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 (دراسة تحميمية)حجيث الكداء في مرادر المجرستين 
 ثائخ هادي رسن الُعقيميم.د. 

 البرخةفي تخبية المجيخية 
 صالممخ

يعتبخ حجيث الكداء احج األحاديث السذيػرة في السجرستيغ الدشية كالذيعية كلو     
أىسية كبيخة لمجالالت الكثيخة التي يحتػييا كالتي يأتي في مقجمتيا بعج الجراسة كالتحميل 

عمييع الدالـ( كارتبط ىحا الحجيث بآية ت الكداء بالخسدة مغ أىل البيت )حرخ شخريا
كاف ىجفشا أثبات عجـ صحة السذيػر ثيق كنحغ في ىحه الجراسة التصييخ ارتباط ك 

كالستعارؼ حػؿ نز حجيث الكداء الحي ضيخ في القخف الثامغ اليجخي في كتاب غخر 
األخبار لمجيمسي الحي ركى الحجيث مخترخًا كتكامل في كتاب السشتخب لمصخيحي كىػ 

 ب األدعية السذيػرة .مغ عمساء القخف الحادي عذخ اليجخي كالسػجػد أالف في كت
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Hadith Al Kissa’ in The Sources of Two Schools  
Analyzed Study 

Dr. Tha'ar  Hadi R. Al Oqaily 
General Directorate of Education of Basrah 
Abstract 

   Hadith Al Kissa’ is deemed as one of the well-known Hadiths in 
both Shia’ and Sunni schools. It is of a significant importance due 
to the numerous denotations that the said Hadith has . After study 
and analysis , such denotations are introduced by the limitation of 
the characters of AL Kissa’ by the five members of Ahl AL Bait 
(Peace be upon them ). This hadith is strongly interrelated with AL 
Tateheer Aya. In this study, our aim was to approve the 
inaccuracy of what is  Famous and common about Hadith AL 
Kissa’ emerged in 8th Hijri century in AL Dailami ‘s “ Ghirar AL 
akhbar “ who narrated the said hadith briefly and it was complited 
in AL Toraihi ‘s “ AL Muntakhab “ , one of the 11th Hijri century’s 
scholars . Now , it is available in the famous books of invocations  
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 المقجمة 

تذكل دراسة الدشة الشبػية في جسيع محاكرىا ىجفًا ساميًا لمباحثيغ الخاغبيغ نيل األجخ     
( كلمجفاع عغ تمظ الدشة ؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمعكالثػاب كالتقخب مغ مقاـ رسػ 

السذخفة ، كمغ الػاضح أف الخػض في محػر دراسة الحجيث الشبػي لسعخفة حيثيات 
ػؼ عمى  تصػرات مداراتو أك حخكيتو أك انعكاساتو ليذ باألمخ حكيقة الحجيث أك الػق

حجيث لكغ ما يسيد ىحا البحث السػسػـ )الججيج في مثل ىحا الشػع مغ ىكحا دراسات ، ك 
( دراسة حخكية كانعكاسات الحجيث الحي سجرستيغ دراسة تحميميةالكداء في مرادر ال

 ب لتاريخ عرخ صجكر الشز.ؤسذ كتشدحرل فيو تصػر كبيخ كتشقالت نػعية بجأت ت

اعتسجنا في ىحه الجراسة عمى مرجرية حجيث الكداء في مرادر الدشة كالذيعة    
لسعخفة حجع السخكيات في السجرستيغ كلتعديد فكخة كحجة صجكر الحجيث مغ الرادر 
كالستسثل في شخرية الخسػؿ األعطع دمحم )صمى هللا عميو كالو كسمع( كىحه البعجية 

جد مغ الشتائج الفكخية السيسة كالتي مغ بيشيا ترشيف الحجيث في جسمة أفخزت لشا ع
 األحاديث الشبػية الستفق عمييا بيغ السجرستيغ .

في جسيع مخاحل التصػر  وأف الخصػرة التي يذكميا حخكية حجيث الكداء كانعكاسات    
لمتسيد عغ كالشزػج الفكخي باالتجاه األخخ ، دفعشا لشصمق عميو حجيث الكداء الثاني 

األكؿ رغع أيساف كاعتقاد البيئة الفكخية العامة لجى عامة السجتسع الذيعي برخؼ الشطخ 
( فزاًل عغ ؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمعالسشاشق الجغخافية في كػنو صادر مغ رسػ 

 كمغ الججيخ  الصبقة السؤمشة فيو، التصبيقات العسمية التي تخافق ىحا الحجيث في مشاسبات
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، كنحغ في ج ضسغ مرادر السجرسة الذيعية فقطحكخ أف مدارات حخكية الشز يشجر بال
مثل  ىحه الجراسة لغ ندتعخض لجراسة الستغ الحي يحسل عجد مغ االسئمة الجػىخية

التعابيخ الستكخرة كالجخػؿ لمذخريات بصخيقة متدمدمة كالخائحة العصخة كالدالـ الػاحج )
و كاندجامو مع ركح الذخيعة فيحا التػجو مػكػؿ كنحػ ذلظ الكثيخ( لسعخفو مجى صحت

 .عقجي أكثخ مغ الجراسات التاريخيةلمجراسات ذات االتجاه ال

مقجمة ك مبحثيغ  كخاتسة كاف السبحث األكؿ بعشػاف حجيث الكداء  تكػف البحث مغ    
ف عخض مرجرية حجيث في السرادر الدشية كتكػف مغ فقختيغ األكلى كانت بعشػا

السفيػـ السرجاقي ألىل البيت )عمييع الدالـ(.كأما السبحث الثاني  دراسة ثانيةكال الكداء
كاف بعشػاف حجيث الكداء في السرادر الذيعية كاشتسل عمى فقختيغ األكلى حجيث 
الكداء في السرادر الذيعية في عرخ السعرػـ كالثانية حجيث الكداء في السرادر 

 الذيعية في عرخ ما بعج السعرػـ .

 حجيث الكداء في المرادر الدنية  /المبحث األول

 اواًل :عخض مرجرية حجيث الكداء.

كرد حجيث الكداء في السرادر الدشية برػرة كثيخة كنحغ سػؼ نذيخ في ىحا     
السبحث إلى السخكيات التاريخية مغ خالؿ الخجػع إلى السرادر األكلية كبحدب التدمدل 

 .التاريخي لمسرادر كىي كسا يأتي 
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 م(.855هـ/241) تابن حنبل  -1

: فقالػا رىط تدعة أتاه إذ عّباس ابغ إلى لجالذ إّني)): قاؿ ، ميسػف  بغ عسخك ركى  - أ
 أقػـ بل: عّباس ابغ فقاؿ: قاؿ .ىؤالء تخمػنا أف كإّما معشا تقػـ أف إّما ، عّباس ابغ يا

 قالػا ما نجري  فال ، فتحّجثػا فابتجؤا: قاؿ. يعسى أف قبل صحيح يػمئح كىػ: قاؿ .معكع
 رجل في كقعػا عذخ، لو رجل في كقعػا ، كتفّ  أؼّ : كيقػؿ ثػبو يشفس فجاء:  قاؿ .

 هللا رسػؿ كأخح :(مشيا لعمي مشاقب فحكخ) (كسّمع[ كآلو] عميو هللا صّمى) الشبيّ  لو قاؿ
: فقاؿ كحديغ كحدغ كفاشسة عميّ  عمى فػضعو ثػبو (كسّمع[ كآلو] عميو هللا صّمى)
 .(1)(تصييخاً  كيصّيخكع البيت أىل الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج إّنسا)

 قاؿ (كسمع عميو هللا صمى) هللا رسػؿ أفقالت: ) سمسة أـ عغ حػشب بغ شيخ غع-ب 
 يجه كضع ثع :قاؿ فجكيا كداء عمييع فألقى بيع فجاءت كابشيظ بدكجظ ائتيشي: لفاشسة
 انظ دمحم آؿ كعمى دمحم عمى كبخكاتظ صمػاتظ فاجعل دمحم آؿ ىؤالء أف الميع :قاؿ ثع عمييع
 عمى إنظ كقاؿ يجي مغ فجحبو معيع ألدخل الكداء فخفعت سمسة أـ: قالت مجيج حسيج
 .(2) ((خيخ

 م (. 874هـ/261مدمم النيدابهري  ) ت -2 

 غجاة  (كسمع عميو هللا صمى) الشبي خخج: ))ائذةع قالت :قالت شيبة بشت صفيةركي عغ 
 فجخل الحديغ جاء ثع فادخمو عمي بغ الحدغ فجاء اسػد شعخ مغ مخحل مخط كعميو

 عشكع ليحىب هللا يخيج إنسا :قاؿ ثع فادخمو عمى جاء ثع فأدخميا فاشسة جاءت ثع معو
 .(3) (( تصييخا كيصيخكع البيت أىل الخجذ
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 م.                892هـ/ 279) تالتخمحي  -3

 هللا صمى)  الشبي عمى اآلية ىحه ندلت): قاؿ الشبي ربيب سمسة أبي بغ عسخركى  -أ
 أـ بيت في" تصييخا كيصيخكع البيت أىل الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج إنسا" ((كسمع عميو
 فجمميع الدالـ عمييع كحديشا كحدشا فاشسة(  كسمع عميو هللا صمى)  الشبي فجعا ، سمسة

 الخجذ عشيع فأذىب بيتي أىل ىؤالء الميع: قاؿ ثع بكداء فجممو ضيخه خمف كعمى بكداء
 كأنت مكانظ عمى أنت: "قاؿ ؟ هللا رسػؿ يا معيع كأنا: سمسة أـ قالت" تصييخا كشيخىع

 .  (4) "خيخ إلى

 جمل (كسمع عميو هللا صمى) الشبي أفقالت: ) سمسة أـ عغ حػشب بغ شيخ عغ  -ب
 أذىب ؛كحامتي بيتي أىل ىؤالء الميع: قاؿ ثع كداء كفاشسة كعمى كالحديغ الحدغ عمى

 عمى إنظ قاؿ، هللا؟ رسػؿ يا معيع كأنا :سمسة أـ فقالت.  تصييخا كشيخىع الخجذ عشيع
 .(5)( خيخ

 م(915هـ/303الندائي ) ت-4

 أبي ابغ لدعج معاكية قاؿ: يقػؿ سعج بغ عامخ سسعت: قاؿ مدسار، بغ بكيخ ركى 
 رسػؿ قاليغّ  ثالثاً  ذكخت ما أسّبو ال: قاؿ !شالب؟ أبي ابغ تدبّ  أف يسشعظ ما): كّقاص

