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  :مقدمة دار التقريب 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني ، محد الشاكرين ، و الصالة  و السالم على سيد املرسلني ،            
صحبه اهلداة املهتدين ، و مـن  حممد النيب األمني ، و على آله الطيبني الطاهرين و       

  .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 
ألفها العالمة الفاضـل    " حديث الثقلني   " فهذه رسالة موجزة يف حتقيق      : أما بعد   

  . الشيخ حممد قوام الدين القمي الوشنوي 
و هي على وجازا قد استوعبت مجيع روايات هذا احلديث و أسانيده و سـلك               

كمة و اإلعتدال ، و أعرض عن مقام الشحناء و اجلـدال ،             فيها مؤلفها سبيل احل   
كمـا  –واستدل على ما قال بأدلة يرتضيها كل من الشيعة و السنة ، ذات أسانيد   

 –معنعنة متصلة موصولة بواسطة أحد مشاخيه األعـاظم       " -ذكر يف آخر البحث   
الماميـة و    الراوي عن علماء اإلسالم بفرقهم املتشعبة مـن ا         -أدام اهللا تعاىل ظله   

  " .احلنفية و الشافعية و املالكية و احلنابلة و الزيدية 
و دار التقريب حني تنشر هذه الرسالة املهداة إليها ، إمنا تنشرها ملا يتجلى فيها من             
اتفاق بني هاتني الطائفتني العظيمتني من املؤمنني يف أصول التشريع ، فإن الـسنة              

يها أهل اإلسالم مجيعاً ، و مىت صحت الرواية         املطهرة من أثبت العمد اليت يبىن عل      
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم من أي طريق ، كان على املـؤمنني أن         

فال و ربك ال يؤمنون     " يتقبلوها راضني ، و أن يرتلوا على حكم اهللا فيها ممتثلني            
ت و يسلموا   حىت حيكِّموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفِسهم حرجا مما قضي            

  " .تسليما 
  دار التقريب

  ) . ميالدية ١٩٥٥مارس ( هجرية ١٣٧٤رجب الفرد سنة 



  ٣

  :مقدمة املؤلف 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا مظهر احلق و ناصره ، و خاذل الباطل و مبطله ، و الصالة و الـسالم                  
لنجاة يف أمتـه ، و  على خري من اصطفاه من خلقه ، حممد خامت رسله ، و على آله سفن ا        

الـذي فيـه    " الكتاب  " على أصحابه الذين متسكوا و أخذوا و اعتصموا بثقليه ، و مها             
العترة " اهلدى و النور ، و هو الثَّقل األكرب ، و حبله املمدود من السماء إىل األرض ، و                   

  .و هي الثقل األصغر ، أهل البيت ، الذين أذهب اهللا عنهم الرجس " 
رسـالة  "  حبث مبناسبة ما نشر يف العدد الرابع من السنة الثانية لة             أما بعد فهذا  

اليت هي مركز االتصال بيت     " دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية      " أهديه إىل   " اإلسالم  
أهل العلم و الدين و األمة ، و العاملة على توثيق الروابط بني سائر الطوائف اإلسالمية يف                

لع عليه أهل العلم من إخواننا املسلمني يف كل طائفة ، فما قـصدت     العامل ، يسرين أن يط    
به إال جالء حقيقة قد تغيب  عن بعض األذهان ، يف شأن حديث وردت بـه األسـانيد          

" الصحيحة و الروايات املتعددة يف خمتلف الكتب و املسانيد ، و هو احلديث املعـروف                
ذا البحث كاتبه ، و قارئه و مبلغه ، إنـه           ، و أسأل اهللا تعاىل أن ينفع        " حديث الثقلني   

  .مسيع جميب الدعاء 
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  :مصادر حديث الثقلني 
هذا احلديث أخرجه أكابر علماء املذاهب قدمياً و حـديثاً يف كتبـهم مـن                 

الصحاح ، والسنن ، واملسانيد ، والتفاسري ، والسري ، والتـواريخ ، واللغـة ،                
  .وغريها

   .١٢٢صحيح مسلم يف اجلزء السابع ص   
   .٣٠٧سنن الترمذي يف اجلزء الثاين ص   
   .٤٣٢سنن الدرامي يف اجلزء الثاين ص   
 ، و   ٥٩ و   ٢٦ ، و ص     ١٧ و   ١٤مسند أمحد بن حنبل يف اجلزء الثالث ص           

صلى اهللا عليه (  ، و أيضاً يف اجلزء اخلامس      ٣٧١ و ص    ٣٦٦يف اجلزء الرابع ص     
   .١٨٩ ، ١٨٢) وآله 

   .٣٠خصائص النسائي ص   
   .٥٣٣ و ١٤٨ و ١٠٩احلاكم يف اجلزء الثالث ص مستدرك   
 يف بيـان    ١١احلافظ الكنجي الشافعي يف كفاية الطالب يف الباب األول ص             

أخرجه مسلم يف صحيحه    : صحة خطبته مباء يدعى خماً ، قال بعد نقل احلديث           
.  
رواه أبو داود و ابن ماجه القزويين يف كتابيهما ، و أيضاً يف الباب احلادي و                  
   .١٣٠ستني ص ال
   .٨٠الطبقات حملمد بن سعد الزهري البصري يف اجلزء الرابع ص   
   .٣٥٥احللية أليب نعيم األصبهاين يف اجلزء األول ص   
 و يف اجلزء الثالـث ص       ١٢أسد الغابة البن األثري اجلرزي يف اجلزء الثاين ص            

١٤٧.  
لنيب صلى اهللا عليه    العقد الفريد البن عبد ربه القرطيب يف اجلزء الثاين يف خطبة ا             

   . ١٥٨ و ص ٣٤٦و آله و سلم يف حجة الوداع ص 



  ٥

 البن اجلوزي ، قال بعد نقـل        ٣٣٢تذكرة اخلواص يف الباب الثاين عشر ص          
و قد أخرجه أبو داود يف سننه ، و الترمذي أيضاً ، و ذكره رزين               : " قول جده   

يف يف اجلمع بني الصحاح ، و العجب كيف خفي عن جده مـا روى مـسلم                 
  " .اخل . . . صحيحه من حديث زيد بن أرقم 

   .٣٠٨إنسان العيون لنور الدين احلليب الشافعي يف اجلزء الثالث ص   
   .١٦ذخائر العقىب ألمحد بن عبد اهللا الطربي ص   
السراج املنري للعزيزي  الشافعي يف شرح اجلامع الصغري للـسيوطي يف اجلـزء        

  . حممد احلفين  ، و يف هامشه أيضاً للشيخ٣٢١األول ص 
   .٢٤الفصول املهمة البن الصباغ املالكي ص   
 ، و يف هامشه شرح الـشفا  ٤١٠نسيم الرياض اخلفاجي يف اجلزء الثالث ص       

  .لعال القاري 
منتخب كرت العمال لعال املتقي يف هامش املسند لإلمام أمحد بن حنبل يف اجلزء              

 اجلزء اخلـامس ص      ، و يف   ٣٩٠ ، و يف اجلزء الثاين ص        ١٠١ و   ٩٦األول ص   
٩٥.   

أيهـا  " الكشف و البيان للثعليب يف تفسري آية اإلعتصام ، و يف تفـسري آيـة         
  ·"الثقالن 

تفسري اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسري آية اإلعتصام يف اجلزء الثالـث ص                
١٨.   

