفـة وقـصده العلمـاء مـن البلـدان لألخـذ عنـه ومـن هـؤالء                    
.٧٩ــ ٧٧، ص٨ج: ؛ موسوعة طبقات الفقهاء)فخر المحققين(المعروف بـ

الحلي أجاز ولده فخر المحققين وهـو أي العالمـة أخـذ عـن المحقـق خالـه           إذن العالمة   : أقول
.وهذا ما وجدنا في سند حديث الكساء برواية الزهراء عليها السالم

الـشريعة أول مـن فـتح بـاب     يهو المحقق بقول مطلق شـيخ الـشيعة ومحيـ       : المحقق الحلي )١(
فيه تأمـل  : ي المسائل الفقهية بقوله التحقيق بالنظر الدقيق وأشار إلى مواضع النظر والتأمل ف        

...وفيه تردد وقوله تارة على األصح

التاسع من مشايخ آيـة اهللا العالمـة خالـه األكـرم وأسـتاذه األعظـم الرفيـع             : وقال العالمة النوري  
!
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٤٣

ــن ذاكمــــانَأي إبــــنيعــــن شــــيِخِه الحلّــــ ــه مــ ــاِرالفقيــ )١(العلمــــاكبــ

"
الشأن الالمع البرهان كشاف حقائق الشريعة بطرائف البيان لم يطمثهن أنس قبلـه وال جـان        

الحكماء شمس الفضالء وبدر العرفاء المنوه باسمه فـي قـصة الجزيـرة    رئيس العلماء وفقيه  
تكملـة  ... الخضراء الوارث لعلوم األئمة المعصومين عليهم السالم وحجتهم علـى العـالمين   

.٢٦٥ــ ٢٦٤، ص٢ج: أمل اآلمل
ين وسـتمائة وأخـذ العلـم عـن والـده الحـسن       تـ ولـد سـنة اثن  : وقال العالمة الـسبحاني حفظـه اهللا    

...ب الدين محمد بن جعفر بن هبة اهللا ابن نماونجي
وكان من أعاظم العلماء فقهاً وأصوالً وتحقيقاً وتصنيفاً ومعرفة بأقوال الفقهاء من اإلمامية ومـن       

ت رئاسـة الـشيعة   تهـ ناالمذاهب السنية ذاباع طويل في اآلداب والبالغة درس وأفتى وإليـه         
...اإلمامية في عصره

...م ابن أخته الحسن بن يوسف ابن المطهر المعروف بالعالمة الحليتخرج به خلق أبرزه
...شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام وهو أشهرها: وصنف من الكتب

.انتهى. توفي بالحلة في ربيع اآلخر سنة ست وسبعين وستمائة واجتمع لجنازته خلق كثير
.٥٨ــ ٥٥، ص٧ج: موسوعة طبقات الفقهاء

بن الفقيه األكبر محمد بن جعفر بن ابي البقـاء هبـة اهللا بـن      اهو جعفر   ) هـ٦٨٠حدود  : (... ماابن ن )١(
مـن بيـوت الحلـة    ) ابـن نمـا  (نما الربعي نجم الدين أبو القاسـم الحلـي المعـروف ـــ كأبيـه ـــ بــ              

) هــ ٦٤٥المتـوفى  (الفقهاء أخذ نجم الدين عن والده والمعروفة التي نبغ فيها العديد من العلماء       
.وغيره وواظب على طلب العلم حتى صار من كبار علماء اإلمامية فقيها، مؤرخاً فصيحا

بن المطهـر الحلـي وكمـال الـدين علـي بـن الحـسين بـن                االعالمة الحسن بن يوسف     : أخذ عنه 
). هــ ٧٢٣المتـوفى   (حماد الليثي الواسطي وعبد الرزاق بن أحمد المعروف بـابن الفـوطي             

ين محمد بن الحـسن بـن محمـد بـن المهتـدي باإلجـازة العامـة سـنة                  وروى عنه جمال الد   
منهج الشيعة في فضائل وصي خاتم الشريعة، أخذ الثـار فـي       : وصنف من الكتب  ). هـ٦٧٠(

توفي سـنة ثمـانين     )... مطبوع(ومثير األحزان ومنير سبل األشجان      ) مطبوع(أحوال المختار   
.٦٠ــ ٥٩، ص٧ج: موسوعة طبقات الفقهاء. انتهى. وستمائة
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٤٤

)١(لعجلـــــــيأمـــــــصنِِّف الـــــــسرائِر يالفقيـــِه الحلّـــ بـــن إدريـــس اعـــن 

ــيِخعـــن ــيِهشـ ــيالطوسـ ــانيأعنـ )٢(الكــسا اليمــانيهــِلايــروي حــديثَالثـ

ـ  ٥٤٣حدود  (ابن إدريس الحلي  )١( هـو محمـد بـن إدريـس بـن أحمـد بـن إدريـس         ) هـ٥٩٦ـ
محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الفقيـه اإلمـامي أبـو عبـد اهللا العجلـي الحلـي               : وقيل

مولده حدود سـنة ثـالث وأربعـين وخمـسمائة أخـذ        . مصنف السرائر ويعرف بابن إدريس    
هيم بن إسحاق البحرانـي والـسيد شـرف شـاه بـن محمـد الحـسيني        عن الفقيه راشد بن إبرا  

وكان متبحراً في الفقه محققاً ناقداً متقـد الـذهن ذا بـاع طويـل فـي االسـتدالل                 ... األفطسي
ال أقلـد إالّ الـدليل الواضـح        : الفقهي والبحث األصولي باعثاً لحركة التجديد وكـان يقـول         

لـه بالحلـة شـهرة    : رأس الـشيعة والعالمـة وقـال   » سـيره «وصفه الذهبي في   . والبرهان الالئح 
ولـم يكـن للـشيعة    .. كبيرة وتالمذة وقال في تاريخ اإلسالم كان عديم النظير في علم الفقه   

.في وقته مثله

فـضالء الـشيعة والعـارف بأصـول الـشريعة وقـد تجـاوزت شـهرة ابـن           مـن   كـان   : وقال الفوطي 
عصره وتبـادل معهـم الرسـائل بـشأن         إدريس حدود مدينته وعرف بين علماء الفريقين في       

بحث بعض مسائل الفقه ومناقشتها كما تلمذ على يده جماعة من العلماء منهم السيد فخـار       
تـوفي بالحلـة سـنة ثمـان     ... بن معد الموسوي ومحمد بن جعفر بـن محمـد بـن نمـا الحلـي      

.وتسعين وخمسمائة وله بها مرقد كبير معروف

.٢٥٠ــ ٢٤٨، ص٦ج: موسوعة طبقات الفقهاء

هو محمد بن علي بـن حمـزة عمـاد الـدين أبـو جعفـر الطوسـي          ) هـ٥٦٠حياً  (... ابن حمزة   )٢(
المشهدي المعروف بابن حمزة وبأبي جعفر المتأخر لتأخره عـن الـشيخ الطوسـي المتـوفى      

هـ والمشارك له في االسم والكنية والنسبة كان ابـن حمـزة مـن كبـار الفقهـاء متكلمـاً              ٤٦٠
، )مطبــوع(ف كتبــاً منهـا الوســيلة إلـى نيـل الفــضيلة مطبـوع، ثاقــب المناقـب      واعظـاً وصـنّ  

الواسطة، الرائع في الشرائع ومسائل الفقه وكتابـه الوسـيلة إلـى نيـل الفـضيلة كتـاب فقهـي         
فتوائي يشمل على جميع أبواب الفقه وهو على غرار الرسائل العملية المعروفة فـي عـصرنا     

موسـوعة طبقـات   . ة ونقل منه كل من تأخر عن عصر مؤلفـه وقد اعتمد عليها علماء اإلمامي    
!
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٤٥

ــهر    ــِن ش ــدراني اب ــيِخِه المازن ــن ش ــر )١(ع ــِر فــــي كُــــلِّ خَبــ العــــارِف الخبيــ

   عـــن شـــيِخِه أبـــي علـــي الــــــنَّذاك االطبرســـي عظــــــيم ر٢(ِسفَلمفــــــس(

"
.٢٨٤، ص٦ج: الفقهاء

وتوفي بكربالء ودفن في خارج باب النجف في البقعة التـي  : ٤، ص ٥ج: وقال صاحب الذريعة  
يزار فيها ينقل عنه العالمـة التـوبلي فـي مدينـة المعجـزات والـشيخ يوسـف البحرانـي فـي                 

...كشكوله
هو محمد بن علي بن شهر آشوب بن أبـي نـصر بـن أبـي     ) هـ٥٨٨ــ ٤٨٨(ابن شهر آشوب    )١(

الجيش العالم الرباني أبو جعفر السروي المازندراني الحافظ يلقـب رشـيد الـدين ويعـرف               
.بابن شهر آشوب ولد في جمادى اآلخرة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة

من جـده شـهر آشـوب    وعني بطلب العلم فحفظ القرآن وهو ابن ثماني سنين وسمع في صغره   
وروى عن طائفة من مشائخ الفريقين وتفقـه وبـرع فـي علـوم القـرآن والحـديث والعربيـة               

...وغيرها وصنف بها
شتهر ببلدة مازندران فخافه واليها فأمره بالخروج منها فهـاجر إلـى بغـداد فـوعظ بهـا                اوكان قد   

يف والتـدريس والـوعظ   ولقي قبوالً وذاع صيته ثم انتقل إلى حلب فـسكنها واشـتغل بالتـأل    
.إلى أن توفي بها في شعبان سنة ثمان وثمانين وخمسمائة

سـنين وبلـغ النهايـة    يأحد الشيوخ الشيعة حفظ القرآن وله ثمان: قال الصفدي في حق المترجم  
في أصول الشيعة كان يرحل إليه من الـبالد ثـم تقـدم فـي علـم القـرآن والغريـب والنحـو                

في ببغداد فأعجبه وخلع عليـه وقـال شـمس الـدين محمـد بـن       ووعظ على المنبر أيام المقت    
كان إمام عصره وواحد دهره والغالب عليه علم القرآن والحـديث         : علي الداودي المالكي  

وهو عنـد الـشيعة كالخطيـب البغـدادي ألهـل الـسنة فـي تـصانيفه فـي تعليقـات الحـديث                  
...ع العلم كثير الفنونورجاله ومراسيله ومتفقه ومفترقه إلى غير ذلك من أنواعه واس

.٢٨٦ــ ٢٨٥، ص٦ج: موسوعة طبقات الفقهاء
ـ   ٤٧٠قبل  (الطبرسي  )٢( هو المفسر الكبير العالمة الفضل بن الحسن بن الفـضل، أبـو     ) هـ٥٤٨ـ

!
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٤٦

)١(فقيــــِه آِل المــــصطفى الــــشُموسِ  الطوســــيه أبــــي علــــيعــــن شــــيِخ

"
المـشهور  ) مجمـع البيـان فـي تفـسير القـرآن     (الـدين مـصنف    نعلي الطبرسي الملقّب بأمي   

.مولده في عشر السبعين وأربعمائة
أبي علي بن أبي جعفر الطوسي، وأبي الوفاء عبد الجبار بن عبد اهللا المقـرئ الـرازي             : ى عن رو

...يومحمد بن الحسن القصبي الجرجان
وكان من اجالء علماء اإلمامية فقيها محدثاً متبحراً في التفسير عمدة فيه محققاً لغويـاً ذا معرفـة            

.بعلوم أخرى
البيان، الكاف الشاف مـن كتـاب الكـشاف وجوامـع          مجمع: صنّف في التفسير ثالثة كتب هي     

.الجامع ويعبر عنه بالوسيط
...وله أيضاً االختيار في المقتصد في النحو لعبد القاهر الجرجاني

قال أبو الحسن البيهقي في تاريخ بيهق، وتصانيفه ــ يعني تصانيف الطبرسي ـــ كثيـرة والغالـب          
رتبـة مـن الكتـب فـان اختيـار الرجـل يـدل علـى           على تصانيفه االختيار واالختيـار أعلـى م       

ثم قال وفي علوم الحـساب والجبـر والمقابلـة كـان المـشار إليـه ولـه أشـعار كثيـرة            ... عقله
أنشأها أيام الصبا وكان أبو علي الطبرسي قد انتقل من مدينة مـشهد إلـى بيهـق سـنة ثـالث          

.ن وفاتهيلى حبيهق إبوعشرين وخمسمائة ففوضت إليه مدرسة باب العراق وأقام 
.انتهى... روى عنه جماعته من العلماء منهم ولده أبو نصر الحسن ومحمد بن علي بن شهر آشوب

.٢٢٦ــ ٢٢٥، ص٦ج: موسوعة طبقات الفقهاء
وقـال ابـن شـهر آشـوب فـي معـالم       ... ن عـين لـه تـصانيف    ثقة فاضـل ديـ    : ملوقال عنه أمل اآل   

.٢١٦، ص٢ج: لأمل األم.. شيخي أبو علي الطبرسي: العلماء
أقول تبين مما تقدم من ترجمة أمين اإلسالم الطبرسي ان ابن شهر آشـوب أخـذ عنـه وهـو أي           

.الطبرسي أخذ عن ابن شيخ الطائفة الطوسي أي الحسين بن محمد بن الحسن الطوسي
هو الحسن بن فقيـه الـشيعة أبـي جعفـر محمـد بـن الحـسن           ) هـ ٥١٥ــ بعد   (... أبو علي الطوسي    )١(

.سي يلقب بالمفيد وبالمفيد الثاني مقابل المفيد األول محمد بن محمد بن النعمانالطو
وقرأ عليه جميع تصانيفه وروى عنه وعـن سـالّر بـن عبـد     ) هـ٤٦٠المتوفى سنة (تلمذ على أبيه   

!
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٤٧

 ــي ــيِخِه الطوس ــن ش ــيِخع ــةْش ــه )١(الطائف ــم مخالفَـــ ــالِخالِف أفْحـــ مـــــن بـــ

"
وكان من كبار العلماء فقيها محدثاً راوية لالخبـار اثنـى عليـه ابـن حجـر                ... العزيز الديلمي 

).النجف األشرف(يه الشيعة وامامهم بمشهد علي رضي اهللا عنه في فق: وقال فيه
الشيعة إليه إلى العـراق وحملـوا عنـه وكـان ورعـاً عالمـاً متألهـا          فرحلت طوائ : وقال الصفدي 

.كثير الزهد وبين عينيه كركبة العنز من أثر السجود وكان يسترها اثنى عليه السمعاني
در بـن سـيف بـن بـدر العرنـي وأردشـير ابـن أبـي الماجـد              بـ : قرأ عليه طائفة من الفقهـاء مـنهم       

...وإسماعيل بن محمود بن إسماعيل الجلبي
وقـد نـسبت   .. ألبيـه ) األمـالي (وكان يحدث بمشهد أمير المؤمنين عليه السالم وقد روى كتاب          

...ألبيه أبي جعفر) النهاية(ألبي علي تصانيف هي شرح 
.حاديثوروى له الشهيد األول في أربعينه عدة أ

.مات في حدود الخمسمائة: قال ابن حجر
لتلميذه العمـاد  ) بشارة المصطفى(كما في مواضع من   ) هـ٥١٥(انه كان حياً في سنة      : وقال غيره 

.٧٩ــ ٧٨، ص٦ج: موسوعة طبقات الفقهاء. الطبري
هـو محمـد بـن الحـسن بـن علـي الـشيخ أبـو جعفـر الطوسـي           ) هــ  ٤٦٠ــ   ٣٨٥(الشيخ الطوسي   )١(

مصنف تهذيب األحكام واالستبصار وهما مـن الكتـب األربعـة عنـد     ) شيخ الطائفة (عروف بـ الم
اإلمامية التي عليها مدار االستنباط ولد في طوس سنة خمس وثمـانين وثالثمائـة وارتحـل إلـى                
بغداد سنة ثمان وأربعمائة واستوطنها وأخـذ مـن الـشيخ المفيـد والزمـه واسـتفاد منـه كثيـراً ثـم            

الشريف المرتضى وحظـي بعنايتـه وتوجيهـه لمـا ظهـر عليـه         ) هـ٤١٣سنة  (اة المفيد   الزم بعد وف  
من النبوغ والتفـوق وعـين لـه أسـتاذه المرتـضى اثنـي عـشر دينـاراً فـي كـل شـهر ولمـا تـوفي                           

.استقل الطوسي بالزعامة الدينية وارتفع شأنه وذاع صيته) هـ٤٣٦سنة (المرتضى 
أبو عبد اهللا الحـسين بـن عبيـد اهللا الغـضائري وأبـو           : نهمروى المترجم عن طائفة من المشايخ م      

...عبد اهللا أحمد بن عبد الواحد البزار المعروف بابن عبدون
وكان الطوسي من بحور العلم متوقد الذكاء عالي الهمـة واسـع الروايـة كثيـر التـصنيف جليـل              

ول والكـالم واألدب  باإلخبار والرجال والفقه واألصـ    اًعارف اًالقدر عظيم المنزلة ثقة صدوق    
!
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٤٨

"
وجميع الفضائل تنسب إليه صنف في كل فنون اإلسالم وهو المهذب للعقائد في األصول              

.والفروع
كـان شـيخ الطائفـة فـي       ): أحـد كبـار علمـاء الـسنة       (وقال الشيخ محمد أبو زهرة المصري       

عصره غير منازع وكتبه موسوعات فقهية وعلمية وكان مع علمه بفقه اإلماميـة وكونـه              
فقه السنة وله في هذا دراسات مقارنـة كـان عالمـاً فـي األصـول      بر رواته على علم  أكب

البـد أن نـذكر تقـديرنا العلمـي لـذلك العـالم             : على المنهاجين اإلمامي والـسني وقـال      
العظيم وال يحول بيننا وبين تقديره نزعته الطائفية أو المذهبية فان العالم يقدر لمزايـاه          

.هالعلمية ال آلرائه ونحلت
وكان الشيخ الطوسي ــ كما أسلفنا ــ مقيماً ببغداد وكانت داره منتجعاً لـرواد العلـم وبلـغ األمـر         

.من اإلكبار له ان جعل له القائم بأمر اهللا العباسي كرسي الكالم واإلفادة
) هــ ٤٤٧(ولما أورى السلجوقيون نار الفتنة المذهبية وأغـروا العـوام بالـشر أحرقـت فـي سـنة،            

الشيعة التي أنشأها أبو نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة البـويهي ثـم توسـعت          مكتبة  
.الفتنة فشملت الطوسي نفسه فاضطر إلى مغادرة بغداد والهجرة إلى النجف األشرف

فيها نهبت دار أبي جعفر الطوسي بـالكرخ وهـو   ): هـ٤٤٩(في حوادث سنة    : قال ابن األثير  
ا وكان قد فارقها إلى المشهد الغروي وفي النجـف األشـرف   فقيه اإلمامية وأخذ ما فيه   

اشتغل شيخ الطائفة بالتدريس والتأليف والهدايـة واإلرشـاد ونـشر علمـه بهـا فـصارت             
النجف منذ ذلك الوقت وحتى هذا اليوم مركـزاً للعلـم وجامعـة كبـرى لإلماميـة وقـد                  

ــة اآلالف مــن العلمــاء فــي   ــسنين المتطاول الفقــه والتفــسير تخــرج منهــا خــالل هــذه ال
.والفلسفة واللغة وغير ذلك

وللطوسي تصانيف كثيـرة منهـا المبـسوط فـي فـروع الفقـه كلهـا ويـشتمل علـى ثمـانين كتابـاً                    
.اإليجاز في الفرائضوأصول الفقه والعدة في النهاية في الفقه، و

داره توفي في النجف األشرف في الثاني والعشرين من المحرم سنة ستين وأربعمائة ودفن فـي          
ثم تحولت الدار بعده مسجداً في موضعه اليوم حسب وصيته وهـو مـزار يتبـرك بـه النـاس                 

.ومن أشهر مساجد النجف
.٢٨٣ــ ٢٨١، ص٥ج: موسوعة طبقات الفقهاء
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٤٩

   دـــــسدعـــــن المفيـــــد شـــــيِخِه الم  ـــــــدلَـــــــِم النّحريـــــــِر والمؤي١(الع(

ـ   ٣٣٦(الشيخ المفيد   )١( هو محمد بن محمد بن النعمـان بـن عبـد الـسالم الحـارثي،         ) هـ ٤١٣ـ
.المعروف بابن المعلم ثم اشتهر بالمفيدأبو عبد اهللا العكبري البغدادي 

التابعة لعكبرا على مقربة من بغـداد ثـم   ) سويقة ابن البصري(في قرية   ٣٣٨: وقيل ٣٣٦ولد سنة   
انتقل به أبو ــ وهو صبي ــ إلى بغداد للتحصيل فاشتغل بالقراءة على أبـي عبـد اهللا الحـسين        

ي الجيش الذي اقترح عليه أن يحـضر  بن علي المعروف بالجعل ثم على أبي ياسر غالم أب         ا
.درس المتكلم الشهير علي بن عيسى الرماني المعتزلي ففعل

روى المفيد عن طائفة من كبار المشايخ منهم القاضي أبو بكر محمـد بـن عمـر الجعـابي وأبـو            
والـشيخ الـصدوق وكـان    .. وجعفر بـن محمـد بـن قولويـه    ... غالب أحمد بن محمد الرازي    

حدثين في عصره مقدما فـي علـم األصـول مـاهراً فـي المنـاظرة والجـدل        شيخ الفقهاء والم 
عارفاً باألخبار واآلثـار كثيـر الروايـة والتـصنيف وكـان لـه مجلـس فـي داره بـدرب ربـاح             

             ج بـه جماعـة وبـرع فـي المقالـة         يحضره خلق كثير من العلمـاء مـن سـائر الطوائـف فتخـر
.له على كل إمامي منة: اإلمامية حتى كان يقال

أستاذنا وشـيخنا فـضله أشـهر مـن أن يوصـف فـي الفقـه والكـالم               : ال أبو العباس النجاشي فيه    ق
.والرواية والثقة والعلم

ويعد المفيد أول من ألف ــ من اإلمامية ــ في أصول الفقه بشكل موسع ولـه فـي هـذا المجـال               
...رسالة نقلها تلميذه الكراجكي في كتابه في كنز الفوائد

الشريفان الرضي والمرتضى، أبو العباس النجاشي أبـو جعفـر    : ى عنه جماعة منهم   وتفقّه به ورو  
الطوسي أبو يعلى محمد بن الحسن بن حمـزة الجعفـري وهـو صـهره، القاضـي أبـو الفـتح           

علمه الجم فضائل نفيـسة فكـان قـوي الـنفس      ىلإوقد جمع المفيد باإلضافة     ... الكراجكي
لـصوم مـا كـان ينـام مـن الليـل إال هجعـة ثـم يقـوم          كثير البر، عظيم الخشوع في الصالة وا  

.يصلي أو يطالع أو يدرس أو يتلو القرآن

...توفي ببغداد سنة ثالث عشرة وأربعمائة وكان يوم وفاته يوماً مشهوداً

.٣٣٧ــ ٣٣٤، ص٥ج: موسوعة طبقات الفقهاء
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٥٠

   ــي ــه ذاك القمــ ــن ابــــِن قولَويــ ــي القمــي  )٢(عــن الكلينــي )١(عــ )٣(عــن عل

ـ   ٢٩٠حدود  (ابن قولويه   )١( بن قولويه، أبـو  هو جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى     ) هـ ٣٦٨ـ
كان أحد رجـاالت الـشيعة وأجالّئهـم فـي       » كامل الزيارات «القاسم القمي صاحب كتاب     

الفقه والحديث كثير التصنيف جميل الذكر قرأ عليه الشيخ المفيد الفقه ومنه حمـل وكـان    
كثير الرواية فقد روى بإسناده عن أئمة أهل البيـت علـيهم الـسالم نحـو خمـسمائة وسـبعة               

أبـوه، والكلينـي كثيـراً ومحمـد بـن عبـد اهللا بـن          : ها عن جمع من الـشيوخ مـنهم       موارد روا 
... توفي سنة ثمان وستين وثالثمائة... جعفر الحميري

.١٢٤ــ ١٢٢، ص٤ج: موسوعة طبقات الفقهاء

ـ  (... الكليني  )٢( هو محمد بن يعقوب بن إسحاق، ثقة اإلسالم وشيخ المحـدثين أبـو          ) هـ٣٢٩ـ
أحد الكتب األربعـة عنـد الـشيعة        ) الكافي(لرازي البغدادي صاحب كتاب     جعفر الكليني ا  

عاش في عصر السفراء األربعة لإلمام المهدي ــ عجل اهللا تعالى فرجه الشريف ـــ      . اإلمامية
طلب الحديث وروى عن طائفة من علماء مدرسة أهل البيت عليهم السالم ثم عـال            بوعني  

روى . الري ثم نزل بغداد في أواخر عمره وحـدث بهـا   شأنه ولمع نجمه فصار شيخ الشيعة ب      
وأكثـر رواياتـه    .. عن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي ومحمد بن يحيـى العطـار األشـعري              

.عن علي بن إبراهيم ومحمد بن يحيى العطار

وقـد انتهـت إليـه رياسـة فقهـاء اإلماميـة فـي أيـام         ...روى عنه أبـو القاسـم جعفـر بـن قولويـه و       
وقال ابن األثير ــ وقد عده من مجددي اإلمامية على رأس المائة الثالثة ــ اإلمـام          . ..المقتدر

...على مذهب أهل البيت، عالم في مذهبهم كبير فاضل مشهور

حـديثاً ويـشتمل   ) ١٦١٩٩(في عـشرين سـنة وعـده أحاديثـه     ) الكافي(صنف أبو جعفر الكليني  
النواهي والسنن واآلداب واآلثار وحملـة  ووامر  على ثالثين كتاباً في الشرائع واألحكام واأل      
.توفي ببغداد سنة تسع وعشرين وثالثمائة... الحديث يستندون إليه في الفتيا واالستنباط

.٤٨٠ــ ٤٧٨، ص٤ج: موسوعة طبقات الفقهاء

هو علي بن إبراهيم بـن هاشـم، أبـو الحـسن     ) هـ٣٠٧ــ كان حياً (... علي بن إبراهيم القمي  )٣(
صاحب التفسير المعروف بتفسير القمـي وشـيخ ثقـة اإلسـالم الكلينـي سـمع فـأكثر             القمي

!
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٥١

ــن ــراهيم اشـــيِخِه عـ ــِههاشـــمنجـــِلبـ ــرٍ وجيــــ ــٍم وكبيــــ ــالمقــــ )١(عــــ

"
محمـد بـن   : روى عن علـي بـن إبـراهيم   .. وصنّف كتباً أخذ العلم عن أبيه وروى عنه كثيراً       

...يعقوب الكليني كثيراً ومحمد بن موسى بن المتوكل

: ث، ثبتـاً فيـه صـنف كتبـاً منهـا         وكان من أعالم الفقهاء والمحدثين مفسراً، مؤرخاً، كثير الحدي        
،األنبيــاء،التفـسير، الناسـخ والمنـسوخ، أخبـار القـرآن ورواياتـه، قـرب اإلسـناد، المغـازي         

...فضائل أمير المؤمنين عليه السالم

وله في الكتب األربعة روايات كثيرة بلغت سبعة آالف ومائة وأربعين مـورداً منهـا سـتة آالف              
.. ن أبيه إبراهيم بن هاشمتين وأربعة عشر مورداً عائوم

.٢٦٦ــ ٢٦٥، ص٤ج: موسوعة طبقات الفقهاء

علـي  هو المحدث أبو إسـحاق القمـي والـد    ) هـ٢٤٧ــ كان حياً قبل    (.... إبراهيم بن هاشم    )١(
.بن إبراهيم صاحب التفسير المعروف بتفسير القمي قيل انه تلميذ يونس بن عبد الرحمنا

أبي ثمامة صاحب أبي جعفر الثاني عليـه الـسالم وأبـي جريـر          أبي إسحاق الخفاف و   : روى عن 
...وأحمد بن محمد بن أبي نصر... بن إدريس صاحب موسى بن جعفر عليه السالما

أحمد بن إدريس وسعد بـن عبـد اهللا وعبـد اهللا بـن جعفـر الحميـري وابنـه علـي بـن                   : روى عنه 
...إبراهيم وأكثر عنه

إلـى قـم وهنـاك نـشر أحاديـث أهـل البيـت علـيهم الـسالم           وكان إبراهيم قد انتقل من الكوفـة        
وفتاواهم فهـو أول مـن نـشر أحاديـث الكـوفيين فـي قـم وهـذا يـنم عـن إحـساسه العميـق              
بمسؤوليته تجاه نشر العلم وتبليغ أحكام اهللا عز وجل وحرصه الكبير على نشر فضائل أهـل         

.البيت عليهم السالم

ــ  ــسالم وع ــه ال ــام الرضــا علي ــث   أدرك اإلم ــن أصــحابه وروى كمــاً هــائالً مــن األحادي د م
والروايات عن أصحاب األئمة عليهم السالم حتى انه ال يوجد في الرواة من يدانيه في      

ه بمختلف األبواب الفقهيـة وقـد    ئثراإكثرة الرواية وال من يساويه في إغناء الحديث و        
م ستة آالف وأربعمائـة  بلغ ما جاء في إسناده من الروايات عن أهل البيت عليهم السال     

!
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٥٢

ـــــعـــــنــيِخِه أحم ــِف الِقـــــ  )١(ٍد البزنطـــــيشـــ ــدِل حليـــ ــِة العـــ سِطالثقـــ

"
وأربعة عشر مورداً حيث روى عن مـشايخ كثيـرة يبلـغ عـددهم زهـاء المائـة والـستين          
شخصاً وهذا يدلك بوضوح على سعة علمه وفقاهته ومدى حفظه ونباهتـه ناهيـك عمـا         

قضايا أمير المؤمنين عليه السالم والنوادر يرويهـا عنـه الحـسن بـن             : ألّفه من كتب منها   
.حمزة الطبري

إذن إبراهيم بن هاشم يروي عن احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وقد أخذ عنه ولده علـي               
.بن إبراهيم القميا

السكوني بالوالء أبو جعفر الكـوفي المعـروف   ... هو أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر   )١(
ن عظـيم  بالبزنطي لقي اإلمامين ابا الحسن الكاظم وأبـا الحـسن الرضـا عليهمـا الـسالم وكـا       

المنزلة عندهما مختصاً بهما سمع منهما الفقه والحديث وروى عنهمـا وكـذا أدرك الجـواد     
.عليه السالم وروى عنه

وروى أيضاً عن أبي بصير وأبي المعـزاء وعلـي بـن أبـي حمـزة وأبـان بـن عثمـان وأحمـد بـن                      
بـد اهللا  أبوع: وقد أنهى بعضهم مشائخه إلـى مائـة وخمـسة عـشر نفـساً روى عنـه                ... المبارك

البرقعي وابن أبي نجران وإبراهيم بن هاشم وأحمد بـن أبـي عبـد اهللا البرقعـي وأحمـد بـن                    
...محمد بن عيسى

وكان من فقهاء الشيعة األجالء ومحـدثيهم الثقـات وأحـد أصـحاب اإلجمـاع الـذين أجمعـت          
ثـة  الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم واإلقرار لهم بالفقـه والعلـم بـل أحـد المـشايخ الثال               

كتـاب  : الذي قيل في حقهم انهم ال يرون وال يرسلون إالّ عـن ثقـة ولـه فـي الكتـب أيـضاً         
الجامع رواه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطـاب وكتـاب النـوادر رواه عـن يحيـى بـن                  

.زكريا بن شيبان وكتاب نوادر آخر رواه عن أحمد بن هالل

عليهم الـسالم تبلـغ ألفـاً وخمـسين مـورداً      كما وقع في إسناد كثير من الروايات عن أهل البيت   
.تينائتوفي سنة إحدى وعشرين وم

.٩٨ــ ٩٥، ص٣ج: موسوعة طبقات الفقهاء
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٥٣

ــن ــيخِه عــ ــِنأشــ ــِم بــ ــىلقاســ ــضى يحيــ ــين وممـــ ــِه هـــ ــر فيـــ )١(واألمـــ

أنه الظاهر هـو القاسـم بـن يحيـى      ) أ(القاسم بن يحيى الجالء الكوفي ذكر بعض المحققين       )١(
بيـان   وقد ضعفه العالمـة وتوقـف صـاحب معـين النبيـه فـي             «: الراشدي وليس غيره ثم قال    

لكـن ضـعفه   «: حيـث ال يعلـم مأخـذه فقـال        رجال من ال يحضره الفقيه في هذا التـضعيف        
يـه بمجـرده مـشكل مـع انـه مـن أهـل        إلفاإلصـغاء داود وال نعلـم مأخـذه    ابنالعالمة وتبعه   

الكتب وذي التصانيف واعتماد المعتبرين محنة إبراهيم بـن هاشـم وأحمـد بـن محمـد بـن          
المة فـي التـضعيف هـو ابـن الغـضائري اال ان المـولى الوحيـد          عيسى والظاهر أن مأخذ الع    

ان هذا كـالم ابـن   «: البهبهاني تأمل في ضعفه حيث أشار إلى ما في الخالصة للعالمة بقوله        
وال وثوق به ورواية األجل سيما مثل أحمد بن محمد بن عيـسى عنـه تـشير إلـى      ائريضالغ

فتاء بمضمونها يؤيـده ويؤيـد فـساد كـالم ابـن      االعتماد عليه بل والوثاقة وكثرة رواياته واإل  
الغضائري وعدم تضعيف شيخ من المشايخ العظام المـاهرين بـأحوال الرجـال إيـاه وعـدم                  
طعن من أحد ممن ذكره في مقام ذكره في ترجمته وترجمة جده وغيرهمـا والعالمـة تبـع        

ووافقـه العالمـة   ). ابن الغضائري بناء على جواز عثوره على ما لم يعثروا عليـه وفيـه مـا فيـه              
وأقـول ان سـكوت النجاشـي       «: المامقاني بقوله بعد نقله لكالم الوحيد البهبهاني رحمـه اهللا         

غلو مع عـدم بنـاء   وغيره عن تضعيفه مع كثرة خطأ ابن الغضائري في التضعيفات والرمي بال        
ل العالمة في الخالصة على التدقيق وامعان النظـر ربمـا يثبطنـا عـن اإلذعـان بـضعف الرجـ           

ويرغبنا في عده من الحسان لكفاية كثرة رواياتـه ونحوهـا ممـا ذكـره الوحيـد رضـوان اهللا           
تعالى عليه في ذلك بعد استفادة كونه إمامياً من عدم النجاشي والشيخ وقد أحـسن العالمـة           
المامقاني في اختيار الرجل من الحسان وهو أوفق بحال الرجل ومن روي عنـه واألمـر فيـه            

سلسلة فطاحل العلماء في سند الحديث معتمـدين علـى مـا أورد فـي الـسند             سهل إذا رأينا  
. انتهى. وسيكون على هذا النحو من التوجيه سند الحديث حسناً مقبوالً

.مقال العالمة السيد محمد علي الحلو فيه كفاية في بيان حال الرجل

ى، جمـاد ٢٤نـابيع العـدد   هو العالمة السيد محمد علي الحلو في مقال نُشر لـه فـي مجلـة الي           ) أ(
هـ وقد أوردنـا هـذا المقـال هنـا إليـضاح حـال القاسـم بـن         ١٤٢٩/ الثانية   ىاألولى ــ جماد  

.يحيى الجالء الكوفي الوارد في سند حديث الكساء
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٥٤

ــن ــا بــــ  عــ ــي أبــ ــيخِه أعنــ ــ)١(صيِرشــ ــنفَخُــــ ــديِرذْه مــــ ــِرِهغــــ الغزيــــ

ــن ــنِ  عــ ــاٍن بــ ــيِخِه أبــ ــبشــ يـــــصْعبوصـــــف مقاِمـــــِه الرفيـــــِع)٢(تغْلُــ

ذكر السيد الخوئي رحمه اهللا انه متى ما اطلقـت هـذه الكنيـة فانهـا مـشتركة بـين               : أبو بصير )١(
.ويحيى بن القاسم األسديليث بن البختري المرادي

فهو الفقيه أبو بصير او أبو بصير األصغر وقيـل أبـو محمـد    : اما ترجمة ليث بن البختري المرادي  
وكان من أجل الرواة فقهاً وعلماً ومـن ثقـات الـشيعة وأعالمهـم ووردت أخبـار        ... الكوفي

الـسالم هـؤالء   أشارت بفضله وسمو منزلته فهو أحد الذين قال فـيهم اإلمـام الـصادق عليـه         
مـا أجـد أحـداً أحيـا ذكرنـا إال زرارة وأبـو بـصير ليـث                : أمناء اهللا على حالله وحرامه وقال     

ومحمد بن مسلم وبريد ولوال هؤالء ما كان أحد يستنبط هذا ثم قال هـؤالء حفّـاظ الـدين             
.اآلخرةوأمناء أبي على حالل اهللا وحرامه وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في 

عد أبو بصير هذا ــ كما في قول ــ مـن الفقهـاء مـن أصـحاب البـاقر والـصادق عليهمـا الـسالم                    
.الذين أجمعت الشيعة على تصديقهم وانقادوا إليهم بالفقه

.٤٧٠ــ ٤٦٩، ص٢ج: موسوعة طبقات الفقهاء

سـحاق، الفقيـه   بن أبي القاسم واسـمه إ اأما ترجمة أبي بصير يحيى بن القاسم األسدي فهو قيل          
وكان مـن كبـار الفقهـاء،     ... أبو محمد : المحدث أبو بصير األسدي الكوفي وقيل في كنيته       

ثقة، وجيهاً، أخذ الفقه والحديث وسائر العلوم عن اإلمامين أبي جعفر الباقر وأبـي عبـد اهللا      
الصادق عليهما السالم وروى عنهما وعن اإلمام موسى بـن جعفـر وهـو أحـد الـستة الـذين        

.معت الشيعة على تصديقهم واإلقرار لهم بالفقهأج

.٦٣٣ــ ٦٣٢، ص٢ج: موسوعة طبقات الفقهاء

.إذن االشتراك ال يضر بعد أن كان كالهما من األجالء من أصحاب األئمة عليهم السالم

ـ   (.... أبان بن تغلـب     )٢( هـو ابـن ربـاح البكـري الجريـري أبـو سـعيد الكـوفي أول         ) هــ  ١٤١ــ
القرآن أخذ الفقـه والتفـسير عـن أئمـة أهـل البيـت علـيهم الـسالم فقـد           مصنف في غريب    

حضر عند اإلمام زين العابدين ومن بعده عند اإلمام الباقر ثم عند اإلمـام الـصادق فهـو مـن      
!
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فــــيبــــِنجــــابٍرعــــنع١(يزيــــد الج(  ــوفيوعــــاِء علــــِم الــــصادقين الكُــ

"
كبار أصحابهم الثقات في رواياتهم وروى أيضاً عن أبي حمـزة الثمـالي وزرارة بـن أعـين            

.وسعيد بن المسيب

قارئاً مفسراً لغوياً من الرجال المبرزين في العلم ومـن حملـة فقـه آل محمـد     وكان محدثاً فقيهاً 
عليهم السالم وكان لعظم منزلته إذا دخل المدينة تفوضت إليه الخلـق وأخليـت لـه سـارية        

.النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم

مـام البـاقر   وكان له عند األئمة من آل محمد صلى اهللا عليه وآله وسـلم منزلـة وقـدم قـال لـه اإل        
.جلس في مسجد المدينة وافِت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلكا: عليه السالم

وكان أبان من الشخصيات اإلسالمية التي امتازت باتقاد الذهن وبعد الغور واالختصاص بعلـوم            
.القرآن وهو ممن أجمعوا على قبول روايته وصدقه

حبان وغيرهم، وقال الحـاكم كـان قـاص الـشيعة وهـو       وثقه ابن سعد وأبو حاتم والنسائي وابن      
وروى له أصحاب الكتب الـستة إال البخـاري تـوفي أبـان     .. ثقة ومدحه ابن عينيه بالفصاحة   

أمـا  : بن تغلب سنة إحدى وأربعين ومائة ولما بلغ نعيه أبا عبد اهللا الصادق عليه الـسالم قـال     ا
.واهللا لقد أوجع قلبي موت أبان

.٢٠ــ ١٧، ص٢ج: فقهاءموسوعة طبقات ال

ـ  (... جابر الجعفي   )١( هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبـد اهللا وقيـل   ) هـ١٢٧،  ١٢٨ـ
.أبو محمد الكوفي أحد كبار علماء المسلمين وأحد أوعية العلم

.وجماعة.... وروى عن جابر بن عبد اهللا األنصاري وأبي الطفيل عامر بن واثلة وعمار الدهني

وآخـرون وكـان مـن    .. الحسن بن صالح بن حي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثـوري         : عنه روى
أبـي جعفـر البـاقر وأبـي عبـد اهللا الـصادق عليـه           : أجلة فقهاء الشيعة من أصـحاب اإلمـامين       

ــ كما في ترجمته مـن  : السالم كثير الرواية وانه إذا حدث عن أبي جعفر عليه السالم يقول  
ابـن قولويـه والـشيخ المفيـد وابـن      هحدثني وصي األوصياء وثق: ــميزان االعتدال للذهبي 

.الغضائري وغيرهم
!
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ــابرٍ  ــن جـ ــنِ )١(عـ ــروي عـ ــراِءيـ ــر الكــــــــساءِ  الزهـ ــه خبــــــ إذْ أخبرتْــــــ

