


                            

تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب اهللا وسنتي 

         
  

 إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب اهللا وسنتي ولن يتفرقا
علي الحوضحتى يردا  

   
        
    

 أن رسول اهللا قال بعد وفاتي  )حاكم شيئينوفي رواية ال( 
  بهما )بفتح الميم والسين أي أخذتم وتعلقتم واعتصمتم(لن تضلوا ما مسكتم 

ذان ال عدول عنهما ،  نبيه  )بالنصب بدل من أمرين(اهللا  فإنهما األصالن الل
وهما ، وال هدي إال منهما والعصمة والنجاة لمن مسك بهما واعتصم بحبلهما 

الئح بين المحق إذا اقتفاهما والمبطل إذا حالهما ال العرفان الواضح والبرهان
فوجوب الرجوع إليهما معلوم من الدين ضرورة لكن القرآن يحصل العلم 

القطعي يقينا وفي السنة تفصيل معروف 
  

  تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب اهللا القرآن وسنتي أي طريقتي
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ولن يتفرقا حتى يردا على ، لمحذوف أي وهما  تاب بدل مما قبله أو خبروك
الحوض قد مر بيانه موضحا بما فيه أنهما األصالن اللذان ال عدول عنهما وال 
هدى إال منهما والعصمة والنجاة لمن تمسك بهما واعتصم بحبلهما وهما الفرقان 

لمبطل إذ خالهما فوجوب الواضح والبرهان الالئح بين المحق إذا اقتفاهما وا
دين بالضرورة لكن القرآن  الرجوع إلى الكتاب والسنة متعين معلوم من ال
يحصل به العلم القطعي يقينا وفي السنة تفصيل معروف والمحصول مبسوط في 

األصول 
          

 
●  ●  ● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEADTOOLS eP
rin

t I
V ev

alu
ati

on

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  

  
 "  " ) ٢: البقرة( . 

      
 

          
   

         ● 
 

              
        

            
       

  
   

 
   

  
         

" .  
     

  

LEADTOOLS eP
rin

t I
V ev

alu
ati

on

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


   
            

   
     

             
             

  
          


●  ●  ● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEADTOOLS eP
rin

t I
V ev

alu
ati

on

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


  

    
   


              

    )١(  
             

 
 "●  " ) ـ ٤١: فصلت  ٤٢(.   

          
             

   

            
 


      

 
    
       

              
  

         
                                              

LEADTOOLS eP
rin

t I
V ev

alu
ati

on

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 
  

  
            

 
            

    
   
            
              

              
    

●  ●  ● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEADTOOLS eP
rin

t I
V ev

alu
ati

on

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1
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 وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به   وأنتم 
 . .تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت 
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●     

     
 إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ولن يتفرقا 

حتى يردا علي الحوض 
  

  
       

 
             

  

 

●  
    

 تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب اهللاأهل بيتي 
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 إني قد تركت فيكم كتاب اهللا وأهل بيتي وإنهما لم يفترقا حتى
يردا علي الحوض 

  إني قد تركت فيكم    كتاب اهللا تعالى وعترتي 
 حتى يردا علي الحوضفانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا  

  
  وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب اهللا فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب

اهللا واستمسكوا به فحث على كتاب اهللا ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم 
 أهل بيتي فقال له اهللا في أهل بيتي أذكركم اهللا في أهل بيتي أذكركم اهللا في

حصين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل 
بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي وآل 

عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤالء حرم الصدقة قال نعم 
     

           
            

    
 

     
            

 
  

  هم التمسك بمحبتهم : قال القارىء ومحافظة ، والمراد باألخذ ب
هم  ماد على مقالتهم ، تهم والعمل برواي، حرمت وهو ال ينافي أخذ ، واالعت

هم :السنة من غيرهم لقوله صلى اهللا عليه وسلم   أصحابي كالنجوم بأي
  اقتديتم اهتديتم

   كتاب اهللا  
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●  ●  ● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
       

               
               

   عن زيد بن أرقم قال لما رجع رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم
عن حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن ثم قال كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم 

ا أكبر من اآلخر كتاب اهللا وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن الثقلين أحدهم
يتفرقا حتى يردا علي الحوض ثم قال إن اهللا موالي وأنا ولي كل مؤمن ثم أخذ بيد علي فقال من كنت 

وليه فهذا وليه اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 
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 ولن يتفرقا كتاب اهللا وسنتيإني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما 

 وأهل بيتي وإنهما لم يفترقا فيكم خليفتين كتاب اهللاإني قد تركت  


  اهللا تعالى الثقلين أحدهما أكبر من اآلخر كتابإني قد تركت فيكم 

 وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا  
 

 
           
      

 
  حوضي    ألبعد من أيلة من عدن    

حوضا كما بين جربا وأذرح      
  كما بين آيلة وصنعاء من اليمن

 كما بين صنعاء والمدينة 

  
        

      
   

 ماؤه أبيض من اللبن      أشد بياضا من الثلج   
  وماؤه أبيض من الورق
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  . . فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول اهللا فقال

 أرأيت لو أن رجال له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم 
 يا رسول اهللا قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم قالوا بلى

  . .على الحوض 
             

           
عليه وسلم ذكر العالمة التي بها يعرف المصطفى صلى اهللا 

أمته من سائر األمم عند ورودهم على الحوض 
  

          
                 

   
 عن أبي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال بينا أنا نائم إذا زمرة

 خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت أين قال إلى النار 
واهللا قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري ثم إذا زمرة 

خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم قلت أين قال إلى النار حتى إذا عرفتهم 
واهللا قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري فال أراه 

  يخلص منهم إال مثل همل النعم
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ضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها وال وي

يتكلم يومئذ إال الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم    
أو الموثق بعمله  فمنهم المؤمن يبقى بعمله أو الموبق بعمله 

ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه ثم يتجلى حتى إذا فرغ اهللا من القضاء بين 
العباد  

  
            

 
بي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال بينا أنا نائم إذا زمرة عن أ

 حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت أين 
واهللا قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري ثم إذا زمرة 

ت أين قال إلى النار حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم قل
واهللا قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري فال أراه 

  يخلص منهم إال مثل همل النعم

         
            

   
ولن يتفرقا كتاب اهللا وسنتي 
وأهل بيتي وإنهما لم يفترقا كتاب اهللا  
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