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٢١١٥-٢٠١٤رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ــ وزارة الثقافة العراقية لسنة 

العطية، ماجد بن أحمد

- . الطبعة األولى –. بقلم الشيخ ماجد بن أحمد العطية/ النبي صلوات اهللا عليهما خاصف نعل علي 
شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية . ؤون الفكرية والثقافية قسم الشالعتبة الحسينية المقدسة، : كربالء
.م٢٠١٥. = ق١٤٣٦

).١٤٥قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛(-. ١٥٧ص

.في الحاشية؛ وكذلك ١٤٦-١٤٣ص : المصادر

٢٣ل، ، االمام األو)ع(علي بن أبي طالب . ٢. فضائل. هـ٤٠-هـ . ق٢٣، االمام األول، )ع(علي بن أبي طالب . ١
. ٥). خاصف النعل(أحاديث خاصة . ٤. هـ ١٥القرن –أحاديث الشيعة . ٣. احاديث–كرامات . هـ٤٠- هـ . ق

.العنوان. ب . السلسلة . ألف. اثبات الخالفة–. هـ٤٠هـ . ق٢٣، االمام األول، )ع(علي بن أبي طالب 

سةمكتبة العتبة الحسينية المقدتمت الفهرسة قبل النشر في 
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م٢٠١٥-هـ ١٤٣٦

العتبة الحسينية المقدسة- كربالء المقدسة: عراقال

٣٢٦٤٩٩:هاتف- قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
www.imamhussain-lib.com 

E-mail: info@imamhussain-lib.com
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املقدمة
الرحيمالرمحناهللابسم

األمـني حممـد خلقـه خـري علـى والـسالم والصالةالعاملنيربهللاحلمد
.الطاهريناألئمةوآله

ــة،للقلــوببــصائرهــيعليــه الــسالماملــؤمننيأمــريمناقــبإن وهداي
.للخالقعبادةوذكره،للعقائدتثبيتوفضائله،للنفوس

محالـة فمناقبـه ،خمـزون وعلـم ،مكنـون سـر هـي قبهمنامنمنقبةفكل
.واملنسوخوالناسخ،واملقيدواملطلق،واملتشابهاحملكموهو،وجوه

صلى اهللا  الكرميرسولناذكرهما-مشكوراً-لنادونالصاحلوالسلف
تعـصب و،الظـاملني ويالتمنفيهامامع،قرنإىلقرنمنعليه وآله وسلم  

.الدينباسماحلاكمنيالطغاة
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علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم....................................................٦

ـا امتازاليتواملناقباخلصائصهذهدراسةبنافحري يفواحـد رجـل
وجــوهر،اخلالصــةخالصــةفعلــي،أحــدخصائــصهيفيــشاركهالالوجــود
،والرايــاتاأللويــةحامــل،احلمــالتوقائــد،الرســاالتوصــفوة،اإلمامــة

صـــاحب،املعـــضالتدافـــع،الغايـــاتإىلوالـــسابق،الكربـــاتوكاشــف 
ولدينــه،معاضــداًاهللالرسـول كــان،النجـاة ســفينة،احليـاة عــني،ملعجـزات ا

.طالبأيببنعلي،الغالباهللاأسد،رايةولدينه،آيةولربه،مؤازراً

ــائقلتوضــيح،اخلــصائصهلــذهشــاملةدراســةمــنفالبــد ــاناحلق وبي
،ةزكيـ فـة وحتةسـني منقبةتناولناحيث،األمرهلذابادرةهذاوكتابنا،الدقائق

.والعطيةاهلبةوعليه،والتهيئةالكتابةفعلينا،ةزهيوملقامها،ةعليولبساطتها

صـلى اهللا  خبصوص نعـل رسـول اهللا  املسلمنياهتم كثري من علماء     وقد  
وا يف موضـوعه، واهتمـوا بالبحـث الـدقيق     وألفـ مبا هو نعـل    عليه وآله وسلم  

ــها    والدراســة العميقــة عــن صــفتها ومثاهلــا ولوــا وجنــسها وعــددها وحامل
وقد ألف بعـضهم رسـائل   . ومدحها والثناء عليها والتفنن يف ذلك شعراً ونثراً       

:كتابـه يف فـي  أبو العبـاس أمحـد املقري     ومنهم الشيخ    ،خاصة يف هذا املوضوع   
نعلـي وصـف يفالعنربيـة النفحـات (:وله أيـضاً ) لفتح املتعال يف مدح النعا    (

نيـل  (:يف رسـالته اهلندالشيخ أشرف علي التهانوي، من علماء و،)ةالربيخري
صـلى اهللا  الـنيب نعلمتثالجزء(:عساكرابناحلافظو ،)الشفا بنعل املصطفى  

أمرحتقيقيفالعيننيقرة(:كتاباملقريعيسىبنوحملمد،)عليه وآله وسلم  
نعـال فيهكرذ،)الرمالأرضيفالنعالفضالأ(:ولعامل آخر كتاب   .)النعلني
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٧.............................................................................................................املقدمة 

صـلى  أمسائهمنأنذكركما،بالنعالاملرتبطةالسننوالشرائعوعنالرسول
النعـال لباسألن-النعلنيصاحب-القدميةالكتبيفاهللا عليه وآله وسلم   

.العربعادة

إىلالـصوفية أهـل عنـد الرسـول نعلييفواملصنفاتالكتببلغتوقد
.مصنفاًمخسنيمنأكثر

كتـاب بتـأليف مـاوي علـي أشـرف الـشيخ املسلمالعاملقاماهلندويف
صلى اهللا عليه وآله وسـلم     النيببنعالالتداويعناملوضوعيفخاصوحبث

الـشفا نيـل (:بعنـوان اإلسـالمية ديوبندجامعةمنالدكتوراهشهادةعليهنال
.)املصطفىبنعل

ابناحلسنأبونهمفم،اإلسالمينياألدباءمنكثرياملباركالنعلوامتدح
الـدين وشـرف ،عفـري بنالسعودسعدبنإمساعيلأميةوأبو،البالنسيسعد

عبـد أبوواحلافظ،السبيتاملرحلبناحلكموأبو،املصريالطنويبسليمانبن
،الطالعـي سـليمان الربيعأبوواحلافظ،البلنسيالقضاعياألباربنحممداهللا

اخلـري وأبـو ،اخلزرجـي أمحـد بـن احلـسن أبـو وعلي،الرعييناحلسنأبووعلي
،الـسبيت الفهـري رشيدبنحممداهللاعبدأبوواحلافظ،اجلزريحممدبنحممد

الثنـاء عظـيم علـى مشتملةطويلةقصائدذلكيفوهلم،املقريأمحدوالعالمة
واجـب مـن ونـرى .صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    نعالهمبثالوالتربكوالتوسل

،الطـاهرين بيتـه وبأهـل الكـرمي املقـدس برسـولنا االحتفـاء هـو علينـا األمور
بقيـة حتفـظ فكمـا ،إلـيهم ينتمـي أو،عنـهم ويـصدر صدرمابكلوالتشرف
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علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم....................................................٨

-الـصحيحة النـصوص ذلـك أكـدت كما-السكينةتابوتيفموسىألواح
صاحبالوحيدالشرعيالوريثعندحممدوآلحممدوآثاربقيةحتفظكذلك
.تعاىل فرجه الشريفعجل اهللاألمر

سـيدنا علىوالسالموالصالة،العاملنيربهللاحلمدأن:دعواناوآخر
.املنتجبنيالطاهرينوآلهحممد

العطيةأمحدبنماجدالشيخ
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األولالفـصل

النعلخاصف
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١١

النعلخاصف
نفقـه ال،ةكـبري قيمـة لـه ثونهيوروماعليهم السالم   األنبياءعندماكل

،زاراألو،نعـل الو،العصاو،امتاخلو،سواكاملو،شطاملو،ثيابالك،منهااًكثري
.القميصو،السكينةتابوتو

،اإللـه ـا حبـاه ،غـريه عـن األوحـد حممـد تلميـذ اامتازأخرىميزة
فـضيلة وأرفـع وأمسـى ،جهةمناملناقبوأبسطأقلفهي،اهللاعبدلهوقلدها

أيب(كمنقبـة أصـبحت والـيت ) النعـل خاصـف (منقبـة هـي ،أخـرى جهـة من
أعنـاق تطاولـت طاملا،طالبأيببنعلياملؤمننيألمريإالتنصرفال) تراب
وعـزاً فخراًولعشريتهلهلتبقىاملنقبةهذهيصيبأنوأملشوقوكلهمالقوم
.القيامةيومإىلوجمداً

نورخلقوتعاىلاركتباهللاإن:قولهعليه السالم   عنهوردوقدالكيف
سـراويل وألبـسه ،الـسماوات خيلـق أنقبـل صلى اهللا عليه وآله وسلم    حممد

ــة ــل،املعرف ــهتكّوجع ــةت ــةتك ــشداحملب ــاي ــراويله ــل،س ــهوجع ــلنعل نع
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علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم..................................................١٢

.)١(...اخلوف

لتميزه ،ملن صحبه أن يتسابق يف احلصول على هذه املنقبة الشريفة     فحق
.اآلخرةبني أقرانه وأهله يف دار الدنيا و

أئمـة حديث خاصف النعل من األحاديث املستفيضة اليت أوردهـا           إنمث
،والنـسائي يف اخلـصائص  ،كاحلـاكم يف املـستدرك     ،كتبهم يفوعلماء اإلسالم   

،يف مـسنده يعلـى وأيب،وأمحد بن حنبل يف املـسند   ،أيب شيبة يف املصنف    وابن
،املقدسـي يف املختـارة  والـضياء  ،نعيم يف احلليـة وأيب،حبان يف صحيحه   وابن

وذخـائر   ،واحملـب الطـربي يف الريـاض النـضرة         ،يف املعجـم املختـصر     والذهيب
والـسيوطي  ،الغابـة سـد اُيف  ألثريا بنوا ،مندة يف كتاب الصحابة    وابن،العقىب

.ريكثوغريهم ،وعلي املتقي يف كرت العمال،يف مجع اجلوامع

.طرقسبعةبحديث خاصف النعلبانةإلابن بطة يف اوروى

النعـل هـذا ،يـوم كـل يلبسه،املدبوغالبقرجلدمنمصنوعبسيطنعل
صـاحلاً ليكـون ،ويعمـره يـصلحه مـن ينتظـر مـرات ةعـد شسعهانقطعالذي

بنعليإالمرةكليفلهيربزفلم،الكونيفاألنبياءوخامتالرسالةلشخص
يقاتـل مـن يـربز ملوكـذلك ،خيـرب يوميفحدثكما،عليه السالم طالبأيب

،عليه الـسالم  طالبأيببنعليالقومأشجعغريالعامريودعبدبنعمرو
.والوقائعاملواطنمنكثريوغريها

كـل اسـتعمل صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       األكرمالرسولأنويالحظ

.٣٠٦ص:  األخبارمعاين-١
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١٣...................................................................................النعلخاصف: الفصل األول

خبالفـة الـسماء أمرخالهلامنليعلن،عظيمةأوبسيطة،كبريةأوصغريةمنقبة
يـْضرِب أَنيـستَحيِي َالاللَّـه إِن{النبـوة إمتـام بعـد طالـب أيببنعليووالية

ثَالاموضًَةمعابافَمقَه١(}فَو(.

الوجـود يفزمـان لكـل مـثالً عليـه الـسالم   طالـب أيببنعليوضرب
تعـاىل هللاومسـواً رفعـة ازدادتواضـعاً ازدادفكلمـا ،الرفيعـة واخللقبالتواضع
مسيعــاً،ونواهيــهوأوامــرهالرســولخــدماتبكــليتــشرفوكــان،ولرســوله

.ومعلمهأستاذهإىلالوفاءبكلأوىف،مطيعاً

مـن وينظفهاملقطوعالنعليأخذحيث،اهللاأمرعنيتواىنوالخيجلال
نـسمع ملفإننـا ،بإصـالحه ويبـدأ ،الشريفحجرهيفيضعهمثوالغبارالتراب

،طالـب أيببنعلياملؤمننيأمريإالهذامنثريبكأقلأوهذامثلفعلأحداً
الرسـالة ملقـام بالتواضـع واتصافه)املؤمننيأمري(لكلمةالسامياملقامفنالحظ
.)النعلخاصف(لقبوحاملوصياًليكون

   

  )٢( 

،أهـل اإلميـان   علـى اللـني صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        وصف بـه   ومما
أنه ال خيـاف فيـه لومـة الئـم    مع،يف سبيل اهللاواجلهاد،على الكفار  ةوالشد،

ملـا ،دفع علي عن استحقاق ذلـك   ال ميكن أحداً   افمم   علـى  تهظهـر مـن شـد

.٢٦: البقرةسورة. ١
.١٣/٢٧٦: فنيمعجم املؤل: انظر.. ، شاعر، أبو احملاسن الشافعي، أديبالنبهاينيوسفللشيخ.٢
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علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم..................................................١٤

املـشهورة يف تـشييد امللـة ونـصرة          ومقاماته،أهل الشرك والكفر ونكايته فيهم    
صلى اهللا عليه وآله إنذار رسول اهللاذلك أيضاًويؤيد،الدين والرأفة باملؤمنني  

.)١(ومجاعتهبن عمرو سهيلبقتال علي هلم من بعد ما جاء قريشاًوسلم

الثيابوغسلُ،النعلفخصف،ذاتيفوالتفاين،األعداءجلهادوالسبق
،حبـه علىالطعاموإطعام،باخلامتوالتصدق،الرسولفراشيفبيتوامل،اهللا

إالاألبـواب وسـد ،املـساكني وإعطـاء ،الفقـراء وتفقـد ،األيتـام حالومتابعة
.علياًمكاناًعليلناكاملولوالها... و،بابه

عليـه الـسالم   طالـب أيببـن علـي اامتازإمناواملناقبالصفاتوهذه
مـا أمرئكلقيمة(:القائلوهو،وجلّعزاهللاذاتيفوتفاٍناستحقاقعن

:بقولهالشعراءأحدجسدهاواليت)يحسن
   

  )٢( 

توجيهو،واملساكنيالفقراءمعوأكلهالترابعلىونومهللنعلفخصفه
وتــضرعهبالنــهاروصـيامه بالليــلوجـده عبادتــهمث،الرعيـة وإرشــاداألمـة 

أيدونواملخلـوق اخلـالق حقـوق مجـع حيـث ،تعـاىل هللاومناجاتـه وخـشيته 
.ذلككليفتقصري

أعطاهمث،اآلخرةيفوقسيماًوقائداًالدنيايفوقامساًميزاناًجعلهماوهذا

.٣٢٠ص٣ج: البيانجممع-١
.١٥٤: تذكرة اخلواص-٢
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١٥...................................................................................النعلخاصف: الفصل األول

فاطمـة أعطـاه صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       والنيب،واإلمامةالواليةتعاىلاهللا
.للمتقنيونرباساًللمؤمننيأمرياًتوجحىت،والوصاية

:حلبيفاحلمدانيةالدولةملكفيهوقال
   

  )١( 

:الصاحب بن عبادوقال
  )٢( 

.٩١/ ٣: مناقب آل أيب طالب-١
.١٣١: ، روضة الواعظني١٨٥: ديوان الصاحب بن عباد-٢
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الثانيالفصل
احلديثصور

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


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


١٩

احلديثكتبيفالنعلخاصف
علـى يـدل ممـا ،متفرقةوأماكنمتعددةبصورالشريفاحلديثهذاورد

،عليه السالم عليلشخصالفضيلةعلىوالتأكيد،ومكاناًزماناًاملنقبةتكرار
وهــذه،ســندهووثاقــةصــحتهعلــىوأمجعــواالفــريقنيكتــبيفورديــثح

:صوره

األولالحديث

.)١(}هاٍدقَوٍمولِكُلِّمنذِرأَنتإِنَّما{:تعاىلقوله

األولىالصورة* 

النجـار بـابن املعـروف التميمـي حممدبنجعفربنحممداحلسنأيبعن
:قـال ،الغـزال مـروان بـن حممـد بـن أمحـد العبـاس أبوحدثنا:قالويحالن

بـن معاويـة حـدثنا :قـال ،مهـدي بـن الـرمحن عبـد عـن تيمبنحممدحدثين
دخلـت :قالهريرةأيبعن،مرميأيبعن،القاسمبنالغفارعبدعن،صاحل

.٧: الرعدسورة-١
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علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم..................................................٢٠

أَنـت إِنَّمـا {اآليـة هـذه نزلـت وقدصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولعلى
نذِرلِكُلِّمٍموقَومثصلى اهللا عليه وآله وسـلم  اهللارسولعلينافقرأها،}ادٍه
؟اهلاديأتعرفوناملنذرأنا:قال

.اهللارسولياال:فقلنا

.النعلخاصفهو:فقال

احلجـر بعـض مـن عليـه الـسالم   علـي عليناخرجإذ،األعناقفطولت
إنهأال:الفقإليناالتفتمث،صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولنعلوبيده
أذهـب بيـت أهلفنحن،سبطيوأبو،ابنيتوزوج،بعديواإلماميعناملبلغ

قاتلـت كمـا التأويـل علـى بعـدي يقاتل،الدنسمنوطهرناالرجسعنااهللا
.الزهراألئمةأبواإلمامهو،الترتيلعلى

؟بعدكاألئمةفكماهللارسوليا:فقيل

اهللاميـأل ،األمةهذهمهدياومن،رائيلإسبيننقباءعددعشراثنا:قال
إالمنـهم األرضلـو ختال،وظلمـاً جـوراً لئتمكماوعدالًقسطاًاألرضبه

. )١(بأهلهاتخسا

الالـيت ،والفـضائل املناقـب مـن اًكثريفيهمجع،مباركحديثمنفياله
يفتقـدم وإنالنعلفخصف،األزمانمرعلىواألمراءالسالطنيإليهايصل

نـيب قبـل مـن عليهـا والتأكيـد األخـرى املناقبلبيانسبباًكانأنهإالاملناقب
حياتـه يفصلى اهللا عليه وآله وسلم    النيبعناملبلغأنهفيهبينحيث،السماء

.٨٩-٨٧ص: األثركفاية-١
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٢١.....................................................................................احلديثصور:الفصل الثاني

ذاتالوحيـدة ابنتـه زوجوهـو ،نبيهـا بعـد لألمةالشرعياإلماموهو،ومماته
واملطهريناملبعدينمنوهو،هلمانظريالاللذينسبطيهوأبو،الفريدةاألسرار

علـى املقاتـل وهـو ،واآلخرةالدنيايفواملعنوينياملادينيوالدنسالرجسمن
يفالقيـادي الزهراألئمةدوربيانمث،الزهراألئمةأبووهو،النيببعدالتأويل

.والظلماجلورمناألرضحترير

بـن سـعيد عـن عطـاء عـن هسـناد إبالطربيروىاهلاديمعىنتفسريويف
وٍم ولِكُـلِّ منـِذر أَنـت إِنَّمـا {نزلتملا:قالعباسابنعنجبري اٍد قـَ وضـع }هـ

ولكـل املنذرناأ:وقالصدرهعلىيدهصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسول
يـا اهلـادي نـت أ:فقـال ،عليـه الـسالم   علـي منكبإىلبيدهوأومأ،هادقوم
.)١(بعديمنهتدونامليهتديبك،علي

اإلمـام يقولالزمنيةوأبعادهاألمةهذهرسولبعداهلاديامتدادوملعرفة
الحـي والقـرآن اهلـادي اومنـ ،اهلـادي عليه السالمعلي:عليه السالم الباقر
ماتتوماتواقوامألايفنزلتإذااآليةكانتفلو،متوتالةحيواآلية،ميوت
.)٢(املاضنييفجرتكماالباقنييفجاريةهيولكن،القرآنملاتاآلية

الثانيةالصورة* 

صلى اهللا عليه وآله وسـلم     اهللارسولعلىدخلت:قالهريرةأيبعن
رسـول علينـا فقرأها}هاٍدقَوٍمولِكُلِّمنذِرأَنتإِنَّما{:اآليةهذهنزلتوقد

.٢١٦ص٦ج: للطوسيالتبيان-١
.٩ص١ج: القرآنتفسرييفالبيان-٢
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علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم..................................................٢٢

؟اهلاديأتعرفون،املنذرأنا:قالمثصلى اهللا عليه وآله وسلماهللا

.اهللارسولياال:قلنا

.النعلخاصفهو:عليهاهللاصلواتقال

نعـل وبيـده احلجـر بعـض مـن علـي علينـا خـرج إذ،األعنـاق فطولت
،يعنغاملبلّإنهأال:فقالإليناالتفتمثصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسول

اعنـ اهللاأذهـب البيـت أهـل فـنحن ،سبطيوأبو،ابنيتوزوج،بعديواإلمام
.)١(الدنسمنرناوطه،الرجس

صلى اهللا عليه وآله وسـلم     األكرمالنيبجيبهمململاذا:سؤاالًنوردوهنا
النعل؟خاصفبأنهوأجامعليه السالمطالبأيببنعليهواهلاديبأن

:وجوهعدةاجلوابمقاميف

.ه السالمعليغريهللنعلخاصفاًهناكيكنملأنه:األول

الـنيب ألن،عليـه الـسالم   األمـري مقـام استـصغر منعلىردفيه:الثاين
البطـل هـذا مـن ملعرفـة أعنـاقهم ميدونجعلتهماليتالعظيمةاملهاممنأعطاه
؟اجلديد

الـذي بـأن املوقـف هـذا عـن أخـرى بصورةيعبرأنيبالنيريد:الثالث
هدايـة مـن الرسـالة يـق طرعلـى سيـسري الـذي هـو بيديـه النعـل خيصفكان

صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       األكرمالرسولبهسارالذيالنعلذاوصالح

.٢٢٤ص: احلليللمحققالدينأصوليفاملسلك-١
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٢٣.....................................................................................احلديثصور:الفصل الثاني

.العدلإلمتامحممدآلقائمبهوسيسري

:منها،مجةدالالتالشريفوللحديث

رفيـع شـأن مـن هلـا ملـا ،الـصفات مـن غريهاعلىاخلاصفصفةتقدمي
.أللباباألويلأسرارطيااويف،عاليةومكانة

بنـاء يفواألساسـي القيـادي ودورهااملستقبليةاملهمةأمهيةعلىيدلمما
ورغـم ،حينـها موجـودة كانـت أعنـاق وأي)األعنـاق فطولت(هياإلسالم

.الذهبأصلإىلذهبمنطبقعلىأتتأاإالأعناقهمطول

اهللا صـلى   اهللارسـول وترمجهعليهنصمساوياًقرآناًأناألمريفماأهم
.املباركالشريفحبديثهعليه وآله وسلم

اهللاعبـد الـدين مجـال أخـرب :القصةهذهرمحه اهللا األميينالعالمةونقل
،)١(الفاكهـاين الـدين تـاج شيخنامعرحلنا:قالاحملدثاألنصاريحممدبن
الـيت صلى اهللا عليه وآله وسـلم     اهللارسولسيدنانعلزيارةفقصددمشقإىل