"
جـابر صـدوق فـي    : مهما شككتم في شيء فـال تـشكوا أن جـابراً ثقـة وعـن شـعبة قـال            : وقال وكيع 

.ال تنظروا إلى هؤالء المجانين الذين يقعون في جابر هل جاءكم بأحد لم يلقه: الحديث وقال
: العدل الرضا ومد بها صوته وقال عبـد الـرحمن بـن شـريك         ! ما له : جابر فقال وسئل شريك عن    

.كان عند أبي عن جابر الجعفي عشرة آالف مسألة
.توفي جابر الجعفي بالكوفة سنة ثمان أو سبع وعشرين ومائة

.٣٠٩ــ ٣٠٧، ص١ج: موسوعة طبقات الفقهاء
راً وثماني عشرة غزوة مـع النبـي صـلى اهللا    جابر بن عبد اهللا األنصاري نزل المدينة وشهد بد    )١(

هـ من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم وذكـره    ٧٨عليه وآله وسلم مات سنة   
الخزرجي في أصحاب أمير المؤمنين عليـه  ) العرفي(مع توصيفه باألنصاري المدني العربي     

الم وفي أصـحاب  السالم وفي أصحاب الحسن عليه السالم وفي أصحاب الحسين عليه الس     
.»أبو عبد اهللا األنصاري صحابي«: السجاد عليه السالم وفي أصحاب الباقر عليه السالم قائالً

قال الفـضل بـن شـاذان انـه مـن الـسابقين الـذين        : وقال الكشي في ترجمة أبي أيوب األنصاري  
.رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السالم

حـدثنا أيـوب بـن    : حمدويه وإبراهيم ابنـا نـصير قـاال       «: وقال الكشي جابر بن عبد اهللا األنصاري      
فوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن معاوية بن عمار عن أبي الزبير المكي،           نوح عن ص  

فرفـع  : أخبرني أي رجل كان علي بن أبي طالـب؟ قـال     : سألت جابر بن عبد اهللا فقلت     : قال
لك خير البـشر أمـا واهللا ان كنـا    فقال ذ: حاجبيه عن عينيه ــ وقد كان سقط على عينيه ــ قال  

.نعرف المنافقين على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ببغضهم إياه
ووقع بعنوان جابر بن عبد اهللا األنصاري أيـضاً فـي إسـناد عـدة مـن الروايـات تبلـغ سـبعة عـشر              

.مورداً
.هما السالمفقد روى منها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة علي

...وروى عنه أبو حمزة الثمالي وأبو الزبير وجابر بن يزيد
.، ط اآلداب في النجف األشرف١١، ص٤ج: راجع معجم رجال الحديث
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حديث الكساء

أهــــــِل الكــــــس ــانِ  نيا اليمــــــاذا خبــــــر ــذا البيــــ ــاً بــــ ــذْه منظومــــ فَخُــــ

ــن ــابر رواه عــــ ــي جــــ ــِت النبــــ ــبنــــ ــنووهـــ ــابرصـــــحابي مـــ )١(األكـــ

عـوالم العلـوم للـشيخ عبـد اهللا بـن نـور اهللا البحرانـي بـسند صـحيح عـن جـابر بـن عبــد اهللا             )١(
: اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـال        األنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السالم بنت رسول         

الـسالم عليـك يـا    : دخل علي أبي رسول اهللا في بعض األيام فقـال   : سمعت فاطمة انها قالت   
بتـاه مـن   أعيذك باهللا يـا  أفقلت له فاطمة فقلت عليك السالم، قال إني أجد في بدني ضعفاً،        

يته بالكساء اليمـاني، فغطيتـه   يا فاطمة ايتيني بالكساء اليماني، فغطيني به، فأت   : الضعف، فقال 
.، وإذا وجهه يتألأل كأنه البدر في ليلة تمامه وكمالهإليهبه، وصرت أنظر 

وعليـك  : الـسالم عليـك يـا أمـاه فقلـت     : بولدي الحسن قد أقبل، وقال     وإذافما كانت إال ساعة،     
أنها رائحـة  يا أماه إني أشم عنـدك رائحة طيبة، ك: السـالم يا قرة عيني، وثمرة فؤادي، فقال   

فقلـت نعـم إن جـدك تحـت الكـساء، فاقبـل       ) صلى اهللا علية وآله وسـلم (جدي رسول اهللا    
السالم عليك يا جداه، يا رسول اهللا، أتـأذن لـي أن أدخـل معـك     : الحسن نحو الكساء، وقال 

وعليك السالم يا ولدي، ويا صاحب حوضـي، قد أذنـت لـك فـدخل        : تحت الكساء؟ فقال  
.معه تحت الكساء

الـسالم عليـك يـا أمـاه،     : ، قد أقبل وقـال )عليه السالم(كانت إال ساعة، وإذا بولدي الحسين      فما
يـا أمـاه، إنـي أشـم     : فقلت وعليك السالم يا ولدي، ويا قرة عيني، وثمـرة فـؤادي فقـال لـي    

نعـم إن جـدك وأخـاك تحـت     : ها رائحـة جـدي رسـول اهللا، فقلـت      نّكأ:عندك رائحة طيبة  
الـسـالم عليـك يـا جـداه الـسالم      : نحـو الكـساء، وقـال    ) عليه الـسالم  (الحسين   االكساء، فدن 

وعليـك الـسالم يـا    : اهللا، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال      اختارهعليك يا من    
.ولدي، ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء

: يـا بنـت رسـول اهللا، فقلـت     السالم عليك   : فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب، وقال         
يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبـة،   : وعليك السالم يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال        

!
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"
كأنها رائحة أخي، وابن عمي رسول اهللا، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبـل     

م تحـت  الـسالم عليـك يـا رسـول اهللا، أتـأذن لـي أن أكـون معكـ           : علي نحو الكساء، وقـال    
وعليك السالم يا أخي، ويا وصيي، وخليفتي، وصاحب لـوائي، قـد أذنـت          : الكساء؟ قال له  

.لك، فدخل علي تحـت الكساء

ثم أتيت نحو الكساء، وقلت السالم عليك يـا أبتـاه، يـا رسـول اهللا، أتـأذن لـي أن أكـون معكـم              
خلت تحـت  وعليك السالم يـا بنتـي، ويـا بـضعتي، قـد أذنـت لـك، فـد        : تحت الكساء؟ قال  

.الكساء

جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول اهللا بطرفي الكـساء، وأومـأ بيـده اليمنـى إلـى            اكتملنافلما  
السماء وقال اللهم إن هؤالء أهل بيتي وخاصتي، وحامتي، لحمهـم لحمـي، ودمهـم دمـي،              
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني مـا يحـزنهم، أنـا حـرب لمـن حـاربهم، وسـلم لمـن سـالمهم،                  

ن عاداهم، ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صـلواتك وبركاتـك،             وعدو لم 
.ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهـم واذهـب عنهم الرجس، وطهرهم تطهيـرا

يا مالئكتـي ويا ســكان سـماواتي، إنـي مـا خلقـت سـماء مبنيـة، وال أرضـا                  : فقال اهللا عز وجل   
ة وال فلكــا يـــدور، وال بحــرا يجــري، وال فلكــا مدحيــة، وال قمــرا منيــرا، وال شمــسا مــضيئ

.يسـري إال في محبة هؤالء الخمسة، الذين هم تحـت الكساء

هم أهـل بيـت النبـوة ومعــدن       : يا رب ومن تحت الكساء، فقال عز وجل       : فقال األمين جبرائيل  
.الرسالـة، هم فاطمة و أبوها، وبعلهـا وبنـوها

نعـم،  : أهـبط إلى األرض، ألكون معهم سادسـا؟ فقـال اهللا يا رب أتـأذن لـي أن    : فقال جبرائيـل 
الـسالم عليـك يـا رسـول اهللا، العلـي األعلـى         : قد أذنت لك، فهـبط األمـين جبرائيــل وقـال          

وعظمتـي وجاللـي، إنـي مـا خلقـت      : يقرئك السالم ويخصك بالتحية واإلكرام ويقول لـك    
سا مضيئة، وال فلكا يدور، وال بحـرا     سمـاء مبنية، وال أرضا مدحيـة، وال قمرا منيرا، وال شم         

يجري، وال فلكا يسري، اال ألجلكم و محبتكم وقد أذن لي أن أدخـل معكـم، فهـل تـأذن         
وعليك السالم، يا أمين وحي اهللا، انه نعم قـد أذنـت لـك،    : لي يا رسول اهللا؟ فقال رسول اهللا     

.فدخل جبرائيـل معنا تحت الكسـاء
!
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ــولُ  ــا فاطمـــــــةُ البتـــــ ــولُ :قالـــــــتْ لنـــــ ــلَ الرســــ ــي دخــــ ــاً علــــ يومــــ

مــوِلبنـــــتُ النبـــــي المـــــصطفى المكـــــر ــزِةرِبرســـــ ــمالعـــــ المعظّـــــ

ــــــاِم   وذاكــن األي ــي يــــــوٍم مــــ اِمأتـــــــى إلينـــــــا ســـــــيد األنـــــــ   فــــ

فــــــــسلّماللمــــــــا دخَــــــــعلــــــــي الالمنـــــزِ وحـــــلّ فـــــي داري وزان

ــوثٍ الــــسالم يــــا أبــــي  معلــــيك : قلــــتُ ــر مبعـ ــا خيـ ــي يـ ــم النبـ ــا نعـ ويـ

   ــد ــي بـــ ــد فـــ ــي أِجـــ ــال إنّـــ ــ نيفقـــ ــي وهــ ــا ابنتــــي فــ ــعفا أراه يــ ِنضُــ

ــساِء ــيفبالكــــــ ــري ائتينــــــ ــا فاطمـــــةُالخيبــــــ غطّينـــــييـــــا ابنتـــــي يـــ

ــه ــتُ لــــــ ــذكقُلــــــ ــاِهللاأعيــــــ كــــلِّ ضُــــعٍف يــــا رســــولَ اِهللامــــنبــــــ

"
إنمـا يريـد اهللا ليـذهب عـنكم الـرجس أهـل البيـت،          : ، يقول كمإليأوحىفقال ألبـي أن اهللا قد      
.ويطهركم تطهيرا

فقال علي ألبي يا رسول اهللا، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكـساء مـن الفـضل عنـد اهللا فقـال                   
والذي بعثني بالحق نبيا، واصطفاني بالرسالة نجيا، مـا ذكـر       : النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم     

من محافل أهل األرض، وفيه جمـع مـن شـيعتنا ومحبينـا، إال ونزلـت              خبرنا هذا في محفل   
.عليهم الرحمة وحفت بهم المالئكة، واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا

.إذا واهللا فزنا وفاز شيعتنا، ورب الكعبة): عليه السالم(فقال علي 

نبيـا، واصـطفاني   يا علي و الـذي بعثنـي بـالحق    ): صلى اهللا عليه وآله وسلم(فقال أبي رسول اهللا    
بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهـل األرض وفيـه جمـع مـن شـيعتنا                
ومحبينــا، وفــيهم مهمــوم إال وفــرج اهللا همــه، وال مغمــوم إال وكــشف اهللا غمــه وال طالــب  

.حاجة إال وقضى اهللا حاجته

ــدنيا إذا واهللا فزنــا وســعدنا، وكــذلك شــيعتنا فــ): عليــه الــسالم(فقــال علــي  ازوا وســعدوا فــي ال
.واآلخرة، ورب الكعبة
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ــساِء ــه وبالكــــــــ ــي أتيتُــــــــ ــِهألبــــــــ ــهبكـــــــلِّ إجـــــــالل بـــــ غطّيتُـــــ

ــد جـــال وصــــــرتُ أنظــــــر إليــــــِه فــــــأرى    ــدِر وقـ ــه كالبـ ــدجىوجهـ الـ

والجمـــــــــاِليـــــــــشع بـــــــــاألنواِروالكمـــــاِلفـــــي التمـــــامِ كالبـــــدِر

ــتْ   ــا كانــ ــى امــ ــى أتــ ــاعةً حتّــ ــي ال ســ ــرةُ عينــ ــى قــ ــم الفتــ ــسن ِنعــ الحــ

 فــــــــسلّم   ــــــــاهوقــــــــال يــــــــا أم  المـــــــصطفى أراه النبـــــــي نـــــــور

ــٍر ولــــؤي الــــسالم يــــا بنَــــي   معلــــيك : قُلْــــتُ ــا غــــصن عــــدناٍن وِفهــ يــ

ــةْ   ــم رائحـــــ ــي أشـــــ ــال إننّـــــ ــِر جــــــدي فائحــــــةْ فقـــــ طيبــــــةً كعطــــ

ــتُ ــم: قلْـ ــدنعـ ــتَكذا جـ ــتحـ لحــــــسن نحــــــو الكــــــساأفأقبــــــلَساالِكـ

ــالَمســــــــلَّو ــداهوقــــــ ــا جــــــ ــا اإللــــــهن بــــــِه أكرميــــــا مِــــــيــــــ نــــ

أن ــأذن ــتَ أتـــ ــك بـــــاالعأدخـــــلَ تحـــ ــدي معـ ــا جـ ــفييـ ــا صـ ــايـ النُجبـ

ــالَ ــفقــــ ــذلــــــكدعنْــــ ــنَهلَــــ ــرمعــــ ــِهوثغــ ــي وجــ ــبِطه فــ ــسِهســ مابتــ

ــأِذدلقَـــ ــدِ اتُ نْـ ــا ولـ ــي يـ ــاحب يدخـــلْ معـ ــا ص ــدِ  ي ــي غ ــاك ف ــي هن حوض

ــذلك ــلــ ــدقَــ ــملَدخَــ ــهعــ ــرةُنسالحــ ــسنن قـ ــي الـ ــى محـ ــي المجتبـ عينـ

ــــى أتَــــحتَّــــالّ ســــــاعةْاها مــــــا كانــــــِتوبعــــــدى معِطــــاُنالــــشفاعةْي

الطــــــاهرةْعلــــــى البتــــــوِلوســــــلّم فــــي الظــــالم زاهـــــرةْ  روِح النبــــي

ــر متَإنّــــــي أشْــــــيــــــا أمــــــاهوقــــــالَ ــريِح جـــــدي األكـــ مرائحـــــةً كـــ

ــا فا ــةْ وإنّهـــــــــ ــةٌ زكيـــــــــ ــةْ  ئحـــــــــ ــةٌ ذكيـــــــــ ــةٌ رائعـــــــــ طيبـــــــــ

 ــتُ نعـــــــم ــِهسا بنــــــوِرالِكــــــتَتحــــــافجـــــــدك أتانَـــــــ قُلْـــــ اناشَّغَــــ
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ــ ــوكومعــــ ــه أخــــ ــأيــــ الصَـ و حى قـد  مع شـمِس الـضُّ     دِركالبالضاً دخَــــ

ــسِنمالَِّه وســــــجــــــدا مــــــنثــــــم دنَــــــ ــالِمبأحــــ ــدالكــــ ــاقــــ ترنّمــــ

سا المرجـــِلالِكـــلَ تحـــتَن أدخُـــأتــــأذن لــــيهــــلْيــــا جــــداه: قــــالَف

ــالَ ــ: قـ ــدِ منعـ ــا ولـ ــي ي اُيـ ــلْ معـ ــتَفأنْــــدخـ ــي ومطْلَفرِعــ ــا بنَــ ــيي يــ عــ

ــر ثَ    ــا خَيــ ــي يــ ــافع أمتــ ــا شــ ــيــ رجوشَـــغـــصوٍنخيـــِرمـــنتـــدلّىرمــ

ــود ــلَخَـــ ــتَتحـــ ــانيالِكـــ ــسا اليمـــ ــيعمـــــ ــيدالنبـــــ ــشباِنســـــ الـــــ

ــ ــ  ذلــــكدوعنْــ نزَالمـ  وِبصَـ  نِمـ  الناس من به يسقى  نسأتــــى أبــــو الحــ

ــةْ   ــوِل فاطمــــ ــى البتــــ ــلّم علــــ ــا  وســــ ــن حبه م ــيم ــي الجح ــةْيطف الحاطم

ــفىطَالمــــصْتَ النبــــييــــا بنْــــ: وقــــالَ ــا بنْــ ــِه نيــ ــن بــ ــتَ مــ ــشَّنــ فارالُ الــ

ــارِ   ــد المختــــ ــر أحمــــ ــم ِعطْــــ ــداِر   أشــــ ــي الــ ــق فــ ــٍر يعبــ ــب عطــ أطيــ

ــه رائحـــــــةُ أخـــــــي ــر النبـــــــيكأنّـــــ ــر العـــ ــاجم وخيـــ ــِر األعـــ ِبخيـــ

ــإو ــِنبــــ ــوِلعمــــ ــربي ورســــ ــالــــ ــلبنمــ ــدهصــ ــهوولــ ــنِمــ بيلْصُــ

يكاديــــــبــــــينالكــــــساِءتحــــــتَبنيكـــــاإعمـــــوفهـــــمقُلْـــــتُ نعـــــ 

ــولِ فأقْ ــام للرســــــــ المقـــــــــوِلمــــــــسلّماً بأعــــــــذبِ  بــــــــــلَ اإلمــــــــ

ــأذن ــأتـــــ ــولَ يِلـــــ ــا رســـــ ــراِهللايـــــ ــٍر وخآيــــــا خيــــ ــرمــــ ــاِهيــــ نــــ

ــأن ــلَأدخُــ ــتَتحــ ــانيالِكــ ــالفوِزىكـــي أحظَـــسا اليمــ ِناالـــشالعظـــيِمبـ

هـــــاٍد أيهـــــا اإلمـــــام  يـــــا خيـــــر الـــــــسالممعلـــــــيكُ: أبـــــــيقـــــــالَ

ــا خَ ــي يـــــا أي لَيـــ ــزُهـــــا الوصـــــي فـــ ــداتيومنجــــــ ــيعــــــ المرضــــــ
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ــلــــوائيي يــــا صــــاحبمِعــــلْفأدخُــــ ــي األرضِ بـ ــدى فـ ــسماِءدر الهـ والـ

ــرلَدخَـــــــــذاكدوعنْـــــــــ ينيــــــرهسا ووجهــــــالِكــــــتَتحــــــاألميـــــــ

ــم ــ ثـــــ ــتُ نحـــــ ــهوأتيـــــ ــي قلـــــتُ لـــــه   سلّمةْمـــــ مكلِّمـــــةْيـــــا أبتـــ

لــــــي أن أتــــــأذنــأكــــــون ــمالكـــساِءتَتحـــممعكُــــ ــي أُتـ ــكـ مجمعكُـ

ــيكُم: قــــالَ عتيضْلي يــــا ِبــــتُ فـــأدخُ نْــــلـــِك أذِ يــــا ابنتــــي الــــسالمعلــ

ــد ــفعنـــ ــتَها تحـــ ــانيالِكـــ ضــــــمانيهأبــــــي لَــــــدخلــــــتُ إذْسا اليمـــ

ــا  ــ اكتملْلمــ ــا أخَــ ــدى ذَنــ ــدر الهــ داالـــــرأطـــــرافاِهللاأبـــــي رســـــولُبــ

ــداعيـــــــاوأومـــــــأ إلـــــــى الـــــــسماِء ــا ِهبكفِّــــ ــرب راجيــــ ــى لــــ اليمنــــ

ــهريبيتــــــــيلُأهــــــــفـــــــإن هــــــــؤالءِ  ــايصـــ ــذاكوابنـــ ــينِْبكـــ تـــ

ــ ــ مهــــ ــسين وحــــ ــي وحــــ نحالفـــــؤاِد الممـــــتَي ذاتُوبـــــضعتنسعلــــ

ــوخاصَـــــ ــينِمـــــمتي لحمهـــ يدِمــــــمــــــنمتي دمــــــاهوحــــــاملحمـــ

  ــؤلم ــا يــــ ــلُّ مــــ ــؤلمنيمهوكــــ نــــــييحزنُمهنُمــــــا يحـــــزِ وكـــــلُّ يــــ

مهمم للــــــذي ســــــالَلْوإنّــــــي ِســــــمهبحــــــارنمــــــوإنّنــــــي حــــــرب ِل

ـــــــوإنّنـــــــي عـــــــدومنعـــــــاداهــــــمم وإنّنــــــي محــــــبــن مواالهــــ

ــنْ   ــذا مـــ ــي كـــ ــإنّهم منّـــ ــامهفـــ ــفهـــــؤالِءأنـــ ــصْعـــ نـــــىالممبتي هـــ

ــسنيِندائمـــــةْمعلـــــيِهكصـــــالتَفاجعـــــلْ ــيالحــــــ ــةْوعلــــــ وفاطمــــــ

ــا ــالخيِروعمنـــــــ ــراِنبـــــــ ــِةوالغفـــــــ والرضــــــواِنيــــــا ربوالرحمــــ

ــنه ــرجسموعــ ــا رب فالــ ــايــ وجـــــــبابرملهــــــ وبالطهــــــارةِ بذِهــ
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ســــيراواألمــــوا المــــسكينأطعنمــــذا تطهيـــــرا البيـــــتِ هـــــلَ ارفطهـــــ

اآلالِءصــــــــاحبوجــــــــلَّعــــــــزَّوالــــــــــسماِءاألرِضربفقــــــــــالَ

ــا أي ــا المالئـــــــك الِعيـــــ ــاكلويـــــــةْهـــــ ــةْ نوســـ ــسما المبنيـــ ــذه الـــ ي هـــ

 ــم ــإنّي لـــ ــفـــ ــقأخلُـــ ــةْســـ ــما مبنيـــ ضــــــاً مدحيــــــةْتُ أرومــــــا خلقْــــ

ــال شَ ــضيئةًمــــــ ــقَوالساً مــــــ ــراً زَ لُال فُرمــــــ ــدور ال بحـــ ــاً يـــ ــكـــ رخَـــ

ــ ــب هـــــــــؤالءِ إالّ ألجـــــــ ــ  األطهــــارِ لخمــــسةِ أل حـــــــ ساءفــــي الِكــ

ــالَ ــفقـــــ ــلُذلـــــــكدعنْـــــ ــينجبريـــــ ــِيأمــــ ــولُ ربوحــــ ــا الرســــ نــــ

ــا رب ــي مــتَن ــساِءتح ــدالك ــق لْوجـــــذلـــــك عـــــزَّدعنْـــــفقـــــالَلْدخَ

ــم ــلُهــ ــالةْ  أهــ ــدن الرســ ــٍت معــ ةْالجاللَـــــــِعفَـــــــِةلنبـــــــوابيـــــــتُبيــ

ــم ــراءُ هــــ ــاطم الزهــــ ــافــــ ــي وبعلُوأبوهــــ ــا علــــــــ ــاهــــــــ وبنوهــــــــ

ــ ــتأذندفعنْـــــــ ــلُها اســـــــ ــأذُجبريـــــــ ــا جليــــــلُ  أتــــ ــي رب يــــ ن لــــ

ــِب ــألرِضطَأن أهـ ــي الكـــسا ثـــملـ ــمعأدخـــــلَفـ ــأكونمهـــ ــافـــ سادســـ

ــلــــكواإلكـــــــرامِ ذو الجـــــــاللِ فقـــــــالَ ــِبأذنْــ ــراِمتُ اهــ ــى الكــ طْ إلــ

ــ ــ دوبعـــــ ــذا هـــــ ــينطَبهـــــ ــالماألمـــــ ــينلَــــــ ــاع والمكــــــ ك المطــــــ

ــلَّ ــولِ موســ ــى الرســ ــعلــ ــذا وشَـــــــــ  وزادطفىصْالمــ ــةً بـــــــ فاررفعـــــــ

ــ: وقـــــــال ــلـــــــىه العلـــــــي األعإنُّـــــ ــالمهســـــــــالمكيقرئُـــــــ ىعلَّـــــــ

ــ ــِةكصَّخَــــــ ــسالِمبالرحمــــــ ــِةوالــــــ ــاإلكراِموبالتحيـــــــــــــ وبـــــــــــــ

ــشاِماِهســـــِماوبوالجــــــــــالِلم بـــــــــالعزّةِ يقـــــــــسِ  ــاليِخلـــ ــي المعـــ فـــ
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ــا خَ  ــإنّي مــ أو قمــــراً، شمــــساً وبحــــراً مفعمــــا    أرضــــاً وســــما تُقْــــلَفــ

ــي أننوأِذكمبل حــــــــألجــــــــمكُــــــــألجِلإالّ ــونلـــــ ــأكـــــ ممعكُـــــ

ــ ــيمنإفــــــ ــا العظــــــ ــاأِذربنــــــ ذي الـــسناالكـــساِءتَحـــتَلَأن أدخُـــنــــــ

ــا أيهـــــا النبـــــي  تـــــأذن لـــــي أي  هـــــلْ ــدييــــ ــا المهــــ ــياوهــــ لزكــــ

ــالَ ــفقـــــــ ــولُدعنْـــــــ ــاِهللاها رســـــــ ــين تَأذنْــــ ــا أمــــ ــيــــ اِهللاِيوحــــ

لـــــــذلكــد ــولُأذنالكــــــسا إذْتَتحــــــجبريـــــــلُلَدخَـــــــقـــــ الرســــ

ــالَ ــدإن اَهللا: وقـــ ــقـــ ــأوحـــ ــرِ مى لكُـــ ــة التطهيــــ ــدبآيــــ ــمكلَّقــــ مكُــــ

ــا أيعلــــــــيذلــــــــكدعنْــــــــفقــــــــالَ ــسراً يـــــ ــا النبـــــــيمستفـــــ هـــــ

ــ  ــا لجلوِســ ــضْ نا مــ ــن الفــ ــدمــ ــيمِ إلِهىل لــ ــا العظــ ــد نــ ــا بــ ــريــ دىالهــ

ري يـــا علـــيهبـــضعتي وِصـــيـــا زوجالرســــــِلخيـــــر ذاكدعنْـــــ فقـــــالَ 

ــ  ــذي قَـــــ ــا دوالـــــ ــلني نبيـــــ نجيـــــــــايصـــــــــطفاِنإوالـــــــــذي أرســـــ

  ــي م ــحمـــا ذُكـــر فـ ــذا الخَِفـ ــٍل هـ ــِهربـ ــوفيــ ــيِعنِمــ ــشــ ــتنا جمــ رضَع حــ

ــأو طاوممهمـــــــمبيـــــــنهنوكـــــــان ِمـــــــ ــٍة بلـــــ ــوماحاجـــــ و مغمـــــ

جإالّ وفــــــــــرــــــــــاإللــــــــــههمشَوكَـــــهفــرحيم ــغالـــــرب الـــ همـــ

ــالَ ــفقـ ــندعنْـ ــها ابـ ــعمـ الرضــــابذواللــــالمهــــديالهــــاديضىي المرتَـ

ــ  ــة قَــــــ نادســــــِعفــــــي الــــــدنيا واآلخــــــرِةفُزْنــــــــادإذاً ورب الكعبــــــ

كـــــــذلكــيع ــدشـــــ ــازواتنا قـــــ ــِعدفـــــ ــذِلوســــــ ــازواكوا بــــــ وامتــــــ
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اِّـصادر التي ورد فيها متن حديث الكساء برواية الزهراء عليها السالم

رواألكــــاِبِب الفحــــوِلفــــي كُتْــــ روجـــــاَء مـــــتن مـــــا رواه جـــــاِب   

كـــالغُرِر والـــدالمنتخَـــ(و)١(ِررــضاً كَ )٢()ب ــوالِم أيـ ــاحب العـ ــوصـ )٣(بتَـ

: صاحب غرر األخبار ودرر اآلثار في مناقب األطهار هو الحسن بن محمـد الـديلمي وقيـل       )١(
إرشـاد  (الحسن بن أبي الحـسن بـن محمـد يكنّـى أبـا محمـد ويعـرف بالـديلمي صـاحب                     

والحـديث والعرفـان    انـه مـن كبـار اإلماميـة فـي الفقـه           : قال السيد محسن العاملي   ) القلوب
.والمغازي والسير

لـيم العقـاب   أالـصواب المنجـي مـن عمـل بـه مـن         إلـى » إرشاد القلوب «صنّف كتابه المشهور    
وعن مجموعة ورام بن أبي ) هـ٧٢٦المتوفى (للعالمة الحلي ) األلفين(نقل فيه عن ) مطبوع(

.واألربعون حديثاًوكتاب إعالم الدين في صفات المؤمنين، )... هـ٦٠٥المتوفى (فراس 
وهو غير الحسن بن أبي الحسن : في القرن الثامن وقال   ) طبقات أعالم الشيعة  (ترجم له صاحب    

).كنز الفوائد(عن تفسيره في ) هـ٤٤٩المتوفى (الديلمي المفسر الذي نقل الكراجكي 
.٧٦ــ ٧٥، ص٨ج: موسوعة طبقات الفقهاء

.اء عليها السالم في كتاب غرر األخباروقد ذكر بعض متن حديث الكساء برواية الزهر
ـ  (.... الطُريحي  )٢( هو فخر الدين بـن محمـد علـي بـن أحمـد بـن علـي األسـدي،                ) هـ ١٠٨٥ـ

النجفـي، الرمـاحي األصـل، العـالم الربـاني، اإلمـامي المتفـنن الـشهير بـالطريحي ولـد فـي            
والده محمـد علـي     : النجف األشرف وتلقى العلم بها عن جماعة من الفقهاء والعلماء منهم          

وعمه محمد حسين والسيد شرف الدين علي بن حجة اهللا الشولستاني النجفي ومحمـد بـن       
جابر بن عباس النجفي ومحمـود بـن حـسام المـشرفي وأحـرز الفنـون فقهـاً وحـديثاً ولغـةً              
وتفسيراً وبرع فيها وشارك في غيرها ونظم الشعر وعكف على التـصنيف فـي شـتى العلـوم         

تـوفي بعـد   .. وصنف ما يربو على أربعين كتابـاً ... يتخل عنه حتى في أسفارهوشغف به ولم  
...ألفوأن طُعن بالسن بالرماحية سنة خمس وثمانين 

ـ   ٢٢١، ص   ١١ج: موسوعة طبقات الفقهاء   ، وقد روى حديث الكساء برواية الزهـراء فـي      ٢٢٢ـ
.كتابه المنتخب

.تقدم الكالم عنه)٣(
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ــذلك ــذكَكـ ــي يـ ــاِق(ر فـ )٢()اآلفـــــــاِقنـــــــوِر(د فــــــي  ورو)١()اإلحقـ

يث الكساء برواية الزهراء عليها السالم ــ مع سنده ذكر في كتـاب      اعلم ان ذلك المتن لحد    )١(
ــدين رحمــه اهللا تعــالى    ــسيد المرعــشي النجفــي، شــهاب ال ، ٢ج: إحقــاق الحــق بتعليقــة ال

.، واإلحقاق هو للقاضي نور اهللا المرعشي التستري٥٥٣ص

بـن الحـسين   بـن محمـد شـاه بـن مبـارز الـدين منـده       نوهو نور اهللا بن شريف الـدين بـن نـور الـدي           
المرعشي الحسيني التستري القاضي ببالد الهند والـشهيد بهـا كـان فقيهـاً إماميـاً مجتهـداً محـدثاً           
متكلماً مناظراً عارفاً بفقه المذاهب األربعة ذا تصانيف كثيرة ولد في تستر سـنة سـت وخمـسين           

هــ إلـى   ٩٧٩وتسعمائة وأخذ بها عن والده الـسيد شـريف الـدين وعـن غيـره وانتقـل فـي سـنة                      
وأكـب هنـاك علـى االسـتفادة واإلفـادة      .. المشهد المقدس الرضوي بخراسان فأكمل به دراسته   

حتى برع وفاق ثم عزم ــ بعد ان امتأل وطابه ـــ علـى االرتحـال إلـى بـالد الهنـد لنـشر المـذهب          
هـ واشـتهر بهـا بـين العلمـاء لـسعة إطالعـه وتبحـره فـي جـلّ          ٩٩٣اإلمامي فورد بلدة الهور سنة  

)...مطبوع(إحقاق الحق : ومن هذه المؤلفات... وصنف كتباً ورسائل كثيرة ... العلوم

.٣٦٧ــ ٣٦٦، ص١١ج: راجع موسوعة طبقات الفقهاء

نور اآلفاق للعالم الجليل الحجة خـازن روضـة الـسيد عبـد العظـيم الحـسني بـالري الـشيخ                   )٢(
اني الـشاه عبـد العظيمـي      بن المـولى رجـب علـي الالريجـ        ابن الشيخ مهدي    االحاج محمد   

ةالثانيـ ىجمـاد ٣عالم فاضل مولود بقرية عبد العظيم بالري فهو رازي والمتـوفى بهـا فـي             
.هــ وقد طبع كتابه اآلفاق ابنه مهدي الملقب بسلطان١٣٥٥سنة 

وقد تشرف الشيخ محمد جواد إلى النجف فتلمذ على الميرزا حسين الخليلي والمـولى محمـد       
...م عاد إلى بلدهكاظم الخراساني ث

.٢١٥، ص٢٤ج: والذريعة، ٦٩٧، ص١٤راجع طبقات أعالم الشيعة القرن 

وسـمعت عـن شـيخي    «: قال السيد المرعشي النجفي ان الشيخ جواد قال في كتابه المذكور ما لفظـه            
لشيخ محمد حسين السيستاني فـي سـند هـذا الحـديث الـشريف قـال سـمعت مـن           الثقة الحاج ا  
...د مرتضى اليزدي قال روى صاحب العوالم إلى آخر السند الذي نقلناهبن السياالسيد حسن 

.٥٥٨، ص٢ج: اإلحقاق
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٦٧

ــاِف ــالِته  والبـ ــي رسـ ــزدي فـ )٢(ناقـــــــلُ مقالِتـــــــهوالمرعــــــشي )١(قي اليـ

ــتن فـــــي   ــي  »االكتفـــــاِء«ودون المـــ ــاَء فـــ ــاِن«وجـــ ــساِءأعيـــ »النـــ

ــاحب ــسةُ«وصـــ ــالِمقديـــ ــ »اإلســـ ــتْن خبــــــ ــراِمأورد مــــــ ِر الكــــــ

ــذهِ  ــر هــــ ــنوغيــــ ــوِنمــــ )٣(عيـــــوِنالنِمـــــيتـــــذكره وهـــــالمتــــ

بـن الحـاج الـشيخ محمـد بـاقر       اهو العالم الجليل الحجة الزاهد الحاج الـشيخ محمـد تقـي             )١(
.اليزدي البافقي نزيل قم والمتوفى مظلوماً في االسارة

.٥٥٣، ص٢ج: اإلحقاق: راجع

السيد شـهاب الـدين الحـسيني النجفـي المرجـع الـدين الكبيـر رحمـه اهللا لـه            المرعشي هو )٢(
.تعليقة جليلة شريفة على إحقاق الحق للقاضي التستري المرعشي

وهذه المتون وغيرهـا أشـار إليهـا صـاحب الموسـوعة الكبـرى عـن فاطمـة الزهـراء عليهـا                )٣(
، ١٦ج: ر فـي الموســوعة الـسالم، إسـماعيل األنـصاري الزنجــاني الخـوئيني وإليـك مــا ذكـ      

..هـ١٤٢٨، مطبعة نكارش سنة ٣٧٤ص

:المصادر التي ذكرت متن حديث الكساء برواية الزهراء عليها السالم

.٩٣٠، ص١١ج: عوالم العلوم. ١

.٥٥٤، ص٢ج: إحقاق الحق. ٢

.٢٥٩، ص٢ج: لطريحيلالمنتخب . ٣

.الغرر والدرر للديلمي. ٤

).مخطوط(ي الحنفي رسالة الحسين العلوي الدمشق. ٥

.نور اآلفاق للرازي الكني. ٦

.عن المنتخب٣٠١، ص٥ج: الدمعة الساكبة. ٧

.٤٣، ص١ج: آية التطهير في أحاديث الفريقين. ٨

.عن المنتخب٣٩٤ص: أعيان النساء للحكيمي. ٩
!
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٦٨

"
.عن المنتخب٤٥ص: وفاة الصديقة الزهراء عليها السالم للسيد المقرم. ١٠

.٤٩، ص١ج: الزهراء عليها السالم للسيد الشيرازيمن فقه. ١١

.٩٦ص: الزهراء أم الحسنين عليها السالم لعبد الحليم شوح السلوم. ١٢

.، عن العوالم٢٢ص: قبسات من حياة سيدة نساء العالمين للسيد شكر الحسيني. ١٣

.١١٦ص: فاطمة الزهراء عليها السالم من قبل الميالد إلى بعد االستشهاد. ١٤

.٢٧١ص: قديسة اإلسالم. ١٥

.٧٨ص: االكتفاء. ١٦

.١٦١، ص٥ج: رياض المصائب. ١٧

.٤٢٣ص: ضياء الصالحين. ١٨

.٣٧ص: حديث الكساء ومنزلته. ١٩

.غرر األخبار على ما في حديث الكساء ومنزلته. ٢٠

.إرشاد القلوب على ما في حديث الكساء ومنزلته. ٢١

.ي حديث الكساء ومنزلتهنهج المحجة على ما ف. ٢٢
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فصل

حديث الكساء برواية األئمة 

عليهم السالم من طرقنا اخلاصة
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٧١

 اِّـؤمن حديث الكساء برواية اإلمام أم

واإلمام الحسن عليهما السالم

ــضَأبـــــو الـــــسبطينِ وحـــــدثَ بـــــهِ  ــالمرتــ ــالرمحيِنى الطّــ )١(اعن بــ

ذاك علــــــي المراِتـــــــعــــــاليــ ب ــد الغاِلـــ ــ باألســـ ــلَّ غاِلـــ بكـــ

)٢(سن الــــسبطُ ســــليلُ النُجبــــاالحــــاحـــتج اإلمـــام المجتبـــى  قـــِدبـــِه

بحار األنوار عن محمد بن العباس، عن عبد العزيز بـن يحيـى عـن محمـد بـن زكريـا عـن                   )١(
قـال  : جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جعفر بن محمد عـن أبيـه عليهمـا الـسالم قـال         

إن اهللا عـز وجـل فـضّلنا أهـل البيـت وكيـف ال يكـون        : علي بـن أبـي طالـب عليـه الـسالم          
ب عـنكم الـرجس أهـل البيـت      إنما يريد اهللا ليـذه    «: ؟ واهللا عز وجل يقول في كتابه      كذلك

فـنحن علـى منهـاج    ، فقد طهرنا اهللا من الفواحش ما ظهر منها ومـا بطـن            »ويطهركم تطهيراً 
.٢١٤، ص٢٥ج: بحار األنوار. الحق

ن علـي بـن   محمد بن العباس عن عبد اهللا بن علي بن عبد العزيز عن إسماعيل بن محمد عـ   )٢(
خطب الحـسن بـن علـي عليـه     : جعفر بن محمد عن الحسين بن زيد عن عمر بن علي، قال      

قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه األولـون    : السالم الناس حين قتل علي عليه السالم فقال       
بعلم وال يدركه اآلخرون ما ترك على ظهـر األرض صـفراء وال بيـضاء اال سـبعمائة درهـم       
!
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٧٢

 السالمماالسجاد عليهاإلمام وحديث الكساء برواية اإلمام الحس

ــِن ــسيِنع ــسبِط)١(الح ــسال ــ)٢(اِدجوال ــ ريـ ــذْ ِمـ ــادِةنوى فخُـ ــاِدسـ الرشـ

"
.راد أن يبتاع بها خادماً ألهلهفضّلت من عطائه أ

أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن بـن علـي وأنـا ابـن البـشير       : ثم قال 

النذير الداعي إلى اهللا بإذنه السراج المنير أنا من أهل البيت الـذي كـان ينـزل فيـه جبرائيـل         

.هرهم تطهيراويصعد وأنا من أهل البيت الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وط

كـان  : ، عن زيد بن علي عن أبيه عن جـده علـيهم الـسالم قـال    ٢١٣، ص٢٥ج: بحار األنوار )١(
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم فـي بيـت أم سـلمة فـأتي بجريـرة فـدعا عليـاً وفاطمـة            

إنمـا  «: والحسن والحسين عليهم السالم فأكلوا منها ثم جلّـل علـيهم كـساء خيبريـاً ثـم قـال       
وأنـا معهـم   : فقالت أم سـلمة . »ويطهركم تطهيراد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت     يري

.أنت إلى خير: يا رسول اهللا، قال

، عن علـي  ١٤١٧، ط مؤسسة البعثة سنة ٢٣٠، ص ٢، الحديث   ٣١أمالي الصدوق المجلس    )٢(

يموا علـى درج  لما أدخل سبايا أهل البيت إلى الشام فأق : بن الحسين السجاد عليهما السالم    ا

المسجد حيث يقام السبايا وفيهم علي بن الحـسين عليهمـا الـسالم وهـو يومئـٍذ فتـى شـاب          

أهلككـم وقطـع قـرن الفتنـة       الحمد هللا الذي قـتلكم و     : فأتاهم شيخ من أهل الشام فقال لهم      

أمـا قـرأت   : عن شتمهم، فلما انقضى كالمه قال له علي بن الحسين عليهمـا الـسالم     فلم يألُ 

قـل ال أسـئلكم عليـه أجـراً إال     «أمـا قـرأت هـذه اآليـة     : نعم، قـال : هللا عز وجل؟ قالكتاب ا 