   .٣٤٩تفسري النظام النيسابوري يف تفسري آية اإلعتصام يف اجلزء األول ص   
 ، و ٢٥٧زن يف تفسري آية اإلعتصام يف تفسري اجلـزء األول يف ص    تفسري اخلا   

سـنفرغ  "  ، و أيضاً يف تفسري آية        ٩٤يف اجلزء الرابع ، يف تفسري آية املودة ص          
   .٢١٢ص " لكم أيها الثقالن 
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 ، و يف تفسري     ١١٣ابن كثري الدمشقي يف تفسري آية املودة يف اجلزء الرابع ص              
 ، و أيضاً يف تارخيه يف اجلزء اخلـامس أو           ٤٨٥الث ص   آية التطهري يف اجلزء الث    

  .السادس يف ضمن حديث الغدير 
  " .سنفرغ لكم أيها الثقالن " املواهب العلية حلسني الكاشفي يف تفسري آية   
النهاية البن األثري اجلزري يف اجلزء األول ، و أيضاً يف الدر النثري للسيوطي ص          

١٥٥.   
فريقي املصري يف اجلزء السادس يف لغة العتـرة و  لسان العرب جلمال الدين األ    

  . يف اجلزء الثالث عشر يف لغة الثقل و احلبل
  .القاموس د الدين الشريازي يف لغة الثقل   
  . تاج العروس ملرتضى الزبيدي يف اجلزء السابع يف لغة الثقل   
  .منتهى األرب لعبد الرحيم الصفي بوري يف لغة الثقل   
البن احلديد املعتزيل يف اجلزء السادس يف معـىن العتـرة ص    شرح ج البالغة      

١٣٠.   

   .٥٢٠ ص ١مدارج النبوة لعبد احلق الدهلوي   

إين تارك فـيكم الـثقلني      : و قال شريويه الديلمي يف كتاب فردوس األخبار           
كتاب اهللا فيكم حبل من اتبعه كان على اهلدى و من ترك كان على الضاللة  و                 

 أهل بييت و لن يفترقا حىت يردا علي احلوض يعين األخذ ما        أهل بييت أذكركم يف   
) ص(و قال جمد الدين بن األثري اجلرزي يف جامع األصول مسـى الـنيب               . ثقيل  

                                         
الكتـاب و  ) صلى اهللا عليه وآله ( مسي : دهلوي يف اللمعات يف شرح املشكاة     قال الشيخ عبد احلق ال     ١

العترة الثقلني ، ألنه يستصلح الدين ما و يعمر كما عمرت الدنيا بالثقلني ، إىل أن قال و الظاهر أن املراد بأهـل                       
فـافهم  عترة أعم من ذلـك      البيت هاهنا أخص من أوالد اجلد القريب و هم بنو هاشم ، بل أوالده و ذريته ، و ال                  

  ) .العبقات.(
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و . القرآن العزيز و أهل بيته ثقلني ألن األخذ ما و العمل مبا جيب هلما ثقيـل                 
قـد قـرم   ) ص (قال مسعود بن عمر التفتازاين يف شرح املقاصد أال ترى أنـه   

بكتاب اهللا تعاىل يف كون التمسك ما منقذا من الضاللة و ال معـىن التمـسك         
و قال السيوطي يف    . بالكتاب إال األخذ مبا فيه من العلم و اهلداية فكذا يف العترة             

الدر النثري يف لغة الثقل إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا وعتريت مسامهـا لعظـم                
( ثقل ، أو ألن األخذ ما و العمل ثقيـل           :  نفيس خطرية    قدرمها و يقال لكل   

  ) .العبقات
 و ١٠٠ و ٩٧ و ٩٦املناقب املرتضوية حملمد صاحل الترمـذي الكـشفي ص        

٤٧٢.   
   .٤٤٨ و  ٢مفتاح كنوز السنة ص   
   .٢٠٦ و ٢٠٥مصابيح السنة لإلمام البغوي الشافعي يف اجلزء الثاين ص   
   .١٣٦ و ٩٠ و ٩٩و  ٨٧ و ٧٥ابن حجر يف الصواعق ص   
   .١١٠إسعاف الراغبني يف هامش نور األبصار للشبلنجي ص   
 و ٣٢ و ٣٠ و ٢٥ و ١٨ينابيع املودة لسليمان بن إبراهيم البلخي احلنفي ص     

   .٣٠١ و ٢٣٨ و ٢٣٠ و ١٩٩ و ١٢٦ و ١١٥ و ٩٥ و ٣٤
 العالمة الكبري مشس مساء العلم و اجلاللة و جمدد مذهب اإلمامية ، السيد مـري           

حامد حسني اهلندي ، أعلى اهللا مقامه ، قد رواه عن مجاعة تقرب من املائتني من                
أكابر علماء املذاهب ، من املائة الثانية إىل املائة الثالثة عشرة ، و عن الصحابة و                
الصحابيات ، أكثر من ثالثني رجالً و امرأة كلهم رووا هذا احلديث الـشريف              

  :  سلم و هذا هو احلديث برواياته املتعددة عن النيب صلى اهللا عليه و آله و



  ٨

  :نص احلديث 
أيها الناس إمنا أناَ بشر أوشك ، أو يوشك ، أو إينّ ألظُن أنْ أُدعى فأجيب ، أو                  " 

                     و ، ـتفأَجب عيتد ي قَدأو كأن ، هفأجيب أو ، ي ، فَأجيببولُ رسأٍتيين ، أو يأيتَ رأنْ ي
ك ، أو تركْت ، أو قد تركْت ، أو خلَفْت ، أو مخلف فيكم ، الـثَّقَلني ،  إين ، أو أَنا تارِ  

أو ثَقَلين ، أو أمريِن ، أو الثَّقَليِن خلِيفَتين ، أو اثْنِني ، أو ما إنْ متسكْتم بـِه ، أو مـا إنْ                  
 أو لن تضلوا أبداً ، أو لن تِضلوا ،          أَخذْتم بِه ، أو ما إنْ اعتصمتم بِه ، لن تِضلوا بعدي ،            

إن اتبعتموهما ، أو وإنكُم لن تِضلوا بعدمها ، و هما ِكتاب اهللا ، و أهلُ بـييت ِعتـريت ،        
   ، ـورى و الناهللا فيه اهلُد اب اهللا ، حبلٌ ممدود ، أو كتابِر ، أو كتاآلخ مها أثقَلُ منأحد

تاب ربي وِعتريت أهلُ بييت أو وعتريت و هم أهل بييت أو و ِعتريت أهـلُ            أو الصدق ، أو كِ    
بييت و قرابيت ، أو أهلُ بييت ، أو نسيب ، و إنهما لن يتفرقا ، أو لن يفْترقا ، أو أن الّ يفْترقا      

   ظرفان ، احلوض ا علىِردى يتِرقا ، حفْتي ما لقَرينان لنهوا ، أو إنقُوا اهللا ، و انظْروا ، أو فات
كيف ختلفُوين ، أو حتْفَظوين فيهما ، أو فانظروا كيف تلحقُوا يب فيهما ، أو مبَ  ، أو مبا ،                   
أو ماذا ، أو ما ختْلفُوين فيهما ، أو إنّ اللِطيف اخلِبري أخربين ، أو نبأِني ، أو أَنبأين ، أُما                     

لَقياِني ، سألت ذَلك ربي فَأعطاين ، فَـال تـسبقوهم فَتـهِلكوا ، و ال                لن يفْترقا حتى ي   
تعلموهم فإنهم أعلم ِمنكمْ  ، أو فاستمِسكوا ِبِهما و ال تِضلوا ، أو إنهما لن ينقَضيا حىت                  