 أسّبو ال :الشعع حسخ مغ إلىّ  أحبّ  مشيغّ  كاحجة لي تكػف  ألف   ،(كسّمع عميو هللا صّمى) هللا
: قاؿ ثعّ  ثػبو تحت فأدخميع كفاشسة كابشيو عمّياً  فأخح الػحي، عميو ندؿ حيغ ذكخت ما

 . (6).(.... بيتي كأىل أىمي ىؤالء رّب 
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 م (.922هـ/310الطبخي ) ت  -5

 سمسة أـ عشج (عشو هللا رضي) شالب أبي بغ عمي ذكخنا)) :  قاؿ ، سعج بغ حكيعركى 
 ((.تصييخا كيصيخكع البيت أىل الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج إنسا)):  ندلت فيو:  قالت
 ، فاشسة فجاءت ، ألحج تأذني ال:  فقاؿ ، بيتي إلى(  ص)  الشبي جاء : سمسة أـ قالت

 عمى يجخل أف أمشعو أف أستصع فمع ، الحدغ جاء ثع ، أبييا عغ أحجبيا أف أستصع فمع
صمى هللا )  الشبي حػؿ فاجتسعػا ، أحجبو أف أستصع فمع ، الحديغ كجاء ، كأمو ججه

 ، بيتي أىل ىؤالء:  قاؿ ثع ، عميو كاف بكداء هللا نبي فجمميع ، بداط عمى(  عميو كسمع
 قالت البداط عمى اجتسعػا حيغ اآلية ىحه فشدلت ، تصييخا كشيخىع الخجذ عشيع فأذىب

 . (7. )(( خيخ إلى إنظ:  كقاؿ أنعع ما هللا فػ:  قالت ، كأنا:  هللا رسػؿ يا:  فقمت: 

 م(.1014هـ/ 405) تالحاكم النيدابهري -6

 جئت) :قاؿ  األسقع ابغ كاثمة حّجثشي: قاؿ عّسار، أبػ حّجثشي: قائال ً  األكزاعي ركى     
 رسػؿ إلى انصمق: (عشيا هللا رضي) فاشسة فقالت.  أججه فمع(  عشو هللا رضي) عمّياً  أريج
 كآلو عميو هللا صّمى) هللا رسػؿ مع فجاء ، فاجمذ يجعػه(  كسّمع كآلو عميو هللا صّمى) هللا

 حدشاً  (كسّمع كآلو عميو هللا صّمى) هللا رسػؿ فجعا: قاؿ. معيسا كدخمت فجخل (كسّمع
 لف ثعّ  ، كزكجيا حجخه مغ فاشسة كأدنى ، فخحه عمى مشيسا كاحج كلّ  فأجمذ كحديشاً 

 كيصّيخكع البيت أىل الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج إّنسا: )  فقاؿ ، شاىج كأنا ثػبو عمييع
 .(8.) (( تصييخاً 
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 م (.1505هـ/911) تالديهطي  -7

 أىل الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج انسا ندلت بيتي في))  :قالت سمسة أـ عغ ركي -أ
 كسمع عميو هللا صمى هللا رسػؿ فجمميع كالحديغ كالحدغ كعمى فاشسة البيت كفي البيت

 .(9) ((.تصييخا كشيخىع الخجذ عشيع فاذىب بيتي أىل ىؤالء قاؿ ثع عميو كاف بكداء

 هللا صمى) هللا رسػؿ اف (كسمع عميو هللا صمى) الشبيقالت : )) سمسة أـ عغركي  -ب
 هللا رضي) فاشسة فجاءت خيبخي  كداء عميو لو مشامة عمى بيشيسا كاف (كسمع عميو
 حدشا كابشيظ زكجظ ادعى (كسمع عميو هللا صمى )هللا رسػؿ :فقاؿ خديخة فييا ببخمة (عشيا

 يخيج انسا( كسمع عميو هللا صمى) هللا رسػؿ عمى ندلت إذ يأكمػف  ىع فبيشسا فجعتيع كحديشا
 (كسمع عميو هللا صمى) الشبي فاخح تصييخا كيصيخكع البيت أىل الخجذ عشكع ليحىب هللا

 الميع :قاؿ ثع الدساء إلى بيا كأكمأ الكداء مغ يجه أخخج ثع إياىا فغذاىع إزاره بفزمة
 أـ قالت مخات ثالث قاليا تصييخا كشيخىع الخجذ عشيع فاذىب كخاصتي بيتي أىل ىؤالء
 إنظ فقاؿ معكع كأنا هللا رسػؿ يا :فقمت الدتخ في رأسي فأدخمت (عشيا هللا رضي) سمسة

 .(10) ((.مختيغ خيخ إلى

 فشدؿ (عشيا هللا رضي) السؤمشيغ أـ سمسة أـ يػـ كاف : )) قاؿي الخجر  سعيج أبي ركى -ج
 هللا يخيج إنسا اآلية بيحه (كسمع عميو هللا صمى )هللا رسػؿ عمى (الدالـ عميو) جبخيل
 عميو هللا صمى) هللا رسػؿ فجعا :قاؿ تصييخا كيصيخكع البيت أىل الخجذ عشكع ليحىب

 أـ عمى كالحجاب الثػب عمييع كنذخ إليو فزسيع كعمى كفاشسة كحديغ بحدغ( كسمع
 تصييخا كشيخىع الخجذ عشيع اذىب الميع بيتي أىل ىؤالء الميع :قاؿ ثع مزخكب سمسة
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 عمى كانظ مكانظ عمى أنت :قاؿ هللا نبي يا معيع فانا (عشيا هللا رضي) :سمسة أـ قالت
 .(11) خ ((خي

 كندجل عمى ما تقجـ بعس السالحطات مشيا.   

جسيع ىحه الخكايات في السرادر الدشية السعتبخة كالسذيػرة  كالتي حرخنا الشقل فييا -1
 بيغ القخف الثالث اليجخي كالقخف العاشخ اليجخي.

مدمسة  نجج أكثخ السرادر صخحت في جغخافية كقػع حادثة الكداء في بيت اـ-2
 رضػاف هللا عمييا( كقج أغفمت البعس األخخ ذلظ.)

لقج تتبعشا الشرػص في السرادر التي كقفشا عمييا لسعخفة شبيعة كحجع حخكية  -3 
الشز خالؿ ىحه الفتخة كالتي سجمشا عمييا االشتخاؾ في جسيع السفاصل األساسية كذلظ 

 في جسيع الشرػص كالتي مشيا األتي.

 كصمت إليشا عغ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع (. أف جسيع الخكايات-أ

( أىل الكداء في اإلماـ عمي بغ أبي ؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمعحرخ رسػ -ب
شالب كالديجة فاشسة كاإلماميغ الحدغ كالحديغ عمييع الدالـ جسيعًا مغ خالؿ الكداء 

ليغمق الباب عمى مغ يخغب في  ليخخج غيخىع مغ الجخػؿ كىحا األمخ فيو قخاءة لمسدتقبل
 إدخاؿ غيخىع معيع.

استخجـ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع( كسميو مادية كالثػب اك السخط اك –ج 
 كردت الخكايات عغ كبار الرحابة كنداء الشبي  الكداء بيجؼ التأكيج عمى الحرخ.
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عمى حرخ مراديق أىل الكداء في  )صمى هللا عميو كالو كسمع( كجسيعيع يجسعػف 
( كاإلماـ عمي بغ أبي شالب كالديجة فاشسة ؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع(رسػ )

 كاإلماميغ الحدغ كالحديغ عمييع الدالـ جسيعًا.

دية في الفكخ تعجدت مشاسبات كأماكغ كقػع ىحه الحادثة كىحا يعكذ األبعاد التأسي -4
 .الشبػي الذخيف

سشاسبات كاألماكغ لحادثة الكداء يختبط دكف شظ في تعجد السػجب لمحجث أف تعجد ال-5
 عمييع الدالـ( مغ جية أخخى. البيت ) مغ جية كإلبخاز مكانة أىل

جسيع السخكيات الستقجمة أكجت عمى أف أسساء الذخريات التي كردت ىع مغ أىل -6
 البيت كمختبصيغ في أية التصييخ.

الخقسية ليذ امخًا جدافيًا في ىحه السخحمة التي  أف حرخ أصحاب الكداء في ىحه-7
أسدت ألفزمية رقسية كلعرسة رقسية كلسشدلة رقسية تذيخ في مجسل محرالت ىحا 

 التأسيذ إلى امتجادية بذخية مغ ذرية ىحه الذخريات السقجسة عمى السجى  السدتسخ .

ـ سمسة كابغ عباس الحادثة بيغ األكساط العامة كالخاصة كسا بيشت ركاية أ مذيػرية -8
 كىحا يعكذ مفيػـ السجتسع ليا كحجع كمشدلة أصحابيا.

 ثانيًا :دراسة  المفههم المرجاقي ألهل البيت )عميهم الدالم(.

لمػقػؼ عمى الحيثيات التخابصية  ات ىحا العشػاف ضخكرة فكخية ميسةنجج في خمفي    
 ىسا: غالتي تخشحت مغ السصمب األكؿ كسػؼ نجرس ذلظ عبخ بعجيتي
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 األولى : المفههم الحقيقي ألهل البيت ) عميهم الدالم( : 

تعجدت األقػاؿ في مراديق اآلية الثالثة كالثالثػف مغ سػرة األحداب األمخ الحي     
خمق بيئة فكخية مذػشة في معخفة السرجاؽ الحكيقي ليحه اآلية السباركة في بعس 

األىع مغ بيشيا  ضرة ليحه األقػاؿ كاستعخاالسرادر ذات العالقة األمخ الحي يجفعشا لإلشا
قػاًل  ، كقج تعخض احج األعالـ الباحثيغ ليحه الذبية السرجاقية كاستعخض أربعة عذخ

أقخباء ـ(: كمغ بيغ تمظ األقػاؿ: ))الشبي كحجه ك عمييع الدالفي السخاد مغ أىل البيت )
بشي ب ك سع مع الشبي بشدمغ اجتالحيغ يدكشػف مع الشبي كمغ اترل بالشبي بخحع ك الشبي ك 

أىل مدجج الشبي  كنداء أىل البيت الحخاـ ك ىع كبشػ ىاشع كبشػ عبج السصمب ك العباس كحج
 .(12) ((الشبي  كأصحاب الكداء الخسدة

ؿ مقبػلية اكعشج التأمل في ىحه األقػاؿ نجج القػؿ األخيخ كما قبمو أكثخ االقػ     
سياؽ اآلية الذخيفة .كمغ ىشا عميشا  كمذيػرية في السرادر فزاًل عغ اندجاميسا مع

 مشاقذة ذلظ عبخ األتي .