عـن حسراملكرمةالنعلرأىفلما،معهوكنتبدمشقاألشرفيةديثاحلبدار
:وأنشدتسيلودموعهعليهوجههوميرغيقبلهوجعلرأسه

   

  )٢( 

.هـ٧٣٤تويفقيمةتأليفله،واألدبوأصولهالفقهيفاملتضلعاملالكيالفقيه-١
. ١٨٧ص: املذهبالديباج، ١٥٥ص٥ج: الغدير-٢
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علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم..................................................٢٤

ثانيالالحديث

.)١(}ِدينِِهعنمِنكُميرَتدمنآمنوْاالَّذِينَأيهايا{ :تعاىلقوله

األولىالصورة* 

.}ِدينِِهعنمِنكُميرَتدمنآمنوْاالَّذِينَأيهايا{ :تعاىلقوله

هلـم علـي بقتالقريشاًصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولأنذرحيث
حممـد يـا :لـه فقالوا،منهممجاعةيفعمروبنسهيلجاءعندماو،بعدهمن
.علينافارددهم،بكحلقوااءناأرقّإن

،قـريش معاشـر يـا لتنتهني:صلى اهللا عليه وآله وسلم اهللارسولفقال
علـى ضربتكمكما،القرآنتأويلعلىيضربكم،رجالًعليكماهللاليبعثنأو

!ترتيله

؟بكرأبو،اهللارسولياهونم:أصحابهبعضلهفقال

.احلجرةيفالنعلخاصفولكنه،ال:قال

.)٢(صلى اهللا عليه وآله وسلم اهللارسولنعلخيصفعليوكان

هلـذا وهنيئـاً ،وخاصـفه البـسه وبـورك املقـدس النعلهذابورك:أقول
وتداولتـه صلى اهللا عليه وآله وسـلم  حممداهللارسولقدمأحتذتهالذيالنعل
.عليه السالمعلياملؤمننيأمريأنامل

.٥٤: املائدةسورة-١
.٣٥ص: املفيدللشيخاجلمل، ٣٥٨ص٣ج: البيانجممعتفسري-٢
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٢٥.....................................................................................احلديثصور:الفصل الثاني

:الشريفاحلديثهذادالئلومن

،الـضاربة وقوته،اليمىنصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسوليدهو-
ديـين اسـتقام والقـام ما:صلى اهللا عليه وآله وسلم   قالكماو،البتاروسيفه

.طالبأيببنعليوسيفخدجيةمال:بشيئنيإال

والرسـول ،األعـداء علـى علـي بعـث يفاإلرادةصـاحب هواهللاإن-
أمـر فكمـا ،عليه السالم طالبأيببنعلياملدمرةاهللاقوةإىلاهللاأمريصدر

عليهــاباحملافظــةعليــاًيــأمركــذلك) الترتيــل(بالرســالةحممــداًوجــلّعــزاهللا
.)التأويل(

،الـدار ارجخـ أواحلجـرة يفالنعـل خيـصف أنيفعلـي عندفرقال-
والكمـاالت ،تالحقـه فاملناقـب ذهـب وحيثمـا ،معـه احلـق يـدور دارفحيثما
.تتابعه

عليـه  وسائر املشركني من بأس اإلمـام ،نعرف مدى خشية قريش    هكذا
،ينـضو وسـهم اإلسـالم الـذي ال    ،ينبووأنه كان سيف اهللا الذي ال     ،السالم

وينذر بـه    ،خلطر على الدين  با أحس مىتصلى اهللا عليه وآله وسلم    يبعثه النيب 
.األعداء مىت ما متادوا يف الغي

   

  )١( 

سالفة العصر يف حماسن الشعراء بكل مصر، البن معصوم احلسيين، ضـمن ترمجـة الـسيد حممـد       -١
.بن موسى اجلوادي احلسيين
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علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم..................................................٢٦

ثالثالالحديث

ؤمِنِني مِنطَائِفََتاِنوإِن{ :تعاىلقوله ـِل اقْتَتَلُـوا الْمـواَفأَصـا حمهنيفَـإِن ب َغـتب
.)١(}اللَّهَِأمِرإِلَىتَِفيءحتَّىتَبغِيالَّتِيفَقَاتِلُوااْلأُخرىعلَىِإحداهما

ألولىاالصورة* 

:القميعن

إن منكم :صلى اهللا عليه وآله وسلمنزلت هذه اآلية قال رسول اهللا    املّ
.قاتلت على الترتيلمن يقاتل بعدي على التأويل كما 

ن:صلى اهللا عليه وآله وسلمئلفس؟هوم

.)٢(عليه السالميعين أمري املؤمنني-هو خاصف النعل؟ :قال

الصورة الثانية* 

:الكايفعن

ؤمِنِني ِمـن َطاِئفَتَـاِن وإِن{:وجـلّ اهللا عز  قال وا اقْتَتَلُـوا الْمــِلحـا َفأَصمهنيب
فلمـا  }اللَّـهِ أَمـِر إِلَـى َتفِـيء حتَّـى تَبغِـي الَّتِيفَقَاتِلُواخرىاألُعلَىحداهماِإبغَتَفإِن

مـن إن مـنكم     :صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        نزلت هذه اآلية قال رسول اهللا     
.قاتلت على الترتيلكمايقاتل بعدي على التأويل 

صلى اهللا عليه وآله وسلم النيبئلفس؟هونم

.٩: احلجراتسورة-١
.٥٨ص٤ج: القميتفسري-٢
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٢٧.....................................................................................احلديثصور:الفصل الثاني

.عليه السالمأمري املؤمننييعين.خاصف النعل:لفقا

صـلى اهللا عليـه    قاتلت ذه الراية مع رسـول اهللا       :عمار بن ياسر   فقال
حىت يبلغوا بنـا الـسعفات مـن    ضربونالوواهللا،وهذه الرابعة  ثالثاًوآله وسلم 

.)١(على الباطلهمعلى احلق وأناأنلعلمنا،هجر

:احلديث الشريفدالالت

.هئاهللا تعاىل بقتال الباغي على يد أولياأمر-

أيب بـن علـى أن علـي   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        رسول اهللا  تأكيد-
.وليه من بعده ومكمل رسالتهعليه السالم طالب

.بلقب خاصف النعلعليه السالمأمري املؤمننيتفرد-

يب ة الـن  حقيـ أالصحايب اجلليـل عمـار بـن ياسـر علـى صـدق و              شهادة-
.والويل

مـع مـا   صلى اهللا عليه وآله وسـلم   ما تقدم عن رسول اهللا     مقارنةعند  و
مـا اختلفـت دعوتـان إال كانـت          :أنـه قـال   عليه السالم ملؤمننيورد عن أمري ا   

هذه املقارنة أن كـل مـن خـرج واحنـرف عـن        عرب  سيثبت   ،)٢(إحدامها ضاللة   
واإلئمة من  عليه السالم بوالية وإمامة وخالفة أمري املؤمنني علي بن أيب طال        

.اللضبعدة فهم على 

:الشعراءوألحد
.٢٣٠ح١٣٧ص٦ج: األحكامذيب، ٢ح١٢ص٥ج: الكايف-١
.١٠٧: الرضيللشريفاألئمةخصائص-٢
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رابعالالحديث

الَّــذِينأُولَئِــكاللَّــهِرســوِلعِنــدأَصــواتَهميغُــضُّونالَّــذِينإِن{ :تعــاىلقولــه
نتَحاللَّامهمهىقُلُوبملِلتَّقْولَهةغْفِرمرأَجوظِيم٣:احلجرات} ع.

األولىالصورة* 

بـن حممدعنسعيدبنحممدبنأمحدحدثنا:قالالعباسبنحممدعن
بنمنصورعناحلكمبنجعفرعنأيبحدثين:قالجعفربناملنذرعنأمحد

:قالمثالرحبةيفعليه السالمعليخطبنا:قالحراشبنربعيعناملعتمر
أناسصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولإىلخرجاحلديبيةزمانيفكاناملّ

أنـت حممـد يا:وقالواعمروبنسهلوفيهممكةأهلأشرافمنقريشمن
،وأقاربنـا وإخواننـا أبنائنـا مـن أناسبكحلقوقد،ناعموابنوحليفناجارنا
مـن فـراراً خرجواإمناولكن،عندكفيمارغبةوالالدينيفقهالتففيهمليس

.علينافارددهموأموالناوأعمالناضياعنا
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مـا انظـر :لـه فقـال بكـر أباصلى اهللا عليه وآله وسلم  اهللارسولفدعا
.يقولون

.عليهمفارددجارهمأنت،اهللارسولياصدقوا:فقال

.بكرأيبقولمثلفقالعمردعامث:قال

يـا نتنتـهو ال:ذلـك عنـد صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      اهللارسولفقال
يـضرب للتقـوى قلبـه اهللامـتحن رجـالً علـيكم اهللايبعـث حىتقريشمعشر

.الدينعلىرقابكم

؟اهللارسولياهوأنا:بكرأبوفقال

.ال:فقال

؟اهللارسولياهوأنا:فقالعمرفقام

صـلى  اهللارسـول نعلأخصفكنتو.النعلخاصفولكنه،ال:قال
.اهللا عليه وآله وسلم

صلى اهللا عليـه     اهللارسولمسعت:وقالعليإليناالتفتمث:عمرقال
.)١(النارمنمقعدهفليتبوأمتعمداًعليكذبمن:يقولوآله وسلم

لـريى أصحابهعلىاألمرعرضحيث،النبويالعدلمدىهنايالحظ
خاليـة أواٍنغـري جيـد فلـم ،القياديةوإمكانامريالفكوبعدهمعلمهمسعة
سذاجتهمامحلتهماأنلبثاما،عليهمطبقوالشركاجلهليزالال،اإلميانمن

.١ح٦٠٢ص٢ج: اآلياتتأويل-١
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.قريشقولوافقواإمبل،الصدارةيفاألملعلى

كـذب مـن (احلـديث ذيـل يفعليـه الـسالم   املـؤمنني أمـري ذكـره ماوأما
قولهسيكذّبمنبينهممنأنيعلموآله وسلم    صلى اهللا عليه  فإنه..) .علي
.أنكرماأنكرمنعلىدامغةوحجةدليلذاتهحبدوهو،وغريههذا

.خماطـب أمـر .يهمعلـ دردفـا :أخـرى روايـة يفقولـه :اخللخـايل وقال
الـشرع حكـم عارضـوا ألـم ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولفغضب

خرجـوا أـم ادعـوه مبـا املشركنيألوليائهموشهدوا،والتخمنيبالظنفيهم
صـاروا أـم فـيهم الـشرع حكـم وكـان ،اإلسـالم يفرغبةالالرقمنهرباً

ــروجهم ــنخب ــربدارم ــصمنياحل ــروةمستع ــالمبع ــراراًاإلس ــ،أح تفكان
.العدوانعلىتعاوناًألوليائهممعاونتهم

لكنـه ،راًظـاه أراكـم علـى دخـل وإنالنفـي .تنتهونأراكمما:قولهو
يبعثحىت،مكةأهلتعصبمنتنتهونماأراكمأي،االنتهاءينفيباحلقيقة

أنوأىب.احلكــمهــذاعلــىأي.هــذاعلــىرقــابكميــضربمــنعلــيكماهللا
.العبدانيردأنصلى اهللا عليه وآله وسلم النيبوأىبأي.يردهم

.عظيمديدفيه.تنتهونأراكمما:وقوله:الطييبوقال

ألـم صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      اهللارسـول غضبوإمنا:التوربشيت
.فيهمالشرعحكمعارضوا

شــرحيفاللمعــاتأشــعة(و)املــشكاةشــرحيفاملرقــاة(يفجــاءوكــذا
.فراجع)الدهلوياحلقلعبداملشكاة
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:أحد الشعراءوقال
   

   

   

   

النعلانقطاعبعداِّـشي: خامسالالحديث

األولىالصورة* 

والبيهقيوصححهاحلاكموأخرج:الكربىاخلصائصيفالسيوطيقال
فانقطعـت صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    اهللارسولمعكنا:قالسعيدأيبعن
علـى يقاتلمنمنكمإن:قالمث،قليالًفمشى،خيصفهاعليفتخلف،نعله

.ترتيلهعلىقاتلتكما،القرآنتأويل
خاصـف ولكـن ،ال:قال.أنا:عمرقال.ال:قال.أنا:بكرأبوفقال

.)١(النعل

الثانيةالصورة* 

،مشـر بـن عمروعن،جنيحبننائلعن،العميعليبنإمساعيلروى
شسعانقطع:قالالسالمعليهماأبيهعن،جعفرأيبعن،يزيدبنجابرعن
عليـه الـسالم   علـي إىلفـدفعها صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللارسولنعل

.١٣٨ص٢ج: للسيوطيالكربىاخلصائص-١
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أصـحابه علـى وأقبـل -حنوهـا أو-غلـوة واحدةنعليفمشىمث،يصلحها
.الترتيلعلىمعيقاتلكماالتأويلعلىيقاتلمنمنكمإن:فقال

؟اهللارسولياذاكأنا:بكرأبوفقال

.ال:قال

؟اهللارسوليافأنا:عمرفقال

اهللارسـول فقـال -بعـض إىلبعـضهم ونظرالقومفأمسك-ال:قال
أيببـن علـي إىلوأومـأ -النعـل خاصـف لكنـه :وآله وسلم صلى اهللا عليه    

،اهللاكتابفروح،ونبذتيتسنكتِرتإذاالتأويلعلىاملقاتلوإنه-طالب
عـز اهللاديـن إحيـاء علـى علـي فيقاتلـهم ،ذلـك لهليسمنالدينيفوتكلم
.)١(وجلّ

صـلى  اهللارسـول سـنة فيـه تتركوقتيفيقاتلالذيهذاشخصفأي
النـاس أراذلويـتكلم ،الكـرمي القرآنفيهوحيرف،وتنبذاهللا عليه وآله وسلم   

وأي،بعـده مـن ووليـه الـنيب وصـي يكونأنيستحقأال،الدينويتصدرون
.الذكرىهلموأىن،وامسهذكرهتكرارعلىوذكرىتأكيد

:امليالينعليالسيدقال

ملـا ،أو تأويلـه القـرآن ل على ترتي-على فرض كونه -كان قتاهلما    فلو
.ال:يف جواماقال

.قدر رمية سهم: ، والغلوة١٢٣ص١ج: املفيدللشيخاإلرشاد-١
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خمتـصة بـأمري    -كمـا قاتـل هـو علـى الترتيـل            -املقاتلة على التأويل     إن
مـع أنـه  ،الذي كان خيصف نعل الـنيب يف ذلـك الوقـت   ،عليه السالم املؤمنني

.)١(مل يسأل النيب كما سأاله عليه السالم

:الشعراءأحدقال
   

   

النعلانقطاعبعداِّـشيعدم: سادسالالحديث

األولىالصورة* 

،األعمـش عنبإسنادهصفنيكتابيفاهلمداينديزيلبنإبراهيمروى
فانقطعاهللارسولمعكنا:قالاخلدريسعيدأيبعن،رجاءبنإمساعيلعن

علـى يقاتـل مـن مـنكم إن:قـال مثصلحهايـ عليإىلفألقاهانعله)٢(شسع
.ترتيلهعلىقاتلتكماالقرآنتأويل

؟اهللارسولياهوأنا:بكرأبوفقال

.ال:قال

؟اهللارسولياهوأنا:اخلطاببنعمرفقال

.النعلخاصفذاكمولكنه،ال:قال

.٣٨ص١٩ج: األزهارنفحات-١
.)٤٧٢ص٢ج: األثريالبنالنهاية(زمامهاإىلتشداليتالنعلسيورأحد: الشسع-٢
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.يصلحهاهللارسولنعلىعلعليويد

بـه حيفـل فلـم ،بـذلك فبـشرته عليه السالم علياًفأتيت:سعيدأبوقال
.)١(قبلمنعلمهقدكانشيء كأنه

بألفاظاألحاديثهلذهيذكرسبققد:عنهاهللاعفاعيسىبنعليقال
عقيـب البطريـق ابـن أوردهمـا عقيبـها ألذكـر ههناأورداوإمنا،هذهتقارب

.دهاإيرا

قـال إمنـا صلى اهللا عليه وآله وسـلم     اهللارسولأناعلم:اهللارمحهقال
:منهابأمورعليهونصاًاملؤمننيأمريبذكرتنويهاًذلك

:قولـه بعـد الـدين علـى رقابكميضرب:قالألنه،بعدهاألمةويلإنه
قبـل مـن اللهوتعاىلسبحانهاهللاببعثذلكوجعل،لإلميانقلبهاهللامتحن

علىوتعاىلسبحانهاهللاومنصلى اهللا عليه وآله وسلممنهنصوهذا،نفسه
وال،كفـر ممـن لـه تعاىلاهللاحقاستيفاءالستحقاقعليه السالم املؤمننيأمري

صـلى اهللا عليـه وآلـه       قولـه صـحته ودليـل ،اإلمامإالالنيببعدذلكيستحق
علـى فـدل ،نفـسي مثل:قالأو،مينرجالً:األخبارهذهمنخربيفوسلم

مثـل :قـال إذ،نفـسه مثـل لكونـه الـوالء باسـتحقاق التنويـه بـذلك املرادأن
وقـسمه آخـر حـديث يفاخلطـاب بـن عمرقولوإيضاحاًبياناًويزيده،نفسي

هـو مايطلبالواملشتهيواملتمين،يومئذإالاإلمارةاشتهىماأنهتعاىلباهللا
ــدرهدون ــدليلق ــهب ـوْاوالَ{:تعــاىلقول نـــاتَتَمَفــضََّلمِبــِهاللّــهــضَكُمعلَــىبع

.٣٩٨ص: الشيعةطبقاتيفةالرفيعالدرجات-١
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،فيـه اسـتووا ملـا البعـضٍ علـى اًبعـض بـه فـضل مبـا يكونفاملتمين)١(}بعٍض
؟اهللارسولياهوأنا:بكرأيبقولمناخلربيفتقدممابياناًويزيده

.ال:قال

هللا عليـه وآلـه وسـلم      صـلى ا  الـنيب منعالمةكانذلكأنيعلماملولو
.ذلكطلبتهإىلتطاوالما،بعدهاألمرمستحقعلىتدل

قـد يكـون أنأحـد كلإىلحمبوبأمرألنهلذلكتطاوالإمنا:قيلفإن
.بعدهاألمراستحقاقملوضعاللإلميانقلبهاهللامتحن

صلى اهللا  قولهعداهمادونالوالءالستحقاقأنهعلىيدلالذي:قلنا
علـى قاتلـت كمـا القـرآن تأويـل علـى يقاتلمنمنكمإن:ه وآله وسلم  علي

التأويـل إنكـار ألن،التـشبيه بكافذكرمهاألنه،سواءالقاتلنيفجعل،ترتيله
لقبـول جاحدالتأويلومنكر،لقبولهجاحدالترتيلمنكرألن،الترتيلكإنكار
أوالـنيب إىلإالنيالفريققتالمرجعوليس،اجلحوديفسواءفهما،بهالعمل

كمـا اإلمامـة السـتحقاق كانـت إمناالكتابةأنعلىفدل،مقامهيقوممنإىل
.تقدم

ماهللامتحنالذين:بلفظاخلربيفوردماافأمواحدوهو،للتقوىقلو
عليـضي ،للغلـط تعمـداً اوأمـ غلطـاً اإمـ غيـره الـراوي يكـون أناإمخيلوفال

واحداًاملعنيكونمنفالواقعاألوالنكانفإن،هكذاردويكونأو،الفائدة
اللّـه ولِـيكُم إِنَّمـا {:تعـاىل كقولـه فهـو الثالـث كـان وإن،بطالنـه علىيدل

.٣٢: النساءسورة-١
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ــولُه ــواْوالَّــــــذِينورســــ ــونالَّــــــذِينآمنــــ ــونالــــــصالةيِقيمــــ ــمالزكَــــــاةويؤتُــــ وهــــ
 ـوناكِعوهـو الـذين بلفـظ موضـعني يفاآليـة هذهيفسبحانهفذكره)١(}ر

وهـو اجلمـع علـى )٢(}وَأنُفـسكُم وأَنفُـسنا { :تعـاىل قولـه وكـذلك ،واحد
.واحد

أنيردفلم،النعلخاصفمنهم:صلى اهللا عليه وآله وسلم قولهاوأم
،غـريه يفالفيـه موجـودة الـصفة هـذه أنأرادولكنـه ،الصفةذههومنمث

إالبـذلك يـرد مل)٣(}النبِـي يـؤذُون الَّـذِين ومِـنهم { :تعـاىل ولهقمثلوذلك
ومِـنهم { :تعـاىل وقولـه .كـل منبعضاًيستثنومل،املقالةذهقالمنمجيع

ــونيَالأُمــونلَمعيإِالَّاْلكِتَــابــاِنيــذهكــانمــنمجيــعبــذلكوأراد)٤(}َأم
.عليهطالقهاإلمستحقهومنوإبانةالصفة

زكَ مـن ومِـنهم { :تعاىلوقوله تـرك أنـه يـرد مل)٥(}الـصدَقاِت ِفـي يلْمـِ
هلـذه مستحقهومنبيانأرادوإمنا،البعضوتركالصفةذههوممنالبعض
.)٦(بعضألنهال،غريهدونالصفة

اهللابعنايـة خـصوص املهوعلياًأنمسعهامنيشكالجليلةمنقبةفهذه

.٥٥: املائدةسورة-١
.٦١: عمرانآلسورة-٢
.٦١: التوبةسورة-٣
.٧٨: البقرةسورة-٤
.٥٨: التوبةسورة-٥
.٢٢٩ص: العمدة، ٣٤٦ص١ج: الغمةكشف-٦
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،الصحابةمنغريهدونملرتلتهواملستحق،صلى اهللا عليه وآله وسلم    النيببعد
وأمــر،بـذكره اهللانـوه بـاألمس كـان الــذيالرجـل أنرشـيد يتـوهم وكيـف 

يفصــلى اهللا عليــه وآلــه وســلمالرســولملــشاركتهمبدحــهتعلــنأناملالئكــة
الـدين نصرةيففىتالوالذياحلروبغمراتدونهوخوضه،األمورصعاب
صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       الرسولومحايةاإلسالموإعزازاملشركنيوجهاد
الرسـول مـن واملخـصوص ،كـسيفه ذلـك كليفسيفوال،مثلهاهللاوطاعة

أقاربــهعلــىوالتفــضيل،شــأنهكــليفبالتقــدميصــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم 
بعـده يكـون ،الـشدائد لكـشف دخرواملـ ،للنوائـب عنـده واملعـدود ،وأعوانه
أوودمـه مالـه يفعليـه البعـداء حيكـم ،حملـه عنومباعداً،مقامهعنمؤخراً
تنويـه مـن ذكـر مـا كلبل،وكالحاشا!ورسولهراضبذلكاهللانأ يتصور

وإعـالن عليـه الـسالم   علـي باسـم صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        ورسولهاهللا
يفبعـده صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      الرسولفةخليأنهلبيان،مبدحهاملالئكة

يفااهـد والـصابر ،وطاعتهاهللاطاعةيفحياتهيفنفسهالباذلأنهكما،أمته
.)١(شهيدوهوالسمعألقىأوقلبلهكانملنظاهروهذا،كلمتهإعالء