             احلوض ما علىهوردين أنْ يدعيب فَوما رهأو سألت ، احلوض ِردا عليي     ه ذَلـكأو سألت ،
هلُما و احلوض عرضه ما بني بصرى إىل صنعاء ، فيه من اآلنية عدد الكواكـب ، أو إنّ                   
اللطيف اخلبري عِهد إىلّ أنهما لن يفْتِرقا حتى يِردا على احلوض كهاتني ، و أشار بالسبابتني    

ى احلـوض ، و أسـأَلكم ، أو   ، أو إين فرطكم ، و إنكم تبعي ، وتوِشكونَ أنْ تِردوا عل   
كيـف  : ساِئلكم ، حني تلقوين عن ثَقَلّي ، أو إين ساِئلكم حني تِردون على عن الثقلِني                

                   م قَاِئلونَ ، أو إين لكم فَرط ، وفماذَا أنت ائلكمموىن فيهما ، أو وإنّ اهللا سائلي و سلَفْتخ
ف ختْلفوين يف الثّقّلِني ، قيل ، أو قلنا ، أو قالوا ،             إنكم واِردونَ  على احلوض فانظروا كي      

كتاب اهللا طَرفُه بيِد اهللا ، وطَرفُه ِبأيِدكم : و ما الثّقَالِن ؟ قال صلى اهللا عليه و آله و سلم             
                    ما ، كتابههلُما ، أو أحدما ، أو أوهمن أو األكرب ، أو الثَّقَلُ األكرب ، أو قال ، األكرب ، 
                     تقبلَ ِقبليت ، و أجـابِعتريت ، فمن اس أو و اآلخر ، أو الثقل األصغر ، اهللا ، و األصغر
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فليستوِص ِبهما خرياً ، أو أوِصيكم بكتاِب اهللا و ِعتريت ، أو حسبكم كتاب اهللا               . دعويت  
 عِن القـرآن و عـن   :و ِعتريت ، أحدمها أعظّم من اآلخِر ، أو قال إين ساِئلكم عِن اثنني     

ِعتريت ، أو إنّ اهللا سائلكم كيف خلفتموين يف كتابه و أهِل بييت ، أو إين تاِرك فِيكم ما إنْ     
أمريِن أحدهما أكـرب مـن      : متسكتم بِه لن تِضلوا ، أو ما إنْ أخذمتْ بِه لن تِضلوا بعدى              

كتاب : رِض ، أو إين تارك فيكم الثقلِني خلفي         اآلخرِِ ، سبب موصولٌ من السماء إىل األ       
اهللا و ِعتريت ، أو قد تركت فيكم ما مل تِضلوا بعده ، أو إين تركت فيكم الثقلِني ، الثقلَ                    
األكرب و الثقلَ األصغر ، و أما الثقلُ األكرب فبيد اهللا طَرفُه و الطرف اآلخر بأيدكم ، و هو   

كتم بِه لن تِضلوا و لن تِذلوا أبداً ، أو فاستمِسكوا بِه فال تِضلوا ، و ال كتاب اهللا ، إنْ متس 
تبدلوا ، أو فَتمسكوا بِه لن تزالوا و لن تِضلوا ، و أما الثقلُ األصغر فِعتريت أهلُ بييت ، أو                    

، أو ثالثَ مـرات ، أو  أالَ و ِعتريت ، أو أذَكركم اَهللا يف أهل بييت ، قاهلَا مرةً ، أو مرتني                
إنّ اهللا عز و جلّ أوحى إىلّ أين مقْبوض ، أقُولُ لكم قَوالً إنْ عملتم بـِه نجـوتم ، و إن        
تركْتموه هلكْتم ، إنّ أهلَ بييت و ِعتريت هم خاصيت و حاميت ، و إنكم مـسؤلون عـن                   

هما لن تِضلوا ، أو إنكم لن تضٍِلوا إنْ اتبعتم و    الثقلِني ، كتاِب اهللا و ِعتريت ، إنْ متَسكْتم بِ         
استمسكتم ِبهما ، أو إين تارك ِفيكم كتاب اهللا و ِعتريت أهلَ بييت ، فهما خلِيفَتان بعِدى ،       

كالَم اِهللا و عتريت ، أالَ فَتمـسكوا        : أحدمها أكرب منَ  اآلخِر ، أو إين تارك فيكم الثقلني            
  .ا فإُما حبالِن الَ ينقَِطعان إىل يوم الِقيامة ِبهم

أيها الناس يوِشك أنْ أقْبض قَبضاً سِريعاً فينطلَق يب و قَد قَدمت إليكم             : " ١و قال   
القولَ معِذرةً إليكم ، أالَ إين مخلف فيكم كتاب ريب عزّ و جلّ و ِعتريت أهلَ  بـييت ، مث            

  أخذ بيد علي                  ال يفترقان حىت يـردا علـى مع القرآن ، و القرآن مع علي فقال هذا علي 
  " .احلوض ، فأسأهلُما ما خلفت فيهما 

                                         
رواه الدارقطين و حممد بن جعفر البزار ، ابن عقدة و الشريف السمهودي ، و أمحد بن الفضل باكثري                    ١

املكي و حممود الشيخاين و شيخ بن عبد اهللا العيدروس اليمين حكاه عنهم صاحب العبقات و رواه أيضاً ابن حجر                    
   .٣٣ص . إبراهيم احلنفي يف ينابيع املودة  و سليمان بن٧٥يف الصواعق ص 



  ١٠

  :طرق احلديث 
  و الطرق املروية هلذا احلديث لعلها تبلغ ستني طريقاً أو أكثر ، و كلها متفقـة                

 هـو األكثـر ، و إن     على نقل لفظي الكتاب و العترة ، أو أهل بييت ، أو مها معـا ، و                
  .اختلفت يف نقل سائر األلفاظ صدراً و ذيالً كما أومأنا إليها قبال 

  :و قال ابن حجر يف الصواعق احملرقة 
مث اعلم أن حلديث التمسك بذلك طرقاً كثرية وردت عن نيـف و عـشرين                " 

 ، ويف صحابياً ، و يف بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بعرفة ، و يف آخر أنه قال بغدير خم           
آخر أنه قال باملدينة يف مرضه ، و قد امتألت احلجرة بأصحابه ، و يف آخر أنه قال ملا قام                    
خطيباً بعد انصرافه من الطائف ، و ال تنايف إذ ال مانع أنه كرر عليهم يف تلك املـواطن و     

  .غريها ، اهتماماً بشأن الكتاب العزيز و العترة الطاهرة 
   : ١٣٦وقال أيضاً يف ص 

  " .و هلذا احلديث طرق كثرية عن بضع و عشرين صحابياً ال حاجة لنا ببسطها " 
و قال سليمان بن إبراهيم البلخي احلنفي يف ينابيع املودة نقـال عـن الـشريف                

  :السمهودي املصري يف جواهر العقدين ، قال بعد إيراد  طرق عدة هلذا احلديث 
رواه مشس الدين السخاوي يف     و يف الباب زيادة على عشرين من الصحابة ، و           " 

  :االستجالب عن أيب سعيد اخلدري و زيد بن أرقم ،  مث قال 
و يف الباب عن جابر و حذيفة بن أسيد ، و خزمية بن ثابت ، و سهل بن سعد                  " 