 نداء النبي )صمى هللا عميه واله وسمم(.-1

 ندكؿ أية التصييخ في نداء الشبي )صمى هللا عميو كالو كسمع(كردت عجه أقػاؿ تذيخ إلى  

  عكخمة . كركي عغ(13)ي((الشب نداء في ندلت أنيا)) :مشيا ما ركي عغ ابغ عباس قاؿ
 عشكع ليحىب هللا يخيج إنسا) :قاؿ  عغ ابغ عباس أكثخ مغ قػؿ  مشيا األكؿ: ما ركاه 

كالثاني: ركاه  .(14)((.كسمع عميو هللا صمى) الشبي نداء في ندلت (البيت أىل الخجذ
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 الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج إنسا): الدػؽ  في يشادي عكخمة كاف: ))عمقسة عشو قائالً 
 .(15) (( خاصة( ص) الشبي نداء في ندلت: قاؿ (تصييخا كيصيخكع البيت أىل

 تدجيل عجد مغ الشقاط مشيا االتيكيشبغي عميشا مشاقذة ما تقجـ عبخ    

الخكاية األكلى كردت عغ ابغ عباس كىي تعارض ما تقجـ مغ ركاية ابغ حشبل التي -1
 ركىا بدمدمة تشتيي إلى عسخك بغ ميسػف.

عكخمة الحي لػ أردنا الػقػؼ عمى تخجستو فيػ السشتسيغ  أما الخكاية الثانية جاءت عغ-2
عميو الدالـ( فمػ التـد عكخمة ليع مػقف معخكؼ مغ اإلماـ عمي ) لمخػارج الحيغ كاف

( لكاف عميو القػؿ )عمييع الدالـ( بسا فييع عمي )عميو الدالـ بشدكؿ اآلية في أىل البيت
سػغت لو الخخكج عميو كمقاتمتو في عرستو ،كألنيار عمى نفدو أسذ عقيجتو التي 

 .(16)شتياره بالكحب عغ مػاله ابغ عباسفزاًل عغ ا

التأمل في الشرػص الػاردة بذأف أىل البيت سػاء السختبط مشيا بآية التصييخ أـ -3
غيخىا يفيجنا أف مفيػـ األىل ال يذسل األزكاج في استعساالت العخب إال عمى نحػ 

ة خاصة كقخيشة تػضيحية مترمة أك مشفرمة كتبجك التجػز الحي يحتاج فيو إلى عشاي
ػؿ هللا ألدت مغ أشارة الشبي )صمى هللا عميو كالو كسمع( ألـ سمسة حيشسا قالت : )) يا رس

((.بل الحي يبجك إف الخأي الدائج انظ عمى خيخ انظ مغ أزكاج الشبي :أىل البيت؟ قاؿ
ي تحىبػف إليو أنسا ىػ نداء خالؼ رأي عكخمة كسا يذعخ فحػى رده عمى غيخه ليذ بالح

 .(17)األخخى  ةالتاريخي تيااك هللا عميو كالو كسمع(.  كسا في بعس الخ  الشبي)صمى
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إف ىحه األقػاؿ السخكية عغ ابغ عباس كعكخمة لع نجج ليا مدتشج  مخكي عغ الشبي -4
جيث )صمى هللا عميو كالو كسمع( أك أىل البيت ) عمييع الدالـ( الحيغ عجؿ القخآف بجليل ح

خرػصًا بػجػد ركايات معارضة لحلظ تبيغ مراديق  الثقميغ ، فال قيسو ليحه األقػاؿ
 السخاد بأىل البيت ) عمييع الدالـ(.

 : أصحاب الكداء الخمدة-2

يخاد في مراديق مرصمح الكداء الخسدة )الشبي )صمى هللا عميو كالو كسمع( كاإلماـ     
كىحا القػؿ يسثل  عمييع الدالـ(،كالديجة فاشسة كالحدغ كالحديغ ) عمي بغ أبي شالب

بج استعخاض كالغ اآلراء األخخى األكثخ شيخة مغ األقػاؿ بيغ كسا بيشا؟ الخأي الثاني مغ بي
بسا يختبط كالسقاـ لمػصػؿ لمشتيجة كسا سيتزح كمغ ابخز األدلة  األدلة بعج الحي تقجـ

 األتي .

تثيخ إلى  مغ الخكايات مغ مرادر أىل الدشة حث األكؿ لعجداشخنا في بجاية السب-1
مراديق أصحاب الكداء الخسدة فزال عغ الخكايات في السرادر الذيعية كسا سيأتي 
كفي ذلظ نقصة ميسة ججا يتفخد بيا ىحا القػؿ بالسقارنة مع جسيع األقػاؿ التي تع اإلشارة 

 ليا.

لى أصحاب الكداء الخسدة كلع يختبط أف التبادر مغ مرصمح أىل البيت  يشرخؼ إ-2
بأزكاج الخجل كىحا ما يؤيجه سؤاؿ الديجة أـ سمسة كرفس الشبي )صمى هللا عميو كالو 

 كسمع( كسا تقجـ.

   إف ألزكاجظ قل الشبي أييا يافي اآليات الذخيفة قاؿ تعالى: ))فقجاف كحجة الدياؽ -4
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 تخدف كشتغ كإف * جسيال سخاحا كأسخحكغ أمتعكغ فتعاليغ كزيشتيا الجنيا الحياة تخدف كشتغ
 مغ الشبي نداء يا * عطيسا أجخا مشكغ لمسحدشات أعج هللا فإف اآلخخة كالجار كرسػلو هللا

 كمغ * يديخا هللا عمى ذلظ ككاف ضعفيغ العحاب ليا يزاعف مبيشة بفاحذة مشكغ يأت
 يا * كخيسا رزقا ليا كأعتجنا مختيغ أجخىا نؤتيا صالحا كتعسل كرسػلو هلل مشكغ يقشت
 قمبو في الحي فيصسع بالقػؿ تخزعغ فال اتقيتغ إف الشداء مغ كأحج لدتغ الشبي نداء

 الرالة كأقسغ األكلى الجاىمية تبخج تبخجغ كال بيػتكغ في كقخف  *معخكفا قػال كقمغ مخض
 كيصيخكع البيت أىل الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج إنسا كرسػلو هللا كأشعغ الدكاة كآتيغ

 (18)((خبيخا لصيفا كاف هللا إف كالحكسة هللا آيات مغ بيػتكغ في يتمى ما كاذكخف  * تصييخا
مغ سػرة األحداب التي تزسشت اإلشارة إلى نداء الشبي )صمى هللا عميو كالو كسمع(. 

( مغ سػرة األحداب لعجـ إثبات ندكليا دفعة كاحجة كفي مشاسبة كاحجة 33كبيغ اآلية )
كاحتسالية تعجد الكالـ في ذلظ ، فخب أية مجنية كضعت بيغ آيات مكية كبالعكذ فأية 

ليا مع تمظ اآليات بل ىشاؾ ما يذيخ إلى ندكليا اسبق مغ ذلظ التصييخ ال دليل عمى ندك 
كما عميو السفدخكف أف ندكؿ اآليات السختبصة بالشداء كاف بعج زكاج رسػؿ هللا)صمى هللا 
عميو كالو كسمع( بسجسػعة مشيغ بل ذىب البعس إلى كػنيغ تدعة عشج ندكؿ ىحه 

 .(19)كالصبخسي في مجسع البياف اآليات كىحا ما ذىب إليو الديػشي في الجر السشثػر

( مغ سػرة األحداب 34- 28مغ اآلية )أف جسيع الزسائخ الػاردة في اآليات الذخيفة -5
نججىا جاءت مؤنثة سػاء ما قبل أية التصييخ أك ما بعجىا بيشسا أية التصييخ عمى خالؼ 

األكلى ذلظ فزال عغ لحغ الخصاب في السقصع السختبط ب ) أىل البيت ( فاف السقاشع 
ترخح بأف بمػغ نداء الشبي )ص( لسختبة األجخ السزاعف مشػط بإرادتيغ الخاصة كسا 
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في قػلو تعالى : )) إف كشتغ تخدف الحياة الجنيا ...كاف كشتغ تخدف هللا كرسػلو ...مغ يأت 
مشكغ بفاحذة ...((، كىحا بخالؼ السقصع الخاص السختبط بأىل البيت فانو يحكي تعمق 

يية ال أرددتيع بإذىاب الخجذ كتصييخىع تصييخا. كمغ ىشا يتزح مسا تقجـ اإلرادة اإلل
رجػح القػؿ الثاني الحي يتبشى القػؿ في اختراص أصحاب الكداء في الخسدة في 

 ( مغ سػرة األحداب .33اآلية )

  الثانية : مناسبات تطبيق أية التطهيخ في الدنة النبهية .

بعجية ميسة كمحػرية ربسا تكػف نقصة فارقة في يجج الباحث في حيثيات أية التصييخ 
التي استيجفتيا الديخة الشبػية العسمية في  ةآيات القخآف الكخيع مغ حيث األبعاد التصبيكي

 األكساط السجتسعية ، كىحا األمخ نججه  كاضحًا مغ خالؿ تعجد مشاسبات تصبيق اآلية
كسمع( بجسع أىل البيت كىع الو )صمى هللا عميو ك  الذخيفة مغ خالؿ قياـ رسػؿ هللا

( كعميشا الػقػؼ عمى أشيخ تمظ أبي شالب كالديجة فاشسة كالحدشيغاإلماـ عمي بغ )
 السشاسبات كالتي مشيا األتي .

وقهف رسهل هللا )صمى هللا عميه واله وسمم( عمى باب بيت اإلمام عمي والديجة -1
 فاطمة )عميهما الدالم(.