:بقولهاحلديثعلى) قده(املرعشيالسيدوعلق

كمـا تأويلـه علـى يقاتـل :وسـلم  صـلى اهللا عليـه وآلـه      الرسولوقول
ةومـشا ،للتـشبيه الكـاف ألن،واملماثلـة التـشبيه يقتضي،ترتيلهعلىقاتلت

جيـوز فـال ،سـبحانه اهللامنإليهاملتصلةللموادحقاًيكونوأنبدالالرسول

.٣٧٢-٣٧١ص: عشراالثينإمامةعلىالنصيفاهلدىمنار-١
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علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم..................................................٣٨

،بـنظريه وميثلـه ،مبثلـه يءالشيشبهبل،بضدهميثلهوالخبالفهيءالشيشبهأن
واليـة هلـذا ،الواليةيفصلى اهللا عليه وآله وسلم    مشاهسالمعليه ال فيكون
علـى بقتالـه هاًمـشب التأويـل علـى قتالـه ويكون،التأويلواليةوهلذا،الترتيل
،لقبولـه جاحـد الترتيـل منكـر ألن،الترتيلكإنكارالتأويلإنكارألن،الترتيل
قتـال مرجـع لـيس و،اجلحـود يفسواءفهما،بهللعملجاحدالتأويلومنكر

املرادأنعلىفدل،اإلمامأوصلى اهللا عليه وآله وسلم    النيبإىلإالالفريقني
بـني مـشتهر حـديث النعـل خاصـف وحـديث ،غـري الاإلمامـة القـول بذلك

.)١(الفريقني

:بقولهاحلديثهذاعلىالبحراينعليالشيخوعلق

علـي إمامـة ىعلالنصيفظهورأيظاهروهو،مشهوراحلديثوهذا
،املرتلـة يفلـه التـايل جعلـه صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      النيبألنعليه السالم 

وهـي اإلمامةومرتلة،الوحيمقاموهوالنبوةمرتلة:ثالثاملنازلألنوذلك
إىلالكتابأحكاموتبليغصلى اهللا عليه وآله وسلم    الرسولعنالتأديةمقام
صلى اهللا عليه وآله    النيبفبينالرعيةمرتلةوهيوالطاعةالقبولومرتلة،األمة

عليـه الـسالم   لعلـي الكتابمعاينوتبينيوالتبليغ،عنهالتأديةمرتلةإنوسلم
،الـوحي جممـالت هلـم واملفـصل ،الترتيـل أحكامأمتهاملبلغ،بعدهاإلمامفهو
،عنـه يقـول مـا وتصديقهم،منهالقرآنتأويلقبوهلمعلىالناساملقاتلوهو
منمرتلالقرآنبأنليقرواالناسقاتلصلى اهللا عليه وآله وسلمالنيبأنكما

.٤٥١ص٧ج: احلقإحقاقشرح-١
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٣٩.....................................................................................احلديثصور:الفصل الثاني

فرسـول ،مكـذوب والمبختلـق ليساهللاكالمبأنهويصدقوا،عليهتعاىلاهللا
أحكامموضحعليه السالموعليامللةمؤسسصلى اهللا عليه وآله وسلم   اهللا

ولقـد ،األمـة علـى بعـده اخلليفـة وفه،والسنةالكتابتأويلومبين،الشريعة
مناحلديثهذايفصلى اهللا عليه وآله وسلم    النيبإليهأشارماالشيخانفهم

صلى اهللا عليه   النيبقصدمنذلكيعقلواملولو،وطلبهامتناهافكل؟اإلمامة
صـلى اهللا عليـه     الـنيب وسأال،ذلكإىلمنهماواحدكلتطاولماوآله وسلم 
.)١(احملدثنيأكثررواهواخلرب،اهللارسولياهواأنوآله وسلم

عـن الـوارد احلـديث هـذا احلديـد أيبابـن لنـا ينقـل املتقاتلنيولتوضيح
:بقولهاملؤمننيأمريخاطبعندماصلى اهللا عليه وآله وسلم اهللارسول

.املشركنيجهادعليكتبكما،املفتوننيجهادعليككتبقداهللاإن

؟اجلهادفيهاعليكتباليتالفتنةهذهما،اهللارسوليا:فقلت:قال

خمـالفون وهـم ،اهللارسـول وأيناهللاإالإلـه الأنيـشهدون قـوم :قال
.للسنة

؟أشهدكمايشهدونوهمأقاتلهمفعالماهللارسوليا:فقلت

.األمروخمالفة،الدينيفاإلحداثعلى:قال

يعجلهاأناهللافاسألالشهادةينوعدتكنتإنك،اهللارسوليا:فقلت
.يديكبنييل

.٣٧٠-٣٦٩ص: عشراالثينإمامةعلىالنصيفاهلدىمنار-١
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علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم..................................................٤٠

الـشهادة وعدتكإينأما؟واملارقنيوالقاسطنيالناكثنيقاتلفمن:قال
؟إذاًصربكفكيف،هذهفتخضبهذهعلىتضرب،وستستشهد

.شكرموطنهذا،صربمبوطنذاليس،اهللارسوليا:قلت

.خماصمفإنكللخصومةفأعد،أصبتأجل:قال

!قلياليلبينتلو،اهللارسوليا:لتفق

ــالرأيوتعمــلالقــرآنفتتــأول،بعــديمــنســتفنتأمــيتإن:فقــال ،ب
عـن الكتـاب وحترف،بالبيعوالربا،باهلديةوالسحت،بالنبيذاخلمروتستحل
قلـدا فـإذا ،تقلـدها حـىت بيتكجليسفكن،الضاللكلمةوتغلبمواضعه
،القرآنتأويلعلىحينئذتقاتل،األمورلكوقلبت،الصدورعليكجاشت

.األوىلحاهلمبدونالثانيةحاهلمفليست،ترتيلهعلىقاتلتكما

؟بعـدك مـن املفتـونني هـؤالء أنـزل املنـازل فبأي،اهللارسوليا:فقلت
؟ردةمبرتلةأمفتنةأمبرتلة

.العدليدركهمأنإىلفيهايعمهون،فتنةمبرتلة:فقال

؟غرينامنأممناالعدلأيدركهم،اهللاولرسيا:فقلت

.الـشرك بعدالقلوببنياهللاألفوبنا،خيتموبنافتحبنا،منابل:قال
.الفتنةبعدالقلوببنييؤلفوبنا

.)١(فضلهمنلناوهبماعلىهللاحلمد:فقلت

.٢٠٧–٢٠٦ص٩ج: البالغةجشرح-١
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٤١.....................................................................................احلديثصور:الفصل الثاني

ثانيةالالصورة* 

بـن أمحـد بـن دحممـ أنـا سـعد أبـو أخربنـا : قـال القشريياملظفرعن أيب   
إبراهيمبنحممدأناإبراهيمعليقرئ:قالتاتىبأموأخربتنادثتناحمحدان

بـن إمساعيلعناألعمشعنجريرناعثماننايعلىأبوأنا:قاالاملقرئبن
صـلى اهللا عليـه وآلـه       اهللارسـول مسعـت :قـال سـعيد أيبعـن أبيهعنرجاء

.ترتيلهعلىقاتلتكماالقرآنويلتأعلىيقاتلمنمنكمإن:يقولوسلم 

؟اهللارسولياهو:املقرئابنزاد،أنا:بكرأبوفقال

.ال:قال

؟هو:املقرئابنزاد،أنا:عمرقال

.النعلخاصفولكن:املقرئابنوقال،ولكنهال:اهللارسولقال

.)١(خيصفهانعلهعلياًأعطىوكان:املقرئابنوقال

مهـو املُـسلّ   عليـه الـسالم   وايـات أنّ أمـري املـؤمنني      هـذه الر   منترى   أال
تعـاىل مـن قبـل اهللا       املكلّـف و،على هـذا الكتـاب الـسماوي       القيمو،القرآنب

.وباطنهالقرآناُألمة على قبول معىن بقتال

:أمحد بن حممد بن سلمة يف شرح معاين اآلثاروقال

عليـه  عليـاً ينـه ملصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      اهللارسـول أنترىأفال
يعمـوا حـىت اجتمعـوا لـو النـاس وأن،املـسجد يفالنعـل خصفعنالسالم

.٤٥٢ص٤٢ج: دمشقتاريخ-١
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علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم..................................................٤٢

.)١(مكروهاذلككانالنعالخبصفاملسجد

بن أيب طالب هو املكلف من قبل السماء بقتـال الفئـات املنحرفـة          وعلي
،وذلك بـشهادة آيـات عديـدة      صلى اهللا عليه وآله وسلم    بعد حياة رسول اهللا   

قع األحداث كان رهط من الصحابة يتناولون األحاديـث النبويـة يف     فقبل أن ت  
بـن زيـد عـن ،حـسان بنحبيبعن،عابسبنعليمنها ما ورد عن      ،ذلك

وإِن{:اآليـة هـذه أهـل قوتـل مـا واهللا:يقولحذيفةمسعت:قال،وهب
.)٢(}الْكُفْرِأَِئمَةفَقَاتِلُوْا-:قولهإىل-أَيمانَهمنَّكَثُواْ

صـلى اهللا عليـه     الـنيب عـن ،اهللاعبدبنجابرعنما ورد    :آخر وشاهد
يفنزلت)٣(}منتَقِمونمِنهمَفإِنَّابِكنَذْهبنَفإِما{:تعاىلقولهيفوآله وسلم

واملـارقني والقاسـطني النـاكثني مـن ينـتقم إنهعليه السالم طالبأيببنعلي
.)٤(بعدي

أيبعن،الطويلبكريبنهشامعن،الفضلبنحممدعن:آخروشاهد
:اآليـة هـذه وتالاجلمليومعلياًرأيت:قالالنهديعثمانأيبعنإسحاق

هذهأهلقوتلماباهللاعليفحلف}عهدِهِمبعِدمنأَيمانَهمنَّكَثُواْوإِن{ 
.)٥(اليومإالنزلتمنذاآلية

.٣٦٠ص٤ج: اآلثارمعاينشرح-١
.١٢: التوبةسورة، ٢٨٢ح٢٧٦ص١ج: للحسكاينالترتيلشواهد-٢
.٤١: الزخرفسورة-٣
.١٨ص٦ج: املنثورالدر، ٣١٨ص: مردويهالبنطالبأيببنعليمناقب-٤
.١٢: التوبةسورة، ٢٨٥ح٢٧٥ص١ج: الترتيلشواهد-٥
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٤٣.....................................................................................احلديثصور:الفصل الثاني

:آخر ما ذكره ابن منظوروشاهد

والقاسـطني النـاكثني بقتـال أمـرت :وجهـه اهللاكـرم ،عليحديثويف
كـانوا ألـم ،اجلمـل وقعـة أهـل ـم وأراد،العهدنقض:النكث،واملارقني
وباملــارقني،ماالــشأهــلبالقاســطنيوأراد،وقــاتلوه،بيعتــهنقــضوامثبــايعوه

.اخلوارج

والقاسـطني نيالنـاكث بقتـال أمرت:عليهاهللارضوان،عليحديثويف
أهـل :والقاسـطون ،بيعتـهم نكثـوا ألـم اجلمـل أهـل :النـاكثون ،واملارقني

منمرقواألماخلوارج:واملارقون،عليهوبغوااحلكميفجارواألمصفني
.)١(الرميةمنالسهمميرقكماالدين

ثالثةالالصورة* 

،لـه واللفـظ قدامـة بـن وحممدإبراهيمبنإسحاقأخربنا:النسائيقال
سـعيد أيبعـن ،أبيـه عـن ،رجـاء بنإمساعيلعن،األعمشعن،جريرعن

فخرجصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولننتظرجلوساًاكن:قال،اخلدري
يقاتـل مـن مـنكم إن:فقـال علـي إىلـا فرمى،نعلهشسعانقطعوقدإلينا
.ترتيلهعلىقاتلتكما،القرآنتأويلعلى

؟أنا:بكربوأفقال

.ال:قال

.ومرق، وقسط، نكثمادة٣٧٨ص٧جو١٩٦ص٢ج: العربلسان-١
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علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم..................................................٤٤

؟أنا:عمرقال

.النعلصاحبولكن،ال:قال

ــاكم ــواحل ــدوأب ــذهيباهللاعب ــذا:ال ــديثه ــحيحح ــىص ــرطعل ش
.)١(الشيخني

أنعجبـاً الـدهر أراكعـشت وما،حقاًعجيب:الرضويالسيدوقال
ملا؟هوأناصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللالرسولوعمربكرأيبمنكليقول
بل،يعلمانومها...القرآنتأويلعلىيقاتلمنمنكمإن:يقولوهومسعاه

نعم؟ذلكقوهلمامعىنفما،امليدانهذافرسانمنليساأمايعلمونوالكل
ــكيقــوالأناهللاشــاء ــه وســلم الرســولليقــول.ذل ــه وآل يفصــلى اهللا علي

.؟)٢(رمدكمنفهل،لذلكأهالًلستماإنكمايعين.ال:جواما

رابعةالالصورة* 

صلى اهللالرسولعمرقالطويلحديثيفذرأيبعنلنسائياسننيف
تعين؟نم:اهللا عليه وآله وسلم

.صاحبكوال،أعينإياكما:قال
بـصحته معترفـا تلخيصهيفالذهيبوأورده،   ٨٥٤١ح١٥٤ص٥ج: للنسائيالكربىالسنن-١

مــن٣اجلـزء مـن ٨٢وص٣٣صيفسـعيد أيبحـديث مـن أمحـد وأخرجـه ، شـرطهما علـى 
أبـو وأخرجـه ،  حليتـه مـن األولاجلزءمن٦٧صيعلترمجةيفنعيمأبواحلافظورواه،  املسند
مـن ٦اجلـزء مـن ١٥٥صيف٢٥٨٥احلديثوهوسننهيفمنصوربنوسعيد،   السننيفيعلى
.الكرت

.٥٩–٥٨ص: للرضويإمامناعلي-٢
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٤٥.....................................................................................احلديثصور:الفصل الثاني

؟تعينفمن:قال

.النعلخاصفقال

. )١(...النعلخيصفعليه السالمعليوكان

علـى حـصال حـىت ومقامهمانفسيهماتناسياأونسياأمااحلالوظاهر
بكثـرة أوالتواجـد بكثـرة يتحـصل الالقيـادة عنـصر فـإن ،التوبيخياجلواب
هـذه جـسد مـا وخـري ،العكسالالقائدعنتبحثفالقيادة،والتملقالكالم

:البحراينعليالسيدجنلمهديللسيدكلماتالصفات
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

.١١٨ص: للحنفيالنجاةفلك، ٨٤٥٧ح١٢٨ص٥ج: النسائيسنن-١
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علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم..................................................٤٦

   

   

  )١( 

عليها السالمالزهراءفاطمةبيتَّـ: سابعالالحديث

األولىالصورة* 

عبـد بـن حممـد بـن اهللاعبدحدثنا:قالحنبلبنأمحدبناهللاعبدعن
جواببناألحوصحدثنا:قالمنصوربنأمحدحدثنا:قالالبغويالعزيز

،أبيهعن،رجاءبنإمساعيلعن،األعمشعن،زريقبنعمارحدثنا:قال
رسولعلينافخرجاملسجديفجلوساًاكن:قال) رض(اخلدريسعيدأيبعن
فـانقطع عليهـا الـسالم   فاطمـة بيـت يفوعلـي صلى اهللا عليه وآله وسلم      اهللا

مث،يـصلحها عليـاً فأعطاهـا له وسلم صلى اهللا عليه وآ   اهللارسولنعلشسع
علىقاتلتكماالقرآنتأويلعلىيقاتلمنمنكمإن:فقالعلينافقامجاء

.ترتيله

؟اهللارسولياهوأنا:بكرأبوقال

.ال:قال

؟اهللارسولياهوأنا:عمرقال

.النعلخاصفولكنه،ال:قال
.٣٥٠ص: للنقديالعلويةاألنوار-١
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٤٧.....................................................................................احلديثصور:الفصل الثاني

:إمساعيلقال

أمـري يـا :فقـال رجـل فأتـاه بالرحبـة -عليـاً يعـين -شـهد أنـه فحدثين
؟يءشالنعلحديثمنكانهلاملؤمنني

؟بلغكأوقد:قال

.نعم:قال

صـلى اهللا عليـه     اهللارسـول إيليخيفـ كاناممأنهتعلمإنكاللهم:قال
.)١(وآله وسلم 

غـري عـن وذكـر ،املـصادر عـن تعليقهيفالفضائلكتابحمققرواهوقد
املوفـق وقـال :قـال أنإىلاحلديثإسنادبصحةتصريحالحفاظهممنواحد
وأومأ:القاصدينمنهاجكتابيفاحلنبلياملقدسيقدامةبنأمحدبناهللاعبد
:منهاأخباريفواليتهإىلصلى اهللا عليه وآله وسلمالنيب

رسـول أناخلدريسعيدأيبعن...بطةابناهللاعبدأبواإلمامرواهما
...يقاتلمنمنكمإن:قالاهللا

:الشعراءأحدوقال
   

  )٢( 

، ١٨٧ح٢٣٨ص: املــبنيالــوحيخــصائص، ١٠٨٣ح٦٣٧ص٢ج: الــصحابةفــضائل-١
.٣٥٥ح٢٢٥ص: العمدة

.٥٨٤/ ١: ىل مشائل الرسولمنتهى السؤل على وسائل الوصول ا-٢
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عائشةبيتَّـ: ثامنالالحديث

األولىالصورة* 

أبـو أنـا حممـد بـن احلسنبنيوسفأناالسمرقنديبناالقاسمأيبعن
بـن اهللاعبـد نـا شيبةأيببنجعفرأبوناالصوافبنعليأبونااحلافظنعيم
األعمـش مسعـت :يقـول قيـساً مسعـت :قـال غنـام بنطلقأناساملبنحممد
أنـت أمـا :لـه قلتالنعلحبديثأبيهعنرجاءبنإمساعيلحدثملا:يقول
؟أبوككانكيفباهللافأسألك،عرفناكفقد

.خرياًإالأعلمهالإينللهما:فقال

بكروأبوزاهرالقاسمأبوأخربناسعيدأيبعنسعدبنعطيةرواهوقد
بـن عمـر بكـر أبـو أناعليبنالرمحنعبدنصرأبوأنا:قاالطاهرابناوجيه
أبوخلفبنحممدناخملدبنحممداهللاعبدأبوأنااالنهرواينعليبنروح
اهللاعبـد أيبعـن حـرب بـن الـسالم عبـد نـا أبـان بـن اعيـل إمسنااحلدادبكر

مـع كنـا :قـال اخلـدري سعيدأيبعنأبيهعنرجاءبنإمساعيلعنالشقري
قال،يصلحهاعليإىلفدفعهانعلهفانقطعتصلى اهللا عليه وآله وسلم  النيب

القرآنتأويلعلىيقاتلمنمنكمإن:صلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللارسول
.ترتيلهعلىقاتلتماك

؟اهللارسولياهوأنا:بكرأبوفقال

.ال:قال
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٤٩.....................................................................................احلديثصور:الفصل الثاني

؟اهللارسولياهوأنا:عمرقال

.)١(طالبأيببنعلييعين.احلجرةيفالنعلخاصفولكن،ال:قال

الثانيةالصورة*

ةمنـد وابـن البـاوردي ذكـره األنصاريبشرأوبشريبنالرمحنعبدعن
عبـد عـن الـشعيب عـن حيىيبنالسريعنحممدبنسيفطريقمنوأخرجا
:قالإذصلى اهللا عليه وآله وسلم    النيبمعجلوساًاكن:قالبشريبنالرمحن

.ترتيلهعلىضربتكمكماالقرآنتأويلعلىرجلليضربنكم

؟اهللارسولياهوأنا:بكرأبوفقال

.ال:قال

؟اهللارسولياهوأنا:عمرفقال

.النعلخاصفكنول،ال:قال

يفصلى اهللا عليه وآله وسـلم  اهللارسولنعلخيصفعليفإذافانطلقنا
.فبشرناهعائشةحجرة

عـن حممـد بـن سـيف طريـق مـن منـدة وابـن ،ديوالبـار وأخرج:قال
.)٢(بشريبنالرمحنعبدعنالشعيبعنحيىيبنالسري

خلفعليهاهللاصلواتالنيبيذهبململاذا:يطرحأنجيبسؤالوهنا

.٤٥٥ص٤٢ج: دمشقتاريخ-١
.٤٥٥ص٤٢ج: دمشقتاريخ، ٥١٠٢ح٢٤٥ص٤ج: حجرالبناإلصابة-٢
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؟يريدمباوخيربهمأصحابهإىليعودمثنعلهليحتذيعليه السالمعلي

،النعـل خاصـف بـصفة غـريه عنمييزهأنبذلكأرادإمنا:هوواجلواب
الطـرف ذاحمصورةحقيقةكانتأي،غريالواحدةاملقطوعةالنعلوكانت
بـأن :جمـازي رآخـ بأسلوبيقولأنأرادآخرجانبومن،النعلمنالواحد
الرسـالة مـن األولالنـصف صـاحب مبحمـد إالتتكامـل والتتمالالرسالة

ــنوعلــي،الــسماوية ــاينالنــصفومــتممصــاحبطالــبأيبب للرســالةالث
.يصلحهعليعندوآخرعندهنعلفكان،السماوية

نسائهبعضبيوتمن: تاسعالالحديث

األولىالصورة* 

بـن إمساعيـل عـن غنيةأيببنامللكعبدعنأيضاوروي:البيهقيقال
أناببغداداحلريفاهللاعبيدبنالرمحنعبدالقاسمأبوأنبأنا:البيهقيقالرجاء
نـا نعيمأبونااحلسنبنإسحاقحدثينالشافعيإبراهيمبناهللاعبدبنحممد
سـعيد أبـا مسعـت :قـال أبيـه عـن رجـاء بنإمساعيلعنخليفةابنيعينفطر

فخـرج صلى اهللا عليه وآله وسـلم     اهللارسولننتظرجلوساًكنا:قالياخلدر
عليفأخذها،نعلهشسعفانقطعمنشيمعهفقمنانسائهبيوتبعضمنعلينا

فقمنـا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللارسولفقام،ليصلحهاعليهافتخلف
مـن مـنكم إن:فقـال وعمـر بكـر أبويومئذالقومويف،قياموحننننتظرمعه

.ترتيلهعلىقاتلتكماالقرآنتأويلعلىيقاتل
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٥١.....................................................................................احلديثصور:الفصل الثاني

.النعلصاحبولكنه،ال:فقالوعمربكرأبوهلافاستشرف

اهللارسولمنمسعهقديءشكأنه،رأساًهلايرفعفلم،ألبشرهاوأتيته
.)١(ذلكقبلصلى اهللا عليه وآله وسلم

والرواية ،الذي متناه القوممسو ذاك املقامنتبي)فاستشرف هلا(مجلة  إنو
عليـه  علـي هـو مـن الـصحابة   القـرآن يف نفسها دليل على أن من يعلم تأويل      