، و ضمرية ، و عامر بن ليلى ، و عبد الرمحن بن عوف ، و عبد اهللا بن عباس ، و عبـد          
مت ، و عقبة بن عامر ، و علي بن أيب طالب ، و أيب ذر ، و                  اهللا بن عمر ، و عدى بن حا       

أيب رافع ، و أيب شريح اخلزاعي ، و أيب قدامة األنصاري ، و أيب هريرة ، و أيب اهليثم بن                     
التيهان ، و رجال من قريش ، و أم سلمه ، و أم هانية بنت أيب طالـب ، رضـوان اهللا                      



  ١١

ى ما حكاه عنه السيد مري حامد حـسني         عل١عليهم ، انتهى كالم مشس الدين السخاوي        
  .اهلندي صاحب العبقات ، يف اجلزء الثاين من حديث الثقلني 

  :و قال صاحب العبقات 
و رواه علي بن أيب طالب عليه السالم ، و حسن بن علي اتىب عليه الـسالم                    " 

ر بن عبـد  ، و سلمان الفارسي ، و أبو ذر الغفاري ، و ابن عباس ، و أبو سعيد ، و جاب     
اهللا األنصاري ، و أبو اهليثم بن التيهان ، و حذيفة بن اليمان ، و أبو رافع موىل رسول اهللا      
صلى اهللا عليه و آله و سلم ، و حذيفة بن أسيد الغفاري ، وخزميـة بـن ثابـت ، ذو                      
الشهادتني ، و زيد بن ثابت ، و أبو هريرة ، و عبد اهللا بن حنطب ، و جبري ابن مطعم ،                      

رباء بن عازب ، و أنس بن مالك ، و طلحة بن عبيد اهللا التميمي ، و عبد الرمحن بن                    و ال 
عوف ، و سعد بن أيب وقاص ، و عمرو بن العاص ، و سهل بن سعد و عدى بن حامت ،         
و عقبة بن عامر ، و أبو أيوب األنصاري ، و أبو شريح اخلزاعي ، و أبو قدامة األنصاري                 

 ضمرية األسلمي ، و عامر بن ليلى بن ضمرة ، و املعـصومة             ، و أبو ليلى األنصاري ، و      
الكربى فاطمة الزهراء عليها السالم ، و أم سلمة ، و أم هاين ، و مدرك روايـة هـؤالء            

  .الصحابة و الصحابيات ، مضافاً إىل ما تقدم 
  :عرب العصور 

ـ        ن ما رواه صاحب العبقات يف اجلزء األول من حديث الثقلني عن مجاعة كثرية م
  .أكابر علماء املذاهب يف كل عصر ومائة 

  :فاملائة األوىل 
  : وهي املائة الثانية من اهلجرة ، رواه عن مجاعة ، منهم   
   ١٢٦سعيد بن مسروق سنة   

                                         
أخرجه مسلم أيضاً و :  وقال السخاوي بعد نقل احلديث عن الترمذي و أمحد و الطرباين و أبو يعلى املوصلي             ١

كذا النسائي باللفظ األول و أمحد الدرامي يف مسنديهما و ابن خزمية يف صحيحه و آخرون كلهم من حـديث أيب               
  ) .العبقات ( ن سعيد بن حيان عن يزيد بن حيان و أخرجه احلاكم من حديث األعمش حيان التيمي حييي ب



  ١٢

   .١٤٧-١٤٦سليمان ابن مهران املعروف باألعمش سنة   
   .١٥١حممد ابن اسحق بن يسار املدين سنة   
  .عتبة بن مسعود الكويف املسعودى   
   ١٩٩ اهللا بن منري اهلمداين سنة عبد  
  .إىل أن عد سبعة عشر عاملاً منهم يف تلك املائة   

  :املائة الثالثة 
  :منهم 

   .٢٠٤أبو عامر عبد املالك بن عمرو العقدي   
   .٢٣٥أبو بكر عبد اهللا ابن حممد املعروف بابن شيبة   
   .٢٤١أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين   
   .٢٥٥د الرمحن الدرامي أبو حممد عبد اهللا بن عب  
   .٢٦١مسلم بن احلجاج النيسابوري   
   .٢٧٩أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الترمذي   

  .إىل أن عد مخسة و ثالثني من أكابر العلماء يف تلك املائة 

  :املائة الرابعة 
                                                                                             

  :منهم 
   .٣١٠أبو جعفر حممد بن جرير الطربي   
   .٣٢٨أبو عمر أمحد بن عبد اهللا القرطيب   
   .٣٣٢أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد املعروف بابن عقدة   
   .٣٧٠أبو منصور حممد بن أمحد بن طلحة األزهري اللغوي   



  ١٣

   .٣٨٩أبو احلسن على بن عمر بن أمحد الدراقطين   
  .حداً و عشرين من أكابر تلك املائة إىل أن عد وا

  :املائة اخلامسة 
  :منهم 

   .٤٠٥أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري   
   .٤٣٧أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب   
   .٤٣٠أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين   
   .٤٨٨أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي   
   .٤٨٣ احلسن علي بن حممد بن الطيب اجلاليل املعروف بابن املغازيل أبو  

  .إىل أن عد ثالثة عشر من أكابرهم يف تلك املائة 

  :املائة السادسة 
  : منهم 

   .٥١٦أبو حممد احلسني مسعود الفراء البغوي املعروف مبحي السنة   
   .٥٦٧ أبو الربكات عبد الوهاب بن املبارك بن أمحد األمناطي البغدادي  
   .٥٧١أبو املؤيد موفق بن أمحد املكي املعروف بأخطب خوارزم   
   .٥٧١أبو القاسم علي بن احلسني بن هبة اهللا املعروف بابن عساكر   
   .٥٦٩سراج الدين أبو حممد علي بن عثمان حممد األوشي الفرغاين احلنفي   

  .إىل أن عد ثالثة عشر من أكابر تلك املائة 

  :املائة السابعة 
   :منهم

   .٦٠٦مبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي املعروف بابن األثري اجلرزي   



  ١٤

أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي املعروف بابن األثري اجلرزي                
٦٣٠.   

   .٦٤٣ضياء الدين حممد بن عبد الواحد املقدسي احلنبلي    
   .٦٥٤مشس الدين أبو املظفر يوسف بن سبط بن اجلوذي   
الدين حسن بن حممد بن احلسني القمي النيسابوري املعـروف بالنظـام            نظام    

  .األعرج
  .إىل أن عد ستة عشر من أكابرهم يف تلك املائة 

  :املائة الثامنة 
  :منهم 

   .٧٢٢صدر الدين أبو اامع إبراهيم بن حممد بن املؤيد احلموي   
   .٧٤١ن عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم البغدادي املعروف باخلاز  
   .٧٤٨مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيب   
   .٧٧٦إمساعيل بن كثري الدمشقي   
   .٧٩١سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين   
  .إىل أن عد ستة عشر من أكابرهم يف تلك املائة   

  : املائة التاسعة 
  :منهم 

   .٨١٧جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي الشريازي   
   .٨٢٢ن حممود احلافظي البخاري املعروف خبواجه بارسا حممد ب  
   .٨٤٩ملك العلماء شهاب الدين الدولتابادي   

  .إىل أن عد مخسة من أكابرهم يف تلك املائة 



  ١٥

  : املائة العاشرة 
  : منهم 

   .٩١١جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي 
   .٩١١نور الدين علي بن عبد اهللا السمهودي 

   .٩٢٩ن حممد العلقمي مشس الدي  
   .٩٧٤شهاب الدين أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليثمي املكي   
   .٩٨٦حممد الطاهر الفتين الكجرايت   