 كآلو عميو هللا صمى) الشبي جاء بفاشسة عمى دخل لسا)): قاؿ الخجري  سعيج أبي عغركي 
 الرالة كبخكاتو هللا كرحسة البيت أىل عميكع الدالـ: يقػؿ بابيا إلى صباحا أربعيغ (كسمع

 لسغ حخب أنا (تصييخا كيصيخكع البيت أىل الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج )إنسا هللا رحسكع
 .(20)(( سالستع لسغ سمع أنا حاربتع
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 رسهل هللا )ص( عمى اإلمام عمي والديجة فاطمة ) عميهما الدالم( لمرالة.نجاء  -2

 هللا صمى) هللا رسػؿ كاف)): قاؿ (الدالـ عميو) شالب أبي بغ عمياإلماـ  عغركي    
 ليحىب هللا يخيج إنسا) الرالة هللا رحسكع الرالة: فيقػؿ غجاة  كل يأتيشا (كسمع كآلو عميو
 مالظ بغ نذ. كركي ذات الدياؽ عغ أ(21)((تصييخا كيصيخكع البيت أىل الخجذ عشكع

 إلى خخج إذا أشيخ ستة فاشسة ببيت يسخ كاف (كسمع عميو هللا صمى )الشبي أف : ))قاؿ
 كيصيخكع البيت أىل الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج إنسا )البيت أىل يا الرالة فيقػؿ الفجخ

 .(22) ((تصييخا

 فاطمة والحدنين ) عميهم الدالم( تحت الكداء .جمع اإلمام عمي والديجة -3

 مخحل مخط كعميو غجاة  (كسمع عميو هللا صمى) الشبي خخجقالت: )) عائذة ركي عغ    
 فاشسة جاءت ثع معو فجخل الحديغ جاء ثع فادخمو عمي بغ الحدغ فجاء اسػد شعخ مغ

 البيت أىل الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج إنسا :قاؿ ثع فادخمو يعم جاء ثع فأدخميا
 .(23) ((تصييخا كيصيخكع

 عميهم الدالم( في ثهب واحج.ام عمي والديجة فاطمة والحدنين )جمع اإلم -4

 عميو هللا صمى) هللا رسػؿ أفقالت: )) سمسة أـ عغالخجري  سعيج أبي عغركي      
 كالحدغ فاشسةك  عميا دعا (البيت أىل الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج إنسا):ندلت لسا (كآلو

 البيت أىل الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج إنسا: )قاؿ ثع عميو كاف ثػبا فجمميع كالحديغ
 مغ ألدت هللا رسػؿ يا:  فقمت البيت باب عمى جالدة كأنا :قالت .( تصييخا كيصيخكع

 .(24) ي...((الشب أزكاج مغ إنظ خيخ إلى أنت:  قاؿ البيت؟ أىل
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والديجة فاطمة والحدنين ) عميهم الدالم( في بيت جمع الخسهل )ص( اإلمام عمي -5
 أم سممة .

 ىحه ندلت( لسا: )قالت أنيا (كسمع كآلو عميو هللا صمى) الشبي زكج سمسة أـعغ ركي     
 كالحدغ كفاشسة عمي إلى أكمي أف هللا رسػؿ أمخني( هللا يخيج إنسا) :بيتيا في اآلية

 عشج كفاشسة بصشو عمى كالحديغ بذسالو كالحدغ بيسيشو عميا اعتشق أتػه فمسا كالحديغ،
 قاليا. تصييخا كشيخىع الخجذ عشيع فأذىب كعتختي بيتي أىل ىؤالء الميع: قاؿ ثع رجميو
 .(25) (( هللا شاء إف خيخ عمى إنظ: قاؿ.  هللا رسػؿ يا فأنا: قمت ، مخات ثالث

بيت الديجة جمع رسهل هللا ))صمى هللا عميه واله وسمم( أصحاب الكداء في -6
 فاطمة ) عميها الدالم(.

 فحكخكا قػـ كعشجه األسقع بغ كائمة عمى دخمت: ))قاؿ عسار أبى شجاد غركي ع      
 :قمت (كسمع عميو هللا صمى) هللا رسػؿ مغ رأيت بسا أخبخؾ أال لي :قاؿ قامػا فمسا عميا
 هللا رسػؿ إلى تػجو :قالت عمي عغ أسأليا (عشيا تعالى هللا رضى) فاشسة أتيت قاؿ بمى

 كمعو (كسمع عميو هللا صمى) هللا رسػؿ جاء حتى أنتطخه فجمدت (،كسمع عميو هللا صمى)
 فأدني دخل حتى بيجه مشيسا كاحج كل آخح (عشيع تعالى هللا رضى) كحديغ كحدغ عمى
 لف ثع فخحه عمى مشيسا كاحج كل كحديشا حدشا كأجمذ يجيو بيغ فأجمديسا كفاشسة عميا

 البيت أىل الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج إنسا )اآلية ىحه تال ثع كداء قاؿ أك ثػبو عمييع
 .(26) ((أحق بيتي كأىل بيتي أىل ىؤالء الميع: كقاؿ (تصييخا كيصيخكع
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 جمع أهل البيت ) عميهم الدالم( عنج هبهط الخحمة . -7

 هللا رسػؿ نطخ لسا)) :قاؿ أبيو عغ شالب أبي بغ جعفخ بغ هللا عبج بغ إسساعيل ركى    
 صفية: فقالت لي ادعػا لي ادعػا :قاؿ ىابصة الخحسة إلى (كسمع كآلو عميو هللا صمى)

 عمييع فألقى بيع فجيء كالحديغ كالحدغ كفاشسة عميا بيتي أىل :قاؿ هللا رسػؿ يا مغ
 عمى فرل إلى ىؤالء الميع :قاؿ ثع يجيو رفع ثع كداءه (كسمع كآلو عميو هللا صمى) الشبي

 البيت أىل الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج إنسا) كجل عد هللا كاندؿ دمحم آؿ كعمى دمحم
 شخط عمى الخكاية صحت كقج  يخخجاه كلع اإلسشاد صحيح حجيث ىحا ( تصييخا كيصيخكع
 .(27) (( آلو عمى الرالة عمسيع كسا بيتو أىل عمى الرالة عمسيع انو الذيخيغ

 السالحطات اآلتية . كبعج دراسة ىحه الشرػص ندجل أبخز

لقج جاءت ىحه التصبيقات الشبػية بسشيجيا العسمي لتكخس حكيقة مجتسعية بيغ -1
األكساط السختمفة عمى اف السخاد  في مراديق أية التصييخ ىع ىحه الذخريات الخسدة 

 فقط .

مشدلة كفزائل أىل البيت أراد رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع( التأكيج عمى -2
عمييع الدالـ( مغ خالؿ تعجد السشاسبات كعسميات الحرخ التي تسشع مغ دخػؿ سدة )الخ

 غيخىع معيع.

)صمى هللا عميو كالو كسمع( كاف ييجؼ مغ تعجد ىحه السشاسبات  دكف شظ رسػؿ هللا-3
 الخد عمى االقػاؿ التذػييية الستػقعة لمجفاع عغ ىحا السفيػـ السقجس بذخػصو السقجسية.
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رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع( بتكميف شخعي لمجفاع عغ حكيقة كاف يذعخ -4
 الجيغ كتذخيعاتو العسمية كالشطخية .

 حجيث الكداء في المرادر الذيعية / المبحث الثاني

 حجيث الكداء في المرادر الذيعية في عرخ المعرهم اواًل:

كفي مخاحل تاريخية أكردت السرادر الذيعية حجيث الكداء بسرجرية فكخية مختمفة 
 متعجدة كمغ أىع مغ نقل ىحا الحجيث مغ السرادر األتي :

 م( .708هـ/90الهاللي ) ت-1

 بعج اف ارتقى صفيغ في لمسدمسيغ (الدالـ عميو) السؤمشيغ أميخ مشاشجاتجاء في  
 عميو كأثشى هللا حسج ثع كاألنرار كالسياجخيغجسع مغ الشاس كمغ   بحزختو ككاف السشبخ

 ليحىب هللا يخيج إنسا)  كتابو في أندؿ كتعالى تبارؾ هللا أف أتعمسػف  الشاس، أييا: ((قاؿ ثع
 كآلو عميو هللا صمى هللا رسػؿ فجسعشي ،(تصييخا كيصيخكع البيت أىل الخجذ عشكع

 بيتي كأىل كخاصتي عتختي ىؤالء الميع: )كقاؿ كدائو في معو كالحديغ كالحدغ كفاشسة
:  فقاؿ ؟ هللا رسػؿ يا كأنا:  سمسة أـ فقالت( .  تصييخا كشيخىع الخجذ عشيع فأذىب ،
 .(28) ...((.خيخ عمى إنظ)

  م (.932هـ/320العياشي ) ت-2

 كأشيعػا هللا أشيعػا: )تعالى هللا قػؿ في (الدالـ عميو) اإلماـ جعفخ الرادؽ عغ ركي    
 .... (الدالـ عميو) شالب أبي بغ عمي في ندلت)) :قاؿ( عاألمخ مشك كأكلي الخسػؿ
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( تصييخا كيصيخكع البيت أىل الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج إنسا: )كتابو في أندؿ هللا كلكغ
 عميو هللا صمى) هللا رسػؿ فأخح ... كفاشسة كالحديغ كالحدغ شالب أبي بغ عمي فكاف
 في الكداء تحت فأدخميع (الدالـ عمييع) كالحديغ كالحدغ كفاشسة عمي بيج (كسمع كآلو
:  سمسة أـ فقالت.  كأىمي ثقمي فيؤالء كأىال ثقال نبي لكل إف الميع: فقاؿ سمسة أـ بيت

 .(29) ....((كأىمي ثقمي ىؤالء كلكغ خيخ إلى انظ: فقاؿ أىمظ؟ مغ ألدت

 م (.939هـ /  328الكميني ) ت-3

:  كجل عد هللا قػؿ عغ ( في تفديخالدالـ عميوركي عغ اإلماـ جعفخ الرادؽ )   
 شالب أبي بغ عمي في ندلت)) : قائالً   ((مشكع األمخ كأكلي الخسػؿ كأشيعػا هللا أشيعػا))

 كأىل عميا يدع لع لو فسا:  يقػلػف  الشاس إف:  لو فقمت: (الدالـ عمييع) كالحديغ كالحدغ
 صمى) هللا رسػؿ إف: ليع قػلػا: فقاؿ: قاؿ جل؟ ك عد هللا كتاب في (الدالـ عمييع) بيتو
 هللا رسػؿ كاف حتى أربعا، كال ثالثا ليع هللا يدع كلع الرالة عميو ندلت (كآلو عميو هللا

 كل مغ ليع يدع كلع الدكاة عميو كندلت ، ليع ذلظ فدخ الحي ىػ (كآلو عميو هللا صمى)
 ، ليع ذلظ فدخ الحي ىػ (كآلو عميو هللا صمى) هللا رسػؿ كاف حتى ، درىع درىسا أربعيغ

 ىػ( كآلو عميو هللا صمى )هللا رسػؿ كاف حتى أسبػعا شػفػا:  ليع يقل فمع الحج كندؿ
 في كندلت - مشكع األمخ كأكلي الخسػؿ كأشيعػا هللا أشيعػا"  كندلت ، ليع ذلظ فدخ الحي
 كشت مغ:  عمي في:  (كآلو عميو هللا صمى) هللا رسػؿ فقاؿ - كالحديغ كالحدغ عمي
 فإني ، بيتي كأىل هللا بكتاب أكصيكع ( :كآلو عميو هللا صمى) كقاؿ ، مػاله فعمي ، مػاله