وآت ذا «أمـا قـرأت   : فنحن أولئـك، ثـم قـال   : بلى، قال: ، قال٢٣شورى  » المودة في القربى  

إنمـا يريـد اهللا     «فنحن هـم، فهـل قـرأت هـذه اآليـة            : بلى، قال : ، قال ٢٦إسراء  » هالقربى حق 

فـنحن هـم، فرفـع     : بلـى، قـال   : ، قـال  »البيت ويطهـركم تطهيـرا    ليذهب عنكم الرجس أهل     

اللهم إني أتوب إليك ــ ثالث مرات ــ اللهم إني أبرأ إليـك  : لشامي يده إلى السماء ثم قال   ا

من عدو آل محمد ومن قتلة أهل بيـت محمـد لقـد قـرأت القـرآن فمـا شـعرت بهـذا قبـل             

.اليوم
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٧٣

ام الصادق عليهما السالمبرواية اإلمام الباقر واإلمالكساء حديث 

ــومِ  ــاقر العلــــ ــديثَ بــــ )١(الخـــامس فـــي النجــــومِ  محمـــد روى الحــــ

   ــصادق ــساِن الـ ــى لـ ــى علـ ــذا أتـ )٢(ذا خيــــر منطــــوٍق وخيــــر نــــاطقكـ

أطيعـوا اهللا وأطيعـوا الرسـول    «: عن أبي بصير عن أبي جعفـر عليـه الـسالم فـي قولـه تعـالى              )١(
ان النـاس  : ، قال نزلت فـي علـي بـن أبـي طالـب عليـه الـسالم قلـت لـه              »وأولي األمر منكم  

قولـوا  : يقولون لنا فما منعه ان يسمي علياً وأهل بيته في كتابه؟ فقال أبو جعفر عليـه الـسالم             
نزل على رسوله الصالة ولم يسم ثالثاً وال أربعاً حتى كان رسول اهللا هو الـذي           ان اهللا أ  : لهم

فسر ذلك لهم ونزل عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل أربعين درهماً حتـى كـان رسـول اهللا           
صلى اهللا عليه وآله وسلم وأنزل الحج فلم ينزل طوفوا أسبوعاً حتى فسر ذلـك لهـم رسـول            

، »مـر مـنكم  أطيعـوا اهللا وأطيعـوا الرسـول وأولـي األ       «: سـلم وأنـزل   اهللا صلى اهللا عليه وآله و     
ولـو سـكت رسـول اهللا ولـم يبـين أهلهـا             ... نزلت في علي والحسن والحسين عليهم السالم      

إنما يريـد اهللا  «: دعاها آل عباس وآل عقيل وآل فالن وآل فالن ولكن أنزل اهللا في كتابه          ال
فكـان علـي والحـسن والحـسين       . »يـرا لـرجس أهـل البيـت ويطهـركم تطه        ليذهب عـنكم ا   

وفاطمة عليهم السالم تأويل هذه اآلية فاخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بيـد علـي              
...وفاطمة والحسن والحسين عليهم السالم فأدخلهم تحت الكساء

.٢٧٧ــ ٢٧٦، ص١ج: تفسير العياشي

لمـا  : ر بن محمـد عليهمـا الـسالم قـال    علي بن محمد قراءة عليه معنعناً عن أبي عبد اهللا جعف  )٢(
بنى أمير المؤمنين بفاطمة اختلف رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم إلـى بابهـا أربعـين                  

السالم علـيكم يـا اهـل بيـت النبـوة ومعـدن الرسـالة        : صباحاً كل غداة يدق الباب ثم يقول     
م الـرجس أهـل البيـت    ريد اهللا ليذهب عنكإنما ي«: ومختلف المالئكة، الصالة رحمكم اهللا    

أنـا سـلم لمـن سـالمتم وحـرب      : يدق دقاً أشد من ذلك ويقـول      : ثم قال . »ويطهركم تطهيرا 
.لمن حاربتم

.٣٣٩: تفسير فرات
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٧٤

حديث الكساء برواية اإلمام الرضا وزيد الشهيد عليهما السالم

ضايدحــ نذا لَــقــد روي الحــديثُ )١(ى الرضـــادالهــ أئمــةِ ِنعــن ثــامِ  

عـــــن ـــــسندــتَنْتَلْفَ)٢(الـــــشهيِدزيـــــٍدوم ــنلِْهـــ ــمـــ ــسديِدِهرأِيـــ الـــ

باسناد أخي دعبل عن الرضا عن آبائه عن علـي بـن الحـسين علـيهم الـسالم عـن أم سـلمة               )١(

ى اهللا عليه وآله وسـلم عنـدي   نزلت هذه اآلية في بيتي وفي يومي وكان رسول اهللا صل : قال

فدعا علياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السالم وجاء جبرئيل فمد علـيهم كـساًء فـدكيا        

: ثم قال

.»اللهم هؤالء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا«

وأنا منكم يا محمد؟ :قال جبرائيل

.ا جبرئيلوأنت منا ي: فقال النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم

يا رسول اهللا وأنا من أهل بيتك؟وجئت ألدخل معهم فقال كوني مكانـك     : فقلت: قالت أم سلمة  

.يا أم سلمة إنك إلى خير أنت من أزواج نبي اهللا

: إقرأ يا محمد: فقال جبرئيل

، فـي النبـي وعلـي وفاطمـة     »إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيـرا      «

.لحسين عليهم السالموالحسن وا

.٢٠٨، ص٣٥ج: بحار األنوار

ان جهاالً من النـاس يزعمـون إنمـا أراد اهللا    : وقال زيد بن علي بن الحسين : قال أبو الجارود  )٢(

بهذه اآلية أزواج النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم وقد كذبوا وأثمـوا وأيـم اهللا لـو عنـى بهـا               

ليذهب عنكن الرجس أهل البيت ويطهـركن   «: قالأزواج النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ل       

، »وال تبـرجن  «،  »كـرن مـا يتلـى فـي بيـوتكن         واذ«: ، ولكان الكالم مؤنثـاً كمـا قـال        »تطهيرا

.»ولستن كأحد من النساء«

.٢٠٧، ص٣٥ج: بحار األنوار
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٧٥

حديث الكساء برواية ابن عباس وعطية العوَّـ

ــنِ  ــن اب ــاٍسع ــةْ )١(عب ــن عطي ــلِ  )٢(وع ــي أه ــروى وف ــةْ ي ــسا المروي الك

ابـن عبـاس عبـد اهللا بـن    : ذكر الشيخ القمي في الكنى واأللقاب ترجمته وهـذا لفظـه       : ابن عباس )١(
عباس بن عبد المطلب أمه لبابة بنت الحارث بن الحزن أخت ميمونة زوج النبي صـلى اهللا عليـه        

كان محباً لعلي عليه السالم وتلميذه حاله في الجاللة واإلخـالص ألميـر   : وآله وسلم قال العالمة 
المؤمنين عليه السالم أشهر من أن يخفى وقد ذكر الكشي أحاديث تتضمن قدحاً فيه وهو أجل              

.١٠٣: كالم العالمة في الخالصة. انتهى. من ذلك وذكرناه في كتابنا الكبير وأجبنا عنها
ــ القائل الشيخ القمي ــ ذكروا أنه ولد بمكـة قبـل الهجـرة بـثالث سـنين ودعـا لـه النبـي             : أقول

صلى اهللا عليه وآله وسلم بالفقه والتأويل وكان حبـر األمـة وترجمـان القـرآن وكـان عمـر             
٦٨يشاوره مع جملة من الصحابة كف بصره في أواخر عمره وتوفي بالطائف سـنة            يقربه و 

هـ ولـه تفـسير مطبـوع وانـي ذكـرت كثيـراً ممـا يتعلـق بأحوالـه فـي كتـاب سـفينة البحـار                  
ولنكتف هنا بذكر خبر واحد رواه العالمة المجلسي رحمه اهللا عن كفاية األثـر عـن عطـاء             

س وهو عليـل بالطـائف فـي العلـة التـي تـوفي فيهـا ونحـن         دخلنا على عبد اهللا بن العبا : قال
زهاء ثالثين رجالً من شيوخ الطائف وقد ضعف فسلمنا عليه وجلسنا فقال لي يا عطاء مـن             

ثم تقدموا إليه فقالوا يابن عـم رسـول اهللا إنـك      ... القوم؟ قلت يا سيدي هم شيوخ هذا البلد       
منـه مـا سـمعت فأخبرنـا عـن اخـتالف       رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وسمعت   

هذه األمة فقوم قدموا علياً على غيره وقوم جعلوه بعد الثالثة قال فتـنفس ابـن عبـاس فقـال        
علي مع الحق والحـق معـه، هـو اإلمـام         «: سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول        

...»ونجا ومن تخلف عنه ضلّ وغوىوالخليفة من بعدي فمن تمسك به فاز 
.٤٠١ــ ٤٠٠، ص١ج: الكنى واأللقاب

وقد روى ابن عباس سبب نزول آية التطهير وذلك مـن طـرق الفـريقين ونحـن نـورده هنـا مـن               
عن إسماعيل بن أحمد بن الوليـد الثقفـي معنعنـاً عـن ابـن      : طرقنا فقد جاء في تفسير فرات     

يـذهب عـنكم الـرجس    إنما يريد اهللا ل«: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: عباس قال 
...فأنا وأهل بيتي مطهرون من اآلفات والذنوب. »أهل البيت ويطهركم تطهيرا

.٤٦٥، الحديث ٣٤٠ص: تفسير فرات
هو عطية بن سعد العوفي ابن جنادة العوفي الجـدلي القيـسي، أبـو    ) هـ١١١ــ ٣٥بعد  (عطية  )٢(

!
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"
.لي عليه السالمالحسن الكوفي، من مشاهير التابعين ولد في خالفة اإلمام ع

وروى عن أبي سعيد الخدري، وزيد بن أرقم، وعبد اهللا بـن عبـاس، وأبـي هريـرة، وعـدي بـن            
.ثابت األنصاري، وآخرين

وكـان محـدثاً فقيهـاً مفـسراً،     ، ..روى عنه أبان بن تغلب والحجاج بن إرطاة وسـليمان األعمـش      
وقـد ضـعف عطيـة جماعـة     ... مشيعياً جلِداً عد من أصحاب اإلمام محمد الباقر عليـه الـسال    

.منهم النسائي وأبو حاتم
أقول ــ والقائل صاحب موسوعة طبقات الفقهاء الشيخ السبحاني حفظه اهللا ــ يظهر ان تـضعيفه          
إنما هو من جهة المذهب فقد أكدوا انه كان يعد من شيعة أهـل الكوفـة وانـه كـان يتـشيع         

، وقـول  »يس بحجة وكان يقدم علياً على الكلل«: ومما يعضد ما ذهبنا إليه قول الساجي فيه       
.مائل: الجوزجاني

بـزار أو جماعـة مـن الثقـات     وعليه فتضعيفهم إياه ال يعبأ به فقد روى عنه جلّة الناس كما قال ال    
بن عدي وروى له البخاري في األدب وأبو داود والترمذي وابن ماجة ووثقه ابـن       في قول ا  

لرجل معروف بجهاده وثباته وقد نكـل بـه وعـذب لحبـه     سعد وابن معين كما تقدم ثم ان ا      
...ومواالته ألمير المؤمنين عليه السالم

وخرج عطية مع ابن األشعث على الحجاج فلمـا انهـزم جـيش ابـن االشـعث هـرب عطيـة إلـى              
أدع عطية فـان لعـن علـي بـن أبـي        : فارس فكتب الحجاج إلى محمد بن القاسم الثقفي أن        

مائة سوط واحلق رأسـه ولحيتـه فـأبى عطيـة أن يفعـل فـضربه ابـن               ضربه أربع اطالب واال ف  
...القاسم السياط وحلق رأسه ولحيته واستقر بخراسان بقية أيام الحجاج

ولعطية العوفي تفسير القرآن الكريم وقيـل ان تفـسيره فـي خمـسة أجـزاء تـوفي بالكوفـة سـنة              
...إحدى عشرة ومائة

.٤٦٤ــ ٤٦٢، ص١ج: راجع موسوعة طبقات الفقهاء
عن عطية سألت أبا سعيد الخدري، عن : جاء في البحار. وقد روى حديث الكساء وسبب النزول

نزلـت  : ، قال»إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا «: قوله تعالى 
.في رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السالم

.٢٠٨، ص٣٥ج: نواربحار األ
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حديث الكساء َّـ نتاج األدباء

ــشُعرا   ــول الـ ــن فحـ ــدنا مـ ــد وجـ ــي  وقـ ــمن فـ ــن ضـ ــعرِه ذا الخَمـ ــشـ رابـ

في نظْمِ  كاألشعري»رـةْ  دعوــسيِف)١(»الوع ــ بـــ ــِه يـــ ــةْقَعرد القَنظِمـــ عـــ

 العالمـــــةِ يِدوالـــــســٍد)٢(القزوينــــــي ــسمحمـــــ ــيِنيِدوالـــــ )٣(األمـــــ

قد نظم خبر الكساء مجموعة كبيرة من األدباء والشعراء والعلمـاء مـن صـدر اإلسـالم إلـى             )١(
يومنا هذا وال يخفى ذلك على المتتبع والمنقب في بطون كتب السير والتاريخ ومن هـؤالء        

:الفحول

نظومـة سـماها   العالمة الشيخ أحمد بن محمد األشعري الخفطي المغربي حيث يقـول فـي م          . ١
:»عوعةرد الو«

ــط  وآيــة التطهيــر مــن هــذا الــنمط     ــهو وغلـ ــالوه سـ ــا قـ ــل مـ وكـ
ــع وبــت    وغفلــوا عــن أربــع مــن النكــت     ــد للحــصر علــى قط تفي

.، بتعليقة المرعشي النجفي رحمه اهللا٥٤٣ــ ٥٤٢، ص٢ج: الخ، راجع إحقاق الحق... 

ز الـسيد محمـد ابـن العالمـة الـسيد مهـدي            ومنهم العالمة الفقيه األديـب آيـة اهللا أبـو المعـ           )٢(
.١٣٣٥القزويني الحلي المتوفى 

:قال في منظومته رحمه اهللا

حديث أهل الفـضل أصـحاب الكـسا       روت لنــــا فاطمــــة خيــــر النــــسا
.٥٥٨، ص٢ج: الخ راجع اإلحقاق.... 

مـين  ومنهم العالمة السيد مـروج المـذهب فـي األقطـار الـسورية آيـة اهللا الـسيد محـسن األ          )٣(
:الحسيني العاملي الدمشقي صاحب كتاب أعيان الشيعة قال رحمه اهللا

ــساء إذا   ــحاب الكـ ــامس أصـ بـه أحمـد وابنــاك والبـضعة الطهــر   وخـ
.٥٦١، ص٢ج: الخ، راجع اإلحقاق... 

، ٩ج: وغيرهم كثير وكثير حتى من المعاصـرين لمـن أحـب المراجعـة فليراجـع إحقـاق الحـق         
.٧٠٠ــ ٦٨٥ص
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٧٨

ــِروالــــسيِد ــهالِحميــ )١(مناِبِعـــــهنِمـــــهيـــــذكره فخـــــذْي فــــي رواِئِعــ

الـسيد  : قال الشيخ القمي في الكنـى واأللقـاب فـي ترجمتـه مـا هـذا لفظـه           : لسيد الحميري ا)١(
الحميري اسماعيل بن محمد الحميري سيد الشعراء حاله في الجاللـة ظـاهر ومجـده بـاهر،       

سمتك أمـك سـيداً ووفقّـتْ فـي ذلـك، أنـت سـيد        : روى ان الصادق عليه السالم لقاه، فقال   
.ثقة جليل القدر عظيم الشأن والمنزلة ــ رحمة اهللا عليه ــ: حقهالشعراء، قال العالمة في 

ــ والقائل الشيخ القمي ــ كان همه رحمه اهللا نظم فضائل أمير المؤمنين عليه الـسالم    : أقول
ان الـسيد الحميـري وقـف بالكنـاس     : ونشره حتى حكى صاحب األغاني عن المدائني      

عليه السالم لم أقل فيها شعراً فله فرسي هـذا  من جاء بفضيلة لعلي بن أبي طالب   : وقال
وما علي فجعلوا يحدثونه وينشدهم فيه حتى روى رجل عن أبـي الرعـل المـرادي انـه        
قدم أمير المؤمنين عليه السالم فتطهر للصالة فنزع خفّه فانسابت فيـه أفعـى فلمـا دعـي      

اه السيد ما وعده ليلبسه انقضت غراب فحلقت ثم ألقاها فخرجت األفعى منه قال فأعط     
:وأنشأ يقول

ــاب    ــب العجـ ــوم للعجـ ــا قـ لخـــف أبـــي الحـــسين وللحبـــابأال يـ

ــد    ــن عبـ ــداة الجـ ــن عـ ــدو مـ بعيــد فــي المــرادة مــن صــواب    عـ

حديـــد النـــاب أزرق ذو لعـــاب  كريـــه اللـــون اســـود ذو بـــصيص

ليــــنهش رجلــــه منهــــا بنــــاب   أتــــى خفــــاً لــــه فانــــساب فيــــه

العقبـــان أو شـــبه العقـــاب  مـــن فقـــض مـــن الـــسماء لـــه عقـــاب 

ــوى    ــق ثــــم أهــ بـــه لـــألرض مـــن دون الـــسحابفطاربــــه وحلــ

ــه   ــساب منــ ــه فانــ ــصك بخفّــ ــصاب  فــ ــذر الحـ ــاً حـ ــى هاربـ وولّـ

 ــي ــي حـــسن علـ ــع عـــن أبـ ــسياب   ودافـ ــد إنــ ــمامه بعــ ــع ســ نقيــ

...ميميات السيد: وحكي انه رئي في بغداد حمال مثقل فسأله عن حمله فقال

.٣٢٩ــ ٣٢٨، ص٢ج: اب للقميراجع الكنى واأللق

.والسيد الحميري ممن ذكر حديث الكساء في شعره وأدبه

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


فصل

رواية الصحابة حديث الكساء ب

من طرق العامة
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٨١

رواية واثلة بن األسقع

 ــقع رواه ــن األســـــ ــةُ بـــــ ــرِق الج )١(واثلـــــ ــن طُ ــوِرمم ــذْ ِذه ــراهخُ )٢(ك

ــذكر لَـــ   ــن نـ ــكإذْ نحـ ــرنمـ ــهذكـ ــي ِسـ ــطَّ فْفـ ــديثُ سـ ــذا الحـ هررِه هـ

أسـلم قبـل تبـوك والنبـي     .. واثلة بن األسقع بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد منـاة         )١(
صلى اهللا عليه وآله وسلم يتجهز لها وشهدها مع النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم وكـان مـن           

روى عن النبي صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم وعـن أبـي مرثـد الغنـوي وعـن أبـي         أهل الصُفّة   
.هريرة وأم سلمة زوجة النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم

... وروى عنه إبراهيم بـن أبـي عبلـة وبـسر بـن عبيـد اهللا الحـضرمي وسـليمان بـن موسـى و            
. وغيرهم

لى اهللا عليـه وآلـه   توفي دمشق وكان آخر من توفي في دمشق من أصـحاب رسـول اهللا صـ             
. وسلم

.٣٩٥ــ ٣٩٣ص : راجع تهذيب الكمال

.من طرق الجمهور أي من مصادر العامة وأسانيدهم)٢(
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ــاِك ــي )١(مالح ــستدر«رواه ف ــ)٢(»كالم ــ ووهــ ــين المــ ــحيح ومتــ كردصــ

الحاكم الحافظ الكبير إمام المحدثين أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويـه            )١(
صانيف ولـد سـنة   بن نعيم الضبي الطهماني النيـسابوري المعـروف بـابن البيـع صـاحب التـ           ا

إحدى وعشرين وثالث مائة في ربيع األول طلب الحديث مـن الـصغر باعتنـاء أبيـه وخالـه          
فسمع سنة ثالثين ورحل إلى العراق وهو ابن عشرين وحج ثم جال فـي خراسـان ومـاوراء       

.النهر وسمع بالبالد من ألفي شيخ او نحو ذلك
هو إمام أهل الحديث فـي عـصره العـارف بـه     أبو عبد اهللا الحاكم : وقال عبد الغافر بن اسماعيل 

وتصانيفه المـشهوره تطفـح     ... وبيته بيت الصالح والورع والتأذين في اإلسالم      .. حق معرفته 
بذكر شيوخه وقرأ على قراء زمانـه وتفقـه علـى أبـي الوليـد وأبـي سـهل األسـتاذ واخـتص              

لتعـديل والعلـل   بصحبة إمام وقته أبي بكر الـصبغي فكـان يراجعـه فـي الـسؤال والجـرح وا           
وذاكر مثل الجعابي وأبي علي الماسرجسي واتفق له من التصانيف ما لعلـه يبلـغ قريبـاً مـن              

واألبـواب والـشيوخ ثـم المجموعـات     مألف جزء من تخريج الصحيحين والعلـل والتـراج      
وغيـر ذلـك ولقـد سـمعت مـشايخنا        ... مثل معرفة علـوم الحـديث ومـستدرك الـصحيحين           

أن مقدمي عصره مثل الصعلوكي واإلمام ابن فورك وسائر األئمـة     يذكرون أيامه ويحكون  
...يقدمونه على أنفسهم ويراعون حق فضله ويعرفون له الحرمة األكيدة

ثقة في الحديث رافـضي خبيـث   : قال ابن طاهر سألت أبا إسماعيل األنصاري عن الحاكم فقال        
يظهـر التـسنن فـي التقـديم     كان شديد التعصب للشيعة في الباطن وكـان      : ثم قال ابن طاهر   

.والخالفة وكان منحرفاً عن معاوية وآله متظاهراً بذلك وال يعتذر منه
امـا انحرافـه عـن خـصوم علـي فظـاهر وامـا أمـر          : قلـت : بقولـه ) الـذهبي (ثم علق هنـا المؤلـف       

الشيخين فمعظم لهما بكل حال فهـو شـيعي ال رافـضي وليتـه لـم يـصنف المـستدرك فانـه                
...سوء تصرفهغض من فضائله ب

، ص ١/ ١٣، ط ٣ج: تـذكرة الحفـاظ  . توفي الحاكم في صفر سـنة خمـس وأربـع مائـة راجـع            
.١٠٤٥ــ ١٠٣٩

حـدثنا أبـو   : ، ط حيـدر آبـاد، قـال     ٤١٦، ص ٢روى الحاكم أبو عبـد اهللا فـي المـستدرك ج          )٢(
!
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٨٣

ــسانِ )٢(»والبيـانِ  ِفالكـشْ «فـي    )١(ثعلبيوال ــصِح اللــــــــــ أو رده بأفــــــــــ
"

سـمعت  : العبـاس محمـد بـن يعقـوب أنبـأ العبـاس بـن الوليـد بـن مزيـد أخبرنـي أبـي قـال             
جئـت  : حدثني واثلة بن االسقع رضـي اهللا عنـه قـال       : حدثني أبو عمار قال   : اعي يقول األوز

انطلـق إلـى رسـول اهللا    : أريد علياً رضي اهللا عنه فلم أجـده، فقالـت فاطمـة رضـي اهللا عنهـا            
صلى اهللا عليه وآله وسلم، يدعوه فجلست فجاء مع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          

فـدعا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم حـسناً وحـسيناً                : فدخل ودخلـت معهمـا قـال      
فأجلس كل واحد منهما على فخذه وادنى فاطمة من حجره وزوجها ثم لـف علـيهم ثوبـه           

، اللهـم  »إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا       : وأنا مشاهد فقال  
.هؤالء أهل بيتي

.هذا حديث صحيح على شرط مسلم

أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم المحدث النيسابوري صاحب التفسير الكبيـر الـذي       )١(
يروي عنه صاحب الكشاف وغيره الحديث المعروف في فـضل مـن مـات علـى حـب آل       

عـرائس فـي قـصص األنبيـاء وهـو لتـشيعه أو لقلـة        ال«محمد صلى اهللا عليه وآله وسـلم ولـه          
ا ينقل عنه العالمـة المجلـسي فـي البحـار تـوفي سـنة       تعصبه كثيراً ما ينقل من أخبارنا ولهذ  

.٤٣٧أو سنة ٤٢٧

.١٣١، ص٢ج: الكنى وااللقاب للقمي

وأخبرني الحسين بن محمد عن عمر بن الخطاب عـن       : ، قال ١٠٩، ص ٥ج: الكشف والبيان )٢(
أخبرني أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن مـصعب عـن األوزاعـي    : عبد اهللا بن الفضل قال  

دخلـت علـى واثلـة بـن األسـقع وعنـده قـوم فـذكروا عليـاً              : اهللا بن أبي عمار، قال    عن عبد   
قـد رأيـت القـوم قـد شـتموه          : أشتمت هذا الرجل؟ قلت   : فشتموه فشتمته فلما قاموا قال لي     

.فشتمته معهم

أتيـت  : بلـى، قـال  : اهللا عليـه وآلـه وسـلم؟ قلـت    ىفقال أال أخبرك ما سمعت من رسول اهللا صـل     
توجه إلـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم فجلـست          : عن علي فقالت  سألها  أفاطمة  

فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ومعه علي والحسن والحـسين كـل واحـد منهمـا                  
!
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٨٤

ــ ــاِت«ب وطيـ ــيْذاك » النفحـ )١(بنفحِة الحـديِث ذي الِعطْـِر الـذكيْ       الكركـ

"
آخذ بيده حتى دخل فأدنى علياً وفاطمة فأجلسها بـين يديـه وأجلـس حـسناً وحـسيناً كـل                 

إنمـا يريـد اهللا   «: قال كساءه ثم تال هذه اآليـة    واحد منهما على فخذه ثم لف عليهم ثوبه أو        
اللهم هؤالء أهل بيتي وأهـل  : ، ثم قال  »ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا      

.بيتي أحق
الكركي هو علي بن الحسين بن علي بـن محمـد بـن عبـد العـالي، زعـيم اإلماميـة ومفتيهـا             )١(

لكركـي العـاملي المعـروف بـالمحقق     ومروج مذهبها في عصره، نـور الـدين أبـو الحـسن ا      
.الثاني والمحقق الكركي ويقال له علي بن عبد العالي اختصاراً

ولد في كرك نوح سنة ثمان وستين وثمانمائة واختص بفقيه عصره زين الدين علـي بـن هـالل           
الجزائري والزمه أتم مالزمة وقرأ عليه الفقه واألصول والمنطق وحمل عنه كثيـراً وتخـرج     

.به
شمس الدين محمد بن محمـد بـن محمـد بـن داود ابـن المـؤذن الجزينـي              : أخذ أيضا عن   وقد

وشمس الدين محمد بن علي بن محمد بن خاتون العاملي ومحمـد بـن أحمـد بـن محمـد              
.الصهيوني العاملي

وسـافر المحقـق إلـى    ... وقالوا أنه روى عن جعفر بن الحسام واحمد بن الحـاج علـي العينـاثيين       
فقه وحديث مذاهب أهل السنة وحضر على كبـار علمـائهم وحـصل مـنهم     مصر وأخذ بها    

على إجازات ومن هؤالء أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمـد األنـصاري وعبـد الـرحمن                  
وسـمع علـى عـالء الـدين علـي بـن       ) هــ ٩٠٥(ابن اإلبانة األنصاري وقد قرأ عليـه فـي سـنة         

سـند الـشافعي وصـحيح    هــ بدمـشق معظـم   ٩٠٥يوسف بن أحمد البـصروي المتـوفى سـنة     
...مسلم إالّ مواضع

ونفحـات  ... جـامع المقاصـد فـي شـرح القواعـد         : وله مؤلفات كثيرة جلّها رسائل وحواٍش منها      
.الالهوت وغير ذلك

.١٦٦ــ ١٦٣، ص١٠ج: راجع موسوعة طبقات الفقهاء
وخاتمـة  فانه رتّبه على مقدمة وفـصول ) نفحات الالهوت في لعن الجبت والطاغوت   (أما كتابه   

!
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٨٥

ــي   ــى ف ــضاً أت ــِع«أي ــدمجم حـــديثُ أصـــحاب الكـــسا األماجـــد)١(»الزوائ

"
اللهم فاطر الـسماوات واألرض عـالم   : ــ كما ذكر ذلك صاحب الذريعة رحمه اهللا ــ وأوله      

...الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون

.١٥٢، ص٢٤ج: الذريعة: راجع

ولقد أورد الكركي في كتابه نفحات الالهوت حـديث الكـساء مـسنداً عـن واثلـة بـن األسـقع                   
هـؤالء أهـل بيـت    : الـخ ... هـؤالء   : لكنه قال بـدل قولـه      »كشف والبيان ال«ما تقدم عن     بعين
.٤، ص٩ج: نقالً عما في اإلحقاق. الحق

:هـ وترجمته٨٠٧مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيثمي المتوفى سنة )١(

ن عمـر بـن صـالح الهيثمـي     هو نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بـ  
القاهري الشافعي الحافظ كان أبوه صاحب حانوت بالصحراء فولد له علي في رجب سـنة            

.خمس وثالثين وسبع مائة

نشأ فقرأ القرآن ثم صحب الزين العراقي وهو بالغ ولم يفارقه سفراً وحضراً حتـى مـات بحيـث      
سموعه بمـصر والقـاهرة   حج مع جميع حجاته ورحل معه سائر رحالته ورفقه في جميـع مـ     

.لمقدس ودمشق وبعلبك وحلب وحماة وطرابلس وغيرهااوالحرمين وبيت 

.وقد قال فيه األعالم مقاالت تكشف عن مقامه العلمي

الـسراج ابـن الملقـن والـسراج البلقينـي والـزين         : أربعة تعاصروا : قال الحافظ يوسف بن شاهين    
كــه البلقينــي وأعلمهــم بالحــديث ومتونــه أعلمهــم بالفقــه ومدار. العراقــي والنــور الهيثمــي

.العراقي وأكثرهم تصنيفاً ابن الملقن وأحفظهم للمتون الهيثمي

.ولم يخلف بعد مثله...  اإلمام األوحد الزاهد الحافظ ) الهيثمي(انه أي : وقال فيه ابن فهد

.، مقدمة الكتاب١ج: راجع مجمع الزوائد

حديث الكـساء فـي كتـاب مجمـع الزوائـد وقـد رواه        إذا عرفت مقام هذا العلم فاعلم أنه أورد       
وأجلـسها بـين يديـه    : عن شداد بن عمار بعين ما تقدم عن الكشف والبيان لكنه أسقط قوله    

.٤، ص٩ج: نقالً عما في اإلحقاق. رواه أحمد وأبو يعلى باختصار: ثم قال
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٨٦

ــدينِ   ــب ال ــم مح ــي ث ــاِئ«ف هِرجـــواِهنِمـــووهـــيثَروى الحـــد)١(»هِرذخ

ْــي ــنِ والحنفـ ــو المحاسـ ــذَأبـ »رصَالمعتَ«الكسا في أصحابِ حديثَ)٢(ركَـ

محـب الـدين   محب الدين الطبري هو أحمد بن عبد اهللا بن محمد بن أبي بكـر بـن محمـد       )١(
أبو العباس الطبري ثم المكي شيخ الشافعية بالحرم الفقيه الحـافظ ولـد بمكـة سـنة خمـس          

أبي الحسن علي بن الحسين ابن المقيـر وأبـي الحـسن علـي بـن           : عشرة وستمائة وسمع من   
هبة اهللا الجميزي وشعيب بن يحيى ابن الزعفراني وأبي عبد اهللا محمد بن عبـد اهللا الـسلمي          

.ماعةالمرسي وج

.وتفقه على والده وعلى مجد الدين علي بن وهب ابن دقيق العيد القشيري ودرس وأفتى

...كتاب في المناسك، ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» التنبيه«وصنّف كتباً منها شرح 

، رواه فـي كتابـه   »مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله       «وهو أحد العلماء الذين رووا حديث الغـدير         
.لنضرة وذخائر العقبى بعدة طرقالرياض ا

...واستدعاه المظفر صاحب اليمن ليسمع عليه الحديث فتوجه إليه اقام عنده مدة 

.٢٢ــ ٢١، ص٧ج: راجع موسوعة طبقات الفقهاء

وعـن واثلـة بـن األسـقع رضـي اهللا        : وقد أورد حديث الكساء بطريقه عن واثلة بن االسقع قائالً         
لـه فقيـل لـي ذهـب يـأتي برسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه          عنه قال سألت عن علي في منز      

وسلم إذ جاء فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فجلـس رسـول اهللا علـى الفـراش             
إنمـا يريـد اهللا   «: واجلس فاطمة عن يمينه وعلياً عن يساره وحسناً وحـسيناً بـين يديـه وقـال             

....لهم هؤالء أهل بيتي، ال»ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

ـ  ٢٣ص: راجـع ذخــائر العقبــى فـي مناقــب ذوي القربــى   ، ط دار المعرفــة عــن نــسخة دار ٢٤ــ
.الكتب المصرية ونسخة الخزانة التيمورية

هو العالمة القاضي أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفى ذكر حديث الكـساء فـي كتابـه     )٢(
روى الحديث عن واثلـة بمعنـى مـا تقـدم فـي         » لقاضي أبي الوليد  المعتصر من المختصر ل   «

.ء أهلي أنهم أهل حقاللهم هؤال: المستدرك اال انه ذكر بعد اآلية
!
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٨٧

)١(الـــسندقيــد علــى لــساِن البيهقـــي  وردكــذلك » رىبــالــسنِن الكُ«فــي 

"
.٢،ص٩ج: ، ط حيدر آباد، نقالً من اإلحقاق الحق٢٦٧، ص٢ج: راجع

ـ  ٧٢٥(الجمال الملطـي حـدود   : وذكره صاحب موسوعة طبقات الفقهاء في ترجمته  ) هــ ٨٠٣ــ
مد بن أحمد جمال الدين أبو المحاسـن الملطـي الحلبـي ولـد     هو يوسف بن موسى بن مح   

ـ   ارشـد  : حلـب ودرس بهـا ثـم رحـل لمـصر وأخـذ عـن         في شمالي سورية وقدم     ) ملطية(ب
والعالء التركماني وابن هشام وسمع من مغلطاي والعـز ابـن           ) الهداية(الدين والقوام شارح    

.جماعة

.رئاسة الحنفية بهاوعاد إلى حلب فأتى ودرس الطلبة حتى انتهت إليه

كان يكتب في كل يوم على أكثـر مـن خمـسين فتـوى بـدون مطالعـة لقـوة         : قال تلميذه العيني  
ودرس بالـصّر غتمـشية     ) هــ  ٨٠٠(استحضاره وولي الملطي قضاء الحنفية بمـصر فـي سـنة            

ــاب المعتــصر مــن المختــصر   ــوع وهــو اختــصار لكتــاب  موصــنف كت ــار«طب » معــاني اآلث
.للطحاوي

انه كان يطعن على من ينظر في البخاري ويفتي بأكـل       : لقاهرة سنة ثالث وثمانمائة قيل    توفي با 
..الحشيشة وغير ذلك

.٣٠٦، ص٩ج: راجع موسوعة طبقات الفقهاء

، وغيـره كالـضوء الالمـع وشـذرات      ٣٣٥، ص ٩في ج : الزركلي» األعالم«وذكره أيضاً صاحب    
.الذهب

كـر الخـسروجردي الخراسـاني الفقيـه الـشافعي      أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى أبـو ب   )١(
أخذ الحديث عن أبي عبد اهللا الحاكم والفقه عن ناصر العمـري وكتـب الحـديث وحفظـه       

.ورحل إلى الحجاز والعراق والجبال

أبي عبد الرحمن السلمي وأبي بكر بن فورك والقاضي أبي بكـر الحميـري ويحيـى             : وسمع من 
سين البسطامي ومحمد بـن محمـد بـن منـصور وهـالل          بن إبراهيم المزكّي ومحمد بن الح     ا

.الحفار وجناح بن نذير القاضي وغيرهم
!
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٨٨

ــي  ــابيِع«وفـــ ــودينـــ ــر» ِةالمـــ ــيالبمقَـــ ــدوزيلخ ــا ر القن ــر م ــخي )١(مقَ

"
:ثم عاد إلى بلده وبرز في الفقه والحديث واألصول وصنف كتباً كثيرة منها

معرفة الـسنن واآلثـار، األسـماء والـصفات، الـسنن الكبيـر، الـسنن الـصغير، األربعـين الكبـرى،              
.ومناقب الشافعي وغيرها

.ي في نيسابور سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ونقل إلى خسروجرود ودفن بهاتوف

.٢٢ــ ٢١، ص٥ج: راجع موسوعة طبقات الفقهاء

:دار الكتب العلمية٣، ط٢١٧، ص٢ج: قال البيهقي في السنن الكبرى

مـد  ثنـا أبـو العبـاس مح   : أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو عبد اهللا السوسي قـال         
حـدثنا  : بن يعقوب ثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي قـال سـمعت األوزاعـي قـال              ا

جئـت أريـد عليـاً رضـي اهللا عنـه      : أبو عمار رجل منا قال حدثنا واثلة بن االسقع الليثي قـال    
انطلـق إلـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        : فلم أجده فقالت فاطمة رضي اهللا عنها   

فجاء مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم فـدخال فـدخلت معهمـا      : قاليدعوه فاجلس 
فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حسناً وحسيناً فاجلس كل واحد منهما علـى         : قال

إنمـا يريـد اهللا   «: فخذه وأدنى فاطمة من حجره وزوجها ثم لف عليهم ثوبه وأنا منتبذ فقـال              
..، اللهم هؤالء أهلي اللهم أهلي أحق»ت ويطهركم تطهيراليذهب عنكم الرجس أهل البي

أجمـع الفوائـد،   : هو سليمان بن إبراهيم القنـدوزي البلخـي الحـسيني صـوفي مـن تـصانيفه         )١(
هــ هـذا مـا ذكـره     ١٢٩٤هـ وتوفي ١٢٢٠مشرق األكوان، ينابيع المودة لذوي القربى، تولد      

.٢٥٢، ص٤ج: »المؤلفينمعجم«عمر رضا كحالة صاحب 

:ما هذا لفظه» ينابيع المودة«ووردت ترجمته أيضاً في مقدمة كتابه 

هو العالم العابد الورع البارع التقي الـشيخ سـليمان بـن إبـراهيم المعـروف بخواجـة كـالن بـن                      
بـن الـشيخ الـسيد    ابـن إبـراهيم بـن محمـد معـروف      ةمحمد معروف المشتهر بـ بابـا خواجـ    
.خيترسون البافي الحسيني القندوزي البل

هـ ورقى مراقي العلـوم واآلداب فـي بلـخ وأكمـل التحـصيل ببخـارى ونـال         ١٢٢٠ولد في سنة    
!
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٨٩

ــذهبي ال ــي  والـ ــافظُ فـ ــ«حـ ــد)١(»رهيِسـ ــخَقــــ ــطَّــــ ــكه هناِلــــ هِربمزْبــــ
"

االجازات من أعالمها وسافر إلى البالد األفغانية والهندية وصـاحب كبـار مـشايخ الطريقـة      
» قنـدوز «فكمل في مقامات السلوك وتفقه في الدين لينذر قومه إذا رجع إلـيهم فعـاد إلـى            

اً ينشر العلم واآلداب وبنى بها جامعاً وخانقاهاً ومدرسة وأراد السفر إلـى بـالد   وأقام بها زمان 
...الروم حيث كان يرغب في استيطان مكة ومجاورة البيت الحرام

وكان الشيخ سليمان هذا من أعالم الحنفية في الفروع، وأساطين النقـشبندية فـي الطريقـة وقـد         
أفندي إلـى بعـض األفاضـل الـذين ترجمـوه ان      كتب ولده وخليفته الشيخ سيد عبد القادر      

.الخ... والده كان حنفي المذهب نقشبندي المشرب
.١٨ــ ١٧، ص١ج: ينابيع المودة

وقـد أورد صــاحب الينــابيع حــديث الكــساء بروايــة واثلـة بــن االســقع مــرتين بطــريقين نــذكر   
.أحدهما

ذهـب  : فـي منزلـه فقيـل لـي    سألت عن علـي   : وعن واثلة بن األسقع قال    : قال البلخي القندوزي  
يأتي برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إذ جاء فدخل النبي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم                
فجلس على الفراش وأجلس فاطمة عن يمينه وعلياً عن يساره وحـسناً وحـسيناً بـين يديـه،          

الء ، اللهـم هـؤ  »لرجس أهـل البيـت ويطهـركم تطهيـرا        إنما يريد اهللا ليذهب عنكم ا     «: وقال
.أهل بيتي

.٢٢٥، ص٢ج: ينابيع المودة

هو شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بـن عبـد اهللا الـذهبي مـن          )١(
أسـرة تركمانيـة األصـل تنتهـي بـالوالء إلـى بنــي تمـيم كـان أبـوه يـشتغل بـصنعة الــذهب            

البخـاري وكـان   المدقوق فبرع بها وتميز وعرف بالذهبي كما طلب العلـم وسـمع صـحيح       
بـابن  «ديناً يقوم الليل وعرف محمد بابن الذهبي نسبة إلى صنعة أبيه وكان هو يقيـد اسـمه                

