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:ِقاَل رسوُل اهلل

َمْن ُكنُْت َمْوَلُه، َفَعِلٌّ َمْوَلُه





اإلهداُء
إىل صديِقي وجاِري املرحوم احلاج أيب احلسن نوروزبيكي، القمّي، 
بن عيّل  املؤمنني  أمري  موالي  كنية  مع  اسُمه  اقرتَن  اّلذي   الكشككّي، 

والكبري،  للّصغري  يتواضع  الذي  الّرجل  هلذا  وتقديرًا   ،طالب أيب 
اّلذي قْد ال يتواضع له حّتى رجال األخالق وأهل الورع، وكام عرفُتُه 
خاء املفرط، واإلباء احلاّد، إليك أّيا الّرجُل  بطيب النّفس وكرمها، والسَّ
واحرتامًا،  تقديرًا  املجهود؛  هذا  الّسابُق  العريبُّ  ُيدي جاُرك   ، الفاريسُّ

وشكرًا منه عىل ُحْسِن جواِرَك لُه يف غربتِِه.

نزار املنصورّي
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ِحْيِم ْحِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

مقّدمة املركز

احلمُد هلل ربِّ العاملنَي، ُمِسْيِل الُغدراِن ِمن أهناِر فضِله، وُمسِك الّسامِء واألرِض 
آيِة  رافِع  املعّظم،  ونبيِّه  األكرِم،  رسولِِه  عىل  وسالُمُه  وصالُتُه  بكرِمِه،  تزوال  أْن 
آِل اهللِ ذوي  آلِِه  امُلربم، وعىل  قاِء  الّضاللِة والشَّ ِس راياِت  يوَم ُخم، ومنكِّ الغدير 

الكرِم واملغنِم، الّطّيبنَي الّطاهريَن، وبعد:
ُه أْن حييى حيايت، ويموَت ممايت، ويسكَن جنَّة عدٍن  قال رسوُل اهلل  :َمْن َسّ
، فْلُيَواِل علّيًا ِمْن بعدي، وْلُيواِل وليَُّه، وْليقتِد باألئّمِة ِمْن بعِدي، فإّنم  َغَرَسها ربيِّ
تِي،  بنَي بفضلِهم ِمْن أمَّ عرتيِت، ُخلُِقوا ِمْن طينتِي، ُرزُقوا فهاًم وعلاًم، وويٌل للمكذيِّ

.)1(م اهللُ شفاعتِي القاطعنَي فيهم صلتِي، ل أناَلُ
اإلسالم  تأريخ  يف  املفصلّية  احلوادِث  أبرِز  ِمْن  َحَدثًا  الغدير  حادثُة  ُل  ُتشكِّ
ُملستقبِل البرشّيِة عىل هذِه األرض،  واملسلمنَي، فهي املنهاُج الذي رسمْته الّسامء 
املصالح  إىل  النّاظرة  احلكيمة،  اإلهلّية  والّتعاليم  اخلامتة،  النُّبّوة  هبْدي  تسرَي  كيام 
واملفاسد الّشخصّيِة والنّوعّيِة، فياَلُه ِمْن مراٍم، ويا َلُه ِمْن مشهٍد ما زاَل فيه صوُت  
ُيعيُد صدى  الّذبذبات،  أثري  وَعرْبَ  امللكوت،  ُد يف صفحاِت  يرتدَّ املحّمدّية  النّبّوة 
، وهجري صحراِء نجد واحلجاز الاّلهبة: أَل َمْن ُكنُْت  صوتِِه يف هيجاِء غديِر خمٍّ

)1(  أخرجه احلافظ أبو نعيم يف حلية األولياء: 80/1.
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ُه،  ُهّم واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه، واْنُصْ َمْن َنَصَ مولُه، َفَهَذا علٌّ مولُه، اللَّ
كب. واْخُذْل َمْن َخَذَله)1(، فياَله ِمْن مقاٍم عظيٍم بخبَخ لُه احلّساد، وأحنَوا لُه الرُّ

وما عسانا أْن نسوَق يف هذِه الوجيزِة عْن هذا احلدِث العظيِم، اّلذي رسمْتُه يُد 
ِة اخلامِتة، وقْد انربْت أقالُم الُعظامِء  امء، وصاغُه قلُم الُقدرة، وأجراُه لساُن النُّبوَّ السَّ
انحرُف  الغريِب  ِمَن  ولكْن  جزئّياته،  وصوِغ  دالئِلِه  ترمجِة  يف  وحديثًا-  -قدياًم 

البوصلة:
َرب َحَباَك  الغديِر  َيْوَم  واإلَماَمْهأَيا  ِة  للنُّبوَّ بَِكفٍّ 
َحقٍّ  َكفُّ  لَِطه  َعاٍل  بَِكفيِّ امُلرتَض َشِهُدوا َسنَاَمْهَغدا 
الثُّريــا َفَعـاَنَقِت  نَِظاَمْهفأعالَهـا  الَتَزُموا  اَم  السَّ وُسّكاُن 

أَماَمْهويف األْرِض الَبَخابُخ يف علٍّ َعَقائُرَها  ي  َتْسِ َغَدْت 
ُتنيِّي بألِسنٍَة  دوِر َبَغوا ِحَاَمهفالُكوهــا  ويف ُصميِّ الصُّ
فيهم اهللِ  رسوُل  َكالَمْهفأْصَحَرها  راٍع  الّسام  وجّباُر 
َعليًَّا واَل  ملَِْن  إّن  الَمْهأَل  السَّ فِيِه  أرجِتي  َويلٌّ 
ِمْن ول  َسَقٍر  يف  عاداُه  َكَراَمْهوَمْن  َوَل  َيرجِتيِه  ُمرٍي 
َعليًَّا واَل  ملَِْن  ُنْعاَمً  َعاَمْهَفَيا  الزَّ َنكَِر  ملَِْن  ُبؤَسًا  َوَيا 

نزار  الّدكتور  الباحث  قّدمه  مهمٍّ  عمٍل  بإزاِء  اهللِ-  بفضِل   - هنا  نحُن  وها 
أال  حمّددٍة،  جغرافّيٍة  ناحيٍة  ِمْن  ولكْن  املهّمة،  الواقعة  هذه  فيه  مرتمِجًا  املنصورّي 
قارب  ما  أو  الغدير)احلادثة(،  حديث  ُطرِق  ِمْن  َوَرَد  ما  مبّينًا  )البصة(،  وهي 
هذا النّص من بيان رسول اهلل صىّل اهللُ عليه وآله وسّلم، يف مواطَن خمتلفة، مّْن 
ضمَن  س  وتكرٍّ تراثِها  ِمْن  َنَضَح  مّا  مجلًة  مستعرضًا  وكذا  البصة،  أعالم  روْته 

)1( املناقب، للموّفق اخلوارزمّي: ص7، وُتنظر مصادُر كتابِنا هذا. 
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أو غري  أو مؤّلفاٍت،  املهّمة يف مسرية اإلسالم واملسلمنَي، من شعٍر  الواقعة  هذِه 
الباحِث يف حماولة إبراز تراِث هذه املدينة املغّيب،  ِمَن  التفاتٌة مهّمٌة  ذلَك، وهذه 
أقالُم األهواء عنها،  العصبّياُت، وكتبْته  إليها، مّا ساقْته  الّضّيقة  النّظرة  وحماكمِة 
مّا ُيايف الواقع كثريًا، فهو بحقٍّ يستحقُّ الّتقدير واالمتنان عىل عنايتِِه ونظِرِه إىل 
تراِث مدينتِِه، وهذا الكتاُب ُيعدُّ عطفًا عىل كتابِِه الّسابِق الذي َصَدَر –أيضًا- عْن 
ثيها(، مّتبعًا الّطريقَة نفَسها  مركِزنا بعنوان: )حديُث الّطرِي ِمْن رواِة البصِة وحُمدِّ
فالباحث  املوضوع،  تقتضيه طبيعُة  الذي  الفارِق  بعِض  مَع  ْصِد،  والرَّ البحِث  يف 
يف هذا الكتاِب قاَم بجمِع النّصوِص املختلفِة وبّوهبا ضمن ثامنيِة أبواب، خمتلفِة 
العناوين؛ لتستوعَب النّظر إىل هذه احلادثة، ومَع مالحظِة اجلهِد املبذوِل والتتّبع 
قْد  األبواب،  تِلُكم  ضمن  تدخُل  كثريًة  عّيناٍت  هناك  أّن  يف  شكَّ  فال  لُدْنه،  ِمْن 
الّطريِق  باكورَة  العمُل  هذا  يكوَن  أْن  بأَس  فال  عنه،  وُسرتْت  الباحَث  جتاوزْت 

