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حديث الكساء 

يف

مصادر املدرستني 

ويليه فصل يف

كيفية الصالة عىل النبي )ص(

السيد مرتىض العسكري





بداية القّصة

عندما رأى الرسول الرحمة هابطة

روى الحاكــم يف كتابــه )املســتدرك عــى الصحيحــن يف   

ــه قــال:  ــه بــن جعفــر بــن أبــي طالــب أنّ الحديــث( عــن عبــد الل

ــه عليــه وآلــه إىل الرحمــة هابطــة  ــا نظــر رســول اللــه صــّى الل مّل

قــال: »ادعــوا يل ، ادعــوا يل« فقالــت صفيّــة: مــن يــا رســول اللــه؟ 

قــال: »أهــل بيتــي عليــاً وفاطمــة والحســن والحســن« فجــيء بهــم 

فألقــى عليهــم النبــّي صــّى اللــه عليــه وآلــه كســاءه ثــمَّ رفــع يديــه 

ثــّم قــال: »الّلهــّم هــؤالء آيل فصــّل عــى محّمــد وآل محّمــد« وأنــزل 

عــّز و جــّل )إنّمــا يريــد اللــه ليذهــب عنكــم الرِّجــس أهــل البيــت 
ــراً()1( ــم تطه رك ويطهِّ

قال الحاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد)2(.  

1- سورة االحزاب ، اآلية ۳۳.
وعبــد هللا بــن جعفــر ذي اجلناحــن ابــن أيب طالــب واُمــه أمســاء بنــت عميــس اخلثعميــة ولــد يف احلبشــة وأدرك النــي ، تــويف بعــد 

الثمانــن مــن اهلجــرة. ترمجتــه ابســد الغابــة )۳ / ۳۳(.
واحلاكــم هــو امــام احملدثــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن عبــد هللا النيســابوري )ت:۴۰۵(، واحلاكــم أعلــى رتبــة للمحدثــن عنــد علمــاء 

الســنة، فــأّول رتبــة عندهــم: احملــدث مثّ احلافــظ مثّ احلجــة مثّ احلاكــم.
راجع املختصر يف علم رجال االثر ص۷۱.

2- مستدرك احلاكم على الصحيحن )ج۳: ۱۴۷ ـ ۱۴۸(.



نوع الكساء

أـ يف حديث اُّم املؤمنن عائشة:  

روى مســلم يف صحيحــه والحاكــم يف مســتدركه والبيهقــي يف   

ســننه الكــرى وكّل مــن الطــري وابــن كثــر والســيوطي يف تفســر 

ــت: ــة قال ــن عائش ــأّول ع ــظ ل ــرهم واللف ــة بتفاس اآلي

)خــرج رســول اللــه غــداة وعليــه مــرط ُمرّجــل مــن شــعر   

أســود فجــاء الحســن بــن عــيّ فأدخلــه ثــّم جــاء الحســن فدخــل 

معــه ثــّم جــاءت فاطمــة فأدخلهــا ثــّم جــاء عــيّ فأدخلــه ثــّم قــال:

ركــم  )إنّمــا يُريــُد اللــه ليذهــَب عنكــم الرِّجــس أهــل البيــِت ويطهِّ

ــراً(()3()4(. تطه

ب ـ يف حديث اُّم سلمة:

روى كل مــن الطــري والقرطبــي يف تفســر اآليــة بتفســره   

ــت: ــلمة قال ــن اُّم س ع

)مّلــا نزلــت هــذه اآليــة )إنّمــا يريــد اللــه...( دعــا رســول الله   

عليــاً وفاطمــة وحســناً وحســيناً فجّلــل عليهــم كســاًء خيريــاً...()5(

.)6(

3- رواة حديث اُم املؤمنن عائشة:
الصحيحــن  علــى  مســتدركه  يف  واحلاكــم  )ج۷:۱۳۰( ،  )ص(  النــي  بيــت  أهــل  فضائــل  ابب  صحيحــه،  يف  مســلم  رواه 
)ج۳:۱۴۷( ، والبيهقــي يف الســنن الكــرى، ابب بيــان أهــل بيتــه والذيــن هــم آلــه )ج۲: ۱۴۹( ، ويف تفســر اآليــة بتفســر 
الطــري جامــع البيــان )۲۲: ۵( ، وتفســر ابــن كثــر )ج۳: ۴۸۵( ، وجامــع ااُلصــول ۱۰ / ۱۰۱ ـ ۱۰۲ ، وتيســر الوصــول 

۱۹۸ و۱۹۹(. املنثــور )ج۵:  الــدر  الســيوطي:  ۳ / ۲۹۷ ، وتفســر 
4- عائشــة بنت أول اخللفاء أيب بكر بىن هبا الرســول بعد مثانية عشــر شــهراً من هجرته اىل املدينة وتوفيت يف الســابعة أو الثامنة 

أو التاســعة واخلمســن من اهلجرة وصّلى عليها أبو هريرة ودفنت ابلبقيع ـ راجع أحاديث عائشــة.
5- رواه أبو سعيد عن اُم سلمة كما يف تفسر اآلية يف تفسر الطري )ج۲۲: ۶(.

6- اُّم ســلمة هنــد ابنــة أيب اُميــة القرشــي املخزومــي تزوجهــا رســول هللا )ص( بعــد وفــاة زوجهــا األّول أيب ســلمة بــن عبــد األســد 
علــى أثــر جــراح ُاصيــب هبــا يف اُحــد ، توفيــت بعــد قتــل احلســن ســنة ســتن.

ترمجتها ابُسد الغابة وتقريب التهذيب.  



ويف حديث آخر عنها قالت:  

)وغّطى عليهم عباءة...()7(.  

رواه السيوطي يف تفسره وأشار إليه ابن كثر كذلك.  

كيفية جلوس أهل البيت تحت الكساء

أ ـ يف حديث عمر بن أبي سلمة:

روى كّل مــن الطــري وابــن كثــر يف تفســريهما والرتمــذي   

ــن  ــأّول ع ــظ ل ــار ، واللف ــكل اآلث ــاوي يف مش ــه والطح يف صحيح

ــال: ــلمة ، ق ــي س ــن أب ــر ب عم

)نزلــت هــذه اآليــة عــى رســول اللــه صــّى اللــه عليــه وآلــه   

يف بيــت اُّم ســلمة )إنّمــا يريــد اللــه ليذهب...(فدعــا حســناً وحســيناً 

وفاطمــة فأجلســهم بــن يديــه ودعــا عليّــاً فأجلســه خلفــه فتجّلــل 

هــو وهــم بالكســاِء ثــمَّ قــال:

ــم  ره ــس وطهِّ ــم الرِّج ــب عنه ــي فأذه ــل بيت ــؤالِء أه »ه  

. )9 ( )8 ( ) »ً تطهــرا

ــي  ــلمة: اجعلن ــت اُّم س ــده: قال ــاكر بع ــن عس ــة اب ويف رواي  

معهــم قــال رســول اللــه )ص(: »أنــِت بمكانــك وأنــِت عــى خــر«.

7- رواه عنها شهر بن حوشب كما يف تفسر الطري )ج۲۲: ۶( ، واشار اليه ابن كثر يف )۳: ۴۸۵(.
8- بصحيــح الرتمــذي )۱۲: ۸۵( بتفســر اآليــة، وتفســر الطــري )ج۲۲: ۷( ، وابــن كثــر )ج۳: ۴۸۵( ، ومشــكل اآلاثر 

)۱: ۳۳۵( ، وجامــع األصــول ۱۰ / ۱۰۱ ، وابــن عســاكر ۵ / ۱ / ۱۶ب.
9- عمــر بــن أيب ســلمة القرشــي املخزومــي ربيــب رســول هللا )ص( اُّمــه اُّم ســلمة ولــد أبرض احلبشــة، شــهد صفــن مــع علــي 

واســتعمله علــى البحريــن وفــارس، وتــويف ابملدينــة ســنة ثــاث ومثانــن مــن اهلجــرة. ترمجتــه أبســد الغابــة )۴ / ۷۹(.



ب ـ يف حديث واثلة بن األسقع:)10()11( واُّم سلمة )12(:  

ــن كّل  ــن والحس ــه والحس ــن يدي ــة ب ــاً وفاطم ــس عليَّ أجل  

واحــد منهمــا عــى فخــذه أو يف حجــره.

كمــا رواه عــن واثلــة الحاكــم يف مســتدركه وقــال: صحيــح   

الزوائــد. عــى رشط الشــيخن، والهيثمــّي يف مجمــع 

ــر  ــن كث ــري واب ــن الط ــلمة كّل م ــن اُّم س ــك ع وروى ذل  

ــد يف  ــرى وأحم ــننه الك ــي يف س ــرهم والبيهق ــيوطي يف تفاس والس

مســنده.

مكان اجتماع أهل البيت

أ ـ يف حديث أبي سعيد الخدري:  

يف تفســر اآليــة بالــدّر املنثــور للســيوطي  عــن أبــي ســعيد   

ــال: ق

كان يــوم اُّم ســلمة اُّم املومنــن فنــزل جرئيــل )عليــه   

الســام( بهــذه اآليــة: )إنّمــا يريــد اللــه...( قــال: فدعــا رســول اللــه 

ــم  ــر عليه ــم ون ــيّ فضّمه ــة وع ــن وفاطم ــن وحس )ص( بحس

الثــوب والحجــاب عــى اُّم ســلمة مــروب ثــّم قــال: »الّلهــّم هــؤالء 

ــم  ره ــت وطهِّ ــل البي ــس أه ــم الرج ــب عنه ــّم أذه ــي الّله ــل بيت أه

تطهــراً«، قالــت اُّم ســلمة )رض(: فأنــا معهــم يــا نبــي اللــه؟ قــال: 

10- مســتدرك الصحيحــن )۲: ۴۱۶( و)۳: ۱۴۷( وقــال: صحيــح علــى شــرط الشــيخن ، وجممــع الزوائــد )۹: ۱۶۷( ، 
ومشــكل اآلاثر للطحــاوي )۱: ۳۳۵( ، وابــن عســاكر ۵ / ۱ / ۱۶ ب.

11- واثلــة بــن األســقع بــن كعــب الليثــي أســلم قبيــل غــزوة تبــوك، قيــل: خــدم النــي )ص( ثــاث ســنن وتــويف بعــد الثمانــن مــن 
اهلجــرة بدمشــق أو ابلبيــت املقــّدس. ترمجتــه ابســد الغابــة )۵ / ۷۷(.

12- تفسر الطري )۲۲: ۶( ، وابن كثر )۳: ۴۸۳( ، والسيوطي يف الدر املنثور)۵: ۱۹۸( ، سنن البيهقي )۲: ۱۵۲( ، 
ومسند أمحد )۴: ۱۷۰(.



ــر«)13()14(. ــى خ ــت ع ــك وأن ــى مكان ــت ع »أن

ب ـ يف حديث اُّم سلمة:  

بتفســر اآليــة عنــد ابــن كثــر والســيوطي وســنن البيهقــي   

وتاريــخ بغــداد للخطيــب ومشــكل اآلثــار للطحــاوي واللفــظ لــأّول 

ــت: ــلمة قال ــن اُّم س ع

يف بيتــي نزلــت )إنّمــا يريــد اللــه...( ويف البيــت فاطمــة وعيّ   

والحســن والحســن فجّللهــم رســول اللــه بكســاء كان عليه ثــّم قال: 

رهــم تطهــراً«)15(. »هــؤالء أهــل بيتــي فأذهــب عنهــم الرجــس وطهِّ

ــت  ــتدرك الصحيحن ـ أيضاً ـ قال ــم بمس ــة الحاك ويف رواي  

نزلــت(. بيتــي  )يف  )رض(: 

ويف بــاب فضــل فاطمــة مــن صحيــح الرتمــذي)16( والرياض   

النــرة وتهذيــب التهذيــب قــال رســول اللــه )ص(: »الّلهــّم هــؤالء 

رهــم تطهــراً«)17(. أهــل بيتــي وخاّصتــي أذهب عنهــم الرجــس وطهِّ

ويف مســند أحمــد: )قالــت اُّم ســلمة: فأدخلــت رأيس يف البيــت   

فقلــت وأنــا معكــم يــا رســول اللــه؟ قــال: »إنـّـك إىل خــر ، إنـّـك إىل 

ــر«(. خ

13- بتفسر اآلية يف الدر املنثور )۵: ۱۹۸(.
14- يظهــر مــن طــرق أخــرى للحديــث أّن أاب ســعيد قــد روى هــذا احلديــث عــن اُم ســلمة نفســها ، وابــو ســعيد ســعد بــن مالــك 
االنصــاري اخلزرجــي اخلــدري شــهد اخلنــدق ومــا بعدهــا ، تــويف ابملدينــة بعــد الســتن أو بعــد الســبعن مــن اهلجــرة ، ترمجتــه ابســد 

الغابــة )۲ / ۲۸۹(.
15- بســنن البيهقــي )۲: ۱۵۰( ، وبتفســر اآليــة عنــد ابــن كثــر )۳: ۴۸۳( ، والســيوطي )۵: ۱۹۸( ، ويف لفــظ احلاكــم 
بتفســر اآلية )۲: ۴۱۶( ـ أيضاً ـ عن اُم ســلمة: )يف بييت نزلت.( ، واتريخ بغداد )۹: ۱۲۶( ، ومشــكل اآلاثر )۱: ۳۳۴( ، 
وجامــع األصــول ۱۰ / ۱۰۰ ، وتفســر الثعالــي ۳ / ۲۲۸ ، وتيســر الوصــول ۳ / ۲۹۷ ، وابــن عســاكر ۵ / ۱ / ۱۳ أـ ب 

و۱۶أ.
16- قال الرتمذي ويف الباب عن عمر بن أيب سلمة وأنس بن مالك وأيب احلمراء ومعقل ابن يسار وعائشة.

17- بصحيــح الرتمــذي، ابب فضــل فاطمــة )۱۳: ۲۴۸ و۲۴۹( ، وهتذيــب التهذيــب )۲: ۲۹۷( برتمجــة احلســن ، والــرايض 
النضــرة )۲: ۲۴۸( ذكــر اختصاصــه أبنـّـه وزوجتــه وابنيــه أهــل البيــت ، وابــن عســاكر ۵ / ۱ / ۱۴ب.



ــه  ــة اخــرى فرفعــت الكســاء ألدخــل معهــم فجذب ويف رواي  

مــن يــدي وقــال: »إنّــك عــى خــر«)18(.

ويف رواية الحاكم بمستدركه:   

)قالــت اُّم ســلمة: يــا رســول اللــه مــا أنــا مــن أهــل البيــت؟   

قــال ، »إنـّـِك إىل خــر وهــؤالء أهــل بيتــي ، الّلهــم أهــل بيتــي أحّق«(

.)19(

من كان يف البيت عند نزول اآلية

يف تفسر السيوطي ومشكل اآلثار واللفظ لأّول:  

ــا يُريــُد  )قالــت  اُّم ســلمة: نزلــت هــذه اآليــة يف بيتــي )إنّم  

اللــه...(ويف البيــت ســبعة: جريــل وميــكال وعــيّ وفاطمة والحســن 

والحســن )رض( وأنــا عــى بــاب البيــت ، قلــت: يــا رســول اللــه! 