ويبدو أنـه اتخـذ صـنعة أبيـه مهنـة لـه فـي أول أمـره لـذلك عـرف عنـد معاصـريه               » الذهبي
.»الذهبي«بـ

.ة متدينةهـ في دمشق وعاش في أسرة علمي٦٧٣ولد شمس الدين محمد في شهر ربيع اآلخر سنة 
!
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٩٠

ــافظُ فــــي هنَــــودكثيـــــرنِبـــــإدا كـــــذا أبـــــو الِفـــــ ــسير«الحــ )١(»التفــ

"
وفي الوقت الذي كان يطلب فيه القـراءات مـال إلـى سـماع الحـديث واعتنـى بـه عنايـة فائقـة             
فسمع ما ال يحصى كثرة من الكتب واألجزاء ولقي كثيراً من الشيوخ والـشيخات وأصـيب        

...بالشره في سمع الحديث وقراءته
.٧، ص١ج: مقدمة سير أعالم النبالء

محدث مؤرخ ولد بدمشق في ربيـع األول وسـمع   ... الذهبي  : نوقال عنه صاحب معجم المؤلفي    
ذي ٣بها وبحلب وبنابلس وبمكة من جماعة وسـمع منـه خلـق كثيـر وتـوفي بدمـشق فـي                     

طبقـات الحفـاظ، تجريـد األصـول فـي      : القعدة ودفن بمقبـرة البـاب الـصغير مـن تـصانيفه           
.أحاديث الرسول والمشتبه في أسماء الرجال

.٢٨٩ص،٨ج: معجم المؤلفين
، ط ٢١٢، ص٣ج: سـير أعـالم النـبالء   «ومن روى الحديث هو الحافظ شمس الدين فـي كتابـه         

قال الحاكم في الكنى حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا أحمـد بـن محمـد بـن              : قال» مصر
عمر الحنفي حدثنا عمر بن يونس حدثنا سليمان بن أبي سليمان الزهري حـدثنا يحيـى بـن       

د الرحمن بن عمرو حدثني شداد بن عبد اهللا سمعت واثلة بـن االسـقع            أبي كثير، حدثنا عب   
واهللا ال أزال أحب علياً وولديه بعد أن سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم              : يقول

إنمـا يريـد اهللا   «: بنيهـا وزوجهـا كـساء خيبريـاً ثـم قـال           افي منزل أم سـلمة وألقـى فاطمـة و         
.»اآلية.... ليذهب 
.٤، ص٩ج: قاقنقالً عن اإلح

هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو القرشي عماد الدين أبـو الفـداء البـصروي الدمـشقي            )١(
وانتقـل مـع أخيـه إلـى دمـشق سـنة       ولد في قرية من أعمال بصرى سـنة إحـدى وسـبعمائة          

هـ وتفقه على برهـان الـدين إبـراهيم بـن عبـد الـرحمن الفـزاري وكمـال الـدين عبـد                 ٧٠٧
.المعروف بابن قاضي شهبةالوهاب بن محمد

ثر أثم صاهر أبا الحجاج المزّي والزمه وأخذ عنه وسمع الكثير وأخذ عن ابن تيمية الحنبلي وتـ          
به واتبعه في كثير من آرائه وكان فقيها شافعياً مؤرخاً حافظـاً أخـذ عنـه شـهاب الـدين بـن             
!
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٩١

ــسطالنْ ــوالق ــي ي تَ ِبالخبــــر فــــي الخمــــسِة األطاِئــــ   )١(»المواهــِب«ال ف

"
.رهمجي وغيره وولي مشيخة أم صالح ومشيخة دار الحديث األشرفية مدة يسي

تـوفي  )... مطبـوع (تفـسير القـرآن الكـريم     ) مطبـوع (البدايـة والنهايـة     : وصنف كتباً كثيرة منهـا    
.بدمشق سنة اربع وسبعين وسبعمائة

في ذيل هذه الترجمة علق صاحب كتاب موسوعة طبقات الفقهاء تعليقـة نوردهـا لتمـام             : أقول
:قوله: المعرفة بالمترجم له وهي

في رد األحاديـث النبويـة الـشريفة التـي       » البداية والنهاية «ي كتابه   قد تعسف ابن كثير ف    : أقول«
ل علي عليه السالم ولجـأ فـي المـوارد التـي اسـتكملت فيهـا األحاديـث                تتحدث عن فضائ  

ل علـى رجـال الـشيعة وتنـاول     مـ شرائط الصحة أبى تحكيم نظـره تبعـاً لهـواه كمـا أنـه تحا        
يمـا يكتبـه واإلبداعيـة يتـوخى الوحـدة      سيرتهم بأسلوب ال يليق بمؤرخ يتحرى اإلنصاف ف  

» ير وكبيـر مـستطر  وكـل صـغ  «والوئام وال بعالم يخشى اهللا فـي خلقـه ويستحـضر فـي قلبـه             
.٥٣/ القمر

.٥٨ــ ٥٦، ص٨ج: راجع موسوعة طبقات الفقهاء
، عن اإلمام أحمـد قـال حـدثنا محمـد         ٤٨٣، ص ٣وهو ممن روى حديث الكساء في تفسيره ج       

اعي حدثنا شداد بن عمار قال دخلت على واثلة بن االسقع رضـي           بن مصعب حدثنا األوز   ا
.عين ما تقدم في الكشف والبيان فال نعيد... الخ... اهللا عته وعنده قوم

ـ   ٨٥١(القسطالني  )١( هو أحمد بن محمد بـن أبـي بكـر بـن عبـد الملـك بـن أحمـد         ) هـ٩٢٣ـ
لمعـروف بالقـسطالني    شهاب الـدين أبـو العبـاس القـسطالني األصـل المـصري الـشافعي ا               

وصفه نجم الدين الغزي بالعالمة الرحلة الفقيه المقرئ المسند المحدث ولـد سـنة إحـدى           
.وخمسين وثمانمائة بمصر

وأخذ الفقه عن الفخر المفتسي والشهاب العبادي والبهـان العجلـوني والـشمس الباصـي وأخـذ       
ي والـنجم بـن فهـد    بنـت الـشوبك  اعن العجلوني، وسمع على السخاوي والنـشاوي وزينـب       

.والبرهان المتبولي
.٤٩، ص١٠ج: راجع موسوعة الفقهاء

!
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٩٢

ــ  «ى فــي  أتَــ وقــد ــالي  »بأرجــِح المطاِل ــي عــ ــناده فــ ــإســ )١(بالمراِتــ

ــي  ــوِل«ف ــأالق ــا الخَ» ِلصْلفَ ــرأين يرويـــــِهرابِرالطـــــاِهابـــــن٢(رامكـــــر(

"
ويحكى ان جالل الدين السيوطي كان ينقصه ويزعم أنـه يـسرق مـن كتبـه ويـستمد منهـا ولـم                

ثم ان الشيخ القسطالني قصد إزالة مـا فـي خـاطره فمـشى مـن القـاهرة               .. ينسب النقل إليها  
السيوطي معتزالً عن الناس بهـا فوصـل إلـى بابـه          حافياً مكشوف الرأس إلى الروضة وكان     

أنـا القـسطالني جئـت إليـك حافيـاً مكـشوف الـرأس ليطيـب         : ودقّه فقال له من أنت؟ فقال   
ولـه تـصانيف منهـا إرشـاد     ... قد طاب ولم يفتح له الباب ولم يقابله     : خاطرك علي، فقال له   

.ةصحيح البخاري وغيرها ومنها المواهب اللدنيشرح الساري في 

.فراجع مقدمة المواهب، تحقيق مأمون بن محي الدين الجنان، ط دار الكتب العلمية

فروى اإلمام أحمد عـن واثلـة   : من روى حديث الكساء عن واثلة بن األسقع قال        موالقسطالني  
بن االسقع ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم جاء ومعـه علـي وحـسن وحـسين أخـذ                 ا

ى دخل فادنى علياً وفاطمـة وأجلـسهما بـين يديـه وأجلـس حـسناً       كل واحد منهما بيده حت  
: وحسيناً كل واحد منهما على فخذه ثم لف عليهم ثوبه أو قـال كـساءه ثـم تـال هـذه اآليـة       

اللهـم هـؤالء   : وقـال .»م تطهيـرا إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهـل البيـت ويطهـرك    «
....أهل بيتي وأهل بيتي أحق

. ٥٢٨، ص٢ج: المواهب اللدنية

،٣٢٥ص): أرجـح المطـاب   (ري فـي كتابـه      وهو العالمة الشيخ عبـد اهللا الحنفـي األمـر تـس           )١(
، ط الهور، روى الحديث من طريق أحمـد وأبـي حـاتم والحـاكم والبيهقـي عـن              ٥٣وص

.تطهيراً: قولهإلىأتيت فاطمة : من قوله» والبيانالكشف«واثلة بعين ما تقدم عن 

.٦، ص٩ج: إحقاق الحق

هو العالمة السيد علوي بن طاهر الحداد من مشايخ صاحب اإلحقاق في الرواية فـي كتابـه       )٢(
.، ط جاوا٢٠٣، ص٢ج): القول الفصل(

.٦، ص٢ج: اإلحقاق. »بن كثيراتفسير «روى الحديث من طريق أحمد بعين ما تقدم عن 
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٩٣

ــفْرِ   ــي ِسـ ــاَء فـ ــ «وجـ ــدائع الِمـ ــسن »ننَبـ ــحيحاً أو حـ ــوالً صـ ــراه مقبـ )١(تـ

ــشارِق األنـــوارِ «كـــذاك فـــي   ــارِ )٢(»مـ أتــــى حــــديثُ الخمــــسِة االطهــ

ــي  ــمي فـ ــ «والهاشـ ــِة الهـ )٤(وىرقــدالحــديثَ وزينــي دحــالن)٣(»دىأئمـ

، ٩٥، ص٢ج» المـنن بـدائع «وهو العالمة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي في كتابـه            )١(
دخلـت علـى واثلـة بـن األسـقع وعنـده قـوم        : عن شداد بـن أبـي عمـار قـال     : قال. ط قاهرة 

الكـشف  «فـذكر الحـديث بعـين مـا تقـدم عـن       : ال أخبركأ: علياً فلما قاموا قال لي     وافذكر
.رواه أحمد: ثم قال» والبيان

.٧ــ ٦، ص٢ج: اإلحقاق

مالكي من قرية : فقيه) هـ١٣٠٣ـ   ١٢٢١(الحمزاوي هو كتاب للعالمة الشيخ حسن العدوي )٢(
النـور الـساري مـن فـيض صـحيح          «. عدوة بمصر تعلم ودرس باألزهر وتـوفي بالقـاهرة لـه          

تبـصرة القـضاة واالخـوان ـ ط فـي حكـم وضـع        «ـ ط خمسة مجلدات وله أيضاً » البخاري
فـي خالصـة علـم    إرشـاد المريـد   «ـ ط فـي شـرح البـردة ولـه      ةوله النفحـات الـشاذلي  » اليد

.وغير ذلك» المدد الفياض ـ ط شرح على الشفا للقاضي عياض«ط وله ـ »التوحيد

.٢١٤، ص٢ج: راجع معجم األعالم للزركلي

، ط مـصر الحـديث بعـين مـا         ١١٣ص» مشارق األنوار «الحمزاوي في كتاب     يوقد روى العدو  
.٥، ص٩ج: قروي من طرق صحيحة نقالً من اإلحقا: وقال» دركالمست«تقدم عن 

أئمـة  «وممن روى حديث الكـساء أيـضاً العالمـة الـسيد محمـد عبـد الغفـار الهاشـمي فـي             )٣(
.رة، ط القاه١٥ص»الهدى

نقـالً  . وقـد روي عـن طـرق عديـدة صـحيحة     : ذكر الحديث بعين ما تقدم عن المستدرك وقال       
.٦، ص٩ج: عن اإلحقاق

ة وتولى فيها االفتاء والتـدريس وفـي   فقيه مكي مؤرخ ولد بمك  : هو أحمد بن زيني دحالن    )٤(
.ت أول مطبعة بمكة فطبع بها بعض كُتبه ومات في المدينةئأيامه أُنش

الفتوحات اإلسالمية ط مجلدان والجداول المرضية فـي تـاريخ الـدول اإلسـالمية             : من تصانيفه 
!
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رواية سعد بن أبي وقاص

ــاصٍ  ــن أبـــي وقّـ ــعدااوابـ ــي سـ ــحابِ )١(عنـ ــديثَ أصـ ــد حـ ــسا قـ أدىالكـ
"

ن وخالصة الكالم في أمراء البلـد الحـرام ط والفـتح المبـين فـي فـضائل الخلفـاء الراشـدي           
.وأهل البيت الطاهرين ط والسيرة النبوية ط ورسالة في الرد على الوهابية ط

.١٢٥، ص١ج: راجع األعالم للزركلي
.»الكشف والبيان«وقد روى الحديث بعين ما تقدم عن 

ـ  (.... سعد بن أبي وقاص     )١( مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشـي   : واسم أبي وقاص  ) هـ ٥٥ـ
لم قديماً وهاجر إلى المدينة وشهد بدراً والمشاهد بعـده مـع رسـول    الزّهري أبو إسحاق أس  

.اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
والّه عمر بن الخطاب قتال فارس ففتح مدائن كـسرى والقادسـية نـزل الكوفـة وجعلهـا خططـاً          
لقبائل العرب ووليها لعمر فشكاه أهلها فعزله وأعاده عثمان فوليهـا يـسيراً ثـم عزلـه بالوليـد          

.بن عقبة فعاد إلى المدينة فأقام بها ثم فقد بصرها
ولما بويع أمير المـؤمنين علـي عليـه الـسالم     . وكان سعد أحد الستة الذين رشحهم عمر للخالفة بعده   

بالخالفة تخلف عن بيعته ولـم يـشهد الجمـل وصـفين مـع انـه كـان يعـرف فـضل اإلمـام عليـه              
...هللا عليه وآله وسلم في حقه عليه السالمالسالم ويروي هو بنفسه أحاديث الرسول صلى ا

روى سعد جملة من األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وروى عنه ابـن عبـاس                
.وعائشة وابن عمر والسائب بن يزيد وغيرهم

.عد من المتوسطين في الفتيا من الصحابة
منها المزارعة بالثلث والربـع  : ىثالثاً وعشرين فتو) الخالف(نقل عنه الشيخ الطوسي في كتاب     

. والنصف أو أقل أو أكثر بعد أن يكون بينهما مشاعاً جائزة
وحمـل إليهـا وذلـك سـنة خمـس      ) على عشرة أميـال مـن المدينـة   (مات سعد في قصره بالعتيق  

.ثمان وخمسين وقيل غير ذلك: وخمسين وقيل
.واألول هو الصحيح: قيل

. ١١٤ــ ١١٢ص: حاب الفتيا من الصحابة والتابعين، في أص١ج: موسوعة طبقات الفقهاء
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ــذِه ــةْوهـــــــ ــصادر الروايـــــــ ــةْ مـــــــ ــي عنايــــ ــار فــــ ــِف اآلثــــ فلْتقتــــ

حنبـــلْ   روى بـــن ــي  الحـــديثَ أحمـــد ــاقرأه فــ ــسنِد(فــ ــسجلْ) ِهمــ )١(مــ

ـ   ١٦٤(أحمد بن حنبل    )١( هو احمد بن حنبل بن هالل بن أسد، الحافظ أبو عبـد اهللا      ) هـ ٢٤١ـ
الشيباني المروزي األصل، البغدادي، أحد أئمـة المـذاهب األربعـة عنـد أهـل الـسنة وإليـه              

.تنسب الحنبلية

لدتـه فـي بغـداد فـي سـنة أربـع وسـتين ومائـة ونـشأ بهـا،           خرجت أمه من مرو وهي حامل به فو 
لـشام  افطلب العلم وسمع الحديث من شيوخ بغداد ثم رحل إلى الكوفة والبصرة والـيمن و       

.والجزيرة فذاع صيته واشتهر أمره

وكان فقيهاً حافظاً كثير الحديث والحفظ وذكر انه كان يصوم ويدمن ثـم يفطـر مـا شـاء اهللا         ... 
.االثنين والخميس وأيام البيضوال يترك صوم

رأيت أبي يأخـذ شـعرة شـعر النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه            : وقال عبد اهللا بن أحمد ــ أي ولده ــ        
وسلم فيضعها على فيه يقبلها وأحـسب انـي رأيتـه يـضعها علـى عينيـه ويغمـسها فـي المـاء               

.ويشربه يستشفي به

ةبت ان عبد اهللا سأل أبـاه عمـن يلمـس رمانـ        أين المتنطّع المنكر على أحمد وقد ث      : قال الذهبي 
. ال أرى بـذلك بأسـا  : منبر النبي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ويمـس الحجـرة النبويـة فقـال         

.أعاذنا اهللا وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع

...حديث) ٢٧١٠٠(يحتوى على ) المسند(صنف أحمد كتاب 

.، من مسندهةه في مواضع كثيروهو أحد رواة حديث الغدير من العلماء وقد روا

ما روي ألحد من الفضائل أكثـر     : سمعت أحمد بن حنبل يقول    : قال محمد بن منصور الطوسي    
.مما روى لعلي بن أبي طالب

يـا أبـا عبـد اهللا مـا تقـول فـي هـذا الحـديث الـذي          : وقال كنا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل  
وما تنكرون من ذا؟ أليس روينا ان النبي صـلى اهللا    : أنا قسيم النار؟ فقال   : ان علياً قال  : يروى

قلنـا  .»ال يحبـك إال مـؤمن وال يبغـضك إال منـافق    «: عليه وآله وسلم قال لعلي عليـه الـسالم     
!
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ــسنِدروى النــــسائي» الخــــصائِص«وفــــي  ــساِءبالــــــ ــةَ الكــــــ )١(مرويــــــ

"
وأين المنـافق قلنـا فـي النـار، قـال فعلـي قـسيم        : فأين المؤمن؟ قلنا في الجنة، قال   : قال: بلى
.النار

، ٣ج: ور بهـا يـزار، موسـوعة طبقـات الفقهـاء          توفي ببغداد ودفن بباب حـرب وقبـره مـشه         
.٩٠ـ ٨٧ص

حـدثنا عبـد   : وقد روى أحمد بن حنبل حديث الكساء بسنده المتصل بسعد بن أبي وقاص، قال  
اهللا حدثني أبي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عـامر بـن                

، دعـا رسـول اهللا صـلى اهللا    »ناءنـا وأبنـاءكم  نـدع أب «: لما نزلت هذه اآلية : سعد عن أبيه، قال   
اللهم هـؤالء  : عليه وآله وسلم علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً رضوان اهللا عليهم أجمعين، فقال  

.أهلي

.١٩، ص٩ج: ، ط مصر نقالً عن اإلحقاق١٨٥، ص١ج: مسند أحمد

ـ   ٢١٥: (النسائي)١( عبـد الـرحمن   هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان، الحافظ أبـو       ) هـ٣٠٣ـ
.النسائي

مدينة بخراسان في سنة خمس وعشر ومائتين ورحل في طلـب العلـم إلـى نيـسابور            ) نسا(ولد بـ 
والعراق والشام والحجاز ثم سكن بزقاق القناديل في مصر سمع من قتيبة بن سعيد وأحمـد        

...بن منيع وهشام بن عمارا

وأبـو القاسـم الطبرانـي والحـسن بـن      حدث عنه أبو جعفر الطّحاوي وأبو بكر الحـداد الـشافعي         
رشيق ومحمد بن عبد اهللا بن حيويه النيسابوري وأبو علي النيسابوري وغيرهم كثيـر وكـان           

.من كبار علماء الحديث فقيهاً، حافظاً

السنن الكبـرى، الـضعفاء والمتروكـون، خـصائص علـي، مـسند علـي ومـسند           : صنّف كتباً منها  
.مالك وغير ذلك

فقه مشائخ مـصر فـي عـصره وأعـرفهم بالـصحيح والـسقيم وأعلمهـم            أالنسائي  : قال الدار قطني  
.بالرجال

!
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"
وكان قد فارق مصر في آخر عمره وخرج إلى دمشق فسئل عن معاويـة ومـا روي مـن فـضائله           

مـا أعـرف   : أما يرضى معاوية أن يخرج رأساً برأس حتى يفضّل؟ وفي رواية أخـرى            : فقال

، فضربوه في الجامع وداسوه وأخرج علـيالً ثـم حمـل إلـى         »بطنهال أشبع اهللا    «: له فضيلة إالّ  

الرملة بفلسطين فمات بها وذلك في سنة ثالث وثالثمائة وقبل حمل إلـى مكـة فـدفن بـين       

.الصفا والمروة

لم يكن أحد في رأس الثالثمائة أحفظ من النـسائي هـو أحـذق بالحـديث وعللـه                : قال الذهبي 

ليـل تـشيع وانحـراف عـن خـصوم اإلمـام علـي، كمعاويـة              اال ان فيـه ق    .. ورجاله من مـسلم   

!!وعمرو، واهللا يسامحه

.٤٤ــ ٤٣، ص٤ج: موسوعة طبقات الفقهاء

كأنه ارتكب جرماً عنـدما نبـذ هـؤالء      ) واهللا يسامحه (عجباً للذهبي لقوله في حق النسائي       : أقول

!!الذين نبذهم التاريخ

ساء في فـضل أهـل البيـت علـيهم الـسالم           حديث الك ) الخصائص(وقد روى النسائي في كتابه      

اآلتي ذكره سنداً ومتناً وكـذا عـن   » صحيح مسلم «روى الحديث عن قتيبة بعينه ما جاء في         

إنمـا  «: ولمـا نزلـت  : ودفع الرايـة إليـه  : مسند أحمد بن حنبل سنداً ومتناً اال أنه ذكر بعد قوله 

صـلى اهللا  دعـا رسـول اهللا     ،  »ركم تطهيـرا  يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيـت ويطهـ         

.اللهم هؤالء أهل بيتي: عليه وآله وسلم علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال

قال معاويـة   : وفي الكتاب نفسه روى الحديث بسنده عن عامر بن سعد يقول          . ٤ص: الخصائص

ال أسـبه مـا ذكـرت ثالثـاً     : ما يمنعك أن تـسب ابـن أبـي طالـب، قـال         : لسعد بن أبي وقاص   

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، ألن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمـر    قالهن  

النعم ما أسبه ما ذكرت حين نزل عليه الوحي فأخـذ عليـاً وابنيـه وفاطمـة فـأدخلهم تحـت                  

.الحديث.. رب هؤالء أهل بيتي وأهلي: ثوبه قال

.٢٠ــ ١٩، ص٩ج: راجع اإلحقاق
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 القُــشَيري ١(»ِهصــحيحِ «فــي ومــسلم(ــذي ــذاكوالترم ــي ك )٢(»ِهصــحيِح«ف

ـ    ٢٠٠بعـد   : (مسلم بن الحجاج  )١( هـو ابـن مـسلم بـن ورد القـشيري، أبـو الحـسين         ) هــ  ٢٦١ــ

ة المعتمدة عنـد أهـل الـسنة ولـد بعـد      توهو أحد الكتب الس» الصحيح«النيسابوري صاحب  

المائتين بنيسابور ورحل إلى الحجاز ومـصر والـشام والعـراق وصـنّف الـصحيح جمـع فيـه            

.سنةةشرحديثاً من األحاديث غير المكررة ولبث في تصنيفه خمس ع» ٣٠٣٣«

المـسند  «وهو أحد الحفاظ والمحـدثين المـشهورين وقـد نقـل عنـه انـه قـال صـنفت هـذا                       

ولما اسـتوطن البخـاري نيـسابور، الزمـه         . من ثالثمائة ألف حديث مسموعة    » الصحيح

مسلم وأدام االختالف إليه وكان مسلم يناضل ويذب عن البخاري حتى حـصلت بينـه       

رقة بسببه ــ ثم إن مسلماً انحرف عن البخـاري  وبين محمد بن يحيى الذهلي وحشة وف      

        وي أنه عكر لـه حـديث   قد له مجلس للمذاكرة فذُولم يذكر له حديثاً في صحيحه ور

فانصرف إلى منزله وأمر أهل بيته بأن ال يدخل عليه أحد فقدموا له سلّة تمـر        هلم يعرف 

بح وقـد فنـي   كانت قد أهديت إليهم فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة ويمضغها فأص   

.التمر ووجد الحديث

وله خمس وخمسون سنة روى الحديث عـن  : قيل. توفي في رجب سنة إحدى وستين ومائتين      

.قتبة بن سعيد بعين ما تقدم عن سند أحمد بن حنبل، سنداً ومتناً

.١٩ن ص٩ج: راجع، اإلحقاق

ـ   ٢١٠(الترمذي حدود   )٢( الـسلمي أبـو   هو محمد بن عيسى بن سـورة بـن الـضحاك   ) هـ٢٧٩ـ

.»الجامع«عيسى الترمذي الضرير صاحب كتاب 

تتلمذ للبخاري وشاركه في بعض شيوخه مثل قتيبة بن سعيد وغيره ورحل في طلب العلم إلـى             

: خراسان والعراق والحرمين وجمع األحاديث وصنّف الكتب وعمي في آخر عمـره وقيـل   

.وكان فقيهاً حافظاً عالماً بالحديث.... ولد أعمى

وهو أحد الكتب الستة المعتمدة عند أهـل الـسنة وجملتـه مائـة وواحـد                » الجامع«ف كتاب   صنّ

وستون كتاباً شرح أحاديثه وبينها ولذا قيل عنه أنه أنفع من كتاب البخاري ومـسلم لـسهولة        
!
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٩٩

ــسقالني ــي وروالعـ ــابةْ«ى فـ ــ)١(»اإلصـ زَوالجري رــي و ــةْ «ى ف ــِد الغاب )٢(»أُس

"
.وصول كلّ أحد إلى فائدته

.وا بهقال الترمذي صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء العراق والحجاز وخراسان فرض

عدة أحاديث في فضائل أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب عليهمـا            » الجامع«روى في كتابه    

أنـت أخـي   «، وحـديث المؤاخـاة     »من كنت مواله فعلي مواله    «حديث الغدير   : السالم منها 

.، توفي بترمذ سنة تسع وسبعين ومائتين وقيل سنة ثمانين»في الدنيا واآلخرة

.٥٥١ــ ٥٤٩، ص٣موسوعة الفقهاء ج

.، ط الهادي بمصر١٧١، ص١٣ج: وقد روى حديث الكساء أيضاً في صحيحه

.سنداً ومتناً) مسند أحمد(روى الحديث عن قتيبة بن سعيد بعين ما تقدم عن 

ـ   ٧٧٣(ابن حجر العسقالني    )١( هو أحمد بن علي بن محمد بن علي الكناني شـهاب    ) هـ ٨٥٢ـ

كـان مـن    . المصري، الشافعي، المعـروف بـابن حجـر       الدين أبو الفضل العسقالني األصل،      

: وولـع بـاألدب ونظـم الـشعر وتفقـه علـى      . كبار العلماء بالحديث فقيهاً مؤرخاً أديباً شـاعراً    

األبناسي وابن المتقن والبلقيني وارتحل إلـى بـالد الـشام والحجـاز والـيمن وسـمع الكثيـر                    

هر ذكـره فقـصده العلمـاء    وتقدم في الحديث وعلومه وتـصدى للتـدريس والتـأليف واشـت           

وصـنف كتبـاً   .. لألخذ عنه درس الحديث في مدارس كثيرة ودرس أيـضاً الفقـه والتفـسير          

..اإلجابة في تمييز الصحابة.. اإلحكام لبيان ما في القرآن من األحكام : كثيرة جداً منها

.٤٧ــ ٤٦، ص٩ج: موسوعة طبقات الفقهاء

أخـرج الترمـذي   : ، ط مـصر، قـال  ٥٠٣، ص٢ج: ةصابوقد ذكر ابن حجر حديث الكساء في اإل    

.بسند قوي عن عامر بن سعد فذكر الحديث بعين ما تقدم عن صحيح الترمذي

ـ   ٥٥٥: (الجزري)٢( هو علي بن محمد بن محمد بـن عبـد الكـريم بـن عبـد الواحـد         ) هـ ٦٣٠ـ

مـر وهـي   الشيباني المعروف بابن األثير الجزري والجزري نسبة إلى الجزيرة، جزيرة ابن ع           

.بلدة فوق الموصل بينهما ثالثة أيام
!
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١٠٠

ــ هأيـــضاً ذكـــربـــِن الجــوزي إوســبطُ   ــي ِس ــسمى ِرِه ذاكفْف ــذكرةْ(الم )١()ت

"
في العلم له أخوان أحدهما أكبر منه وهو مجد الدين أبـو الـسعادات      ةنشأ في أسرة علمية أصيل    

المبارك وهو أحد العلماء له كتاب جامع األصول في أحاديث الرسول وكتاب النهاية فـي               

بو الفتح نصر اهللا كـان مـن ذوي      واآلخر اصغر منه هو ضياء الدين أ      . غريب الحديث واألثر  

أمـا الجـزري فلـه بـاع طويـل فـي التـاريخ        . النبوغ في العلوم األدبية له كتاب المثـل الـسائر    

... وألّف في التاريخ العام كتابـه الكامـل وهـو مرجـع مهـم فـي تـاريخ الحمـالت الـصليبية            

.وألّف في التاريخ الخاص أسد الغابة

دار إحيـاء التـراث العربـي، صـححه الـشيخ عـادل أحمـد        مقدمة كتـاب أُسـد الغابـة، ط      : راجع
.الرفاعي

أنبأنـا إسـماعيل   : ، ط مـصر، قـال     ٢٥، ص ٤ج: وقد روى الجزري حديث الكساء في أسد الغابة       
حـدثنا  : بن علي وإبراهيم بن محمد وغيرهما بإسنادهم إلى محمد بن عيسى بن سورة قـال       ا

.سنداً ومتناًقتيبة، فذكر الحديث بعين ما تقدم عن صحيح مسلم 

.٢١ــ ٢٠، ص٩ج: راجع اإلحقاق

هو يوسف بن ِقزُغْلي بن عبـد اهللا التركـي العـويني    ) هـ٦٥٤ــ ٥٨٠بعد (سبط ابن الجوزي   )١(
.الهبيري، شمسن الدين أبو المظفر البغدادي، سبط أبي الفرج ابن الجوزي

إلـى الموصـل ودمـشق    كان حافظاً شهيراً ولد ببغداد سنة نيـف وثمـانين وخمـسمائة ثـم رحـل          
وسـكن دمـشق   ... سمع من جده وعبد المنعم بن كليب وعبـد اهللا بـن أبـي المجـد الحربـي            

وأفتى ودرس ووعظ حتى انتهت إليه رئاسة الـوعظ بالـشام وكـان مجلـسه مكتظّـاً بالنـاس                  
بـل تكـرر   : وكان حنبلياً ثم تفقه على جمال الدين محمـود الحـصيري فـصار حنفيـاً وقيـل             

.لك المعظم عيسى فاجتذبه إليه ونقله إلى مذهب أبي حنيفةاجتماعه بالم

.الدمياطي وعبد الحافظ الشروطي والنجم الشقراوي: حدث عنه

بن الجوزي ــ ترفض وله مؤلف في ذلـك    انه ــ أي سبط     إثم  ): ميزان االعتدال (قال الذهبي في    
.نسأل اهللا له العافية

!
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١٠١

"
لطالما ردد الذهبي فـي طيـات تـصانيفه       : أقول هنا يعلق صاحب موسوعة طبقات الفقهاء بقوله؛      

كملة الرفض الترفض وال يفهم ما المقـصود منهـا فـان كتـاب المتـرجم فـي ذكـر فـضائل               

األئمة االثني عشر عليهم السالم ومناقبهم هو لم يأت فيـه إال بمـا اشـتهر ولـم يختـر إال مـا                  

ــسن      ــن علمــاء أهــل ال ــر ع ــه وأكث ــة كتاب ــي بداي ــك ف ــى ذل ــصّ عل ــت كمــا ن ــد ثب ة كأحم

...!!والترمذي

سئل ــ أي سبط بن الجوزي ــ في يوم عاشـوراء زمـن الملـك    : قال ابن كثير في البداية والنهاية  

الناصر صاحب حلب ان يذكر للناس شيئاً من مقتل الحسين فـصعد المنبـر وجلـس طـويالً         

:ال يتكلم ثم وضع المنديل على وجهه وبكى شديداً ثم أنشأ يقول وهو يبكي

ــل ل ــفعاويــ ــن شــ ــصماؤهؤمــ ــنفخ    ه خــ ــق ي ــصور فــي نــشر الخالئ وال

وقميـــصها بـــدم الحـــسين ملطـــخ    البـــــد أن تـــــرد القيامـــــة فـــــاطم

.ثم نزل عن المنبر وهو يبكي وصعد إلى الصالحية وهو كذلك رحمه اهللا

تفسير القرآن، مرآة الزمان في تاريخ األعيان، شرح الجـامع       : بن الجوزي تصانيف منها   اولسبط  

فـي ذكـر األئمـة االثنـي عـشر      ) مطبوع(تذكرة خواص األمة بذكر خصائص األئمة  الكبير

علـيهم الــسالم، إيثــار اإلنـصاف فــي آثــار الخـالف، ومنتهــى الــسؤول فـي ســيرة الرســول     

).مطبوع(

.وتوفي في ذي الحجة سنة أربع وخمسين وستمائة

.٣١٨ــ ٣١٧، ص٧ج: راجع موسوعة طبقات الفقهاء

بـن  اجوزي حديث الكساء أيـضاً بعـين مـا فـي صـحيح مـسلم، قـال سـبط         وقد ذكر سبط ابن ال    

أمـر معاويـة بـن أبـي     : قـال : قد أخرج مسلم عن عامر بـن سـعد بـن أبـي وقـاص         : (الجوزي

أما ما ذكرت ثالث سـمعت    : ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال سعد       : سفيان سعداً، وقال له   

أسـبه أبـدا ألن يكـون لـي واحـدة مـنهن       رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قالهن له فلـن   

...أحب إلي من حمر النعم

.، ط بيروت، منشورات محمد علي بيضون٢٢تذكرة الخواص، ص
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١٠٢

 ِدفرائـــ «فــــي كـــذاك١(»يِنمطَالــــس( تــــــاله»ــم ــسنظــــ )١(»يِنمطَدرِر الــــ

صاحب فرائد السمطين هو إبراهيم بن محمد بن المؤيد بن حمويه الجـويني صـدر الـدين             )١(

ن عثمـان بـن   أبو الجامع ابن سعد الدين الصوفي ولد سنة أربع وأربعين وست مائة وسمع م    

الموفق صاحب المؤيد الطوسي وسمع على علي بن أنجب وعبد الـصمد بـن أبـي الجـيش      

.وابن أبي الدنيا

وأكثر عن جماعة بالعراق والشام والحجاز وخرج لنفسه تساعيات وسمع بالحلة وتبريـز وبآمـل         

طبرستان والشوبك والقدس وكربالء وقزوين ومشهد علي وبغداد وله رحلة واسـعة وعنـي             

ملـيح الـشكل جيـد القـراءة وعلـى يـده اسـلم             اًبهذا الشأن وكتب وحصل وكان ديناً وقور      

)...الملك(غازان 

انتهـى نقلنـا هـذه الترجمـة مـن      . بخراسان قالـه الـذهبي فـي المعجـم الـصغير     ) ٧٢٢(ومات سنة  

مقدمة كتابه فرائد السمطين تحقيق العالمة محمد باقر المحمودي وكان هو نقلهـا مـن ابـن     

ــاقر    حجــر ــة المحقــق محمــد ب ــة فرائــد الــسمطين عــن هــذا قلــم العالم فــي الــدرر الكامن

.المحمودي

!أبى اهللا أن ينسى من شكره وتمسك بأوليائه؟: قال

كل مثقـف خبيـر يراجـع صـفحات مـن هـذا الكتـاب أو يـستمع إلـى أحاديـث محتوياتـه                       

الكتـاب  يتجلى له سمو الكتاب وعلو منزلة مؤلفه من حيـث بـذل المجهـود، وإخـراج       

على منهج فنـي مـن جهـة بيـان أوصـاف الـرواة وذكـر أمكنـة أخـذ الحـديث وأزمنـة               

ــشيوخ واألســ   ــن ال ــه م ــاءاتحمل ــى    ... تذة والعلم ــه إل ــع بالتفات ــف المتطل ــن المثق ولك

محتويات الكتاب وتضمنه إثبات جم غفير مـن معـالي أهـل البيـت يبقـى مبهوتـاً مـن                  

فرائـد  .. حاجـة إلـى نـشره ونـشر أمثالـه     أجل عدم نشر الكتـاب بـين النـاس مـع شـدة ال         

.السمطين مقدمة المحقق

فرائـد الـسمطين فـي فـضائل المرتـضى والبتـول والـسبطين علـيهم            «جاء في هـذا الكتـاب       
!
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"
أخبرنا الشيخ الـصالح المـسند عبـد    : خبر الكساء بإسناده عن عامر بن سعد قال    » السالم

هللا عليه بسماعي عليه ببغداد قيل اهللا بن أبي القاسم بن علي بن ورخر البغدادي رحمة ا          

أنبأنا : أخبركم الشيخ عبد العزيز بن محمود المبارك بن األخضر بسماعك عليه قال          : له

أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم ابن أبـي سـهل الكروخـي الهـروي سـماعاً  عليـه،                

و نـصر عبـد   القاضي أبو عامر ابن محمود بن القاسـم األزدي وأبـ  : أنبأنا المشائخ الثالثة 

العزيز بن محمد الترياقي وأبو بكر أحمد بن عبد الصمد الفورجي رحمه اهللا عـن أبـي        

محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي عـن               

حـدثنا قتيبـة قـال    : اإلمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بـن سـورة الترمـذي قـال            

بكير بن مسمار عن عامر بن سـعد بـن أبـي وقـاص عـن      حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن     

:أبيه قال

.الخ.... أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً قال ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟

.٣٧٧، ص٦٩، الباب ١فرائد السمطين ج

أما كتاب نظـم درر الـسمطين فـي فـضائل المـصطفى والمرتـضى والبتـول والـسبطين فانـه           )١(

سف بن الحسن بـن محمـد الزرنـدي الحنفـي المـدني المتـوفى          لجمال الدين محمد بن يو    

ونـشأ ودرس بهـا فـي كنـف أبيـه وأصـبح عالمـاً        ٦٩٣هــ ولـد فـي المدينـة سـنة            ٧٥٠عام  

ومحدثاً بها وترأس بعد وفاة أبيه المظفر يوسف ثـم انتقـل إلـى شـيراز بـدعوة مـن سـلطان              

ه األنـصاري وتـصدى    وقته الشيخ أبي إسحاق بن الملك الشهيد شـرف الـدين محمـود شـا              

.هـ ودفن بها٧٥٠منصب القضاء بها إلى أن توفي 

.١٢٤، ص١٢ج: شذرات الذهب والدرر الكامنة ومعجم المؤلفين: راجع

روى حديث الكساء باإلسناد عن عامر بن سعد بعين ما تقـدم فـي صـحيح الترمـذي؛ نظـم درر         

.٢١، ص٩ج: ، ط مطبعة القضاء، نقالً عن اإلحقاق١٠٧ص: السمطين
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ــي  ــِب«وفــ ــق» المناقــ ــي )١(روى الموفّــ ــي» الــــسنَِن«فــ ــقللبيهقــ )٢(منَمــ

خطيب خوارزم هو الموفق بن أحمد بـن محمـد أبـو المؤيـد الخـوارزمي المكـي األصـل                   )١(
).المناقب(الحنفي المعروف بخطيب أو أخطب خوارزم مؤلف 

هو أبو المؤيد الملقـب بـصدر األئمـة وبأخطـب خـوارزم وبخليفـة               : يقول عنه بعض المحققين   
.الزمخشري

د الزمخـشري بخـوارزم وتـولى الخطابـة بجامعهـا      أخذ علم العربية واألدب عن جـار اهللا محمـو   
وشغف بالحديث ولقي المـشايخ فـسمع بـالري مـن محمـد بـن منـصور بـن علـي المقـري            

...ومحمد بن الحسين األسترآبادي
وقـد بلغـت   ... سعيد بن عبيد اهللا بن الحـسن الثقفـي الهمـداني         : وروى مكاتبة عن جماعة منهم    

خمـساً وسـتين نفـساً وكانـت بينـه وبـين الحـافظ             عدة شيوخه ــ كما أحـصاهم بعـضهم ـــ           
.مكاتبات وقد كتب الموفق إليه بأربعينه) هـ٥٨٨(اإلمامي ابن شهر آشوب المتوفى 

رواه في مناقبه ومقتلـه بطـرق كثيـرة    ) من كنت مواله فعلي مواله   (وهو من رواة حديث الغدير      
.ذكرها العالمة األميني في كتابة الغدير

.ر سنة ثمان وستين وخمسمائةتوفي الموفق في صف
ـ  ٣٣٧، ص ٦ج: راجع موسوعة طبقات الفقهاء    : ، وقد ذكر الموفق الحـديث فـي المناقـب   ٣٣٩ـ

:، ط تبريز قال٦٤ص
عن أبي عيسى الترمذي فـذكر الحـديث بعـين مـا     ) أي االسناد المتقدم في كتابه (وبهذا االسناد   