 :كقاؿ ذلظ فأعصاني ، الحػض عمي يػردىسا حتى بيشيسا يفخؽ  ال أف كجل عد هللا سألت
 في يجخمػكع كلغ ، ىجى باب مغ يخخجػكع لغ إنيع:  كقاؿ ، مشكع أعمع فيع تعمسػىع ال
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 ، بيتو أىل مغ يبيغ فمع (،كآلو عميو هللا صمى) هللا رسػؿ سكت فمػ ، ضاللة باب
 هللا صمى) لشبيو ترجيقا كتابة في أندلو كجل عد هللا لكغ ، فالف كآؿ فالف آؿ الدعاىا

 عمي فكاف (( تصييخا كيصيخكع البيت أىل الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج إنسا)) (:كآلو عميو
 (كآلو عميو هللا صمى) هللا رسػؿ فأدخميع (، الدالـ عمييع) كفاشسة كالحديغ كالحدغ

 بيتي أىل كىؤالء كثقال أىال نبي لكل إف الميع : قاؿ ثع ، سمسة أـ بيت في الكداء تحت
 .(30) ...((.خيخ إلى إنظ:  فقاؿ ؟ أىمظ مغ ألدت:  سمسة أـ فقالت ، كثقمي

 0م (940هـ/ 329القمي ) ت  -4

 عشكع ليحىب هللا يخيج إنسا: )قػلو في (الدالـ عميو) جعفخ أبي عغ الجاركد أبي ركى     
 هللا صمى )هللا رسػؿ في اآلية ىحه ندلت)) : ئالً قا(  تصييخا كيصيخكع البيت أىل الخجذ

 بيت في كذلظ (الدالـ عمييع) كالحديغ كالحدغ كفاشسة شالب أبي بغ كعمي (كآلو عميو
 عميا (كآلو عميو هللا صمى )هللا رسػؿ فجعا (كآلو عميو هللا صمى) الشبي زكجة سمسة أـ

: قاؿ ثع فيو معيع كدخل خيبخياً  كداءً  ألبديع ثع (الدالـ عمييع) كالحديغ كالحدغ كفاشسة
 كشيخىع الخجذ عشيع أذىب الميع كعجتشي ما فييع كعجتشي الحيغ بيتي أىل ىؤالء الميع"

 سمسة أـ يا أبذخي  قاؿ ، هللا رسػؿ يا معيع كأنا سمسة أـ فقالت اآلية ىحه ندلت" تصييخا
 مغ جيااًل أف  (الدالـ عميو) الحديغ بغ عمي بغ زيج قاؿ الجاركد أبػ كقاؿ خيخ إلى انظ

 الشبي أزكاج بيا عشى لػ كأتسػا كحبػا كقج الشبي أزكاج اآلية بيحه أراد إنسا يدعسػف  الشاس
 ما كاذكخف  قاؿ كسا مؤنثا الكالـ كلكاف ، تصييخا كيصيخكغ الخجذ عشكغ ليحىب:  لقاؿ
 .(31) ...((. الشداء مغ كأحج كلدتغ تبخجغ كال بيػتكغ في يتمى
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 م ( .963هـ/352فخات الكهفي ) ت  -5

 الخسػؿ كأشيعػا هللا أشيعػا: )هللا قػؿ في (الدالـ عميو) ركي عغ اإلماـ دمحم الباقخ     
 هللا كلكغ .... (الدالـ عميو) شالب أبي بغ  عمي في ندلت): قاؿ(  مشكع األمخ كأكلي

 فكاف ،( تصييخا كيصيخكع البيت أىل الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج إنسا: )كتابو في أندؿ
 فأخح ،اآلية ىحه تأكيل( الدالـ عمييع) كفاشسة كالحديغ كالحدغ  شالب أبي بغ عمي

  (الدالـ عمييع) كالحديغ كالحدغ كفاشسة عمي بيج (كسمع كآلو عميو هللا صمى )هللا رسػؿ
 ثقمي فيؤالء كأىال ثقال نبي لكل إف الميع: فقاؿ سمسة أـ بيت في الكداء تحت فأدخميع، 

 ثقمي ىؤالء كلكغ خيخ إلى انظ: فقاؿ أىمظ؟ مغ ألدت: سمسة أـ فقالت. كأىمي
 .(32) ....((كأىمي

 م ( .826هـ/460الطهسي ) ت-6

:  قاؿ ،(  الدالـ عمييع)  الحديغ بغ عمي ججه عغ ، أبيو عغ ، دمحم بغ جعفخ عغركي 
 فمسا ، لكيو حتى خخج معاكية صمح عمى(  الدالـ عميو)  عمي بغ الحدغ أجسع لسا)) 

 مشو أسفل يقػـ أف( الدالـ عميو) الحدغ كأمخ السشبخ فرعج ، خصيبا معاكية قاـ اجتسعا
 لمخالفة رآنا ، فاشسة كابغ عمي بغ الحدغ ىحا الشاس، أييا: فقاؿ معاكية، تكمع ثع بجرجة،

 الحدغ فقاـ حدغ؟ يا قع. قاؿ ثع .شػعا ليبايع أتانا كقج ، أىال ليا نفدو يخ كلع ، أىال
 الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج إنسا(: )تعالى) هللا قاؿ كقج ....:فقاؿ فخصب( الدالـ عميو)

 عميو هللا صمى)  هللا رسػؿ جسعشا التصييخ آية ندلت فمسا(.  تصييخا كيصيخكع البيت أىل
 حجختيا في كذلظ خيبخي، سمسة الـ كداء في كنفدو فجممشا ، كأبي كأمي كأخي أنا(  كآلو
 الخجذ عشيع فأذىب ، كعتختي أىمي كىؤالء ، بيتي أىل ىؤالء الميع : فقاؿ ، يػميا كفي
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 فقاؿ ؟ هللا رسػؿ يا معيع أدخل: ( عشيا هللا رضي)  سمسة أـ فقالت.  تصييخا كشيخىع
 عشظ أرضاني كما ، خيخ كإلى خيخ عمى أنت ، هللا يخحسظ ( . كآلو عميو هللا صمى)  ليا
 بكية ذلظ بعج(  كآلو عميو هللا صمى)  هللا رسػؿ مكث ثع . كليع لي خاصة كلكشيا! 

 هللا يخحسكع الرالة: )  فيقػؿ الفجخ شمػع عشج يػـ كل يأتيشا ، إليو هللا قبزو حتى عسخه
 .(33) ...((.( . تصييخا كيصيخكع البيت أىل الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج إنسا ،

 م ( .1699هـ/1111المجمدي ) ت-7

 اآلية ىحه ندلت))  : قالت ، سمسة أـ عغ ،(  الدالـ عميو)  الحديغ بغ عمي ركى اإلماـ
 كفاشسة عميا فجعا عشجي(  كآلو عميو هللا صمى)  هللا رسػؿ كاف ، يػمي كفي بيتي في

 ، فجكيا كداء عمييع فسج(  الدالـ عميو)  جبخئيل كجاء(  الدالـ عميو)  كالحديغ كالحدغ
: جبخئيل قاؿ.  تصييخا كشيخىع الخجذ عشيع أذىب الميع.  بيتي أىل ىؤالء الميع:  قاؿ ثع

 أـ قالت.  جبخئيل مشا كأنت( :  كآلو عميو هللا صمى)  الشبي فقاؿ.  دمحم يا مشكع كأنا
 مكانظ كػني:  فقاؿ. معيع ألدخل كجئت بيتظ، أىل مغ كأنا ، هللا رسػؿ يا: فقمت: سمسة

 إنسا)  دمحم يا اقخأ: جبخئيل فقاؿ.  هللا نبي أزكاج مغ أنت ، خيخ إلى إنظ ، سمسة أـ يا
 كفاشسة كعمي الشبي في ((  تصييخا كيصيخكع البيت أىل الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج

 (34) ((.(  الدالـ عميو)  كالحديغ كالحدغ

الستقجمة االتفاؽ التاـ بيغ مرادر السجرستيغ كيتزح مغ مجسل السخكيات التاريخية    
الذيعية كالدشية في نقل حيثيات حجيث الكداء كسػؼ نذيخ إلى بعزيا كنعخض عغ 

 البعس األخخ كمشيا األتي .



  حديح الكساء يف مصادر املدرستني )دراسة حتليلية( 

                م.د. ثائر هادي رسن الُعقيلي                                  

                                                       

 (0202 ايلول) الجالثونالعدد ملحق جملة دراسات تارخيية  

485 

أف حجيث الكداء كصمشا بأسانيج كمتػف متعجد كجسيعيا تتفق في الشقل عغ قياـ رسػؿ -1
 حاب الكداء تحت غصاء كاحج .هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع( بجسع أص

اتفقت جسيع السرادر الذيعية كالدشية عمى مراديق حجيث الكداء كالستسثمة في أىل -2
البيت ) عمييع الدالـ( كلع نقف عمى ركاية كاحجة أسشجت إلى رسػؿ هللا )صمى هللا عميو 

 كالو كسمع ( تذيخ إلى غيخىع؟.

ييخ كنجج السرادر بجركىا اتفقت عمى ارتبط حجيث الكداء ارتباط مباشخ بأية التص-3
 ارتباشيا بأصحاب الكداء الخسدة .