  .إىل أن عد سبعة عشر من أكابرهم يف تلك املائة 

  :املائة احلادية عشرة 
  :منهم 

   .١٠١٤علي بن سلطان حممد املعروف بعلي القاري سنة   
   .١٠٣١لعارفني املناوي عبد الرؤوف بن تاج ا  
   .١٠٤٤نور الدين علي ابن إبراهيم بن أمحد بن علي احلليب الشافعي   
   .١٠٤٧أمحد بن الفضل بن حممد باكثري املكي   
   .١٠٤٧شهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي املصري احلنفي   

  .إىل أن عد أحد عشر من أكابرهم يف تلك املائة 

  :املائة الثانية عشرة 
  :نهم م
   .١١١٣أمحد أفندي الشهري باملنجم باشي   



  ١٦

   .١١٢٢ ١حممد ابن عبد الباقي بن يوسف األزهري الزرقاين املالكي  

   .١١٧٤ويل الدين عبد الرمحن الدهلوي   
   .١١٨٢حممد بن إمساعيل األمري اليماين الصنعاين   
  .حممد بن علي الصبان   

  .إىل أن عد ثالثة عشر من أكابرهم يف تلك املائة 

  :املائة الثالثة عشرة 
  :منهم 

   .١٢٠٢حممد مبني بن حمب اهللا اللكنهوي   
  .ويل اهللا بن حبيب اهللا اللكنهوي   
  .رشيد الدين خان دهلوي   
  .سليمان بن إبراهيم املعروف خبواجه كالن احلسيين البلخي احلنفي املعاصر   

 من حـديث    إىل أن عد عشرة من أكابرهم يف تلك املائة ، ورواه يف اجلزء الثاين             
الثقلني عن أكثر من مائة من علماء املذاهب ، من املائة الثانية إىل املائة الثانية عشرة عـن                  

  .زيد بن أرقم بطرق متعددة و عبارات شىت 

                                         
أذكـركم  : قال حممد بن عبد الباقي األزهري الزرقاين املالكي يف السراج املنري يف شرح اجلامع الصغري     ١

هم أبعد عـن احملنـة ، و   حض على التمسك م ألن األمر هم معاينة ف: اهللا يف أهل بييت ثالثاً قال احلكيم الترمذي     
قال فخر الدين الـرازي     : هذا عام أريد به اخلاص و هم العلماء العاملون منهم خرج اجلاهل و الفاسق إىل أن قال                  

يف مخسة أشياء يف احملبة و حترمي الصدقة و الطهارة و السالم و الصالة مل يقع                )  ص(جعل اهللا أهل بيته مشاركني له       
زاد يف رواية كهاتني و أشار بأصبعيه و يف هذا مع قولـه أوال إين               :  يف الكتاب املذكور     ذلك لغريهم ، و قال أيضاً     

  .تارك فيكم تلويح بل تصريح بأما كتوأمني خلفهما و وصى أمته حبسن معاملتهما ، اخل 

األمري اليماين و قال حممد بن إمساعيل .  و قد مر نظري هذا الكالم قبال رويناه عن املناوي يف فيض القدير فراجع            
  .يف الروضة يف شرح التحفة و حديث الثقلني قد أخرجه أئمة املسانيد عن أكثر من عشرة أو عشرين من الصحابة 



  ١٧

 فإن كان املراد منه ، ما روي        ١و أما ما رواه بعض األعالم يف تفسري آية اإلعتصام         
 بالغاً ، و عن الطرباين يف الكبري ، وابن هشام يف الـسرية ، و       ٢عن اإلمام مالك يف املوطأ    

ابن حجر يف الصواعق مرسال ، فقد ظهر مما قدمناه أنه عري حديث الثقلني قطعاً ، و كذا                  
يظهر مما ذكره ابن حجر و كمال الدين اجلهرمي و صاحب املرقاة يف الصواعق و املـنح                 

  .املكية ، و الرباهني القاطعة و املرقاة 
و يف رواية كتاب اهللا     : "  قال ابن حجر يف مواضع من الصواعق ، منها بعد قوله            

. و هي املراد من األحاديث املقتصرة على الكتاب ، ألن السنة مبينة لـه               : و سنيت ، قال     
  : فأغىن ذكره عن ذكرها و منها قوله 

ك املـواطن   إذ ال مانع من أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم كرر عليهم ذلك يف تل              " 
  " .اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة 

 سمى رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم القرآن و عترته         –تنبيه  : و منها قوله    
 ثقلني ، ألن الثقل كل نفيس       – و هي باملثناة الفوقية األهل و النسل و الرهط األدنون            –

عدن للعلوم الدينية و األسرار و األحكـام        خطري مصون ، وهذان كذلك إذ كل منهما م        
الشرعية ، لذا حث صلى اهللا عليه و آله و سلم على اإلقتداء م و التعلم منهم ، و قـال            

و ال " و يؤيده اخلرب الـسابق  : احلمد هللا الذي جعل احلكمة فينا أهل البيت ، إىل أن قال    
علماء ألن اهللا أذهب عنهم الرجس      تعلموهم فإم أعلم منكم ، و متيزوا بذلك عن بقية ال          

، و طهرهم تطهرياً ، و شرفهم بالكرامات الباهرة ، و املزايا املتكاثرة ، و قد مر بعضها و                
سيأيت اخلرب الذي يف قريش و تعلموا منهم فإم أعلم منكم ، فإذا ثبت هذا العموم لقريش          

اركهم فيها بقية قريش ، و ، فأهل البيت أوىل منهم ألم امتازوا عنهم خلصوصيات ال يش  
يف أحاديث احلث على التمسك بأهل البيت إشارة إىل عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك              

                                         
  . السنة الثالثة يف العدد األول من رسالة اإلسالم ١

 اهللا   حدثين عن مالك أنه بلغه أن رسول اهللا صـلى          ١٩٧ املوطأ يف هامش مصابيح السنة يف اجلزء الثاين ص           ٢
  .تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم ما كتاب اهللا و سنة نبيه : عليه وسلم قال 
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به إىل يوم القيامة ، كما أن الكتاب العزيز كذلك ، و هلذا كانوا أماناً ألهل األرض كما                  
إىل " يف كل خلف من أميت عدول من أهـل بـييت            " يأيت ، و يشهد لذلك اخلرب السابق        
إمامهم و عاملهم علي بن أيب طالب كرم اهللا وجه ،           : آخره مث أحق من يتمسك به منهم        

علي عترة رسول اهللا    : ملا قدمناه من مزيد علمه و دقائق مستنبطاته و من مث قال أبو بكر               
فخصه ملا قلناه ، كـذلك  . صلى اهللا عليه و آله و سلم أي الذين حث على التمسك م      

 و آله و سلم مبا مر يوم غدير خم ، و منها بعد قوله صلى اهللا عليه و آله                    خصه صلى اهللا  
و سلم ال تقدمومها فتهلكوا ، و ال تقصروا عنهما فتهلكوا ، وال تعلموهم فـإم أعلـم      

و قوله دليلٌ على أن من تأهل منهم للمراتب العلية و الوظائف الدينية كان              : منكم ، قال    
  :نها قوله يف املنح املكية يف شرح قصيدة اهلمزية مقدماً على غريه ، وم

  ١ليس يسليه عنكم التأساُء * آل بيت النيب إن فؤادي 

: إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تـضلوا بعـدي         : قال و يف احلديث أيضاً        
فليتأمل أنه صلى اهللا عليه و آله و سلم قرم بالقرآن يف أن التمسك              . كتاب اهللا و عتريت     