.تقدم في صحيح الترمذي سنداً ومتناً
.٢٠، ص٩ج: راجع اإلحقاق

وقد ذكر الحديث في سننه بإسـناده    . تقدمت ترجمة البيهقي صاحب السنن الكبرى فراجع      )٢(
اخبرنا أبو علي الروذباري وأبو عبد اهللا الحـسين بـن عمـر بـن         : عن سعد بن أبي وقاص قال     

وأبـو الحـسين محمـد بـن الحـسين بـن       ) العـدل خ ل   (الغزال  ) عمرو بن برهان خ ل    (برهان  
ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحـسن بـن عرفـة ثنـا علـي        : وغيرهم قالوا  الفضل القطان 

.بن ثابت الجزري عن بكير بن مسمار مولى عامر بن سعد فذكر الحديثا
.١٨، ص٩ج: ، ط حيدر آباد، نقالً عن اإلحقاق٦٣، ص٧ج: السنن
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١٠٥

ــاكم فـــي  )٢(»كرتلخــيِص المــستد «وجــاَء فــي  )١(»المـــستدرك«دونـــه الحـ

ــي   ــدي فـ ــي الهنـ ــ«والمتقّـ ــالكــسا قــدحــديثُ أصــحاِب)٣(»همنتخِبـ هجــاَء ِب

، ٣ج: تقــدمت ترجمــة الحــاكم النيــسابوري وهــو ممــن روى الحــديث بــسنده عــن ســعد  )١(
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن سـنان القـزاز   : ط حيدر آباد، قال   ١٠٨ص

ثنا عبيد اهللا بن عبد المجيد الحنفي وأخبرني أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أحمـد     
بن حنبل حدثني أبي ثنا أبو بكر الحنفي ثنا بكير بـن مـسمار قـال سـمعت عـامر بـن سـعد                  ا

.الخ الحديث.... ية لسعد بن أبي وقاصيقول، قال معاو
تقدمت ترجمة الذهبي وقد ذكر الحديث في كتابه تلخيص المـستدرك المطبـوع بهـامش             )٢(

.، ط حيدر آباد١٠٨، ص٣ج: المستدرك
المتقي الهندي هو الشيخ اإلمام العالم الكبير المحدث علي بن حسام الدين بن عبد الملـك      )٣(

لي المديني الجشتي البرهانبوري المهاجر إلـى مكـة المـشرفة       بن قاضي خان المتقي الشاذ    ا
.هـ٩٧٥والمدفون بها سنة 

هـ ونشأ على العفـة والطهـارة وجعلـه      ٨٨٥ولد بمدينة برهان بور سنة خمس وثمانين وثمانمائة         
والده مريداً للشيخ بهاء الدين الـصويني البرهـانبوري فـي صـغر سـنّه فلمـا بلـغ مـن الرشـد                

ه ولما مات الشيخ المذكور لبس الخرقة مـن ولـده عبـد الحكـيم بـن بهـاء         اختاره ورضي ب  
الدين البرهانبوري ثم أراد صحبة شيخ يدله على ما أهمه من طريق الحق فـسافر إلـى بـالد          
الهند والزم الشيخ حسام الدين المتقي الملتاني وصحبه سنتين وقرأ عليه تفـسير البيـضاوي              

الـشريفين وأخـذ الحـديث عـن أبـي الحـسن الـشافعي             وعين العلم ثم سافر إلـى الحـرمين         
...البكري وأخذ عنه الطريقة القادرية والشاذلية والمدينية

وتـرددت  ةاجتمعت به في مكة سنة سبع وأربعين وتـسعمائ        : قال الشعراني في الطبقات الكبرى    
م مـن  إليه وتردد إليّ وكان عالماً ورعاً زاهداً نحيـف البـدن ال تكـاد تجـد عليـه أوقيـة لحـ         

كثرة الجوع وكان كثير الصمت ال يخرج من بيته إال لصالة الجمعة في الحرم فيـصلي فـي    
.أطراف الصوف ثم يرجع بسرعة

.، ط، دار الكتب العلمية٧ــ ٣، ص١ج: راجع مقدمة المحقق محمود عمر الدمياطي على كنز العمال
!
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١٠٦

ــجاعٍ  ــو ش ــي أب ــرد«روى ف ــي )١(»وِسالف ــ«ودون فـــ ــشموِسعســـ )٢(»ِد الـــ

"
المطبـوع بهـامش مـسند    والمتقي الهندي ممن روى الحديث عن سعد في منتخب كنز العمـال          

ــا تقــدم فــي الخــصائص   ٥٣، ص٥ج: أحمــد ، ط الميمنيــة، مــصر، روى الحــديث بعــين م
.للنسائي

شـيرويه بـن شـهردار بـن شـيرويه بـن فنـا           : ١٢٥٩، ص ٤قال الذهبي في تـذكرة الحفـاظ ج       )١(
سـمع  » الفـردوس «خسرة المحدث الحافظ مفيد همذان ومصنف تاريخها ومصنف كتاب           

يوسف المستملي وسفيان بن الحسين بـن فنجويـه وعبـد الحميـد بـن      يوسف بن محمد بن     
الحسن الفقـاعي وأبـا الفـضل محمـد بـن عثمـان القومـساني وأبـا الفـرج علـي بـن محمـد                     
الجريري وأحمد بن عيسى الـدينوري وخالئـق بهمـذان وعبـد الوهـاب بـن منـده وطبقتـه                 

ن البـسري وخلقـاً ببغـداد    بإصبهان أبا منصور عبـد البـاقي بـن محمـد العطـار وأبـا قاسـم ابـ          
هو شاب كيس حـسن الخلـق والخُلـق ذكـي القلـب      : وبقزوين وأماكن قال يحيى ابن منده 
هـو حـسن المعرفـة وغيـره أتقـن منـه روى عنـه ابنـه          : صلب في السنة قليـل الكـالم، قلـت        

... وآخـرون  ... القاسـم الـساوي   ] أبـي [شهردار ومحمد بن الفضل االسفراييني ومحمد بن     
...تاسع عشر رجب سنة تسع وخمس مائةتوفي في 

بإسناده عن عامر بـن  ) مخطوط(وقد روى الحديث ــ أي حديث الكساء ــ في كتابه الفردوس        
.٢٠، ص٢ج: اإلحقاق. سعد بعين ما تقدم في الخصائص

هو عبد القادر بـن  ) هـ١٣١٣ــ (... عبد القادر الورديفي : ، قال٢٩٠، ص ٥معجم المؤلفين ج  )٢(
فقيـه،  ) أبو محمد (م الورديفي الشفشاوي، الخيراني، البريشي، المغربي المالكي        عبد الكري 

سعد الشموس واألقمار في الفقه على المـذاهب   : نحوي، صوفي توفي بالقاهرة من مؤلفاته     
األربعة، بغية المشتاق ألصول الديانة والمعارف واألذواق، نهاية السباق إلى حضرة الملـك          

الخالن وشمس الهدايـة لتـذكار أهـل النهايـة فـي القـضاء،            ةنصرالخالق، سلوة األخوان و   
.على المذاهب األربعة

الحديث عن مسلم والترمـذي  ،، ط التقدم بالقاهرة٢٠٩، ص)سعد الشموس واألقمار(روى في  
.٢٢، ص٢ج: اإلحقاق. بعين ما تقدم عن صحيح مسلم
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١٠٧

ــي  ــاَء فـــ ــاِن«وجـــ ــرآِة الجنـــ ــاِنجـــــامِع«فـــــي كـــــذلك)١(»مـــ )٢(»البيـــ

والبدخـــشينــــحــــديثَ)٣(»المفتـــاحِ «فـــي دوِل والــــصالِحالفــــضِْلأه

ن سـليمان بـن فـالح اليـافعي     هو عبد اهللا بن أسعد بن علـي بـ  ) الجنانةمرآ(صاحب كتاب  )١(
هــ وتـوفي   ٦٩٨اإلمام عفيف الدين أبو السعادت اليمني الشافعي نزيل الحـرمين ولـد سـنة      

اإلرشاد فـي فـضل ذكـر اهللا سـبحانه      : له من التصانيف  . هـ ٧٦٨في جمادى اآلخرة من سنة      
أطـراف  أسنى المفـاخر بمناقـب الـشيخ عبـد القـادر الجليلـي،       ،وتعالى وتالوة كتابه العزيز  

.مرآة الجنان وهو الكتاب الذي نقصده.. ة في أسرار الفاتحةحاألنوار الالئ،التواريخ
: وروى مسلم في صحيحه عن سعد بـن أبـي وقـاص      : ذكر حديث الكساء بإسناده عن سعد قال      

.الحديث... ما منعك أن تسب أبا تراب؟: ان معاوية بن أبي سفيان قال له
.ت، دار الكتب العلمية، ط بيرو٩٠، ص١ج: مرآة الجنان

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، أبو جعفر : جامع البيان في تفسير القرآن للطبري)٢(
الطبري اآلملـي الفقيـه المجتهـد المفـسر المـؤرخ المـشهور صـاحب كتـاب تـاريخ األمـم               

بعـد  والملوك المعروف بتاريخ الطبري ولد سنة أربع وعشرين ومائتين بآمل وطلـب العلـم           
األربعين ومائتين وأكثر الترحال وأدرك األسـانيد العاليـة بمـصر والـشام والعـراق والكوفـة                

وأخـذ فقـه مالـك عـن     ... أخذ فقه الشافعي عن الربيع بن سـليمان المزينـي بمـصر      .والبصرة
..وأخذ فقه أبي حنيفة عن أبي مقاتل بالري... يونس بن عبد األعلى

عدة معارف فهـو حـافظ لكتـاب اهللا بـصير بمعانيـه فقيـه فـي           وكان قد جمع علوماً شتى وتفنن ب      
أحكامه عالم بالسنن وطرقها عارف بأيام الناس وأخبارهم وتواريخهم وهو إلى ذلـك كلـه         
مضطلع باللغة والنحو والشعر واألدب وكان مجتهـداً مطلقـا لـه مـذهب فـي الفقـه ومـسائل         

...تفرد بها وللطبري تصانيف كثيرة
.عشر وثالثمائة وحضر تشييعه والصالة عليه خلق كثيرتوفي في شوال سنة 

وقد ذكر في جـامع البيـان الحـديث ـــ حـديث      . ٣٧٧ــ ٣٧٥، ص ٤ج: موسوعة طبقات الفقهاء  
.، ط مصر٧، ص٢ج: الكساء ــ عن سعد بن أبي وقاص

هو العالمة الميرزا الشيخ محمد خان البدخشي الحنفي لـه كتـاب مفتـاح النجـا، مخطـوط روى           )٣(
.٢٢، ص٢ج: راجع اإلحقاق. لحديث فيه عن مسلم والترمذي بعين ما في صحيح مسلما
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١٠٨

)٢(تــسري الالحــقألمــروا)١(كــالعلويفــــي الــــسابقرذُِكـــ قــــدمهوبعـــضُ 

رواية عائشة َّـ حديث الكساء

ــشةْ  ــذا الحـــديثَ عائـ ــد روتْ هـ ــشةْ )٣(وقـ ــال مناقــــ ــوم بــــ صــــــححه القــــ

، ط جاوا، روى الحديث من طريق النسائي بعين مـا عـن        ٢١٧، ص ٢ج): القول الفصل (في  )١(
.٢٢، ص٢ج: راجع اإلحقاق. الخصائص

ريـق  في أرجح المطالب روى األمر تسري الشيخ عبيـد اهللا الحنفـي حـديث الكـساء مـن ط      )٢(
، ط ٥٣صيوطي فـي الـدر المنثـور عـن سـعد فـي       ابن جرير وابن مردويـه والحـاكم والـس        

.١٩، ص٢ج: الهور، راجع اإلحقاق
عائشة بنت أبي بكر ابن أبي قحافة، زوجة النبي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، تزوجهـا فـي              )٣(

ا ِإلَـى اِهللا فَقَـد صَـغَتْ    ِإن تَتُوبـ «: السنة الثانية بعد الهجرة وفيها وفي حفصة نزل قولـه تعـالى         
                ذَِلـك ـدعالِئكَةُ بالْمو ِمِنينؤالْم صَاِلحِريلُ وِجبو الهوم واَهللا ه ِه فَِإنلَيا عرِإن تَظَاها وكُمقُلُوب

٤: ، اآليةسورة التحريم» ظَِهير.
يهـا وسـعد وعمـر    روت عن النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أحاديـث كثيـرة، وروت عـن أب           

وغيرهم وروى عنها ابنا أختها عبد اهللا وعروة ابنا الزبير بن العـوام وزيـد بـن خالـد الجهنـي        
وكان لعائشة دور متميز في الحياة الـسياسية فـي زمـن عثمـان          ...وعكرمة والحسن البصري  

انهـا  : وما بعـده وكانـت قطـب الرحـى فـي معركـة الجمـل قـال أصـحاب الـسير واألخبـار                
ثمان وانكرت عليه كثيراً من أفعاله وكانت تثير الناس عليه بإخراج شـعر رسـول     أرجفت بع 

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وثوبه وتحثهم على مقتله ولم تعدل عن رأيها هـذا حتـى بعـد           
االجهاز عليه ولكنها غيرت رأيها لما انفعلـت األمـر عـن طلحـة ـــ وكانـت تحـرض علـى                  

ن عليه السالم الذي لمن يكن لها معه هوى فبكت على عثمـان          تأميره ــ وبويع أمير المؤمني    
وأظهرت األسف على قتله ورجعت إلى مكة بعـدما خرجـت منهـا ونهـضت ثـائرة تطلـب             

...بدمه ولحق بها طلحة والزبير ومروان بن الحكم
أمـرت أن تلتـزم بيتهـا وأمرنـا ان نقاتـل فتركـت مـا أمـرت بـه            ! رحم اهللا أم المؤمنين   : وقال زيد 

...مرتنا به وصنعت ما أُمرنا به ونهتنا عنه وا
.١٣٧ــ ١٣٥، ص١ج: موسوعة طبقات الفقهاء
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١٠٩

ــرواةِ  ــن الـــــ ــةٌ مـــــ ــه جملـــــ ــك روتْـــــ ــا إليــــ ــنجمعهــــ ــنِمــــ تاِتشَــــ

  ــور ــابِر مزبــــ ــِب األكــــ ــي كتــــ ــشهور فــــ ــدهم مــــــ ــصحح عنــــــ مــــــ

ــي  ــان «ف ــامِع البي ــري » ج ــروي الطب ١(ي( الطبـــري» الـــذخائِر«وفـــي المحـــب)٢(

الطبري هو محمد بن جرير بن يزيد المحـدث الفقيـه المـؤرخ عالمـة وقتـه ووحيـد زمانـه                )١(
الذي جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عـصره صـاحب المـصنفات الكثيـرة                  

ــ   منها التفسير الكبير   والتأريخ الشهير وكتاب طرق حديث الغدير المسمى بكتاب الواليـة ـ
الذي قال الذهبي إني وقفت عليه فاندهشت لكثرة طرقه وقال إسماعيل بـن عمـر الـشافعي            

إني رأيت كتاباً جمع فيه أحاديث غدير خم في مجلـدين ضـخمين ـــ وكتابـاً       : في ترجمته 
.جمع فيه طرق حديث الطير

رغاني ان قوماً من تالمذة محمد بن جرير حسبوا ألبي جعفر منذ بلغ الحلـم          وعن أبي محمد الف   
...إلى أن مات ثم قسموا على تلك المدة أوراق مصنفاته فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة

ما أعلم على أديم األرض أعلم منـه وكـان علـى مـا يحكـى      : وحكي عن محمد بن خزيمة قال   
بـه فكثـر أخـصامه مـن العامـة       ذا اعتقـد امـراً جـاهر      ريح القـول إ   عنه مجتهداً حر الفكر صـ     

والسيما الحنابلة ألنه ألّف كتاباً ذكر فيه اختالف الفقهاء ولم يذكر فيه ابن حنبل فقيـل لـه             
لم يكن فقيها وإنما كان محدثاً فعظم ذلـك علـى الحنابلـة وكـانوا ال يحـصون                : فقال: ذلك

فلما توفي في شوال سـنة  ... هو ال يهمه ذلك   عدداً في بغداد فنقموا عليه واتهموه باإللحاد و       
...دفن ليالً في داره ألن العامة اجتمعت ومنعت دفنه نهارا٣١٠ً

.٢٩٢ــ ٢١٩، ١ج: الكنى واأللقاب للمحدث القمي
ومحمد بن جرير الطبري هذا هو العامي وهنـاك الـشيعي أيـضاً محمـد بـن جريـر الطبـري مـن                    

.أعاظم علمائنا في المائة الرابعة
حدثنا ابن وكيـع قـال ثنـا محمـد بـن بـشر عـن        : ٥، ص٢٢قال الطبري العامي في جامع البيان ج    

خـرج النبـي صـلى اهللا    : قالت عائشة : زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت         
.الخ... عليه وآله وسلم

وعن عائـشة قالـت خـرج     : ٢٤المحب الطبري تقدمت ترجمته وقال في ذخائر العقبى، ص        )٢(
!
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ــي)١(»التبيــاِن«دي فـي  األزْرضْخَــوالـشيخُ  ــي والثعلبـ ــشِف«فـ ــاِنالكـ )٢(»والبيـ

 ــاحب ــ«وص ــصحيحيِنِعجم ــال» ال ــهِ )٣(ت ــديثَ بــ ــذا الحــ ــدالهــ ــذَّ الجــ جــ

"
لنبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ذات غداة وعليه مـرط مرجـل مـن شـعر فجـاء الحـسن بـن           ا

.الخ... علي فأدخله 

ذكر حديث الكساء برواية عائشة فـي  » التبيان«هو العالمة الشيخ خضر بن عبد الرحمن في  )١(
.، بتعليقة السيد المرعشي النجفي٩راجع إحقاق الحق ج» مخطوط«١٢٥ص

، ٥ج: مت ترجمته روى حديث الكساء برواية عائشة في تفسير الكـشف البيـان         الثعلبي تقد )٢(
.، مطبعة دار الكتب العلمية لمحمد علي بيضون١٠٩ص

وأخبرني الحسين بن محمد بـن عبـد اهللا الثقفـي عـن عمـر بـن الخطـاب عـن عبـد اهللا بـن               : قال
ابن عـم لـي   الفضل عن الحسن بن علي عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب حدثني         

قال دخلت مع أمي علـى عائـشة فـسألتها أمـي        » مجمع«من بني الحارث بن تيم اهللا يقال له         
انه كان قدر من اهللا سبحانه فـسألتها عـن علـي      : أرأيت خروجك يوم الجمل؟ قالت    : فقالت

فقالت تسأليني عن أحب الناس إلـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وزوج أحـب                
سول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم لقد رأيت علياً وفاطمة وحسناً وحـسيناً      الناس كان إلى ر   

اللهـم  : ــ عليهم السالم ــ جمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم بثـوب علـيهم ثـم قـال               
فقلـت يـا رسـول    : هؤالء أهل بيتي وحامتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيـرا، قالـت           

.انتهى. ك إلى خيرتنحي فان: اهللا أنا من أهلك؟ قال

هو األشبيلي عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن الحسين بن سعيد األزدي أبو محمـد          )٣(
عـشر،  : األندلسي األشبيلي المعروف بابن الخراط، وِلد سنة أربـع عـشرة وخمـسمائة وقيـل         

وسـكن بجايـة   .. حدث عن شريح بن محمد وأبي الحكم بـن برجـان وعمـر بـن الخطـاب                
ي الخطابة بهـا وصـنّف األحكـام الـصغرى والوسـطى والكبـرى واشـتهر اسـمه وعمـل           وول

بال إسناد على ترتيب مسلم وصـنف أيـضاً المعتـلّ مـن الحـديث،      » نيالجمع بين الصحيح  «
.الرقاق، العاقبة في الوعظ، وكتاباً في اللغة

!

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١١١

ــي    ــزي ف ــري التبري موالع»ــشْكاِته يرويـــــه والـــــصحةُ مـــــن ِســـــماِته   )١(»م

"
.وكان فقيهاً عالماً بالحديث وعلله ورجاله له مشاركة في األدب والشعر

بن الشيخ وأبـو عبـد اهللا بـن نقمـيش ومحمـد      اعلي بن محمد المعافري وأبو الحجاج  : وى عنه ر
.بن أحمد بن غالب األزدي وابو العباس الغرفي وآخرونا

:ومن شعره

ــاد لـــشغال    ــي المـــوت والمعـ ــا  إن فـ ــى وبالغــ ــذي النُهــ ــاراً لــ وإدكــ

ــا  ــل المنايــ ــصلتين قبــ ــاغتنم خــ اغـا صحة الجسم ــ يا أخـي ـــ والفر         فــ

.توفي في ربيع اآلخر سنة إحدى وثمانين وخمسمائة

.١٣٤ــ ١٣٣، ص٦ج: راجع موسوعة طبقات الفقهاء

، ط دار الغـرب اإلســالمي  ٦٠١، ص٣المجلـد ج » الجمـع بــين الـصحيحين  «قـال االشـبيلي فـي    
خرج النبي صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      : مسلم عن عائشة قالت   : طه بن علي بوسريع   : تحقيق
وعليه مرط مرجل من شعر أسـود فجـاء الحـسن بـن علـي فادخلـه ثـم جـاء الحـسين                غداةً  

يريـد اهللا ليـذهب   إنمـا  «: فأدخله ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثـم جـاء علـي فأدخلـه ثـم قـال             
وال خـرج البخـاري هـذا الحـديث         : ثـم قـال   . »عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا     

.أيضاً

مد بن عبـد اهللا الخطيـب العمـري التبريـزي نـسبة إلـى تبريـز        هو ولي الدين أبو عبد اهللا مح     )١(
.بكسر التاء المشهور فتحها واألول أصح

: ومـن مؤلفاتـه  » المرقـاة «مـشكاة المـصابيح وهـو الـذي شـرحه مـال علـي القـاري فـي           : مؤلفاته
.اإلكمال في أسماء الرجال

وهي السنة التـي أكمـل   )هـ٧٣٧(ووفاته ال تعرف على الضبط غير أنه يجزم بأنّه توفي بعد سنة   
كتابه المشكاة في آخر يوم جمعة مـن شـهر رمـضان المبـارك وذكـر الزركلـي أنـه تـوفي               

راجع مقدمة المشكاة بتحقيق الشيخ جمال عيثاني منشورات محمد علـي بيـضون          ) هـ٧٤١(
.م٢٠٠٣دار الكتب العملية ط األولى 
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ــاَءو ــِل«فـــــي جـــ ــالِم التنزيـــ ــذاك)١(»معـــ ــي كــ ــولِ «فــ ــسيِر الوصــ )٢(»تيــ

"
يـه وآلـه وسـلم الفـصل األول فـي       قال في المشكاة بـاب مناقـب أهـل بيـت النبـي صـلى اهللا عل                

خرج النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم غـداة وعليـه       : عن عائشة قالت  : ٤٣٥، ص ٢ج: المجلد
... مرط مرجل من شعر اسود فجاء الحسن بن علي فأدخلـه ثـم جـاء الحـسين فـدخل معـه             

.الخ

ن مـسعود بـن     وهو أبو محمد الحسين ب    » معالم التنزيل «هو صاحب تفسير مسمى بـ      : البغوي)١(

ي السنة كان محدثاً مفـسراً فاضـالً   يمحمد الشافعي المعروف بالفراء، البغوي والملقب بمح    

روى الحديث ودرس وكان ال يلقي الدرس إالّ على الطهارة وصنف التهـذيب فـي الفقـه              

والجمـع بـين الــصحيحين وكتـاب شــرح الـسنة ومعــالم التنزيـل والمــصابيح وغيـره تُــوفي       

هوالبغوي بفتحتين نسبة إلى بغثور بفتح أوله وسـكون ثانيـ        ٥١٦: ـ وقيل ه٥١٠بمروروذ سنة   

.معرب باغ كور بلد بين هراة وسرخس وهذه النسبة شاذة على القياسهوضم ثالث

.٨٨ــ ٨٧، ص٢ج: راجع الكنى واأللقاب

، ط دار المعرفة بيروت، تحقيق خالـد عبـد الـرحمن        ٥٩، ص ٣ج: قال البغوي في معالم التنزيل    

حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي أنـا أبـو محمـد عبـد الـرحمن      : ك ومروان سوار الع

بن محمد األنصاري أنا أبو محمد يحيى بن محمـد بـن صـاعدي أنـا أبـو همـام الوليـد بـن            ا

عـن صـفية بنـت شـيبة     ةشجاع أنا يحيى بن زكريا بن زائدة أنـا أبـي عـن مـصعب بـن شـيب          

خـرج رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ذات          : تالحجبية عن عائشة أم المؤمنين قالـ      

.الخ... غداة وعليه مرط

تيسير الوصول إلى جـامع األصـول البـن الـديبغ وهـو وجيـه الـدين أبـو عبـد اهللا عبـد                    )٢(

الرحمن ابن علي بن حمد بن عمر الشيباني الزبيدي كان بارعاً في الحـديث والتفـسير           

طلب الحديث وقصده الطلبة من نـواحي األرض        والفقه والعربية، كان إليه الرحلة في     

ولم يزل على االفادة ومالزمة بيته ومسجده لتدريس الحديث واشتغاله بمـا يعينـه عمـا       

ال يعينه، وله بغية المستفيد في اخبار مدينة زبيد، وتيسير الوصول إلـى جـامع األصـول       
!
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ــشافعي ــي رووالـــ ــاه«ى فـــ )٢(»منتقـــــاه«ي كـــــذا فـــــي والـــــذهب)١(»منتقـــ

 تـاريخِ تهـذيبِ «فـي  كـذاك ـــ  )٣(»دمـشق قِشحـــديثُ مــــن إيـــاهم قلبــــي عـ

"
سنة النـاس مـن   اختصر جامع األصول، وتمييز الطيب من الخبيـث فيمـا يـدور علـى ألـ           

والديبغ األبيض بلغة النوبة ناداه به وهو صغير  ٩٤٤إلى غير ذلك توفي سنة      ... الحديث

.عبد لهم فلزمه

.٣٣٩، ص١ج: الكنى واأللقاب

وقد روى حديث الكساء عن عائشة نقالً عن مسلم بعـين مـا تقـدم فـي كتابـه الموسـوم بتيـسير                
.، ط نور كشور١٦٠ص: الوصول

المنتقى في سـيرة  «لعالمة الشيخ سعيد بن محمد بن مسعود الشافعي في كتابه           الشافعي أي ا  )١(
.، مخطوط روى الحديث بسنده عن عائشة١٨٨ص» المصطفى

.١٤، ص٩ج: راجع اإلحقاق

الذهبي شمس الدين الحافظ صاحب ميزان االعتدال وقـد تقـدمت ترجمتـه روى حـديث           )٢(
، ط ٣٠٤و١٦٨ص: »منهـاج االعتـدال  المنتقـى مـن   «الكساء بـسنده عـن عائـشة فـي كتابـه            

.المغرب األقصى بالقاهرة

.تاريخ دمشق هو البن عساكر وقد هذبه الشيخ عبد القادر بن أحمد بدران الدمشقي)٣(

وابن عساكر هو أبو القاسم علي بن الحـسن بـن هبـة اهللا الدمـشقي الـشافعي المحـدث الحـافظ           
كـان عـدة شـيوخه ألـف     : قيـل المشهور صـاحب كتـاب تـاريخ دمـشق وكتـاب األربعـين           

وثالثمائة شيخ وثمانون امرأة وحدث باصفهان وخراسان وكان الملك العـادل محمـود بـن       
٥٧١زنكي نور الدين قد بنى له دار الحديث النوريه فدرس بها إلى حين وفاته توفي سـنة               

بدمشق وحضر جنازته بالميدان للصالة عليه الملك صالح الدين يوسف بـن أيـوب ودفـن           
...قبرة باب الصغير في الحجرة التي فيها قبر معاوية بم

.، للشيخ عباس القمي رحمه اهللا٤١٠ــ ٤٠٩، ص١ج: الكنى واأللقاب

.وقد روى في تهذيب تاريخ بن عساكر الحديث المذكور عن طريق البيهقي عن عائشة
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 البغــدادي ِمـــــــــن نَِميـــــــــِرِه)١(»ِهتفــسيرِ «فــي  والخــازن فَخُـــــــــذْه هدرأو

ــةَ إو ــن تيميـــ ــي بـــ ــ«فـــ ــان ِمـــن   )٢(»ِهمنهاِجـــ ــم الـــذي كـ ــرغْـ ِهاعوجاِجـ

اب التأويـل  الخازن هو البغدادي عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الصوفي صاحب لب          )١(
.هـ٧٤١في معاني التنزيل ويعرف بتفسير الخازن توفي سنة 

.، للشيخ عباس القمي رحمه اهللا١٩٧، ص٢ج: الكنى واأللقاب

، ط األولـى دار الكتـب   ٤٢٥، ص٣ج: وقد روى حديث الكساء في تفسيره المعروف بالخـازن       
.العلمية ــ بيروت

م علي وفاطمة والحـسن والحـسين رضـي اهللا    إلى أنه... وذهب أبو سعيد الخدري وجماعة  : قال
صـلى اهللا عليـه وآلـه    خـرج النبـي   «: عنهم يدل عليه ما روي من عائـشة أم المـؤمنين قالـت        

وسلم ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود فجلـس فأتـت فاطمـة فأدخلهـا فيـه ثـم                 
إنمـا  «: م قـال ن فأدخله فيه ثـ يجاء علي فأدخله فيه ثم جاء الحسن فأدخله فيه ثم جاء الحس          

.»تطهيرايريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبـد الـسالم بـن عبـد اهللا بـن أبـي القاسـم بـن تيميـة الحرانـي                   )٢(
الحنبلي صاحب البدع والفتاوى والعقائد المعروفـة الـذي حكـم الفقهـاء بـضاللته وبفـساد            

.هـ٧٢٨عاقبة أمره أنه توفي في محبس مراكش سنة عقيدته فحبسه عامل مصر فصار 

          حكي انه يوم وفاته كان يوماً مشهوداً ضاقت لجنازته الطريـق وانتهـى بهـا النـاس مـن كـل فـج
عميق واشتد الزحام وألقى الناس على نعـشه منـا ديلهـم وعمـائمهم للتبـرك وصـار الـنعش             

...تقدم وتارة يتأخريعلى الرؤوس تارة 

.٢٨٦، ص١ج: للشيخ عباس القمي رحمه اهللالكنى واأللقاب

بعـد غـارة التتـر علـى     ... ولد في حران سنة إحدى وستين وستمائة وتحول به أبـوه إلـى دمـشق       
ثـار فـي   أو... وتفقه وقرأ في كثير من الفنـون     ... بلدته فسمع من جمال الدين ابن الصيرفي        

المـسلمون والـدمار والهـالك    تلك الظروف العصيبة حيث المجازر الرهيبة التي تعرض لها     
ين والتتر أثار في تلك الظـروف مـسائل   يالذي حلّ ببالدهم بسبب الهجمات الشرسة للصليب    

!
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١١٥

أهــــــِل الروايــــــةْذا الخبــــــر عــــــن)١(»البدايــــةْ«وابـــن كثيــــٍر روى فـــي   

"
...خالفية وفتاوى شاذة

فقام عليه جماعة من الفقهـاء  ) هـ٦٩٨(وأول ما أنكروا عليه من مقاالته في شهر ربيع األول سنة         
.لكالمبسبب الفتوى الحموية وبحثوا معه ومنع من ا

.٢٩ــ ٢٨، ص٨ج: راجع موسوعة طبقات الفقهاء

يجب وصـف الخـالق بالـصفات الخبريـة بـنفس المعـاني             : وكان أهم المسائل التي طرحها هي     
، ويحـرم شـد الرحـال إلـى زيـارة النبـي            ..اللغوية من دون تصرف كاالستواء على العـرش       

الـصالحين، يحـرم بنـاء القبـور     صلى اهللا عليه وآله وسلم وتعظيمه، يحرم التوسل باألولياء و       
وتعميرها، ال يصحح أكثر الفضائل المنقولة في الصحاح والسنن في حق علي وآله علـيهم         

.السالم

.٢٦ــ ٢٥، ص٤ج: راجع بحوث في الملل والنحل

ولـم ينتـصر ألفكـار    .. وكان قد تصدى له علماء عصره على اختالف مذاهبهم وبدعوه وناظروه  
مباينة لمذهب أهل السنة إال نفر يـسير كـان أبـرزهم تلميـذه ابـن القـيم            ابن تيمية وفتاواه ال   

.ه وأفكارهئالجوزية ثم قام محمد بن عبد الوهاب بآرا

قال ابن تيمية ــ في رده على الشيعة ــ في كتابه منهاج السنة فـي ثنايـا االسـتدالل بآيـة التطهيـر             
... لحـديث صـحيح فـي الجملـة    والجواب ان هـذا ا  : في فضل أهل البيت عليهم السالم قال      

.الخ... خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : وروى ذلك مسلم عن عائشة قالت

.، ط األول دار الكتب العلمية٣٠، ص٤ج: منهاج السنة

، ط ٣٤، ص٨ج» البدايــة والنهايــة«أي ابــن كثيــر وقــد روى فــي كتابــه : تقــدمت ترجمتــه)١(
:السعادة مصر قال

ئشة وأم سلمة أمي المؤمنين ان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم اشـتمل               وقد ورد عن عا   
اللهم هؤالء أهل بيتـي فاذهـب عـنهم الـرجس     : على الحسن والحسين وأمهما وأبيهما فقال     

.وطهرهم تطهيرا
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١١٦

)٢(رميالحضْ كذاك» لصْالفَ القوِل«في  )١(رميرواه الحـضْ  » الصادي رشفِة«في  

وهو أبو بكـر  ) هـ١٣٤١ــ ١٢٦٢(رشفة الصادي في مناقب بني الهادي البن شهاب باعلوي        )١(
رحمن بن محمـد بـن علـي بـن عبـد اهللا، ابـن شـهاب الـدين بـاعلوي الحـسيني،               بن عبد ال  ا

الحضرمي، اليمني، الشافعي، نزيل الهند، كان فقيهاً، عالمـاً، جلـيالً، شـارعاً، حـر التفكيـر،              
سـنة  ) بحـضر مـوت   (مخلص الوالء ألهل البيت عليهم السالم ولد في إحـدى قـرى تـريم               

علم عن كثير مـن العلمـاء مـنهم والـده، وأخـوه الـسيد       اثنين وستين ومائتين وألف وتلقى ال    
بن السيد حسين الحـداد العلـوي، والـسيد علـي بـن      اعمر الملقب بالمحضار، والسيد حسن   

...عبد اهللا بن شهاب العلوي و

وبرع في وقت مبكر ودرس وعلّق على بعض الكتب، ونظم منظومته في الفرائض قبل أن يبلـغ             
از فأخذ عن السيد أحمد بـن زينـي دحـالن وغيـره وجـال فـي       العشرين وارتحل إلى الحج   

.مدن الشرق األقصى وأقام هناك نحواً من أربع سنين

فزاول بـه التـدريس واإلفتـاء ونـشر فـضائل أهـل البيـت الطـاهر               ) هـ١٢٩٢(وعاد إلى وطنه سنة     
والدعوة إلى انتهاج طريقهم فالقى من أجل ذلك أذى كثيراً مـن النواصـب ثـم قـام رحلـة        

...زار خاللها الحجاز ومصر والشام) هـ١٣٠٢(أخرى عام 

وأكب على التأليف والتدريس وحـلّ المـشكالت العلميـة وذاع صـيته هنـاك ورجـع إلـى              
وتـوفي بهـا سـنة إحـدى     ) هــ ١٣٣٤(ثـم عـاد إلـى حيـدر آبـاد عـام       ) ١٣٣١(وطنه عام   

ق النـافع بإيـضاح   التريا: وأربعين وثالثمائة وألف وقد ترك من المؤلفات نحو الثالثين       
سـنة الهـادي فـي مناقـب بنـي        ... فـي أصـول الفقـه للـسبكي       ) جمـع الجوامـع   (وتكميل

...الهادي

.٢٣ــ ٢٢ص: ، القسم األول١٤ج: موسوعة طبقات الفقهاء

عــن ) حـديث الكـساء  (، ط القـاهرة، الحـديث   ١٥ص ) رشـفة الـصادي  (وقـد روى فـي كتابـه    
.عائشة

، ط جـاوا  ٢١٩، ص٢ج» القول الفصل«لحداد الحضرمي في العالمة السيد علوي بن طاهر ا   )٢(
.روى الحديث من طريق مسلم بعين ما تقدم عنه في الكتب السالفة
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١١٧

ــي  ــي «وروي فـــ ــنِن القدوســـ يفـــــدون بـــــالنفوِسحـــــديثُ مـــــن)١(»ســـ

ــي   ــد اِهللا فـ ــشيخُ عبـ ــِب«والـ ــي   )٢(»المناقـ ــا أتــى ف )٣(»جــِح المطالــبِ رأ«كم

ــي والتونـــسي)٤(النبهــــاني» ِدالمؤبـــ الـــشرفِ «فـــي   ــسيِف«فـ ــانيالـ )٥(»اليمـ

ـ   (.... عبد النبي بن عبـد القـدوس        : ، قال ١٩٩، ص ٥ج: معجم المؤلفين )١( هـو عبـد    ) هــ ٩٩٠ــ

د تـوفي خنقـاً   النبي بن أحمد بن عبد القدوس الحنفي النعماني، فقيه، باحث، من أهل الهن             

. سنن الهدى في متابعة المصطفى، ووظائف اليوم والليلـة النبويـة          : في السجن، من تصانيفه   

.انتهى

مخطـوط عــن عائـشة بعـين مـا فـي الـسنن الكبــرى       ) سـنن الهـدى  (روى الحـديث فـي كتـاب    

.١٥، ص٢ج: اإلحقاق

ى الحـديث نقـال     ، مخطـوط رو   ١٥ص) المناقـب (العالمة الشيخ عبد اهللا الشافعي في كتابه        )٢(

هـذا الحـديث جـاء عـن عائـشة وأم      : عن مسلم بعين ما نقلوا عنه في الكتب السالفة ثم قال        

.سلمة رضي اهللا عنها بطرق كثيرة صحاح وحسان

.١٥، ص٩ج: راجع اإلحقاق الحق

.، ط الهور٥٢، ص»أرجح المطالب«العالمة الشيخ عبيد اهللا الحنفي األمر تسري في كتابه )٣(

يث من طريق أحمد ومسلم والترمذي وابن أبي شـيبة وابـن جريـر وابـن أبـي حـاتم             روى الحد 

.والحاكم والسيوطي في الدرر المنثور عن عائشة

، ط مـصر روى الحـديث   ٩ص» الـشرف المؤبـد  «العالمة الشيخ يوسف النبهاني فـي كتابـه     )٤(

عـن عائـشة   من طريق ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وابن جريـر وابـن أبـي حـاتم والحـاكم          

.١٦، ص٢اإلحقاق ج. بعين ما في السنن

ـ   ١٢٧٨(محمد الكافي   )٥( هو محمـد بـن يوسـف بـن محمـد بـن سـعد الحيـدري              ) هـ ١٣٧٩ـ

فقيه مـتكلم صـوفي ولـد     . التونسي األزهري األشعري المالكي الخلوتي المعروف بالكافي      

ةوب وأخذ الطريقـ من اعمال تونس وحفظ القرآن الكريم ثم اشتغل بتجارة الحب ) كاف(بـ
!
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١١٨

ــرو ــي والهــ ــج«ي فــ ــائِلِعمــ )١(ِح الــــــشمائِلوإنّــــــه فــــــي شــــــر»الوســ

"
فطلـب العلـم   ةالخلوتية ورحل إلى بلدة الورداتين على الساحل التونسي قرب مدينة سوس         

على الحبيـب البكـوش ومـزج قريـسة ثـم سـافر إلـى طفـاقس فطـرابلس المغـرب فـزلتين                    

فمصراطة فبني غازي وقـرأ فيهـا علـى بـدر الـدين الجزائـري الـوهراني ثـم قـصد بيـروت                      

شام فبيروت ومنها أبحـر إلـى يافـا فبيـت المقـدس فبـور سـعيد        فدمشق فحمص فطربلس ال   

فاإلسماعيلية فالقاهرة وبها انتسب إلى األزهر ودرس فيه ما يقرب من عـشرين عامـاً وأخـذ     

ثم اسـتوطن دمـشق وتـوفي بهـا     ... من أحمد الرفاعي الفيومي وسليم البشري ثم توجه إلى    

...ف اليماني المسلولالسي.. ربيع اآلخر ودفن بمقبرة الدحداح ٢٩في 

.١٣٧ــ ١٣٦، ص١٢معجم المؤلفين ج

، ط الترقـي بالـشام نقـل    ٩ص: وقد روى حـديث الكـساء فـي كتابـه الـسيف اليمـاني المـسلول          

.١٧، ص٢ج: اإلحقاق. الحديث عن صحيح مسلم

وهو علي بن سلطان محمـد، المـال   ) هـ١٠١٤ــ (... جمع الوسائل في شرح الشمائل للقاري    )١(

لدين الهروي ثم المكي، المعروف بالقاري الفقيه الحنفي ولد بهراة ورحل إلـى مكـة    نور ا 

أبي الحـسن البكـري وأحمـد بـن حجـر الهيثمـي وزكريـا الحـسيني         : واستقر بها وأخذ عن   