 حجيث الكداء في المرادر الذيعية في عرخ ما بعج عرخ المعرهم :ثانياً 

شكل حجيث الكداء الثاني في السشطػمة الفكخية الذيعية السعاصخة أىسية كبيخة كالتي     
التكامل الفكخي في ىحه السخحمة ، تجرج مغ تاريخ عرخ ضيػر الحجيث حتى عرخ 

كاعتقج أف ىحه األىسية كانت نتاج ذات األجػاء الفكخية التي تػلجت في السشطػمة الجاخمية 
 .ية مغ شخريات مقجسة أك غيخ مقجسةلمحجيث مغ دكف الحاجة إلى تأكيجات خارج

ـ أك كنحغ في الحكيقة سػؼ نجرس ىحه الجدئية لبياف حكيقة صجكر الحجيث مغ السعرػ 
غيخة كاإلشكاالت التي تدجل مغ دكف التعخض لجراسة الستغ كمغ ىحا السشصمق سػؼ 

 :قاؿ األنرار هللا عبج بغ جابخ عغنذيخ لمحجيث ثع نقػـ بجراستو ، كقج ركي الحجيث 
 األياـ بعس في هللا رسػؿ أبي عمي دخل ): ) قالت أنيا (الدالـ عمييا) فاشسة سسعت

 : فقمت ضعفا بجني في أجج إني: قاؿ الدالـ عميظ :فقمت فاشسة يا عميظ الدالـ :فقاؿ
 بو فغصيشي اليساني بالكداء آتيشي فاشسة يا :فقاؿ الزعف مغ أبتاه يا باهلل أعيحؾ لو
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 ليمة في البجر كأنو يتألأل كجيو كإذا إليو أنطخ كصخت بو فغصيتو اليساني بالكداء فأتيتو
 أماه يا عميظ الدالـ :كقاؿ أقبل قج الحدغ بػلجي كإذا ساعة إال كانت فسا ككسالو تسامو
 شيبة رائحة عشجؾ أشع إني أماه يا: فقاؿ فؤادي كثسخة عيشي قخة كيا الدالـ كعميظ: فقمت
 تحت ججؾ إف نعع:  فقمت (كسمع كآلو عميو هللا صمى) هللا رسػؿ ججي رائحة كأنيا

 أف لي أتأذف هللا رسػؿ يا ججاه  يا عميظ الدالـ: كقاؿ الكداء نحػ الحدغ فأقبل الكداء
 أقبل قج (الدالـ عميو) الحديغ بػلجي كإذا ساعة إال كانت فسا الكداء تحت معظ أدخل
 :فقاؿ فؤادي كثسخة عيشي قخة كيا كلجي يا الدالـ كعميظ: فقمت أماه يا عميظ الدالـ :كقاؿ

 ججؾ أف نعع :فقمت هللا رسػؿ ججي رائحة كأنيا شيبة رائحة عشجؾ أشع أني أماه يا لي
 عميظ الدالـ ججاه  يا عميظ الدالـ :كقاؿ الكداء نحػ الحديغ فجنى الكداء تحت كأخاؾ

 كيا كلجي يا الدالـ كعميظ :فقاؿ الكداء تحت معكسا أكػف  أف لي أتأذف هللا اختاره مغ يا
 بغ عمي الحدغ أبػ ذلظ عشج فأقبل الكداء تحت معيسا فجخل لظ أذنت قج أمتي شافع

 يا الدالـ كعميظ:  فقمت هللا رسػؿ بشت يا عميظ الدالـ :كقاؿ (الدالـ عميو) شالب أبي
 رائحة كأنيا شيبة رائحة عشجؾ أشع إني فاشسة يا :فقاؿ السؤمشيغ أميخ كيا الحدغ أبا

 نحػ عمي فأقبل الكداء تحت كلجيظ مع ىاىػ نعع :فقمت هللا رسػؿ عسي كابغ أخي
 :قاؿ الكداء تحت معكع أكػف  أف لي أتأذف هللا رسػؿ يا عميظ الدالـ :كقاؿ الكداء
 تحت عمي فجخل ،لظ أذنت قج لػائي كصاحب كخميفتي كصيي كيا أخي يا الدالـ كعميظ
 أكػف  أف لي أتأذف هللا رسػؿ يا أبتاه يا عميظ الدالـ :كقمت الكداء نحػ أتيت ثع الكداء

 تحت فجخمت لظ أذنت قج بزعتي كيا بشتي يا الدالـ كعميظ :قاؿ الكداء تحت معكع
 بيجه كأكمئ الكداء بصخفي هللا رسػؿ أبي أخح الكداء تحت جسيعا اكتسمشا فمسا،  الكداء
 لحسي لحسيع كحامتي كخاصتي بيتي أىل ىؤالء إف الميع:  كقاؿ الدساء إلى اليسشى
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 لسغ كسمع حاربيع لسغ حخب أنا يحدنيع ما كيحدنشي يؤلسيع ما يؤلسشي دمي كدميع
 كبخكاتظ صمػاتظ فاجعل مشيع كأنا مشي إنيع أحبيع لسغ كمحب عاداىع لسغ كعجك سالسيع

 هللا :فقاؿ تصييخا كشيخىع الخجذ عشيع كأذىب كعمييع عمي كرضػانظ كغفخانظ كرحستظ
 كال مجحية أرضا كال مبشية سساء خمقت ما إني سساكاتي سكاف كيا مالئكتي يا كجل عد
 محبة في إال يدخي  فمكا كال يجخي  بحخا كال يجكر فمكا الك  مزيئة شسدا كال مشيخا قسخا

 الكداء تحت كمغ رب يا جبخائيل األميغ :فقاؿ الكداء تحت ىع الحيغ الخسدة ىؤالء
 :فقاؿ كبشػىا كبعميا كأبػىا فاشسة ىع الخسالة كمعجف الشبػة بيت أىل ىع كجل عد :فقاؿ

 أذنت قج نعع هللا :فقاؿ سادسا معيع ألكػف  األرض إلى ألبط أف لي أتأذف رب يا جبخائيل
 الدالـ يقخئظ األعمى العمي هللا رسػؿ يا عميظ الدالـ :كقاؿ جبخائيل األميغ فيبط لظ

 أرضا كال مبشية سساء خمقت ما إني كجاللي كعدتي لظ كيقػؿ كاإلكخاـ بالتحية كيخرظ
 إال يدخي  فمكا كال يجخي  بحخا كال يجكر فمكا كال مزيئة شسدا كال مشيخا قسخا كال مجحية
 هللا رسػؿ :فقاؿ هللا رسػؿ يا لي تأذف فيل معكع أدخل أف لي أذف كقج كمحبتكع ألجمكع
 الكداء تحت معشا جبخائيل فجخل لظ أذنت قج نعع إنو هللا كحي أميغ يا الدالـ كعميظ

 البيت أىل الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج إنسا :يقػؿ إليكع أكحى قج هللا إف ألبي :فقاؿ
 مغ الكداء تحت ىحا لجمػسشا ما أخبخني هللا رسػؿ يا ألبي عمي :فقاؿ تصييخا كيصيخكع

 نبيا بالحق بعثشي كالحي (كسمع كآلو عميو هللا صمى) الشبي :فقاؿ هللا عشج الفزل
 جسع كفيو األرض أىل محافل مغ محفل في ىحا خبخنا ذكخ ما نجيا بالخسالة كاصصفاني

 أف إلى ليع كاستغفخت السالئكة بيع كحفت الخحسة عمييع كندلت إال كمحبيشا شيعتشا مغ
 رسػؿ أبي :فقاؿ الكعبة كرب شيعتشا كفاز فدنا وهللا إذا (الدالـ عميو) عمي :فقاؿ يتفخقػا

 نجيا بالخسالة كاصصفاني نبيا بالحق بعثشي كالحي عمي يا( كسمع كآلو عميو هللا صمى )هللا
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 كفييع كمحبيشا شيعتشا مغ جسع كفيو األرض أىل محافل مغ محفل في ىحا خبخنا ذكخ ما
 هللا كقزى إال حاجة شالب كال غسو هللا ككذف إال مغسػـ كال ىسو هللا كفخج إال ميسػـ
 في كسعجكا فازكا شيعتشا ككحلظ كسعجنا فدنا وهللا إذا( الدالـ عميو) عمي :فقاؿ حاجتو

 .(35) ((الكعبة كرب كاآلخخة الجنيا

 كيشبغي لشا دراسة ىحا الشز عبخ عجد مغ الشقاط مشيا األتي .  

أكؿ مغ ركى ىحا الحجيث السعخكؼ بحجيث الكداء الصخيحي في السشتخب السػلػد -1
 مغ اليجخة ، كلع يخك حجيث الكداء في سائخ مؤلفاتو األخخى . 1085عاـ 

ة كالسعتبخة بل حتى لع نجج حجيث الكداء بيحه الريغة في السرادر الذيعية السذيػر -2
السجمدي في كتابة بحار األنػار لع يخ ىحا الحجيث كالحي ندجل التدامح في ركاية 

 األحاديث برخؼ الشطخ صحتيا.

ركى الصخيحي حجيث الكداء مخسال عغ جابخ بغ عبج هللا األنراري عغ الديجة -3
الحجيث مدشجا لع فاشسة ) عمييا الدالـ( ، كمغ ىشا نعمع أف جسيع السرادر التي ركت 

 تبيغ لشا مغ أيغ جاءت بو .

 الذيخ بخط رأيت))  :أكؿ مغ ركى حجيث الكداء مدشجًا البحخاني بيحا الرػرة  قائالً  -4
 الذييج الجيغ زيغ بغ الحدغ عغ البحخاني ماجج الديج شيخو عغ ، ىاشع الديج الجميل
 الذيخ عغ ، الكخكي العالي بغ عمي شيخو عغ ، األردبيمي السقجس شيخو عغ ، الثاني

 الخازف  بغ عمي الذيخ عغ ، الحمي فيج بغ أحسج الذيخ عغ . الجدائخي  ىالؿ بغ عمي
 السحققيغ فخخ عغ ، أبيو عغ ، األكؿ الذييج ابغ عمي الجيغ ضياء الذيخ عغ ، الحائخي 
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 شيخو عغ ، الحمي نسا ابغ شيخو عغ ، السحقق شيخو عغ ، الحمي العالمة شيخو عغ ،
 الذيخ عغ"  السشاقب ثاقب"  صاحب الصػسي حسدة ابغ عغ ، الحمي إدريذ بغ دمحم

 الجميل شيخو عغ"  االحتجاج"  صاحب الصبخسي عغ ، أشػب شيخ بغ دمحم الجميل
 عغ ، السفيج شيخو عغ ، الصائفة شيخ أبيو عغ ، الصػسي الحدغ بغ دمحم بغ الحدغ
[ إبخاليع أبيو عغ] ، إبخاليع بغ عمي عغ ، الكميشي شيخو عغ ، القسي قػلػيو ابغ شيخو

 ، الكػفي الجالء يحيى بغ قاسع عغ ، البدنصي نرخ أبي بغ دمحم بغ أحسج عغ ىاشع بغ
 بغ جابخ عغ ، الجعفي يديج بغ جابخ عغ ، البكخي  تغمب بغ أباف عغ ، بريخ أبي عغ
 هللا صمى)  هللا رسػؿ بشت(  الدالـ عمييا)  الدىخاء فاشسة عغ ، األنراري  هللا عبج

 هللا صمى)  هللا رسػؿ أبي عمي دخل : قالت أنيا فاشسة سسعت:  قاؿ ،(  كآلو عميو
 .(36) ((. . .  فاشسة يا عميظ الدالـ:  فقاؿ األياـ بعس في(  كآلو عميو

 كما ندجمو عمى ىحا الدشج األتي.    