 ما مينع الضالل و يوجب الكمال.  
 يف شرح املشكاة يف مواضع منـه ،         -على القاري –و قال صاحب كتاب املرقاة      

  :منها بعد ذكر الكتاب 
ومن مجلة كتاب اهللا العمل بأحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و آلـه و سـلم        " 

  ." و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما اكم عنه فانتهوا " لقوله سبحانه 

                                         
قل ال أسألكم عليه أجراً إال املودة يف        : وقال بدر الدين الروى يف تاج الدرة يف شرح إمياناً لقوله تعاىل              ١

 و عتريت ، و يف رواية تركت فيكم مـا  و تصديقاً لقوله صلى اهللا عليه وسلم تركت فيكم الثقلني كتاب اهللا       .القرىب  
أن متسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب اهللا و عتريت و لن يفترقا حىت يردا علي احلوض ، و هذا نص يف املقصود فمن                        
متسك بكتاب اهللا متسك م و من عدل عنهم عدل عن كتاب اهللا من حيث ال يدري و هو يقول آمنت بكل مـا                        

فال و ربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شـجر          " هللا عليه وآله و سلم به من عند اهللا          ثبت جميئ رسول اهللا صلى ا     
  .اخل و هذا هو اإلميان الكامل " بينهم 
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إشـارة إىل  " إين تارك فيكم  " و قوله صلى اهللا عليه و آله و سلم          : و قال الطييب    
  أما مبرتلة التوأمني اخللفني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم و أنه

 يوصي األمة حبسن املعاشرة معهما ، و إيثار حقهما على أنفسهم ، كما يوصـي      
أذكركم اهللا يف أهل    " ديث السابق يف الفصل األول      األب املشفق ألوالده ، و يعضده احل      

  " .اهللا اهللا يف حق أوالدي " كما يقول األب املشفق " بييت 
أقول األظهر هو أن أهل البيت غالباً يكونون أعرف بصاحب البيـت و             : مث قال   

أحواله ، فاملراد م أهل العلم منهم ، املطلعون على سريته ، الواقفون علـى طريقتـه ،                  
لعارفون حبكمه و حكمته ، و ذا يصلح أن يكونوا مقابال لكتاب اهللا سبحانه كما قال                ا

و يؤيده ما أخرجه أمحد يف املناقب عن محيد بن عبد اهللا            " و يعلمهم الكتاب و احلكمة      " 
بن زيد أن النيب صلى اهللا عليه و آله و سلم ذكر عنده قضاء علي بن أيب طالـب عليـه                     

  .انتهى " احلمد هللا الذي جعل فينا احلكمة أهل البيت " ل السالم فأعجبه و قا
  :و قال املناوي يف فيض القدير 

إين تارك فيكم خليفتني كتاب اهللا ، حبل ممدود ما بني الـسماء و األرض ، و                 " 
و " .  يوم القيامة    -أي الكوثر -عتريت أهل بييت ، و إما لن يفترقا حىت يردا على احلوض           

" إين تـارك فـيكم   " و أشار بأصبعيه ، و يف هذا مع قوله أوال " كهاتني " زاد يف رواية   
تلويح بل تصريح بأما كتوأمني خلفهما و وصى أمته حبسن معاملتهما ، و إيثار حقهما               
على أنفسهم ، و االستمساك ما يف الدين ، أما الكتاب فألنه معدن للعلوم الدينيـة ، و                

ق ، وخفايا الدقائق ، و أما العترة فألن العنصر إذا طـاب   احلكم الشرعية ، و كنوز احلقائ     
أعان على فهم الدين ، فطيب العنصر يؤدي إىل حسن األخالق ، و حسنها يـؤدي إىل                 

  .صفاء القلب و نزاهته وطهارته 
و املراد بعترته هنا العلماء العاملون منهم إذ هم الذين ال يفـارقون             " قال احلكيم   

و هذا اخلرب يفهم منه وجود من        : " - قال الشريف السمهودي   –يه  تنب: القرآن ، مث قال     
يكون أهالً للتمسك من أهل البيت و العترة الطاهرة يف كل زمان إىل قيام الساعة ، حىت                 
يتوجه احلث املذكور إىل التمسك به كما أن الكتاب كذلك ، فلذلك كانوا أماناً ألهـل             
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 يف اجلزء األول من حديث الثقلني ، و رواه انتهى ما حكاه عنه صاحب العبقات     . األرض  
) األخـذ   ( صاحب العبقات يف اجلزء الثاين من حديث الثقلني عن مجاعة أخرجوه بلفظ           

  :منهم 
  . حممد بن سعد البصري يف كتاب الطبقات   
  .ابن راهويه احلنظلي يف املسند   
  .أمحد بن حنبل الشيباين يف املسند   
  .أبو عيسى الترمذي يف الصحيح   
  .بو علي التميمي يف املسند أ  
  .حممد بن جرير الطربي يف كتاب ذيب اآلثار   
  .أبو عبدا اهللا احملاملي يف كتاب األمايل   
  .سليمان بن أمحد الطرباين يف املعجم الكبري   
  .أبو إسحاق الثعليب يف التفسري   
  .حمي السنة البغوي يف املصابيح   
  .القاضي عياض يف كتاب الشفاء   
  .ن األثري اجلزري يف جامع األصول جمد الدين ب  
  .ويل الدين خطيب التربيزي يف مشكاة املصابيح   
  .أبو احلجاج املزي يف حتفة األشراف يف معرفة األطراف   
  .مشس الدين اخللخايل يف املفاتيح يف شرح املصابيح   
  .مجال الدين الذرندي يف نذر درر السمطني   
  .ابن كثري الدمشقي يف التفسري   
  .ن التفتازاين يف شرح املقاصد سعد الدي  
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  .اخلواجه بارسا يف يف فصل اخلطاب   
  .شهاب الدين الدولتا بادي يف هداية السعداء   
  .مشس الدين السخاوي يف االستجالب   
جالل الدين السيوطي يف  إحياء امليت بفضائل أهل البيت و أيضاً يف األساس                

  . و أيضاً يف مجع اجلوامع يف مناقب بين العباس ، و أيضاً يف الدر املنثور ،
  .نور الدين السمهودي يف جواهر العقدين   
  .عبد الوهاب بن حممد البخاري يف تفسري األنوري   
  .مال علي تقي يف كرت العمال   
مال علي القاري يف شرح الشفاء للقاضي عيـاض ، و يف املرقـاة يف شـرح               

  .املشكاة 
  .ال أمحد بن فضل بن حممد باكثري املكي يف و سيلة امل  
  .السيد حممود القادري الشيخاين يف الصراط السوي   
  .شهاب الدين أمحد اخلفاجي يف نسيم الرياض   
  .حسام الدين السهادينوري يف املرافض   
  .مريزا حممد البدخشاين يف مفتاح النجا   
  .ومولوي اللكنهويي يف وسيلة النجاة   
  .مريزا حسن علي احملدث يف تفريح األحباب   
  .ن الدهلوي يف رسالة احلق املبني مولوي رشيد خا  
  .سليمان بن إبراهيم البلخي يف ينابيع املودة   
  .املولوي صديق حسن خان املعاصر يف السراج الوهاج   
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عن مجاعة من أعـاظم  ) الثقلني ( و رواه يف اجلزء األول من حديث الثقلني بلفظ       
  :العلماء يف كل عصر و مائة منهم 