ألســت مــن البيــت؟ قــال: »إنـّـك إىل خــر ، إنـّـك إىل خــر ، إنـّـك مــن 

ــّي«()20(. أزواج النب

ــك مــن أهــل  ــال انّ ــن عســاكر بعــده: ومــا ق ــة اب ويف رواي  

البيــت.

كيف كان أهل البيت عند نزول اآلية

يف تفسر الطري عن أبي سعيد الخدري عن اُّم سلمة:  

ــب  ــه ليذه ــد الل ــا يري ــا )إنّم ــت يف بيته ــة نزل ــذه اآلي اّن ه  

18- مبسند أمحد )۶: ۲۹۲ و۳۲۳(.
19- مبستدرك احلاكم )ج۲: ۴۱۶( بتفسر اآلية من سورة االحزاب.

20- بتفســر اآليــة مــن الــدر املنثــور )۵: ۱۹۸( ، وراجــع مشــكل اآلاثر )۱: ۲۳۳( ، وتيســر الوصــول ۳ / ۲۹۷ ، وجامــع 
األصــول ۱۰ / ۱۰۰ ، و ابــن عســاكر ۵ / ۱ / ۱۵ب.



ركــم تطهراً(قالــت وأنــا جالســة  عنكــم الرجــس أهــل البيــت ويطهِّ

ــت)21(. ــاب البي ــى ب ع

ويف تفسر الطري ـ أيضاً ـ عن اُّم سلمة ، قالت:  

فاجتمعــوا حــول النبــّي صــّى اللــه عليــه وآلــه عــى بســاط   

ــي  ــل بيت ــؤالء أه ــال: »ه ــّم ق ــه ث ــاء كان علي ــّي بكس ــم النب فجّلله

ــة  ــذه اآلي ــت ه ــراً« فنزل ــم تطه ره ــس وطهِّ ــم الرج ــب عنه فأذه

ــه!  ــول الل ــا رس ــت: ي ــت: فقل ــاط. قال ــى البس ــوا ع ــن اجتمع ح

ــر«)22(. ــك إىل خ ــال: »إنّ ــم ، وق ــا أنع ــه م ــا ، فَوالل وأن

رشح ألفاظ اآلية

قــال الراغــب بمــاّدة )رود( مــن كتابــه )مفــردات القــرآن(:   

ــذا ، أراد  ــس ك ــذا أو لي ــه ك ــم أنّ ــاه حك ــه« فمعن ــل »أراد الل اذا قي

ــة. ــم رحم ــوءاً أو أراد بك ــم س بك

وقال يف ماّدة »الرجس«: الرجس: اليشء القذر.  

وقــال: الرجــس يكــون عــى أربعــة أوجــه اّمــا مــن حيــث   

الطبــع وأّمــا مــن جهــة العقــل وأّمــا مــن جهــة الــرع وأّمــا مــن 

ــاً. ــى ملّخص ــرك ـ انته ــر وال ــة واملي ــك كامليت كل ذل

ــع  ــم يق ــس: اس ــي )ج۳ / ۲۲۸(: الّرج ــر الثعالب ويف تفس  

عــى اإلثــم وعــى العــذاب وعــى النجاســات والنقائــص فأذهــب اللــه 

ــت. ــل البي ــن أه ــك ع ذل

ــر  ــا الخم ــاىل )إنّم ــه تع ــم يف قول ــرآن الكري ــد ورد يف الق وق  

21- بتفسر اآلية من جامع البيان للطري )۲۲: ۷(.
22- بتفسر اآلية من جامع البيان للطري )۲۲ / ۷(.



الشــيطان()23(. عمــل  مــن  رجــٌس  واألزالم  وامليــر 

ويف قوله )فاجتنبوا الرجس من األوثان()24(.  

ــم  ــفوحاً أو لح ــاً مس ــة أو دم ــون ميت ــه )إالّ أن يك وقول  

رجــس()25(. فانّــه  خنزيــر 

ــون( ــن ال يؤمن ــىل اّلذي ــس ع ــل الرج ــك يجع ــه )وكذل وقول  

.)26 (

وقوله )فأعرضوا عنهم فانّهم رجس()27( ; للمنافقن.  

ــم  ــن ربّك ــم م ــع عليك ــد وق ــال ق ــوح: )ق ــوم ن ــه لق وقول  

وغضــب()28(. رجــس 

وشــأن )التطهــر( يف هــذه اآليــة كشــأنه يف قوله تعــاىل: )وإذ   

ــرِك واصطفــاِك  ــه اصطفــاِك وطّه ــم إّن الل ــا مري ــت املالئكــة ي قال

ــني()29(. ــاء العامل ــىل نس ع

و)الكســاء( هنــا يف الحديــث لبــاس كالعبــاءة يُلبــس فــوق   

الثيــاب.

تفسر اآلية يف املأثور

يف تفسر السيوطي عن ابن عباس ، قال:  

ــمن  ــق قس ــم الخل ــه قّس ــه )ص(: »اّن الل ــول الل ــال رس ق  

23- املائدة ۹۰.
24- احلج ۳۰.

25- األنعام ۱۴۵.

26- األنعام ۱۲۵.
27- التوبة ۹۵.

28- األعراف ۷۱.
29- آل عمران ۴۲.



ــل  ــل القبائ ــم جع ــه ـ: ث ــماً ـ إىل قول ــا قس ــي يف خرهم فجعلن

ــا يريــد اللــه...(  ــاً فذلــك قولــه تعــاىل )إنّم فجعلنــي يف خرهــا بيت

ــوب«)30()31(. ــن الذن ــرون م ــي مطّه ــل بيت ــا وأه فأن

ويف حديث الّضحاك بن مزاحم بتفسر السيوطي:  

اّن النبــّي كان يقــول: »نحــن أهــل بيــت طّهرهــم اللــه مــن   

شــجرة النبــّوة وموضــع الرســالة ومختلــف املائكــة وبيــت الرحمــة 

ــم«)32()33(. ــدن العل ومع

ــري،  ــّب الط ــى للمح ــر العقب ــري وذخائ ــر الط ويف تفس  

الخــدري قــال: أبــي ســعيد  واللفــظ لــأّول عــن 

ــة يفَّ  ــة يف خمس ــذه اآلي ــت ه ــه)ص( »نزل ــول الل ــال رس ق  

ويف عــيّ وحســن وحســن وفاطمة)إنّمــا يريــد اللــه ليذهــب عنكــم 

ركــم تطهــراً(« )34(. الرجــل أهــل البيــت ويطهِّ

ويف مشكل اآلثار عن اُّم سلمة ، قالت:  

ــن  ــيّ وحس ــه )ص( وع ــول الل ــة يف رس ــذه اآلي ــت ه نزل  

اللــه()35(. يُريــد  الســام()إنّما  )عليهــم  وحســن 

وســبق يف الروايــات املاضيــة رشح اآليــة وبيانهــا عن رســول   

ــا. ــوال وعم ــه ق الل

ويف صحيــح مســلم: )عــن الصحابــي زيــد بــن أرقــم عندمــا   

30- تفسر اآلية يف الدر املنثور )۵: ۱۹۹(.
31- عبد هللا ابن عم الني عباس ولد قبل اهلجرة بثاث وتويف سنة مثان وستن ابلطائف. ترمجته أبسد الغابة.

32- تفسر اآلية يف الدر املنثور للسيوطي )۵: ۱۹۹(.
33- أبــو القاســم أو أبــو حممــد الّضّحــاك بــن مزاحــم اهلــايل، قــال ابــن حجــر: صــدوق كثــر اإلرســال مــن الطبقــة اخلامســة مــات 

بعــد املائــة. ترمجتــه بتقريــب التهذيــب )۱ / ۲۷۳(.
34- تفســر الطري )۲۲: ۵( ، وذخائر العقىب للمحب الطري )ص: ۲۴( ، وتفســر الســيوطي )۵: ۱۹۸( ، وابن عســاكر 

۵ / ۱ / ۱۶أ ، وأسباب النزول للنيسابوري.
35- مشكل اآلاثر )۱: ۳۳۲(.



ــاؤه؟. ــه؟ نس ــل بيت ــم أه ــن ُه ــئل »َم س

ــر  ــل الع ــع الرج ــون م ــرأة تك ــه أّن امل ــم الل ــال: ال. وأي ق  

ــه  ــل بيت ــا ، أه ــا وقومه ــع إىل أبيه ــا فرتج ــّم يطّلقه ــر ث ــن الده م

أصلــه وعصبتــه اّلذيــن حّرمــوا الصدقــة بعــده()36()37(.

ويف مجمع الزوائد للهيثمي عن أبي سعيد الُخدري:  

ــم  ــس وطّهره ــم الرِّج ــب عنه ــن اذه ــت اّلذي ــل البي )أه  

ــيّ  ــه )ص(وع ــول الل ــة رس ــال: خمس ــده فق ــم يف ي ــراً فعّده تطه

الســام(()38(. والحســن )عليهم  والحســن  وفاطمــة 

وروى الطــري يف تفســره عــن قتــادة يف قولــه: )إنّمــا يريــد   

ركــم تطهــراً( قال:  اللــه ليذهــب عنكــم الرِّجــس أهــل البيــت ويطهِّ
ــه مــن الســوء واختصهــم برحمتــه)39( هــم أهــل بيــت طّهرهــم الل

.)40(

وقال الطري ـ أيضاً ـ يف تفسر اآلية:  

ــت  ــل البي ــس أه ــم الرِّج ــب عنك ــه ليذه ــد الل ــا يري )إنّم  

ــه ليذهــب عنكــم الســوء  ــا يريــد الل ويطّهركــم تطهراً(يقــول: إنّم

ــذي  ــس ال ــن الدن ــم م ــد ويطّهرك ــت محّم ــل بي ــا أه ــاء ي والفحش

ــه)41(. ــايص الل ــل مع ــون يف أه يك

ما فعله الرسول )ص( بعد نزول اآلية
36- صحيح مسلم، ابب فضائل علي بن أيب طالب  )۷: ۱۳۳(.

37- زيــد بــن أرقــم االنصــاري اخلزرجــي اســتصغره الرســول يف أحــد وشــهد مــا بعدهــا ومــع علــي صفــن وتــويف ابلكوفــة بعــد قتــل 
احلســن )عليــه الســام(. اُســد الغابــة )ج۲ / ۱۹۹(.

38- جممع الزوائد للهيثمي )۹: ۱۶۵ و۱۶۷( ابب فضائل أهل البيت ، وابن عساكر ۵ / ۱ / ۱۶ أ.
39- تفسر اآلية عند الطري )۲۲: ۵( ، والدر املنثور )۵: ۱۹۹(.

40- قتادة: أربعة سدوسي ورهاوي وقيسي وأنصاري وكلهم ثقة ترامجهم يف تقريب التهذيب )ج۲ / ۱۲۳(.
41- تفسر اآلية عند الطري )۲۲: ۵(.



يف مجمع الزوائد عن أبي برزة قال:  

صّليــت مــع رســول اللــه ســبعة عــر شــهراً فــاذا خــرج   

مــن بيتــه أتــى بــاب فاطمــة عليهــا الســام فقــال: الصــاة عليكــم 

ركــم  )إنّمــا يريــد اللــه ليذهــب عنكــم الرِّجــس أهــل البيــت ويطهِّ

ــراً()42()43(. تطه

ويف تفسر السيوطي عن ابن عبّاس قال:  

ــوم  ــي كّل ي ــهر يأت ــعة أش ــه)ص( تس ــول الل ــهدت رس ش  

بــاب عــيّ بــن أبــي طالــب )رض( عنــد وقــت كل صــاة فيقــول: ، 

ــد  ــا يري ــل البيت«)إنّم ــه أه ــه وبركات ــة الل ــم ورحم ــام عليك »الس

اللــه ليذهــب عنكــم الرِّجــس أهــل البيــت ويطّهركــم تطهــراً( كّل 

ــّرات)44(. ــس م ــوم خم ي

ــي  ــند الطيال ــد ومس ــند أحم ــذي ومس ــح الرتم ويف صحي  

ــن  ــري واب ــر الط ــة وتفاس ــد الغاب ــن واس ــتدرك الصحيح ومس

ــك: ــن مال ــس ب ــن أن ــأّول ع ــظ ل ــيوطي واللف ــر و الس كث

اّن رســول اللــه )ص( كان يمــّر ببــاب فاطمــة عليها الســام   

ســتّة أشــهر كّلمــا خــرج إىل صــاة الفجــر يقــول: الصــاة يــا أهــل 

ــت  ــل البي ــس أه ــم الرِّج ــب عنك ــه ليذه ــد الل ــا يري ــت! )إنّم البي

42- جممع الزوائد )۹: ۱۶۹(.
43- لعل سبعة عشر شهراً من غلط النساخ والصواب سبعة أشهر.

وأبــو بــرزة األســلمي ترمجــوه يف عــداد الصحابــة مــات ســنة ســتن أو أربــع وســتن ابلكوفــة. ترمجتــه يف اُســد الغابــة   
.)۱۴۶  / ۵ (

44- بتفسر اآلية يف الدر املنثور )۵: ۱۹۹(.



ــراً()45()46(. ــم تطه ويطّهرك

ــكل  ــد ومش ــع الزوائ ــة ومجم ــد الغاب ــتيعاب واُس ويف اإلس  

اآلثــار وتفاســر الطــري وابــن كثــر والســيوطي واللفــظ لأخــر 
ــال:)47( ــراء ق ــي الحم ــن أب ع

حفظــت مــن رســول اللــه ثمانيــة أشــهر باملدينــة ليــس من   

ــع  ــيّ )رض( فوض ــاب ع ــى ب ــداة إالّ أت ــاة الغ ــرج إىل ص ــّرة يخ م

يــده عــى جنبتــي البــاب ثــّم قــال: »الصــاة الصــاة ، إنّمــا يريــد 

ــراً«. ــم تطه رك ــت ويطهِّ ــل البي ــس أه ــم الرِّج ــب عنك ــه ليذه الل

ــة: ســتة أشــهر، ويف أخــرى: ســبعة أشــهر،  ويف لفــظ رواي  

أشــهر)48(. رابعــة: تســعة  أشــهر، ويف  ثمانيــة  ثالثــة:  ويف 

ــعيد  ــي س ــن أب ــيوطي ع ــر الس ــد وتفس ــع الزوائ ويف مجم  

الخــدري مــع اختــاف يف لفظــه وفيــه: جــاء النبــّي أربعــن صباحــاً 

ــول: ــام يق ــا الس ــة عليه ــاب دار فاطم إىل ب

ــه،  ــه وبركات ــة الل ــت ورحم ــل البي ــم أه ــام عليك »الس  

ــس  ــم الرج ــب عنك ــه ليذه ــد الل ــا يري ــه ، إنّم ــم الل ــاة رحمك الص

ركــم تطهــراً. أنــا حــرب ملــن حاربتــم ، أنــا ســلم  أهــل البيــت ويطهِّ

45- مســتدرك الصحيحــن )۳: ۱۵۸( ، وقــال: حديــث صحيــح علــى شــرط مســلم ومل خيرجــاه ، واســد الغابــة )۵: ۵۲۱( ، 
ومســند أمحــد )۳: ۲۵۸( ، وتفســر اآليــة بتفســر الطــري )۲۲: ۵( ، وابــن كثــر )۳: ۴۸۳( ، والــدر املنثــور للســيوطي )۵: 
۱۹۹( ، ويف مســند الطيالســي )۸: ۲۷۴(: شــهرا ، وصحيــح الرتمــذي )۱۲: ۸۵( بتفســر اآليــة يف ســورة االحــزاب. وراجــع 

كنــز العمــال طـــ: االوىل )۷: ۱۰۳( ، وجامــع األصــول ۱۰ / ۱۰۱ احلديــث ۶۶۹۱ ، وتيســر الوصــول ۳ / ۲۹۷. 
46- أنس بن مالك األنصاري اخلزرجي روى هو أنه خدم الني عشر سنوات، تويف ابلبصرة بعد التسعن.