للّتتّمِة واالستدراك، ومها باباِن عرَفُهام الّتأليُف العريبُّ منُذ عصوِرِه األوىل. 
لقْد جرينا  يف هذا الكتاِب –كعادتِنا- فياَم تقّدَم ِمْن إصداراتِنا، بقراءِة الكتاِب 
إلخراِجِه  مقّدمًة  أشعاٍر،  ِمْن  فيه  َوَرَد  ما  وضْبط  وتدقيِقِه،  ومراجعتِِه  وتقويِمِه، 
َقنا خلدمِة تراِث  ُيوفِّ أْن   - الباري -عزَّ وجلَّ َيروُق قّراَءنا الكراَم، داعنَي  إخراَجًا 
مدينتِنا، وأْن ُيديَم علينا نعمَة الواليِة مَلْن َفَرَض علينا طاعَتُهم إّنُه ويلُّ ذلك وموالُه، 

وآخُر دعوانا أِن احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي.
          البصة الفيحاء/ مركز تراث البصة
           ذو احلّجة 1438هـ - أيلول 2017م
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مقّدمة

ماعساين أْن أقوَل يف مقّدمتي هلذا البحث، بعدما سّطر العاّلمُة العبقريُّ األمينيُّ 
كلَّ يشٍء يف موسوعته الغدير يف الكتاب والّسنّة واألدب؛ لذا، فكلُّ ما أنا ذاكره 
هنا هو ِمن مقّدمة كتابه، وكذلك من مقّدمة بحث أستاذنا العاّلمة املرحوم السّيد 

؛ احرتامًا وتقديرًا هلام. اِث اإلسالميِّ عبد العزيز الطباطبائّي الغديُر يف الرتُّ
كثرٍي  ابتنى عليها -وعىل  مّلا  القضايا؛  تلك  أهّم  ُخّم هي من  واقعة غدير  إّن 
من احلجج الّدامغة- مذهب املقتّصنَي أثَر آل الّرسول صلوات اهلل عليهم، وهم 
معدودوَن باملاليني، وفيهم الِعلم والّسؤدد، واحلكامء، والعلامء، واألماثل، ونوابغ 
يف علوم األوائل واألواخر، وامللوك، والّساسة، واألمراء، والقادة، واألدب اجلّم، 
خ منهم، فِمن واجبه أْن  ، فإْن يكْن املؤرِّ والفضل الكثار، وكتب قّيمة يف كلِّ فنٍّ
ُيفيض عىل أّمته نبأ بدء دعوته، وإْن يكن ِمن غريهم، فال يعدوه أْن يذكرها بسيطة 
عندما يرسد تأريخ أّمة كبرية كهذه، أو ُيشفعها بام يرتئيه حول القضّية من غميزٍة 
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يف الّداللة، إْن كان مزيج نفسه النّزول عىل حكم العاطفة، وما هنالك ِمن نعراٍت 
طائفّيٍة، عىل حني أّنه ال يتسنّى له غمز يف سندها، فإّن ما ناء به نبّي اإلسالم يوم 
مؤّداه؛  يف  اختلفوا  وإْن  اثنان،  فيه  خيتلف  ملْ  حديثه  ُمفاد  إىل  الّدعوة  من  الغدير 
املؤّرخنَي...  أئّمة  البصري، فذكرها من  النّابه  ألغراض وشوائب غري خافية عىل 
]وذكر العاّلمة الكثريمنهم، وكذلك من أئّمة احلديث، ومثلهم من أئّمة التفسري 

.)1(]والتأريخ
قلُت: ومّلا وجدُت اإلخفاء والتعتيم الذي حصل لدور البصة يف إظهار هذه 
التمّرد عىل  الّدور العظيم هلا، وإيّن أرى  الّتارخيّية، رشعُت إلظهار ذلك  القضّية 
يوِم الغدير كتمّرد الّشيطاِن الّلعنِي ِمَن الّسجود آلدم حسدًا منه، فحسُدوا الّرجَل 
بام ملْ يناُلوا، وما كان ُيراُد مْن قوِل قائلهم: بٍخ بٍخ لك يابن أيب طالٍب، هو فخ 
فخ لك يا بن أيب طالٍب، وهذا الذي حصل من فخِّ الّسقيفة، ذلك اليوم األسود 
النُّبّوة واخلالفة  فيه، وقوله: الجتتمُع  لدعابٍة  للخالفة  املشؤوم، وقوله: اليصلح 
يف بيٍت واحٍد، و...، حّتى وصل الّتحريف إىل أقواِل علامء الّلغة من البصّينَي، 

كتحريف قول ابن ُدريد حمّمد بن احلسن الُعاميّن، البصّي )ت #321()2(:
فيه رسوُل اهلل، خطيبًا  قام  الذي  املوضع  ُخّم معروف، وهو  غديُر  قال: 

)1( الغدير: 25/2، والّطبعة القديمة: 5/1.
بكر األسدّي، وقيل:  أبو  ُدريد،  بن  بن سعيد  اهلل  بن عبد  بن عيّل  بن احلسن  )2( هو: حمّمد 
األزدّي الُعاميّن، البصّي، قال احلّر العاميّل: ابن ُدريد: عاملٌ فاضٌل، أديٌب، شاعٌر. وعّده ابن 
شهر آشوب من شعراء أهل البيت  املجاهريَن. وقال العاّلمة اخلوئّي: إهّنم تكّلموا 

فيه –يعني العاّمة- بالّتشّيع. ُينظر: النُّصة لشيعة البصة: ص443، رقم713.
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.)1(بفضل أمري املؤمننَي عيلِّ بن أيب طالب
ويقول العاّلمة األمينّي: كذا يف املطبوع من اجلمهرة، وقْد حكى عنه ابن شهر 
ه:  نصُّ ما  اجلمهرة  من  املخطوطة  النّسخ  من  املتقادمة  العصور  يف  وغريه  آشوب 
، أهـ، وقْد حّرفْته يُد  غدير خم: هو املوضع الذي نّص النبّي فيها عىل عيلٍّ

.)2(الّطبع األمينة
عن  البصة  علامء  مصنّفات  من  إلينا  يصل  ملْ  والتعتيم  اإلخفاء  ذلك  ونتيجة 
العزيز  عبد  األستاذ  مقّدمة  من  ذلك  مقتبسًا  سأذُكُرُه-  -كام  القليل  إاّل  الغدير 

الّطباطبائّي -أعىل اهلل مقامه-؛ إْذ يقول:
نشأة  بداية  ومنُذ  الّثاين،  القرن  منُذ  بدأ  الغدير  يف  التأليف  أّن  يأيت  مّا  يظهر 
الّتأليف، واستمّر حّتى اليوم، وكان يف القرون املاضية كغريه من املوضوعات بني 

جزر ومّد، وإخفاق وازدهار.
فرتى يف القرن الّثاين: كتابًا واحدًا.

ويف القرن الّثالث: كتابني.
ويف القرن الّرابع: عرشة كتب.

ويف القرن اخلامس: مخسة عرش كتابًا.
ويف القرن الّسادس: كتابًا واحدًا.

ويف القرن الّسابع: كتابني.
ويف القرن الّثامن: كتابًا واحدًا.
ويف القرن الّتاسع: كتابًا واحدًا.

)1( اجلمهرة: 108/1.
)2( الغدير: 20/2، والّطبعة القديمة: 8/1.
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ويف القرن العارش: كتابني.
ويف القرن احلادي عرش: كتابني.

ويف القرن الّثاين عرش:  ثامنية كتب.
ويف القرن الّثالث عرش: أربعة كتب.

ويف القرن الّرابع عرش: اثنان وسبعوَن كتابًا.
ويف القرن اخلامس عرش: ثالثٌة وأربعوَن كتابًا.

ُثّم أّن يف كتب الغدير ما هو يف جمّلد واحد، وما هو يف جمّلدين، كحديث الغدير 
من موسوعة عبقات األنوار، وكتاب زاد املسري إىل حّق الغدير، وترمجة الغدير إىل 

األُردوّية، وكتاب عىل ضفاف الغدير.
الّطربّي صاحب  الوالية أليب جعفر  أكثر من ذلك، ككتاب  ما هو يف  ومنها 
الّتاريخ والّتفسري، وقال الّذهبّي: رأيُت جمّلدًا من طرق هذا احلديث البن جرير، 

.)1(فاندهشُت له ولكثرة تلك الّطرق
املقام يف لندن  الغدير  ومنها ما هو يف ثالث جمّلدات، كمحارضات مهرجان 
اهلل  وّفق  للّطبع،  جاهزان  ومها  جمّلدان،  وبقي  جمّلد،  منها  طبع  )سنة#1410(، 

العاملنَي عىل ذلك.
تعريب  وهو  األنوار،  عبقات  كخالصة  جمّلدات،  أربعة  يف  هو  ما  ومنها 
وتلخيص املوسوعة القّيمة الّضخمة كتاب عبقات األنوار يف إثبات إمامة األئّمة 
حول  قّيمة  بحوث  منه  وجمّلدان  الغدير،  حديث  أسناد  يف  جمّلدان   األطهار

داللة احلديث ومصادره وتوثيقها.