الجـامع  : وأحمد المصري وقطب الدين المكي وعبد اهللا السندي قال العـصامي فـي وصـفه    

.من السنة النبويةللعلوم النقلية والعقلية والمتخلّع

              وقد ألّف المترجم كتباً كثيرة، خالف في بعضها أئمـة المـذاهب السـيما الـشافعي ومالـك ورد

.عليهما، واشتهر وذاع صيته

الفصول المهمة في الفقـه، بدايـة الـسالك فـي المناسـك،           : ونحن نذكر هنا جملة من كتبه وهي      

ح اإلسـماع فيمـا يتعلـق بالـسماع،     فـت ) مطبـوع (منح الروض األزهر في شرح الفقـه األكبـر          

توضيح المباني في شرح مختصر المنار في األصول، تفسير القرآن الكـريم، شـرح الـشفاء              

.الخ).. مطبوع(شرح الشمائل ) مطبوع(
!
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١١٩

ــاج «و ــولِ أالتــــ ــامع لُألصُــــ ــالخَ )١(»لجــــ ــع بــــ ــد رصّــــ ــوِلِربقــــ المنْقُــــ

"
.انتهى. توفي بمكة في شهر شوال سنة أربع عشرة وألف

.١٩٣ــ ١٩٢، ص١١ج: راجع موسوعة طبقات الفقهاء

، ١ج) جمــع الوســائل فــي شــرح الــشمائل(ي الكــساء فــي كتابــه وقــد روى حــديث عائــشة فــ

.، ط األدبية بالقاهرة١٤٧ص

التاج الجامع لألصول في أحاديث الرسول لمؤلفِه الشيخ منـصور علـي ناصـف مـن علمـاء              )١(

األزهر الشريف وهذا الكتاب جمع فيه صـاحبه مـا تفـرق فـي صـحيحي البخـاري ومـسلم                

...وغيرهما من األحاديث

ظه جملة من أكابر علماء األزهـر ونحـن نـذكر تقـريظ بعـضهم ومـا جـاء فيـه نقـالً مـن               وقد قر 

.مقدمة الكتاب المذكور

تقريظ حضرة صاحب الفضيلة شيخ المشايخ األكبر وصاحب المؤلفات العديدة الشيخ محمـد         

.بخيت مفتي الديار المصرية ومن هيئة كبار العلماء

العـالمين والـصالة والـسالم علـى خـاتم النبيـين وإمـام             بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمـد هللا رب         

طلعنـا علـى الجـزء األول مـن     االمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد  

مؤلف حضرة صـاحب الفـضيلة األسـتاذ الجليـل الـشيخ منـصور علـي ناصـف مـن علمـاء                 

لألصــول فــي التـاج الجــامع  (األزهـر الــشريف ومــدرس بالجـامع الزينبــي الموســوم باســم   

فوجدتـه مؤلفـاً قيمـاً حـسن التبويـب والترتيـب جميـل الـشكل سـهل                ... أحاديث الرسول، 

.الخ... العبارة متين األسلوب

، ط دار إحيـاء الكتـب العلميـة    ٣، ص١ج: راجع ما ذكر من تقاريظ في أول الكتاب المـذكور      

.وقد روى الحديث

ن طريق مسلم والترمذي عـن عائـشة   ، ط القاهرة، م٣٠٨ن ص٣حديث الكساء في كتابه هذا ج    

.بعين ما تقدم
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١٢٠

)٢(ركَـــ ذَ» ذخـــائِر المواريـــثِ «وفـــي )١(ررواه ابـــن حجـــ» الـــصواعِق«وفـــي 

ابن حجر صاحب الصواعق المحرقة هو شهاب الدين احمـد بـن محمـد بـن علـي بـن             )١(

حجر المصري الهيثمي مفتـي الحجـاز الـذي رد عليـه الـسيد الـشهيد القاضـي نـور اهللا            

الـذي تقـدمت ترجمتـه ثـم    » اإلصـابة «وهو غير ابن حجر صـاحب   . بالصوارم المحرقة 

ن مــومــع مـا ظهــر منـه   : أقـول «: يقـول الـشيخ القمــي رحمـه اهللا فــي الكنـى واأللقــاب    

االنحراف واللداد اعترف بكثير من فضائل أهل البيت عليهم السالم قال سـيدنا شـرف        

إنـي تـارك   «: بطرق مختلفـة الدين بعد ذكر ما ورد عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم     

ك جماعة من اعالم الجمهور حتى قال ابن حجر لما وقد اعترف بذل  . »...فيكم الثقلين   

كثيـرة وردت عـن نيـف    اًأورد حديث الثقلين ثم أعلم ان لحديث التمسك بهمـا طرقـ        

.الخ... وعشرين صحابياً

.، للشيخ عباس القمي رحمه اهللا٣١٢، ص١ج: الكنى واأللقاب

.فقد جاء في الصواعق المحرقة

النابلـسي نـسبة   : الكنى واأللقاب في ترجمـة النابلـسي  قال المرحوم الشيخ عباس القمي في )٢(

وينسب إليها الـشيخ عبـد بـن إسـماعيل بـن عبـد        ... إلى نابلس قرية بالقدس قرب جماعيل     

الغني بن إسماعيل النابلـسي الحنفـي الدمـشقي النقـشبندي القـادري أحـد أربـاب العرفـان            

لسيد عبد الرزاق الجيالنـي  والتصوف أخذ علمه من مشايخ عصره، والطريقة القادرية عن ا      

وأدمــن المطالعــة فــي كتــب محــي الــدين بــن العربــي وكتــب الــصوفية وصــنّف إيــضاح   

الدالالت في جواز سماع اآلالت وجواهر النصوص في حل كماالت الفصوص ونفحـات    

. ١١٤٣األزهار على نسمات األسحار في مدح النبـي المختـار إلـى غيـر ذلـك، تـوفي سـنة               

.انتهى

.٦٩٣، ص٢ج: اب للقميالكنى واأللق

وقد روى حديث الكساء في كتابه ذخائر المواريث في الداللة علـى مواضـع الحـديث عـن أم       

.ط القاهرة،٢٩٣، ص٤ج: سلمة
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١٢١

رواية أم سلمة َّـ حديث الكساء

بــــــينيــــــديكأخبــــــرــــــمــ )١(مةْلَس ــم األمــــ ــا نعــــ ةْذي أَمــــــةُ اهللا ويــــ

تْروــي ــن النبــــــ ــراِءعــــــ ــن وزوِجوالزهــــــ ــضاً مــــ ــا بعــــ ــاِءاهــــ ألنبــــ

بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمرو بـن مخـزوم القرشـية المخزوميـة أم         : أم سلمة )١(

ملة وليس بشيء واسم أبيهـا خذيفـة وقيـل    المؤمنين اسمها هند وقال أبو عمر يقال اسمها ر      

سهيل ويقلب زاد الراكب ألنه كـان أحـد األجـواد فكـان إذا سـافر ال يتـرك أحـداً يرافقـه             

..ومعه زاد بل يكفي رفقته من الزاد

فتزوجهـا النبـي صـلى    ... وكانت زوج ابن عمها أبي سلمة ابن عبد األسد بن المغيرة فمات عنها  

اآلخـرة سـنة أربـع وقيـل سـنة ثـالث وكانـت ممـن أسـلم            ىماداهللا عليه وآله وسلم في ج     

قديماً هي وزوجها وهاجر إلى الحبشة فولدت له سلمة ثم قدما مكة وهـاجر إلـى المدينـة             

...فولدت له عمر ودرة وزينب

وأخرج ابن سعد من طريق عروة عن عائشة بسند فيه الواقـدي قالـت ـــ أي عائـشة ـــ لمـا              

عليه وآله وسلم أم سلمة حزنت حزناً شديداً لما ذكر لنا من       تزوج رسول اهللا صلى اهللا    

يت واهللا أضـعاف مـا وصـفت فـذكرت ذلـك لحفـصة        أجمالها فتلطفت حتى رأيتها فر    

فقالت ما هي كما يقال قالت فرأيتها بعد ذلك فكانت كما قالت حفصة ولكنـي كنـت     

روت ... رأي الـصائب غيرى وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ وال     

عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم وعن أبي سلمة وفاطمـة الزهـراء روى عنهـا إبناهـا         

...عمر وزينب

وهـي  ... وقال ابن حبان ماتت في آخر سنة إحدى وستين بعد ما جاءها نعـي الحـسين بـن علـي      

...من آخر أمهات المؤمنين موتاً

.العربي، ط دار الكتاب٤٤١ــ ٤٣٩، ص٤ج: االصابة
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١٢٢

ــاَء ــي فجـــ ــاِر«فـــ ــبأخبـــ ــواهِر«فـــي كـــذاك)١(»اِنهأصـــ )٢(»الحـــساِنالجـ

ــك )٣(»موضِّــــِح األوهــــامِ  «وجــــاَء فــــي    ــال شــــ ــانظر بــــ ــاِمفــــ وال إيهــــ

قال صـاحب الكنـى واأللقـاب الـشيخ        ) أخبار أصبهان (صاحب كتاب   : أبو نعيم األصبهاني  )١(
أبو نعيم األصبهاني ــ مصغراً ــ الحافظ أحمد بن عبـد اهللا   : المرحوم عباس القمي رحمه اهللا    

بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني من إعالم المحـدثين والـرواة وأكـابر        ا
اظ والثقات أخذ عن األفاضل وأخذوا عنه له كتـاب حليـة األوليـاء وهـو مـن أحـسن              الحف

الكتب كما ذكره ابن خلكان وهو كتاب معروف بين أصحابنا ينقلون عنه أخبـار المناقـب          
وله أيضاً كتاب األربعين من األحاديـث التـي جمعهـا فـي أمـر المهـدي عليـه الـسالم ولـه                    

ام الدين القرشي تلميذ شـيخنا البهـائي رحمـه اهللا انـه     كتاب تاريخ إصبهان وعن المولى نظ  
ورأيت قبـره  : ذكر هذا الرجل في القسم الثاني من كتاب رجاله المسمى بنظام األقوال قال          

مكتـوب علـى   : قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         : في إصبهان وكان مكتوباً عليه    
صلى اهللا عليه وآله وسـلم  د بن عبد اهللا   ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، محم        «ساق العرش   
رواه الشيخ الحافظ المؤمن الثقة العدل أبو نعـيم  » أيدته بعلي بن أبي طالب    يعبدي ورسول 

...أحمد بن محمد بن عبد اهللا سبط محمد 
.، للشيخ عباس القمي رحمه اهللا٢٠٩، ص١ج: الكنى واأللقاب

، ٢، وج١٠٨، ص١ج: »أخبار اصـبهان «ابه وقد روى الحافظ حديث الكساء عن أم سلمة في كت    
.٢٥٣ص

هــ وهـو ألحمـد الحفنـي كـان      ١٣٢١الجواهر الحسان في تاريخ الحبشان طبع ببوالق سـنة       )٢(
هــ وهـو أحمـد بـن محمـد كـدام الحفنـي، القنـائي، األزهـري، مـؤرخ مـن             ١٣٢١حياً قبل   
.. اهر الحـسان  خالصة الكالم فـي تـاريخ الحـبش فـي الجاهليـة واإلسـالم والجـو               : تصانيفه

.١٤٥، ص٢ج: معجم المؤلفين
.، ط بوالق عن أم سلمة٢٩٢ص: وقد روى حديث الكساء في كتابه الجواهر

موضــع األوهــام للخطيــب البغــدادي قــال المرحــوم الــشيخ القمــي فــي ترجمــة الخطيــب   )٣(
الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي الـشافعي       : البغدادي

!
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١٢٣

"
ألشعري الحافظ األديب المعروف بالخطيب ألنه كان يخطب بجامع بغداد فـي الجمعـات     ا

الذي قد ذيله محب الـدين بـن النجـار    » خ بغدادتاري«أشهرها كتاب   : واألعياد، له مصنفات  
باب حرب بقرب قبـر بـشر الحـافي،    ودفن ببغداد ب ٤٦٣ذي الحجة    ٧وتوفي   ٣٩٢ولد سنة   

...بن زهراء الصوفي لنفسهفي قبر أعده الشيخ أبو بكر

توفي الخطيب ومات العلم بوفاته وقد كان رئـيس الرؤسـاء تقـدم إلـى     : وعن سير النبالء قال الذهبي    
ــم     ــا رده ل ــه فمــا صــححه أورده وم ــى يعرضــوه علي ــرووا حــديثاً حت الخطبــاء والوعــاظ ان ال ي

عليـه وآلـه وسـلم    يذكروه، وأظهـر بعـض اليهـود كتابـاً ادعـي انـه كتـاب رسـول اهللا صـلى اهللا              
بإسقاط الجزية عن أهـل خيبـر وفيـه شـهادة الـصحابة وذكـروا ان خـط علـي عليـه الـسالم فيـه              

مـن  : هـذا مـزور، قيـل   : ه علـى الخطيـب فتأملـه وقـال    ضـ وحمل الكتاب إلى رئيس الرؤساء فعر  
وشـهادة سـعد بـن معـاذ     ٧أين؟ قال فيه شهادة معاوية وهو أسلم عام الفتح وفتحـت خيبـر سـنة                 

أخـذ عـن جماعـة كثيـرة     .... انتهـى . يوم بني قريظة قبل خيبر بسنتين فاستحسن ذلـك منـه   ومات
:من أهل العلم والحديث من الشيعة والسنة فلنذكر بعض ما عثرت عليه من شيوخه من الشيعة

أبو الحسن علي بن أيوب بن الحسين القمي الكاتـب المعـروف بـابن الـساربان كـان إماميـاً         . ١
...سكن بغداد

أبو إبراهيم العلوي النيسابوري جعفر بن محمد بن المظفر بن محمـد بـن أحمـد بـن محمـد          . ٢
ويعرف بزبارة بن عبد اهللا بن الحسن بن الحسين بن علي بن علي بن الحسين بـن علـي بـن             

...أبي طالب عليه السالم

مـر بـن   أبو طاهر العلوي إبراهيم بن محمد بن عمر بن يحيـى بـن الحـسين بـن أحمـد بـن ع          . ٣
.السالممبن اإلمام علي بن الحسين عليهايحيى بن الحسين ذي الدمعة بن زيد الشهيد 

.علم الهدى المرتضى. ٤

...أبو الخطاب الشاعر محمد بن علي بن محمد بن ابي أمير المعروف بالجبلي. ٥

.٢٠٧ــ ٢٠٥، ص٢ج: الكنى واأللقاب

، ٢ج: ام حـديث الكـساء بروايـة أم سـلمة    وقد روى الخطيب البغدادي في كتابه موضـح األوهـ   
.، ط حيدر آباد٢٨١ص
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١٢٤

)١(معـــــه الـــــسندلكـــــازروني الخبـــــرأيـــضاً قـــد ورد  » شـــرِف النبـــي  «فـــي  

ــدأ» مــاِتِحفالم«فــي  ــسيوطي ق )٣(»رالمعتـصَ «روى في    يوسفوالقاضي)٢(رذكَــل

علــى مــا فــي مناقــب الكاشــي » شــرف النبــي«العالمــة أبــو الحــسن الكــازروني فــي كتابــه )١(
.٢٢٤ص: المخطوط

.٣١، ص٩ج: راجع اإلحقاق: روى الحديث عن أم سلمة
لـدين محمـد   أبـو الفـضل جـالل الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر بـن ناصـر ا            : السيوطي)٢(

: السيوطي الشافعي، الفاضل المعروف، صاحب المصنفات المشهورة فـي فنـون شـتّى قيـل     
إنها تزيد على خمسمائة مصنّف أخذ عن غالب علماء عصره وبلـغ شـيوخه نحـو ثالثمائـة               

قاضي القـضاة علـم الـدين المنـاوي ومحـي الـدين الكـانيجي والـشمني وقـس          : شيخ منهم 
روضات في ترجمة السيوطي بعد أن عد كثيراً مـن كتبـه وعـد    عليهم الباقين قال صاحب ال   

وامـا مذهبـه ودينـه فالظـاهر انـه فـي       : منها كتاب ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى قـال     
األصول سنّي أشعري وفي الفروع على نحلة الـشافعي المطلبـي اال أن المنقـول عـن الـسيد       

الحسيني المختاري في حاشيته علـى كتـاب   الفقيه العالم المحدث األمير بهاء الدين محمد   
وسـمعت عـن الـسيد الـسند الفاضـل الكامـل العـالم اإلمـام         : االشباه والنظائر للسيوطي قـال  

أن الـسيوطي مـصنف الكتـاب       : باصـبهان  ١١١٦العالمة السيد علي خان المديني فـي سـنة          
ر علـيهم الـسالم    كان شافعياً لكنه رجع عن التسنن واستبصر وقال بإمامة األئمة االثنـي عـش             

رأيـت كتابـاً مـن مـصنفات الـسيوطي      : فصار شيعياً إمامياً وختم اهللا له بالحسنى، قـال الـسيد   
ذكر فيه رجوعه إلى الحق واستدل على إمامة علي بن أبي طالب عليـه الـسالم بعـد رسـول      

وال يبعـد كـون تأليفـه فـي مناقـب أولـي القربـى       ... اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بال فـصل    
الكنـى  ): هــ ٩١٠(تـوفي الـسيوطي بالقـاهرة سـنة     ... مشعراً بصحة هـذه النـسبة الجليلـة إليـه     

.٣٣٦، ص٢ج: واأللقاب للقمي
، ٢ج: فقد نقل الحديث عن طريق الترمذي في كتابـه مفحمـات األقـران فـي مبهمـات القـرآن               

.، ط القاهرة٣٢ص
.در آباد، ط حي٢٦٦، ص٢تقدمت ترجمته روى الحديث في المعتصر في ج)٣(
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١٢٥

)٤(»سـِد الغابـةْ   اُ«جـا و   )٣(»النفحـاتِ «في  )٢(»ةاإلصـاب «وفي   )١(»الكبرى السنِن«في  

ــروالقَ ــاني ِفــ ــاِر«ي مــ ــدولْأخبــ )٦(لْأيــضاً نقَــابــن حنبـلٍ » ِدسنَالمــ«فـي  )٥(»الــ

أخبرنا أبـو عبـد اهللا الحـافظ غيـر مـرة وأبـو       : قال: ، ط حيدر آباد١٥، ص٢ج: السن الكبرى )١(
: عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي من أصله وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قـالوا  

.وقد تقدمت ترجمة البيهقي صاحب السنن. ثنا أبو العباس فذكر الحديث عن أم سلمة
بة للحافظ أحمد بن حجر العسقالني الـشافعي وقـد تقـدمت ترجمتـه روى حيـث أم             االصا)٢(

.، ط دار الكتب المصرية٣٦٦، ص٣ج: سلمة في األصابة
نفحات الالهوت للعالمة نور علي بن عبد العال الكركي تقدمت ترجمته روى حـديث أم               )٣(

:، ط الغري قال٥٣ص: سلمة في الكساء
: اية بأم سلمة زوجة النبي صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم وانهـا قالـت      وفي بعض ما رواه اتصال الرو     

.إنّك على خير: فرفعت الكساء فأدخل معهم فجذبه من يدي فقال
: أسد الغابة البن األثير تقدمت ترجمته روى حديث أم سلمة فـي الكـساء فـي أسـد الغابـة                  )٤(

ناده إلى أحمد بـن علـي،      أنبأنا أبو الفضل الفقيه المخزومي بإس     : ، ط مصر، قال   ٢٩، ص ٤ج
...أنبأنا أبو خثيمة حدثنا محمد بن عبد اهللا األسدي حدثنا سفيان فذكر الحديث

أبو العباس أحمد جلبي بن يوسف بن أحمد الـشهير بأحمـد بـن سـنان القرمـاني                   : القرماني)٥(
لخّـصه مـن تـاريخ الجنـابي وهـو المـولى           : الدمشقي صاحب األخبـار الـدول وآثـار اُألول        

وزاد فيه أشياء حكي انه قدم أبوه سـنان  ٩٩٩ى بن السيد حسن الرومي المتوفى سنة       مصطف
إلى دمشق، وولي نظارة البيمارستان ونظارة الجامع األموي، وانتقد عليه انه باع بسط الجامع 

ثم نـشأ ابنـه    ٩٦٦األموي وحصره وأنه خرب مدرسة المالكية فقتل بسبب هذه األمور سنة            
ف الحرمين ثم ناظره وكان حسن المناظرة وله مخالطة مـع الحكـام        أحمد وصار كاتب وق   

وعمر بيتاً وحديقة بمحلة الجسر األبيض من الصالحية جمـع تاريخـه الـشائع وتعـرض فيـه                 
.ودفن بمقبرة الفراديس١٠١٩مات بدمشق سنة . لكثير من الموالي واألمراء المتأخرين

ـ   ٥٣٩، ص ٢ج: الكنى واأللقاب للقمي   د روى الحديث عن أم سلمة في كتابه أخبـار       وق.٥٤٠ـ
لما نزلت هـذه اآليـة ورسـول اهللا صـلى       : عن أم سلمة قالت   : ، ط بغداد، قال   ١٢٠الدول ص 

...إنما يريد اهللا «اهللا عليه وآله وسلم مسجى بثوب أبيض في بيتي 
، ط ٢٩٨، ص٦ج: اإلمـام ابــن حنبــل تقـدمت ترجمتــه روى حــديث أم سـلمة فــي مــسنده   )٦(

!
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١٢٦

ــري ــي  والطبـ ــب فـ ــاِئ«المحـ ــذلك)١(»هِرذخـ )٢(»هِرِئذخـــا«فـــي النابلـــسيكـ

ــ«فـــي )٣(»الريــاِض النــضرةْ«كــذا المحــب فــي  ــ» األعـــالِمِريِسـ )٤(هرأيـــضاً ذكَـ

"
حدثنا عبد اهللا حدثني أبـي، ثنـا أبـو النـضر هاشـم بـن القاسـم ثنـا عبـد             : يمنية بمصر قال  الم

سمعت أم سلمة زوج النبي صـلى  : الحميد يعني ابن بهرام قال حدثني شهر بن جوشب قال   
: اهللا عليه وآله وسلم حين جاء نعي الحسين بن علي لعنت أهل العراق فقالت

تـه  ءعنهم اهللا فإني رأيت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم جا          قتلوه قتلهم اهللا غروه وذلّوه ل     
فاطمة غدية وببرمة قد صنعت له فيها عصيدة تحملها في طبق لها حتى وضـعتها بـين يديـه           

أين ابن عمك؟ : فقال لها
.هو في البيت: قالت

.الخ... فجاءت تقود ابنيها: فاذهبي فادعيه وائتيني بابنيه، قالت: قال

، »ذخـائر العقبـى  «ت ترجمة المحب الطبـري وقـد روى الحـديث عـن أم سـلمة فـي               تقدم)١(
كـان النبـي صـلى اهللا عليـه         : ، قالـت  »أي أم سلمة  «وعنها  : ، ط القدسي بالقاهرة، قال    ٢٣ص

سه فعملت له فاطمة جريرة فجاءت ومعها حسن وحـسين فقـال         أوآله وسلم عندنا منكسا ر    
يـن زوجـك اذهبـي فادعيـه فجـاءت بـه فـأكلوا فأخـذ         ا: لها النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم 

.الخ... كساء فاداره عليهم

فقد روى فيـه حـديث الكـساء    » ذخائر المواريث «النابلسي تقدمت ترجمته صاحب كتاب      )٢(
.، ط قاهرة٢٩٣، ص٤برواية أم سلمة في ج

، ٢، ج»الرياض النضرة«تقدمت ترجمة المحب الطبري، وقد روى الحديث في كتاب  )٣(
، ط الخانجي بمصر، روى الحديث نقـالً عـن الترمـذي بعـين مـا موجـود فـي                   ١٨٨ص
.حهيصح

تقدمت ترجمة الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان بـن قايمـاز الـذهبي روى الحـديث فـي                )٤(
ــبالء  ــه ســير أعــالم الن ــي صــحيح   ٨٩، ص٢ج: كتاب ــا ف ــين م ، ط مــصر، روى الحــديث بع

.البخاري
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١٢٧

ــي   ــروى فــ ــوارِ «ويــ ــشارِق األنــ )٢(األبيــــــاري» الجاليــــــة«رواه فـــــي  )١(»مــ

ــينِرواُو ــاريد فـــــــي أربعـــــ ــاَء)٣(القـــــ ــي وجــ ــاريِخ«فــ ــاريتــ )٤(»البخــ

الحمزاوي تقدمت ترجمته روى حـديث أم سـلمة فـي كتابـه     مة حسنمشارق األنوار للعال  )١(
فرفعت الكساء ألدخـل معهـم فجذبـه مـن         : قالت أم سلمة  : ، ط مصر، قال   ١١٣ص: هذا في 

.إنك من أزواج النبي على خير: وأنا معكم يا رسول اهللا فقال: يدي فقلت

ـ    ١٢٣٦(عبد الهـادي األبيـاري      )٢( محمـد نجـا   هـو عبـد الهـادي بـن رضـوان بـن             ) هــ ١٣٠٥ــ
األبياري عالم، أديب، مشارك في أنواع من العلوم، ولد في أبيار من أعمـال الغربيـة بمـصر           

ذي القعدة مـن مؤلفاتـه الكثيـرة المواكـب     ١٨السفلى، وتعلم باألزهر، وتوفي بالقاهرة في      
العلية في توضيح الكواكب الدرية في نظـم الـضوابط العلميـة، وروق االنـداد فـي أسـماء                    

د، الوسائل األدبية في الرسائل االحدبية، القصر المبنـي علـى حواشـي المغنـي فـي                  االضدا
...النحو وباب الفتوح لمعرفة أحوال الروح

.٢٠٣، ص٦ج: معجم المؤلفين

، ط مـصر، حـديث أم   ١٩٦منظومـة البرزنجـي فـي    وقد روى في كتابه جالية الكدر فـي شـرح       
.ي الرياض النضرةسلمة بعين ما تقدم ف

فـي كتابـه   » الكـسا «المال علي القاري تقدمت ترجمته وقد روى حـديث أم سـلمة فـي         هو  )٣(
.٣٤، ص٩ج: نقالً عن اإلحقاق) مخطوط(، ٦١ص: األربعين حديثاً

البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برِدزبه الجعفي بـالوالء أبـو عبـد اهللا               )٤(
سعين ومائة، ورحل في طلـب الحـديث سـنة      ولد سنة أربع وت   » صحيحال«البخاري صاحب   

الجبال والعراق والحجاز والشام ومصر روى عن إبـراهيم    عشر ومائتين فزار خراسان ومدن    
بن حمزة الزبيدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بـن راهويـه وسـيريج بـن النعمـان الجـوهري        ا

...وسليمان بن حرب

ن محمـد بـن األزهـر النيـسابوري         الترمذي وإبراهيم بـن إسـحاق الحربـي وأحمـد بـ           : روى عنه 
...وأحمد بن نصر الخفّاف

!

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٢٨

ى بــــــِه ذا مظْهــــــر اإلنــــــصاِفأتَــــــ)١(»األشــرافِ «لنجــار فــي  أوالمــصري 
"

وهو أوثق الكتـب الـستّة المعـول        » الصحيح«وكان محدثاً، حافظاً، فقيهاً، مؤرخاً، صنف كتاب        
عليها عند أهل السنة وقد لبث في تصنيفه ست عشرة سنة وذلك خالل رحلته إلى أن أتمـه          

...ببخارى
ى ال بـالنص وانـه مـات قبـل ان يبيـضه فقـام النقلـة والنـساخ         وقد ذكر انه كان يروي فيه بـالمعن      

حـديثاً  ٣٢بالتقديم والتأخير واإلضافة وقد انتقده الحفّاظ فـي عـشرة ومائـة حـديث، منهـا            
..، حديثاً انفردهو بتخريجه٧٨وافقه مسلم على تخريجه و

ِو شيئاً عـن الـصادق   وقد تجافى البخاري عن الرواية عن أئمة أهل البيت عليهم السالم إذْ لم ير      
ري عليهم السالم كما لم يرو شـيئاً عـن    كوالكاظم والرضا والجواد والهادي والزكي والعس     

سائر علماء آل محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم كزيد بن علي ومحمد بـن جعفـر الـصادق           
وعلي بن جعفر العريضي وغيرهم مع أنّـه احـتج بداعيـة الخـوارج وأشـدهم عـداوة ألهـل              

التاريخ الكبير، التاريخ الصغير، التـاريخ األوسـط،   : له من الكتب... مران بن حطان البيت ع 
ســنة ســت وخمــسين ) مــن قــرى ســمرقند(تــوفي ِبخَرتَنــك ... األســماء والكنــى، الــضعفاء

.ومائتين
.٤٧٦ــ ٤٧٣، ص٣ج: راجع طبقات الفقهاء

، رقـم  ٧٠، ص٢، قسم١ج: وقد روى البخاري في تاريخه الكبير حديث الكساء برواية أم سلمة      
.، ط حيدر آباد الدكن١٧١٩

، ط مــصر روى ١٠ص» األشـراف «هـو العالمـة الـشيخ حــسن النجـار المـصري فــي كتابـه       )١(
إنمـا يريـد اهللا ليـذهب عـنكم الـرجس أهـل       «لمـا نزلـت آيـة      : الحديث عن أم سلمة قالت    

وحسيناً فجللهم بكـساء  دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم علياً وفاطمة وحسناً     » البيت
.خيبري أي منسوب إلى بالد خيبر

:قال البوصيري رحمه اهللا تعالى في آخر قصيدته المشهورة

وبنيهـــا ومـــن حوتْـــه العبــــاء   وبـــــأم الـــــسبطين زوج علـــــي

.٤٢ــ ٤١، ص٩ج: راجع اإلحقاق
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١٢٩

ــسطالنْ ــي والقــ ــ«ي روى فــ ــفي)١(»همواِهِبــ ــي والكاشـ ــسين فـ ــه«حـ )٢(»مواِهِبـ

ــال منيــــفِ )٣(»والتعريــــِفالبيـــانِ «روى فــــي ويـــ  ــن عــ ــديثُ مــ ــذا الحــ هــ

ترجمتـه   القسطالني هو أحمد بن محمد شهاب الدين صـاحب المواهـب اللدنيـة تقـدمت              )١(
.، ط مصر٤، ص٧ج: وقد روى حديث الكساء برواية أم سلمة في كتابه المذكور

ـ  : (.... الكاشفي)٢( هو حسين بن علي الكاشفي، البيهقـي، الـسبزواري، ثـم الهـروي،      ) هـ٩١٠ـ
المعروف بالولي حسين الكاشفي البيهقي، وبالواعظ الهروي، صوفي، أديب، شاعر، فقيـه،      

تفسير سورة يوسـف بلـسان العرفـان، روضـة       : ، توفي بهراة من آثاره    محدث، مفسر، منجم  
       الصفا في مقتل الحسين عليه السالم، لوامع الشمس في أحكام طوالع سني العـالم، مـا البـد

...منه في المذهب

.٣٤، ص٤ج: معجم المؤلفين

بـن  الكاشـفي العـالم الفاضـل المـولى حـسين     : وقال في ترجمته المرحوم الشيخ عبـاس القمـي   
علي البيهقي الكاشفي واعظ جامع للعلـوم الدينيـة مفـسر محـدث متبحـر خبيـر كـان زوج         

، ٢ج: راجـع الكنـى واأللقـاب   ) هــ ٩١٠(تـوفي بهـراة   .. أخت المولى عبد الرحمن الجامي   
.٥٨٠ــ ٥٧٨ص

حديث الكـساء بروايـة أم سـلمة     » المواهب العلية «وقد روى المولى حسين الكاشفي في كتابه        
.٣٥، ص٩ج: راجع اإلحقاق الحق) لباب النزول(عن نقالً

البيان والتعريف إلبراهيم بن محمد بن محمد بن محمد بن الحـسين بـن محمـد بـن حمـزة          )٣(
الحراني األصل، الدمشقي، الحسيني، الحنفي، محدث، نحوي، ولد بدمشق وتوفي بمنزلـة            

ود الحديث، حاشـية علـى   التبيان والتعريف في أسباب ور: ذات حج في صفر من مصنفاته    
.شرح األلفية البن المصنف في النحو

.١٠٥، ض١ج: راجع معجم المؤلفين

، ط حلـب مـن   ١٤٩ص» البيـان والتعريـف  «فقد روى حديث الكساء برواية أم سلمة في كتابـه     
.طريق أبي يعلى الموصلي في مسنده عن أم سلمة
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١(والثعلبـــــي(نبهـــــانروى كـــــذا الي)٢(ــذي ــي)٣(والترمـــــ )٤(رواه والطبرانـــــ

الكـشف  «تقدمت ترجمته فـي تفـسيره   العالمة أبو إسحاق أحمد بن محمد إبراهيم الثعلبي       )١(
قـال  . ، ط دار الكتب العلمية، حديث الكساء عن رواته عن أم سلمة       ١٠٨، ص ٥ج: »والبيان

أخبرنا أبو عبد اهللا بن فنجويه حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي حدثنا عبد اهللا بن أحمـد بـن          
عن عبـد اهللا  ) ن سليمانيعني اب(حنبل حدثني أبي حدثنا عبد اهللا بن نمير حدثنا عبد الملك       

بن أبي رياح حدثني من سمع من أم سلمة رضـي اهللا عنهـا ان النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه                ا
.إلخ.. .وسلم

األنـوار  «النبهاني تقـدمت ترجمتـه وقـد روى حـديث الكـساء بروايـة أم سـلمة فـي كتابـه                )٢(
.، ط بيروت٤٣٤ص: »المحمدية

مته روى الحـديث المـذكور بروايـة أم سـلمة فـي      الترمذي الحافظ أبو عيسى تقدمت ترج   )٣(
:، ط التازي بمصر قال٢٤٨، ص١٣ج: حهيصح

حدثنا محمود بن غيالن، حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان بن زبيد عن شـهر بـن حوشـب            
عن أم سلمة أن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمـة             

.الخ... هؤالءاللهم : كساًء ثم قال

الطبراني هو أبـو القاسـم      : قال في ترجمته المرحوم الشيخ عباس القمي رحمه اهللا        : الطبراني)٤(
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير ــ مصغراً ــ اللخمي أحد حفاظ أهل السنة، رحـل فـي       

غيرهـا وسـمع الكثيـر   واليمن ومـصر و زطلب العلم والحديث من الشام إلى العراق والحجا    
مــسند الــدنيا يــروي عنــه أبــو نعــيم االصــبهاني ولــه : ف شــيخ ويقــال لــهوعــدد شــيوخه ألــ

وسـكن  ٢٠٦الـشام سـنة      ةمصنفات، أشهرها المعاجم الثالثة وهي أشهر كتبه مولده بطبريـ         
وصلى عليه أبو نعيم ودفن بقرب حممـة  ٣٦٠إصبهان إلى أن توفي بها في ذي القعدة سنة       

... الدوسي الصحابي 

.٤٣٤، ص٢ج: لكنى واأللقاب للقميراجع ا

، مـن المخطـوط راجـع       ١٣٤ص: وقد روى حديث الكساء برواية أم سلمة فـي معجمـه الكبيـر            
حدثنا بكر بن سهل الدمياطي، نا جعفر بن مسافر التنيـسي،      : ، قال ٢٦، ص ٩ج: إحقاق الحق 

!
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١(والـــذهبي(والبغـــوي)٢(والواحـــدي)٣(والعــــــسقالني)بــــــصحيِح)٤نِدالــــــس

ــي   ــبهاني فـ ــي «واألصْـ ــالِق النبـ ــد)٥(»أخـ ــالي الرتَــــبِ قــ أورد الحــــديثَ عــ

"
هللا نا ابن أبي فديك، نا موسى بن يعقوب الزمعي عن هشام بن هاشـم عـن وهـب بـن عبـد ا               

...عن أم سلمةةبن زمع

، ط مـصر الحـديث    ٦ص: الذهبي شمس الدين تقدمت ترجمته روى فـي تـاريخ اإلسـالم           )١(
.عن أم سلمة

: ، ط القـاهرة، قــال ٢١٣ص) معـالم التنزيــل (البغـوي تقـدمت ترجمتــه روى الحـديث فــي    )٢(
أبـو العبـاس   أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الحميـدي، أخبرنـا عبـد اهللا الحـافظ، أخبرنـا            

محمد بن يعقوب الحسن بن مكرم أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا عبد الـرحمن بـن عبـد اهللا          
: فـي بيتـي نزلـت   : بن دينار عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عـن أم سـلمة، قالـت    ا
.الخ. »... إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت«

، ط ٢٦٧ص: وى الحــديث فــي أســباب النــزولالواحــدي أبــو الحــسن تقــدمت ترجمتــه ر)٣(
أخبرنـا احمـد    : قال أخبرنا فأبو سعد النـضوي قـال       . الهندية الكائنة في غيط النوبي بالقاهرة     

أخبرنا ابـن  : حدثني أبي قال: أخبرنا عبد اهللا بن أحمد بن حنبل قال   : بن جعفر القطيعي قال   ا
...نمير قال أخبرنا عبد الملك فذكر الحديث

روى بهـا الحـديث     ) االصـابة (العسقالني الحافظ احمد تقدمت ترجمته صاحب        ابن حجر )٤(
.، ط دار الكتب المصرية٣٦٦، ص٤عن أم سلمة راجع ج

) أخـالق النبـي  (االصبهاني هو الحافظ عبد اهللا بن محمـد بـن حيـان األصـبهاني لـه كتـاب            )٥(
.، ط مطابع الهاللي١١٦روى فيه الحديث المذكور في ص

سى بن محمد الوسقندي، نا محمد بن عبيد النوا الكـوفي، نـا عمـر بـن خالـد أبـو         حدثنا عي : قال
حفص األعشى، عن إسماعيل بن أبـي خالـد، عـن محمـد بـن سـوقة عمـن حدثـه عـن أم                     

أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم كـساء لـه فـدكياً فـاداره علـيهم أي        : سلمة، قالت 
.هؤالء أهل بيتي وحامتي: سالم ثم قالعلى علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم ال
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رواية عمر بن أبي سلمة

 ــر ــِة عمـــــ ــصادر روايـــــ بــــِن أبــــي ســــلمٍة بعــــضٌ ذكــــر    إ)١(وذي مـــــ

ــري ــي الطبـــ ــامٍع«فـــ ــاٍنجـــ ــدواألزدي)٢(»البيـــ ــاٍنقــ ــي التبيــ )٣(تــــاله فــ

عمر بن أبي سلمة بن عبد األسد وهو ربيب النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم أمه أم سلمة ولد )١(
وقبل ذلك وقبل الهجرة إلى المدينة ويدل عليه قول عبد اهللا      : بالحبشة في السنة الثانية وقيل    

ندق هـو وابـن الزبيـر فـي الخنـدق فـي أصـم        بن الزبير كان أكبر منه بسنتين وكان يوم الخ  ا
حسان بن ثابت وروى عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم أحاديث في الصحيحين وغيرهما 

: قـال الزبيـر  ... وعن أبيه روى عنه ابنه محمد وسعيد بن المسيب وعروة أبو أمامـة بـن سـهل    
تل فيها قاله أبو عمـر  وولي البحرين زمن علي وكان قد شهد معه الجمل ووهم من قال انه ق 

..بل مات في المدينة سنة ثالث وثمانين في خالفة عبد الملك بن مروان

.، ط دار الكتاب العربي٥١٣ــ ٥١٢، ص٢ج: االصابة

، ٢٢ج) جـامع البيـان  (الطبري، أبو جعفر محمد بـن جريـر تقـدمت ترجمتـه روى فـي         )٢(
حـدثني احمـد   : لمة، قالحديث الكساء برواية عمر بن أبي س    . ، ط الحلبي، مصر   ٨ص

حدثنا محمد بـن سـليمان      : بن محمد الطوسي، قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح، قال         ا
نزلت هـذه  : االصبهاني عن يحيى بن عبيد المكي عن عطاء عن عمر بن أبي سلمة قال        

إنما يريد اهللا ليـذهب  «اآلية على النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو في بيت أم سلمة    
فـدعا حـسناً وحـسيناً وفاطمـة وأجلـسهم          » جس أهل البيت ويطهركم تطهيرا    عنكم الر 

هـؤالء أهـل بيتـي    : بين يديه ودعا علياً فأجلسه خلفه فتجلل هو وهم بالكـساء ثـم قـال             
مكانـك  : أنـا معهـم؟ قـال   : قلت: فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، قالت أم سلمة       

.وأنت على خير

، ١٢٥، ص»التبيـان «ر بـن عبـد الـرحمن األزدي فـي كتابـه      األزدي هو العالمة الـشيخ خـض   )٣(
.٨، ص٩ج: مخطوط نقالً عن االحقاق

...نزلت هذه اآلية على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: عن عمر بن أبي سلمة قال: قال
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)٢(أوجــدهالقــاري قــد» األربعــين«فــي )١(أوردهالترمـــذي » الـــصحيحِ «وفـــي 

ــديث  )٣(»المــصطفىالمنتقــى فــي ســيرٍة«فــي  ــروى ح ــشُرفا  اي ــساِء ال ــِل الك ه

ــارئٍ  )٤(رواه الحنفــــــي» الينــــــابيٍع«وفــــــي  ــى القـ ــو علـ ــيلـــيسوهـ ِبخَفـ