ترمجته أبسد الغابة )ج۱ / ۱۲۷(.  
47- أبــو احلمــراء: مــوىل رســول هللا )ص( قيــل امســه هــال بــن احلــارث ويقــال هــال بــن ظفــر. اُســد الغابــة. )۵ / ۱۷۴(، 

.)۷۸ / ۱۲( التهذيــب  وهتذيــب 
48- رواايت أيب احلمــراء يف اإلســتيعاب )۲: ۵۹۸( ، وترمجتــه مــن اإلســتيعاب )۵: ۶۳۷( ، وتفســر الطــري وابــن كثــر 
والســيوطي بتفســر اآليــة ، وترمجــة أيب احلمــراء أبســد الغابــة )۵: ۱۷۴( ، وجممــع الزوائــد )۹: ۱۲۱ و۱۶۸( ، ومشــكل اآلاثر 

.)۳۳۸  :۱(



ــاملتم«)49(. ــن س مل

من احتج باآلية الكريمة يف إثبات فضائل أهل البيت

أـ الحسن بن عيلّ )عليه السالم(.  

ــن  ــي م ــن ع ــن ب ــل الحس ــاب فضائ ــم يف ب روى الحاك  

ــت أّن  ــل البي ــل أه ــاب فضائ ــي يف ب ــن والهيثم ــتدرك الصحيح مس

الحســن بــن عــيّ خطــب النــاس حــن قتــل عــيّ وقــال يف خطبتــه:

»أيّهــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي ومــن لــم يعرفنــي   

ــا  ــويّص وأن ــن ال ــا اب ــّي وأن ــن النب ــا اب ــن عــيّ وأن ــا الحســن ب فأن

ــه  ــه بإذن ــن الداعــي إىل الل ــا اب ــر وأن ــن النذي ــا اب ــن البشــر وأن اب

وأنــا ابــن الــراج املنــر وأنــا مــن أهــل البيــت الــذي كان جريــل 

ينــزل الينــا ويصعــد مــن عندنــا وأنــا مــن أهــل البيــت الــذي أذهب 

ــة)50(. ــراً« الخطب ــم تطه ره ــس وطهَّ ــم الرج ــه عنه الل

ويف مجمع الزوائد وتفسر ابن كثر والّلفظ لأّول:  

اّن الحســن بــن عــيّ حــن قتــل عــيّ اســتخلف فبينــا هــو   

ــه  ــر يف ورك ــه بخنج ــل فطعن ــه رج ــب إلي ــاس إذ وث ــّي بالن يُص

فتمــّرض منهــا أشــهراً ثــّم قــام فخطــب عــى املنــر فقــال: يــا أهــل 

ــا اُمراؤكــم وضيفانكــم ونحــن أهــل  ــا فإنّ ــه فين ــوا الل العــراق اتّق

البيــت اّلــذي قــال اللــه عــّز وجــّل )إنّمــا يريــد اللــه ليذهــب عنكــم 

ــم  الرِّجــس أهــل البيــت ويطّهركــم تطهــراً( فمــا زال يومئــذ يتكّل

ــاً. ــجد إالّ باكي ــرى يف املس ــا ت ــى م حت

49- جممع الزوائد )۹: ۱۶۹( ، وتفسر السيوطي )۵: ۱۹۹(.
50- مستدرك احلاكم، ابب من فضائل احلسن بن علي )۳: ۱۷۲(.



قال: رواه الطراني ورجاله ثقات)51(.  

ب ـ اُّم سلمة.  

يف مشكل اآلثار للطحاوي عن عمرة الهمدانية قالت:  

أتيت اُّم سلمة فسّلمت عليها فقالت: من أنت؟  

فقلت: عمرة الهمدانية.  

فقالــت عمــرة: يــا اُّم املؤمنــن أخرينــي عــن هــذا الرجــل   

اّلــذي قتــل بــن أظهرنــا فمحــب ومبغــض ـ تريــد عــيّ بــن أبــي 

ــب ـ. طال

قالت اُّم سلمة أتحبّينه اُم تبغضينه؟  

قالت: ما أحبّه وال أبغضه...)52(.  

ــه ليذهــب عنكــم  ــد الل ــا يري ــة )إنّم ــه هــذه اآلي ــزل الل فأن  

الرِّجــس أهــل البيــت ويطّهركــم تطهــراً( ومــا يف البيــت إالّ جريــل 

ــم  ــن )عليه ــن والحس ــة والحس ــيّ وفاطم ــه )ص( وع ــول الل ورس

ــام(. الس

فقلت: يا رسول الله أنا من أهل البيت؟  

ــه قــال: نعــم ،  ــه خــراً. فــوددت أنّ فقــال: اّن لــك عنــد الل  

فــكان أحــّب إيل مّمــا تطلــع عليــه الشــمس وتغــرب)53(.

ج ـ سعد بن أبي وقاص.  

يف خصائــص النســائي ، عــن عامــر)54( بــن ســعد بــن أبــي   

51- جممع الزوائد، ابب فضائل أهل البيت )۹: ۱۷۲( ، وتفسر اآلية عند ابن كثر )۳: ۳۸۶(.
52- بياض يف األصل.

53- مشكل اآلاثر )۱: ۳۳۶(.
54- عامــر بــن ســعد بــن أيب وقــاص ، أخــرج حديثــه مجيــع أصحــاب الصحــاح. قــال ابــن حجــر: ثقــة مــن الثالثــة ، مــات ســنة 

أربــع ومائــة.
)تقريب التهذيب ج ۱ / ۳۸۷(.  



وّقاص قال:

أمر معاوية سعداً فقال:  

ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟  

ــن  ــه )ص( فل ــول الل ــّن رس ــاً قاله ــرت ثاث ــا ذك ــال: م فق  

أســبّه لــن يكــون يل واحــدة أحــّب إيل مــن حمــر النعــم. ســمعت 

رســول اللــه )ص(يقــول لــه وخّلفــه يف بعــض مغازيــه ، فقــال لــه 

ــان؟ ــاء والصبي ــع النس ــي م ــه )ص(أتخّلفن ــول الل ــا رس ــيّ: ي ع

ــة  ــي بمنزل ــون منّ ــرىض أن تك ــا ت ــه: أم ــول الل ــال رس فق  

هــارون مــن مــوىس إالّ أنّــه ال نبــّوة بعــدي. وســمعته يقــول يــوم 

خيــر: الُعطــّن الرايــة غــداً رجــا يحــّب اللــه ورســوله ويحبـّـه اللــه 

ــد  ــه أرم ــَي ب ــاً فأُت ــوا يل عليّ ــال: ادع ــا فق ــا اليه ــوله فتطاولن ورس

ــت: ــا نزل ــه ، ومّل ــة إلي ــع الراي ــه ودف ــق يف عيني فبص

ــت  ــل البي ــس أه ــم الرِّج ــب عنك ــه ليذه ــد الل ــا يري )إنّم  

ــاً وفاطمــة وحســناً  ويطّهركــم تطهراً(دعــا رســول اللــه )ص( عليّ

ــي«)55(. ــل بيت ــؤالِء أه ــّم ه ــال: »الّله ــيناً فق وحس

ويف تفســر اآليــة عنــد ابــن جريــر وابــن كثــر ومســتدرك   

الحاكــم ومشــكل اآلثــار للطحــاوي واللفــظ لــأّول:

ــه  ــزل علي ــن ن ــه )ص( ح ــول الل ــال رس ــعد: ق ــال س ق  

ــّم  ــه ث ــت ثوب ــم تح ــة وأدخله ــه وفاطم ــاً وابني ــذ عليّ ــي فأخ الوح

قــال: »هــؤالء أهــي وأهــل بيتــي«)56(.

د ـ ابن عبّاس.  

55- خصائص  النسائي )ص: ۴(.
56- تفســر الطــري )۲۲: ۷( ، وابــن كثــر )۳: ۴۸۵( ، واللفــظ لــاول ، ومســتدرك احلاكــم )۳: ۱۴۷( ، ومشــكل اآلاثر 

.)۳۳۶ :۱(



أ ـ يف تاريخي الطري وابن األثر واللفظ لأّول:  

مّلا قال عمر يف كامه البن عباس:  

هيهــات أبــت واللــه قلوبكــم يــا بنــي هاشــم إالّ حســداً مــا   

ــزول. ــا ي ــاً م ــاً وغّش ــول وضغن يح

قال له ابن عبّاس:  

مهــا يــا أمــر املومنــن! ال تصــف قلــوب قــوم أذهــب اللــه   

ــب  ــاّن قل ــش ف ــد والغ ــراً بالحس ــم تطه ــس وطّهره ــم الرج عنه

ــم)57(. ــي هاش ــوب بن ــن قل ــه م ــول الل رس

بـ  يف مســند امــام الحنابلــة أحمــد ، وخصائــص النســائي ،   

والريــاض النــرة للمحــّب الطــري ومجمــع الزوائــد للهيثمــي)58( 

ــأّول: ــظ ل واللف

ــن  ــس إىل اب ــي لجال ــال: انّ ــون)59( ق ــن ميم ــرو ب ــن عم ع  

عبّــاس اذ أتــاه تســعة رهــط فقالــوا: يــا ابــن عبـّـاس: إّمــا أن تقــوم 

معنــا وإّمــا أن يخلونــا هــؤالء، قــال: بــل أقــوم معكــم قــال: وهــو 

ــال: ــى ق ــل أن يعم ــح قب ــذ صحي يومئ

ــاء  ــال: فج ــوا ، ق ــا قال ــدري م ــا ن ــوا ف ــدأوا فتحّدث فابت  

ــر ـ  ــه ع ــل ل ــوا يف رج ــف وقع ــول: اف وت ــه ، ويق ــض ثوب ينف

ــه ثوبــه فوضعــه عــى عــيّ وفاطمــة  ــه ـ وأخــذ رســول الل إىل قول

وحســن وحســن وقــال )إنّمــا يريــد اللــه ليذهــب عنكــم الرِّجــس 

57- اتريخ الطري )۵ / ۳۱(.
58- احلديــث بطولــه يف مســند أمحــد )۱: ۳۳۱( طـــ: األوىل والثانيــة )۵: ۳۰۶۲( ، وقــد ذكــر فيــه ابــن عبــاس عشــر فضائــل 
لعلــي بــن أيب طالــب ، وأورده النســائي يف خصائصــه )ص: ۱۱( ، واحملــب الطــري يف الــرايض النضــرة )۲: ۲۶۹( ، وجممــع 

الزوائــد للهيثمــي )۹: ۱۱۹(.
59- عمــرو بــن ميمــون األودي ، اتبعــي ، ثقــة ، أخــرج لــه أصحــاب الصحــاح ، مــات ســنة أربــع وســبعن ابلكوفــة. تقريــب 

.)۸۰ / ۲( التهذيــب 



ــراً(. ــم تطه رك ــت ويطهِّ ــل البي أه

هـ ـ واثلة بن األسقع.  

ــنده  ــل يف مس ــن حنب ــة واب ــر اآلي ــري يف تفس روى الط  

والحاكــم يف مســتدركه وقــال: صحيــح عــى رشط الشــيخن، 

ــي يف  ــار والهيثم ــكل اآلث ــاوي يف مش ــننه والّطح ــي يف س والبيهق

مجمــع الزوائــد واللفــظ لــأّول:

ــن  ــة ب ــد واثل ــس عن ــي لجال ــال: إنّ ــار )60( ق ــي عّم ــن أب ع  

ــى  ــا قامــوا قــال: اجلــس حتّ ــاً فشــتموه فلّم األســقع اذ ذكــروا عليّ

ــه )ص( اذ  ــد رســول الل اخــرك عــن هــذا الــذي شــتموا ، انــي عن

ــه  ــاء ل ــم كس ــى عليه ــن فألق ــن وحس ــة وحس ــيّ وفاطم ــاءه ع ج

ثــّم قــال: »الّلهــم هــؤالء أهــل بيتــي الّلهــّم أذهــب عنهــم الرِّجــس 

ــراً«)61(. ــم تطه ره وطهِّ

ورواه ابن عساكر يف تاريخه بتفصيل أوىف.  

ــمعت  ــال: س ــه ق ــد الل ــن عب ــّداد ب ــن ش ــة ع ــد الغاب يف اُس  

واثلــة بــن األســقع وقــد جــيء بــرأس الحســن فلعنــه رجــل مــن 

ــه ال أزال أحــّب  ــة وقــال: والل أهــل الشــام ولعــن أبــاه ، فقــام واثل

عليّــاً والحســن والحســن وفاطمــة )عليهــم الســام(بعد أن ســمعت 

ــم... ــول فيه ــه يق ــول الل رس

ــت  ــل البي ــس أه ــم الرِّج ــب عنك ــه ليذه ــد الل ــا يري )إنّم  

60- أبــو عّمــار ، شــّداد بــن عبــد هللا القرشــي الدمشــقي ، ثقــة ، مــن الطبقــة الرابعــة ، أخــرج حديثــه أصحــاب الصحــاح. ترمجتــه 
بتقريــب التهذيــب )ج ۱ / ۳۴۷(.

61- مشــكل اآلاثر للطحــاوي )۱: ۳۴۶( ، وتفســر اآليــة عنــد الطــري )۲۲: ۶( ، ومســند أمحــد )۴ / ۱۰۷( ، وقــد هــذب 
لفظه وحذف منه )فشتموه( و)وهذا الذي شتموه( ، وجممع الزوائد )۹: ۱۶۷( ، ومستدرك احلاكم )۲: ۴۱۶ و۳: ۱۴۷( ، 

وســنن البيهقي )۲: ۱۵۲( ، وتفســر ابن كثر ۳ / ۴۸۴ ، وابن عســاكر ۵ / ۱ / ۱۶أ.