)1( تذكرة احلّفاظ: 201/2.
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كتاب  من  الغدير  بحديث  اخلاّص  كالقسم  جمّلدات،  عرشة  يف  هو  ما  ومنها 
عبقات األنوار، طبعة قم احلروفّية )سنة 1412#(، حتقيق وختريج وتعليق اخلطيب 
البارع واملتتّبع الفاضل الّشيخ غالم رضا موالنا الربوجردّي -دام فضله-، فقْد 
صدر يف عرشة جمّلدات، مخسة منها حول أسناد احلديث ومصادره، ومخسة حول 

. داللة احلديث عىل استخالف أمري املؤمنني
ومنها ما هو يف أكثر من عرشة أجزاء، ككتاب الغدير لشيخنا احلّجة العاّلمة 
األمينّي، املوسوعة القّيمة اخلالدة املنقطعة النّظري، التي هي معجزة العص، 

ومن حسنات الّدهر.
ومبيَّضة،  دة  مسوَّ بني  الباقي  وبقي  جزًء،  عرش  أحد    حياته  يف  منه  ُطبع 
يقوم  َمن  وفضله  بلطفه  سبحانه  اهلل  قّيض  إنجازه،  دون  واألجل  املرض  وحاَل 
هبذا العبء الّثقيل املضني، وحيّقق آمال شيخنا املؤّلف  يف إخراج بقّية أجزاء 

الكتاب، وحُييي جهوده اجلّبارة، املجّمدة منذ وفاته قّدس اهلل نفسه.
ومنها ما هو يف أكثر من ذلك، كام حيكى عن أيب املعايل اجلوينّي إمام احلرمني، 
يد  يف  بغداد  يف  جمّلدًا  رأيُت  ويقول:  يتعّجب،  كان  أّنه   ،)#478 )سنة  املتوىف 
صّحاف، وفيه روايات خرب غدير خّم، مكتوبًا عليه املجّلدة الّثامنة والعرشون من 

طرق قوله:َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه، ويتُلوه املجّلد الّتاسع والعرشون.
ثّم أّن يف املؤّلفني َمن له كتابان يف الغدير، كالّشيخ املفيد، وأيب الفتح الكراجكّي، 
د هذه األوراق له يف الغدير هذا  والّسّيد سبط حسن اجلائيّس، وهذا الفقري)1( مسوِّ

الكتاب، وله عىل ضفاف الغدير.

. 1( هو: الّسّيد عبد العزيز الّطباطبائّي(
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مرّوج  اخلراسايّن،  الكرمايّن  أصغر  عيّل  كالّشيخ  كتب،  ثالثة  له  َمْن  وفيهم 
الرّشيعة.

كام ُيوجد يف الكتب ما اشرتَك فيه مؤّلفان، ككتاب أسناد حديث الغدير، وما 
اشرتك يف تأليفه ثالثة، ككتاب عىل ضفاف الغدير، وترمجةكتاب الغدير لشيخنا 
احلّجة العاّلمة األمينّي ، فقْد اشرتك يف ترمجتِه إىل الفارسّية ثالثة من أشباله 

-وّفقهم اهلل وأخذ بنارصهم-.
كتاب  وترمجة  تاريخ  فراز(  )حساسرتين  ككتاب  مجاعة،  عمل  هو  ما  وفيها 
وحمارضات  تراثنا،  جمّلة  من  اخلامس  والعدد  األمينّي،  العاّلمة  لشيخنا  الغدير 

مهرجان الغدير املقام يف لندن.
منها  و)104(  خمطوط،  منها  و)24(  مفقود،  منها   )35( الكتب  هذه  أّن  ثّم 

مطبوع.
بالفارسّية، و)21( منها  العربّية، و)61( منها  بالّلغة  وأيضًا )83( كتابًا منها 

باألُردوّية، وكّلها نثر إاّل تسعة منها، فهي منظومات.
واملؤّلفون )41( منهم من العرب، أّوهلم اخلليل بن أمحد صاحب كتاب العني، 
و)25(  الّتاريخ،  صاحب  الّطربّي،  جعفر  أبو  أّوهلم  الفرس،  من  منهم  و)84( 

منهم هنود وباكستانّيون، أّوهلم صاحب العبقات.
الّرازيايّن،  وهناك تركامينٌّ واحٌد، وهو الّذهبّي، وكرديٌّ واحٌد، وهو العراقّي 

وعددنامها يف املؤّلفني العرب!
واملؤّلفون -أيضًا- ثالثة وسّتون، منهم معارصوَن أحياء -حفظهم اهلل ومّد يف 

عمرهم-، والبقّية أموات.
واإلحصائّيُة األخريُة، أّن املؤّلفنَي املذكوريَن )129( مؤّلفًا منهم من الّشيعة، 
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و)12( منهم سنّيون، ومخسة منهم إسامعيلّيون، وفيهم زيدّيان، ومسيحيٌّ واحٌد 
.)1(وهو بولس سالمة

فهنا أقول: بٍخ بٍخ لِك أيّتها البصة، فعندما علمُت أّن أّوَل َمن أّلف وكتب يف 
الغدير من العرب هم أبناؤك، فلْم يكتب يف الغدير خالل القرن الّثاين سوى ما 
، فقلُت متفاخرًا: أين أخُتِك أيّتها البصة من هذا العمل العظيم؟ كتَبُه الفراهيديُّ

املوؤّلفون:

، البصيُّ )ت#170(. 1- عبقريُّ البصة الفراهيديُّ
األزدّي،  املهّلبّي،  بالل  بن  عيّل  فيها،  الّشيعِة  وفقيه  البصة،  أهل  شيخ   –2

البصّي )ت #413(.
3– العاّلمة حمّمد رضا بن طاهر فرج اهلل احللفّي، البصّي )ت#1386(.

4– عّباس بن رشيد الّربيعّي، البصّي-حفظه اهلل- )معارص(.
5– نزار بن عيّل املنصورّي، البصّي )معارص( مؤّلف هذا الكتاب.

6- عبد الّزهرة عثامن حمّمد، املشتهر بـ)عّز الّدين سليم(.
7- حسن كاظم خليفة.

الّشيعة)%3(،  أّلفته  ما  جمموع  من  الغدير  يف  البصة  أهل  أّلفه  ما  نسبة  فكان 
ونسبتها مّا أّلفه العرب يف الغدير)%12(.

الب�شرُة وم�شكلُة الّت�أليف

لسهولِة  كثريٍة؛  بمصاعَب  للباحِث  يتسبَُّب  البصة  إىل  االنتساُب 
كتِب  يف  البحث  عند  خاّصة  النَّْسخ،  عنَد  غريه  إىل  )البصّي(  لفِظ  تصحيِف 

. اث اإلسالمّي، للّسّيد عبد العزيز الّطباطبائّي )1( مقّدمة الغدير يف الرتُّ
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،)2(نصّي و   ،)1(بصّي بني:  اللَّفظ  يف  التصحيُف  يقُع  ما  فكثريًا  جال،   الرِّ
 و مصّي و ُبصى)3(، و نرضّي. وكنُت أبحث عّدة أّيام ألجد ترمجة رجل، 
، وإليك بعض  أو ألحصل عىل ضبط اسمه الّصحيح، بصيٌّ أْم نصيٌّ أم مصيٌّ

األمثلة:
ُعمر بن سعيد، البصّي:

قال ابن األثري: أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا محزة بن العّباس العلوّي أبو 
حمّمد، أخربنا أبو بكر، أمحد بن الفضل الباطرقايّن، أخربنا أبو مسلم عبد الّرمحن 
ابن حمّمد بن إبراهيم بن شهدل املدينّي، أخربنا أبو العّباس أمحد بن حمّمد بن سعيد 
ابن عقدة، حّدثنا عبد اهلل بن إبراهيم بن قتيبة، أخربنا احلسن بن زياد بن عمر، 
أخربنا عمر بن سعيد البصّي، عن عمر بن عبد اهلل بن يعىل بن مّرة، عن أبيه، 
عن جّده يعىل بن مّرة، قال: سمعُت رسول اهلل يقول: َمْن ُكنُْت َمولُه، َفَعلٌّ 

.ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه َمولُه، اللَّ
 ،الكوفة نشد النّاس: َمن سِمَع ذلك من رسول اهلل  قال: فلاّم قدم عيلٌّ

البصة  هلا:  ُيقال  مدينة  املغرب  ويف  العراق،  بأرض  املشهورة  البصة  مدينة  إىل  نسبة   )1(
رأيُتها سنة ثامن وسبعني  ابن حوقل:  قال  كانْت فخربْت،  وس األقىص،  السُّ -أيضًا-، قرب 

وثالث مائة، ويف غريب بغداد باب البصة حمّلة معروفة. ُينظر: توضيح املشتبه: 303/1.
)2( قال الّذهبّي: النّصّي، بالنّون نسبة إىل بطنني، أحدمها: نص بن معاوية بن بكر بن هوزان.
،303/1 املشتبه:  توضيح  ببغداد.  النّصّية  حمّلة  إىل  نسبة  وكذلك  قعني،  بن  نص   والّثاين: 

و 305.
)3( ُبصى:قال الّذهبّي: البلدة املعروفة القديمة بالّشام، وهي قصبة حوران من أعامل دمشق.