  .مسلم سعيد بن املسروق ، روى عنه   
  .الركني الفرازي روى عنه أمحد يف املسند   
  .أبوحيان التيمي الكويف  روى عنه مسلم   
  .أمحد وعبد امللك العرزمي روى عنه أمحد   
  .حممد بت إسحاق اليسار املدين روى عنه ابن منضور اإلفريقي   
  .إسرائيل السبيعي روى عنه أمحد   
  .ابن علية البصري روى عنه مسلم   
  .لضيب روى عنه الترمذي و مسلم حممد بن فضل ا  
  .حيىي بن محاد الشيباين روى عنه النسائي و احلاكم   
  .زهري بن احلرب روى عنه مسلم   
  .نصر بن عبد الرمحن الناجي روى عنه الترمذي   
  .نصر بن علي اجلهرضي روى عنه حكيم الترمذي يف نوادر األصول   
   .حممد بن املثىن العرتي روى عنه النسائي يف خصائصه  
  .ابن ماجه القزويين روى عنه حممد بن يوسف الكنجي يف كفاية الطالب   
أبو داود السجستاين روى عنه الكنجي و سبط ابن اجلوزي يف الكفاية و تـذكرة                 

  .اخلواص 
  .أسعد بن عامر الشاذان الشامي روى عنه أمحد   
  .شجاع بن خمال الفالس روى عنه مسلم   
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سلم و الدرامي يف سننه و حكم الترمـذي يف          حممد بن البكار اهلامشي روى عنه م        
  .نوادر األصول و البزاز يف املسند 

  .عبد اهللا بن أمحد يف زيادات املسند   
  .أبو عوانه يف املسند الصحيح   
  .عبد بن محيد يف املسند و احلاكم يف املستدرك   
  .أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن روى عنه السيوطي يف إحياء امليت   
  .لرمحن النسائي يف اخلصائص و الطرباين يف الكبري و األوسط و الصغري أبو عبد ا  
  .حممد باكثري يف وسيلة املال   
  .الباغندي روى عنه ابن املغازيل   
  .أمحد بن حيىي املعروف بثعلب يف ذيب اللغة   
  .ابن أيب الدنيا يف فضائل القرآن   
  .حممد بن املظفر البغدادي روى عنه ابن املغازيل   
  .سحق الثعليب يف تفسري أبو ا  
  .عبد امللك بن حممد الواعظ النيسابوري يف كتاب شرف النبوة   
  .أبو نعيم األصبهاين يف منقبة املطهرين و احللية   
  .ابن املغازيل يف املناقب   
  .ابن خزمية يف الصحيح   
  .أبو املظفر السمعاين يف رسالة القوامية   
  .ابن أيب عاصم النبيل يف كتاب السنة   
  .دجاين روى عن ابن املغازيل الغن  
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   .١أبو نصر يف تاريخ اليمين   

  .احلميدي يف كتاب اجلمع بني الصحيحني   
  .أمحد بن احلسني بن علي البيهقي روى عن اخلوارزمي يف املناقب   
  .أبو سهل النحوي البشراين روى عن ابن املغازيل و ابن عبد الرب   
   .القرطي روى عن شاه ويل اهللا يف إزالة اخلفاء  
  .حممد بن طاهر املقدسي يف كتاب طرق حديث الثقلني   
  .شريويه الديلمي يف كتاب فردوس األخبار و حمي السنة البغوية يف املصابيح   
  .رزين العبدري يف كتاب اجلمع بني الصحاح   
  .القاضي عياض يف الشفاء   
  .العاصي يف زين الفىت يف تفسري سورة هل أتى   
   .أخطب خوارزم يف كتاب املناقب  
  .ابن عساكر روى عنه ابن كثري يف تارخيه   
  .أبو موسى املديين يف التتمة مبعرفة الصحابة يف ذيل احللية أليب نعيم   
  .أبو الفتوح العجلي يف كتاب فضائل اخللفاء   
  .جمد الدين ابن األثري  اجلزري يف جامع األصول   
  .اإلمام فخر الدين الرازي يف التفسري   
  .املختارة ضياء املقدسي يف كتاب   

                                         
 و قال أبو نصر العتىب يف تارخيه املعروف بتاريخ اليمين ، فاستخلف يف أمته الثقلني اللذين حيميان األقدام مـن    ١

 مترض و الشكوك أن تعرض فمن متسك ما فقد سلك اخليار و أمن مـن      أن تزل و األحالم أن تضل و القلوب أن        
العثار و ربح اليسار و من صدف عنهما فقد أساء االختيار و ركب اخلسار و ارتدف األدبار أولئك الذي اشـتروا              

  ) .العبقات ( الضاللة باهلدى فما رحبت جتارم و ما كانوا مهتدين فصلى اهللا عليه وعلى آله ، اخل 
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  .الصنعاين يف مشارق األنوار النبوية   
  .ابن طلحة الشافعي يف مطالب السئوول   
  .حممد بن يوسف الكنجي الشافعي يف كفاية الطالب   
  .األبيوردي الشافعي روى عنه السيوطي يف إحياء امليت   
  .حميي الدين النووي يف كتاب ذيب األمساء و اللغات   
  . حمب الطربي يف ذخائر العقىب  
  .النظام األعرج النيسابوري يف التفسري   
  .سعد الدين الفرغاين يف شرح القصيدة   
  .مجال الدين األفريقي يف لسام العرب يف لغة الثقل و احلبل   
  .صدر الدين احلموي يف فرائد السمطني   
  .جنم الدين القمويل يف التكملة يف تفسري مفاتيح الغيب   
  .ائق فخر الدين اهلانسوي يف دستور احلق  
  .عالء الدين اخلازن يف لباب الترتيل   
  .ويل الدين اخلطيب يف مشكاة املصابيح   
  .أبو احلجاج املزي يف حتفة األشراف   
  .الطييب يف الكاشف يف شرح املشكاة   
  .اخللخايل يف املفاتيح يف شرح املصابيح   

   .١الذهيب روى عنه الشيخاين يف الصراط السوي  

                                         
احلمد هللا الذي جعل فينا احلكمـة أهـل         "  قال الشيخاين القادري يف الصراط السوي و يف احلديث املرفوع            ١
أخرجه أمحد يف املناقب إىل أن قال و ال خفاء يف أن أهل البيت النبوي عليهم السالم من خالصة قريش اخل                     " البيت  



  ٢٦

  .درر السمطني مجال الدين الزرندي يف نظم   
  .ابن كثري الدمشقي يف التفسري   
  .السيد علي اهلمداين يف كتاب املودة   
  " .قيافة نامة " السيد حممد الطالقاين يف رسالة   
  .التفتازاين يف شرح املقاصد   
  .احلميد بن أمحد احمللي يف كتاب حماسن األزهار   
  .جمد الدين الشريازي يف القاموس   
  .طاب اخلواجه بارسا يف فصل اخل  
  .شهاب الدين الدولتا بادي يف هداية السعداء   
  .مشس الدين السخاوي يف اإلستجالب   
السيوطي يف إحياء امليت ، و يف األساس ، و يف البدور السافرة ، و الدر املنثور ، و         

  .يف اجلامع الصغري ، و الدر النثري ، ويف اخلصائص الكربى 
  .السمهودي يف جواهر العقدين   
  . يف الرسالة اإلعتقادية الروزان  
  .شهاب الدين القسطالين يف املواهب اللدنية   
  .مشس الدين العلقمي يف الكوكب املنري   
  .ابن حجر املكي يف الصواعق   
  .علي املتقي يف كرت العمال   

                                                                                                                     
برار و الصالة والسالم على النيب صلى اهللا وسلم األمي و قال السيد حممد البخاري املعروف مباه عامل يف تذكرة األ         . 