،بتأويلـه كـان عاملـاً  نفال يقاتل على التأويل ويكون احلق معه إال مـ      ،السالم
تنقيـصاً عليـه الـسالم  فهل بعد ذلك ميكن اعتبار عدم اسـتقرار األمـور لعلـي     

؟)٢(له

ةالثانيالصورة*

:أمحدمسند

إمساعيـل عـن فطـر ثنـا بنحممدبنحسنيثناأيبحدثيناهللاعبدحدثنا
جلوسـاً كنـا :يقـول اخلدريسعيدأبامسعت:قالأبيهعنالزبيديرجاءبن

بيـوت بعـض مـن علينـا فخـرج صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم        اهللارسولننتظر
فمـضى ،خيـصفها يعلـ عليهـا فتخلـف نعلهفانقطعتمعهفقمنا:قالنسائه

معـه وقمنـا ينتظـره قـام مثمعـه ومضيناصلى اهللا عليه وآله وسلم      اهللارسول
.ترتيلهعلىقاتلتكماالقرآنهذاتأويلعلىيقاتلمنمنكمإن:فقال

.٣٠٢ح٣٣٧ص١ج: األخبارشرح، ٤٥٢ص٤٢ج: دمشقتاريخ-١
.٥٦ص: اخلميسرزيةبيانيفالنفيس-٢
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.النعلخاصفولكنه،ال:فقالوعمربكرأبووفينافاستشرفنا

.)١(مسعهقدوكأنه:قال.نبشرهفجئنا:قال

انقطعكلماصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولوأعادهاكررهاوطاملا
يقـول كـالم وأي،يـسمعون مـا ويعون،يقولمايفقهونلعلهم،نعلهشسع
النبـوة بعـد واإلمامـة الواليـة هيإمنا،وتلوحياًتصرحياً،إليهيرميهدفوأي
.بذلكناطقةكلهااآلياتوهذه،جاللهجلّاهللامنبأمر

الطرؤوسناعلىكأنما: عاشرلاالحديث

األولىالصورة* 

:قال،عقدةابن

أنبأنـا ،اهلمـداين محـاد بـن أمحـد أنبأنا،زيادبنيوسفبنيعقوبأنبأنا
أبيـه عـن ،رجـاء بـن إمساعيلعن،العجليمعاويةبنويزيد،خليفةبنفطر
آله وسلم  صلى اهللا عليه و   اهللارسولإليناخرج:قال،اخلدريسعيدأيبعن
حولـه وجلـسنا جلـس مث،يـصلحها علـي إىلفـدفعها نعلهشسعانقطعوقد
كمـا القـرآن تأويـل علـى يقاتـل منمنكمإن:فقالالطريرؤوسناعلىكأمنا

.ترتيلهعلىقاتلت

رجـال رجالـه : وقـال ١٣٣ص٩ج: ئـد الزواجممـع ،٨٢ص٣ج: حنبـل بـن أمحـد مسند-١
: فقالصلى اهللا عليه وآله وسلم  اهللارسولبيديأخذمث: قولهرافعأيبعنروىمثالصحيح

يـستطع ملفمـن ،  جهـادهم تعـاىل اهللاعلـى حـق ،  عليـاً يقـاتلون قـوم بعديسيكونرافعأبايا
.يءشكذلوراءليس، فبقلبهبلسانهيستطعملفمن، فبلسانهبيدهجهادهم
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٥٣.....................................................................................احلديثصور:الفصل الثاني

؟اهللارسولياهوأنا:بكرأبوفقال

.ال:قال

؟اهللارسولياهوأنا:عمرفقال

.نعلالخاصفولكنه،ال:قال

مسعـه قـد كأنـه رأسـه بـه يرفـع ملفكأنـه ،بذلكنبشرهعلياًفأتينا:قال
. )١(قبل

الصورة الثانية* 

:قال،مردويهابن

أخربنـا   ،الـصندالين  يوسفأبو   ناأخرب ،بن سعد بن حيىي    اللَّهعبد أخربنا
عـن عطيـة وأيب   ،عـن إمساعيـل بـن رجـاء      ،الكـرمي عن محزة بن عبد    ،فياض
صـلى اهللا عليـه وآلـه    اهللا رسـول خرج علينا    :أيب سعيد اخلدري   عن ،الودال
فجلـس   ،عليـه الـسالم   علـي فرمى ا إىل     ،احلجرة فانقطع شسعه   منوسلم  

ليضربنكم رجل من بعـدي علـى تأويـل         :قال .إلينا وكأنّ على رؤوسنا الطري    
.كما ضربتم على ترتيلهالقرآن

.أنا: بكرأبوفقال

.ال:فقال

.أنا:رعمفقال

.٤٥٣ص٤٢ج: دمشقتاريخ، ٨٣ص: عقدةالبناملؤمننيأمريفضائل-١
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علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم..................................................٥٤

.خيرج عليكم من احلجرة،ولكنه خاصف النعل،ال:فقال

صـلى اهللا عليـه وآلـه    اهللارسـول فخـرج علينـا علـي وبيـده نعـل         :قال
.)١(يصلحهاوسلم 

:الشريفاحلديثدالالت

،ويبلغـه يقولـه أنيريـد مهـم بـشيء متحـدث جلوسهناالنيبجلوس
.حالهمنيعرفللكالممناسباًمكاناًأخذحبيث

الطـري ألن،هيبةاملطبقالسكوتهوالنبويالكالمأمهيةعلىيدلومما
.للمتحدثصاغيةأذانوكلهم،ساكنشيءعلىإاليقعال

بينإىلوالقريشمنأناسإىلال-األمةإىلموجههناالنبويالكالم
هم علـي البيـت أهـل أئمـة وخالفةوإمامةبواليةالتمسكستتركاليت-وليعة

.السالم

َالاللَّـه إِن{،املبـارك للنعـل خبـصفه كـان ولـو املـؤمنني أمـري شأنرفع
.}فَوقَهافَمابعوضًَةمامثَاليضْرِبأَنيستَحيِي

قريشمعشريا: عشرحاديالالحديث

األولىالصورة* 

:قـال ،حممـد بـن اهللاعبدحدثنا:قال،حنبلبنأمحدبناهللاعبدعن
غـري أنولـو -منـصور حدثنا:قال،شريكحدثنا:قال،احلماينحيىيحدثنا

.٢٨٢ص٣ج: الغابةاُسد، ٢٠١ح١٦٢ص: مردويهالبنطالبأيببنعليمناقب-١
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٥٥.....................................................................................احلديثصور:الفصل الثاني

جـرت فلمـا ،حيدثينأنفأىبحيدثينأنسألتهولقدمنهقبلتهماحدثينمنصور
بهابتدأينالذيهوولكنسألتهوماإليهدعاينالذيهوكاناملعرفةوبينهبيين
عليه السالم طالبأيببنيعلحدثنا:قالحراشبنربعيحدثين:فقال-

وفـيهم صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         الـنيب إىلقـريش اجتمعت:قالبالرحبة
.علينافارددهم،بكحلقواقومناإنحممديا:فقالواعمروبنسهيل

أو،قريشمعشريالتنتهن:قالمث،وجههيفالغضبرئيحىتفغضب
علـى رقـابكم يـضرب ،لإلميانبهقلاهللامتحنمنكمرجالًعليكماهللاليبعثن
.الدين

؟بكرأبوهواهللارسوليا:قيل

.ال:قال

؟فعمر:قيل

.احلجرةيفالنعلخاصفولكنه،ال:قال

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         اهللارسولمسعتقدإينأما:عليقالمث
.)١(النارأوجلتهمتعمداًكذبفمن،عليتكذبواال:يقول

من اهللا تعاىل ومن رسوله ،على نص قاهر،ديث دليل ظاهرهذا احليفو
أو ليبعـثن  :ال ينطق عن اهلـوى  الذيحيث قال الرسول   ،على علي باإلمامة  

إشارة أخرى ألن ضرب الرقـاب ال     ) يضرب رقابكم (:ويف قوله  ،اهللا عليكم 

، ٤٥٥ص٤٢ج: دمــشقتــاريخ، ١١٠٥ح٦٤٩ص٢ج: حنبــلالبــنالــصحابةفــضائل-١
.١٤٢ح١٢٨ص: اخلوارزميمناقب
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علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم..................................................٥٦

ويف تشبيه املقاتلة على تأويله باملقاتلـة علـى   ،وسيكون إال للرئيس دون املرؤ    
ال يكون ،التشبيه بالفعل الذي ال يكون إال من النيب ألن،ترتيله إشارة أخرى  

فـإن جاحـد العمـل بالتأويـل كجاحـد           ،إال من اإلمام الذي هـو مـشابه الـنيب         
فمراد النيب ،قتال الفريقني ليس إال إىل النيب أو اإلمامومرجع،العمل بالترتيل

.)١(بذلك القول اإلمامة ال غري

:الشريفيثاحلددالئل

صـلى اهللا عليـه     األعظـم الرسولمقامخماطبتهميفقريشأدبسوء-
.املباركوجههيفالغضبرئيحىتالنيبغضبأثارمماوآله وسلم

.تقدمماعكس،خاصةقريشإىلموجههناوالتحذيراإلنذار-

صـلى اهللا عليـه     الـنيب قـصده الذيالرجلأناألصحاببعضتوقع-
.الريحأدراجأمانيهمذهبتولكن،فالنأوفالنوآله وسلم

املـصدق الـصادق لـسان علـى املؤمننيأمريمنموجهالنهائياإلنذار-
.جهنمناريفحتميةفنتيجتهاحلديثذاكذّبمنلكل

ثانيةالالصورة* 

احلــسنيبــنحممــدبــنمعمــرأخربنـا ،أمحــدبــناحلــسنالعــالءأيبعـن 
،بكـر أيببـن احلـسن أخربنـا ،احلـافظ ثابتبنعليبنأمحدأخربنا،التميمي

جعفـر ابـن حممدحدثنا،الناقدحيىيأبوحدثنا،القاضيكاملبنأمحدأخربنا

.٣٥ص:  التقدميمستحقيإىلاملستقيمراطالص-١
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مـسلم ابـن قـيس حـدثنا :قـال األجلحعن،فضيلبنحممدحدثنا،الفيدي
جـاء :باملـدائن وهـو يقولعلياًمسعت:قالحراشبنربعيعنكلثوموأبو

ـم لـيس أرقائنامنناسإليكخرجقدإنه:فقالالنيبإىلعمروبنسهيل
.علينافارددهم،بكتعوذواالدين

.اهللارسولياصدق:وعمربكرأبولهفقال

علـيكم اهللايبعـث حـىت قـريش معاشـر يـا تنتـهوا لن:اهللارسولفقال
فـال إجعنـه جمفلـون وأنـتم أعنـاقكم يـضرب ،باإلميانقلبـه اهللامـتحن رجالً
. )١(النعم

؟اهللارسولياهوأنا:بكرأبوفقال

.ال:قال

؟اهللارسولياهوأنا:عمرلهقال

.النعلخاصفولكنه،ال:قال

صــلى اهللا عليــه وآلــه اهللارســوللخيــصفهانعــلعلــيكــفويف:قـال 
.)٢(وسلم

م النيب صلوات اهللا عليه وعلى آله قوماً من الصحابة بأنّ مـن بينـه              أخرب
صـلى اهللا  غري أنه،كمقاتلته املشركني يف حياته،رجالً يقاتل املنافقني من بعده    

١٤ج:العـروس تاج. عنهأجفلفقدشيءمنهربشيءوكل،  النافرالذاهباملوىل: افل-١
.١١٢ص

.١٦٢ح١٤١ص: اخلوارزميمناقب-٢
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بأنـه مـرتل مـن عنـد اهللا ـ      إلقـرار ل:علـى ترتيلـه ـ أي   يقاتـل عليه وآله وسلم 
.ويقاتل الرجل على تأويله

تطاولـت  ،واملكانة العزيزة الـشريفة ،عظيم فضل هذه املنقبة املنيفة   فمن
صلى اهللا عليـه وآلـه   فكلّ يظهر للنيب،واستشرفت هلا النفوس ،ألعناقإليها ا 
فلـم ميلـك   ،أنت يا هذا:راجياً أن يقال له،وينصب له صدره ،وجههوسلم

؟أنا يا رسول اهللا:فانطلق لسانه قائالً،شيخ املهاجرين أبو بكر نفسه

وإن رأى مـا رأى مـا  ،ينثن قرينه عمر عما يطمع فيـه      ومل،ال :له فقال
؟أنا يا رسول اهللا:فقام قائالً،بصاحبه من اخليبة

.ال:فقال
،وعـادا خـائبني  ،من كان مثل الشيخني    قرأى القوم عدم استحقا    فلما

فسرعان ،ومل ينطق أحد منهم ببنت شفة،انقطع طمع الطامعني منهم يف ذلك 
.بل خاصف النعل:بقولهصلى اهللا عليه وآله وسلم النيبما صرح

:ذكرهاجيبأمورهنابقيتدالئلمنتقدمماإىلإضافة

علىجتاوزاًيعدماوهذاواالحترامالنبوةمقامالصحابةبعضجتاوز-
.وتعاىلسبحانهاهللا

أمـري القـى مـا القـى حـىت أبـداً ينتـهوا وملتعنتـها علـى قـريش بقيت-
.عليه السالماملؤمنني
الأي،وختـاف اإلبلجتفلاكم،بسرعةواهلروبالفزعهواإلجفال-

.اإلجفالسببوهذااحلقةالواليةوبنيبينكمتواصليوجد
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ثالثةالالصورة* 

يـا :لـه فقـال صلى اهللا عليه وآله وسلم      النيبإىلعمروبنسهيلأقبل
.علينافارددهمبكحلقواأرقاءناإنحممد

يفالغـضب تـبني حـىت صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          اهللارسولفغضب
اهللامـتحن رجـالً عليكماهللاليبعثنأوقريشمعشريالتنتهن:قالمثوجهه

.الدينعلىرقابكميضربلإلميانقلبه

؟الرجلذلكبكرأبواهللارسوليا:حضرمنبعضقال

.ال:قال

؟فعمر:قيل

.احلجرةيفالنعلخاصفولكنه،ال:قال

عليـه  املـؤمنني أمـري هـو فإذاجلالرإىلينظروناحلجرةإىلالناسفبادر
.)١(السالم 

صـلى اهللا عليـه وآلـه       كحربهعليه السالم عليدالٌّ على أنّ حرب      فإنه
فلــم حيــارب أمــري الــرجلَني،مــأمور بــه مــن اهللا ســبحانه دون حــرب ،وســلم

ومل حيــارب ،ومــن ال تقبــل صــالته،إالّ مهــدور الــدمعليــه الــسالماملــؤمنني
فإنهما عزال من له     ،أو تأويله  القرآنوعاً واقعاً على ترتيل     الرجالن حرباً مشر  

اهللارسـول فكانـا كمـن عـزل     ،وحاربا بـال أمـر منـه       ،املنصب واحلرب اإلهلية  

.١٧٣ص: النظيمالدر-١
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.)١(وحارب باستقاللهصلى اهللا عليه وآله وسلم

غـضب وإمنـا :)املـصابيح شـرح (يفالتوربشيتاحلسنبناهللافضلقال
فـيهم الـشرع حكـم عارضـوا ألـم ،ه وآلـه وسـلم    صلى اهللا علي  اهللارسول
الـرق مـن خرجـوا أمادعوهمبااملشركنيألولياءوشهدوا،والتخمنيبالظن

دارعـن خبـروجهم صارواأمفيهمالشرعحكموكان،اإلسالميفرغبةال
تعاونـا ألوليـائهم معاونتـهم فكان،أحراراًاإلسالمبعروةمستعصمنياحلرب

.)٢(العدوانعلى

الصورة الرابعة* 

يفالثالـث اجلـزء يفالـستة الصحاحبنياجلمعيفيرالعبدرزينىورو
:قالالترمذيوصحيحداودأيبسننمناحلديبيةغزاة

يـوم كـان ملـا :قـال عليـه الـسالم   طالـب أيببـن علياملؤمننيأمريعن
إلـيكم خـرج قـد :فقالوارؤسائهممناملشركنيمنأناسإليناخرجاحلديبية

.إلينافارددهمخدمتنامنفراراًخرجواوإمنا،وأرقائناأبنائنامن

عنلتنتهنقريشمعشريا:صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولفقال
امتحن،الدينعلىبالسيفرقابكميضربمنإليكمليبعثنأواهللاأمرخمالفة

.للتقوىقلبهاهللا

.١٠٧ص: للمظفرالصدقدالئل-١
.٢٩٢ص١١ج: األزهارنفحات: أنظر-٢
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ومــن:هللا عليــه وآلــه وســلمصــلى ااهللارســولأصــحاببعــضقــال
؟اهللارسولياألوليائك

. )١(خيصفهانعلهعلياًأعطىقدوكان،النعلخاصفمنهم:قال

علـى بـالنص وإشـارة بالـذكر وثبوتـه ،ظـاهر وبيانقاهردليلهذاويف
النيبأنوذلك،وتعاىلسبحانهاهللامنعليه السالم طالبأيببنعليموالنا

اهللامـن واليتـه فكانت.)عليكماهللاليبعثن(:قالله وسلم صلى اهللا عليه وآ   
خمـرب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      والرسوللهالباعثهوسبحانهألنه،تعاىل
بـالوحي واليتـه فثبتـت ،اهلـوى عـن ينطـق الوهـو ،وتعاىلسبحانهاهللاعن

بضـر نأ:وإيـضاحاً بيانـاً ذلـك ويزيـد .الفـريقني أخباربهنطقتمباالعزيز
إاليكـون الصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      الرسـول بعـد الـدين علـى الرقاب
تأويلـه علـى يقاتـل (:الرسولوقول،األمةدونهلااملتويلألنه،فقطلإلمام
،للتــشبيهالكــافألن،واملماثلــةالتــشبيهيقتــضي)ترتيلــهعلــىقاتلــتكمــا

للمـواد ،حقـاً يكـون وأنبـد الصلى اهللا عليه وآلـه وسـلم     الرسولومتشابه
ميثلـه والهخبالفـ الشئيشبهأنجيوزفال،وتعاىلسبحانهاهللامنإليهاملتصلة
يفمـشاه عليـه الـسالم   فيكـون ،بـنظريه وميثلـه مبثلـه يءالشيشبهبل،بضده

التأويـل علـى قتالـه ويكـون ،التأويـل واليـة وهلـذا الترتيلواليةهلذا،الوالية
لقبولـه جاحـد الترتيـل كإنكـار ،التأويـل إنكارألن،الترتيلعلىلقتالهمشبهاً
الفـريقني قتالوليس.اجلحوديفسواءفهما،بهللعملجاحدالتأويلومنكر

.٣٧٧٩ح٢٩٨ص٥ج: الترمذيسنن-١
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.)١(غريالباإلمامةالقولبذلكاملرادأنعلىفدل،اإلمامأوالنيبإىلإال

ــستدركيفاحلــاكمورواه يفوقــال٢٩٨ص٤جو١٣٨ص٢جامل
.)خيرجاهوملمسلمشرطعلىصحيححديثهذا(املوردين

خامسةالالصورة* 

نـاس اُصلى اهللا عليه وآله وسلم    النيب جاء :قالعليه السالم عليعن
مـن عبيـدنا قـد    ناسـاً أنّإو،جريانك وحلفـاؤك   ناإيا حممد    :وامن قريش فقال  

موالناأوفروا من ضياعنامناإليس م رغبة يف الدين وال رغبة يف الفقه ،توكأ
.ليناإفارددهم 

؟ما تقول:بكريبألصلى اهللا عليه وآله وسلمفقال

.حالفكأجلريانك ومإصدقوا :قال

مـا   :قـال لعمـر    مثصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          اهللا رسـول وجـه    فتغري
؟تقول

.جلريانك وحلفاؤكمإصدقوا:قال

،يا معشر قريش:الفقصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولوجه فتغري
فيـضربكم علـى   ميـان إلقد امـتحن اللّـه قلبـه با   واللّه ليبعثن اللّه عليكم رجالً  

.يضرب بعضكموأالدين 

؟يا رسول اللّهناأ:بكربوأفقال

.٥٢٤ص: اإلميانج-١
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.ال:قال

؟يا رسول اللّهناأ:عمرقال

.خيصفهانعالًعلياًعطىأوكان.ولكنه الذي خيصف النعل،ال:قال

اهللارسـول مسعـت :قـال مثالقـصة هـذه قصعلياًنأاعةمجروىوقد
مـن مقعـده فليتبـوأ متعمـداً يعلكذبمن:يقولصلى اهللا عليه وآله وسلم     

.)١(النار

صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولمسجدَّـ: عشرالثانيالحديث

األولىالصورة

جعفـر وأبـ أخربنـا :قـال حيـث يءالفـ قسمكتابيفاحلاكمأخرجهما
ثنـا ،اإلصـبهاين سـعيد بنحممدثنا،عزرةأيبابنثنا،الشيباينعليبنحممد

اهللارسولفتحملا:قالعليعن،خراشبنربعيعن،منصورعن،شريك
إنـا حممـد يـا :فقـالوا قـريش مـن نـاس أتـاه مكـة صلى اهللا عليه وآله وسلم     

وإـم ،اإلسـالم يفرغبـة هلـم لـيس ،أرقاؤنابكحلقوإنه،وقومكحلفاؤك
.فأرددهم،العملمنفروا

.اهللارسولياصدقوا:فقالأمرهميفبكرأبافشاور

؟ترىما:لعمرفقال

.بكرأيبقول:فقال
.٨٤١٦ح١١٥ص٥ج: للنسائيالكربىالسنن-١
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علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم..................................................٦٤

اهللاليبعثن،قريشمعشريا:صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولفقال
.الدينعلىرقابكميضرب،لإلميانقلبهاهللامتحنمنكمرجالًعليكم

؟اهللارسولياهوأنا:بكرأبوفقال

.ال:قال

؟اهللارسولياهوأنا:عمرقال

عليإىلنعلهألقىكانوقد.املسجديفالنعلخاصفولكن،ال:قال
يكذبمنفإنهعليتكذبواال:يقولمسعتهإينأما:]علي[قالمث.خيصفها

الناريلجعلي.