وُبصى بغداد، قرية دون ُعْكرَبا عىل مسري يوم من بغداد. توضيح املشتبه: 301/1.
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.)1(فأنشد له بضعة عرش رجاًل، منهم: يزيد، أو زيد بن رشاحيل، األنصارّي
بام أّن عمر بن سعيد البصّي يروي حديث الغدير، إذن هو من رشط كتابنا، 

ولكّن الّتصحيفات التي حصلْت يف نسبته إىل البصة جعلتني ُأعرض عنه.
)2(، وابن أيب حاتم)3(: عمر بن سعد النّصّي. وقال البخاريُّ

: عمر بن سعد البصّي)4(. يُّ وقال املزِّ
ي نسباُه إىل البصة. فالحظ أّن ابَن األثري، واملزِّ

: عمرو بن سعيد البصّي)5(. وقال األمينيُّ
وانظر الّتحريف يف رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد، سواء يف الّطباعة أم 

حتريف األيادي امُلْغِرَضة، يقول:
املؤمنني عيّل بن أيب طالب-  أمري  بيعته  بايعه األشرت -يعني  َمن  أّوُل  وقيل: 
أْن قال: ثمَّ قام  يَد عيّل... إىل  ألقى مخيصة كانْت عليه، واخرتَط سيفه، وجَذَب 

.)6(البصّيوَن أّوهلم عبد الّرمحن بن عديس البلوّي، فبايُعوا
قلُت: عبد الّرمحن بن عديس بن عمرو البلوّي، له صحبة، شهد فتح مص، 
إىل  التي سارْت من مص  اخليل  رئيس  كان  ثّم  الفرسان،  واختّط هبا، وكان من 

عثامن يف الفتنة، سجنه معاوية بفلسطني، وُقتل )سنة #36()7(.

)1( ُأسد الغابة: 198/2، رقم1845.
)2( التأريخ الكبري: 19/6، رقم8089.

)3( اجلرح والتعديل: 139/6، رقم9844.
)4( هتذيب الكامل: 107/14، ترمجة عمر بن عبد اهلل بن يعىل بن مّرة.

)5( الغدير: 371/2، والّطبعة القديمة: 182/1.

)6( رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد: 246/4.
)7( ُينظر: اإلصابة: 351/3، رقم5163.
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انظر التحريف، بدل )قام املصّيون(، )قام البصّيون(، ومثل هذه الّتحريفات 
والّتصحيفات يف كتب الّرجال كثرية، خاّصة يف الكتب األربعة)1(، التي مْل يعتَن 
، وقْد سّجلُت مالحظايت عليها، وأحتفُظ هبا يف  هبا، وهبا حاجة إىل بحٍث مستقلٍّ

مكتبتي.
ُنْصة  يف  البصُة  وكتاب   ،البصة لشيعة  كتابالنّصُة  يل  صدَر  أْن  ومنُذ 
 ،النّظرة لتصانيف شيعة البصة دة كتايب اإلمام احُلسني، وانتهيُت من مسوَّ
ي كتايب هذا البصُة  ثيها، رغبُت يف أْن اسمِّ وحديُث الّطري مْن رواة البصة وحمديِّ
يف ُنْصة الغدير وهو: يشتمل عىل مقّدمة وثامنية فصول وخامتة، وسوف ُيشاهد 
القارئ الكريم الّتكرار يف األحاديث، فهذا ليس بتكرار، وإّنام ُطُرق رواِة حديِث 

الغديِر، خاّصة ما نقلناه من تاريخ دمشق البن عساكر الّدمشقّي.
قال ابن عساكر:أخربنا أبو املعايل عبد اهلل بن أمحد بن حمّمد، احللوايّن، أنا أبو بكر 
 ابن خلف، أنا احلاكم أبو عبد اهلل، نا أبو بكر حمّمد بن عبد اهلل احلفيد، نا احلسني بن

جعفر القريّش، نا العالء بن عمرو احلنفّي، نا أّيوب بن مدرك، عن مكحول، عن 
. أيب أمامة، قال: ملا آخى رسول اهلل بني النّاس آخى بينه وبني عيلٍّ

مشايخ  وكان  اإلسناد:  هبذا  إاّل  مكحول  حديث  ِمن  نكتبه  ملْ  احلاكم:  قال 
.)2(الكوفة ُيعجُبهم أْن يدوا احلديث يف الفضائل من رواية أهل الّشام

البصة؛  أهِل   من رواية  البيت  أهل  أْن أرى فضائل  ُيعجُبني  قلُت: وأنا 
أعني: علامء احلديث من علامء العاّمة بالبصة، ومنُذ عام )1419#( بدأُت بكتابة 
اخلامس  القرن  إىل  األّول  القرن  من  البصة  رواة  من    البيت  أهل  فضائل 

)1( الكايف، وَمن الحيرضه الفقيه، والّتهذيب، واالستبصار.
)2( تأريخ دمشق: 40/45.
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اهلجرّي، وكان هذا عميل:
1– حديُث الكساء.
2– حديُث املؤآخاة.

.علٌّ منّي وأَنا منُه 3– حديُث
4– حديُث سّد األبواب.

5– حديُث أّول َمن أسلم.
6– حديُث الّطري، احلمُد هللِ لقْد تّم طبُعُه)1(.

7– حديُث الغدير، تّم بحمِد اهلل)2(.
8– حديُث الّثقلني.
9– حديُث املنزلة.

10– حديُث الّراية.
11– حديُث الّسفينة.

َمْن  كلَّ  عدْدنا  هذا  كتابِنا  يف  أّننا  األّوُل:  األمُر  بأمريِن،  َه  ُننَوِّ أْن  هنا-  ونودُّ- 
خي  مؤرِّ عنَد  مّتبٌع  مبدٌأ  وهذا  بصّيًا،  قليلة-  ولو   - مّدًة  وسَكنَها  البصَة  نزَل 
األنساب، ُينظر –مثاًل- النّووي يف هتذيب األسامء والّلغات؛ إْذ َنَقَل أّنه إذا أقاَم 
التي  الرّتمجة  إليه)3(، فضاًل عْن ذلك فإنَّ مصادَر  بلٍد أربَع سنني ُنسَب  إنساٌن يف 
ّي، وتأريخ اإلسالم  اعتمدناها ُتشري إىل بصّية املرتَجم له، كتهذيب الكامل للمزِّ

يف  واإلنسانّية  اإلسالمّية  املعارف  شؤون  لقسم  الّتابع  البصة(،  تراث  )مركز  عن  ُطبع   )1(
العتبة العّباسّية املقّدسة، سنة 1436#-2015م.

)2( وهو هذا الكتاب.
العلامء  رشكة  نرش:  676هـ(،  )ت  النّووّي  رشف  بن  ليحيى  والّلغات،  األسامء  هتذيب   )3(

بمساعدة إدارة الطباعة املنريّية، )د.ت(: ق1، ج1، ص14.



الغدير بوصفها  كتابنا هذا غّلبنا حادثَة  أّننا يف  الّثاين:  للّذهبّي، وغريمها، واألمُر 
نّصًا مشهودًا، وجعلناها ُعنوانًا لكتابنا، مَع أّنا أورْدنا نصوصًا باأللفاِظ نفِسها، أو 
ما ُيقارهُبا، ولكنّها وردْت عن النّبّي األكرم صىل اهلل عليه وآله يف مناسباٍت خمتلفٍة؛ 

ولوحدِة الّداللِة واملضمون أوردناها ضمن عنواٍن واحٍد وهو نصُّ الغدير.

كلمٌة اأخريٌة

وددُت إلفاَت نظر القارئ الكريم إىل اجلهد والوقت املبذوَلنْيِ يف هذا الكتاب، 
ٍر للعمل، ال باحث عن العثرات، فإّن لكلِّ فرٍس  وأْن ينظَر هلام نظرَة باحٍث ومقدِّ
والقّراء  للعلامء  مسبقًا  اعتذاري  ُأقّدم  لذا  أخطاء؛  ِمن  خيُلو  عمٍل  ِمن  وما  كبوة، 

الكرام، واحلمُد هللِ ربِّ العاملنَي.
         نزار املنصورّي

                   7/ذي احلّجة/1436#      2015/9/21م
                                                                                                      كربالء
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)- روايُة عمران بن ح�شني )ت52هـ)))).