.)62( الحديــث  تطهــراً(... .  ركــم  ويطهِّ

وعن اُّم سلمة أيضاً:  

يف مســند أحمــد وتفســر الطــري ومشــكل اآلثــار واللفــظ   

لــأّول:

ــلمة زوج  ــمعت اُّم س ــال: س ــب )63( ق ــن حوش ــهر ب ــن ش ع  

ــل  ــت أه ــي فلعن ــن ع ــن ب ــي الحس ــاء نع ــن ج ــي )ص( ح النب

ــه  ــوه لعنهــم الل ــه ، غــّروه وذّل ــوه قتلهــم الل العــراق ، فقالــت: قتل

فانــي رأيــت رســول اللــه )ص(ـ إىل قولهــاـ  فاجتبــذ كســاء خيريــاً 

ــال: ــاً وق ــم جميع ــّي )ص( عليه ــه النب فلّف

رهــم  »الّلهــّم أهــل بيتــي أذهــب عنهــم الرِّجــس وطهِّ  

. )6 4 ( » ً تطهــرا

و ـ عيل بن الحسني السّجاد.  

ــر  ــيوطي يف تفس ــر والس ــن كث ــري واب ــن الط روى كّل م  

اآليــة:

ــا  ــام: أم ــل الش ــن أه ــل م ــال لرج ــن ق ــن الحس ــي ب اّن ع  

قــرأت يف »األحزاب«)إنّمــا يريــد اللــه ليذهــب عنكــم الرِّجــس أهــل 

البيــت ويطّهركــم تطهــراً( ؟.

قال: وألنتم هم؟!  

قال: نعم)65(.  
62- اُسد الغابة )۲: ۲۰( برتمجة احلسن.

63- أوردان موجز احلديث واحلديث بطوله يف مسند اُم سلمة من مسند أمحد. 
وشــهر بــن حوشــب األشــعري الشــامي صــدوق ، مــن الطبقــة الثالثــة ، أخــرج حديثــه أصحــاب الصحــاح ، مــات   

.)۳۵۵  /  ۱( التهذيــب  بتقريــب  ترمجتــه  ۱۱۲هـــ.  ســنة 
64- أوردانه ابجياز واحلديث بطوله يف مســند أمحد )۶: ۲۹۸( مبســند اُم ســلمة ، وتفســر الطري )۲۲:۶( ، ومشــكل اآلاثر 

)۱:۳۳۵( ، وابن عساكر ۵ / ۱ / ۱۴أ.
65- تفسر الطري )۲۲: ۷( ، وابن كثر )۳: ۴۸۶( ، والدر املنثور )۵: ۱۹۹(.



وتمام الخر كما يف مقتل الخوارزمي:  

ــا حمــل الّســجاد مــع ســائر ســبايا أهــل البيــت إىل  ــه مّل أنّ  

ــى  ــوا ع ــن ، وأوقف ــه الحس ــول الل ــبط رس ــل س ــد مقت ــام بع الش

ــيخ  ــه ش ــا من ــبايا دن ــرض الس ــّل ع ــق يف مح ــع دمش ــدرج جام م

ــال:  وق

ــن  ــاد م ــم وأراح العب ــم وأهلكك ــذي قتلك ــه ال ــد لل الحم  

منكــم. املؤمنــن  أمــر  وأمكــن  رجالكــم 

فقال له عيّ بن الحسن: يا شيخ هل قرأت القرآن؟  

قال: نعم.  

قــال : أقــرأت هــذه اآليــة: )قــل ال أســألكم عليــه أجــراً إالّ   

القربــى()66(؟ يف  املــوّدة 

قال الشيخ: قرأتها.  

ــه( )67(.  ــى حّق ــاىل )وآت ذا القرب ــه تع ــرأت قول ــال: وق ق  

وقولــه تعــاىل )واعلمــوا أّن مــا غنمتــم مــن يشء فــاّن للــه خمســه 

وللرســول ولــذي القربــى()68(؟

قال الشيخ: نعم.  

ــه القربــى يف هــذه اآليــات ، وهــل قــرأت  فقــال: نحــن والل  

قولــه تعــاىل )إنّمــا يريــد اللــه ليذهــب عنكــم الرِّجــس أهــل البيــت 

ــراً(؟ ــم تطه ويطّهرك

قال: نعم.  

صنا بآية التطهر. قال: نحن أهل البيت الذي ُخصِّ  

66- سورة الشورى اآلية ۲۳.
67- »اإلسراء« ۲۶.
68- »األنفال« ۴۱.



قال الشيخ: بالله عليك أنتم هم؟!  

قــال: وحــّق جّدنــا رســول اللــه إنّــا لنحــن هــم مــن غــر   

ــّك. ش

ــم بــه ثــّم رفــع  فبقــي الشــيخ ســاكتاً نادمــاً عــى مــا تكّل  

رأســه إىل الســماء وقــال: الّلهــّم أنـّـي أتــوب اليــك مــن بغــض هــؤالء 

وإنـّـي أبــرأ اليــك مــن عــدّو محّمــد وآل محّمــد مــن الجــّن واإلنــس 

.)69(

نكتفــي بهــذا املقــدار مــا أردنــا ايــراده مــن روايــات حديث   

ــذ  ــرآن ويأخ ــك بالق ــن أراد أن يتمّس ــة مل ــه كفاي ــاء)70(. ففي الكس

ــه )ص(. ــول الل ــن رس ــره ع تفس

ــمع  ــى الس ــب أو ألق ــه قل ــن كان ل ــرى مل ــك لذك )إّن يف ذل  

شــهيد()71(. وهــو 

خالصة الروايات السابقة

تتلّخص قّصة حديث الكساء كما يف الروايات السابقة:  

ــا  إّن رســول اللــه )ص( كان يف بيــت اُّم ســلمة ويف يومهــا مّل  

رأى الرحمــة هابطــة فقــال:

»ادعوا يل ، ادعوا يل« فقالوا: من يا رسول الله؟  

قال: »أهل بيتي عليّاً وفاطمة والحسن والحسن«.  

69- مقتل اخلوارزمي )۲: ۶۱( ط: النجف.
70- وقــد تركنــا ذكــر أحاديــث أخــرى يف البــاب مثــل مــا ورد برتمجــة عطيــة مــن اُســد الغابــة )۳ / ۴۱۳( واإلصابــة )۳ / ۴۸۹( 
واتريــخ بغــداد )۱۰ / ۲۷۸(. وروايــة حكيــم بــن ســعيد يف تفســر الطــري )۲۲ / ۵(. ورواايت أخــرى يف مســند أمحــد )۶ / 
۳۰۴( واُســد الغابــة )۲ / ۱۲ و۴ / ۲۹( وجممــع الزوائــد )۹ / ۲۰۶ و۲۰۷( وذخائــر العقــىب للمحــب الطــري ص: ۲۱ ، 

واإلســتيعاب ۲ / ۴۶۰ وابــن عســاكر ۵ / ۱ / ۱۳ ـ ۱۶.
71- سورة ق اآلية ۳۷.



ــه  ــم ونفس ــاط فجّلله ــى بس ــّي ع ــول النب ــوا ح فاجتمع  

بكســاء خيــري كان مــن مــرط ُمرّحــل مــن شــعر أســود ثــّم قــال:

ــزل  ــد« فأن ــد وآل محّم ــى محّم ــّل ع ــؤالء آيل فص ــّم ه »الّله  

ــل  ــس أه ــم الرِّج ــب عنك ــه ليذه ــد الل ــا يري ــّل )إنّم ــّز وج ــه ع الل

البيــت ويطّهركــم تطهــراً(.

ــى  ــّي ع ــول النب ــوا ح ــا اجتمع ــة عندم ــذه اآلي ــت ه نزل  

وقــال: البســاط ، 

ــس  ــم الرِّج ــب عنه ــّم فأذه ــي الّله ــل بيت ــؤالء أه ــّم ه »الّله  

تطهــراً«. رهــم  وطهِّ البيــت  أهــل 

وكان الحجاب مروباً عى اُّم سلمة.  

قالــت اُّم ســلمة: وأنــا جالســة عــى البيــت ويف البيــت ســبعة   

جريــل وميــكال وعــيّ وفاطمــة والحســن والحســن فأدخلــت رأيس 

يف البيــت فقلــت: يــا رســول اللــه ألســُت مــن أهــل البيــت؟ قالــت: 

فَواللــه مــا أنعــم ، وقــال: »إنـّـِك إىل خــر ، إنـّـِك إىل خــر ، إنـّـِك مــن 

ــّي«. أزواِج النب

ويف رواية  قالت: ما أنا من أهل البيت؟  

قــال »إنـّـِك إىل خــر وهــؤالء أهــل بيتــي ، اللهــّم أهــل بيتــي   

ــّق«. أح

ــن  ــت ع ــل البي ــة أه ــذه القّص ــّي )ص( يف ه ــز النب ــد ميّ ق  

ــا يريــد  ــا فعــل مثــل قولــه »إنّم غرهــم ورشح اآليــة بمــا قــال وّم

ركــم تطهــراً ، فأنــا  اللــه ليذهــب عنكــم الرِّجــس أهــل البيــت ويطهِّ

ــوب«. ــن الذن ــرون م ــي مطّه ــل بيت وأه

ــن  ــأ م ــى م ــل ع ــا كان يفع ــجده يف م ــك يف مس ــن ذل وأعل  



ــد كّل  ــة عن ــيّ وفاطم ــت ع ــاب بي ــي إىل ب ــث كان يأت ــلمن حي املس

صــاة ويقــول »الســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه أهــل البيــت 

ــم  ــت ويطّهرك ــل البي ــس أه ــم الرِّج ــب عنك ــه ليذه ــد الل ــا يري إنّم

ــراً«. تطه

ويف روايــة: ليــس مــن مــّرة يخــرج إىل صــاة الغــداة إالّ أتــى   

بــاب عــيٍّ فوضــع يــده عــى جنبتــي البــاب ثــّم قــال... الحديــث.

ــه  ــوات الل ــول صل ــيء الرس ــة مج ــض الصحاب ــى بع أح  

ــهر  ــبعة أش ــر س ــهر وآخ ــتة أش ــة س ــيّ وفاطم ــاب ع ــه إىل ب علي

وآخــر ثمانيــة أشــهر وآخــر تســعة أشــهر وآخــر أقــّل وآخــر أكثــر 

مــن ذلــك ، كلَّ ذلــك ليبــنِّ لاُّمــة مــن بعــده قــوال وعمــا مــن هــم 

ــا  ــة ، عم ــى اآلي ــا معن ــة وم ــم اآلي ــت فيه ــن نزل ــت اّلذي ــل البي أه

ــاىل: ــه تع ــه بقول ــه وآل ــه علي ــوات الل ــه صل من

)وأنزلنــا اليــك الذكــر لتبــنيِّ للنــاس مــا نــّزل اليهــم ولعّلهم   

يتفّكــرون()72(.

واشــتهر ذلــك حتّــى احتــّج باآليــة بعــد رســول اللــه أهــل   

بيتــه وأصحابــه مثــل اإلمــام الحســن )عليــه الســام( أحد الخمســة 

أصحــاب الكســاء يف خطبتــه بعــد وفــاة أبيــه حيــث قــال »وأنــا مــن 

رهــم تطهــراً«. أهــل البيــت اّلــذي أذهــب اللــه عنهــم الرِّجــس وطهَّ

ويف خطبتــه بعــد مــا طعــن قــال: »ونحــن أهــل البيــت اّلذي   

قــال اللــه عــّز وجــّل )إنّمــا يريــد اللــه ليذهــب عنكــم الرِّجــس أهل 

ــراً(«. ــم تطه ــت ويطّهرك البي

ــن  ــألتها ع ــا س ــة مّل ــرة الهمداني ــى عم ــلمة ع ــا اُّم س وتلته  

72- سورة النحل اآلية ۴۴.



اإلمــام عــي بعــد مقتلــه.

واحتــّج بهــا ســعد بــن أبــي وقــاص عــى معاويــة مّلــا دعاه   

ــراب. ــا ت ــّب أب ليس

ــل اإلمــام العــر بعــد  ــاس ضمــن فضائ ــن عبّ وذكرهــا اب  

اّلذيــن اجتمعــوا بــه فوقعــوا يف اإلمــام. انــراف الرهــط 

ــة عــى الــذي حــر شــتم  واستشــهد بهــا الصحابــّي واثل  

اإلمــام وســمعه.

ــت  ــا نعــي الحســن ولعن ــا بلغه ــا اُّم ســلمة مّل ــت به وحّدث  

أهــل العــراق.

وكذلك فعل واثلة أيضاً.  

وتاهــا عــيّ بــن الحســن عــى الرجــل الشــامي اّلــذي أثنــى   

ــر  ــن، وآخ ــم أجمع ــه عليه ــوات الل ــم صل ــع فيه ــد ووق ــى يزي ع

ــن. ــه رّب العامل ــد لل ــا أن الحم دعوان



املصادر واملؤلفون
)حسب التسلسل الزمني(

۱ ـ القرآن الكريم.  

۲ ـ مســند الطيالــي ـ ألبــي ســليمان بــن داود الطيالــي   

ــاد ۱۳۲۱ هـــ. آب ــدر  )ت: ۲۰۴ هـــ( ، طـــ حي

ــل  ــن حنب ــد ب ــه أحم ــد الل ــي عب ــد ـ ألب ــند أحم ۳ ـ مس  

هـــ.  ۱۳۱۳ ســنة  القاهــرة  طـــ.  هـــ( ،   ۲۴۱ )ت:  الشــيباني 

۴ ـ صحيــح مســلم ـ ألبــي الحســني ، مســلم بــن الحجــاج   

ــرة ۱۳۳۴ هـــ. القاه ــري )ت: ۲۶۱ هـــ( ، طـــ.  القش

۵ ـ ســنن الرتمــذي ـ ملحمــد بن عيــى )ت: ۲۷۹ هـــ( ، طـ.   

هـــ(. )۱۳۵۰ ـ ۱۳۵۲  القاهــرة 

۶ ـ خصائــص أمــر املؤمنــني ـ ألبــي عبــد الرحمــن ، احمــد   

بــن شــعيب ، النســائي ، )ت: ۳۰۳ هـــ( ، طـــ. النجــف ۱۳۶۹ هـــ.

۷ ـ جامــع البيــان يف تفســر القــرآن ـ ألبــي جعفــر محّمــد   

بــن جريــر ، الطــري )ت: ۳۱۰ هـــ( ، طـــ. بــوالق ، ۱۳۲۳ ـ ۱۳۲۹ 

. هـ

ــه ، الطبعــة املرصيــة األوىل ـ  ــوك ـ ل ــم واملل ۸ ـ تاريــخ االُم  

)الت(. الحســينية  املطبعــة 

ــد  ــن محّم ــد ب ــر ، أحم ــي جعف ــار ـ ألب ــكل اآلث ۹ ـ مش  

الطحــاوي الحنفــي )ت: ۳۲۱ هـــ( ، طـــ. حيــدر آبــاد ۱۳۳۳ هـــ.



۱۰ ـ املســتدرك عــىل الصحيحــني ـ ألبــي عبــد اللــه ، محّمــد   

بــن عبــد اللــه ، الحاكــم )ت: ۴۰۵هـــ( ، ط. حيــدر آبــاد ۱۳۳۴هـــ.