الذي ذكر أوالده لعلوهم يف الشأن مساويا إياهم بالقرآن حيث قال إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا و عتريت فـإن           
  ) .العبقات ( متسكتم ما لن تضلوا بعدي 



  ٢٧

  .حممد طاهر الفتين يف جممع البحار   
  .املريزا خمدوم الشريفي يف النواقض   
  . القاطعة كمال الدين اجلهرمي يف الرباهني  
  .بدر الدين الرومي يف تاج الدرة   
  .مجال الدين احملدث يف الفضائل األربعني   
  .علي القاري يف شرح الشفاء   
  .عبد الرؤوف املناوي يف فيض القدير   
  .املال يعقوب الالهوري يف رسالة العقائد   
  .نور الدين احلليب الشافعي يف إنسان العيون   
  .كي يف وسيلة املال أمحد بن الفضل بن باكثري امل  
  .حممود الشيخاين القادري يف الصراط السوي   
  .السيد حممد البخاري يف كتاب تذكرة األبرار   
  .عبد احلق الدهلوي يف مدارج النبوة   
  .شهاب الدين اخلفاجي يف نسيم الرياض   
  .العزيزي البوالقي يف السراج املنري   

و رواياته  : " ال بعد نقل احلديث      الصنعاين يف ملحقات األحباث املسددة ق      ١املقبلي  
 مع شواهده متواترة معىن. "  

                                         
إين تارك فيكم الـثقلني ، إن مـا         : وسلم حني قال     وقال املقبلي الصنعاين إمنا أراد أن جييبوه صلى اهللا عليه            ١

متسكتم ما لن تضلوا أبداً إن اللطيف اخلبري نبأين أما لن يفترقا حىت يردا علي احلوض فانظروا كيـف ختلفـوين                   
ما شر خالفة ، من قدر على السيف فيستقد      " فيهما ، و رواياته مع شواهده متواترة معىن ، فأجاب هؤالء خنلفك             



  ٢٨

  .الزرقاين املالكي يف شرح املواهب اللدنية   
  .حسام الدين السهادبوري يف املرافض   
  .مريزا حممد البدخشاين يف مفتاح املنجا   
  .رضا الدين الشامي يف تنضيد العقود   
  .حممد صدر عامل يف معارج العال   
  .لوي يف إزالة اخلفاء ويل الدين الده  
  .حممد معني السندي يف كتاب دراسة اللبيب   
  .حممد بن علي الصبان يف إسعاف الراغبني   
  .حممد مرتضى الزبيدي الواسطي يف تاج العروس   

  . العجيلي الشافعي يف ذخرية املال ١أمحد  

  .حممد مبني اللكنهوي يف وسيلة النجاة   

                                                                                                                     
ومن مل يقدر فبلسانه و قلبه و من تأخر زمانه كتارخينا تناول بعداوته األولني و اآلخرين فكان أعمهم جناية و اهللا                   ،  

  .املستعان 
تعلموا منهم و قدموهم ، جتاوزوا عنـهم و  : قال أمحد بن عبد القادر العجيلي الشافعي يف ذخرية املال      ١

احلكمة وصح حديث الثقلني فال تقدموها فتـهلكوا و ال تعلمومهـا        عظموهم أما التعلم منهم فقد صح أم معادن         
فاما أعلم منكم و أما التقدمي فهم أوىل بذلك و أحق يف مواضع كثرية منها اإلمامة الكربى و تقدميهم يف الـدخول    

ـ                       د مـن   و اخلروج و املشي و الكالم و غري ذلك من أمور العادات و قال أيضاً و إن محلت مصحفا فال تقم األح
الورى إال هلم و من األداب املستحسنة الشرعية أن من كان املصحف الكرمي بني يديه و يف حجره ال يقوم ألحد و                      
لو كان والداً أو عاملاً لشرف املصحف أما أوالد النيب صلى اهللا عليه و سلم فإنه يقوم هلم و املصحف بني يديه حالة                     

ان إىل ورود احلوض فمن فرق بينهما واه و غفلته فرق اهللا مشله يف الـدنيا و                 القيام أدباً للثقلني معا ألما ال يفترق      
  .اآلخرة

النجـوم أمـان ألهـل    " و قال اخلمرواي يف مشارق األنوار و يف رواية صححها احلاكم على شرط الشيخني           
وا فصاروا من حـزب   األرض من الغرق و أهل بييت أمان ألميت من اإلختالف ، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلف                

  ) .العبقات ( إبليس 



  ٢٩

  .ملؤمنني مجال الدين احملدث اللكنهوي يف مرآة ا  
  .عبد الرحيم الصفي بوري يف منتهى األرب   
  .ويل اهللا اللكنهوي يف مرآة املؤمنني   
  .رشيد الدين خان الدهلوي يف رسالة احلق املبني   
  .عدوى اخلمراوي يف مشارق األنوار   
  .سليمان بن إبراهيم البلخي احلنفي املعاصر يف ينابيع املودة   
  .سراج الوهاج يف شرح صحيح مسلم مولوي صديق حسن خان املعاصر يف ال  



  ٣٠

  :تنبيهات 
  :وينبغي التنبيه على أمور 

  :األول 
كتـاب اهللا و    : يف مثـل    ( إنا ال ننكر ورود النص يف التمسك بالسنة احملمدية ،           

  .بل املراد أن تلك النصوص غري حديث الثقلني املتفق عليه بني فرق اإلسالم ) سنيت 

  :الثاين 
ألوراق يعلم اهللا جل جالله أين مل أرد به اجلدال والشحناء           ما أوردته يف طي هذه ا     

بل ذكرته إيقاظاً للبصائر و األبصار ، فإن املؤمن مرآة املؤمن و املسلمون يد واحدة على                
  .من سواهم ، عصمنا اهللا من الزلل يف القول و العمل 

  :الثالث 
 نقلته عن كتبهم    ما أودعته يف هذه الرسالة من كلمات فطاحل إخواننا أهل السنة          

، و أسانيدى إىل أرباب تلك الكتب معنعنة متصلة موصولة ، بواسطة أحـد مـشاخيي                
يعين اآلية العظمى السيد شهاب الدين النجفي املرعـشي ،          –األعاظم أدام اهللا تعاىل ظله      

 الراوي عن علماء اإلسالم بفرقهم املتشعبة من اإلمامية و احلنفية و الشافعية             -الرتيل بقم   
  . املالكية و احلنابلة و الزيدية و

و قد وقع الفراغ من هذه الرسالة يف اليوم اخلامس و العشرين من شهر شـعبان                
  .حممد قوام الدين القمي الوشنوي :  ، و ألفها أقل خدمة أهل العلم ١٣٧٠املعظم سنة 

و احلمد هللا رب العاملني ، والصالة و السالم على سيد املرسلني و آلـه الطيـبني                 
  .الطاهرين 



  ٣١

  :الفهرس 
  .مقدمة دار التقريب 

  .مقدمة املؤلف 
  .مصادر حديث الثقلني 

  .نص احلديث 
  .طرق احلديث 

  . رواة حديث الثقلني من أكابر العلماء عرب العصور 
  ) .األخذ ( رواة حديث الثقلني بلفظ 
  ) . الثقلني ( رواة حديث الثقلني بلفظ 

 .تنبيهات 