قاضيًا  كان  الكعبّي،  اخلزاعّي،  أبونجيد،  خلف،  بن  ُعبيد  بن  حصني  بن  عمران  هو:   )1(
بالبصة، ثّم استعفى، وكان من فضالء الّصحابة وفقهائهم، يقول عنه أهل البصة: إّنه كان 
يرى احلََفَظة، وقال حمّمد بن سريين: أفضُل َمْن َنَزَل البصة من أصحاب رسول اهللعمران 
األصبهايّن  نعيم  أبو  وقال  ومخسني.  اثنتني  سنة  هبا  ومات  البصة  سكن  و...  حصني  ابن 
وقال: حّدثني  الّدعوة،  كان جماب  رقم 2204:  الّصحابة: 478/3،  معرفة  )ت430#( يف 
سليامن بن أمحد وحمّمد بن عيّل بن مسلم، قاال: حّدثنا أبو مسلم الكيّش، ثنا أبو نجيد عمران 
ابن خالد بن طليق الرّضير، عن أبيه عن جّده، قال:رأيُت عمران بن حصني حيّد النّظرإىل عيّل، 

.عبادٌة  فقيَل له، فقال: سمعُت رسوَل اهلل يقول: النّظُر إل علٍّ
ِف ْبِن َعْبِد اهللِ  َثنَا َسِعيٌد َعْن َقَتاَدَة َعْن ُمَطرِّ ُد ْبُن َجْعَفر،ٍ َحدَّ َثنَا حُمَمَّ وقال أمحد بن حنبل: َحدَّ
َلَعلَّ  بَِأَحاِديَث  ُثَك  ُأَحدِّ ُكنُْت  إيِنِّ  َفَقاَل يِل:  َفَأَتْيُتُه،  َمَرِضِه  ْبُن ُحَصنْيٍ يِف  إيَِلَّ ِعْمَراُن  َبَعَث  َقاَل: 
، َوإِْن ِمتُّ  ، َفإِْن ِعْشُت َفاْكُتْم َعيَلَّ ُم َعيَلَّ ُه َكاَن ُيَسلِّ اهللَ َتَباَرَك َوَتَعاىَل َينَْفُعَك هِبَا َبْعِدي، َواْعَلْم َأنَّ
ٍة َوُعْمَرٍة، ُثمَّ مَلْ َينِْزْل فِيَها ِكَتاٌب َومَلْ  ْث إِْن ِشْئَت، َواْعَلْم َأنَّ َرُسوَل اهللِ َقْد مَجََع َبنْيَ َحجَّ َفَحدِّ

، َقاَل َرُجٌل فِيَها بَِرْأِيِه َما َشاَء. املسند: 52/15، رقم19727. َينَْه َعنَْها النَّبِيُّ
ٍف، َقاَل: َقاَل يِل ِعْمَراُن  َنا َمْعَمٌر َعْن َقَتاَدَة َعْن ُمَطرِّ اِق، َأْخرَبَ زَّ َثنَا َعْبُد الرَّ وقال -أيضًا-: َحدَّ

ْث هِبِاَم َحتَّى َأُموَت. املسند: 53/15، رقم19728. دِّ : َفَذَكَر ِمْثَلُه، َوَقاَل: اَل حُتَ ْبُن ُحَصنْيٍ
ٍف، َقاَل: َقاَل  اٌم َعْن َقَتاَدَة َعْن ُمَطرِّ اُن امْلَْعنَى، َقااَل: َثنَا مَهَّ َثنَا َعفَّ َثنَا هَبٌْز، َوَحدَّ وقال -أيضًا-: َحدَّ
اُن: َوَنَزَل فِيِه اْلُقْرآُن،  : مَتَتَّْعنَا َمَع َرُسوِل اهللِ َوُأْنِزَل فِيَها اْلُقْرآُن، َقاَل َعفَّ ِعْمَراُن ْبُن ُحَصنْيٍ
ٌء، َقاَل َرُجٌل بَِرْأِيِه َما َشاَء. املسند: 55/15،  َفاَمَت َرُسوُل اهللِ َومَلْ َينَْه َعنَْها َومَلْ َينَْسْخَها يَشْ
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)سنة#52(  املتوىّف  اخلزاعّي،  حصني،  بن  عمران  ُنجيد،  أبو   : األمينيُّ قال 
.)1(بالبصة

وقال-أيضًا-: أخرج احلديث عنه ابن ُعقدة يف حديث الوالية)2(، واملولوّي 
.)4()3(حمّمد سامل البخارّي، نقاًل عن احلافظ الرّتمذّي

 )6(املطالب أسنى  اجلزرّي يف  الّدين  اخلوارزمّي)5(، وشمس  اخلطيب  وعّده 
.)7(مّن روى حديث الغدير من الّصحابة

قلُت: احلديث الذي نقله الرّتمذّي سبقه بنقله أمحد بن حنبل يف مسنده، وهذا 

رقم 19736.
 ، َثنَا َأُبو َرَجاٍء َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ َثنَا ِعْمَراُن اْلَقِصرُي، َحدَّ َثنَا حَيَْيى، َحدَّ وقال -أيضًا-: َحدَّ
َفَلْم َتنِْزْل آَيٌة   ،َِتَباَرَك َوَتَعاىَل، َوَعِمْلنَا هِبَا َمَع َرُسوِل اهلل امْلُْتَعِة يِف ِكَتاِب اهللِ  َنَزَلْت آَيُة  َقاَل: 

 َحتَّى َمات. املسند: 73/15، رقم19793. َتنَْسُخَها، َومَلْ َينَْه َعنَْها النَّبِيُّ
)1( الغدير: 137/2، رقم 91، يف باب رواة حديث الغدير من الّصحابة.

)2( حديث الوالية: 33، رقم 40.
 .3( سنن الرّتمذّي: 590/5، ح 3712 يف الفضائل، فضائل عيلِّ بن أيب طالب(

)4( الغدير: 137/2، رقم 91.
.48/1 :5( ُينظر: مقتل اإلمام احُلسني(

)6( ُينظر: أسنى املطالب: ص 48، عن كتاب الغدير: 137/2. 
ُيسّمى  آخر  كتاٍب  يف  احلوت  حمّمد  بن  درويش  بن  حمّمد  -أيضًا-  ذكره  احلديث  هذا  قلُت: 
أسنى املطالب يف أحاديث خمتلف املراتب 285، رقم 1479، قال: حديث َمْن ُكنُْت مولُه، 
َفَعلٌّ مولُه، رواه أصحاب الّسنن غري أيب داوود، ورواه أمحد وصّححوه، وُروي بلفظَمْن 

ُكنُْت وليَُّه، َفَعلٌّ وليُُّه رواه أمحد، والنّسائّي، واحلاكم وصّححه.
)7( وأخرجه عنه الّذهبّي يف كتاب الغدير: ح103، وابن كثري يف تأرخيه: 344/7، عن أمحد 
وأيب يعىل، وعّده الّشهاب اإليّي يف توضيح الّدالئل: ق 197/ب من الّصحابة الذين روي 

عنهم حديث الغدير.
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ه: نصُّ
َوَهَذا  امْلَْعنَى،  اُن  َوَعفَّ اِق  زَّ الرَّ َعْبُد  َثنَا  َحدَّ حنبل)ت#241(:  بن  أحد  قال 
ْشُك)1(،  الرِّ َيِزيُد  َثنِي  َحدَّ َقاَل:  ُسَلْياَمَن،  ْبُن  َجْعَفُر  َثنَا  َقااَل:  اِق،  زَّ الرَّ َعْبِد  َحِديُث 
ًة  يَّ ، َقاَل:َبَعَث َرُسوُل اهللِ َسِ ِف اْبِن َعْبِد اهللِ، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ َعْن ُمَطرِّ
اُن:  َر َعَلْيِهْم َعيِلَّ ْبَن َأيِب َطالٍِب ، َفَأْحَدَث َشْيًئا يِف َسَفِرِه، َفَتَعاَهَد، َقاَل َعفَّ َوَأمَّ
ٍد َأْن َيْذُكُروا َأْمَرُه لَِرُسوِل اهللِ، َقاَل ِعْمَراُن:  َفَتَعاَقَد َأْرَبَعٌة ِمْن َأْصَحاِب حُمَمَّ
َعَلْيِه،  َفَدَخُلوا  َقاَل:  َعَلْيِه،  ْمنَا  َفَسلَّ  ،ِبَِرُسوِل اهلل َبَدْأَنا  َسَفٍر  ِمْن  َقِدْمنَا  إَِذا  َوُكنَّا 
َفَقاَم َرُجٌل ِمنُْهْم َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنَّ َعِلّيًا َفَعَل َكَذا َوَكَذا، َفَأْعَرَض َعنُْه، ُثمَّ َقاَم 
الثَّايِن، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ إِنَّ َعِلّيًا َفَعَل َكَذا َوَكَذا، َفَأْعَرَض َعنُْه، ُثمَّ َقاَم الثَّالُِث، 
ابُِع، َفَقاَل: َيا  َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ إِنَّ َعِلّيًا َفَعَل َكَذا َوَكَذا، َفَأْعَرَض َعنُْه، ُثمَّ َقاَم الرَّ
 َ ابِِع، َوَقْد َتَغريَّ َرُسوَل اهللِ إِنَّ َعِلّيًا َفَعَل َكَذا َوَكَذا، َقاَل: َفَأْقَبَل َرُسوُل اهللِ َعىَل الرَّ
َوْجُهُه، َفَقاَل: َدُعوا َعلِّيًا، َدُعوا َعلِّيًّا، إِنَّ َعلِّيًا ِمنيِّي َوَأَنا ِمنُْه، َوُهَو َويِلُّ ُكليِّ ُمْؤِمٍن 