.خيرجاهوملمسلمشرطعلىصحيححديثهذا

:وقالسعيدأيبعن١٨٦ص٥جالزوائدجممعيفاهليثميورواه

.١٣٣ص٩جيفورواه.الصحيحرجالورجالهيعلىأبورواه

ــاواهللا:٣٢٦ص٧جالعمــالكــرتيفوروى لتقــيمنقــريشمعــشري
،الـدين علىأعناقكمفيضربرجالًعليكمألبعثنأوالزكاةولتؤتنالصالة

.النعلخاصفأوأنا

أمـري مـآثر مـن )ءاخلفـا إزالـة (يفالدهلوياهللاويلشاهالقضيةعدوقد
.)١(خالفتهعلىبدالتهوصرحعليه السالم املؤمنني

صـلى  األكـرم الرسـول خيـالف حيث،األولمنالعجبكلوالعجب

.٢٩٠ص١١ج: للمياليناألزهارنفحات-١
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واليناسـبه المنـصب يفطامعـاً يكـر مثورأيـه أمـره يفاهللا عليه وآله وسـلم    
.كلهااإلسالميةاألمةخالفةيوىلكلهذلكمنواألعجب،أبداًمعهيتناسب

وليعةبنواوفد: عشرالثالثالحديث

.)١(وأبضعةومشرحوخموسةمحدحضرموتملوكهموليعةوبنوا

األولىالصورة* 

ابـن حيـىي حدثنا:قال،أيبحدثين:قالحنبلبنأمحدبناهللاعبدعن
:قـال ذرأيبعنيثيعبنزيدعن،إسحاقأيبعن،يونسحدثنا:قال،آدم
إليهمألبعثنأووليعةبنوالينتهني:صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولقال

.الذريةويسيباملقاتلةيقتل،أمريفيهمميضي،رجالً

خلفـي مـن حجـزيت يفعمركفبردإالراعينفما:ذرأبوفقال:قال
؟يعينتراهنم:قال

.)٢(علياًيعين،النعلخاصفيعينولكنه،يعنيكما:قلت

:الشريفاحلديثدالالتمن

صـلى اهللا عليـه     الـنيب يسألأنجيرأملحبيثمقامهعرفالثاينكأنهنا
.الغفاريذربأيباكتفىبل،مباشرةوآله وسلم

ترابأيبكصفة-معروفةكانت) النعلخاصف(صفةأناحلالظاهر

.٣٤٩ص١ج: الكربىالطبقات-١
.١١٠٥ح٦٤٩ص١ج: حنبلالبنالصحابةفضائل-٢

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


علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم..................................................٦٦

حبيــث،عليــه الــسالمطالــبأيببــنعلــياملــؤمننيألمــريإالتنــساقوال-
.حجراًألقمكأمنااستقبلهاعمرأنكما،ذرأيبمنتكلفبدونصدرت

الثانيةالصورة* 

رسـول نعـل انقطعـت :قـال يرفعه،محيدبنحممدعن:األخبارشرح
،وختلـف ليـصلحها عليه الـسالم عليفأخذهاصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللا
ألبعـثن وليعـة بنـوا ينتـه مللئن:يقولصلى اهللا عليه وآله وسلم      اهللارسولو

.الذريةويسيباملقاتلةيقتلكنفسيرجالًعليهم

؟يعينتراهمنذرأبايا:ذرأليبعمرفقال

والعمــريــايعنيــكلــيس:-يــسمعهاهللاورســول-ذرأبــولــهقالــه
.النعلصاحببذلكيعينإمنا،صاحبك

صلى اهللا عليـه وآلـه       النيبوموافقةرضاعلىداللةبعينهاإلمضاءوهذا
.هلجةذيأصدقلقولوسلم

:النعمانالقاضيقالمث

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          اهللارسـول بـه دلمشهورأيضاخربوهذا
بغيينيكنومل،بهوعدلهبنفسهمثّلهإذوإمامتهعليه السالم   عليفضلعلى
يتقـدم أنعنـه وبلغـه صلى اهللا عليه وآله وسـلم       اهللارسولمنذلكمسعملن

جعلـه قـد صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم        اهللارسولألنعليه السالم عليعلى
مـن والعـام اخلـاص علمـه قـد ِلما،توعدهمنبهوتوعدمقامهوأقامهكنفسه
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٦٧.....................................................................................احلديثصور:الفصل الثاني

بارزوال،لهفقامحداًأيقصدملوأنه،رسولهوأمراهللاأمريفوشدتهشجاعته
.)١(دبرهوىلوالازموالقتلهإالأحداً

الثالثةالصورة* 

فمـا راعـين إالّ بـرد كـف عمـر مـن           :أبـو ذر   قـال :ما تقـدم وفيـه     عني
؟من تراه يعين:فقال،خلفي

.بن أيب طالبيما يعنيك و إنما يعين خاصف النعل عل:قلت

عليـه  علـي إىل عليـه وآلـه وسـلم    صـلى اهللا  الـنيب  فالتفت:أن قال  إىل
.)٢(هذا هو هذا هو مرتني :بيده وقالنتثلاوالسالم

الرابعةالصورة* 

أنهاهللاعبدبنجابرعنخالصتهمامردويهابنعننقالًالبدخشيقال
أووليعـة بـين يالتنتهن:وليعةلبينصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللا رسولقال

،هـذا وهوذراريكمويسيبمقاتلكميقتل،كنفسيعنديرجالًإليكمألبعثن
.ترونمنخري

.)٣(طالبأيببنعليكتفعلىوضرب

ــسائيخــصائصويف ــوى. ط٨٩صالن ــةنين ــران-احلديث روى:طه

.٣٤ح١١٢ص١ج: األخبارشرح-١
.٤٥٣ص٦ج: احلقإحقاقشرح-٢
.)خمطوط(للبدخشيالنجامفتاحكتابعن، ٤٥٣ص٦ج: احلقإحقاقشرح-٣
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:صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللارسـول قـال :قالكعببنيباُعنبسنده
فيقتـل ،مريأفـيهم ينفـذ ،فـسي كنرجـال علـيهم بعثنألوأوليعةبنولينتهني
.الذريةويسيب،املقاتلة

،خلفـي مـن حجـزيت يفعمـر وكـف الإراعـين فما:كعببنيباُقال
؟يعينمن:وقال

!وصاحبكيعينياكإ:قلت

؟يعينفمن:قال

.النعلخاصف:قلت

.النعلخيصفوعلي:قال

يعـين يـاك إ:لـه فقـال ،والًأبعمـر أاسـتهز قـد يباُوكـان :املؤلـف قال
لـه نفبـي ،ثانيـاً فاسـتفهمه ،بـه أاستهزقدنهأوعمربذلكحسأف!وصاحبك

.عليه السالمعلياًيعينصلى اهللا عليه وآله وسلمنهأاجلدوجهعلى

،نفيـع بـن زيـد عـن ٢:١٦٤النـضرة الريـاض يفالطـربي مثلـه وذكر
.املناقبيفمحدأخرجهأ:وقال

:األخرىاحلديثدالالتومن

انتـساا يفاألصـحاب بـني مـشتهرة كانت)النعلخاصف(صفةنإ-
كلمنخاليةذكرتأابدليل،عليه السالمطالبأيببنعلياملؤمننيألمري
.كعببنواُيب،الغفاريذرأيبطريقعنقيد
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عليـه  عليمبكانةمعرفةعلىكانواالوجوهمنوغريهمالصحابةكل-
.االحتراموقلةاالستهزاءليلبد،غريهومكانةالسالم

جيعـل حيـث يعلـم اهللاولكـن اإلمامـة هـي عمـر متناهـا الـيت اإلمامة-
.رسالته

صلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللارسولفامتثل،بلغتفماتفعلملوإن-
.التبليغأبلغوهذا،ذاهوهذاهو:فقالعليبيدفأخذ

صـلى  اهللارسـول فيهقوليالذيالوحيدأواألولاملوقفهذايكنومل
،واملنافقنيواملشركنيقريشوحيذرويهدد،إليكمألبعثناهللا عليه وآله وسلم   

:منهاكثريةمواقفهناكبل

صـلى  اهللارسـول قـال :قالأعنيبنيعلعنيونسعنمنيععن* 
بـه اهللايفـتح كنفسيرجالًإليكمألبعثن:الطائفألهلاهللا عليه وآله وسلم     

اذهـب :فقـال عليـا دعـا أصبحفلما،هلاالناسفتشرف،سيفهسوطه،اخليرب
.)١(الطائفإىل

بـن طلحـة أنـا :موسـى بناهللاعبيدحدثنا:قالحازمبنأمحدنع* 
عـن ،عـوف بـن الـرمحن عبدبنمصعبعن،اهللاعبدبناملطلبعن،جبري
مكـة لـه وسـلم   صلى اهللا عليه وآ   اهللارسولافتتحملا:قال،الرمحانعبدأبيه

مث،يفتحهافلم،عشرةمثاينأو،عشرةسبعفحاصرهم،الطائفإىلانصرف
فـرط لكـم إينالنـاس أيهـا :فقـال ،فهجـر نـزل مث،روحـة أو،غـدوة أوغل

.٩٥ح٣٦٨ص٥ج: الثقلنينورتفسري-١
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لتقـيمن بيـده نفـسي والـذي احلـوض موعـدكم وإن،خـرياً بعتـريت وأوصيكم
فليـضربن نفـسي كأو،مـين رجـالً إلـيكم ألبعـثن أو،الزكاةولتؤتن،الصالة
.ذراريكموليسبني،مقاتليكمأعناق

.)١(هذاهو:فقالعليبيدفأخذ،وعمربكرباأالناسفرأى:قال

الطوسـي احلـسن بـن عليبناحلسنبنحممدجعفرأيبالشيخعنو* 
سـعيد بـن معـاذ بـن حممـد حدثنا:قال،املفضلأيبعن،مجاعةأخربنا:قال

،جبـدة القرشـي املكيساريةبنزكريابنحممدناحدث:قالباجلار،احلضرمي
،خربوذبنمعروفعن،هاشمبينموىلطارقبنكثريعن،أيبحدثين:قال
صلى اهللا عليه وآله وسـلم      اهللارسولقال:قال،ذرأيبعن،الطفيلأيبعن
،الـصالة لتقـيمن واهللا،الطـائف أهـل يـا :الطـائف أهـل وفدعليهقدموقد

اهللاوحيبـه ،ورسـوله اهللاحيب،كنفسيرجالًإليكمألبعثنأو،اةالزكولتؤتن
.بالسيفيقصعكم،ورسوله

بيـد فأخـذ ،صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      اهللارسولأصحابهلافتطاول
.هذاهو:قالمث،فأشاهلاعليه السالمعلي

.)٢(قطالفضليفكاليومرأيناما:عمروبكرأبوفقال

:قـال ) يزيدبنحممد(الرفاعيهشامأيبعنصورمنبنحممدوعن* 
عبـد عـن ) أبيـه عـن (عيـسى بـن اهللاعبدعناألشعرينافعبنخالدحدثنا

.٢١ص١ج: الرازيبابويهالبنحديثااألربعون-١
.١١٩٦ح١٦٠ص٢ج: الطوسيأمايل-٢
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جرحمنهأشدأحديوممثليومالناسعلىميرمل:قال:ليلىأيببنالرمحن
صـلى  الـنيب عـن الناسوانكشفمحزةوقتلصلى اهللا عليه وآله وسلم       النيب

:يقولوهوفتركوهآله وسلم اهللا عليه و
   

:)النيبله(فقال) النيبإىل(بالسيفعليفجاء

.اذهبعلييا

.فعلألكنتما؟احلالهذهعلىاهللانيبيا:فقال

قتـل حـىت عليهمفشد-املشركنيمنعصابة-الءؤهعلىفشد:قال
.هممجاعتوفرققتالًفيهم

علـي يـا :الـنيب لـه فقـال صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         النيبإيلرجعمث
.اذهب

.احلالهذهعلىدعكألكنتمااهللانيبيا:فقال

فقتـل علـيهم فـشد -جمتمعـة أخـرى عـصابة -هؤالءعلىفشد:قال
صـلى اهللا عليـه وآلـه       للـنيب جربئيلفقالرجعمثمجاعتهموفرقمجاعةفيهم

!املواساةهليهذهإن:معهوهووسلم 

.)١(منهوأنامينإنه:صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيبفقال

حدثنا:قال) يزيدبنحممد(الرفاعيهشاميبأعنمنصوربنحممد* 

.٣٥٥ص١ج: الكويفمناقب-١
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اهللارسـول قـال :قالشيبةبينأحد) املصدق(عنالقعقاعبنعمارةعنأيب
أوالزكـاة ولتـؤتن الـصالة نلتقيم:الطائفهلألصلى اهللا عليه وآله وسلم      

.كنفسيرجالًإليكمبعثنأل

فأخـذ صلى اهللا عليه وآله وسـلم       اهللارسولصحابأبعضهلافتطاول
.هذاهو:فقالفشاهلاعليبيداهللارسول

!؟الفضليفقطكاليومرأيناما: وعمربكرأبوفقال

:هشامأبوقال

:فقـال احلـديث هـذا لـه فـذكرت احلـسن بـن اهللاعبدفلقيت:أيبقال
.)١(حقاحلديثوهذافالنبنوأولئك؟هممنأتدري

عبدبنشريكحدثنا:قالشيبةيبأبنعثمانعنمنصوربنحممد* 
علـى قـدم :قـال شـداد بـن اهللاعبـد عن:العامريعمروبنعياشعناهللا

رسولهلمفقال:قالاليمنمنتنوخآلوفدصلى اهللا عليه وآله وسلمالنيب
ولتـسمعن الزكـاة ولتـؤتن الـصالة لتقـيمن :صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       اهللا

اللهمذراريكمويسيبمقاتليكميقاتلكنفسيرجالًإليكمبعثنألأوولتطيعن
.)٢(عليبيدأخذمث.كنفسيأوأنا

هـات أميفوردتالـصحابة عـن ومسندةصحيحةكثريةرواياتوهناك
.وتعدادهابأنواعهاالبعثاتههذذكرتاملسلمنيمصادر

.٣٥٦ص١ج: الكويفناقبم-١
.٣٥٧ص١ج: الكويفمناقب-٢
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ثقيفيبنوفد: عشررابعالالحديث

ألولىاالصورة* 

عـديل :قالأو-مينرجالًإليكمألبعثنأولتسلمن:ثقيفلوفدقال
.أموالكموليأخذنذراريكموليسبنيأعناقكمفليضربن-نفسي

هلـا نـصب أوجعلـت ،يومئـذ إالاإلمـارة متنيـت مـا اهللافـو :عمـر قال
.هذاهو:يقولأنرجاءصدري

.)١(ذاهوهذاهو:فقالعليبيدفأخذفالتفت

:الترتيلشواهدصاحبوقال

:قوامألنذارإلامعرضيفيقولماكثرياًوالسالمالصالةعليهكانفقد
مقـاتليهم عنـاق أفليـضربن .كنفـسي عنديهورجالليكمإبعثنألوألتنتهن

علـي بيـد خذأفعمروأبكرباأيعيننهأالناسىأفر:قال،ذراريهموليسبني
.هذا:فقالعليه السالم

.سنادإلاصحيححديثهذا:احلاكمقال

واهليثمـي ،٦:٤١٥العمـال كـرت يفاهلنـدي املتقـي وذكره:املؤلفقال
رواه:وقـال ١٦٣صيفوذكـره .يعلـى أبـو رواه:وقـال ٩:١٣٤جممعهيف

.البزار

ج: الرزاقلعبداملصنف،١١١٠ص٣ج: االستيعاب،  ١٦٧ص٩ج: البالغةجشرح-١
.١٥٣ح١٣٦ص: اخلوارزميمناقب، ٢٠٣٨٩ح٢٢٦ص١١
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اِّـؤمنأمتنصيب: عشرخامسالالحديث

األولىالصورة* 

صلى اهللا عليه وآله وسلم     النيبمعسافرناإذاكنا:األسلميبريدةقال
فإن،متاعهتعاهدنزلنافإذا،إليهيضمهمتاعهصاحبعليه السالم   عليكان
عليـه  علـي فأقبـل ،مـرتالً فرتلنـا ،خـصفها نعـالً كانـت وإن،برمـه شـيئاً رأى

األولودخــلصـلى اهللا عليــه وآلـه وسـلم    اهللارسـول لنعــخيـصف الـسالم  
.فسلم

أمـري علـى فـسلم اذهب:صلى اهللا عليه وآله وسلم  اهللارسوللهفقال
.املؤمنني

؟!حيوأنتاهللارسوليا:فقال

.حيوأنا:قال

؟ذلكومنقال

.النعلخاصف:قال

.ذلكمثل:لهفقالالثاينجاءمث

،علـي علـى أسـلم أنفأمرين،معهمدخلفيمناأنوكنت:بريدةقال
.)١(سلمواكماعليهفسلمت

.١٠٧ص: الواعظنيروضة-١
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٧٥.....................................................................................احلديثصور:الفصل الثاني

الثانيةالصورة* 

أبـو أنبـأين :قال،صبيحبنإمساعيلحدثنا:قالاحلكمبناحلسنيعن
اكنـ :قـال األسـلمي بريدةعناجلارودأيبعنمساوربنحيىيحدثيناجلارود

عليـه الـسالم    علـي كـان وآله وسلم   صلى اهللا عليه    اهللارسولمعسافرناإذا
أوهرمهيرمشيء كاننإف،متاعهتعاهدنزلناوإذا،إليهيضمهمتاعهصاحب

أبـو فـدخل اهللارسـول بنعلعليفأقبلمرتالًيوماًفرتلنا،خصفهانعلكانت
.املؤمننيأمريعلىمسلّبكرأبايا:فقال،اهللارسولعلىبكر

؟يحوأنتاهللارسوليا:قال

.حيوأنا:قال

؟ذلكنوم:قال

.النعلخاصف:قال

صـلى اهللا   اهللارسـول فقـال ،عليـه فـسلم عليـه دخلحىتعمرجاءمث
.املؤمننيأمريعلىفسلماذهب:عليه وآله وسلم

؟حيوأنت:قال

.حيوأنا:قال

؟ذلكنوم:قال

.النعلخاصف:قال

صلى اهللا عليـه    اهللارسولعلىممعهدخلفيمنأنافكنت:بريدةقال
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كمـا فسلمتفأتيته،عليهاهللاصلواتعليعلىأسلمأنفأمرينوآله وسلم   
.عليهسلموا

.)١(مبثلهنشيطبنوعثمانمساوربنحبيبوحدثين:اجلارودأبوقال

رم.أصـلحه :مـر ألاأوالبنـاء رمو.وتفقـده بـه حتفـظ :يءالشتعاهدو
إىلحيتـاج شـيئاً رأىكـان إنأي.اهسـو حـىت وعاجلهيهإلنظر:هنبعيالسهم

صالحإلواالرموخرزهـا مثلـها عليهـا أطبـق :النعلخصفو.وأصلحههرم
.باملخصف

عليـه الـسالم   املـؤمنني ألمـري بالواليـة التبليـغ أنـواع وأصـرح أكربوهذا
.النعلخاصفهوالذي

شةعائبشهادةاإللهياالستخالف: عشرسادسالالحديث

األولىالصورة* 

شـاذان بـن عليبنحممدحدثين:قالاالختصاصيفاملفيدالشيخعن
بـن أمحـد حـدثنا :قـال تغلبالعباسأبوالنحويحيىيبنأمحدحدثنا،فقال
حـدثنا :قـال موسـى بـن حممدبنحيىيحدثنا:قالالرمحنعبدأيببنسهل
ورمـان بـن ويزيـد كيسةأيبعنالقتييباحلكمعبدعنبكرأبوقتيبةبنأمحد
وكانت) رض(سلمةأمأتتالبصرةإىلاخلروجعلىعائشةأمجعتملا:قاال
وأنتأناكنتويوم،املؤمننيأمهاتكبريةكنتأميةأيببنتيا:وقالتمبكة

.٦ح٢٨٥ص: املصطفىبشارة-١
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فـدخلنا وعمـر يستأذنأبوكفجاءكصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولمع
إنساناًلناجعلتولو،فينامقامكقدرندريالإنااهللارسوليا:فقاالاخلدر
؟بعدكنأتيه

عنهلتفرقتمبهأخربتكمولو،موضعهوأعلممكانهأعرفإينأما:قال
.مرميبنعيسىعنإسرائيلبينتفرق

ـ :لـه وقلـتِ عليـه جريئةفكنت،وأنِتأناإليهخرجتخرجاافلمنم
؟هلمجاعالًكنت

.النعلخاصف:فقال

صـلى اهللا عليـه وآلـه       اهللارسـول نعـل يـصلح طالبأيببنعليوكان
.اتسختإذاثيابهويغسل،خترقتإذاوسلم

؟علياًإالأرىما:فقلِت

.ذاكهو:فقال

؟عائشةياهذاأتذكرين

.)١(نعم:قالت

:األعشىلوقذلكوجيسد
  )٢( 

.٢٨٩ص٦ج: املرامغاية، ١١١ص: فيداملللشيخاالختصاص-١
.٣٧٣ص٤ج: الطوسيللشيخالتبيان-٢
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الثانيةالصورة* 

:لعائشةقالت،سلمةأمعن

سفريفصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولمعوأنتأناكنتأذكرك
،فيخصفهاصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولنعلييتعاهدعليوكان،له

ظـل يفوقعـد خيـصفها يومئذفأخذهانعللهفنقبت،فيغسلهاأثوابهويتعاهد
حيدثانهودخالاحلجابإىلفقمناعليهفاستأذناعمرومعهأبوكوجاء)١(مسرة
أعلمتنـا فلـو ،تـصحبنا مـا قدرندريالإنااهللارسوليا:قاالمث،أرادافيما
.مفزعاًبعدكلناليكونعلينايستخلفمن

تفرقـت كمـا عنهلتفرقتمفعلتولو،مكانهأرىقدإينأما:هلمافقال
.عمرانبنهارونعنإسرائيلبنو

صلى اهللا عليه وآله وسـلم   اهللارسولإىلخرجنافلما،خرجامثفسكتا
!؟عليهممستخلفاًاهللارسولياكنتنم:امنعليهأجرأوكنتلهقلت

.النعلخاصف:فقال

؟علياًإالأرىمااهللارسوليا:فقلتعلياًإالأحداًنرفلمفرتلنا

.ذاكهو:فقال

.)٢(ذلكأذكرنعم:عائشةلتفقا

.٩١ص٣ج: البحرينجممع. الطلحشجرمن: امليمبضمالسمر-١
ــرح-٢ ــجش ــة ــائل، ٢١٨ص٦ج: البالغ ــضىرس ــاج، ٦٨ص٤ج: املرت ١ج: االحتج

.٢٤٤ص
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الغفــاريذرأيبعــن،عمــرأيبزاذانعــنرويمــاذلــكويفــسر
:قال

:فقالالغرقدببقيعوهوصلى اهللا عليه وآله وسلم اهللارسولمعكنت
القـرآن تأويلعلىبعديمنالناسيقاتلرجالًفيكمإن،بيدهنفسيوالذي

قتلـهم فيكرباهللاإالإلهالأنهدونيشوهم،ترتيلهعلىاملشركنيقاتلتكما
موسـى سـخط كمـا عملهويسخطوا،اهللاويلعلىيطعنواحىت،الناسعلى
الغـالم وقتـل الـسفينة خـرق وكـان ،اجلـدار وأمـر الغـالم وقتل،السفينةأمر

أيببـن علـي بالرجـل أراد،موسـى ذلـك وسـخط ،رضـى هللا،اجلداروإقامة
.)١(عليه السالم طالب

قد أرى مكانه ولـو  إني(:صلى اهللا عليه وآله وسلم اهللا سولروجواب
يعين أنّ املقصود هو رجل ثالث غري أيب بكـر وعمـر     وهذا)فعلت لتفرقتم عنه  

فهمـا مـن مجلـة املتفـرقني        ) لتفرقتم(بدليل خطابه هلما    عليه السالم عليوهو  
.عن هذا اخلليفة

صـلى اهللا عليـه   اهللارسـول أنهما مل يكونا خلفـاء :تكون النتيجة وعليه
وقد شبه هـذا  .بل مها من مجلة من سيفترق عن اخلليفة الشرعي         ،وآله وسلم 