 لع يبغ لشا البحخاني مرادرة التي اعتسج عمييا في ركاية ىحا الحجيث مدشجًا .-أ 

ادعى عبج هللا البحخاني انو نقل ىحا الحجيث مدشجا عغ ىاشع البحخاني الحي دكنو -ب 
 بخصة كنحغ ليذ لشا شخيق لمػقػؼ عمى صحة ىحا السجعى.

 تفديخ: كتابيو في الحجيث ىحا سشج نقل إليو السشدػب البحخاني ىاشع الديج يحكخ لع -ت
.  الكتابيغ ىحيغ في ترحيحيا ال األحاديث بجسع اىتسامو مع ، السخاـ غاية  ك  البخىاف

 . كمتشا سشجا إليو ندب ما يخالف ذكخه ما إف بل
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كقفشا عمى عجد مغ أعالـ السحىب الذيعي مسغ كاف في سمدمة سشج ركاه حجيث -ث
كلكغ مغ  كالصبخسي كابغ شيخ أشػب كالحمي كغيخىع.الكداء أمثاؿ السفيج كالصػسي 

 الغخيب لع نجج أي مغ ىػالء مغ ركى حجيث الكداء في مؤلفاتيع.

نعتقج حتى مع التدميع بػثاقة جسيع الخكاة التي كردت أسسائيع في سمدمة الدشج -ج
فالسالحطات التي سجمت تبقى قائسة الحتساؿ كضع ىكحا سمدمة مغ قبل بعس الػضاع 

 قصاع التتبع السرجري في السرادر ما قبل نقمة في كتاب معالع السعالع لمبحخاني.  كالن

لع نجج ىحا الحجيث في كتب األدعية أك الديارات السعتبخة قبل ضيػره في كتاب -5
 السشتخب لمصخيحي .

 . بشا مخ كسا ، كالتخديج الذظ يقبل ال قصعي الكداء حجيث أفيخى الخيذيخي : )) -6
 خاصية بيا كنخيج.  الكخيع الشبػي  البيت أىل خرائز أىع مغ كاحجة عغ يعبخ كىػ

 ال كاه  كىػ ، الكداء حجيث عشػاف يحسل حجيث أخيخا شاع لكغ.  كالعرسة الصيارة
 عمى نبو مغ أكؿ عميو( تعالى هللا رضػاف) القسي السحجث السخحػـ ككاف.  لو أساس
 ، شيئا(  الجشاف مفاتيح)  كتابو عمى يديج أف ألحج يجد لع أنو العجيب كمغ . ضعفو

 كاألدلة ! إليو أضيف قج السحكػر الحجيث أف نالحظ لكغ ، بحلظ يقػـ مغ عمى كدعا
 (37) ((.كثيخة الحجيث ىحا ضعف عمى

لع نجج في السرادر الحجيثية الذيعية أك الدشية حجيثًا كاحجًا مخكيًا عغ رسػؿ هللا -7
أئسة أىل  البيت ) عمييع الدالـ( حػؿ ىحا الحجيث  )صمى هللا عميو كالو كسمع ( أك احج

 رغع عطيع األجخ كالثػاب الحي يذيخ إليو الحجيث .
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 الكداء بحجيث السعخكؼ الحجيث أمالقسي إلى حجيث الكداء بقػلو : ))لقج أشار ا -7
 الحجيث كأصػؿ السعخكفة السعتبخة الكتب في يمحظ فمع الذكل بيحا عرخنا في الذائع

 السشتخب)  كتاب خرائز مغ إنو:  نقػؿ أف لشا كجاز . لمسحجثيغ الستقشة كالسجامع
))).. (38). 

 :(39)متبشى القسي بعجد مغ الشقاط مشيا األتي  كقج ناقر احج الباحثيغ السعاصخيغ 

أف أقرى ما يسكغ أف يقاؿ كيفيع مغ عبارة السحجث القسي انو عشج كتابة األسصخ -أ
 يبحث عغ سشج الحجيث وهللا العالع. الدابقة انو : إما متػقف كإما

أف السحجث القسي ىػ بحاتو مغ أجاز الديج ميجي الذيخازي بخكاية ىحا الحجيث كسا  -ب
في مخصػشة الذيخازي التي أشار إلييا الديج دمحم الذيخازي الخاحل في كتابيو مغ فقو 

 الدىخاء ك الجعاء كالديارة .

 غخر كتاب كلو  ....الجيمسي دمحم الحدغ بيأ بغ الحدغ دمحم أبػقاؿ  القسي : )) -ج
 الكداء حجيث أف:  قيل ... السؤمشيغ صفات في الجيغ كأعالـ اآلثار كدرر األخبار

 .(40) ...((الذيخ ىحا غخر في مػجػد الصخيحي مشتخب متفخدات مغ يعج الحي السذيػر

 كنحغ سػؼ نشاقر ما ذىب إليو عبخ تدمدل ما تقجـ مغ خالؿ اآلتي.   

ليذ ىشاؾ ما يذيخ إلى ىحا السعشى فيػ ليذ متػقف بل قصع باألمخ برػرة تامة -أ
كليذ في كالمو أي شظ أيزا ألنو عمى يقيغ انو ليذ في كتاب السشتخب سشج بل ال 

 الحجيث كأصػؿ السعخكفة السعتبخة الكتبقيسة لمدشج بعج ذلظ ألنو قصع بعج كركده 
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كنحغ نفيع مغ ذلظ التأكيج مغ الذيخ القسي بعجـ كسا عبخ،  لمسحجثيغ الستقشة كالسجامع
 صجكر حجيث الكداء عغ السعرػـ )عميو الدالـ(.

أف الشقصة األكلى تخالف كبرػرة قصعية ما جاء في الشقصة الثانية مغ إجازة الذيخ -ب
القسي ركاية حجيث الكداء لمديج ميجي الذيخازي كنحغ ىشا أماـ يقيغ كشظ ليذ في 

بل في ما جاء في كتبيع كنقل عشيع كىشا نخجح اليقيغ الحي تبشاه عجالة الذخريتيغ 
الذيخ القسي في كتابو مشتيى اآلماؿ مغ أف حجيث الكداء مغ مخترات السشتخب كالـز 
ذلظ كسا نػىشا مغ عجـ اتراؿ الحجيث بالسعرػـ ) عميو الدالـ ( ، ناليظ عغ الذظ 

غيخه كىشا نحغ نصالب بشدخة خصية في إجارة ركاية الحجيث لمديج ميجي الذيخازي اك 
لسغ يجعي أف الذيخ القسي أجاز  لو ركاية حجيث الكداء ، كبسا أف ىحه اإلجارة الخصية 

 ليذ ليا كجػد فشحغ نخجح عجـ كجػدىا لحيغ ثبػت العكذ.

 اآلثار كدرر األخبار غخرنفيع مغ ىحه الشقصة أف الذيخ القسي لع يصمع عمى كتاب -ج
لمجيمسي كالحي ندب إليو كجػد حجيث الكداء السذيػر  السؤمشيغ فاتص في الجيغ كأعالـ

ت عمى حج تعبيخه كنحغ كقفشا عمى ىحا الكتاب كلع نجج كامل حجيث الكداء بل إشارا
: )) حتى إنيع ذكخكا لسا دخمػا تحت الكداء قاؿ مخترخة فقط كاليظ الشز بالكامل

ساكاتي ما خمقت سساء مبشية كال ارض سبحانو كتعالى لمسالئكة : )) يا مالئكتي كسكاف س
مجحية كال قسخ يدخي  كال فمظ يجخي اال ألجل  الخسدة الحيغ تحت الكداء فقاؿ جبخئيل 
) عميو الدالـ( : يا اليي كسيجي كمػالي كمغ تحت الكداء ؟ فقاؿ جال جاللو : فاشسة 

كأكػف معيع فقاؿ :  كأبػىا كبعميا كبشػىا  فقاؿ : يا رب أتأذف لي أف اندؿ إلييع كأبذخىع
نعع ،فشدؿ كقاؿ : الدالـ عميظ يا حبيبي يا دمحم أتأذف لي أف أكػف معكع فأكػف سادسكع؟ 
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فقاؿ : نعع قج أذنت لظ .فقاؿ : يا حبيبي يا دمحم ربظ يقخئظ الدالـ كيخرظ بالتحية 
كاإلكخاـ كيقػؿ : كعدتي كجاللي كعمػي كارتفاعي في مكاني ما خمقت سساء مبشية كال 

 .(41) ارضًا مجحية كال شسدًا كال قسخا كال نجسا كال جشة اال ألجمكع.((

الستػفى في  كمغ ىشا ندتشتج إف جحكر ضيػر ىحا الحجيث تخجع إلى عرخ الجيمسي   
أك قبل ذلظ كلكغ حخكية الشز إلى ما كصمت إليو بالرػرة الكاممة  القخف الثامغ اليجخي 

كانت في عرخ الصخيحي في كتابو السشتخب كقج صجؽ الذيخ القسي عشجما قاؿ: أف 
 حجيث الكداء مغ مخترات السشتخب . 