.)2(َبْعِدي
سليامن  بن  جعفر  حّدثنا  قتيبة،  حّدثنا   :(3()#279 الرّتمذّي)ت  وقال 

شك، وهو  ، الّذارع، املعروف بالرِّ ، أبو األزهر، البصيُّ َبعيُّ )1( هو: يزيد بن أيب يزيد، الضُّ
، وّثقه أبو زرعة، وأبو  ، البصيُّ َبعيُّ القسام بلغة أهل البصة، روى عنه جعفر بن سليامن، الضُّ
الكامل: 399/20،  بالبصة سنة ثالثني ومئة. هتذيب  حاتم، والرّتمذّي، وابن حّبان. مات 

رقم 7658.
)2( مسند أمحد: 78/15، رقم7658.

)3( هو: حمّمد بن عيسى بن سوراء بن موسى، الرتمذّي، أبو عيسى الّسلمّي، احلافظ الرضير، 
صاحب الّسنن، ثقة. ُينظر: تأريخ اإلسالم للّذهبّي وفيات سنة )#261-#320(: 201/7، 

رقم8703.
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ف بن عبد اهلل)2(، عن عمران بن ُحصني،  شك، عن ُمطرِّ َبعّي)1(، عن يزيد الرِّ الضُّ
قال: بعث رسوُل اهلل جيشًا، واستعمل عليهم عيّل بن أيب طالب، فمىض يف 
 ،ِالرّسّية، فأصاَب جارية، فأنكروا عليه، وتعاقَد أربعٌة من أصحاب رسول اهلل
فقالوا: إذا لقينا رسوَل اهلل أخربناه بام صنع عيّل، وكان املسلموَن إذا رجعوا 
من الّسفر بدءوا برسوِل اهلل فسلَُّموا عليه، ثّم انصُفوا إىل رحاهلم، فلاّم قدمْت 
، فقام أحُد األربعة، فقال: يا رسوَل اهلل، أملْ تَر إىل عيّل  الرّسّية سّلموا عىل النّبيِّ
ابن أيب طالٍب صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه رسوُل اهللِ، ُثّم قام الّثاين، فقال: 
مثل مقالته، فأعرض عنه، ثّم قام الّثالث، فقال مثل مقالته، فأعرض عنه، ثّم قام 
الّرابع، فقال مثل ما قاُلوا، فأقبل رسوُل اهللِ والغضب ُيعرُف يف وجِهِه، فقال: 
ما تريدوَن ِمْن عّل؟ ما تريدوَن ِمْن عّل؟ إّن علّيًا منّي وأَنا منُه، وهو ويلُّ كليِّ مؤمٍن 

، ذكره الّشيخ الطويس: يف أصحاب  بِّيُّ ، الضَّ )1( هو جعفر بن سليامن، أبو سليامن، احلريشُّ
اإلسالم،  تاريخ  يف  الّذهبّي  وقال   .2081 رقم   ،176 ثقة.   ، بصيٌّ وقال:   ، الّصادق 
وفيات سنة )171-180#( 532/4، رقم 4101: اإلمام أبو سليامن، وهو من ُعّباد الّشيعة 
وصاحليهم، وّثقه ابن معني وابن حّبان وابن سعد، وقْد حّج وذهب إىل صنعاء اليمن، فأكثر 
عنه عبد الّرّزاق بن مهام الّصنعايّن )ت211#( –صاحب الّتفسري-، ومحل عنه رأيه وتشّيع به. 

مات سنة ثامن وسبعني ومائة.
، قال املّزي  ، أبو عبد اهلل، البصيُّ ، العامريُّ ف بن عبد اهلل بن الّشخري، احلريشُّ )2( هو: مطرِّ
يف هتذيب الكامل: 143/18، رقم 6593: هو أخو يزيد بن عبد اهلل، وهانئ بن عبد اهلل، روى 
عن عيل بن أيب طالب، وعمران بن حصني، وعاّمر بن ياس، وأبو ذر الغفارّي، وقال ابن سعد: 
من أهل البصة، وكان ثقة، له فضل وورع، وعقل وأدب، وقال العجيّل: ثقة. مات سنة مخس 
وتسعني. وذكره ابن حّبان يف الّثقات: 58/3 رقم3959، وقال: ولد يف حياة رسول اهلل ^ 
وكان من عّباد أهل البصة وزّهادهم، مات بعد طاعون اجلارف، وكان طاعون اجلارف سنة 

تسع وسّتني، وقيل: سنة سبع وثامنني.
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.)1(بعِدي
قال أبو عيسى) :(2هذا حديٌث حسٌن غريٌب ال نعرُفُه إالّ من حديث جعفر بن 

.)3(صحيح :وقال الّشيخ األلبايّن .سليامن

. 1( سنن الرتمذّي: 632/5، رقم 3712 يف الفضائل، فضائل عيل بن أيب طالب(
)2( هو الرتمذّي.

يف  والنّسائّي   ،)3713( الرتمذّي  أخرجه  وقال:   ،261/5 الّصحيحة:  لسلة  السِّ  )3(
اخلصائص )ص13و16-17(، وابن حّبان )2203(، واحلاكم )110/3(، والطياليّس يف 
مسنده )829(، وأمحد: 437/4-438، وابن عدي يف الكامل: 568/2-569 من طريق 
ف عن عمران بن حصني ريض اهلل عنه، شك، عن مطرِّ َبعّي، عن يزيد الرِّ جعفر بن سليامن الضُّ

 
قال: بعث رسول اهلل̂  جيشًا، واستعمل عليهم عيّل بن أيب طالب، فمىض يف الرّسّية، فأصاب 

، فقالوا: إْن لقينا رسول اهلل̂   جارية، فأنكروا عليه، وتعاقدوا أربعة من أصحاب رسول اهلل̂ 
فسّلموا   ،^ اهلل  برسول  بدأوا  سفٍر  ِمن  رجُعوا  إذا  املسلموَن  وكان  عيّل،  صنع  بام  أخربناه 
النّبّي ^، فقام أحد األربعة،  الرّسّية سّلموا عىل  فلاّم قدمْت  ثّم انصُفوا إىل رحاهلم،  عليه، 
فقال: يا رسول اهلل! أملْ تَر إىل عيّل بن أيب طالب صنع كذا وكذا، فأعرض عنه رسول اهلل ^،

 
ثّم قام الّثاين، فقال مثل مقالته، فأعرض عنه، ثّم قام إليه الّثالث، فقال مثل مقالته، فأعرض 
عنه، ثّم قام الّرابع، فقال مثل ما قالوا، فأقبل إليه رسول اهلل ^ والغضب ُيعرُف يف وجِهِه، 
فقال:...، فذكره. وقال الرتمذّي: حديٌث َحَسٌن غريٌب، ال نعرفه إاّل من حديث جعفر بن 

 .سليامن
عىل  صحيح  احلاكم:  قال  ولذلك  رجاله،  سائر  وكذلك  مسلم،  رجال  من  ثقة  وهو  قلُت: 
رشط مسلم، وأقّره الّذهبّي. وللحديث شاهٌد يرويه أجلح الكندّي عن عبد اهلل بن ُبريدة، 
عن أبيه ُبريدة، قال: بعث رسول اهلل ^ بعثني إىل اليمن، عىل أحدمها عيّل بن أيب طالب... 
فذكر القّصة بنحو ما تقّدم، ويف آخره: ال تقع يف عيّل، فإّنه منّي وأنا منه، وهو وليُّكم بعدي، 