خدريرواية أبي سعيد ال

ــ ــعيِدلُوينقُـــ ــو ســـ ــدريأبـــ حـــديثَ أصـــحاِب الكـــساِء الطهـــِر   )٥(الخـــ

، ط ٢٠٠، ص ١٣ج: الترمذي هو الحـافظ أبـو عيـسى تقـدمت ترجمتـه روى فـي صـحيحه                )١(
دثنا قتيبة حدثنا محمد بن سليمان األصبهاني عن يحيى بن عبيـد عـن   ح: التازي بمصر، قال 

نزلـت  : عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم قـال     
.الخ... هذه اآلية على النبي 

العالمة المال علي القـاري تقـدمت ترجمتـه روى الحـديث المـذكور فـي كتابـه األربعـين             )٢(
..، عن عمر بن أبي سلمة٦١صحديثاً

، روى الحديث عـن     ١٨٨ص» المنتقى«لشيخ سعيد بن محمد مسعود الشامخي في        االعالمة  )٣(
.عمر بن أبي سلمة

، ط إسالم بـول،  ١٠٧البلخي الحنفي صاحب ينابيع المودة تقدمت ترجمته روى في الينابيع ص    )٤(
حدثنا محمد بن سليمان : يبة بن سعيد قالوفي سنن الترمذي في مناقب أهل البيت حدثنا قت       : قال

.االصبهاني عن يحيى بن عبيد عن عطا عن عمر بن أبي سلمة فذكر الحديث
سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن األبجر وهو عذرة بـن عـوف بـن الحـارث بـن               )٥(

هد الخزرج األنصاري الخزرجي، أبو سعيد الخدري مشهور بكنيتـه أُستـصغر بأُحـد وأستـش     
روى عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم الكثير وروى عـن أبـي    . أبوه بها وغزا هو ما بعدها     

بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم روى عنه مـن الـصحابة ابـن عبـاس وابـن           
...بن سهلةعمر وجابر ومحمود بن لبيد وأبو أمام

كان مـن أفاضـل الـصحابة    : الخطيبكان من أفقه أحداث الصحابة وقال: قال حنظلة بن سفيان 
...وحفظ حديثاً كثيراً

!
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جريــــِر الطبــــري ١(ابــــن(والثعلبــــي)٢(ــدي ــوي)٣(والواح ــذهبي)٤(والعل )٥(وال

"
خرج أبو سعيد يوم الحرة فدخل غاراً فـدخل عليـه   : ومن طريق يزيد بن عبد اهللا بن الشخير قال    

أخرج فقال ال أخرج وإن تدخل علـي أقتلـك فـدخل عليـه فوضـع أبـو سـعيد              : شامي فقال 
...فاستغفر لي: نعم، قال: قالبؤ بإثمك، قال أنت أبو سعيد الخدري: السيف وقال

سعيد بن منصور حدثنا خلف بن خليفة عـن العـالء بـن المـسيب عـن أبيـه عـن أبـي          : وقال
هنيئـاً لـك برؤيـة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه       : سعيد قلنا له ــ أي ألبي سعيد الخدري ــ      

نة أربـع  قال الواقدي مات س...!! وآله وسلم وصحبته، قال انك ال تدري ما أحدثنا بعده     
...وسبعين

.، ط دار الكتاب العربي٣٣ــ ٣٢، ص٢ج: صابةاإل
ابن جرير الطبري تقـدمت ترجمتـه روى حـديث الكـساء وعـن أبـي سـعيد الخـدري فـي                  )١(

حـدثنا بكـر بـن    : حدثني محمد بن المثنى، قال: ، ط القاهرة، قال ٦، ص ٢٢ج» جامع البيان «
عمش عـن عطيـة عـن أبـي سـعيد الخـدري       حدثنا مندل عن األ  : يحيى بن زبان العنزي قال    

.الخ... نزلت : صلى اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا : قال
أخبرنـي عقيـل بـن      : ، قـال  »الكـشف والبيـان   «الثعلبي أبو إسحاق تقدمت ترجمته روى في        )٢(

محمد الجرجاني أخبرنـا المعـافى بـن زكريـا البغـدادي أخبرنـا محمـد بـن جريـر حـدثني               
.فذكر بعين ما تقدم عن الطبرين المثنى بمحمد 

الواحدي صاحب أسباب النزول تقدمت ترجمته روى فيه الحديث المذكور برواية أبـي سـعيد          )٣(
أخبرنـا أحمـد بـن      : أخبرنا أبو محمـد بـن حيـان قـال         : أخبرنا أبو بكر الحارثي قال    : الخدري قال 

: عمـار بـن محمـد الثـوري قـال      أخبرنـا   : أخبرنا أبو الربيع الزهراني قال    : عمرو بن أبي عاصم قال    
.راجع أسباب النزول. أخبرنا سفيان عن أبي الحجاف عن عطية عن أبي سعيد

، ٢٠٧، ص٢ج) القــول الفــصل(العالمــة الــسيد علــوي بــن طــاهر الحــداد الحــضرمي فــي  )٤(
.مخطوط نقال عن اإلحقاق

، ط ٦، ص٣ج: الذهبي شمس الدين تقـدمت ترجمتـه روى الحـديث فـي تـاريخ اإلسـالم       )٥(
.مصر عن عطية عن أبي سعيد نزول اآلية في الخمسة الطاهرة
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ــساكرٍ  ــن عـــ ــسطالني)١(وابـــ ــ)٢(والقـــ ــف)٣(شيوالبدخَـ ــاني)٤(ويوسـ النبهـ

ــري بفــي والح»  ــب ــى المناق ــا عل ــ )٥(»م ــا أت ــي ى كم ــب «ف ــِح المطال )٦(»أرج

ــي ــد)٨(ِروابــن حجــ )٧(القنــدوزيوالبلخ ــقــ ــراه فارتِقــ ــذكــ ــي األثَــ ِرب فــ

، ط روضة الشام روى الحـديث عـن   ٢٠٤، ص٤ج: ابن عساكر تقدمت ترجمته في تاريخه )١(

...عطية أنه سأل أبا سعيد

، ط مـصر روى الحـديث عـن أبـي سـعيد      ٤، ص٧ج: القسطالني صاحب المواهب اللدنيـة   )٢(

.الخدري

ــي م )٣( ــشي ف ــا البدخ ــاح النج ــاق  ١٣ص: فت ــن اإلحق ــالً ع ــوط، نق ، روى ٤٥، ص٩ج: ، مخط

.الحديث من طريق أحمد عن أبي سعيد

: روى الحــديث المــذكور» الــشرف المؤبــد«يوســف النبهــاني تقــدت ترجمتــه فــي كتابــه )٤(

.، ط مصر٧٠٦ص

ى ، مخطـوط رو ١٤ص: »على ما في المناقـب لعبـد اهللا الـشافعي       «العالمة الحبري في كتابه     )٥(

.الحديث عن أبي سعيد الخدري

.٤٥ــ ٤٤، ص٩ج: راجع اإلحقاق

. ، ط الهـور ٥٤ــ ٤٤ص: أرجح المطالب للعالمة األمر تسري روى الحديث في كتابه هذا      )٦(

...روى الحديث من طريق أحمد والطبراني

.٤٦، ص٩ج: راجع اإلحقاق

ط اسـالمبول، الحـديث مـن    ، ١٠٨: البلخي القندوزي تقدمت ترجمته روى في الينابيع ص )٧(

.طريق أحمد في المناقب وابن جرير والطبراني

، ط ٢٢٧ص: ابن حجر صاحب الـصواعق المحرقـة تقـدمت ترجمتـه، روى فـي الـصواعق       )٨(

.عبد اللطيف بمصر، الحديث عن أبي سعيد الخدري
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١٣٦

١(والقاري(  والحمـزاوي)٢(  والزرنـدي)ــديثَ )٣ ــذا الحـــ ــؤدي هـــ ــم مـــ كلُّهـــ

رواية جعفر الطيار

فــي فــضِْل أصــحاِب الكــسا األطهــارِ )٤(ثُــــم حــــديثُ جعفــــِر الطيــــاِر    

.٤٥، ص٩ج: ، مخطوط راجع اإلحقاق١٦ص: القاري تقدمت ترجمته روى في أربعينه)١(

، ط ١٩٢ص: »مشارق األنـوار  «الحمزاوي العدوي تقدمت ترجمته أيضاً روى الحديث في         )٢(
.مصر من طريق ابن حجر والطبراني عن أبي سعيد الخدري

: ، ط مطبعة القضاء، قـال  ٢٣٨ص: روى الحديث فيه  » نظم درر السمطين  «الزرندي صاحب   )٣(
البيـت الـذين نزلـت هـذه     سألت أبا سعيد الخدري رضي اهللا عنـه عـن أهـل   : عن عطية قال  

فيهم فعد خمسة النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم وعليـاً وفاطمـة وحـسناً            » آية التطهير «اآلية  
.وحسيناً

.وقد تقدمت ترجمة الزرندي

: قـال . جاء في أسد الغابة في معرفة الصحابة في ترجمة جعفر الطيار رضوان اهللا تعالى عليه     )٤(
طالب عبد مناف بن عبد المطلب بـن هـشام بـن عبـد منـاف      جعفر بن أبي طالب، اسم أبي       

بن قصي القرشي الهاشمي ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وأخو علي بن أبـي           ا
طالب ألبويه وجعفر الطيار كان أشبه النـاس برسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم خَلْقـا              

نـه ابنـه عبـد اهللا وأبـو موسـى األشـعري           روى ع ... وخُلُقا أسلم بعد إسالم أخيه علـي بقليـل        
وعمرو بن العاص وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم يـسميه أبـا المـساكين وكـان                 
أسن من علي بعشر سنين وأخوه عقيل أسن منه بعشر سنين وأخوهم طالب أسن من عقيـل           

ول اهللا صـلى  بعشر سنين ولما هاجر إلى الحبشة أقام بها عند النجاشي إلى أن قدم على رسـ       
اهللا عليه وآله وسلم حين فتح خيبـر فتلقـاه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم واعتنقـه                

ما أدري بأيهما أنـا أشـد فرحـاً بقـدوم جعفـر أم بفـتح خيبـر؟ وأنزلـه               : وقبل بين عينيه وقال   
: وأخبرنـا ابـن إسـحاق قـال      : قـال ... رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إلى جنب المسجد         
حدثني أبي الذي أرضـعني وكـان   : حدثني يحيى بن عباد بن عبد اهللا بن الزبير عن أبيه قال        

!
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١٣٧

)٢(ابن طاهٍر حكى» ِلصْالفَالقوِل«في )١(روى قد هعنْ »والبيانِ لكشِفا«في  

"
واهللا لكأني أنظـر إلـى جعفـر بـن أبـي طالـب يـوم مؤتـه حـين            : أحد بني مرة بن عوف قال     

فهـو أول مـن   : اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم تقدم فقاتل حتى قتل قال ابـن إسـحاق           
قاتل جعفر قطعت يداه والراية معه لم يلِْقها قال رسول صلى اهللا عليـه  عقر في اإلسالم ولما   

ولمـا قتـل وجـِد بـه بـضع وسـبعون       » له اهللا جنـاحين يطيـر بهمـا فـي الجنـة     أبد«: وآله وسلم 
بـضع وخمـسون،   : جراحة ما بين ضربة بسيف وطعنة برمٍح كلها فيما أقبـل مـن بدنـه وقيـل      

..واألول أصح

عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عـن أم عيـسى عـن            وحدثني: قال ابن إسحاق  
لمـا أصـيب   : أم جعفر بنت جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنـت عمـيس انهـا قالـت                 

جعفر وأصـحابه دخـل علـي رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وقـد عجنـت عجينـي                
جعفـر فأتيتـه بهـم فـشمهم     وغسلت بنـي ودهنـتهم ونظفـتهم فقـال رسـول اهللا ائتينـي ببنـي                 

ودمعت عيناه فقلت يا رسول اهللا بأبي أنت وأمي مـا يبكيـك؟ أبلغـك عـن جعفـر واصـحابه         
.٤٢٣، ص١ج: أسد الغابة... نعم أُصيبوا هذا اليوم: شي؟ قال

وممن روى حديث الكساء جعفر بـن أبـي طالـب رضـوان اهللا تعـالى عليـه وقـد ذكـرت ذلـك                  
.مصادر كثيرة نذكر منها بعضها

أخبرني الحسين بن محمـد،  : الكشف والبيان ألبي إسحاق الثعلبي وقد تقدمت ترجمته قال    )١(
حدثنا ابن حبش المقري حدثنا أبو زرعة حدثني عبـد الـرحمن بـن عبـد الملـك بـن شـيبة            

...فذكر السند وساق الحديث

.، ط دار الكتب العلمية١٠٩، ص٥ج: الكشف والبيان

: فـي المـستدرك قـال   : ، ط جـاوا، قـال  ١٨٥ص: ن طاهر الحدادالقول الفصل للسيد علوي ب    )٢(
حدثني أبو الحسن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني حدثنا جـدي حـدثنا                
أبو بكر بن أبي شيبة الحزامـي حـدثنا محمـد بـن إسـماعيل ابـن أبـي فـديك حـدثني عبـد                  

ن أبـي طالـب عـن أبيـه     الرحمن بن أبي بكر المليكي عن إسماعيل بن عبد اهللا بن جعفـر بـ       
ادعـوا لـي ادعـوا    : لما نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إلى الرحمة هابطة قـال          : قال

!
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١٣٨

رواية أبي برزة

ــرزةٍ   ــم أبـــــو بـــ ــصحابيثـــ روى حــــديثَ الخمــــسِة األطيــــاِب)١(الـــ

رواية أنس بن مالك

مالــــكِ  وقــــد بــــن أنــــس ــــِض المــــدارِك)٢(رواهعنا ذا فــــي بوجــــد

"
من يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم؟ قـال أهـل بيتـي عليـاً وفاطمـة           : لي فقالت صفية  

هـم هـؤالء   الل: ه ثم رفع يديه ثم قال     فجيء بهم فألقى عليهم النبي كساء      والحسن والحسين 
.انتهى. »..إنما يريد اهللا ليذهب «آلي فصل على محمد وآل محمد وأنزل اهللا عز وجل 

.٥٢، ص٩ج: راجع اإلحقاق

نضلة بن عبيـد قالـه أحمـد    : أبو برزة األسلمي اختلف في اسمه واسم أبيه وأصح ما قيل فيه        )١(
لة بن عابد وقـال الخطيـب   نض: نضلة بن عبد اهللا، ويقال  : وقال غيرهما . بن حنبل وابن معين   ا

زعـم ولـده أن   : اسم أبي برزة خالد بن نـضلة وقـال الواقـدي        : أبو بكر، عن الهيثم بن عدي     
بن عبيد بن الحارث بن حبال بن دعبل بن ربيعة بن أنـس  ةوهو نضل ةاسمه عبد اهللا بن نضل    

.ن الكلبيبن خزيمة بن مالك بن سالمان بن أسلم، قاله أبو عمر هكذا نسبه ابن حبيب وابا

...نزل البصرة وله بهادار وسار إلى خراسان فنزل مرو وعاد إلى البصرة

مات سنة أربع وستين أخرجـه أبـو نعـيم وأبـو     : ومات بالبصرة سنة ستين قبل موت معاوية وقيل      
.عمر، وأبو موسى

.٣٥ــ ٣٤، ص٦ج: أسد الغابة

ن أبا بـرزة كـان حاضـراً لمـا جـيء         ا ةواألخير أصح ويوافقه ما ورد في األخبار الصحيح       : أقول
.برأس الحسين عليه السالم فتفطن

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيـد بـن حـرام بـن جنـدب بـن عـامر بـن غـنم بـن                 )٢(
النجار، أبو حمزة األنصاري الخزرجي خادم رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وأحـد           

م النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم المدينـة       قد: المكثرين من الرواية عنه صح عنه أنه قال      
!
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١٣٩

ــه ــي فإنّــ ــ«فــ ــِرِمالمعجــ ــري)١(»الكبيــ ــسيرِ والطبـــ ــي التفـــ )٢(رواه فـــ

)٣(عـــــــةْلتقـــــــرع منِكـــــــره بالمقر»المجتمعـــهِنالمحاِســـ«وجــاَء فـــي  

"
وأنا ابن عشر سنين وان أمه أم سليم أتت به النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم لما قـدم فقالـت      
له هذا أنس غالم يخدمك فقبله النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم وكنّاه أبا حمزة ببقلـة كـان             

، وقـال محمـد بـن    »يا ذا األذنـين «: قال له   يجتنيها ومازحه النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ف        
عبد اهللا األسفاري خرج أنس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إلـى بـدر وهـو غـالم            

: وإنما لم يذكروه في البدريين ألنه لم يكن في سن من يقاتل قال ثابـت الكنـاني         ... يخدمه
عليـه وآلـه وسـلم فـضعها     هذه شعرة مـن شـعر رسـول اهللا صـلى اهللا      : قال لي أنس بن مالك    

...تحت لساني قال فوضعتها تحت لسانه فدفن وهي تحت لسانه

.، ط دار الكتاب العربي٨٤، ص١ج: األصابة

، حديث الكساء عـن أنـس بـن    ٣٤المعجم الكبير للطبري تقدمت ترجمته روى فيه في ص    )١(
.مالك

، ط القـاهرة،  ٦، ص٢٢ج»جامع البيان«ابن جرير الطبري تقدمت ترجمته روى في تفسيره      )٢(
حدثنا محمد بن بكر عن حمـاد بـن سـلمة عـن          : حدثنا أبن وكيع قال   : حديث الكساء، قال  

ان النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يمر ببيت فاطمة سـتة أشـهر          : علي بن زيد عن أنس    
إنمـا يريـد اهللا ليـذهب عـنكم الـرجس          «الصالة أهل البيـت     : كلما خرج إلى الصالة فيقول    

.»البيت ويطهركم تطهيراأهل

هـ وهو عبد الـرحمن بـن عبـد الـسالم بـن       ٨٩٤المحاسن المجتمعة للصفوري المتوفى سنة      )٣(
نزهـة  : عبد الـرحمن الـصفوري الـشافعي، مـؤرخ، مـشارك فـي بعـض العلـوم مـن مؤلفاتـه           

المجالس ومنتخب النفائس عن أخبار الصالحين، المحاسن المجتمعة في الخلفاء األربعـة،         
.ح األرواح والطريق إلى دار الفالح في المواعظصال

.١٤٤، ص٥ج: معجم المؤلفين: راجع

.٥٧، ص٩ج: ، مخطوط راجع اإلحقاق١٨٩ص: وقد روى فيه حديث الكساء برواية أنس في
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١٤٠

)٢(ورداقـــد» المجـــالِسنزهـــِة«فـــي )١(أيــضاً وجــدا  » الغابــةِ أســدِ «فــي  

ــي  ــابيِع«وفــ ــره » الينــ ــا خَبــ ــر )٣(رأينــ ــي ذكــ ــاِب البلخــ ــي ذا الكتــ هفــ

ءرواية أبي الحمرا

إذْ نقــــــــلَ مرويــــــــةَ الكــــــــساءِ  )٤(ثـــــم روايـــــةُ أبـــــي الحمـــــراِء   

 ــادم ــان خــ ــوِلوكــ ــرالرســ ــالَ األطهــ ــهٍر وقــــ ــسعةَ أشــــ ــتــــ رأكثَــــ

ــاِر   )٥(لحــافظُ البخــاري أ» الكنــى«ففــي  ــي األخبـ ــديِث الح فـ ــم الحـ نجـ

أبـو  : قـال : ، ط مـصر ٥٢١، ص٥ج: أسد الغابة البـن األثيـر وقـد تقـدمت ترجمتـه روى فيـه فـي         )١(
ال وأخبرنا أبو صالح أخبرنا أبـو الحـسن علـي بـن أحمـد األهـوازي             محمد عبد اهللا بن سويدة ق     

أخبرنا أحمد بن عبيد بن إسماعيل الصفّار أخبرنا تمام بن محمـد بـن غالـب أخبرنـا موسـى بـن            
....إسماعيل أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك

، ط القــاهرة ٢٢٢، ص٢ج: نزهـة المجـالس للـصفوري ترجمتـه روى فـي نزهـة المجـالس       )٢(
.حديث أنس المتقدم

ينابيع المودة للبلخي القندوزي وقد تقدمت ترجمته وقد روى الحديث مـن طريـق أحمـد            )٣(
.، ط إسالمبول١٩٣في ص. عن أنس

أبو الحمراء خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم، مـن أصـحاب علـي عليـه الـسالم،            )٤(
أبـو  «: اب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، قـائالً     رجال الشيخ وعده البرقي من أصح     

.»ول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمفارسي، خادم رس: الحمراء
.م١٩٩٢، ط الخامسة ــ ١٤٢، ص٢٢ج: معجم رجال الحديث لإلمام الخوئي رحمه اهللا

الحافظ البخاري صاحب الصحيح محمد بـن إسـماعيل تقـدمت ترجمتـه روى فـي كتابـه                   )٥(
قـال ابـو عاصـم عـن عبـاد أبـي       : ، ط حيدر آباد، الحديث المـذكور، قـال       ٢٥، ص »لكنىا«

صحبت النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم تـسعة   : نا أبو داود عن أبي الحمراء، قال      : يحيى قال 
:أشهر فكان إذا أصبح كل يوم يأتي باب علي وفاطمة ويقول

.الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراالسالم عليكم أهل البيت إنما يريد اهللا ليذهب عنكم 
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١٤١

ــفْرِ  )١(لعمـــريأأي فـــتح الـــديِنوالـــشيخُ ــي ِســ ــاله فــ ــوِن«تــ ــعيــ »ِراألثَــ

)٦(روى والــــذهبيقــــد)٥(رانــــيبوالطَ)٤(والثعلبـــي)٣(والجـــزري)٢(الطبـــريو

هو فتح الدين أبو الفتح محمد بـن محمـد بـن محمـد بـن عبـد اهللا العمـري األندلـسي                      )١(

، ط ٢ج: روى الحـديث عـن أبـي الحمـراء فـي عيـون األثـر        » عيون األثـر  «األشبيلي له   

.القدسي بالقاهرة

بو الحمـراء قيـل اسـمه هـالل     وأ: في عداد خدام رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم   : حيث قال 

هالل بن ظفر حديثه عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسـلم أنـه كـان يمـر        : بن الحارث وقيل  ا

:ببيت علي وفاطمة فيقول

.اآلية... السالم عليكم أهل البيت إنما يريد

، ط االستقامة بمـصر،  ٨٣ص  » منتخب ذيل المذيل  «الطبري تقدمت ترجمته روى في      )٢(

: قال

حدثنا أبو نعـيم الفـضل بـن دكـين     : عبد األعلى بن واصل وسفيان بن وكيع قال      حدثنا

: ... قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال أخبرني أبـو داود عـن أبـي الحمـراء قـال          

.الحديث

.، ط مصر تقدمت ترجمته١٧٣، ص٥ج: الجزري ابن األثير في األسد الغابة)٣(

.، ط دار الكتب العلمية١١٠، ص٥ج: أبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان)٤(

:قال١٣٤ص: الطبراني في المعجم الكبير)٥(

سـمعت منـصور بـن أبـي األسـود        : حدثنا محمد بن الحسين األنماطي، نا سعيد بن سليمان، قال         

رأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     : سمعت أبا الحمـراء، يقـول  : سمعت أبا داود يقول : يقول

....وآله وسلم

، ط مـصر روى الحـديث عـن يـونس     ٩٧، ص٢ج: ي شمس الدين في تاريخ اإلسالم  الذهب)٦(

.بن أبي إسحاقا
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١٤٢

  قـد روى فـي     والطبري» ١(»المنتخـب(البدايــِة«فــي  كثيــٍروابــن « كتــب)٢(

مصادر أخرى لحديث الكساء

ــي ــي الخزرجـ ــسعديةْ«فـ ــرِحِه الـ ــاَء فــــي )٣(»شـ ــةْ«وجــ ــدائِق الورديــ )٤(»الحــ

: ، ط االستقامة بمصر، قـال ٨٣ص: »منتخب ذيل المذيل«الطبري تقدمت ترجمته روى في   )١(

: حـدثنا أبـو نعـيم الفـضل بـن دكـين قـال       : حدثنا عبد األعلى بن واصل وسفيان وكيع قـال        

رابطـت المدينـة   : أخبرني أبو داود عن أبي الحمـراء قـال  : ق قالحدثنا يونس بن أبي إسحا    

سبعة أشهر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم إذا أطلـع الفجـر جـاء إلـى بـاب          

الصالة الصالة إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الـرجس أهـل          : ا السالم فقال  معلي وفاطمة عليه  

.البيت ويطهركم تطهيرا

ت ترجمتـه روى حـديث الكـساء بروايـة أبـي الحمـراء فـي كتابـه البدايـة             ابن كثيـر تقـدم    )٢(
وقـال أبـو جعفـر محمـد بـن علـي بـن دحـيم، ثنـا            : ، ط القاهرة، قال   ٣٢١، ص ٥ج: والنهاية

أحمد بن حازم، أنبأنا عبد اهللا بن موسى، والفضل بن دكين، فذكر الحديث بعين مـا تقـدم         
.ناًتفي المنتخب سنداً وم

حدث الشيخ محمد الشافعي اليماني القيسي الخزرجي األشعري األصول إال بي           العالمة الم )٣(
بكسر الهمزة مدينة باليمن وهو من علمـاء أواخـر المائـة العاشـرة قـال فـي شـرح منظومتـه                

:ما لفظه في شرح هذين البيتين) بالسعدية(المسماة 

ــه   ــشهد ل ــد ت ــر ق ــة التطهي ثــم نظرنــا إذ فقــدنا الكملــة   وآي

فعربـــــي كامـــــل مـــــسدد  فــان لــم نجـــد  إلــى كنــاني  

.الخ... خرج غداة وعليه مرطعليه وآلهففي صحيح مسلم عن عائشة ان النبي صلى اهللا

.٥٢٣، ص٢ج: راجع اإلحقاق

.تعليقة السيد المرعشي النجفي رحمه اهللا

الحدائق الوردي ألبي عبد اهللا حميد بـن أحمـد المحلـي، الفقيـه العالمـة الزيـدي الملقـب            )٤(
!
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١٤٣

ــتكي ــِة«فــيوالدش ــاه فــــي )١(»األحبــاِبروض ــتعياِباال«أيــــضاً رأينــ )٢(»ســ

"
كان من عيون علماء الزيدية وأفاضـلهم ولـه التـصانيف    : حسام الدين قال الشريف إدريس  

البديعة والرسائل الحسنة قتله، األشراف بنـو حمـزة فـي حـرب اإلمـام أحمـد بـن الحـسين           
يقتـل  : قـائالً يقـول   ] أحمد بن الحـسين   [بالبون وفي صبيحة الليلة التي قتل فيها رأى اإلمام          

ي أو علي بن الحسين فقتل في ذلك اليـوم وكـان قتلـه فـي سـنة اثنتـين           نظير الحسين بن عل   
.وخمسين وست مائة قبل قتل اإلمام أحمد بن الحسين المقدم ذكره

.٧٨٢، ص٢ج: راجع العقد الفاخر الحسن

وقد نقل السيد المرعشي النجفـي رحمـه اهللا مـن كتـاب الحـدائق الورديـة المخطـوط للعالمـة               
فمـن  (: حمد المتقدم ذكره ما ورد في حديث الكساء ما هذا لفظهالجليل الشيخ حميد بن أ    

رع الفاضل محي الدين عمـدة الموحـدين أبـي عبـد اهللا     ذلك ما رويناه عن الشيخ العالم الو 
محمد بن أحمد بن الوليد القرشي يرفعه إلى السيد اإلمام الناطق بـالحق أبـي طالـب يحيـى       

أبي الحمراء قال شـهدت النبـي صـلى اهللا عليـه     بن الحسين بن هارون الحسني بإسناده إلى   ا
: إلى باب علي وفاطمـة فيأخـذ بعـضادتي البـاب ويقـول            يءوآله وسلم أربعين صباحاً فيج    

السالم عليكم أهل البيت ورحمـة اهللا الـصالة يـرحمكم اهللا، إنمـا يريـد اهللا ليـذهب عـنكم         
.الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

.يقة السيد المرعشي، تعل٥٢٠، ص٩ج: راجع اإلحقاق

مـؤرخ  ) جمـال الـدين  (هو عطاء اهللا بن فضل اهللا الشيرازي الدشتكي، الحـسيني       : الدشتكي)١(
روىهــ، وقـد  ٨٠٣روضة األحباب في سيرة النبي واآلل واألصحاب توفي سنة : من آثاره 

.٥٢١، ص٢ج: األحباب راجع اإلحقاقةحديث الكساء في كتابه روض

فة األصحاب للحافظ أبي عمر يوسـف بـن عبـد اهللا األندلـسي المغربـي             معرفي  االستيعاب  )٢(
كان إمام عصره في الحديث واألثر، قيـل ولـه مختـصر جـامع فـي بيـان العـالم                ...األشعري

وأحسن ما رأيت في آداب التعلم والتفقه من النظم ما ينسب إلـى اللؤلـؤي    : وفضله قال فيه  
:من الرجز وبعضهم ينسبه إلى المأمون وهو

ــالتعلم  ــم بـ ــأن العلـ ــم بـ والحفــظ واإلتقــان والــتفهم  واعلـ
!
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١٤٤

الزمخــــشري ١(»الكــــشاِف«فــــي ثــــم(  اإلتحـافِ «فـي  أيضاً روى الشبرواي«)٢(

"
ــر   والعلـــم قـــد يرزقـــه الـــصغير ــرم الكبيـ ــنّه ويحـ ــي سـ فـ

ــخ ــشاطبة ســنة  .. .ال ــوفي ب ــاب ٤٦٣ت ــة ٣، ط ٣٥٠، ص١ج: انتهــى راجــع الكنــى واأللق ، مطبع
.، ط حيدر آباد٤٦٠، ص٢ج: وقد روى في االستيعاب حديث الكساء.حيدرية، نجف

شاف للزمخشري وهـو جـار اهللا أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر بـن محمـد الخـوارزمي                      الك)١(
المعتزلي أستاذ فن البالغة صاحب المصنفات المعروفة أساس البالغة واألنموذج وأطـواق   

العـرب والكـشاف عـن حقـائق التنزيـل وهـذا       ةالذهب والفائق وأعجب العجب شرح المي  
:الء وقيل في مدحهالكتاب أشهر مصنفاته وقد اعتنى به الفض

ولــيس فيهــا لعمــري مثــل كــشاف    ان التفاســير فــي الــدنيا بــال عـــدد    
فالجهل كالـداء والكـشاف كالـشافي      ان كنت تبغي الهـدى فـالزم قراءتـه        

سافر إلى مكة وجاور بها زمانـاً ولقـب جـار اهللا، يحكـى أنـه سـقطت إحـدى رجليـه مـن ثلـج                    
..أصابه في بعض األسفار

.هـ٥٣٨خوارزم بعد رجوعه من مكة المعظمة ليلة عرفة سنة توفي بجرجانية 
.، ط مكتبة الحيدرية٢٩٩ــ ٢٩٨، ص٢ج: الكنى واأللقاب للقمي

.وقد روى في الكشاف حديث الكساء
الشيخ عبد اهللا القاهري الشافعي شيخ لجامع األزهـر       ) أحدهم(الشبرواي يطلق على جماعة     )٢(

الجامع األزهر إلى الشافعية فتوالها الـشيخ عبـد اهللا    ةانتقلت مشيخ  ١١٣٧حكي أن في سنة     
الشبراوي في حياة كبار العلماء بعد إذ تمكن وحضر األشياخ ولم يزل يترقى في األحـوال             
واألطوار ويفيد ويملي ويـدرس حتـى صـار مـن أعظـم األعـاظم ذا جـاه ومنزلـة ونفـذت                  

فـي المناقـب وشـرح    كلمته وصار مرجعـاً للخـاص والعـام، لـه اإلتحـاف بحـب األشـراف         
الصدر بغزة أهل بدر جمع فيه أسماء الصحابة البدريين وعنوان البيان وبستان األذهـان إلـى     

والـشبراوي نـسبة إلـى شـبرى كالكـسرى موضـع بمـصر وفـي               ١١٧٢غير ذلك، توفي سنة     
.القاموس شبرى ثالثة وخمسون موضعاً كلها بمصر

.ة، مطبعة الحيدري٣٥٢، ص٢ج: راجع الكنى األلقاب
.، ط مطبعة الحلبي٥ص: وقد روى الشبراوي في اإلتحاف حديث الكساء
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١٤٥

ــابِ   ــن كتـ ــسنِد«وعـ ــسي» المـ )٢(فارســــيعــــن أنــــٍس روى وكــــان)١(الطيالـ

)٤(لنـــووي ل» المهـــذبهشـــرح «فـــي )٣(رواه البغـــــوي» المـــــصابيِح«وفـــــي 

هو الحافظ المحدث أبو داود الطيالسي وهو سـليمان بـن داود بـن الجـارود الفارسـي             : الطيالسي)١(
.٢٤٠األصل، البصري المسكن من تالميذ ابني عون ونابل والدستوائي، توفي سنة 

حـدثنا حمـاد   : ط حيدر آباد حديث الكساء حيث قال، ٢٧٤، ص٨ج) المسند(أخرج في كتابه   
بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه كان يمـر علـى           ا

الـصالة يـا أهـل البيـت، إنمـا يريـد اهللا ليـذهب           : باب فاطمة شهراً قبل صالة الصبح ويقول      
...عنكم الرجس أهل البيت

.٥٠٣ــ ٥٠٢، ص٢ج: ى اإلحقاقراجع تعليقة المرعشي النجفي عل

إشارة إلـى أصـل الطيالـسي فاسـم كـان ضـمير يعـود علـى           ) وكان فارسي (قولنا في البيت    )٢(
.الطيالسي

، ط القـاهرة بمطبعـة   ٢٠٤، ص ٢ج: تقدمت ترجمة البغـوي وقـد روى فـي مـصابيح الـسفه            )٣(
لنبـي صـلى   خـرج ا  : من الصحاح عن عائشة قالـت     : ما لفظه : ث الكساء، قال  يالخشاب، حد 

.الخ... اهللا عليه وآله وسلم غداة وعليه مرط
انـه ولـد بنـوى    : النووي هو أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف الدمـشقي الـشافعي قيـل      )٤(

، وسكن المدرسـة، والزم كمـال   ٦٤٩، وقدم به والده دمشق سنة       ٦٣١من عمل دمشق سنة     
وصار مدققاً حافظاً للحديث عارفاً   ، برع في العلوم   ٦٥١الدين المغربي وحج مع والده سنة       

مـرة ممـا يـؤتى بـه     الإبأنواعه وكان ال يصرف وقته إال في وظيفته من االشتغال وال يأكـل         
من عند أبويه بعد العـشاء وال يـشرب إال شـربة عنـد الـسحر، ويلـبس ثـوب قطـن وعمامـة               

إلـى أن مـات   سنجابية وكان عليه سكينة ووقار في بحث العلوم الدينية ولم يزل على ذلك           
االذكـار المنتخبـة مـن كـالم سـيد األبـرار،       : ، له مصنفات كثيرة منها  ٦٧٧بنوى حدود سنة    

ورياض الصالحين من كالم سيد المرسلين صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم والتبيـان فـي آداب        
... حملة القرآن والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج إلى غير ذلك

، مطبعـة الحيدريـة وقـد روى فـي كتابـه شـرح المهـذب        ٢٧٢، ص ٣ج: الكنى واأللقاب للقمي  
!
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١٤٦

ــي  ــشفا«وفـ ــصُبي أ» الـ ــي اليحـ ــبيلي )١(لمغربـ ــذا األشـ ــي روى كـ ــن العربـ )٢(ابـ

"
.، ط الهور بمطبعة اإلمامية٣٩حديث الكساء على ما نقله عنه في كتاب فلك النجاة ص

.٥١٤، ص٢ج: راجع اإلحقاق تعليقة السيد المرعشي النجفي
هو عياض بن موسـى بـن   ) هـ٥٤٤ــ ٤٧٦(الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض      )١(

ترتيـب  «اض بن عمرو اليحـصُبي، القاضـي أبـو الفـضل األندلـسي ثـم الـسبتي صـاحب                 عي
مولـده بــسبتَة سـنة سـت وســبعين وأربعمائـة كــان جـده عمـرو قــد تحـول مــن        » المـدارك 

األندلس إلى فارس ثم سكن سبتة ورحـل المتـرجم إلـى األنـدلس سـنة سـبع وخمـسمائة             
أبــي بحــر بــن العــاص، ومحمــد بــن : وعــناضــي أبــا علــي الــصدفي وروى عنــه قوالزم ال

...حمدين، وسراج بن عبد الملك
وتفقّه بمحمد بن عيسى التميمي ومحمد بن عبد اهللا المسيلي وصحب إسحاق بن جعفـر وكـان    

..فقيهاً مالكياً أديباً عالماً بالحديث وعلومه وأيام العرب وأنسابهم
...أُستقضي بسبتة مدة طويلة ثم نقل إلى قضاء غرناطة

ترتيــب المــدارك وتقريــب ) مطبــوع(الــشفا بتعريــف حقــوق المــصطفى : وصــنّف كتابــاً منهــا
..المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك

.٢٢٣ــ ٢٢٢، ص٦راجع موسوعة طبقات الفقهاء ج
، ط األستانة بمطبعـة العثمانيـة،       ٤١، ص ٢ج: وقد روى القاضي عياض في الشفا حديث الكساء       

سلمة لما نزلت إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيـت  عن عمر بن أبي     : حيث قال 
.الخ... ويطهركم تطهيرا

هو محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا المعافري، الحـافظ  ) هـ٥٤٣ــ ٤٦٨: (ابن العربي )٢(
المشهور أبو بكر األندلسي األشبيلي المعروف بابن العربي ولد سنة ثمان وستين وأربعمائـة      

طـراد بـن   : مع والده إلى المشرق سنة خمس وثمانين وأربعمائـة فـسمع ببغـداد مـن         ورحل  
ــي و ــن    .. محمــد الزينب ــشاشي ومحمــد ب ــي بكــر ال ــي وأب ــابي حامــد الغزال ــه ب لوليــد اوتفقّ

الطرطوشي وأخذ األدب عن أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي ورجع إلى األنـدلس بعـد             
ودرس وحدث وصنّف في حقـول مختلفـة مـن    موت والده سنة ثالث وتسعين فاشتهر بها      

مـن  ... العلم وتولى قضاء اشبيلية وكان صارماً في أحكامـه فعـزل واقبـل علـى نـشر علومـه                
!
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١٤٧

ــشامي ــِب«فـــي والـ ــزري)١(»الـــسؤوِلمطالـ ــي والجـ ــامِع«فـ ــوِلجـ )٢(»األصـ

"
)... مطبـوع (، أحكـام القـرآن   )مطبـوع (األحوذي فـي شـرح جـامع الترمـذي        هعارض: كتبه

.وغير ذلك توفي بالعدوة سنة ثالث وأربعين وخمسمائة ودفن بمدينة فاس
.٢٧٦، ص٦ج: ع موسوعة طبقات الفقهاءراج

، المطبـوع بمـصر أورد روايـة      ١٦٦، ص ٢ج: وقد روى حديث الكساء في كتابه أحكام القرآن       
.عمر بن أبي سلمة

وهو محمـد بـن طلحـة    ) هـ٦٥٢ــ ٥٨٢(مطالب السؤول في مناقب آل الرسول البن طلحة        )١(
لم النـصيبي الفقيـه الـشافعي ولـد     بن محمد بن الحسن القرشي العدوي كمال الدين أبو سا  ا

.سنة اثنتين وخمسمائة وتفقه وبرع في المذهب وأصوله
: المؤيـد الطوسـي، وزينـب الـشعرية بنيـسابور وحـدث بحلـب ودمـشق فـروى عنـه               : وسمع من 

.الدمياطي، ومجد الدين بن العديم وشهاب الدين الكفري، والجمال ابن الجوخي
.اب العقد الفريدوافتى، وترسل على الملوك وصنّف كت

ثم تزهد ودخل في علم الحروف وإدعى علماً بأشياء، وكتـب الناصـر تقليـده بـالوزارة، فوليهـا        : قيل
يومين ثم خرج من األمينية ــ وكان يسكنها ــ متحفياً بثـوب قطنـي تاركـاً جميـع أموالـه وذلـك             

.ائةسنة ثمان وأربعين وستمائة وتوفي بحلب في رجب سنة اثنتين وخمسين وستم
.٢٢٢، ص٧موسوعة طبقات الفقهاء ج

ابـن طلحـة الـشافعي أحـد الـصدور والرؤسـاء       : وذكر الشيخ القمي في الكنى واأللقاب في ترجمتـه       
...المعظمين، له مطالب السؤول في مناقب آل الرسول والعقد الفريد للملك السعيد

.٣٩٧ــ ٣٩٦، ص١ج: الكنى واأللقاب
وأمـا جعلـه   : ، ط طهـران حـديث الكـساء، وقـال فيـه         ٨ص: وقد روى في كتابه مطالب السؤول     

الدرايـة  وأهل العباء فقد روى أئمة النقل والرواية فيما أسـندوه اسـتفاض عـن ذوي العلـم                  
)..أسباب النزول(فما أوردوه ما صرح به اإلمام الواحدي في كتابه المسمى 