.عن هارونلالتفرق بتفرق بين إسرائي

:الصدرباقرحممدالشهيدالسيدوقال

صـلى اهللا عليـه وآلـه    اهللارسـول فيما يروى عـن اخلليفـتني يف أيـام      جند

.١١٣ص١ج: الغمةكشف، ٧٨ح٨٨ص: اخلوارزميمناقب-١
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شـيء   يف نفسيتهما، وأما كانـا يفكـران يف       سياسي   هوىيدل على    ماوسلم
.على أقل تقدير

:قالصلى اهللا عليه وآله وسلمأن ر سول اهللا    العامةورد يف طرق     فقد
.كما قاتلت على ترتيلهالقرآنمنكم من يقاتل على تأويل إن

.أنا هو يا رسول اهللا:أبو بكرفقال

.ال:قال

؟أنا هو يا رسول اهللا:عمرقال

.يعين علياً-خاصف النعل ولكن،ال:قال

صلى اهللا عليه وآله    اهللا رسولوفاة   عدالتأويل إمنا تكون ب    علىواملقاتلة
فتلهف كل من أيب بكر وعمر على ،يكون أمري الناسأنال بد واملقاتلوسلم

هلمـا يف  القتال على الترتيـل كـان متيـسراً   أنأن يكون املقاتل على التأويل مع    
يشاركا فيه بنصيب قد يدل على وملصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولأيام 

.)١(ذلك اجلانب الذي حناول أن نستكشفه يف شخصيتهما
   

   

  )٢( 

.٨١ص: التاريخيففدك-١
.١٧٠ص١ج: القرشيمهدي، خلفائهمعاألعظمالرسول-٢
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االستخالفأحاديثمن

األولىالصورة* 

صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      اهللارسولمعكنت:قال،مسعودابنعن
؟تتنفسلكمااهللارسوليا:فقلت،الصعداءفتنفسأصحروقد

.نفسيإيلّنعيتمسعودابنيا:قال

.اهللارسوليااستخلف:قلت

؟من:قال

.تنفسمثفسكت،بكرأبا:قلت

؟اهللارسولياتتنفسأراكيلما:فقلت

.نفسيإيلّنعيت:قال

؟اهللارسولياأستخلف:فقلت

؟من:قال

.تنفسمثفسكت،اخلطاببنعمر:قلت

؟اهللارسولياتتنفسأراكمايل:فقلت

.نفسيإيلنعيت:قال

.استخلفاهللارسوليا:فقلت

؟من:الق
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.طالبأيببنعلي:قلت

.)١(اجلنةليدخلنكمفعلتموهلئنواهللا،أبداًإذاتفعلوهلنأوه:قال

الثانيةالصورة* 

املعـايل أبـو الـسيد ديجـ أنبأنا،عمربنسهلبناهللاهبةحممدأيبعن
احلـافظ اهللاعبدأبواحلاكمأنبأنا،البسطامياحلسنبنحممدعمرأيببنعمر
إبـراهيم بـن إسـحاق أنبأنـا ،مبكـة اآلدمـي علـي بـن حممـد اهللاعبـد أبوأنبأنا

بـن اهللاعبـد عـن ،مينـا عـن ،أبيـه عن،مهامبنالرزاقعبدأنبأنا،الصنعاين
:قـال .اجلـن وفـد ليلةصلى اهللا عليه وآله وسلم    النيبمعكنا:قال،مسعود
؟اهللارسولياشأنكما:فقلت،فتنفس

.نفسيإيلنعيت:قال

.فاستخلف:قلت

؟من:قال

.بكرأبو:قلت

أنـت بـأيب شـأنك مـا :فقلـت ،تـنفس مثسـاعة مضىمثفسكت:قال
؟اهللارسولياوأمي

.مسعودابنيانفسيإيلنعيت:قال

١ج: السمطنيفرائد،  ١٥٤ص١ج: الغمةكشف،١٢٤ح١١٤ص: اخلوارزميمناقب-١
.٢٠٩ح٢٦٧ص
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٨٣.....................................................................................احلديثصور:الفصل الثاني

.فاستخلف:قلت:قال
؟من:قال

.عمر:قلت
؟شأنكما:قلت:قال،تنفسمثساعةمضىمثفسكت:قال
.مسعودابنيانفسيإيلنعيت:قال
.فاستخلف:قلت:قال
؟من:قال

.طالبأيببنعلي:قلت
.)١(أكتعنيأمجعنياجلنةليدخلنأطاعوهلئنبيدهنفسيوالذيأما:قال

الثالثةالصورة* 

اهللاعبـد بـن حممـد حـدثنا ،أمحـد بنسليمانحدثنا:قالنعيمأيبعن
يعلـى بـن حيـىي حـدثنا ،البجلـي بردةأيببننياحلسبنعليحدثنااحلضرمي
مــرةأيبعــن،مــسلمبــنســعيدحــدثنا،صــبيحبــنحــربعــن،األســلمي
إىلاحلديثفساق.مسعودبناهللاعبدعن،اجلديلاهللاعبدأيبعن،الصنعاين

.يوافقهملإنهفرأيتعينفأعرض،بكرأباتستخلفأال:قالأن
.عمرفتستخلأالاهللارسوليا:قلت

، ١٠٩٤ح٥٨٢ص٢ج: للكــويفاملــؤمننيأمــريمناقــب، ٤٢١ص٤٢ج: دمــشقتــاريخ-١
ــة، ٢٠٦٤٦/ ٣١٧/ ١١: الــرزاقلعبــداملــصنف، ٩٩٧٠/ ٦٨/ ١٠: الكــبريعجــمامل البداي

بــشارة ، ٦١٧/ ٣٠٧: للطوســياألمــايل، ٢/ ٣٥: للمفيــد األمــايل؛٣٦١/ ٧: والنهايــة
.٦٣/ ٣: آشوبشهرالبناملناقب، ١٠/ ٥٢: منقبةمائة، ٢٠٣: املصطفى
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تـستخلف أالاهللارسـول يـا :قلـت ،يوافقـه ملأنهفرأيتعينفأعرض
.علي

اجلنــةأدخلكــموأطعتمــوهبــايعتموهلــوغــريهإلــهالوالــذيذاك:قــال
.)١(أكتعني

الرابعةالصورة* 

،مـسعود بـن اهللاعبـد عـن ،بإسناده،السهمياحلميدعبدبنحممدعن
.الصعداءفتنفس،يه وآله وسلمصلى اهللا علاهللارسولعندكنت:قال

؟اهللانيبيا،مالك:فقلت

.نفسيإيلنعيت:فقال

.اهللارسولياعليناتستخلفأال:قلت

؟من:قال

يقـول الذلـك كل.والزبري،وطلحة،وعثمان،وعمر،بكرأبافذكرت
.عليه السالمطالبأيببنعليذكرتحىتشيئاً

:وقال،إيلونظررأسهفرفع

اجلنـة ليـدخلن وأطـاعوا لـه مسعـوا لـئن مسعودبنيابيدهنفسيوالذي
.)٢(أكتعنيأمجعني

.٢٠٤ص١٥ج: احلقإحقاقشرح، مبصرةالسعادمطبعةللشبلي٥٢: املرجانأكام-١
.٥٨٩ح٢٧٩ص٢ج: األخبارشرح-٢
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٨٥.....................................................................................احلديثصور:الفصل الثاني

:جبريابنقال

)اخلالفة(لفظظاهرألن،غريهحيتملالجلينصباخلالفةالنصوهذا
يقتـضي وإمنـا ،إليـه كـان مـا مجيـع يفاملـستخلف مقـام قاممنهوالعربيف

كقوله،الكالمعلىتدخلبإضافاتوالاألحبعضيفواخلالفةاالستخالف
رِين قَوٍمذُريةِمنأَنشَأكُممآَ {:تعاىل { :تعاىلوقوله)١(}آخـ ـوهالَّـذِي و
:زهريوكقول،)٢(}خِْلفًَةوالنهاراللَّيلَجعَل

   

.)٣(ذكرتهمايقتضيالعربيفقفاإلطالوإال

الخامسةالصورة* 

رسوليا: قالوا: قالاليمان،بنحذيفةعنالطالب،كفايةكتابويف
بكـم يسلكمهديا،هادياجتدوهعلياتولواان: فقال؟علياتستخلفأالاهللا

.)٤(املستقيمالطريق

السادسةالصورة* 

وهيـب بـن اهللاعبـد ثناأمحدبنسليمانحدثنا:قال:األولياءحليةيف
عـن اجلنـدي شيبةأيببنالنعمانثناالرزاقعبدثناالسرىأيبابنثناالغزي

.١٣٣: األنعامسورة-١
.٦٢: الفرقانسورة-٢
.٣٤٩ص: اإلميانج-٣
.٦٤ص١ج: األولياءحلية، ٤٦ص: للقمياألربعنيكتاب-٤
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رسـول قال:قالحذيفةعنيثيعبنزيدعنسحاقإأيبعنالثوريسفيان
جتـدوه فـاعلني أراكـم وماعلياًتستخلفواإن:صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللا

.)١(البيضاءاحملجةعلىكمحيمل،مهدياًهادياً

السابعةالصورة* 

:قال،البزازعن
:قَالَ،الْيماِنبنيحيىأَخبرنا:قَالَ،الْكُوِفيوضاٍحبناِهللاعبدحدثَنا

،عنـه هاللَّرِضيحذَيفَةَعن،واِئٍلأَِبيعن،الْيقْظَاِنأَِبيعن،شِريكأَخبرنا
؟علَيناتستخِلفأَال،اِهللارسولَيا:قَالُوا:قَالَ

،الْعذَابعلَيكُمينزلْخِليفَِتيفَتعصونَعلَيكُماستخلَفْتِإِنِإني:قَالَ
،بدِنـهِ ِفـي ضـِعيفًا تِجـدوه تـستخِلفُوه ِإنْ:قَالَ؟بكٍْرأَباتستخِلفأَال:قَالُوا
قَِويـا تِجدوهتستخِلفُوهِإنْ:قَالَ؟عمرتستخِلفأَال:قَالُوا،اِهللاأَمِرِفيقَِويا
تـستخِلفُوه ِإنْ:قَـالَ ؟عِليـا تـستخِلف أَال:قَـالُوا ،اِهللاأَمِرِفيقَِويا،بدِنِهِفي

لَنلُواوفْعتلُكسيِبكُمالطَِّريقوهِجدتاواِدياهِديه٢(م(.

واملـصادر الكتـب بطـون تمـأل االسـتخالف رواياتمنالكثريوهناك
.اإلسالمية

   

   

.٦٤ص١ج: األولياءحلية-١
.٢٨٩٥ح٣٦٢ص٤ج: البزازمسند-٢
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عليه السالماِّـؤمنأمعن: عشرسابعالالحديث

األولىالصورة* 

عليـه  املؤمننيأمريرجلأتى:قالذكرهرجلعنفضالةبناملباركعن
،هـالين أمـراً الواقعـة هـذه يفرأيتاملؤمننيأمرييا:فقال،اجلملبعدالسالم

مـشركاً فـيهم فأعرال،فأتتقدونفس،زالتقدوجثة،بانتقدروحمن
وإن،بالتوبـة نتلقـى فهـذا شـراً يـك إنهذامنجيللينممااهللافاهللا،تعاىلباهللا
.منهازددناخرياًيك

تنفـع فأنـت ؟لـك عرضتأفتنة،عليهأنتالذيهذاأمركعنأخربين
؟اهللارسولبهخصكشيء أمبسيفكالناس

مـن ناسـاً إن،حدثكأإذن،أنبئكإذن،أخربكإذن:عليه السالم فقال
أليبقـالوا مث،وأسـلموا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      اهللارسولأتوااملشركني

قومنـا نـأيت حـىت صلى اهللا عليه وآله وسـلم     اهللارسولعلىلنااستأذن:بكر
.نرجعمثأموالنافنأخذ

،هلمفاستأذنصلى اهللا عليه وآله وسلم   اهللارسولعلىبكرأبوفدخل
؟الكفرإىلاإلسالممنأنرجعاهللارسوليا:عمرفقال

فيـأتوا ينطلقوا،عمرانياعلمكوما:صلى اهللا عليه وآله وسلم    فقال
.قومهممنمعهممبثلهم

الـنيب علـى هلـم يـستأذن أنفـسألوه املقبـل العـام يفبكرأباأتواإممث
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اهللا صـلى   اهللارسـول فغـضب ،قولـه مثـل :فقـال عمروعنده،هلمفاستأذن
رجـالً علـيكم اهللايبعـث حىتتنتهونأراكمماواهللا:قالمثعليه وآله وسلم  

.الشرودالغنماختالفعنهفتختلفوناهللاإىليدعوكمقريشمن

.ال:قال؟هوأنااهللارسولياوأميأيبفداك:بكرأبولهفقال

؟اهللارسولياهوفمن:عمرقال

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللاولرسـ نعـل أخـصف وأنـا إيلّفأومى
ومـربئ ،وصـاحيب ،وأخـي ،عمـي ابـن ،عنـدكما النعـل خاصفهو:وقال
مـن النـاس ومعلـم ،رسـااليت عـين واملبلغ،وعدايت،ديينعينواملؤدي،ذميت

.يعلمونالماالقرآنتأويلمنومبينهم،بعدي

.بقيتمااملؤمننيأمريياذامنكاكتفي:الرجلفقال

مـن علـى بعـد فيماعليه السالم  عليأصحابأشدالرجلذلكفكان
.)١(خالفه

أنصـراحة نفـت :وإثبـات نفـي علىصراحةاجتمعتنصوصوهذه
الرسـول بعـد الـداعي أنصـراحة وأثبتـت ..عمـر أوبكـر أبوالداعييكون

هـذه وجـود وبعـد عليـه الـسالم  علـي اإلمـام هـو صلى اهللا عليه وآله وسلم    
.املتكلمنيمداخالتإىلللرجوعمسوغفالاملتضافرةاملوثقةالنصوص

:الشريفاحلديثهذادالالتومن

.٢٥٠-٢٤٩ص١ج: االحتجاج-١
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.اإلهليةالرسالةآفاقتوسيعيفاحملمديةللقيادةالفكريالبعد

الـساحة قـدس حمـضر علىالثايناخلليفةجتاوزاتوتعددتكراريالحظ
صـلى اهللا   الرسـول بغـض إىلتأديتالـ وجاهليتهمجهلهمبسبب،احملمدية

.عليه وآله وسلم

كـبرية بـشارة ذاتـه حبـد وهذا،تعاىلاهللايبعثهبرجلليتمسكواحتذيرهم
.اإلسالميةلألمة

.للمتجاوزينمباشرةخصوصيةفيهالتحذير

كلعلىبالغةحجةهذاويف،اهللانيبلسانعلىاهللاويلصفاتإعالن
.املسلمني

اِّـناشدة: عشرثامنالالحديث

الصورة األولى* 

:عليه السالمأمري املؤمننيقول
:صلى اهللا عليه وآله وسلم  قال فيه رسول اهللا    حدأاهللا أفيكم    نشدتكم

.على الترتيلقاتلتفيكم من يقاتل على التأويل كمانإ
؟هونرسول اهللا ميا:قالوا
.غريي.النعلخاصف:قال

)١(الاللهم:قالوا

.٤٩ح٣٥٥ص: املسترشد-١

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


علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم..................................................٩٠

كلـها النعـل خلـصف املتـضمنة األخبـار هذهويف:ياملاحوزالشيخقال
.)١(لإلمامة)السالمعليه(استحقاقهعلىداللة

)الـشرود الغـنم اخـتالف عنـه افولختافـ (احملمديـة النبـوءة حتققتوهنا
فـاكتفوا يذكرهمعليه السالم املؤمننيأمريوأخذ)النعمإجفالعنهاجفلوأو(

.!؟فقطبكلمتنيجواباً

:الشريفالنعلمثاليفاملدينوممعصإلبنو
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

  )٢( 

.٢٤٢ص: للماحوزياألربعنيكتاب-١
.٤٣٧: دواوين الشعر العريب على مر العصور-٢
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الثالثالفصل
الوحيداحلاضر
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٩٣

الوحيدالنعلخاصف
غـري صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم        برسولخيتصأنشخصألييكنمل

،الـسماء مـن بـأمر االختـصاص هـذا هروظاعليه السالم    طالبأيببنعلي
حـصل مـا وهذا،لنفسهصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولاختصهولذلك

وفـاة يـوم إىلكفالتـه حـني مـن أي،عليـه الـسالم   املـؤمنني أمـري حياةكليف
:بهاختصهماضمنومنصلى اهللا عليه وآله وسلم الرسول

هارونمبرتلةمينأنت(:ملرتلةاحديثيفصلى اهللا عليه وآله وسلم      قوله
.)بعدينيبالأنهإالموسىمن

.)منكوأنامينأنت(:صلى اهللا عليه وآله وسلموقوله

! ؟علـي مـن تريـدون مـا :للمغرضنيصلى اهللا عليه وآله وسلم    وقوله
.منهوأنامينعلي

يأكـل إليـك اخللقبأحبائتيناللهم(:صلى اهللا عليه وآله وسلم  وقوله
.)املشويالطائرهذانممعي
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أمـري هـو اآلنعلـي يـدخل منأول(:صلى اهللا عليه وآله وسلم    وقوله
كـثري وغريهـا .)احملجلـني الغـر وإمـام الوصـيني وخامتاملسلمنيوسيداملؤمنني

.جداً

أيمـن األثـرة يقبـل ملأنـه صلى اهللا عليه وآله وسـلم    عنهوردولذلك
:بقولهيعلىأيبمسنديفدوركماعليه السالم عليمنإالأحد

علـي بـن عمـر حـدثنا :قـاال وإسحاقاملقدميبكرأيببنحممدحدثنا
اهللاعبـد عـن اهللاعبيـد بنعاصمعنيساربنامنظورآلموىلعمروحدثنا

يطـوف كـان صلى اهللا عليه وآله وسـلم       النيبأن:أبيهعنربيعةبنعامربن
الـنيب نعليفيشدهفذهبنعلهمنشسعاًرجلٌفأخرجهشسعفانقطعبالبيت

.)١(األثرةأحبوالأثرةهذه:وقالفانتزعهاصلى اهللا عليه وآله وسلم 

يـصلح أنأحـد أليصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          اهللارسوليقبلوال
أبـو روى،خاصـة عليه الـسالم  طالبأيببنلعليإال،انقطعإذانعلهشسع
عـن اهللاعبيدبنعاصمعنقيسبنعمروحدثنا:مسندهيفالطيالسيداود
صـلى اهللا عليـه وآلـه       النيبمعكنت:قالأبيهعنربيعةبنعامربناهللاعبد

.أصلحهناولين:فقلتشسعهفانقطعتالطوافيفوسلم 

.األثرةأحبوالةأثرهذا:قال

يفشـاة بـذبح أصـحابه أمـر ملاصلى اهللا عليه وآله وسلم  عنهرويوما

غـريه علـى صـاحبك تـؤثر أن: واألثرة،٧٢٠٤ح١٦٢ص١٣ج: املوصلييعلىأيبمسند-١
.٣٨/ ١ج: املنجد: انظر. بهختصهبالشيء
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.نكفيكحنناهللارسوليا:قالوالهسفر

أكرهولكين،تكفونينأنكمعلمتقد:صلى اهللا عليه وآله وسلم   فقال
.)١(أصحابهبنيمتميزاًيراهأنعبدهمنيكرهاهللافإن،عليكمأمتيزأن

اهللارسـول بـه الكتفىكافيهعليه السالم   طالبأيببنعليكانلوأما
.صلى اهللا عليه وآله وسلم

عـين يبلـغ ال(:صلى اهللا عليه وآله وسلم  قولهمعىنمصاديقمنذاوه
.)مينرجلأوأناإال

ماكليتابعكانإذ،نتصورمافوقعليه السالم علياًأناألمروحقيقة
األسـلمي بريـدة عنوردحيث،صلى اهللا عليه وآله وسلم   اهللارسولبيتعلق

عليـه  علـي كـان عليه وآله وسـلم      صلى اهللا النيبمعسافرناإذاكنا:قالأنه
يرمهشيئاًرأىفإن،متاعهتعاهدنزلنافإذا،إليهيضمهمتاعهصاحبالسالم  

.)٢(خصفهانعلكانتوإن،رمه

:االحتجاجيفالطربسيوذكر

صـلى  اهللارسولثوبيتعاهدعليه السالم   طالبأيببنعليكانوقد
ذلـك قبـل فـدخل ،منـها وهـي مـا حويـصل وخفهونعلهاهللا عليه وآله وسلم     

.)٣(البيتخلفخيصفهافهوحضرميةوهياهللارسولنعلفأخذ

.٧٢ص١ج: بالوفياتالوايف-١
.١٠٧ص:  الواعظنيروضة-٢
.٢٤٣ص١ج: االحتجاج-٣
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علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم..................................................٩٦

:اللغةيفاخلصف

خيصفقاعدوهو(:وفيه،واجلمعالضم:األثريابنقالكماواخلصف
.)١()النعلخاصف(عليذكريفاحلديثومنه،خيرزهاكانأي)نعله

.)٢(طاقعلىطاقاًتأطبقإذا:نعليخصفت:الطرحييوقال

،النعـل خـصف ومنه،واجلمعالضمأصله:واخلصف:الطربسيوقال
صـلى اهللا عليـه     الـنيب قـول ومنـه .النعلبهخيصفالذياملثقب:واملخصف
.)٣(عليه السالمعلياًيعين)احلجرةيفالنعلخاصفلكنه(:وآله وسلم

:الربوجرديالسيدوقال

،واخلـصيف )النعلخاصف(ليه السالم ععليحديثومنه:اخلاصف
،خرزـا ضرببابمنالنعلوخصفت،بهلصاقهإويءالشإىليءالشضم

.)٤(وامللصقالوصالهوواخلاصف

لهيئويهخيدمهمنلهكانصلى اهللا عليه وآله وسلم النيبأنالعلممع
حملمـد أنـا :عليـه الـسالم   يقـول كمـا لـه كـان اًعليولكن،اجاتهيواحتطلباته

.)٥(حممدعبيدمنعبدوأناالضوءمنكالضوء

.٣٨ص٢ج:  احلديثغريب-١
.٦٥٥ص١ج:  البحرينجممع-٢
.٢٣٣ص٤ج: البيانجممعتفسري-٣
.١١٠ص٢ج: املقالطرائف-٤
.٢١٨، ٢ج: اخلصائص الفاطمية-٥
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٩٧...................................................................................الوحيداحلاضر: الفصل الثالث

خدم،األبديةوالنبوة،احملمديةاحلقيقةخدم،املخدومونعماخلادمفنعم
.األوصياءخامتمقامإىلليصل،األنبياءخامت

تـشاكل مـن منبعـث ربـاين بـأمر إنـساين حبعنأبداًنقرأأونسمعومل
امللكـات وتناسـب السجاياوجتانسفاتالصومتاثلاألخالقوتشابهالنفوس

،الــدموعواشــتراك،القلــوبومعانقــة،األجــسادوتقــارباألرواحوتعــارف
ــشهيقيفواالحتــاد وانتقــال،واحلمــالتالــسلمعنــدواالشــتياق،والــزفريال