وإّنه منّي وأَنا منه وهو وليُّكم بعدي.أخرجه أمحد: 497/16، رقم22908.
وقلُت: وإسناُدُه حسٌن، رجاله ثقات رجال الّشيخني غري األجلح، وهو ابن عبد اهلل الكندّي، 
 ، شيعيٌّ الّشاهد  هذا  راوي  قائل:  قال  فإْن   . شيعيٌّ صدوٌق   :التقريب ويف  فيه،  خمتلف 
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وكذلك يف سند املشهود له شيعيٌّ آخر، وهو جعفر بن سليامن، أفال ُيعدُّ ذلك طعنًا يف احلديث 
وعّلة فيه؟! فأقول: كاّل؛ ألّن العربة يف رواية احلديث إّنام هو الّصدق واحلفظ، وأّما املذهُب، 
فهو بينه وبني رّبه، فهو حسيبه، ولذلك نجد صاحبي الّصحيحني وغريمها قْد أخرجوا لكثري 
من الّثقات املخالفني، كاخلوارج، والّشيعة، وغريهم، وهذا هو املثال بني أيدينا، فقْد صّحح 
 األمصار مشاهري علامء  كتابه  رواية جعفر يف  قال يف  أّنه  مع  رأيت،  ابن حّبان كام  احلديث 
 .كان ُيبغض الّشيخني :140/6 بل إّنه قال يف ثقاته .كان يتشّيع ويغلو فيه :1263/159
وهذا، وإْن كنت يف شكٍّ مْن ثبوته عنه، فإّن ما ال ريَب فيه أّنه شيعيٌّ إلمجاعهم عىل ذلك، وال 
يلزم من التشّيع بغض الّشيخني ريض اهلل عنهام، وإّنام جمّرد التفضيل. واإلسناد الذي ذكره ابن 
حّبان برواية تصحيه ببغضهام، فيه جرير بن يزيد بن هارون، وملْ أجْد له ترمجة، وال وقفُت عىل 
إسناد آخر بذلك إليه. ومع ذلك فقْد قال ابن حّبان عقب ذاك التصيح: وكان جعفربن سليامن 
من الّثقات املتقنني يف الّروايات، غري أّنه كان ينتحل امليل إىل أهل البيت، وملْ يكن بداعية إىل 
مذهبه، وليس بني أهل احلديث من أئّمتنا خالف أّن الّصدوق املتقن إذا كان فيه بدعة وملْ يكن 
يدعو إليها أّن االحتجاج بأخباره جائز. عىل أّن احلديث قْد جاء مفّرقًا من طرق ُأَخر ليس فيها 
. أّما قوله: إّن علّيًا منّي وأنا منه، فهو ثابٌت يف صحيح البخارّي 2699 من حديث  شيعيٌّ
اء بن عازب يف قّصة اختصام عيّل وزيد وجعفر يف ابنه محزة، فقال لعيّل  :أنَت منّي  الرَبَ
وأنا منَك. وروي من حديث حبيش بن جنادة. وأّما قوله: وهو ويلُّ كليِّ مؤمٍن بعدي. فقْد 
جاء من حديث ابن عّباس، فقال الطياليّس  :2752حّدثنا أبو عوانة عن أيب بلج، عن عمرو 
أنَت ويلُّ كليِّ مؤمٍن بعدي. وأخرجه أمحد:  ابن ميمون عنه، أّن رسول اهلل ^ قال لعيّل: 
الّذهبّي،  صحيح اإلسناد، ووافقه  332/3، ومن طريقة احلاكم: 118/3-119، وقال: 
وهو كام قاال. وهو بمعنى قوله ^: َمن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه..، وقْد صحَّ ِمن طرٍق كام 
تقّدم بيانه يف املجّلد الّرابع برقم 1750 –يعني من الّسلسلة الّصحيحة- فِمن العجيب حّقًا 
 104/4 :منهاج الّسنّة أْن يتجّرأ شيخ اإلسالم ابن تيمية عىل إنكار هذا احلديث وتكذيبه يف
كام فعل باحلديث املتقّدم هناك، مع تقريره أحسن تقرير أّن املواالة هنا ضّد املعاداة، وهو حكم 
ثابت لكّل مؤمن، وعيّل ريض اهلل عنه من كبارهم، يتواّلهم ويتوّلونه. ففيه رّد عىل اخلوارج 
والنّواصب، يف احلديث، هذا كّله من بيان شيخ اإلسالم، وهو قويٌّ متني كام ترى، فال أدري 
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بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث إاّل الترّسع واملبالغة يف الرّد عىل الّشيعة، غفر اهلل لنا وله. انتهى 
كالم حمّقق الّسلسلة الّصحيحة لأللبايّن.

مالحظة:
سبب ذكري لقول حمّقق الّسلسلة الّصحيحة لأللبايّن هو نقده البن تيمية، ورأيه مهّم؛ ألّنه من 
متنّوري أهل اجلامعة. وإحقاقًا للحقيقة أذكر هنا درر العاّلمة األمينّي يف رّده عىل ابن تيمية فيام 
خيّص هذا احلديث الذي أوردته يف املتن عن الّصحايّب عمران بن حصني ريض اهلل عنه: حديث 

أنَت ويلُّ كليِّ مؤمٍن بعدي. قال: فإّن هذا موضوع باّتفاق أهِل املعرفِة باحلديِث.
راقه  أّنه  املعرفة، غري  أهل  باّتفاق  إّن هذا صحيح  الّرجل:  يقول  أْن  املقام  اجلواب: كان حّق 
أّن َمن أخرج هذا  الّرجل  ببهرجته كام هو دأبه، أفهل حيسب  أْن يمّوه عىل صّحته، ويشّوهه 
احلديث من أئّمة فنِّه ليسوا من أهل املعرفة باحلديث؟ وفيهم إمام مذهبه أمحد بن حنبل أخرجه 

باسناٍد صحيٍح، رجاُله كلُّهم ثقات، قال:
ف بن عبد اهلل، عن  حّدثنا عبد الّرّزاق، حّدثنا جعفر بن سليامن، حّدثني يزيد الّرشك، عن ُمطرِّ

عمران بن حصني، قال: بعث رسول اهلل سّية... احلديث.
وأخرجه احلافظ أبو يعىل املوصيّل، عن عبد اهلل بن عمر القواريرّي واحلسن بن عمر اجلرمّي 
الطربّي  وابن جرير  أيب شيبة،  بن  وأخرجه  بن سليامن،  كّلهم عن جعفر  مهدي،  بن  واملعىّل 
وصّححه، وأبو نعيم األصبهايّن يف حلية األولياء: 294/6، وحمّب الّدين الطربّي يف الّرياض 
تارخيه:  يف  كثري  وابن  صدره،  يذكر  وملْ   ،275/2 املصابيح:  يف  والبغوّي   ،171/2 النّظرة: 
نزل  يف  والبدخيّش  وصّححه،   ،300  ،154/6 الكنز:  يف  واملّتقي  والّسيوطّي   ،344/7

األبرار: 22.
صورٌة أخرى:

؟! إّن علّيًا منّي وأنا منه، وهو  ؟! ما تريدوَن من علٍّ ؟! ما تريدوَن من علٍّ ما تريدوَن من علٍّ
.ويلُّ كليِّ مؤمٍن بعدي

أخرجه هبذا الّلفظ الرتمذّي يف جامعه: 222/2 بإسناٍد صحيٍح، رجاُلُه كلُّهم ثقات، وكذلك 
النّسائّي يف اخلصائص: ص23، واحلاكم النّسيابورّي يف املستدرك: 111/3، وصّححه وأقّره 
الّذهبّي، وأبو حاتم الّسجستايّن، وحمّب الّدين يف الّرياض: 71/2، وابن حجر يف اإلصابة: 
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البدخيّش يف نزل  الّسيوطّي يف اجلمع كام يف ترتيبه: 152/6،   ، 509/2، وقال: إسناد قويٌّ
األبرار: ص22.