روى فـي كتـاب الجـامع    ت مبارك بن محمد بن األثير الجزري تقدمت ترجمتهاأبو السعاد )٢(
.، ط القاهرة، حديث الكساء، عن أم سلمة وعائشة وأنس١٠١، ص١ج: األصول
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١٤٨

ــي)١(»ِهتفـــسيرِ «فـــي  ثـــم نظـــام الـــدينِ    ــضاويوالقاض ــي البي ــسيِر«ف )٢(»ِهتف

ابن محمـد بـن الحـسين    ) الحسين خ ل(الحسن ) نظام الدين(هو النظام األعرج النيسابوري    )١(
العالم الفاضل المفسر العـارف صـاحب التفـسير الكبيـر الـشهير وشـرح الـشافية المعـروف            

وشرح التذكرة النصيرية ورسالة في علم الحساب وكتاب في أوقاف القـرآن          بشرح النظام 
.المجيد على حذو ما كتبه السجاوندي إلى غير ذلك

أصله وموطن أهله وعشريته مدينة قم المحروسة وكان منشؤه وموطنه بديار نيسابور التـي يقـال      
القريحـة  ةوجـود هي من أحسن مدن خراسان وأمره في الفضل واألدب والتبحر والتحقيق     

.. أشهر من أن يذكر كان من علماء رأس المائة التاسعة

.، مطبع الحيدرية٢٥٦، ص٣ج: الكنى واأللقاب للقمي

: وقد روى في تفسيره حديث الكساء وتفـسيره الـشهير بالنيـسابوري المطبـوع بهـامش الطبـري              
.، في ذيل آية التطهير سورة األحزاب٣ج

الدين عبد اهللا بن عمر بن محمـد بـن علـي الفارسـي األشـعري      البيضاوي هو القاضي ناصر   )٢(
المفسر المتكلم األصولي صاحب التفسير المسمى بـأنوار التنزيـل الـذي هـو فـي الحقيقـة                 

حكـي ان هـذا الكتـاب صـار منـشأ ترقياتـه وسـبب تقربـه عنـد              . تهذيب الكشاف وتنقيحه  
بعث إليه بكتاب تفـسيره    سلطان ذلك العصر واختصاصه بمنصب القضاء وذلك انه كان قد         

المذكور فاستحسنه منه وأشار إليه بأن يطلب منه شيئاً بـازاء هـذا العمـل فقـال أريـد قـضاء              
انـه قـد   : وقيـل . البيضاء لكي اترفع به بين أهل دياري الذي كانوا ينظرون إلي بعين التحقير       

الكنجـائي  استند في انجاح هذا المقصد بذيل همة الشيخ العارف األوحد الخواجة محمـد        
الذي كان الملك من مريديه ويزوره في ليـالي الجمعـات فقبـل الـشيخ ذلـك ولمـا اجتمـع            

ان استدعائي من حضرة الملك في هذه الليلة ان يقطع قطعـة مـن ربـاع جهـنم          : بالملك قال 
ان فالنـاً أراد أن  : لشخص يتوقعهـا مـن جنابـك فاستكـشف الملـك عـن مـراد الـشيخ فقـال          

والبيضاوي نـسبة إلـى بيـضاء       ... لكة فارس فأجابه الملك إلى مسؤله     تمنحه منشور قضاء مم   
بيـضاء مدينـة كبيـرة بـأرض فـارس بناهـا          : مدينة مشهورة بفارس، وعن تلخيص اآلثار قال      

...العفاريت من الحجر األبيض لسليمان عليه السالم
!
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١٤٩

ــانيأورده المحــــــــــدثُ )٢(الـــــــشوكانيالعالمــــــةُ ذلككــــــ )١(الزرقــــــــ

"
.١١٣، ص٢ج: الكنى واأللقاب للقمي

وتخـصيص الـشيعة أهـل البيـت بفاطمـة        : قـال : وقد روى البيضاوي في تفسيره حديث الكـساء       
أنه عليه الصالة والسالم خـرج ذات غـدوة وعليـه     «وعلي وابنيهما رضي اهللا عنهم لما روي        

أتت فاطمة رضي اهللا عنها فأدخلهـا فيـه ثـم جـاء علـي      مرط مرجل من شعر أسود فجلس ف   
إنمـا يريـد اهللا   : فأدخله فيه ثم جاء الحسن والحسين رضي اهللا عنهما فأدخلهما فيـه ثـم قـال       

.»ليذهب عنكم الرجس أهل البيت

.هـ١٤٢٤، ط دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، ٢٤٥، ص٢ج: تفسير أنوار التنزيل للبيضاوي

الزرقاني هو أبو عبد اهللا محمد بن عبد الباقي بن يوسـف المـصري المـالكي المتـوفى سـنة       )١(
لمنح المحمديـة للقـسطالني وغيـر ذلـك     ، له شرح الموطأ وشرح المواهب اللدنية بـا     ١١٢٢

١٠٩٩أخذ عن حافظ العصر البابلي وعن والده العـالم المتبحـر عبـد البـاقي المتـوفى سـنة              
قال الفيـروز آبـادي   . شارح مختصر خليل في حقه مالك وشارح المقدمة العزّية وغير ذلك          

....زرقان كعثمان لقب ابي جعفر الزيات) ق(في 

.٢٩٧، ص٢ج: الكنى واأللقاب للقمي

، راجع تعليقة المرعـشي النجفـي   ٤، ٢ص: وقد أخرج الزرقاني حديث الكساء في كتابه الشهير    
.٥٢٥، ص٢ج: في اإلحقاق

الشوكاني هو محمد بن علي بن محمـد بـن عبـد اهللا اليمنـي الـصنعاني كـان فاضـالً مـاهراً                      )٢(
ة عشر له رسالة إرشـاد  يدرس ويفتي ويؤلّف وكانت تبلغ دروسه في اليوم والليلة نحو ثالث     

والـشوكاني نـسبة إلـى شـوكان موضـع بـالبحرين       ١٢٥٠الفحول والدر النضيد، توفي سـنة    
.وحصن باليمن وبلد بين أبيورد وسرخس وهنا يناسب المعنى الثاني

.٣٦٥، ص٢ج: راجع الكنى واأللقاب للقمي

، ٢ج: لى اإلحقـاق  وقد روى الشوكاني حديث الكساء، راجع تعليقة السيد المرعشي النجفي ع          
.٥٢٧ص
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١٥٠

ــذلك)١(»الـــصغيِرالجـــامِعِحشـــر«كـــذا فـــي  ــي كــ ــروِض«فــ ــضيِرالــ )٢(»النــ

، للعالمة العارف الـشيخ عبـد الـرؤوف         ٣٦ص: شرح الجامع الصغير على ما في فلك النجاة       )١(

المناوي ابن تاج الدين بن علي بـن زيـن العابـدين الحـدادي، المنـاوي القـاهري الـشافعي               

ـ   ١٠٣١/ صـفر  ٢٣عالم شـارك فـي أنـواع مـن العلـوم تـوفي بالقـاهرة فـي                  ) زين الدين ( هـ

غايـة اإلرشـاد فـي معرفـة الحيـوان والنبـات           : هــ مـن تـصانيفه الكثيـره       ٩٥٢كانت والدته   و

والجماد، الروض الباسم في شمائل المصطفى أبي القاسم، شرح التحرير فـي فـروع الفقـه                 

الـشافعي، الكواكـب الدريـة فـي تــراجم الـسادة الـصوفية، االتحافـات الـسنية باألحاديــث         

.القدسية

.٢٢٠، ص٥ج: راجع معجم المؤلفين

وهـو الحـسين بـن    ) هــ ١٢٢١ــ ١١٨٠(الروض النضير في شرح المجموع الصغير  للسياغي    )٢(

أحمد بن الحسين بن أحمد السياغي الحيمي، الـصنعاني كـان فقيهـاً زيـدياً أصـولياً محققـاً         

ولد بصنعاء سنة ثمانين ومائة وألف ونشأ تحت رعاية والده الذي كان أحد حكـام صـنعاء         

والده، والحسن بن إسماعيل المغربي، والقاسم بن يحيـى الخـوالني          : ا ودرس على  وقضاته

...ويحيى بن صالح السحولي

وبرع في عدة فنـون ودرس وعلّـق علـى المـسائل، وأفتـى وامتنـع عـن القـضاء، وكتـب الـشعر                  

: وصنّف كتباً منها

ح لغـز إسـحاق بـن    المزن الماطر على الروض الناضر في آداب المناظر، للحـسن الجـالل، شـر          

يوسف بن المتوكل على اهللا في الفلسفة والروض النضير في شرح المجموع الكبير لإلمـام     

زيد بن علي وقد دلّ هذا الشرح علـى قدرتـه علـى االسـتنباط وإتقانـه لألصـول والقواعـد                

األولى من سـنة إحـدى وعـشرين    ىالفقهية ولكنه لم يتمه إذْ وافته المنية بصنعاء في جماد   

.ئتين وألفوما

.٢١٥ــ ٢١٤، ص١٣ج: راجع موسوعة طبقات الفقهاء

.١٠٦، ص١ج: وقد روى في الروض النضير حديث الكساء
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١٥١

ــي  ــوِر«ف ــصاِراالن ــشبلنجي» ب ــي )١(روى ال ــِة«وفـــ ــي» الكفايـــ )٢(رواه الكنجـــ

بن الـسيد حـسن الـشبلنجي الـشافعي المـدني فـي أوائـل القـرن              االشبلنجي هو السيد مؤمن     )١(
سين بـن  الباقر بن علي بن الحـ   اًان محمد : الرابع عشر صاحب كتاب نور األبصار، روى فيه       

علي بن أبي طالب عليهم السالم سأل جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا تعـالى عنـه لمـا            
دخلـت عليهـا   : دخل عليه عن عائشة وما جرى بينها وبين علي عليه الـسالم فقـال لـه جـابر                 

:ما تقولين في علي بن أبي طالب فأطرقت رأسها ثم رفعته وقالت: يوماً وقلت لها

 ــر ــا التب ــى محــكٍ إذا م ــك عل ــِك    ح ــن غيـــر شـ ــين غـــشه مـ تبـ

علــــي بيننــــا شــــبه المحــــك   وفينا الغـش والـذهب المـصفّى      

.٣٤٧ــ ٣٤٦، ص٢ج: راجع الكنى واأللقاب للقمي

. ، ط مصر مطبعة مـصطفى محمـد  ١١٢ص: ارصوقد روى الشبلنجي حديث الكساء في نور األب   
.روى الحديث من طرق عديدة صحيحة: قال

هو الحافظ أبو عبد اهللا محمد بن يوسـف بـن محمـد الكنجـي الـشافعي، صـاحب             الكنجي)٢(
.هـ ٦٥٨كتاب كفاية الطالب في المناقب المتوفى سنة 

لقد كان الحافظ الكنجي الشافعي من حجج اهللا البالغة في الحفـظ والروايـة وصـدق الحـديث              
حـديث شـهد لـه    والتثبت واألدب وقد جمع إلى جانب هـذه الخـصائص الفهـم والفقـه وال       

بذلك األئمة المبرزون الجامعون بـين الروايـة والفقـه وبحـسبنا داللـة علـى اختـصاصه فـي             
الحديث هذه الثروة الطائلـة مـن األحاديـث التـي جمعهـا فـي كتابيـه ويعتبـران مـن أوثـق                        

راجـع مقدمـة كتـاب كفايـة     . المصادر وأصدق المعاجم المؤلفـة فـي المناقـب والفـضائل          
، مطبعة دار األضواء، يقـول الكنجـي        ١٣ص: ديم محمد هادي األميني   تق: الطالب للكنجي 

أما بعد فإني لما جلست يوم الخميس لـستّ ليـال بقـين      : رحمه اهللا في مقدمة كتابه الكفاية     
اآلخرة سـنة سـبع وأربعـين وسـتمائة بالمـشهد الـشريف بالحـصباء مـن مدينـة                 ىمن جماد 

ور البلـد مـن النقبـاء والمدرسـين       الموصل ودار الحديث المهاجرية حـضر المجلـس صـد         
والفقهاء وأرباب الحديث فذكرت بعـد الـدرس أحاديـث وختمـت المجلـس بفـصل فـي            
مناقب أهل البيت عليهم السالم فطعن بعض الحاضرين ــ لعدم معرفتـه بعلـم النقـل ـــ فـي                
!
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 وابـنروى فــي حجــر ،»١(»فــتح البــاري(   شرِح الفقـهِ  «كذا في «   يـروي القـاري)٢(

ــي  ــال«وفــ ــد» ياألمــ ــد المؤيــ ــاَء)٣(أحمــ ــذلكجـــ ــديثُبـــ ــسندالحـــ المـــ

"
: حديث زيد بن أرقم في غدير خم وفي حديث عمار في قوله صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        

فدعتني الحمية لمحبتهم على إمالء كتـاب يـشتمل علـى          » لمن أحبك وصدق فيك    ىطوب«
مشايخنا في البلدان من أحاديث صـحيحة مـن كتـب األئمـة والحفـاظ       بعض ما رويناه عن   

في مناقب أمير المؤمنين علي عليه الـسالم الـذي لـم ينـل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه                      
...ه إالّ وهو قسيمه فيهاوسلم فضيلة في آبائه وطهارة في مولد

.، فكان هذا سبب تأليفه كتابه الكفاية٣٥ــ ٣٤ص: راجع كفاية الطالب للكنجي

وقد روى الكنجي بسنده عن عمر بن ابي سلمة وعـن أم سـلمة وعـن عائـشة وعـن أبـي سـعيد                 
الخدري وغيرهم، حديث الكساء وسـبب نـزول آيـة التطهيـر راجـع كفايـة الطالـب بـاب                     

.، مطبعة دار األضواء٣٣٧ـ ـ٣٣٢ص: المائة

تقدمت ترجمة ابن حجر صاحب اإلصابة وقد روى حديث الكساء في كتابه فـتح البـاري                )١(
.، طبع مصر القديم٤٢٢، ص٣ج: شرح صحيح البخاري

تقدمت ترجمة المال علي القاري وقد روى حديث الكساء في شرح الفقه األكبر علـى مـا            )٢(
.٥٤٢، ص٢ج: راجع اإلحقاق. لمعروفة بكلزار محمدي، المطبعة ا٣٨ص: في فلك النجاة

ـ   ٣٣٢(أحمد المؤيد هو المؤيد باهللا      )٣( أحمد بن الحسين بن هارون بن الحـسين بـن       ) هـ٤١١ـ
محمد بن القاسم بن الحسن بـن زيـد بـن الحـسن المجتبـى بـن علـي بـن أبـي طالـب، أبـو              

اثنتـين  ةولد بآمل طبرسـتان سـن  . الحسين الهاروني، أحد أئمة الزيدية، الملقب بالمؤيد باهللا     
أو ثالث وثالثين وثالثمائة وأخذ فقه الزيدية والكالم على أبي العباس أحمد بـن إبـراهيم              

بن محمد الحسني وأخذ فقه الزيدية والحنفيـة عـن أبـي الحـسين علـي بـن إسـماعيل بـن               ا
.إدريس وكان كثير العلم، فقيهاً، أصولياً، متكلماً، صاحب تصانيف

ه بالديلم وخرج أوالً سنة ثمانين وثالثمائة فهزمه أبو الفضل ناصر وأخـذه أسـيراً وحملـه           بويع ل 
إلى بغداد ثم خُلي عنه فعاد إلى آمل ثـم ملـك بعـد ذلـك إلـى أن تـوفي فـي سـنة إحـدى                 
!
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فـــي قـــد والنـــسفي رواه»١(»المـــدارك(ــــــشاركم فــــــي نــــــشرِه ذا الخبــــــر

ــدي ــِج«ذو واألســــ ــوِمنهــــ ــديِث )٢(»العلــــ ــِلاراوي حـ ــومِ هـ ــسا النجـ الكـ

"
.عشرة وأربعمائة وكانت مدة ملكه عشرين سنة

يديـة، البلغـة، اإلفـادة، إعجـاز       شرح التجريد في فقه الز    : وقد صنف المؤيد باهللا عدة كتب منها      
.القرآن، األمالي، وسياسة المريدين

وكان عارفاً باللغة، والنحو، شاعراً، ولـه قـصيدة فـي مـدح الـصاحب بـن عبـاد أو ردهـا حـسام                    
.»الحدائق الوردية«الدين المحلي في كتابه 

.٢٤ــ ٢٣، ص٥ج: راجع موسوعة طبقات الفقهاء

.، طبع صنعاء٢٣ص: اء في أماليهوقد روى أحمد المؤيد حديث الكس

النسفي هو نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن إسماعيل السمرقندي الحنفي الفاضـل               )١(
طلبـة  : األصولي المتكلم المفسر المحدث أحد العلماء المشهورين صنف كتباً كثيرة، منهـا  

تنـى الفـضالء بهـا    الطلبة في االصطالحات الفقهية وتاريخ سمرقند والعقائد النسفية التي اع    
.وشرحها المحقق التفتازاني

: حكي عنه أنه أراد أن يزور الزمخشري في مكة المعظمة فلما دق بابه ليفتحـه قـال الزمخـشري       
يـا سـيدي عمـر ال ينـصرف،     : انصرف، فقال النـسفي : عمر، فقال الزمخشري: من هذا؟ قال 

.إذا نُكّر صرف: فقال الزمخشري

والنسفي نسبة إلى نسف ــ كجبل ـــ بلـد مـن      ... ٥٣٧سمرقند سنة   وتوفي   ٤٦١تولد بنَسف سنة    
.بالد السند فيما وراء النهر

.٧١١، ص٢ج: راجع الكنى وااللقاب

، حــديث ٤٨، ص٩٥ص: المطبـوع بهـامش تفـسير الخـازن    ) المـدارك (وقـد روى فـي تفـسيره    
.الكساء

ـ   ٥٢٣(نهج العلوم البن البطريق     )٢( ن الحـسين بـن علـي بـن     هو يحيى بـن الحـسن بـ      ) هـ٦٠٠ـ
مـن فقهـاء اإلماميـة سـكن      ) شمس الدين، أبو الحـسين    (محمد بن البطريق األسدي الحلي      

!
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ــن  )١(»ِهمــــسنِد«فــــي وابــــن أبــــي شــــيبةَ ــسنداً مـــ ــذْه مـــ ــِدإذن فخـــ ِهعنـــ

"
اتفاق صـحاح األثـر فـي    : من آثاره. بغداد بمدة ونزل بواسط وقدم حلب وتوفي في شعبان        

إمامة االثني عشر، تصفح الصحيحين في تحليل المتعة، نهج العلوم إلى نفـي المعـدوم فـي      
ب عــن األســئلة الحلبيــة، الــرد علــى أهــل النظــر فــي تــصفح أدلــة القــضاء والقــدر،  الجـوا 

خصائص الوحي المبين في مناقب أمير المؤمنين وشرح عمدة الحكام ومرجع القـضاة فـي     
...األحكام

.١٩١ــ ١٩٠، ص١٣ج: معجم المؤلفين

، طبـع  ١٦ص: ةوقد روى ابن بطريق صاحب نهج العلوم في نفي المعدوم روى  في كتابه العمد 
عـن واثلـة بـن    ةتبريز عدة روايات ينتهي سند بعضها إلى األوزاعي عـن شـداد عـن عمـار              

.االسقع

إبـراهيم  : واسم أبي شـيبة ) هـ٢٣٥ــ ١٥٩(ابن أبي شيبة وهو عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة        )١(
يث بن عثمان العبسي، أبو بكر الكوفي، وآل أبي شيبة بيـت معـروف بـالعلم وطلـب الحـد      ا

الحافظان عثمان والقاسم أخوا المترجم، وابنه إبراهيم بن عبد اهللا، وابن أخيـه محمـد    : منهم
.بن عثمانا

ولد أبو بكر في سنة تسع وخمسين ومائة وطلب الحديث وهو صبي.

ينـة وهـشيم   يحدث عن شمر بن عبد اهللا النخعي، وأبي األحوص سالم بن سـليم وسـفيان بـن ع          
...بن المباركبن بشير، وعبد اهللا ا

يعقوب بن شيبة السدوسي، وأحمد بن حنبل وعبد اهللا بن أحمد بن حنبـل ومحمـد        : حدث عنه 
سلم بن الحجاج وأبو القاسم البغوي وابن ماجـة  مبن إسماعيل البخاري وإبراهيم الحربي و     ا

.وآخرون

.وكان حافظاً مكثراً فقيها مؤرخاً مصنفاً وبه يضرب المثل في قوة الحفظ

غداد في سنة أربع وثالثين ومائتين وحدث بها في مسجد الرصافة فاجتمع عليـه نحـو مـن             قدم ب 
.ثالثين ألفاً
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ــشفي ــي والكـ ــِب«فـ ــضويمناقـ ــقِ )١(»مرتـ ــح الطريـــ ــذْه واضـــ ــويفَخُـــ وســـ

)٣(»رالبــشَتــشريف«ى وفــي كتــاٍب يــدع)٢(رجــحروى ابــن» الــشاِفالكــاِف«فــي 

ــي  هقــــــضاصــــــاحبه فــــــي الــــــصحِف)٤(رواه» الـــــــسيِرحبيـــــــِب«وفـــــ
"

.»من كنت مواله فعلي مواله«: وهو أحد العلماء الذين رووا حديث الغدير

في الفقه، المصنّف، الزكاة، التفسير، الفتـوح، الجمـل،        » السنن«في الحديث   » المسند«من كتبه   
.يخ وغير ذلكصفين، والتار

.سنة أربع وثالثين: توفي في المحرم سنة خمس وثالثين ومائتين وقيل

.٣٤٣ــ ٣٤٢، ص٣ج: موسوعة طبقات الفقهاء

).، ط الهور، حديث الكساء٤٣ص: على ما في كتاب فلك النجاة(وقد روى في مسنده 

روى حـديث   الكشفي هو العالمة المير محمد صالح الحسيني الحنفـي الترمـذي الكـشفي              )١(
.٥٢٢، ص٢ج: راجع اإلحقاق.، بمبي٤٣ص: ، فارسي»مرتضويمناقب«الكساء في كتابه 

صـاحب  ٨٥٢الكاف الشاف في تخـريج أحاديـث الكـشاف للحـافظ ابـن حجـر المتـوفى          )٢(
كتاب االصابة وقد تقدمت ترجمته وقد أخرج حديث الكـساء فـي كتابـه الكـاف الـشاف         

مصطفى (مصر المطبوع في آخر الكشاف مطبعة      ، ط ٢١٦، الحديث   ٢٦عن عائشة في ص   
).محمد

تشريف البشر بذكر األئمة االثني عشر للعالمة المتفنن النـواب الـسيد صـديق حـسن خـان           )٣(
: ، طبـع بهـو بـال   ٤ص: الحسيني من علماء القرن الرابع عشر، قال في كتابـه تـشريف البـشر             

.. لمباهلـة وآيـة التطهيـر والكـساء      المراد من اآلل علي وفاطمة والحسنان ويدل عليـه آيـة ا           
.الخ

.، تعليقة المرعشي رحمه اهللا٥٢٩، ص٢ج: راجع اإلحقاق

حبيب السير للعالمة المؤرخ الجليل غيـاث الـدين بـن همـام الـدين الملقـب بخوانـد ميـر،                )٤(
.، ط طهران٤٠٧، ص١ج: ، أخرج حديث الكساء بهذا الكتاب٩٤٢ص: المتوفى

.٥٢٢، ص٢ج: النجفي رحمه اهللا على اإلحقاقراجع تعليقة السيد المرعشي
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ــي  ــوِةامـــــد«وفـــ الـــــدهلوي خُـــــذْ بهـــــذا يـــــا فتـــــىأتـــــى)١(»رج النبـــ

ــذلك ــصّاصُكــ ــشربيني)٢(الجــ ــسنِد)٣(والــ ــصحيِحبالــــــ ــيِنالــــــ والمتــــــ

: مدارج النبوة للعالمة عبد الحق الدهلوي وقد تقدمت ترجمته، أخـرج فـي مـدارج النبـوة                 )١(
.، ط دهلي، حديث الكساء٥٨٩ص

هو أحمد بن علي أبو بكـر الـرازي المعـروف    ) هـ٣٧٠ــ ٣٠٥: (أبو بكر الرازي : الجصاص)٢(
د سنة خمس وثالثمائة ورحل إلى بغداد حينمـا بلـغ العـشرين           بالجصاص الفقيه الحنفي ول   

من عمـره فأقـام بهـا وتفقـه بـأبي الحـسن الكرخـي، ثـم رحـل، فلقـي أبـا العبـاس األصـم                     
...النيسابوري وأبا القاسم الطبراني وعبد الباقي بن قانع

احمد بـن  :ولم يزل كذلك حتى انتهت إليه رئاسة المذهب ببغداد وعنه أخذ فقهاء الحنفية مثل     
موسى الخوارزمي وأبـي الفـرج المعـروف بـابن المـسلمة وأبـي جعفـر محمـد بـن أحمـد                   

.النسفي

.وكان في ما قيل يميل إلى االعتزال وفي كتبه ما يدل على ذلك

أحكام القرآن، المناسك، شرح مختصر شيخه ابي الحـسن شـرح      : وألبي بكر الرازي كتب منها    
.فقه وغيرها توفي سنة سبعين وثالثمائةالجامع للشيباني وكتاب في أصول ال

، ط القـاهرة بالـسند المتـصل بـأبي سـعيد      ٤٤٣، ص٣ج): أحكـام القـرآن  (وقد أخرج في كتابه    
.الخدري

ـ  (.... الشربيني  )٣( هو الخطيب محمد بن أحمد الـشربيني المـصري الملقـب بـشمس          ) هـ٩٧٧ـ
سراً نحويـاً كثيـر النـسك والعبـادة     الدين والمعروف بالخطيب الشربيني كان فقيهاً شافعياً مف     

وأجـازوه باإلفتـاء   .... شهاب الدين احمد بن حمزة الرملي ونور الـدين الطهـواني   : أخذ عن 
.والتدريس فدرس وأفتى في حياة أشياخه وانتفع به الطلبة

السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كـالم ربنـا الحكـيم الخبيـر          : وصنّف كتباً منها  
فـي تفـسير القـرآن، مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج للنـووي               ) وعمطب(
.توفي سنة سبع وسبعين وتسعمائة)... مطبوع(، االقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )مطبوع(

!
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١٥٧

خاتمة

 ــم ــا تــ ــى هنــ ــا كتابإلــ ــشِّ«نــ ــي خبـــرِ »فاالــ االـــشُرفَالكـــساِءأهـــِلفـ

ــِدكنأحـــــِسثــــم يــــا ربــــاه  هفاقبلْــــ  ــسيِءلعبــ ــا مالمــ ــذا يــ نِسحــ

ــ ــي صــحيفتي   هواجعلْ تيســـــبيلي فــــي قيـــــام أنــــر بــــهِ  يــا رحمــن ف

ــ ــ ِهللادوالحمـــــ ــى إتماِمـــــ ــ هعلـــــ ــدينا ِمــ ــا لــ ــلُّ مــ ــهنإذْ كــ إنعاِمــ

ــق ــهادةَووافــــــ ــراِءشــــــ ــهالزهــــــ ــنإتمامــــ ــونحــــ ــي عــــ زاِءفــــ

.بمنه تعالى انتهى الكتاب والحمد هللا رب العالمين

النجف األشرف

الشيخ حسين النصار

ق. هـ١٤٣٢/ جمادى األولى / ١٣

"
.٢٢٤ــ ٢٢٣، ص١٠ج: موسوعة طبقات الفقهاء

: بيتـي أنـزل  فـي  «: وقد روى في تفسيره حديث الكساء عن أم سلمة رضي اهللا عنها، قالـت          
فأرسل رسول : عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قالتإنما يريد اهللا ليذهب 

هـؤالء أهـل   : اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إلى فاطمة وعلي والحسن والحـسين، فقـال       
...بيتي

ـ   ٣١٠، ص ٣ج: تفسير الخطيب الشربيني المسمى بالسراج المنير      ، منـشورات دار الكتـب   ٣١١ــ
.هـ١٤٢٥ة، ط األولى، العلمي
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١٥٩

فهرست املصادر
.القرآن الكريم. ١

.وياإلتحاف للشبرا. ٢

إحقاق الحق للقاضي نور الـدين التـستري المرعـشي بتعليقـة الـسيد شـهاب الـدين              . ٣
.المرعشي النجفي

.أحكام القرآن لالشبيلي البن العربي. ٤

.أحكام القرآن للجصاص. ٥

.أخبار اصبهان ألبي نعيم االصبهاني. ٦

.أخبار الدول للقرماني. ٧

.يأخالق النبي للحافظ عبد اهللا األصبهان. ٨

.األربعين للمال علي القاري. ٩

.أرجح المطالب لألمرتسري. ١٠

.أسباب النزول للواحدي. ١١

.االستيعاب في معرفة األصحاب للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد اهللا األندلسي. ١٢

.طبع بمصر/ أُسد الغابة البن األثير . ١٣

.االشراف للشيخ حسن النجار المهوي. ١٤
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١٦٠

.بيروت/ ار الكتب العربي طبع د/ اإلصابة البن حجر العسقالني . ١٥

.األمالي ألحمد المؤيد. ١٦

.هـ١٣٨٥سنة / النجف األشرف/ طبع دار اآلداب/ مل للحر العاملي أمل اآل. ١٧

.أنوار التنزيل للبيضاوي. ١٨

.األنوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة للشيخ عباس الكربالئي. ١٩

.أهل البيت في آية التطهير للسيد جعفر مرتضى العاملي. ٢٠

.بحار األنوار للعالمة المجلسي. ٢١

.البداية والنهاية البن األثير. ٢٢

/ مؤســسة األعلمــي طبــع/ للــسيد هاشــم البحرانــي   / البرهــان فــي تفــسير القــرآن   . ٢٣
.بيروت

.البيان والتعريف إلبراهيم بن محمد بن حمزة الدمشقي الحسيني. ٢٤

.تاج العروس البن منظور. ٢٥

.التاريخ الكبير للبخاري. ٢٦

.للشيخ خضر األزديالتبيان . ٢٧

.تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي. ٢٨

.تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي. ٢٩

.تشريف البشر بذكر األئمة االثني عشر للعالمة السيد صديق الحسيني . ٣٠

.تفسير البصائر للجويباري. ٣١

.تفسير الخازن لعالء الدين البغدادي الصوفي. ٣٢

.تفسير الصافي للفيض الكاشاني. ٣٣

.ياشيتفسير الع. ٣٤
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١٦١

.تفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية. ٣٥

.تفسير المدارك للنسفي. ٣٦

.تفسير النيسابوري لنظام الدين األعرج النيسابوري. ٣٧

.تفسير فرات الكوفي. ٣٨

.تفسير نور الثقلين. ٣٩

.تلخيص المستدرك للذهبي. ٤٠

.تهذيب تاريخ دمشق للشيخ عبد القادر بن أحمد بدران الدمشقي. ٤١

.ألصول البن الديبغتيسير الوصول إلى جامع ا. ٤٢

.جالية الكدر لعبد الهادي األبياري. ٤٣

.جامع البيان في تفسير القرآن البن جرير الطبري. ٤٤

.الجامع لألصول في أحاديث الرسول لمنصور علي ناصف. ٤٥

.جمع الوسائل في شرح الشمائل للقاري. ٤٦

.الجمع بين الصحيحين لألشبيلي. ٤٧

.الجواهر الحسان ألحمد الحنفي القنائي. ٤٨

.بيب السير للعالمة غياث الدينح. ٤٩

.الحدائق الوردية للعالمة حميد بن أحمد المحلي. ٥٠

.الخصائص للنسائي. ٥١

.ذخائر العقبى للمحب الطبري. ٥٢

.ذخائر المواريث للنابلسي. ٥٣

.الذريعة إلى تصانيف الشيعة آلغا بزرك الطهراني. ٥٤

.رشفة الصادي البن شهاب باعلوي الحضرمي. ٥٥
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١٦٢

.الروض النضير للسياغي. ٥٦

.روضة األحباب للدشتكي. ٥٧

.الرياض النضرة للمحب الطبري. ٥٨

.السراج المنير للخطيب الشربيني. ٥٩

.سعد الشموس واألقمار لعبد القادر الورديفي. ٦٠

.السعدية للعالمة محمد الشافعي األصول األدبي. ٦١

.السنن الكبرى للبيهقي. ٦٢

.سنن الهدى للقدوسي. ٦٣

.سير أعالم النبالء لشمس الدين الذهبي. ٦٤

.السيف اليماني المسلول لمحمد بن يوسف الحيدري التونسي. ٦٥

.شرح الجامع الصغير للمناوي. ٦٦

.شرح الفقه األكبر للمال علي القاري. ٦٧

.شرح المهذب للنووي. ٦٨

.الشرف المؤبد للنبهاني. ٦٩

.الشفا بتعريف حقوق المصطفى للمغربي اليحصبي القاضي عياض. ٧٠

.صحيح الترمذي. ٧١

.صحيح مسلم. ٧٢

.حرقة البن حجرالصواعق الم. ٧٣

.طبقات أعالم الشيعة آلغا بزرك الطهراني. ٧٤

سـنة  /الطبعـة الثانيـة   / النجـف األشـرف  / طبع المكتبـة الحيدريـة   / علل الشرائع  . ٧٥
.ق.هـ١٣٨٥
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١٦٣

.العمدة البن البطريق األسدي الحلي. ٧٦

.عيون األثر للعمري. ٧٧

.فتح الباري في شرح صحيح البخاري البن حجر صاحب اإلصابة. ٧٨

.لسمطين للجوينيفرائد ا. ٧٩

.الفردوس لشيرويه بن شهردار بن شيرويه. ٨٠

.القول الفصل للسيد علوي بن طاهر الحضرمي. ٨١

.الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف البن حجر صاحب اإلصابة. ٨٢

.كتاب الزرقاني. ٨٣

.شريمخالكشاف للز. ٨٤

.الكشف والبيان للثعلبي. ٨٥

.كفاية الطالب للكنجي. ٨٦

.الكنى للبخاري. ٨٧

.واأللقاب للشيخ عباس القميالكنى. ٨٨

.هـ١٤٢٩االولى والثانية، عام ى، جماد٢٤: مجلة الينابيع العدد. ٨٩

.طهران/ و نتشارات ناصر خسراطبعة / ألمين اإلسالم الطبرسي مجمع البيان . ٩٠

.مدارج النبوة للدهلوي. ٩١

.مرآة الجنان لليافعي. ٩٢

.المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري. ٩٣

.أبي شيبةمسند ابن . ٩٤

.مسند أحمد بن حنبل. ٩٥

.مسند الطيالسي. ٩٦
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١٦٤

.مشارق األنوار للحمزاوي. ٩٧

.مشكاة المصابيح للخطيب العمري التبريزي. ٩٨

.مطالب السؤول في مناقب آل الرسول البن طلحة. ٩٩

.معالم التنزيل للبغوي. ١٠٠

طبـع  / ألبي جعفر محمـد بـن علـي بـن الحـسين بـن بابويـه الـصدوق            معاني األخبار . ١٠١
.١٩٩٠سنة ، بيروت/ علميمؤسسة األ

.معجم األعالم للزركلي. ١٠٢

.المعجم الكبير للطبراني. ١٠٣

.النجف األشرف/ معجم رجال الحديث لإلمام الخوئي . ١٠٤

.مفتاح النجا للبدخشي. ١٠٥

.مفحمات االقران في مبهمات القرآن. ١٠٦

.المفردات للراغب األصفهاني. ١٠٧

.المنار في تفسير القرآن لمحمد رشيد رضا. ١٠٨

.ي طالب البن شهر آشوب المازندرانيمناقب آل أب. ١٠٩

.المناقب للشيخ عبد اهللا الشافعي. ١١٠

.المناقب للموفق أخطب خوارزم. ١١١

.مناقب مرتضوي للكشفي. ١١٢

.منتخب ذيل المذيل للطبري. ١١٣

.منتخب كنز العمال للمتقي الهندي. ١١٤

.المنتقى عن منهاج االعتدال للحافظ شمس الدين الذهبي. ١١٥

.عيد بن محمد بن مسعود الشافعيالمنتقى من سيرة المصطفى لس. ١١٦
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١٦٥

.منهاج السنة البن تيمية. ١١٧

.المواهب العلية للشيخ حسين الكاشفي. ١١٨

.المواهب اللدنية للقسطالني. ١١٩

.موسوعة طبقات الفقهاء للشيخ جعفر السبحاني. ١٢٠

.موضح األوهام للخطيب البغدادي. ١٢١

.الميزان في تفسير القرآن للعالمة محمد حسين الطباطبائي. ١٢٢

.ر السمطين للزرندينظم در. ١٢٣

.نفحات الالهوت للمحقق الكركي. ١٢٤

.نهج البيان لمحمد بن الحسن الشيباني. ١٢٥

.نور األبصار للشبلنجي. ١٢٦

.ينابيع المودة للبلخي القندوزي. ١٢٧
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١٦٧

احملتويات
٥........................................................................................................توطئة
٧.......................................................................................................مقدمة

١٤.................................................................................)أحوال حديث الكساء(

فصل

يف نكاتِ آية التطهري
١٩........................................................................................نكات آية التطهير

فصل

يف حديث الكساء برواية فاطمة الزهراء عليها السالم وسندها ومصادرها
٣١.................................................ديث الكساء برواية الزهراء عليها السالمسند ح

٥٧............................................................................................حديث الكساء
٦٥....................المصادر التي ورد فيها متن حديث الكساء برواية الزهراء عليها السالم
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١٦٨

فصل

حديث الكساء برواية األئمة عليهم السالم من طرقنا اخلاصة
٧١.................حديث الكساء برواية اإلمام أمير المؤمنين واإلمام الحسن عليهما السالم

٧٢........................حديث الكساء برواية اإلمام الحسين واإلمام السجاد عليهما السالم
٧٣...........................مبرواية اإلمام الباقر واإلمام الصادق عليهما السالالكساء حديث 

٧٤...............................حديث الكساء برواية اإلمام الرضا وزيد الشهيد عليهما السالم
٧٥..................................................حديث الكساء برواية ابن عباس وعطية العوفي

٧٧........................................................................حديث الكساء في نتاج األدباء

فصل

حديث الكساء برواية الصحابة من طرق العامة
٨١..................................................................................رواية واثلة بن األسقع

٩٤...............................................................................رواية سعد بن أبي وقاص
١٠٨......................................................................رواية عائشة في حديث الكساء

١٢١....................................................................رواية أم سلمة في حديث الكساء
١٣٢...............................................................................رواية عمر بن أبي سلمة
١٣٣..............................................................................رواية أبي سعيد الخدري

١٣٦.....................................................................................رواية جعفر الطيار
١٣٨............................................................................................رواية أبي برزة

١٣٨....................................................................................رواية أنس بن مالك
١٤٠......................................................................................رواية أبي الحمراء

١٤٢........................................................................مصادر أخرى لحديث الكساء
١٥٧.....................................................................................................خاتمة

١٥٩........................................................................................فهرست المصادر
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١٦٩

إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية

َّـ العتبة الحسينية اِّـقدسة

  
   

   
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٧٠
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١٧١
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١٧٢

الشيخ ياسرالصالحي مستبصرون ببركة اإلمام الحسين عليه السالم–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني يم البخاريوتعت2بين تصريح النبي –تكسير األصنام  
الشيخ علي الفتالوي طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء  

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  

حسين النصراوي اإلسالميالمالئكة في التراث  

األسترآباديالسيد عبد الوهاب  شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   

التنكابنيالشيخ محمد  –صالة الجمعة  

علي كاظم مصالوي. د المقولة واإلجراء النقدي–الطفيات  

الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السالم  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   

السيد نبيل الحسني اهللا عليه وآله وسلمصلى سبايا آل محمد  

السيد نبيل الحسني    
السيد نبيل الحسني أمالـسالم عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحراماهللابيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبياألثرحقيقة  

سنيالسيد نبيل الح ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى اهللا عليـه     
وآله وسلم

 

صباح عباس حسن الساعدي علم اإلمام بين اإلطالقية واإلشائية على ضوء الكتاب والسنة  
الدكتور مهدي حسين التميمي اإلمام الحسين بن علي عليهما السالم أنموذج الصبر وشارة الفداء  

عبيس الجياشيظافر شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السالم  

الشيخ علي الفتالوي خادم االمام الحسين عليه السالم شريك المالئكة  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السالم  

 –  
  طبعة ثانية–منقذ اإلخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   
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١٧٣

  طبعة ثانية–المجاب برد السالم   
  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة االنكليزية   

  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  داللة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  القيم التربوية في فكر اإلمام الحسين عليه السالم  

  قبس من نور اإلمام الحسن عليه السالم  
  تيجان الوالء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  

  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السالم  
  ن بن حويسيد العبيد جو  
  حديث سد األبواب إال باب علي عليه السالم  

  المرأة في حياة اإلمام الحسين عليه السالم ــ الطبعة الثانية ــ  
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السالم   
  صلى اهللا عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضتهوفاة رسول اهللا  

  -األربعون حديثا في الفضائل والمناقب  
  جزئين-الجعفريات   
  جزئين–نوادر األخبار   
  ثالثة أجزاء–نبيه الخواطر ونزهة النواظر ت  

  اإلمام الحسين عليه السالم في الشعر العراقي الحديث  
  This Is My Faith  
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