وعلـي حممـد الـنيب بـني حـصل مـا إالاثننيبني،البناتطريقعناألصالب
.املعجزاتصاحب
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١٠١

صلى ا عليه وآله وسلم الرسولاملقدسالنعللون

األصـفر اللـون هـو صلى اهللا عليه وآله وسلم   اهللارسولنعللونكان
علـيهم  اهلـدى أئمـة عـن صـحيحة رواياتفيهوردتحيث،األبيضواللون

الباقيـة واأللـوان ،اإلنـسان علىأثريتمنالعلميةالناحيةمنونللَّوملاالسالم  
:لبسهاعنالنهيفيهاوردفقدواألبيضاألصفرغري

عـن البختريأيبعن،عليبنحممدعن،اهللاعبدأيببنأمحدعن* 
حـىت سـرور يفكـان صـفراء نعـالً لـبس مـن :قـال عليه الـسالم  اهللاعبدأيب

.)١(يبلها

نعـالً لـبس من:قاللسالمعليه ا جعفرأيبعن،اجلعفيجابروعن* 
:يقـول وجـلّ عـز اهللاألن،عليـه دامـت مـا سـرور يفينظـر يـزل مل،صفراء

عـن : ١٠٦١٢ح٢٦٣ص١٠ج:للطـرباين الكـبري املعجمويف،  ٥ح٤٦٦ص٦ج:الكايف-١
.البسهادامماسروريفيزلملصفراءنعاللبسمن: قالعباسابن
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.)١(}الناِظرِينَتسرلَّونُهافَاقِعصفْراء{

عـن ،اهلمـداين عليبنحممدعن،عيسىبنحممدعن،سهلوعن* 
فقلـت :قـال -حـديث يف-عليـه الـسالم     اهللاعبدأيبعن،سديربنحنان

:خـصال ثـالث فيهـا فـإن بالصفراءعليك:فقال؟النعالمنألبسفما:له
.)٢(النبينيلباسمنذلكمعوهي،اهلموتنفي،الذكروتشد:البصرجتلو

:فيهوردفقدواألبيضاألصفراللونغريالنعاللبسكراهةأما

،مـد حمبـن أمحدعنأصحابنامنعدةعن:قالالكليينالشيخعن* 
بعـض إىلنظرأنهعليه السالم اهللاعبدأيبعن،ذكرهعمن،حمبوبابنعن

تـضر أـا علمتأماالسوداءوللنعلمالك:فقالسوداءنعلوعليهأصحابه
اختالإالأحدلبسهاوما؟غريهامنالثمنبأغلىوهيالذكروترخيبالبصر

.)٣(فيها

أيبعـن ،الـسياري نعـ ،أمحـد بـن حممـد عـن ،حيـىي بـن حممـد عن* 
علىدخلت:قالالصرييفسديرعن،دكنيبنالفضلعن،اخلواصسليمان

.٦٩: البقرةسورة، ٦ح٤٦٦ص٦ج: الكايف-١
.٣ح٦٩ص٥ج: الشيعةوسائل-٢
.١ح٤٦٥ص٦ج: الكايف-٣

يفيتجـسد بـل ، الوجـوه يفحبقيقتـه يتجـسد ال) البيـاض (يقابـل الـذي ) االسوداد(أنالطبيعيمن
املبالغـة و. الفنيـة املبالغةعنصرعلىتتوكأأاهيللصورةالفنيةاألمهيةأنإال، اللون)قتامة(

ضـراوة أكثـر وهـي النفـسية الزاويةمنحقيقةأشدهوماتعينبل، الشيءحقيقةعدمتعينال
. )١٠صالقـرآن سـور يففنيـة دراسـات (الوجـه علـى منـها املـنعكس ألسـود االلونجمردمن

.تكربأي: واختال
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النعـل هـذه مـا سـدير يـا :فقـال بيـضاء نعـل وعليعليه السالم   اهللاعبدأيب
؟علمعلىاحتذيتها

.فداكجعلتواهللاال:قلت

مـاالً يكتـسب حـىت يبلـها ملبيضاءلنعلقاصداًالسوقدخلمن:فقال
.حيتسبالحيثمن

مائـة اكتـسب حـىت النعـل تلكيبلملأنه:سديرأخربين:نعيمأبوقال
.)١(حيتسبالحيثمندينار

،األلـوان مـن غـريه علىاألصفراللونذوالنعلتقدميمنالبدولذلك
اجلهــازيفالنــشاطيبعــثاألصــفراللــونأنالعلميــةالتجــاربأثبتــتوقــد

.)٢(العصيب

البياض،البسوا«:قولهصلى اهللا عليه وآله وسلم   اهللاولرسعنوورد
.)٣(»موتاكمفيهوكفِّنواوأطهر،أفضلفإنه

.٣ح٤٦٥ص٦ج: الكايف-١
.٦٢ص: قرقوزأمحد-الكرميالقرآنيفالطبمع-٢
ــال،٣٤ص٤ج: الترمــذيســنن-٣ ــاينق ــرقمصــحيح: األلب ــاِمعصــحيحيف)٣٧٠٠(ب . اجلَ

؛الرؤيـة فيهـا وتتـضح تـستنري لكـي يكفيهاضوءأقل؛األبيضباللوناملطليةالغرفةأنمعروف
وتتـضح تـستنري حـىت اإلضـاءة مـن ذلـك أضعافإىلحتتاجفإا؛األسودباللوناملطليةخبالف

الـضوئية األشـعة ويبعثـر ويفـرق يعكـس األبـيض اللـون أنهـو ذلـك يفوالسبب؛الرؤيةفيها
ـا وحيـتفظ وجيمعهـا عليهالساقطةاألشعةفيمتصاألسوداأم؛الغرفةيففتنتشرعليهالساقطة

.وتنتشرتتفرقيدعهاوال
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١٠٤

املقدسالنعلنوع
صلى اهللا عليـه وآلـه     اهللارسولأنالصحيحةالرواياتيفوردماظاهر

حـضرمية كانتنعلهأنالرواياتبعضففي،النعلمننانوعلهكانوسلم  
.سبتيةبأاوصفتاآلخرالبعضويف

أتذكرين:هلاقالت،عائشةعنهااهللارضيسلمةأمتذكرييفورداألول
يعـوده أبوكفأتاهفيهقبضالذيصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولمرض
صلى اهللا عليه وآله وسـلم   اهللارسولثوبيتعاهدعليكانوقد،عمرومعه
اهللارسـول نعـل فأخـذ ذلـك قبـل فدخل،منهاوهيماويصلحوخفهونعله

خلـف وجلـس -حـضرمية وكانـت -خيـصفها صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         
؟أصبحتكيفاهللارسوليا:فقاالهلمافأذنعليهفاستأذنا،الباب

.اهللاأمحدأصبحت:قال

.املوتمنبدما:قاال

.منهالبدأجل:قال

؟حداًأاستخلفتفهلاهللارسوليا:قاال
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.النعلخاصفإالفيكمخليفيتما:فقال

رسـول نعـل خيصفوهوعليه السالم    طالبأيببنبعليفمرافخرجا
.صلى اهللا عليه وآله وسلماهللا

:االحتجاج

صـلى  اهللارسولثوبيتعاهدعليه السالم طالبأيببنعليكانوقد
فأخذذلكقبلخلفدمنهاوهيماويصلحوخفهونعلهاهللا عليه وآله وسلم     

.)١(البيتخلفخيصفهافهوحضرميةوهياهللارسولنعل

كانـت صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          نعلـه إن:الفائقيفالزخمشريقال
،وسـطها وهـو ،اخلـصر مـستدقة ،عقـب هلـا مـصرياً أي،ملسنةخمصرةمعقبة
.)٢(اللسانشكلعلىأعالهمنمرققته،الصدرخمرطة

:الشرحيفالتربيزيوقال

كانإذا،خمصرةنعل:يقالحضرموتإىلنسبهاالنعالباحلضرميةيعين
وكـانوا ،األصابعيليالذيطرفهامنتستدقكانتإذاوملسنة،خصرانهلا

.)٣(النعالخمصريلبسمنميدحون

.٢٤٣ص١ج: االحتجاج-١
امللـسن : احلضرميالنعل: وغريهآباديالفريوزقال،  ٣٨٧ص٢ج: احلديثغريبيفالفائق-٢

.)١٣٧ص١٢ج: العربلسان، ٩٧ص٤ج: احمليطالقاموس(
يفميـشي كـان أنـه : عمـري بـن مـصعب حـديث ويف. ملـسن : أيحـضرمي عـل ون: الزبيـدي وقال

.)١٥٤ص١٦ج: العروستاج(ااملتخذةحضرموتإىلاملنسوبةالنعلهو، احلضرمي
.الوسطيفدقةهلاأيخمصرةنعلهوكانت، الوسطمستدقةأي: خمصرة-٣
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وطرفـاه وسـطه يساوىالذيأي،املالسةمنامللس:النسخبعضويف
.خمصراًيكونوال

،ملـسنة كانـت نعلهإن:فيهالنهايةيفقال،بالنونامللسن:هابعضوىف
ولـساا ،لـسان هلاجعلاليتهي:وقيل،اللسانشكلعلىدقيقةكانتأي

.)١(مقدمهايفالناتئةاهلنة

:سبتيةبأاوصفهامنومنهم

:األخالقمكارم

:)صلى اهللا عليه وآله وسلمنعلهيف(باب:الطربسيالشيخقال

خمـصرة وكانـت بقبـالني الـنعلني يلبسصلى اهللا عليه وآله وسلم     كانو
وكـان ،مبلـسنة ليـست مـستوية ،)٢(العقبمقدميليمماالتخصريحسنةمعقبة
.قليالاخلارجيءالشموضعيفيكونمامنها

بـدأ لـبس إذاوكـان ،شـعر هلـا لـيس الـيت الـسبتية يلـبس ماكثرياًوكان
.اليسرىببدأخلعوإذاباليمىن

واحـدة يلـبس أنكراهـة مجيعـاً وتركهـا مجيعاًالنعلنيبلبسيأمروكان
.أخرىدون

.)٣(ضربكلمناخلفافمنيلبسوكان

.٢٤٩ص٤ج: األثريالبناحلديثغريبيفالنهاية-١
.٢٤٩ص٤ج: األثريالبناحلديثغريبيفلنهايةا-٢
.٣٧: األخالقمكارم-٣
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:أمحدمسند

أيببـن سـعيد حـدثين اهللاعبيـد عـن حيـىي ثنـا أيبحدثيناهللاعبدحدثنا
رأيتـك خـالل أربـع :عمـر البـن قلـت :قالجريجابنأوجريجعنسعيد

.يصنعهنأحداًأرملصنعهنت

؟هيما:قال

الـركنني هـذين تـستلم ورأيتـك ،السبتيةالنعالهذهتلبسرأيتك:قال
،الغــرزيفرجلــكتــضعحــىتــلالورأيتــك،غريمهــاتــستلمالاليمــانيني

حليتك؟تصفرورأيتك

صـلى اهللا عليـه وآلـه       اهللارسـول فإنالسبتيةالنعالهذهلبسياأم:قال
.)١(فيهاويتوضأيلبسهاانكوسلم 

:اجلوهريقال

النعــالمنــهحتــذى،بــالقرظاملدبوغــةالبقــرجلــود:بالكــسربتوالــس
.)٢(السبتية

:لـه قيـل عنـدما ألنـه ،عليـه الـسالم   موسىنبينانعالعنفرقهاوهذا
مـن كانتاألماخبلعهماأمرأنهروى،طوياملقدسبالوادإنكنعليكاخلع
.)٣(يتممحارجلد

.١٧ص٢ج: أمحدمسند-١
.٢٥١ص١ج: الصحاح-٢
.١٥١ص: النعمةومتامالدينكمال-٣
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:األصمعيقال

اجلاهليـة يفأكثرهمألن،السبتيةذكرتوإمنا:عبيدأبوقالاملدبوغةيف
الكـانوا ألـم ،والـشرف منـهم الـسعة أهـل إال،مدبوغـة غـري يلبـسها كان

ــسنون ــسهاوال،حي ــلإاليلب ــدةأه ــهماجل ــانوا،من ــشترواك ــني ــيمنم ال
.)١(والطائف

الـشريفة الـسرية ألفيـة يفرمحـه اهللا  العراقيينالدزيدالكبرياحلافظقال
:النبوية

   

   

   

   

  )٢( 

يفوردكمـا ،قبـاالن صلى اهللا عليه وآله وسـلم        اهللارسوللنعلوكان
:احلديث

عـن ،سـفيان عـن وكيـع ثنـا .حممدبنعليحدثنا:قالماجةابنعن
كـان :قـال ،العبـاس بـن اهللاعبـد عن،احلرثبناهللاعبدعن،احلذاءخالد

.١٥٠ص٢ج: سالمالبناحلديثغريب-١
.٣٢١ص٧ج: والرشاداهلدىسبل-٢
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١٠٩............................................................................املقدسالنعلصفات: الفصل الرابع

.)١(شراكهمامثىن،قباالنصلى اهللا عليه وآله وسلم النيبلنعل

ملعـىن تـسمية وكلـها ،النعـل بـه يـشد الذيالشراكأوازمامأووالقبال
هـو القـدم يفالـذي والعقـب .األصـبعني بـني يكونالذيالسري:وهوواحد

.)٢(النعلشراكميسكالذياملستأخر

اإلصـبع بـني يكـون الـذي الزمام:بالكسرالنعلقبال:اجلوهريوقال
.)٣(قبالنيهلاجعلتإذا،وأقبلتهاالنعلقابلت:يقال.تليهاواليتالوسطى

والشـسع الـشعس ويقالقالمن:القاموسيفقالهالقبالهووالشسع
.شـسعاً هلـا جعـل وشـسعها وأشـسها شـساً النعـل شـسع :ويقـال ،بكسرتني

.شسوعومجعه.انتهى

:املصنفحبصاوقال

بـن اهللاعبدعنخالدعنسفيانعنوكيعحدثنا:قالبكرأبوحدثنا
مـثىن قبـاالن هلـا صلى اهللا عليه وآله وسلم      اهللارسولنعلكان:قالاحلارث

.)٤(شراكهما

.السيورمزدوجالشراكأي:شراكهماومثىن

.٣٦١٤ح١١٩٤ص٢ج: ماجةابنسنن-١
.٢٢٦ص: السكيتالبناللغويالكرت-٢
.١٧٩٥ص٥ج: الصحاح-٣
.٥ح٤٣ص٦ج: شيبةأيبالبناملصنف-٤
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اخلامسلالفص
األنبياءذخرية
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١١٣

عليهم السالم البيتهلأعندالرسولذخرية
صـلى اهللا عليـه     اهللارسـول تركـة أنبيقينـه واملقطـوع صحتهالثابتإن

،الطـاهرين البيـت أهـل عنـد كلهاوممتلكاتهالنبوةعلمهيواليتوآله وسلم   
إىلجاللهجلّاهللامناملعهودالعهدحسب،إمامإىلإماممنكلههذاوينقل

إمـام آخـر إىلمثالطـاهرين األئمـة إىله وسـلم    صلى اهللا عليه وآل   الكرمينبيه
.الفرجلهتعاىلاهللاعجلاملهدياإلماموهو

اهللامجعهـا اليتالنبينيسننعنعليه السالم جعفرأبواإلمامسئلوقد
صلى اهللا عليه وآله وسلمحملمدوجلّعز.

ه صـلى اهللا عليـ    اهللارسـول وإن،بأسـره النبينيعلم:عليه السالم قال
.)١(عليه السالم املؤمننيأمريعندكلهذلكصريوآله وسلم 

أىن:سـئل عندماجوابهيفعليه السالم الصادقاإلمامعنحديثويف
؟األنبياءوكتبواإلجنيلالتوراةلكم

.٦ح٢٢٢ص١ج: الكايف-١
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علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم.................................................١١٤

كمـا ونقوهلـا قرؤوهـا كمـا نقرؤهـا عنـدهم مـن وراثـة عندناهي:قال
.)١(أدريالفيقوليءشعنيسألأرضهيفحجةجيعلالاهللاإن،قالوا

غريهأوعلماًورثنيبكل:قالعليه السالمالصادقاهللاعبدأيبوعن
.)٢(وآلهعليهاهللاصلىحممدآلإىلانتهىفقد

اهللارسـول لـسيف عنديوإن:عليه السالم الصادقاهللاعبدأيبوعن
عليـه وآلـه   صـلى اهللا اهللارسـول لرايـة عنديوإنصلى اهللا عليه وآله وسلم     

.)٣(ومغفرهوالمتهودرعهوسلم 

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         اهللارسـول لرايـة عنديوإن:أيضاًوعنه
،داودبـن سليمانخلامتعنديوإن،وعصاهموسىألواحعنديوإن،املغلبة

االسـم عنـدي وإن،القربـان بـه يقربموسىكانالذيالطستعنديوإن
املـسلمني بـني وضـعه إذاعليـه وآلـه وسـلم       صـلى اهللا  اهللارسـول كـان الذي

الـذي ملثـل عنـدي وإن،نـشابة املـسلمني إىلاملشركنيمنيصلملواملشركني
أييف،إسـرائيل بـين يفالتـابوت كمثلفيناالسالحومثل،املالئكةبهجاءت

منـا الـسالح إليـه صـار ومنالنبوةأوتواأبوامعلىالتابوتوجدبيتأهل
.)٤(امةاإلمأويت

أئمـة وارثـوه ورثـه ممـا صلى اهللا عليه وآله وسلم      اهللارسولنعلوكان
.١ح٢٢٧ص١ج: الكايف-١
.٥ح٢٣٢ص١ج: الكايف-٢
.١ح٢٣٢ص١ج: الكايف-٣
.١ح٢٣٣ص١ج: الكايف-٤
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١١٥..................................................................................األنبياءذخرية: الفصل اخلامس

علـى تـدل وصـحيحة معتـربة نـصوص هفيـ وورد،عليهم السالم  البيتأهل
:منهاذلك

لبـسهما مـن أولكـان عليـه الـسالم     طالبأيببنعلياملؤمننيأمريإن
يفالـصدوق شيخالـ ذكـر حيـث صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          اهللارسولبعد

:أماليه

بـن موسـى بـن احلـسني بـن علـي بنحممدجعفرأيباجلليلالشيخعن
بـن وعليالقطاناحلسنبنأمحدحدثنا:قال،)عنهاهللارضي(القميبابويه
:قـالوا ،)عنـهم اهللارضـي (الـسناين أمحـد بـن وحممدالدقاقموسىبنأمحد

بـن حممـد حـدثنا :قـال ،لقطـان ازكريـا بـن حيـىي بنأمحدالعباسأبوحدثنا
بـن اهللاعبدبنأمحدحدثنا:قال،السريأيببنحممدحدثين:قال،العباس
جلـس ملـا :قـال ،نباتـة بناألصبغعن،الكناينطريفبنسعدعن،يونس
بعمامـة متعممـاً املـسجد إىلخرج،الناسوبايعهاخلالفةيفعليه السالم علي

صـلى اهللا عليـه   اهللارسـول بردةالبساً،ه وسلمصلى اهللا عليه وآل   اهللارسول
سـيف متقلـداً ،صلى اهللا عليه وآله وسلم  اهللارسولنعلمنتعالً،وآله وسلم 

مث،متمكنـاً عليـه فجلـس ،املنـرب فصعدصلى اهللا عليه وآله وسلم      اهللارسول
:قالمث،بطنهأسفلفوضعها،أصابعهبنيشبك

لعـاب هـذا ،العلمسفطهذا،قدوينتفأنقبلسلوين،الناسمعشريا
صـلى اهللا عليـه     اهللارسولزقينماهذا،صلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللارسول

لـو واهللاأمـا ،واآلخـرين األولنيعلمعنديفإنسلوين،زقاًزقاًوآله وسلم   
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علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم.................................................١١٦

تنطـق حـىت بتـورام التـوراة أهـل ألفتيـت ،عليهافجلست،وسادةيلثنيت
وأفتيـت ،يفَّاهللاأنـزل مبـا أفتـاكم لقـد ،كـذب ماعليصدق:فتقولالتوراة

لقـد ،كـذب مـا عليصدق:فيقولاإلجنيلينطقحىتبإجنيلهماإلجنيلأهل
:فيقـول القرآنينطقحىتبقرآمالقرآنأهلوأفتيت،يفَّاهللاأنزلمباأفتاكم
لـيالً رآنالقـ تتلـون وأنـتم ،يفَّاهللاأنـزل مبـا أفتاكملقد،كذبماعليصدق
وجـلّ عـز اهللاكتـاب يفآيـة ولـوال ؟فيهنزلمايعلمأحدفيكمفهل،واراً

:اآليةهذهوهي،القيامةيومإىلكائنهوومبا،يكونومباكانمباألخربتكم
.)١(}الْكِتَابِأُموِعندهويثْبِتيشاءمااللّهيمحو{ 

وبـرأ احلبـة فلـق فوالـذي ،تفقدوينأنلقبسلوين:عليه السالم قالمث
مكيهـا ،أنزلـت ـار يفأو،أنزلـت ليـل يف،آيةأيةعنسألتموينلو،النسمة

،ومتــشاهاوحمكمهــا،ومنــسوخهاناســخها،وحــضريهاســفريها،ومــدنيها
.)٢(أخربتكمإال،وترتيلهاوتأويلها

يـه الـسالم   علاملـؤمنني أمـري خرجحيثاخلوارجمعحربهيفذلكوبعد
منكبيهوعلى،املخصوفعليه السالم اهللارسولنعلرجليهويفالعسكرمن

زيـد بـن خالـد أيـوب أبويسارهوعن،العباسبناهللاعبدميينهوعن،مالءة
بالـسالح معـسكره مـن عليـه أصـحابه فوثب،اخلوارجحنوميشي،األنصاري

رسـوله وأعـداء اهللاأعـداء إىلختـرج املـؤمنني أمرييا:وقالوايديهبنيوقاموا

.٣٩: دالرعسورة-١
.٥٦٠ح٤٢٣–٤٢٢ص: الصدوقأمايل-٢
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١١٧..................................................................................األنبياءذخرية: الفصل اخلامس

؟غريهاالنفسكيريدونباحلديدمقنعونوهم،سالحبغريحاسراً،وأعدائك

إاليكونال،النسمةوبرأاحلبةفلقالذيفواهللارمحكمارجعوا:فقال
.)١(وجلّعزاهللايريدما

بـن حـزام أمـي أيبجـدي عـن ،أيبفحـدثين :رجـاء بنإمساعيلوقال
هـل املؤمننيأمرييا:فقالرجلإليهفقام،الرحبةيفعليعندكانأنه،زهري
؟حديثالنعليفكان

صـلى اهللا عليـه     اهللارسولإيلّيسرهكانمماأنهتعلمإنكاللهم:فقال
.)٢(ورفعهمابيدهوأشار.وآله وسلم

صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللارسولعناملباركاألثرذاواالعتزاز
مـن هـذا ،وكـبري صـغري مـن العظـيم النيبخيصمالكلوحباعتزازهواإمن