ــني ،  ــن الحس ــد ب ــر أحم ــي بك ــرى ـ ألب ــنن الك ۱۱ ـ الس  

البيهقي الشــافعي )ت: ۴۵۸هـــ( ، ط. حيدر آبــاد ۱۳۴۶ ـ ۱۳۵۴هـ.

۱۲ ـ تاريــخ بغــداد ـ للخطيــب البغــدادي أحمــد بــن عــيل   

۱۳۴۹هـــ. القاهــرة  ط.  ۴۶۳هـــ(.  )ت:  ثابــت  بــن 

ــه  ــد الل ــن عب ــف ب ــرو يوس ــي عم ــتيعاب ـ ألب ۱۳ ـ اإلس  

۱۳۳۶هـــ. آبــاد  حيــدر  ر۲  ط.  ۴۶۳هـــ( ،  )ت:  االشــعري 

۱۴ ـ مفــردات القــرآن ألبــي القاســم ، الحســني بــن محّمــد   

۱۳۲۴هـــ. القاهــرة  ط.  ۵۰۲هـــ( ،  )ت:  االصفهانــي  الراغــب 

۱۵ ـ مقتــل الخوارزمــي ، ألبــي املؤيــد ، املوفــق بــن أحمــد ،   

النجــف. اخطــب خــوارزم الخوارزمــي )ت: ۵۶۸هـــ( ، ط. 

۱۶ ـ اُســد الغابــة ـ البــن االثــر ، عــيل بــن محّمد الشــيباني   

ــرة ۱۲۸۰هـــ. )ت: ۶۳۰هـــ( ، ط. القاه

۱۷ ـ الكامل يف التاريخ ـ له ، القاهرة ۱۳۴۸ ـ ۱۳۵۴هـ.  

۱۸ـ  الجامــع ألحــكام القــرآنـ  ألبــي عبــد اللــه محّمــد بــن   

ــرة ۱۳۸۷هـــ. القاه ــي )ت: ۶۷۱هـــ( ط.  القرطب ــد  أحم

۱۹ـ  ذخائــر العقبــى يف مناقــب ذوي القربــىـ  البــي جعفــر   

أحمــد بــن عبــد اللــه ، محــب الديــن الطــري شــيخ الشــافعية )ت: 

ــاكر ۵ / ۱ / ۱۵أ. ــن عس ــرة ۱۳۵۶ واب ۶۹۴هـــ( ، ط. القاه

۲۰ ـ الرياض النرضة ـ له ، ط. ر۲ القاهرة ۱۳۷۲هـ.  

۲۱ ـ تفســر القــرآن العظيــم ـ ألبــي الفــداء إســماعيل بــن   

القاهــرة )الت(. القــريش الشــافعي )ت: ۷۷۴هـــ( ، ط.  كثــر 

۲۲ ـ مجمــع الزوائــد ألبــي الحســن بــن أبــي بكــر الهيثمــي   



۱۹۶۷م. بــروت  ر۲  ط.  ۸۰۷هـــ( ،  )ت: 

۲۳ ـ اإلصابــة يف معرفــة الصحابــة ـ البــي الفضــل ، احمــد   

ــر )ت: ۸۵۲هـــ( ، ط.  ــن حج ــروف باب ــقالني املع ــيل العس ــن ع ب

۱۳۵۸هـــ. ــرة  القاه

ــرة )۱۳۲۵ ـ  ــه ، ط ، ر۱ القاه ــب ـ ل ــب التهذي ۲۴ ـ تهذي  

۱۳۲۷هـــ(.

۲۵ ـ تقريب التهذيب ـ له ، ط. ر۱ القاهرة ۱۳۸۰هـ.  

۲۶ ـ الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور ـ ألبــي بكــر ،   

عبــد الرحمــن بــن محّمــد جــالل الديــن الســيوطي الشــافعي )ت: 

۱۳۱۴هـــ. ــاد ،  آب ــدر  حي ط.  ۹۱۱هـــ( ، 

۲۷ ـ كنــز العمــال يف ســنن األقــوال واألفعال ـ لعــالء الدين ،   

عــيل بــن عبــد امللــك املتقــي املعــروف بالهنــدي )ت: ۹۵۷هـــ(. ط. 

حيــدر آبــاد ، ۱۳۶۴هـــ.

ــد  ــد الوهــاب عب ــر ـ لعب ــم رجــال األث ۲۸ ـ املختــرص يف عل  

۱۳۷۱هـــ. القاهــرة   ۳ ط.  اللطيــف ، 

۲۹ ـ أحاديــث أُم املؤمنــني عائشــة ـ للمؤلــف ، ط. طهــران   

۱۳۸۰هـــ.

نجز طبعه يف ربيع الثاني سنة ۱۳۹۵هـ.  



املستدرك عىل املصادر

ــاكر ت: ۵۷۱هـــ  ــن عس ــق الب ــة دمش ــخ مدين ۳۰ ـ تاري  

ــة  ــات املكتب ــن مخطوط ــالمي م ــي اإلس ــع العلم ــورة املجم مص

بدمشــق. الظاهريــة 

۳۱ ـ جامــع األصــول البــن األثــر )ت: ۶۰۶هـــ( ، ط.   

۱۳۶۸هـــ. القاهــرة 

۳۲ ـ تفســر الثعالبــي البــن زيــد عبــد الرحمــن بــن محمــد   

۱۳۲۷هـــ. ــر ،  الجزائ ط.  ۸۷۵هـــ( ،  )ت:  ــي  الثعالب

ــع )ت: ۹۴۴ هـــ( ، ط.  ــن الديب ــول الب ــر الوص ۳۳ ـ تيس  

۱۳۴۶هـــ. مــرص ، 



حديث الكساء

يف مصادر مدرسة أهل البيت )ع(





بسم الله الّرحمن الّرحيم

ــل  ــى نق ــالة ع ــذه الرس ــن ه ــة االُوىل م ــرُت يف الطبع إقت  

مــا ورد يف مصــادر الدراســات اإلســاميّة بمدرســة الخلفــاء يف شــأن 

نــزول آيــة التطهــر وخــر حديــث الكســاء، وكذلــك يف نقــل مــا ورد 

يف تفســر اآليــة وذكــر مــن استشــهد باآليــة وخــر حديــث الكســاء 

ــم. ــام( وغره ــم الس ــت )عليه ــل البي ــن أه م

ثــّم رأيــُت أن أُكمــل البحــث يف الطبعــة الثانيــة بنقل مــا ورد   

يف مصــادر مدرســة أهــل البيــت )عليهــم الســام( أيضــاً حــول اآلية 

وخــر حديــث الكســاء، وأوردُت يف مــا يــي مــا تيــّر يل جمعــه مــن 

ــه تعــاىل: ذلــك بحول



شأن نزول آية التطهر وحديث الكساء

يف مصادر مدرسة أهل البيت 

أّوال ـ رواية اُمِّ املؤمنني اُمِّ سلمة )73(:

أـ عن شهر بن حوشب قال:  

أتيــت اُّم ســلمة زوجــة النبــّي )ص( الُســلِّم عليهــا ، فقلــت:   

ــب  ــه ليذه ــد الل ــا يري ــن )إنّم ــا اُّم املؤمن ــة ي ــذه اآلي ــت ه ــا رأي أم

ــا  ــت: أن ــراً(؟ قال ــم تطه رك ــت ويطهِّ ــل البي ــس أه ــم الرِّج عنك

ــاءت  ــري ، فج ــاء خي ــت كس ــا تح ــة لن ــى منام ــه ع ــول الل ورس

ــا  ــن )عليهم ــن والحس ــا الحس ــام( ومعه ــا الس ــة )عليه فاطم

الســام( فقــال: ايــن ابــن عّمــك؟ قالــت: يف البيــت ، قــال: فاذهبــي 

ــه  ــا فعطف ــن تحتن ــاء م ــذ الكس ــه ، فاخ ــت فدعوت ــه ، فقال فادعي

فأخــذ جميعــه بيــده فقــال: الّلهــّم هــؤالء أهــل بيتــي فاذهــب عنهــم 

رهــم تطهــراً ، وأنــا جالســة خلــف رســول اللــه )ص(  الرِّجــس وطهِّ

ــي فأنــا؟ قــال: إنّــِك عــى  فقلــت: يــا رســول اللــه بأبــي أنــت وأُمِّ

خــر ، ونزلــت هــذه اآليــة )انّمــا يريــد اللــه...(يف النبــّي )ص( وعــيّ 

ــام(. ــم الس ــن )عليه ــن والحس ــة والحس وفاطم

سند آخر للرواية

ــن  ــة والحس ــيّ وفاطم ــّي وع ــة يف النب ــذه اآلي ــت ه نزل  

73- تفسر فرات بن ابراهيم الكويف ص ۱۲۱ ، وتفسر جممع البيان ۸ / ۳۵۶ ، والبحار ۳۵ / ۲۱۳.



ــت  ــي نزل ــت: يف بيت ــلمة )74( قال ــن اُم س ــر ع ــند آخ ــن بس والحس

هــذه اآليــة )إنّما...(وذلــك أّن رســول اللــه جّللهــم )75( يف مســجده )76( 

بكســاء ثــّم رفــع يــده فنصبهــا عــى الكســاء وهــو يقــول: الّلهــّم 

اّن هــؤالء أهــل بيتــي فاذهــب عنهــم الرِّجــس كمــا أذهبــت عــن آل 

اســماعيل واســحاق ويعقــوب ، وطهرهــم مــن الرِّجــس كمــا طّهرت 

آل لــوط وآل عمــران وآل هــارون، قلــت: يــا رســول اللــه أال أدخــل 

معكــم؟ قــال: إنـّـِك عــى خــر وإنـّـِك مــن أزواج النبــّي، قالــت بنتــه: 

يهم يــا اُمــة ، قالــت: فاطمــة وعــيّ والحســن والحســن )عليهــم  ســمِّ

ــام(. الس

ب ـ عن أبي عبد الله الجديل )77( قال:   

دخلــت عــى عائشــة فقلــت: أيــن نزلــت هــذه اآليــة )إنّمــا   

يريــد اللــه( ؟ قالــت: نزلــت يف بيــت اُم ســلمة ـ قالــت اُم ســلمة: لــو 

ــت:  ــي ـ قال ــت يف بيت ــة نزل ــذه اآلي ــك أّن ه ــة لحدثت ــألت عائش س

بينمــا رســول اللــه )ص( اذ قــال: لــو كان أحــد يذهــب فيدعــو لنــا 

عليّــاً وفاطمــة وابنيهــا ، قــال: فقلــت: مــا أحــد غــري ، قالــت: قــد 

قنعــت )78( فجئــت بهــم جميعــاً ، فجلــس عــي بــن يديــه ، وجلــس 

الحســن والحســن عــن يمينــه وشــماله ، وأجلــس فاطمــة خلفــه ، 

ثــّم تجّلــل بثــوب خيــري ثــّم قــال: نحــن جميعــاً إليــك ـ فأشــار 

رســول اللــه )ص( ثــاث مــّرات: إليــك ال إىل النــار ـ ذاتــي وعرتتــي 

74- تفسر فرات الكويف ص ۱۲۶ ، والبحار ۳۵ / ۲۱۵.
75- جللهم ابلثوب: غطاهم به.

76- لعّل الراوي أراد اّن الرسول )ص( كان يف )مصّاه( بدار اُم سلمة.
77- تفسر فرات ص ۱۲۴ ، والبحار ۳۵ / ۲۱۵.

78- قد قنعت: أي لبست القناع: وهو ما تغطي به املرأة نفسها.



أهــل بيتــي مــن لحمــي ودمــي ، قالــت اُّم ســلمة: يــا رســول اللــه 

أدخلنــي معهــم ، قــال: يــا اُّم ســلمة إنّــِك مــن صالحــاِت أزواجــي 

فنزلــت هــذه اآليــة: )إنّمــا يريــُد اللــه ليذهــب عنكــم الرِّجــس أهــَل 

ركــم تطهــراً(. البيــت ويطهِّ

ج ـ عن عبد الله بن معني موىل اُم سلمة )79(  أنّها قالت: 

نزلــت هــذه اآليــة يف بيتهــا )إنّمــا يريــد اللــه ليذهــب عنكــم   

ــه  ــول الل ــي رس ــراً(، أمرن ــم تطه رك ــت ويطهِّ ــل البي ــس أه الرِّج

ــم  ــن )عليه ــن والحس ــة والحس ــي وفاطم ــل اىل ع )ص( ان أرس

الســام(فلّما أتــوه اعتنــق عليــاً بيمينــه والحســن بشــماله والحســن 

ــي  ــؤالء أه ــم ه ــال: الله ــّم ق ــه ث ــد رجلي ــة عن ــه وفاطم ــى بطن ع

رهــم تطهــراً ـ  قالهــا ثــاث  وعرتتــي فأذهــب عنهــم الرِّجــس وطهِّ

ــر إن  ــى خ ــِك ع ــال: إنّ ــه؟ فق ــول الل ــا رس ــا ي ــت: فأن ــّرات ـ قل م

ــه. شــاء الل

د ـ بإسناد أخي دعبل)80(:

ــن)عليهم  ــن الحس ــي ب ــن ع ــه ، ع ــن آبائ ــا ، ع ــن الرض ع  

الســام( عــن اُّم ســلمة قالــت: نزلــت هــذه اآليــة يف بيتــي ويف يومي ، 

ــن  ــة والحس ــاً وفاطم ــا عليّ ــدي ، فدع ــه )ص( عن ــول الل وكان رس

ــاء  ــم كس ــد عليه ــل فم ــاء جرئي ــام( وج ــم الس ــن )عليه والحس

ــاً ، ثــّم قــال: الّلهــّم هــؤالء أهــل بيتــي ، الّلهــّم أذهــب عنهــم  فدكيّ

رهــم تطهــراً ، قــال جرئيــل وأنــا منكــم يــا محّمــد؟  الرِّجــس وطهِّ
79- أمايل الشيخ ۱ / ۲۷۰ ، والبحار ۳۵ / ۲۰۹.
80- أمايل الشيخ ص ۲۳۵ ، والبحار ۳۵ / ۲۰۸.