 الخاتمة 

استعخضشا في دراسة ىحا البحث حجيث الكداء السذيػر مغ خالؿ مرادر  -1
 كالذيعية .السجرستيغ الدشية 

ء كصحة صجكره مغ قبل أف فكخة البحث األساسية تعتسج عمى إثبات حجيث الكدا -2
صمى هللا عميو كالو كسمع( كعجـ صجكر الحجيث السذيػر بيغ عامة رسػؿ هللا )

 الشاس كالحي يقخأ في السجالذ لمتبخؾ كشمب الذفاء كغيخة.
لسجرستيغ كعجـ إنشا درسشا في ىحا البحث مرجرية الحجيث فقط في مرادر ا -3

 الخػص في صحة الستغ كحجع اندجامو مغ ركح الذخيعة مغ عجميا.
أف ىحا البحث دعػى تصبيكية ججيجة في مخاجعة التخاث التاريخي الستدالع عمى  -4

 صحتو بيغ الشاس كىػ ال يست إلى الحكيقة بأي صمة.
لخد جسيع ما كرد في مزاميغ ىحا البحث ىػ كجيات نطخ باحث قابمة لمسشاقذة كا -5

 كنحغ ال نجعى أف جسيع الشتائج ىي قصعية .
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 الههامش
                                                             

 . 330، 1ابغ حشبل ، مدشج ،  - 1
 . 333،  6ابغ حشبل ، مدشج ،  - 2
 . 130،  7مدمع ، صحيح ،  - 3
 . 30، 5التخمحي ، سشغ ،  - 4
 .361،  5التخمحي سشغ ،  - 5
 .  122، 5الشدائي ، سشغ ،  - 6
 .12،  22الصبخي، جامع البياف ،  - 7
 . 416، 2الحاكع الشيدابػري ، السدتجرؾ ،  - 8
 .198،  5الديػشي ، الجر السشثػر ،  - 9

 .198،  5الديػشي ، الجر السشثػر ،  - 10
 .198،  5الديػشي ، الجر السشثػر ،  - 11
 .21 -20الفزمي ،أىل البيت ،  - 12
 .280، 4الدسعاني ، تفديخ الدسعاني ، - 13
 . 16، 4ابغ راىػية ، مدشج ،  - 14
 .13، 22الصبخي ، جامع البياف ،  - 15
  210الحيجري ، العرسة ، - 16
 .212الحيجري ، العرسة ، - 17
 34 -28سػرة األحداب ، اآلية  - 18
 .217-216الحيجري ، العرسة ، - 19
 .606، 6الديػشي ، الجر السشثػر ،  - 20
 .89/ الصػسي ، االمالي ، 318السفيج ، االمالي ، - 21
 .259، 3/ ابغ حشبل ، مدشج ، 527،  7، السرشف ،  ابغ أبي شيبة - 22
 .419،  2/ البييقي ، سشغ ، 130، 7مدمع ، صحيح ،   - 23
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 .125، 2الكػفي ، مشاقب ، - 24
 .134، 14/ابغ عداكخ، تاريخ مجيشة دمذق ، 95،  2الحدكاني ، شػاىج التشديل ،  - 25
 167، 9الدكائج ،  / الييثسي ، مجسع  107،  4ابغ حشبل ، مدشج ،  - 26
 .386،  5/ السقخيدي ، إمتاع اإلسساع ،148،  3الحاكع الشيدابػري ، السدتجرؾ ، - 27
 .29كتاب سميع بغ قيذ ،  - 28
 250.3،  1تفديخ العياشي ، - 29
 . 287،  1الكافي ،  - 30
 . 193،  2تفديخ القسي ، - 31
 .111تفديخ فخات الكػفي ، - 32
 . 56االمالي ،  - 33
 .208،  35بحار األنػار ، - 34
 .254- 253،  2الصخيحي ، السشتخب ،  - 35
 .638،  11عػالع العمـػ ،  - 36
 .42الخيذيخي ، أىل البيت ،  - 37
 .527،  1القسي ، مشتيى اآلماؿ ،  - 38
 .76العمي ، حجيث الكداء   - 39
 .238،  2القسي ،  الكشى كاأللقاب ،  - 40
41 - 298 -299. 

 والمخاجعقائمة المرادر 
 القخآن الكخيم . -أواًل :
 المرادر األولية . -ثانيًا :

 ـ(.1065ىػ/458البييقي ، احسج بغ الحديغ )ت -
 الدشغ الكبخى ، د ط ، دمكا ، د ت .-1
 ـ(.892ىػ/ 279التخمحي ، أبػ عيدى دمحم بغ عيدى بغ سػرة ) ت -
 ـ .1983 ، بيخكت ، 2سشغ التخمحي ، تح عبج الػىاب عبج المصيف ، ط -2
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 ـ(.1014ىػ/ 405الحاكع الشيدابػري ، أبػ عبجهللا دمحم بغ عبجهللا ) ت -
 السدتجرؾ عمى الرحيحيغ ، تح يػسف عبج الخحسغ ، د ط ، دمكا ، د ت . -3
  (.ـ11ق/ 5خ عبيج هللا بغ عبج هللا بغ أحسج )ت الحدكاني ، الحافظ الكبي-
، تح دمحم باقخ لشازلة في أىل البيتفي اآليات ا شػاىج التشديل لقػاعج التفزيل-4

 ـ.1990، قع ،  1السحسػدي ، ط
 ـ(.855ىػ/241ابغ حشبل ، اإلماـ أبػ عبج هللا احسج بغ حشبل ) ت -
 مدشج احسج بغ حشبل ، د ط ، بيخكت ، د ت . -5
 ـ (.14ىػ/8الجيمسي ، الحدغ بغ دمحم ) ت -
 ىػ.1415، قع ،  2إرشاد القمػب ، ط -6
 ق.1427، قع ،  1ط كدرر اآلثار كأعالـ الجيغ في صفات السؤمشيغ، غخر األخبار-7
 ـ (.852ق/   238ابغ راىػيو ، اإلماـ إسحاؽ بغ إبخاليع بغ مخمج ) ت -
 ـ .1995، بيخكت ،  1مدشج ابغ راىػيو ، ط-8
 ـ  (.849/  ل 235ابغ أبي شيبة ،الحافظ عبج هللا بغ دمحم .)ت - 

 ـ. 1989، بيخكت ، 1، ط السرشف ،  تح سعيج المحاـ -9
 ـ (.1095ىػ/ 489الدسعاني ، أبػ السطفخ مشرػر بغ دمحم ) ت  -

 ـ.1997، الخياض ،  1تفديخ الدسعاني ، تح ياسخ إبخاليع )كآخخكف( ، ط -10
 ـ (.1505ىػ/911الديػشي ، أبػ الفزل جالؿ الجيغ بغ عبجالخحسغ ) ت -

 دمكا ، د ت . الجر السشذػر في التفديخ بالسأثػر، د ط ،-11
 ـ(.991ىػ/381الرجكؽ ، أبػ جعفخ دمحم بغ عمي بغ الحديغ بغ بابػيو )ت -

 ـ .1417، قع ،  1األمالي ، تح مؤسدة البعثة ، ط -12
 ىػ .1398التػحيج ، د ط ، قع ،  -13

 ـ (.922ىػ/310الصبخي ، أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ ) ت -
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 ، القاىخة ، د ت.5زل إبخاليع ، طتاريخ الخسل كالسمػؾ ، تح دمحم أبػ الف -14
 ، بيخكت ، د ت . 1جامع البياف عغ تأكيل أي القخآف ، ط -15

 ـ ( .826ىػ/460الصػسي ، أبػ جعفخ دمحم بغ الحدغ ) ت-
 ىػ.1414، قع ،  1األمالي ، ط -16

 ـ (.1175ىػ/571ابغ عداكخ ، ابػ القاسع عمي بغ الحديغ بغ كلبة هللا ) ت -
 ـ .1995دمذق ، تح عمي شيخي ، د ط ، بيخكت ،  تاريخ مجيشة -17

 ـ (.932ىػ/320العياشي ، ابػ الشطخ دمحم بغ مدعػد بغ عياش ) ت -
 تفديخ العياشي ، د ط ، قع ، د ت . -18

 ـ ( .963ىػ/352فخات الكػفي ، أبػ القاسع إبخاليع ) ت  -
 ـ .1990، شيخاف ، 1تفديخ فخات الكػفي ، ط -19

 0ـ (940ىػ/ 329مي بغ إبخاليع ) ت القسي ، أبػ الحدغ ع-
 ىػ .1387تفديخ القسي ، د ط ، الشجف ،  -20

 ـ (.1785ىػػ/  1085الصخيحي ،الذيخ فخخ الجيغ الشجفي ) 
 ـ.2007، بيخكت ،  1السشتخب ، ط-21

 ـ (.939ىػ /  328الكميشي ، أبػ جعفخ دمحم بغ يعقػب بغ إسحاؽ ) ت-
 ىػ. 1405، شيخاف ،  5الكافي ، ط -22

 ـ ( .912ىػ/300الكػفي ، دمحم بغ سميساف ) ت -
الذيخ دمحم مشاقب اإلماـ أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبػ شالب )عميو الدالـ( ، تح  -23

 ىػ.1412السحسػدي ، د ط ، قع ، باقخ 
 ـ (.888ىػ/275ابغ ماجة ، أبػ عبجهللا دمحم بغ يديج القدكيشي ) ت -

 ـ .2000، بيخكت ،  1سشغ ابغ ماجة ، ط -24

 ـ ( .1699ىػ/1111السجمدي ، الذيخ دمحم باقخ ) ت -
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 ـ .1983، بيخكت ، 2بحار األنػار الجامعة لجرر أخبار األئسة األشيار ، ط-25
 ـ (. 874ىػ/261مدمع الشيدابػري ، ابػ الحدغ مدمع بغ الحجاج ) ت -

 صحيح مدمع ، د ط ، بيخكت ، د ت . -26
 ـ ( .1022ىػ/ 413تالسفيج ، دمحم بغ الشعساف ) -

 ـ .1993، بيخكت ،  2األمالي ، تح عمي أكبخ غفاري )كآخخكف( ، ط -27
 ـ ( . 8441ىػ/845السقخيدي ، تقي الجيغ ) ت -

  ـ .1999، بيخكت ،  1إمتاع اإلسساع ، ط -28
 ـ ( .915ىػ/303الشدائي ، ابػ عبجالخحسغ احسج بغ شعيب ) ت-

 ـ .1991، بيخكت ،  1ساف ، طالدشغ الكبخى ، تح عبجالغفار سمي -29
 ـ( .708ىػ/90الياللي ، ُسميع بغ قيذ العامخي ) ت -

 كتاب ُسميع بغ قيذ ، دط ، دمكا ، د ت . -30
 0ـ (  1405ىػ/807الييثسي ، نػر الجيغ عمي بغ أبػ بكخ ) ت -

 ـ .1988مجسع الدكائج كمشبع الفػائج ، د ط ، بيخكت ، -31
  -:المخاجع الثانهية  -ثالثًا :

 الحيجري ، الديج كساؿ -
 0ـ1997، بيخكت ،3العرسة بحث تحميمي في ضػء السشيج القخآني،ط -32

 دمحم الخيذيخي ، -
 ق.1357، بيخكت ،  2أىل البيت في الكتاب كالدشة ، ط -33

 الديج دمحم عمي . العمي ،  -
 ـ.2000، بيخكت ،  1طحجيث الكداء ، -34 

 عبج اليادي ،الفزمي -

 . 2010، بيخكت ،  1أىل البيت دراسة معجسية ديشية لمسرصمح ،ط -35  



  حديح الكساء يف مصادر املدرستني )دراسة حتليلية( 

                م.د. ثائر هادي رسن الُعقيلي                                  

                                                       

 (0202 ايلول) الجالثونالعدد ملحق جملة دراسات تارخيية  

499 

                                                                                                                                                                 

 الذيخ عباس. ،القسي -

 ، شيخاف ، دت. 1مشتيى اآلماؿ ، ط -36
 الكشى كاأللقاب ، د ط ، دمكا ، دت.-37

 