صـلى اهللا عليـه وآلـه      الرسـول عـن وردمـا كلفإن،آخرجانبومنجانب
املعـىن وهـذا ،الظلـم ورفـض احلـق وإقامـة والتبليغالنهضةعلىيبعثوسلم
اهللاعبدقال،البصرةأهللقتالخروجهعندعليه السالم املؤمننيأمريجسده

مـا :يلفقـال نعلهخيصفوهوقاربذياملؤمننيأمريعلىدخلتالعباسبن
؟النعلهذهقيمة

.هلاقيمةال:فقلت

.باطالًأدفعأوحقاًأقيمأنإال،إمرتكممنإيلّأحبهليواهللا:قال

.١٣٧ص: الكربىاهلداية-١
.١ح٨٣: عقدةالبناملؤمننيأمريفضائل، ٤٥٨ح٢٥٥: الطوسيأمايل-٢
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.)١(الناسفخطبخرجمث

:اخلوارزمييقولوفيه
   

  )٢( 

:الصاحب بن عبادوقال
   

   

:أيضاًوله
   

  )٣( 

عـامر عـن بـره بنإمساعيلعناحلكمبنعليعنحممدبنأمحدوعن
نعـل أريـك أال:فقـال عليـه الـسالم   اهللاعبـد أيبعندكنت:قالخزاعةبن

؟صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسول

.بلى:قلت:قال

عنـهما األيديرفعتكأمنانعلنيمنهفأخرج،ففتحهبقمطرفدعا:قال
.صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولنعلهذا:فقال،الساعةتلك

.٧٦ص٣٢ج: األنوارحبار، ٣٣خطبة٨٠ص١ج: البالغةج-١
.٣٧٩ص٤ج: يرالغد، ٣٢٥ص١ج: العروستاج، ٤٠٠ص: اخلوارزميمناقب-٢
.٣٠٦ص٢ج: آشوبشهرابنمناقب-٣
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١١٩..................................................................................األنبياءذخرية: الفصل اخلامس

.)١(الساعةتلكعنهمارفعتكأمنامايعجبينوكان

عليــه املهــدياإلمــاميـصف عليــه الــسالم الـصادق اإلمــامقــولومنـه  
جـده بـردة وعليـه مكـة داخـل وهـو يـه إلنظـر أكـأين مفضلياواهللا:السالم
رجلـه ويف،صـفراء عمامـة رأسهوعلىصلى اهللا عليه وآله وسلم  اهللارسول

.)٢(.. .املخصوفةاهللارسولنعل

:الشعراءأحدوقال
   

   

   

   

  )٣( 

.وغريهاالكتبفيهيصانما: والقمطر٢٩ح٢٠٢ص: الدرجاتبصائر-١
.٣٩٦ص: الكربىاهلداية-٢
.٢٣٨، ص٣ج: أزهار الرياض يف أخبار القاضي عياض، للتلمساين-٣
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١٢٣

ةاخلامت
نبوياًحديثاًأربعنيمنوأكثراحلكيمالذكرمنآياتأربعتقدمفيماورد

عليـه  طالـب أيببـن علـي املـؤمنني أمريفضيلةعلىتنصكلهامقدساًشريفاً
.حصراًالسالم

مـا إىلتوصـلنا وتبويبـها النبويـة األحاديـث هـذه فهرسـت خاللومن
:يلي

ــرينإ- ــؤمننيأم ــيامل ــنعل ــبأيبب ــسالم طال ــه ال ــاديعلي ــةه األم
صـلى اهللا عليـه وآلـه        منهوبنصاهللارسولبعدوالتيهالضاللمناإلسالمية

.وسلم

.التنفيذيةالضاربةوقوتهاهللاسولردرعهو-

صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم       النيبقاتلكما،القرآنتأويلعلىيقاتل-
.ترتيلهعلى

تطبيقـه أيالقـرآن ترتيـل علـى صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          قاتـل فقد
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العامتطبيقهأي،تأويلهعلىعليه السالم   عليوسيقاتل.نزولهمبورداخلاص
.)١(متاماًلرتولهمشاةمواردعلى

ومنكـر لقبولـه جاحـد الترتيـل منكرألن،الترتيلنكارإكالتأويلنكاروإ
قتـال مرجـع لـيس و،اجلحـود يفسواءفهما،بهالعمللقبولجاحدالتأويل

.مقامهيقوممنإىلأوالنيبإىلإالالفريقني

.املخصصةالرواياتحسبقريشيفيكونالتأويلعلىالقتال-

الـصالة انتـهت فـإذا ،اإلسـالم واستمراريةالصالةإقامةعلىالقتال-
.باإلسالمعهدحديثييزالونالوهم،اإلسالمانتهى

صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      اهللارسولبعداملؤهلهوالنعلخاصف-
.وبوجودهحيوهواملؤمننيألمرة

مـن اإلسـالم ملـسرية فلـسفة عـن فيهـا عبـر فنيـة لوحةرسممنوهناك
:وخاصفهوصاحبهاملقدسالنعلخالل

األرضألهـل يبعـث والنـيب آخـر ،األرضعلـى ميشيالسماءرسول
،العمليفهارونشبيههقامسبداياتهومن،أثقلهاوماالرسالةمحل،أبداًبعده

الـنيب أغتنمهـا النعـل انقطـاع وعنـد ،قـدراً الصحابةمنغريهعنومتيزفامتاز
إاليـسري الاإلنـسان إن،مـثالً هلـم يـضرب أنخالهلـا منأواأراد،فرصة
يتكامـل فـال ،اإلمـام عنـد وقدمعنديفقدم،اإلسالموكذلك،قدمنيعلى

.ذينإالالدين
.٢٠٤ص٣: الدقائقكرتتفسري-١
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١٢٥..............................................................................البحث خالصة: الفصل السادس

إىليوصـلكم أنحممدوغاية،حممدإىليوصلكمأنالقرآنيفمافغاية
.وخيصفيرقعالذيوعليوأمشيأسريالذيفأنا،بعدهومنعليوصيه

اإلمامةإعالن

أنصـلى اهللا عليــه وآلــه وســلم اهللارســولوامتنــاعالروايــاتةفـشهاد 
أيببـن علـي تفـرد علـى دليـل ،نعلـه خـصف يفحىتمعهشريكاًلعليجيعل

صـلى اهللا عليـه وآلـه       الـنيب حيـاة حاليفوالنيابةباإلمامةعليه السالم البط
عـن ينطـق الالـنيب ألنجاللـه جـلّ اهللامـن بـأمر وهذا،وفاتهبعدالوسلم  
.اهلوى

صلى اهللا عليه وآله وسـلم     النيبمثّلهاالنبوةختامإن:يقولمنوهناك
،الـصحيح الوجـه علـى متـت قـد ورسـالته عملـه أنأياملخصوفغريبنعله

حدوثعلىيدلوالذي،املخصوفالنعلاستالمحنيبدأتاإلمامةوبداية
.اإلمامةأمرأولواملواجهاتالقتال

عليهسلمواحىت،والوجودالصحابةمنالعهودوأخذالشهودأشهدمث
.والطاعةاخلالصمنبداًجيدواومل،واإلمامةباإلمارة

فـال ،علومهـا بكـل اإلسـالمية املـصادر مـألت اإلمامةإعالنومواقف
لعلـي منقبةوقباهلاإالصلى اهللا عليه وآله وسلم    اإلسالملنيبمنقبةجتدتكاد

:منها،مثلهاعليه السالمطالبأيببن

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         النيبخرج:قال،مسعودبناهللاعبدعن
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علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم.................................................١٢٦

،البـاب فـدق داقءفجـا ،سلمةأمبيتأتىحىتجحشبنتزينببيتمن
.لهفافتحيقوميسلمةأميا:فقال

لهأفتحأنخطرهمنبلغالذي؟اهللارسولياهذاومن:فقلت:قالت
.اهللاكتابمنآياتباألمسيفّنزلأوقد،مبعاصميوأتلقاهالباب

الرسـول معـصية وإن،اهللاطاعـة الرسـول طاعـة إنسلمةأميا: فقال
مـرتالً ليـدخل كانوما،)١(خرقوالبرتقليسرجالًببالبافإن،اهللامعصية

.ورسولهاهللاوحيبهورسولهاهللاحيبوهو،حساًيرىالحىت

دخلـت حـىت جئـت مثالبـاب بعـضاديت فأخـذ ،البـاب ففتحـت :قالت
صـلى اهللا عليـه وآلـه        الـنيب علـى سـلم مثدخل،وطأييسمعملفلما،اخلدر

؟هذاأتعرفنيسلمةأميا:له وسلمصلى اهللا عليه وآقالمثوسلم 

.طالبأيببنعليهذا،نعم:فقلت

يادمي،منودمهحلمي،منوحلمه،)٢(سجييتسجيته،أخيهو:فقال
.واشهديفامسعي،بعديمنعدايتقاضيهذاسلمةأم

.واشهديفامسعي،بعديمنولييهذا،سلمةمأيا

ولقىواملقامالركنبنيسنةألفتعاىلاهللاعبدرجالًأنلوسلمةأميا
.)٣(الناريفاهللاأكبههلذامبغضاًاهللا

.الصنعةحيسنالمنأواألمحق: واألخرق، الغضبعندفيفواخلالطائش: الرتق-١
.والطبيعةاخللق: السجية-٢
.خالويهالبناآللكتابعن، ٩١ص١ج: الغمةكشف-٣
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١٢٧..............................................................................البحث خالصة: الفصل السادس

فيمـا رتقـص مـا النـاس معاشـر :صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     وقال-
:اآليةهذهسببلكمنأبيوأنا،أنزلهماتبليغعنقعدتوال،غتبلّ

ربمالـسال عـن فـأمرين ثالثـاً مـراراً إيلّهـبط عليه الـسالم  جربئيلإن
أيببـن علـي أن:وأسـود أبـيض كـل وأعلـم املشهدهذايفأقومأن،السالم
هـارون حمليمنحملهالذي،بعديمنواإلماموخليفيتووصييأخيطالب

هـي آيةبذلكنزل،ورسولهاهللابعدووليكم،بعدينيبالأنهإالموسىمن
الزكـاة ويؤتُـون الصالةيقِيمونالَّذِينآمنوانوالَّذِيورسولُهاللَّهولِيكُمإِنَّما{ 
مهوون١(}راِكع(.

تحادواالالوحدة

خـالل مـن أرادصلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         النيبأننستظهرتقدمومما
صـلى اهللا عليـه     اًوعليـ أنـه وغريهـم للمسلمنييبينأن،النعلخصفمسألة

مكمـل وأحـدمها ،واحـدة وشـجرة واحـد ونـور دواحـ معدنمنوآله وسلم   
:بقولهصلى اهللا عليه وآله وسلم اهللارسولذلكوذكر،لآلخر

.)٢(شىتأشجارمنوالناسواحدةشجرةمنوعليأنا-

صلى اهللا عليه   حممداًاملصطفىحبييبمسعت:قالاحملمديسلمانوعن
يـسبح ،مطبقـاً وجـل عزاهللايديبنينوراًوعليأناكنت:يقولوآله وسلم   

اهللاخلقفلما،عامألفعشربأربعةآدمخيلقأنقبلويقدسهالنورذلكاهللا
.١٢٤ص١ج: القويةالعدد، ٢٨ص١ج: طاووسالبنالتحصني-١
.١٠٩٥ح١٠٩ص٣ج: حنبلالبنالصحابةفضائل-٢
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يفافترقنـا حـىت ،واحـد شيء   يفلْزنفلمصلبهيفالنورذلكركّبآدمتعاىل
.)١(عليوجزءأنافجزء،املطلبعبدصلب

يفالكاملاالستقاللتراقاالفيعينال،افترقامثاًواحدنوراًكاناوأما
،روحيمنروحك،منكناأوميننتأعلييا:هوبل،اإلنسانيةالشخصية

.دميودمكحلمي،وحلمك

يفاسـتمرت عينـها هـي -وعلـي حممـد بني-الثبوتعامليففالوحدة
صـلى اهللا عليـه وآلـه       املرسلنيسيدكالميفجليواضحوهذا،اإلثباتعامل

.وسلم
   

   

   

.١٦٩ح١٣٣ص١ج: ازيلاملغابنمناقب-١
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ملحق
وخاصفهاالنعليفالشعراءكلمات
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١٣١

احلديثوثيقت

)األشعار(
صـلى اهللا عليـه     اهللارسـول عـن وردحـديث النعلخاصفحديثإن

اختالفعلىاإلسالميةاملصادربهوملئت،الفريقنيبنيمشهورووآله وسلم   
،كلمـام بـه وزينـوا ،بقـصائدهم الـشعراء نظمـه وقد،فنواوتنوععلومها
:ومنهم،األمساعوشنفواالقلوبفأطربوا،احلقلصاحباحلقووثقواوثبتوا

:)١(األصبهاينعلويةابن
   

   

   

  )٢( 

سـنة تويف،  الكاتباألسودبأبنأواألسودبأيباملعروفالكرمايناألصبهاينعلويةبنأمحدهو-١
.٦٨رقم٢٣ص٣ج: الشيعةأعيان: انظر. ونيف٣٢٠

.٢٤٥ص٢ج: آشوبشهرابنمناقب-٢
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:احلمرييوللسيد
   

   

   

   

  )١( 

:اهللارمحهالعبديوقال
   

   

  )٢( 

:اهللارمحهأيضاًللعبدي
   

   

  )٣( 

: الـشيعة أعيـان ،٦٣ص٢ج: املـستقيم الـصراط ،٢٤٥ص٢ج: آشـوب شـهر ابنمناقب-١
.٤٢٤ص٣ج

.٥٢٥ص: اإلميانج، ٢٤٥ص٢ج: آشوبشهرابنمناقب-٢
: اإلميـان ـج ،  ٦٣ص٢ج: املـستقيم الـصراط ،  ٢٤٦ص٢ج: آشـوب شـهر ابـن مناقب-٣

.٥٢٥ص
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١٣٣................................................................النعل وخاصفهاكلمات الشعراء يف: ملحق

ويـسمي األئمـة    عليه السالم املؤمننيقصيدة كبرية ميدح ا أمري      وللعوين
:جاء فيها قولهاملعصومني

   

  )١( 

: )٢(يكرداليبشنوالوقال
   

  )٣( 

:يقولاخلليليجعفرجوادالدكتورو
   

   

  )٤( 

:)٥(محدونابنوقال
   

.١٢٦ص٤ج: الغدير، ٧٨ص٣ج: آشوبشهرابنمناقب-١
العتـرة مـدايح يفاـاهرين الـشعراء مـن لبـشنوي االكـردي داودبـن احلـسني اهللاعبـد أبـو هو-٢

.هجرية٣٨٠بعدتويف، الطاهرة
.٣٩ص٤ج: الغدير،٢٤٦ص٢ج: آشوبشهرابنمناقب-٣
.٣٦: للخليليعلياإلمام، ١٤٠ص: للخليليوحبابسراب-٤
٦٢٢سـنة تـويف الـسيفية احللـة أهـل مـن ،  الكاتـب القاسمأيببنمحدونبنعليبنعليهو-٥

.هجرية
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  )١( 

:الوراق القميوقال
    )٢( 

:هاشمبوأوقال
   

   

    )٣( 

:احلجاجنبأمحدبناحلسنيوقال
   

  )٤( 

:رمحه اهللامهدي حبر العلومالسيدوقال
   

   

   

  )٥( 

.١٢٧ص١ج: الشيعةأعيان، ٢٢٣ص٢١ج: بالوفياتالوايف-١
.٢٤٦ص٢ج: آشوبشهرابنمناقب-٢
.٢٤٦ص٢ج: آشوبشهرابنمناقب-٣
.٤٣٤ص٥ج: الشيعةأعيان، ٢٤٦ص٢ج: آشوبشهرابنمناقب-٤
.٣٣٢ص٢ج: الشيعةأعيانمستدركات-٥
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١٣٥................................................................النعل وخاصفهاكلمات الشعراء يف: ملحق

:الديلميمهياروقال
   

   

   

  )١( 

:النبهاينيوسفوللشيخ
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

.٢٦٥ص٤ج: الغدير-١
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١٤٣

الكتابمصادر
 
- 
-  
- 
-  
- 
- 
- 
- 

- 
-  
- 
- 
- 
- 

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


علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم.................................................١٤٤

- 
- 
- 
-  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-  
- 
- 
- 
 
- 
- 
-

 
- 
- 
- 
 

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


..............................................................................................

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
-
-

-

-

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


علي عليه السالم خاصف نعل النيب صلى ا عليه وآله وسلم.................................................١٤٦

- 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

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


١٤٧

اتاملوضوعفهرس
٥................................................................................املقدمة

الفـصل األول
خاصف النعل

١١........................................................................خاصف النعل

الفصل الثاني
صور احلديث

١٩...................................................خاصف النعل يف كتب احلديث
١٩................................................................................................الحديث األول

٢٤...............................................................................................الحديث الثاني

٢٦..............................................................................................الحديث الثالث

٢٨...............................................................................................الحديث الرابع

٣١........................................................اِّـشي بعد انقطاع النعل: الحديث الخامس
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١٤٨

٣٣................................................عدم اِّـشي بعد انقطاع النعل: الحديث السادس

٤٦........................................عليها السالمَّـ بيت فاطمة الزهراء : الحديث السابع

٤٨.......................................................................َّـ بيت عائشة: الحديث الثامن

٥٠.............................................................من بيوت بعض نسائه: الحديث التاسع

٥٢.........................................................طكأنما على رؤوسنا ال: الحديث العاشر

٥٤............................................................يا معشر قريش: الحديث الحادي عشر

٦٣.................َّـ مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: الحديث الثاني عشر

٦٥...............................................................وفد بنوا وليعة: الحديث الثالث عشر

٧٣.................................................................وفد بني ثقيف: الحديث الرابع عشر

٧٤.....................................................تنصيب أم اِّـؤمن: عشرالحديث الخامس 

٧٦...............................االستخالف اإللهي بشهادة عائشة: الحديث السادس عشر

٨١..................................................................................من أحاديث االستخالف

٨٧...........................................عليه السالمعن أم اِّـؤمن : الحديث السابع عشر

٨٩.........................................................................اِّـناشدة: الحديث الثامن عشر

الثالثالفصل 
احلاضر الوحيد

٩٣...............................................................خاصف النعل الوحيد

الفصل الرابع
صفات النعل املقدس

عليه وآله وسلملون النعل املقدس لرسول ا ١٠١.............................صلى ا

١٠٤.....................................................................نوع النعل املقدس
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١٤٩

الفصل اخلامس
ذخرية األنبياء

١١٣..........................................ذخرية الرسول عند أهل البيت عليهم السالم

الفصل السادس
خالصة البحث

١٢٣................................................................................اخلامتة
١٢٥..............................................................................................إعالن اإلمامة

١٢٧..........................................................................................الوحدة واالتحاد
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قسم الشؤون الفكرية والثقافيةإصدارات

َّـ العتبة الحسينية اِّـقدسة
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  –   

  –   
  –   

  –  

الصالحيالشيخ ياسر مستبصرون ببركة اإلمام الحسين عليه السالم–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير األصنام  
علي الفتالويالشيخ  طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء  

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  

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


١٥٤

حسين النصراوي اإلسالميالمالئكة في التراث  

األسترآباديالسيد عبد الوهاب  شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   

التنكابنيالشيخ محمد  –صالة الجمعة  

مصالويالعلي كاظم . 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 صلى اهللا عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  

السيد نبيل الحسني    

السيد نبيل الحسني أمالـسالم عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحراماهللابيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبياألثرحقيقة  

السيد نبيل الحسني من ليلة المبيت على فراش النبي صلى اهللا عليـه   ما أخفاه الرواة  
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  

ظافر عبيس الجياشي باخمرىشهيد   
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السالم  

الشيخ علي الفتالوي خادم اإلمام الحسين عليه السالم شريك المالئكة  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السالم  

 –  
  طبعة ثانية–منقذ اإلخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   
  طبعة ثانية–المجاب برد السالم   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة االنكليزية   
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  
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  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  
  سيد العبيد جون بن حوي  

  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   
  وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -األربعون حديثا في الفضائل والمناقب  
  جزآن-الجعفريات   

  جزآن–نوادر األخبار   
  ثالثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  اإلمام الحسين عليه السالم في الشعر العراقي الحديث  
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
  قصائد االستنهاض باإلمام الحجة عجل اهللا تعالى فرجه   

  آية الوضوء وإشكالية الداللة  
  عارفاً بحقكم  

السيد هادي الموسوي شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  

صفوان جمال الدين: دادإع Ziyarat Imam Hussain  

مشتاق المظفر: تحقيق البشارة لطالب االستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  

مشتاق المظفر: تحقيق النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحراني  

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

لذنوب للشيخ علي بن شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر ا
عبد اهللا الستري البحراني
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مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد 
ولي بن نعمة اهللا الحسيني الرضوي

 

أنمار معاد المظفر: تحقيق
قواعد المرام في علم الكالم، تصنيف كمال الدين ميثم بن 

حرانيعلي بن ميثم الب

 

باسم محمد مال اهللا : تحقيق
األسدي

حياة األرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم 
بن علي الكفعمي

 

السيد نبيل الحسني بين سلطة الشريعة وشريعة السلطةعليها السالمباب فاطمة   

السيد علي الشهرستاني ط في كربالءتربة الحسين عليه السالم وتحولها إلى دم عبي  

ميثاق عباس الحلي يتيم عاشوراء من أنصار كربالء  

السيد نبيل الحسني The Aesthetics of ‘Ashura  

حيدر محمود الجديع. د نثر اإلمام الحسين عليه السالم   

الشيخ ميثاق عباس الخفاجي قرة العين في صالة الليل  

أنطوان بارا إلى الحسين الثائر من المسيح العائد  

السيد نبيل الحسني ظاهرة االستقالب في عرض النص النبوي والتاريخ  

السيد نبيل الحسني
بين تفكير : اإلستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء

الجند وتجنيد الفكر

 

مروان خليفات النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ومستقبل الدعوة  

المطوريالشيخ حسن  البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين  

الشيخ وسام البلداوي تفضيل السيدة زهراء على المالئكة والرسل واألنبياء  

السيد نبيل الحسني A Concise Knowledge OfThe Prophetic Life
History

 

السيد محمدكاظم: تحقيق معاني األخبار للشيخ الصدوق  

عقيل عبدالحسن: تحقيق ضياء الشهاب وضوء الشهاب في شرح ضياء األخبار  

السيد عبدالستار الجابري المنهج السياسي الهل البيت عليهم السالم  

عبداهللا حسين الفهد هوامش على رسالة القول الفصل في اآلل واألهل  

عبدالرحمن العقيلي فالن وفالنة  

العقيليعبدالرحمن  معجم نواصب المحدثين  
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السيد نبيل الحسني استنطاق آية الغار  

السيد نبيل الحسني دور الخطاب الديني في تغيير البنية الفكرية  

السيد محمد علي الحلو الثورة والثوار.. أنصار الحسين عليه السالم  

عبدالرحمن العقيلي السنة المحمدية  

لفتالويالشيخ علي ا قواعد حياتية على ضوء روايات أهل البيت عليهم السالم  

محمدحسين الصغير. د المثُل العليا في تراث اهل البيت عليهم السالم  
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