ــلمة:  ــت اُّم س ــل ، قال ــا جرئي ــا ي ــَت منّ ــّي )ص(: وأن ــال النب فق

ــل  ــت ألدخ ــك؟ وجئ ــل بيت ــن أه ــا م ــه وأن ــول الل ــا رس ــت: ي فقل

ــِت  ــر ، أن ــِك اىل خ ــلمة إنّ ــا اُّم س ــك ي ــي مكان ــال: كون ــم ، فق معه

مــن أزواِج نبــّي اللــه ، فقــال جرئيــل: إقــرأ يــا محّمــد: )إنّمــا يريــد 

ركــم تطهــراً(. يف  اللــه ليذهــب عنكــم الرِّجــس أهــل البيــت ويطهِّ

ــام(. ــم الس ــن )عليه ــن والحس ــة و الحس ــيّ وفاطم ــّي وع النب

ثانياً ـ رواية الحسني بن عيل )عليه السالم(:

عــن زيــد)81( بــن عــي عــن أبيــه عــن جــده عليهمــا الســام   

ــال: ق

ــرة  ــي بحري ــلمة فات ــت اُّم س ــه )ص( يف بي ــول الل كان رس  

ــاً وفاطمــة والحســن والحســن )عليهــم الســام( فأكلــوا  فدعــا عليّ

منهــا ، ثــّم جّلــل عليهــم كســاء خيريــاً ثــّم قــال: )إنّمــا يريــد اللــه 

ركــم تطهــراً( فقالــت اُم  ليذهــب عنكــم الرِّجــس أهــل البيــت ويطهِّ

ــه؟ قــال: أنــت اىل خــر)82(. ســلمة: وأنــا معهــم يــا رســول الل

ثالثاً ـ رواية أبي سعيد الخدري:

أ ـ عن أبي سعيد الخدري)83(:  

عــن النبــّي )ص( يف قولــه تعــاىل: )إنّمــا يريــد اللــه ليذهــب   

ــد  ــت يف محّم ــم تطهراً(أُنزل رك ــت ويطهِّ ــل البي ــس أه ــم الرِّج عنك
81- كنز جامع الفوائد ص ۲۰۳ و۲۰۴ ، والبحار ۲۵ / ۲۱۳.

82- مل يرد يف غر هذه الرواية ذكر خر احلريرة.
83- فضائل ابن شاذان ص ۹۹ ، والبحار ۳۵ / ۲۱۲ ـ ۲۱۳. 



وأهــل بيتــه حــن جمــع رســول اللــه )ص( عليـّـاً وفاطمــة والحســن 

ــم هــؤالء أهــل  ــال: الّلّه ــم ق ــّم أدار عليهــم الكســاء ث والحســن ، ث

رهــم تطهــراً ، وكانــت اُّم ســلمة  بيتــي فأذهــب عنهــم الرِّجــس وطهِّ

قائمــة بالبــاب فقالــت: يــا رســول اللــه وأنــا منهــم؟ فقــال: وأنــِت 

عــى خــر.

ب ـ عن عطيّة:

ســألت أبــا ســعيد الخــدري عــن قولــه تعــاىل: )إنّمــا يريــد   

ركــم تطهــراً( قال:  اللــه ليذهــب عنكــم الرِّجــس أهــل البيــت ويطهِّ

ــن  ــن والحس ــة والحس ــيّ وفاطم ــه )ص( وع ــول الل ــت يف رس نزل

ــام()84(. ــم الس )عليه

رابعاً ـ عن أبي جعفر )عليه السالم()85(:

ــا يريــد اللــه ليذهــب عنكــم الرِّجــس  يف قولــه تعــاىل: )إنّم  

ركــم تطهــراً( قــال: نزلــت هــذه اآليــة يف رســول  أهــل البيــت ويطهِّ

ــن  ــن والحس ــة والحس ــب وفاطم ــي طال ــن أب ــي ب ــه )ص( وع الل

ــّي )ص( ،  ــة النب ــلمة زوج ــت اُّم س ــك يف بي ــام( وذل ــم الس )عليه

دعــا رســول اللــه )ص( عليـّـاً وفاطمــة والحســن والحســن )عليهــم 

ــه  ــم في ــل معه ــاً ، ودخ ــه خيريّ ــاء ل ــهم كس ــّم ألبس ــام( ، ث الس

ــا  ــم م ــي فيه ــن وعدتن ــي الذي ــل بيت ــؤالء أه ــّم ه ــال: الّله ــّم ق ث

وعدتنــي ، الّلهــّم أذهــب عنهــم الرِّجــس وطهرهــم تطهــراً ، فنزلــت 
84- البحار ۳۵ / ۲۰۸.
85- البحار ۳۵ / ۲۰۶.



هــذه اآليــة ، فقالــت اُّم ســلمة: وأنــا معهــم يــا رســول اللــه؟ قــال: 

ــر. ــِك اىل خ ــلمة فانّ ــا اُّم س ــري ي أب

ما فعله الرسول بعد نزول اآلية:

أّوال ـ عن أبي سعيد الخدري)86(:
ــاً  ــن صباح ــي أربع ــاب ع ــي ب ــّي )ص( يأت ــال: كان النب ق  

حيــث بنــى بفاطمــة فيقــول: الســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه 

أهــل البيــت )إنّمــا يريــد اللــه ليذهــب عنكــم الرِّجــس أهــل البيــت 

ركــم تطهــراً( أنــا حــرب ملــن حاربتــم وســلم ملــن ســاملتم. ويطهِّ

ثانياً ـ عن أبي الحمراء:
ــه )ص(  ــول الل ــت رس ــال: خدم ــراء)87( ق ــي الحم ــن أب ع  

تســعة أشــهر أو عــرة أشــهر ، فأّمــا التســعة فلســت أشــك فيهــا ، 

ورســول اللــه )ص( يخــرج مــن طلــوع الفجــر فيأتــي بــاب فاطمة 

وعــيّ والحســن والحســن )عليهــم الســام(فيأخذ بعضادتــي البــاب 

فيقــول: الســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه، الصــاة يرحمكــم 

اللــه ، قــال فيقولــون: وعليكــم الســام ورحمــة اللــه وبركاتــه يــا 

رســول اللــه ، فيقــول رســول اللــه )ص(: )إنّمــا يريــد اللــه ليذهــب 

ــراً(. ــم تطه رك ــت ويطهِّ ــل البي ــس أه ــم الرِّج عنك

وورد عن أبي الحمراء)88( بالفاظ أخرى.  

86- تفسر فرات ص ۱۲۲ ، والبحار ۳۵ / ۲۰۸.
87- تفسر فرات ص ۱۲۳ و۱۲۴ ، والبحار ۳۵ / ۲۱۴.

88- أمــايل الشــيخ ۱ / ۲۵۷ ، والبحــار ۳۵ / ۲۰۹، وكشــف احلــق للعّامــة احللِّــي ۱ / ۸۸ ، والعمــدة البــن بطريــق ص 
۱۶ ـ ۲۳.



ويف بعضها: أخذ بعضادتي الباب.  

ثالثاً ـ عن أمر املؤمنني )عليه السام(:
عــن الحــارث عــن عي)عليــه الســام( )89( قــال: كان رســول   

اللــه )ص( يأتينــا كل غــداة فيقــول: الّصــاة رحمكــم اللــه الّصــاة 

ركــم  )إنّمــا يريــد اللــه ليذهــب عنكــم الرِّجــس أهــل البيــت ويطهِّ

ــراً(. تطه

رابعاً ـ عن أبي جعفر)90(:
عــن أبيــه )عليــه الســام( )أي الســجاد )عليــه الســام(( يف   

قولــه عــّز وجــّل )وأمــر أهلــك بالصــالة واصطــر عليهــا(.

قــال: نزلــت يف عــي وفاطمــة والحســن والحســن )عليهــم   

ــحرة  ــة كل س ــاب فاطم ــي ب ــه )ص( يأت ــول الل ــام( كان رس الس

ــه،  ــه وبركات ــة الل ــت ورحم ــل البي ــم أه ــام عليك ــول: الس فيق

ــه ليذهــب عنكــم الرِّجــس  ــا يريــد الل ــه )إنّم الصــاة يرحمكــم الل

ــراً(. ــم تطه رك ــت ويطهِّ ــل البي أه

لفظ آخر للخر:  

يف تفســر اآليــة )وأمــر أهلــك بالصــالة واصطــر عليهــا( ،   

قــال فــرات القمــي)91(:

فــان اللــه أمــره أن يخــص أهلــه دون النــاس ، ليعلــم الناس   

أّن ألهــل محمــد )ص( عنــد اللــه منزلــة خاصــة ليســت للنــاس ، إذ 

ــه  ــزل الل ــا أن ــّم أمرهــم خاصــة ، فلّم ــاس عامــة ث أمرهــم مــع الن
89- جمالس املفيد ص ۱۸۸. وأمايل الشيخ ص ۵۵ ، والبحار ۳۵ / ۲۰۸.

90- كنز الفوائد ۱۶۱ و۱۶۲ و۱۷۸ ، والبحار ۲۵ / ۲۲۰.
91- يف تفسره ص ۵۳۰ و۵۳۱.



تعــاىل هــذه اآليــة كان رســول اللــه )ص( يجــيء كل يوم عنــد صاة 

الفجــر حتــى يأتــي بــاب عــي وفاطمــة والحســن والحســن )عليهم 

ــه وبركاتــه ، فيقــول  الســام( فيقــول: الســام عليكــم ورحمــة الل

عــيّ وفاطمــة والحســن والحســن عليهــم الســام: وعليــك الســام 

ــي  ــذ بعضادت ــّم يأخ ــه ، ث ــه وبركات ــة الل ــه ورحم ــول الل ــا رس ي

ــه  ــا يريــد الل ــه )إنّم ــاب ويقــول: الصــاة الصــاة يرحمكــم الل الب

ركــم تطهراً(فلــم يــزل  ليذهــب عنكــم الرِّجــس أهــل البيــت ويطهِّ

يفعــل ذلــك كل يــوم إذا شــهد املدينــة حتــى فــارق الدنيــا ، وقــال 

أبــو الحمــراء خــادم النبــّي )ص(: أنــا شــهدته يفعــل ذلــك)92(.

ــم  ــه  )عليه ــن آبائ ــادق ع ــام الص ــن اإلم ــاً ـ ع خامس
الســالم(:

عــن الصــادق جعفــر بــن مّحمــد )93( ، عــن أبيــه ، عــن آبائه   

ــوع كل  ــد طل ــف عن ــّي )ص( يق ــال: كان النب ــام( ق ــم الس )عليه

فجــر عــى بــاب عــي وفاطمــة عليهمــا الســام فيقــول: الحمــد للــه 

املحســن املجمــل املنعــم املفضــل ، الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات ، 

ســمع ســامع بحمــد اللــه ونعمتــه وحســن بائــه عندنــا)94( ، نعــوذ 

باللــه مــن النــار ، نعــوذ باللــه مــن صبــاح النــار ، نعــوذ باللــه مــن 

ــه ليذهــب  ــا يريــد الل ــا أهــل البيــت )إنّم ــار ، الصــاة ي مســاء الن

ركــم تطهــراً(. عنكــم الرِّجــس أهــل البيــت ويطهِّ

روى أبــو ســعيد الخــدري قــال: مّلــا نزلــت هــذه اآليــة كان   

92- البحار ۲۰۷/۳۵.

93- البحار ۳۷ / ۳۶.
94-  يف مــادة مســع مــن هنايــة اللغــة البــن االثــر ۲ / ۱۸۱ ـ ۱۸۲: يف احلديــث »مســع ســامع حبمــد هللا وحســن بائــه علينــا« 
أي ليســمع الســامع وليشــهد الشــاهد محــدان هلل تعــاىل علــى ماأحســن الينــا وأوالان مــن نعمــه ، وحســن البــاء النعمــة واالختبــار 

ابخلــر ليتبــن الشــكر وابلشــّر ليظهــر الصــر«.



رســول اللــه )ص( يأتــي بــاب فاطمــة وعــي تســعة أشــهر وقــت 

كل صــاة فيقــول: الصــاة يرحمكــم اللــه )إنّمــا يريــد اللــه ليذهــب 

ركــم تطهــراً( ، قــال: وقــال أبــو  عنكــم الرِّجــس أهــل البيــت ويطهِّ

ــه دون  ــص أهل ــاىل أن يخ ــه تع ــره الل ــام(: أم ــه الس ــر )علي جعف

ــه منزلــة ليســت للنــاس ،  ــه عنــد الل ــم النــاس أن ألهل النــاس ليعل

ــة)95(. ــم خاص ــة وأمره ــاس عام ــع الن ــم م فأمره

قال املجلي)96(:
ــل  ــن أه ــرة ع ــرق كث ــن ط ــناده م ــدة بإس ــن عق ورواه اب  

ــع. ــي راف ــرزة وأب ــي ب ــل أب ــام(وغرهم مث ــم الس ــت )عليه البي

وورد بلفظ آخر عن االمام الصادق )عليه السالم()97(.
ــره  ــرازي وغ ــر ال ــبق يف تفس ــا س ــر م ــك ورد نظ وكذل  

أهلــك(. )وأمــر  الكريمــة  اآليــة  بتفســر 

من احتّج باآلية يف فضائلهم:

أّوال ـ أمــر املؤمنــني عــيلّ بــن أبــي طالــب )عليــه الســالم(

.)98(

ــال:  ــام ق ــا الس ــه عليهم ــن أبي ــد ع ــن محّم ــر ب ــن جعف ع  

ــّل  ــّز وج ــه ع ــام(: اّن الل ــه الس ــب )علي ــي طال ــن أب ــيّ ب ــال ع ق

ــّل  ــّز وج ــه ع ــك؟ والل ــون كذل ــف ال يك ــت وكي ــل البي ــا أه فّضلن

95- البحار ۲۵ / ۲۱۲ ، وجممع البيان للطري ۷ / ۳۷.
96- البحار ۲۵ / ۲۱۲.

97- تفسر فرات ص ۱۲۶.
98- كنز الفوائد ص ۲۳۶ ، والبحار ۲۵ / ۲۱۳ ـ ۲۱۴.



ــل  ــس أه ــم الرِّج ــب عنك ــه ليذه ــد الل ــا يري ــه )إنّم ــول يف كتاب يق

ركــم تطهــراً( فقــد طّهرنــا مــن الفواحــش مــا ظهــر  البيــت ويطهِّ

ــق. ــاج الح ــى منه ــن ع ــن ، فنح ــا بط ــا وم منه

ثانياً ـ الحسن بن عيلّ عليهما السام:

ــن  ــام( يف اليوم ــه الس ــن )علي ــام الحس ــا اإلم ــّج به احت  

اآلتيــن:

أ ـ يوم بويع:  

ــال  ــث ق ــه الســام( حي ــه اإلمــام عــيّ )علي ــاة أبي بعــد وف  

ــم  ــن ل ــي ، وم ــد عرفن ــي فق ــن عرفن ــاس م ــا الن ــه: »أيّه يف خطبت

يعرفنــي فانــا الحســن بــن عــيّ ، وأنــا ابــن البشــر النذيــر الداعــي 

ــذي كان  ــت ال ــل البي ــن أه ــا م ــر ، أن ــراج املن ــه وال ــه باذن إىل الل

ينــزل فيــه جرئيــل ويصعــد ، وأنــا مــن أهــل البيــت الذيــن أذهــب 

ــراً«)99(. ــم تطه ــس وطهره ــم الرِّج ــه عنه الل

ب ـ عند صلحه مع معاوية:  

حــن خطــب بعــد معاويــة وقــال يف خطبتــه: واقــول معــر   

الخائــق فاســمعوا ، ولكــم افئــدة وأســماع فعــوا ، إنّــا أهــل بيــت 

أكرمنــا اللــه باإلســام واختارنــا واصطفانــا واجتبانــا فأذهــب عنــا 

ــك يف  ــا نش ــك ، ف ــو الش ــس ه ــراً ، والرِّج ــا تطه ــس وطّهرن الرِّج

ــه مخلصــن  ــا مــن كّل أفــن وغيّ ــداً ، وطّهرن ــه أب ــه الحــق ودين الل

اىل آدم نعمــة منــه... اىل قولــه: وقــد قــال اللــه تعــاىل: )إنّمــا يريــد 

ــراً( ــم تطه رك ــت ويطهِّ ــل البي ــس أه ــم الرِّج ــب عنك ــه ليذه الل

ــي  ــا وأخ ــه )ص( أن ــول الل ــا رس ــر جمعن ــة التطه ــت آي ــا نزل فلّم

99- البحار ۲۵ / ۲۱۴ و۴۳ / ۳۶۱ و۳۶۲ ، كنز الفوائد ص۲۳۶ و۲۳۸.



ــك  ــري ، وذل ــا ونفســه يف كســاء الُّم ســلمة خي ــي فجّللن ــي وأب وأُم

ــؤالء  ــي ، وه ــل بيت ــؤالء أه ــّم ه ــال: »الّله ــا فق ــا ويومه يف حجرته

رهــم تطهــراً« فقالــت  أهــي وعرتتــي فاذهــب عنهــم الرِّجــس وطهِّ

اُم ســلمة )رض(: ادخــل معهــم يــا رســول اللــه؟ قــال لهــا رســول 

اللــه )ص(: »يرحمــِك اللــه ، أنــِت عــى خــر واىل خــر ومــا أرضاني 

ــم«. ــة يل وله ــا خاّص ــك ، ولكنّه عن

ثــّم مكــث رســول اللــه )ص( بعــد ذلــك بقيــة عمــره حتــى   

قبضــه اللــه اليــه ، يأتينــا يف كل يــوم عنــد طلــوع الفجــر فيقــول: 

»الصــاة يرحمكــم اللــه ، )إنّمــا يريــد اللــه ليذهــب عنكــم الرِّجــس 

ــراً()100(«. ــم تطه رك ــت ويطهِّ ــل البي أه

ثالثاً ـ اُمُّ َسَلمة:

ــار  ــدوق والبح ــايل الص ــال وأم ــرات والخص ــر ف يف تفس  

واللفــظ لــأول: عــن عمــرة الهمدانيــة ابنــة أفعــى: قالــت اُّم ســلمة: 

ــذا  ــن ه ــي ع ــرة: أال تخرينن ــت عم ــم ، قال ــت نع ــرة؟ قال ــت عم أن

ــت  ــض؟ قال ــّب ومبغ ــم فمح ــن ظهرانيك ــب ب ــذي اُصي ــل ال الرج

ــاً ـ  ــد عليّ ــه ـ تري ــه وال أبغض ــت: ال أحب ــه؟ قال ــلمة: فتحبين اُّم س

قالــت اُّم ســلمة: أنــزل اللــه تعــاىل )إنّمــا يريــد اللــه ليذهــب عنكــم 

ركــم تطهــراً( ومــا يف البيــت إالّ جرئيــل  الرِّجــس أهــل البيــت ويطهِّ

ــم  ــن )عليه ــن والحس ــة والحس ــيّ وفاطم ــد وع ــل ومحّم وميكائي

ــت؟  ــل البي ــن أه ــا م ــه أن ــول الل ــا رس ــت: ي ــا ، فقل ــام( وأن الس

ــال: نعــم كان  ــو كان ق ــا عمــرة فل ــح نســائي ، ي ــال: مــن صال فق

100- البحار ۱۰ / ۱۴۱ ـ ۱۴۲ ، وأمايل ابن الشيخ ۱۰ / ۱۴.



ــمس )101(. ــه الش ــع علي ــا تطل ــب ايل مّم أح

رابعاً ـ عيلّ بن الحسني السجاد عليهما السالم:

يف أمــايل الصــدوق واإلحتجــاج للطــريس واللهــوف والبحــار   

واللفــظ لــأّول:

مّلــا أُدخــل ســبايا أهــل البيــت اىل الشــام فاقيمــوا عــى درج   

ــه  ــن )علي ــن الحس ــي ب ــم ع ــبايا وفيه ــال الس ــث يق ــجد حي املس

الســام( وهــو يومئــذ فتــى شــاب فأتاهــم شــيخ مــن أهــل الشــام 

ــرن  ــع ق ــم وقط ــم وأهلكك ــذي قتلك ــه ال ــد لل ــم: الحم ــال له فق

ــه  ــال ل ــه ق ــىض كام ــا انق ــتمهم ، فلّم ــن ش ــأُل ع ــم ي ــة، فل الفتن

عــي ابــن الحســن: أمــا قــرأت كتــاب اللــه عــّز وجــّل؟ قــال: نعــم. 

قــال: أمــا قــرأت هــذه اآليــة: )قــل ال أســألكم عليــه أجــراً إالّ املــوّدة 

يف القربــى()102(  ؟ قــال: بــى. قــال: فنحــن أولئــك ، ثــّم قــال: أّمــا 

ــه()103( ؟ قــال: بــى. قــال: فنحــن هــم ،  قــرأت )وآِت ذا الُقربــى حقَّ

فهــل قــرأت هــذه اآليــة )إنّمــا يريــد اللــه ليذهــب عنكــم الرِّجــس 

ركــم تطهــراً( ؟ قــال: بــى ، قــال فنحــن هــم ،  أهــل البيــت ويطهِّ

فرفــع الشــامي يــده اىل الســماء ثــّم قــال: الّلهــّم انِّــي أتــوب اليــك 

ـ ثــاث مــرات ـ الّلهــّم انِّــي أبــرأ اليــك مــن عــدّو آل محّمــد ومــن 

ــا شــعرت بهــذا  ــد قــرأت القــرآن فم ــد ، لق ــت محّم ــة أهــل بي قتل

ــوم)104(. ــل الي قب

فــرات ص ۱۲۶ روايتــان هــذه إحدامهــا ،  واخلصــال ابب الســبعة ، احلديــث ۱۳۳ ، وكنــز الفوائــد ص  101- يف تفســر 
منــه. الصــدوق و۲۱۹  أمــايل  عــن  ۲۱۴ و۳۵ /۲۰۹   / ۲۳۷ ،والبحــار ۲۵ 

102- الشورى / ۲۳.
103- اإلسراء / ۲۶.

104- أمــايل الصــدوق، اجمللــس ۳۱، احلديــث ۳ ، واالحتجــاج للطرســي ص ۱۵۷ ، واخلصــال واللهــوف ، والبحــار ۴۵ / 
۱۵۶ و۱۶۶.



خامساً ـ زيد بن عيلّ بن الحسني )عليه السالم(:

قــال أبــو الجــارود: وقــال زيــد بــن عــي بــن الحســن: اّن   

جهــاالً مــن النــاس يزعمــون انّمــا أراد اللــه بهــذه اآليــة أزواج النبــّي 

)ص( وقــد كذبــوا واثمــوا وأيــم اللــه ، لــو عنــى بهــا أزواج النبــّي 

)ص( لقــال: »ليذهــب عنكــّن الرِّجــس ويطهركــّن تطهــراً« ولــكان 

ــّن(و)وال  ــىل يف بيوتك ــا يُت ــرَن م ــال: )واذك ــا ق ــاً كم ــكام مؤنث ال

ــاء(. ــن النِّس ــد م ــتن كأح ترَّجن(و)لس

حديث الكساء يف رواية اُخرى:

إتفقــت الروايــات الســابقة يف كتــب الفريقــن عــى أّن آيــة   

ــس  ــد أجل ــت اُّم ســلمة وق ــه يف بي ــت عــى رســول الل التطهــر نزل

حولــه أهــل بيتــه وجّلــل نفســه وإيّاهــم بالكســاء ، وعارضــت تلكــم 

الروايــات واحــدة غــر معروفــة الســند تذكــر اّن القّصــة وقعــت يف 

دار الزهــراء عليهــا الســام بكيفيــة أخــرى ، غــر أّن هــذه الروايــة 

الواحــدة ال تناهــض تلــك الروايــات الكثــرة ســنداً ومتنــاً ، ولــم نـَـَر 

ــتها. ــا ومناقش ــرض لذكره ــة للتع حاج



روايات الّصالة عىل النبّي )ص(

بسم الله الّرحمن الّرحيم

ــَن  ــا الَّذي ــا أَيُّه ــيِّ ي ــىَل النَّب ــوَن َع ــُه يَُصلُّ ــه َوَمالِئَكتَ )إّن الل  

تَْســِليماً(. َوَســلُِّموا  َعَليْــِه  َصلُّــوا  آَمنُــوا 

سورة االحزاب





فضل الّصالة عىل النبّي )ص( 

يف كنز العّمال  

۱ ـ عن عيل:  

ــّرة  ــة م ــة مائ ــوم الجمع ــّي )ص( ي ــى النب ــّى ع ــن ص )م  

جــاء يــوم القيامــة وعــى وجهــه مــن النــور نــور يقــول النــاس أي 

يعمــل()105(. كان  يشء 

۲ ـ عن الحسن عن النبّي )ص(:  

)أكثــروا الصــاة عــيّ فــاّن صاتكــم عــيّ مغفــرة   

الحديــث)106(. لذنوبكــم...( 

۳ ـ عن أبي الدرداء عن النبّي )ص(:  

)مــن صــّى عــيّ حــن يصبــح عــراً أو حــن يمــي عــراً   

شــفاعتي()107(. أدركتــه 

۴ ـ عن سهل بن سعد قال:  

ــه  ــام الي ــة فق ــي طلح ــإذا بأب ــه )ص( ف ــول الل ــدم رس )ق  

ــي يــا رســول اللــه )ص( إنِّــي ألرى الرور  فتلقــاه فقــال: بأبــي وأُمِّ

ــد: ــا محّم ــال ي ــاً فق ــل آنف ــي جرئي ــال: أتان ــك، ق يف وجه

مــن صــّى عليــك مــّرة كتــب اللــه لــه بهــا عــر حســنات   

105- كنز العمال ۲ / ۱۷۴.

106- كنز العمال ۱ / ۴۳۶.

107- كنز العمال ۱ / ۴۳۹.



ــات()108(. ــر درج ــا ع ــه به ــع ل ــيّئات ورف ــر س ــه ع ــا عن ومح

۵ ـ عن عّمار بن يارس عن النبّي )ص(:  

ــو  ــق فه ــماع الخل ــة اس ــن املائك ــكاً م ــى مل ــه أعط )إّن الل  

ــاة إالّ  ــد ص ــيّ أح ــيِّ ع ــة ال يص ــوم القيام ــري اىل ي ــى ق ــم ع قائ

سّمـــاه باســمه واســم أبيــه وقــال يــا محّمــد صــّى عليــك فــان. 

ــاة  ــكل ص ــه ب ــه أرّد علي ــاىل أنّ ــارك وتع ــي تب ــن يل ربِّ ــد ضم وق

عــراً()109(.

ويف سنن أبي داود والرتمذي:  

۶ ـ وعن فضالة بن عبيد قال:  

ــر  ــم يذك ــاة ول ــو يف الص ــا يدع ــه رج ــول الل ــمع رس )س  

اللــه عــّز وجــّل ولــم يصــل عــى النبــّي فقــال رســول اللــه )ص(:

عجل هذا، ثّم دعاه وقال له ولغره:  

ــّم  ــه ث ــاء علي ــه و الثن ــد الل ــدأ بتحمي إذا صــّى أحدكــم فليب  

ليصــلِّ عــى النبــّي )ص( ثــّم ليــدع بعــد مــا شــاء()110(.

ويف سنن ابن ماجة:  

۷ ـ عن سعد الساعدي عن النبّي )ص(:  

108- كنــز العمــال ۱ / ۴۳۶ و۴۴۷ ، ۲ / ۱۷۹ ، وجــاء احلديــث عــن أيب طلحــة بــزايدة: وقــال لــه امللــك مثــل مــا قــال لــك، 
قلــت اي جرئيــل: ومــا ذاك امللــك؟ قــال:

ان هللا عــّز وجــّل وكل بــك ملكــن مــن لــدن خلقــك اىل أن بعثــك ال يصلِّــي عليــك أحــد مــن اُمتــك إالّ قــال وأنــت   
صلّــى هللا عليــك. كنــز العّمــال ۱ / ۴۴۰ و۴۴۹ ، ۲ / ۱۸۱. وعــن ســعيد بــن عمــر األنصــاري وأيب بــردة بــن نيــار وأنــس. كنــز 

ـ ۴۴۹. ۴۳۸ و۴۳۹ و۴۴۸   / العّمــال ۱ 
109- كنز العمال ۱ / ۴۴۸ ـ ۴۵۰.

عن الطراين ويف لفظ آخر: فيصلي    الرب على ذلك الرجل بكل واحدة عشراً.  
110- سنن أيب داود، كتاب الوتر، ابب الدعاء، ح ۱۴۸۰، ۲ / ۷۷، سنن الرتمذي، كتاب الدعاء ۱۳ / ۲۱ ، ويف رواية 
منــه: قــال النــي لرجــل صّلــى ودعــا لنفســه ومل حيمــد هللا ومل يصــلِّ علــى النــي: أيُّهــا املصلِّــي إذا صّليــت فقعــدت فامحــد هللا وصــلِّ 

علــّي مثّ ادعــه ، وقــال  آلخــر صلّــى ومحــد هللا وصلّــى علــى النــّي: أيُّهــا املصلِّــي أدع جُيَــْب. مســند أمحــد ۶ / ۱۸.



)... ال صاة ملن ال يصيِّ عى النبّي )ص(...( الحديث)111(.  

ويف كنز العّمال:  

۸ ـ عن جابر عن  النبّي )ص(:  

)من ذكرت عنده فلم يصلِّ عيّ فقد شقي()112(.  

ويف كنز العمال:  

ــّي  ــن النب ــام ع ــا الس ــيل عليهم ــن ع ــني ب ــن الحس ۹ ـ وع  

: ) ص (

ــق  ــئ طري ــيّ خط ــاة ع ــئ الص ــده فخط ــرت عن ــن ذك )م  

.)113 الجنّــة()

ويف مسند أحمد:  

ــّي  ۱۰ ـ وعــن الحســن بــن عــيل عليهمــا الســام عــن النب  

: ) ص (

)البخيل من ذكرت عنده فلم يصلِّ عيّ()114(.  

كيفيّة الصالة عىل النبّي )ص(

يف كنز العّمال:  

111- سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة، ابب ما جاء يف التسمية يف الوضوء، ح ۴۰۰، ص ۱۴۰.
112- كنز العمال ۱ / ۴۳۸.

113- كنــز العمــال ۱ / ۴۳۸ عــن الطــراين، وتــرى نظــر هــذا احلديــث عــن ابــن عبــاس أيضــاً ۱ / ۴۳۸ وتفســر الــدر املنثــور 
۵ / ۲۱۸ وابــن ماجــة ص ۲۴۹.

114- مسند أمحد ۱ / ۲۰۱، وسنن الرتمذي. كتاب الدعاء ابب قول رسول هللا: رغم أنف رجل ۱۳ / ۶۲ ـ ۶۳ ، واملتقي 
يف كنــز العمــال ۱ / ۴۳۷ عــن احلســن واظنــه تصحيــف النــه قــال )حــم. ت. ن. حــب(. أي أخــرج احلديــث أمحــد والرتمــذي 
والنســائي وابــن حبــان يف صحيحــه وتــرى نظــر هــذا احلديــث عــن عــوف بــن مالــك واحلســن وجابــر وأيب هريــرة وقتــادة. كنــز العمــال 

۱ / ۴۳۶ و۴۳۷ و۴۵۳ و۴۳۸ ، وتفســر الدر املنثور ۵ / ۲۱۸.



۱ ـ عن عيلّ بن أبي طالب )عليه السالم(:  

)قــال :قالــوا يــا رســول اللــه وكيــف نصــيِّ عليــك؟ قــال:   

ــى  ــت ع ــا صّلي ــد كم ــد وآل محّم ــى محّم ــلِّ ع ــّم ص ــوا: الّله قول

ــى  ــارك ع ــد ، وب ــد مجي ــك حمي ــم ، إنّ ــى( آل ابراهي ــم و )ع ابراهي

ــى آل  ــم وع ــى( ابراهي ــت )ع ــا بارك ــد كم ــى آل محّم ــد وع محّم

ــد()115(. ــد مجي ــك حمي ــم ، إنّ ابراهي

۲ ـ وعنه أيضاً قال:  

)كل دعــاء محجــوب عــن الســماع حتــى يصــيِّ عــى محّمــد   

وعــى آل محّمــد()116(.

ــائي  ــذي والنس ــي داود والرتم ــنن أب ــلم وس ــح مس يف صحي  

الدرامــي: وموطــأ مالــك ومســند أحمــد وســنن 

۳ ـ أبو مسعود األنصاري قال:  

)أتانــا رســول اللــه )ص( فجلــس معنــا يف مجلــس ســعد بن   

عبــادة فقــال لــه بشــر بــن ســعد وهــو أبــو النعمــان بــن بشــر 

أمرنــا اللــه أن نصــيِّ عليــك يــا رســول اللــه فكيــف نصــيِّ عليــك؟ 

ــم يســأله ،  ــه ل ــا أنّ ــى تمنين ــه )ص( حت قــال: فصمــت رســول الل

ــا  ــد كم ــى آل محّم ــد وع ــى محّم ــلِّ ع ــّم ص ــوا: الّله ــال: قول ــّم ق ث

ــد كمــا  ــد وعــى آل محّم ــم ، وبــارك عــى محّم صّليــت عــى إبراهي

باركــت عــى آل ابراهيــم يف العاملــن ، إنـّـك حميــد مجيــد ، والّســام 

ــم()117(. ــد علمت ــا ق كم

115- تفسر الدر املنثور ۵ / ۲۱۷ ، كنز العمال ۲ / ۱۷۶.
116- كنــز العمــال، كتــاب األذكار مــن قســم االفعــال، ابب يف الصــاة عليــه طـــ ۲ ، ۲ / ۱۷۳ ، ۱ / ۴۳۷ ، وفيــه عــن عمــر 

بلفــظ آخــر ۲ / ۱۷۴.
117- صحيــح مســلم، كتــاب الصــاة، ابب الصــاة علــى النــّي )ص( بعــد التشــهد ص ۳۰۵ ح ۶۵. ســنن الدارمــي، كتــاب 
الصــاة، ابب الصــاة علــى النــّي )ص( ۱ / ۳۱۰. ســنن أيب داود ، كتــاب الصــاة، ابب الصــاة علــى النــي )ص( بعــد التشــهد 
۱ / ۲۵۸ ، ح ۹۸۰. ســنن النســائي ، كتــاب الســهو ، ابب األمــر ابلصــاة علــى النــي )ص( ۳ / ۴۵ ـ ۴۶ وابب كيــف 
الصاة على الني )ص( ۳ / ۴۷. ســنن الرتمذي، كتاب التفســر، تفســر ســورة األحزاب ۱۲ / ۹۵. موطأ مالك كتاب قصر 



يف صحيــح البخــاري وســنن النســائي وابــن ماجــة ومســند   

ــد: أحم

۴ ـ عن أبي سعيد الخدري:  

ــد  ــك ق ــام علي ــذا الس ــه ه ــول الل ــا رس ــا: ي ــال: قلن )ق  

عرفنــاه ، فكيــف الصــاة؟ قــال »قولــوا: الّلهــّم صــلِّ عــى محّمــد 

ــد  ــارك عــى محّم ــم، وب ــدك ورســولك كمــا صّليــت عــى ابراهي عب

ــم«()118(. ــى ابراهي ــت ع ــا بارك ــد كم ــى آل محّم وع

يف تفسر الطري والسيوطي:  

ــا  ــوا: ي ــا أو قال ــزل فقلن ــاس: يقــول: هكــذا ان ــن عب ۵ ـ إب  

ــك ؟  ــاة علي ــف الص ــك فكي ــام علي ــا الس ــد علمن ــه ق ــول الل رس

فقــال: الّلهــّم صــلِّ عــى محّمــد وعــى آل محّمــد كمــا صّليــت عــى 

ــد  ــى محّم ــارك ع ــد ، وب ــد مجي ــك حمي ــم ، إنّ ــم وآل ابراهي ابراهي

وعــى آل محّمــد كمــا باركــت عــى ابراهيــم ، إنّك حميــد مجيــد)119(.

يف سنن النسائي:  

۶ ـ زيد بن خارجة عن النبّي )ص(:  

)صّلــوا عــيّ واجتهــدوا يف الدعــاء وقولــوا: الّلهــّم صــلِّ عــى   

محّمــد وعــى آل محّمــد ، وبــارك عــى محّمــد وعــى آل محّمــد كمــا 

باركــت عــى ابراهيــم وعــى آل ابراهيــم ، إنّــك حميــد مجيــد()120(.

الصــاة يف الســفر، ابب مــا جــاء يف الصــاة علــى النــّي )ص( ص ۱۶۵ ـ ۱۶۶ ح ۶۷. مســند أمحــد ۵ / ۲۷۴ ، ۴ / ۱۱۸ 
و۱۹۹. كنــز العمــال ۲ / ۱۸۲. تفســر القرطــي ۱۴ / ۲۳۳. تفســر الــدر املنثــور ۵ / ۲۱۶ و۲۱۷.

118- صحيــح البخــاري، كتــاب التفســر، تفســر ســورة األحــزاب، ابب قولــه تعــاىل)إّن هللا ومالئكتــه يصلّــون علــى النــي( ۳ 
/ ۱۱۹ ، وكتــاب الدعــوات، ابب الصــاة علــى النــي )ص( ۴ / ۲۷. ســنن النســائي، كتــاب الســهو، ابب كيــف الصــاة علــى 
النــي ۳ / ۴۹. ســنن ابــن ماجــة ، كتــاب اقامــة الصــاة، ابب الصــاة علــى النــي )ص( ص ۲۹۲، ح ۹۰۲. مســند أمحــد ۳ 

/ ۴۷. تفســر الــدر املنثــور ۵ / ۲۱۷.
119- تفسر الطري، تفسر اآلية من سورة األحزاب ۲۲ / ۳۱. تفسر الدر املنثور ۵ / ۲۱۶.

120- سنن النسائي ، كتاب السهو ، ابب كيف الصاة على الني )ص( ۳ / ۴۹. كنز العمال ۱ / ۴۳۹.



يف سنن النسائي ومسند أحمد:  

۷ ـ أبو طلحة:  

)طلحــة عــن أبيــه قــال: قلنــا: يا رســول اللــه كيــف الصاة   

عليــك؟ قــال قولــوا: الّلهــّم صــلِّ عــى محّمــد وعــى آل محّمــد ، كمــا 

صليــت عــى ابراهيــم وآل ابراهيــم ، انـّـك حميــد مجيــد ، وبــارك عى 

محّمــد وعــى آل محّمــد ، كّمــا باركــت عــى ابراهيــم وآل ابراهيــم ، 

انـّـك حميــد مجيــد. أخرنــا عبيــد اللــه بــن ســعد بــن ابراهيــم بــن 

ــن  ــان اب ــن عثم ــك ع ــا رشي ــال حّدثن ــي ق ــا عمِّ ــال حّدثن ــعد ق س

موهــب عــن مــوىس بــن طلحــة عــن أبيــه أّن رجــا أتــى نبــّي اللــه 

)ص( فقــال كيــف نصــيِّ عليــك يــا نبــي اللــه؟ قــال قولــوا: الّلهــّم 

صــلِّ عــى محّمــد وعــى آل محّمــد كمــا صّليــت عــى ابراهيــم ، انـّـك 

حميــد مجيــد ، وبــارك عــى محّمــد وعــى آل محّمــد ، كمــا باركــت 

عــى ابراهيــم انّــك حميــد مجيــد()121(.

۸ ـ يف كنز العمال:  

ــف  ــا كي ــد علمن ــه ق ــول الل ــا رس ــا: ي ــال: قلن ــة ق )طلح  

الســام عليــك فكيــف الصــاة عليــك؟ قــال قولــوا: الّلهــّم صــلِّ عــى 

محّمــد وعــى آل محّمــد ، وبــارك عــى محّمــد وعــى آل محّمــد ، كمــا 

ــد  ــك حمي ــم ، انّ ــى( آل ابراهي ــم و)ع ــى ابراهي ــت ع ــت وبارك صّلي

ــد()122(. مجي

يف صحيحــي البخــاري ومســلم وســنن أبــي داود والدارمــي   

والنســائي والرتمــذي وابــن ماجــة ومســند أحمــد والطــري 

تفســرهما: يف  والســيوطي 

121- سنن النسائي ، كتاب السهو ، ابب كيف الصاة على الني ۳ / ۴۸. مسند أمحد ۱ / ۱۶۲.
122- كنز العمال ۲ / ۱۷۶. تفسر الدر املنثور ۵ / ۲۱۶.



۹ ـ كعب بن عجرة قال:  

)كنــُت جالســاً عنــد النبــّي )ص( إذ جــاء رجــل فقــال: قــد   

علمنــا كيــف نســلِّم عليــك يــا رســول اللــه فكيــف نصــيِّ عليــك ، 

قــال: قولــوا: الّلهــّم صــّل عــى محّمــد وعــى آل محّمــد كمــا صّليــت 

عــى ابراهيــم و)عــى( آل ابراهيــم انـّـك حميــد مجيــد ، الّلهــّم وبارك 

عــى محّمــد وعــى آل محّمــد كمــا باركــت عــى ابراهيــم و)عــى( آل 

ــد()123(. ــد مجي ــك حمي ــم ، انّ ابراهي

يف مسند أحمد والدر املنثور:  

۱۰ ـ بريدة الخزاعي عن النبّي )ص(:  

ــى  ــك ع ــك وبركات ــك ورحمت ــل صلوات ــّم اجع ــوا: الّله )قول  

ــد  ــك حمي ــم ، إنّ ــد كمــا جعلتهــا عــى ابراهي ــد وعــى آل محّم محّم

مجيــد()124(.

يف كنز العّمال:  

۱۱ ـ محّمد بن عبد الله بن زيد عن النبّي )ص(:  

ــا  ــد كم ــى آل محّم ــد وع ــى محّم ــلِّ ع ــّم ص ــوا: الّله )قول  

ــد كمــا  ــد وعــى آل محّم ــم ، وبــارك عــى محّم صّليــت عــى ابراهي

ــام  ــد ، والّس ــد مجي ــك حمي ــن ، انّ ــم يف العامل ــى ابراهي ــت ع بارك

123- صحيــح البخــاري، كتــاب بــدء اخللــق، ابب يزفــون النســان يف املشــي ۲ / ۱۵۹ ـ ۱۶۰. وكتــاب التفســر، تفســر ســورة 
األحــزاب، ابب قولــه تعــاىل )إّن هللا ومائكتــه يصلُّــون علــى النــّي( ۳ / ۱۱۹. وكتــاب الدعــوات، ابب الصــاة علــى النــّي )ص( 
۴ / ۷۲. صحيــح مســلم ، كتــاب الصــاة، ابب الصــاة علــى النــّي )ص( بعــد التشــّهد ص ۳۰۵ ح ۶۶. ســنن أيب داود، 
كتــاب الصــاة، ابب الصــاة علــى النــّي بعــد التشــّهد ۱ / ۲۵۷ ح ۹۷۶. ســنن الدارمــي، كتــاب الصــاة ، ابب الصــاة علــى 
النــّي ۱ / ۳۰۹. ســنن النســائي، كتــاب الســهو، ابب كيــف الصــاة علــى النــّي )ص( ۳ / ۴۷ و۴۸. ســنن الرتمــذي، كتــاب 
الصــاة، ابب مــا جــاء يف صفــة الصــاة علــى النــّي )ص( ۲ / ۲۶۸. ســنن ابــن ماجــة، كتــاب اقامــة الصــاة ابب الصــاة علــى 
النــّي )ص( ص ۲۹۳ ج ۹۰۴. مســند أمحــد ۴ / ۲۴۱ و ۲۴۳ و۲۴۴. تفســر الطــري ۲۲ / ۳۱. تفســر القرطــي ۱۴ / 

۳۳۴. تفســر الــدر املنثــور ۵ / ۲۱۵ ـ ۲۱۶. كنــز العمــال ۲ / ۱۸۰.
124- مسند أمحد ۵ / ۳۵۳. تفسر الدر املنثور ۵ / ۲۱۸. كنز العمال ۱ / ۴۴۲.



ــم()125(. ــا علمت كم

يف تفسر الطري والسيوطي:  

۱۲ ـ إبراهيم:  

ــا رســول  ــوا: ي ــة ، قال ــه...( اآلي ــه ومائكت ــه )إّن الل )يف قول  

اللــه هــذا الســام قــد عرفنــاه فكيــف الصــاة عليــك ؟ فقــال قولوا: 

الّلهــّم صــلِّ عــى محّمــد عبــدك ورســولك وأهــل بيتــه كمــا صّليــت 

ــد()126(. ــد مجي ــك حمي ــم ، انّ ــى ابراهي ع

يف كنز العمال:  

۱۳ ـ عائشة:  

)قالــت: قــال أصحــاب النبــّي )ص(: يــا رســول اللــه اُمرنــا   

أن نكثــر الصــاة عليــك يف الليلــة الغــراء واليــوم األزهــر وأحــب مــا 

ــد  ــوا: الّلهــّم صــلِّ عــى محّم ــا عليــك كمــا تحــّب ، قــال قول صّلين

ــد كمــا صّليــت عــى ابراهيــم وآل ابراهيــم ، وارحــم  وعــى آل محّم

محّمــداً وآل محّمــد كمــا رحمــت ابراهيــم وآل ابراهيــم ، وبــارك عــى 

محّمــد وعــى آل محّمــد كمــا باركــت عــى ابراهيــم وآل ابراهيــم انـّـك 

ــا الســام فقــد عرفتــم كيــف هــو()127(. حميــد مجيــد، وأّم

125- كنز العمال ۱ / ۴۴۲.
126- تفسر الطري ۲۲ / ۳۲. تفسر الدر املنثور ۵ / ۲۱۶.

127- كنز العمال ۱ / ۴۴۳ و۲ / ۱۸۲.