إسناٌد آخر:
أخرج أبو داوود الّطياليّس، عن شعبة، عن أيب بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عّباس: إّن 
رسول اهلل ^ قال لعيّل: أنَت ويلُّ كليِّ مؤمٍن بعدي. تاريخ ابن كثري: 345/7، واإلسناد كام 

مّر غري مّرة صحيح، رجاله كلُّهم ثقات.
ابن  إسالم  فعىل  باحلديث،  املعرفة  أهل  عن  خارجني  واألعالم  احلّفاظ  هؤالء  كان  فإْن 
تيمية الّسالم، وإْن كانوا غري داخلني يف االتِّفاق، فعىل معرفته العفاء، وإْن كان ملْ حُيط خربًا 
بإخراجهم احلديث حني قال ما قال، فَزهِّ بطوِل باعه يف احلديث، وإْن ملْ يكْن ال ذاك وال هذا، 

فمرحبًا بصدِقِه وأمانتِِه عىل ودائع النّبّوة.
هذه نبذٌة يسريٌة من خماريق ابن تيمية، ولو ذهبنا إىل استيفاء ما يف منهاج بدعته من الّضالالت، 
ونردفها  األربع،  جمّلداته  استنساخ  ُنعيد  أْن  فعلينا  والتقّوالت،  والتحّكامت،  واألكاذيب، 
بمجّلدات يف رّدها، وملْ أجْد بيانًا ُيعرب عن حقيقة الّرجل، ويمّثلها للمأّل العلمّي، غري أيّن 
 أقتص عىل كلمة احلافظ ابن حجر يف كتابه الفتاوى احلديثة ص 86، قال: ابن تيمية عبٌد خذله اهلل
وأضّله، وأعامه وأصّمه وأذّله، وبذلك رّصح األئّمة الذين بّينوا فساد أحواله، وكذب أقواله، 
املّتفق عىل إمامته وجاللته وبلوغه مرتبة  وَمن أراد ذلك فعليه بمطالعة كالم اإلمام املجتهد 
االجتهاد، أيب احلسن الّسبكّي، وولده الّتاج، والّشيخ اإلمام العّز بن مجاعة، وأهل عصهم، 
بل  الّصوفّية،  متأّخري  عىل  اعرتاضه  يقص  وملْ  واحلنفّية،  واملالكّية  الّشافعّية  من  وغريهم 

اعرتض عىل مثل عمر بن اخلّطاب وعيّل بن أيب طالب ريض اهلل عنهام.
 ، واحلاصل: أْن ال ُيقام لكالمه وزن، بل ُيرمى يف كّل وعر وَحْزن، وُيعتقد فيه أّنه مبتدٌع ضالٌّ
مضلٌّ غاٍل، عامله اهلل بعدله، وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله.. آمني. إىل أْن قال: إّنه 
قائٌل باجلهة، وله يف إثباهتا جزء، ويلزم أهل هذا املذهب اجلسمّية واملحاذاة واالستقرار، أي: 
فلعّله يف بعض األحيان كان يّصح بتلك الّلوازم، فنُسب إليه، سّيام ومّن نسب إليه ذلك من 
ق املدقِّق، فال  أئّمة اإلسالم املّتفق عىل جاللته وإمامته وديانته، وأّنه الّثقة العْدل املرتىض املحقِّ
، سّيام أْن نسب إىل مسلم ما يقتيض كفره،  يقول شيئًا إاّل عن تثّبت وحتّقق ومزيد احتياط وحترٍّ
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أخربنا برش بن هالل، عن جعفر بن سليامن،  )ت #303()1):  النّسائيُّ وقال 
قال  قال:  حصني،  بن  عمران  عن  اهلل،  عبد  بن  ف  ُمطرِّ عن  شك،  الرِّ يزيد  عن 
رسول اهلل:إّن علّيًا منّي وأنا منه، وهو ويلُّ كليِّ مؤمٍن، ذكر االختالف عىل 

.)2(أيب إسحاق يف هذا احلديث
وقال-أيضًا-: أخربنا قتيبة بن سعيد، قال: حّدثني جعفر -يعني ابن سليامن- 
 ف بن عبد اهلل، عن عمران بن حصني، قال: بعث رسول اهلل عن يزيد، عن ُمطرِّ
جارية،  فأصاب  الرّسّية،  يف  فمىض  طالب،  أيب  بن  عيّل  عليهم  واستعمل  جيشًا 
 إذا لقينا رسول اهلل فأنكروا عليه، وتعاقدوا أربعة من أصحاب رسول اهلل
 ،اهلل برسول  بدؤوا  الّسفر  من  رجعوا  إذا  املسلموَن  وكان  صنع،  بام  أخربناه 
 ،فسّلموا عليه، ثّم انصفوا إىل رحاهلم، فلاّم قدمْت الرّسّية سّلموا عىل النّبّي
فقام أحداألربعة، فقال: يا رسوَل اهلل، أملْ تَر إىل عيّل بن أيب طالب صنع كذا وكذا، 
فأعرض عنه رسوُل اهلل ثّم قام -يعني الّثاين- فقال مثل ذلك، ثّم قام الّثالث 

ورّدته، وضالله، وإهدار دمه... انتهى كالم األمينّي.
ُه بَِعَذاٍب  ْ اٍك أثِيٍم َيْسَمُع آياِت اهللِ ُتْتىَل َعليِه ُثمَّ ُيِصُّ ُمْسَتْكِبًا َكأْن ملْ َيْسَمْعها، َفَبرشيِّ ويٌل لكليِّ أفَّ

ألِْيٍم. )اجلاثية 7 و8(
قلُت: وما حيدث يف الوقت احلايل من أعامل قتٍل وانتهاك للحرمات يف العراق وسوريا عىل 
أيدي خوارج العص، أو بام ُيعرفوَن )بداعش(، ما هي إاّل من أفكار ذلك الّضاّل ابن تيمية، 

فهذه سنّته الّسّيئة التي استنّها وابتدعها يف اإلسالم.
 ،اخلصائص1( هو: أمحد بن شعيب بن عيلِّ بن سنان، أبو عبد الّرمحن، النّسائّي، مصنّف كتاب(
مات سنة ثالث وثالثامئة، ُقتل لنرشه فضائل عيّل بن أيب طالب. ُينظر: تأريخ اإلسالم للّذهبّي، 

وفيات سنة )261# -320#(: 567/7، رقم10081.
)2( الّسنن الكربى للنّسائّي: 45/5، رقم8146.
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 إليهم رسول اهلل فأقبل  الّرابع، فقال مثل ما قالوا،  ثّم قام  فقال مثل مقالته، 
؟ إّن علّيًا منّي وأَنا منُه، وهو ويلُّ  والغضب يف وجهه، فقال: ما تريدوَن ِمن علٍّ

.)1(علٌّ وليُّكم بعدي:ذكر قوله كليِّ مؤمٍن من بعدي
وقال الّطبانُّ )ت :)#360حّدثنا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، ثنا العّباس بن 

الوليد النّريّس )ح(. وحّدثنا معاذ بن املثنّى، ثنا مسّدد )ح(.
يزيد  بن  خالد  ثنا  البغدادّي،  املتوّكل  بن  واحلسن  موسى  بن  برش  وحّدثنا 
ف بن عبد اهلل، عن  شك، عن ُمطرِّ العديّن، قُالوا: ثنا جعفر بن سليامن، عن يزيد الرِّ
ة، فاستعمل عليهم علّيًا، فمىض  عمران بن حصني، قال: بعث رسوُل اهلل سيَّ
عىل الرّسّية، فأصاب عيّل جارية، فأنكروا ذلك عليه، فتعاقد أربعة من أصحاب 
رسول اهلل، قالوا: إذا لقينا رسوَل اهلل أخربناُه بام صنع، قال عمران: وكان 
املسلموَن إذا قدموا من سفر بدؤوا برسول اهلل فسّلموا عليه، ثّم انصفوا، فلاّم 
قدمْت الرّسّية سّلموا عىل رسول اهلل، فقام أحد األربعة، فقال: يا رسوَل اهلل، 
أملْ تَر أّن علّيًا صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه، ثّم قام آخر، فقال: يا رسوَل اهلل، أملْ 
تَر أّن علّيًا صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه، ثّم قام آخر منهم، فقال: يا رسوَل اهلل، 
أملْ تَر أّن علّيًا صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه، ثّم قام الّرابع، فقال: يا رسوَل اهلل، أملْ 
تَر أّن علّيًا صنع كذا وكذا؟ فأقبل عليه رسوُل اهلل ُيعرُف الغضُب يف وجهه، 
فقال: ماذا ُتريدوَن ِمن عّل؟ ثالث مّرات إّن علّيًا منّي وأنا منه، وهو ويلُّ كليِّ 

.)2(مؤمٍن بعِدي
ثنا  القواريرّي،  ثنا  املثنّى،  بن  عيّل  بن  أمحد  ثنا  ابن عدّي )ت#365(:  وقال 

)1( الّسنن الكربى، للنّسائّي: ح8474.
)2( املعجم الكبري: 128/18، رقم265.
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ف بن عبد اهلل، عن عمران بن حصني،  شك، عن ُمطرِّ جعفر بن سليامن، ثنا يزيد الرِّ
قال: بعث رسول اهلل سّية، فاستعمل عليهم عيّل بن أيب طالب، قال: فمىض 
أتوا  إذا قدموا من سفر أومن غزو  الرّسّية، قال عمران: وكان املسلموَن  عيّل يف 
رسوَل اهلل قبل أْن يأتوا رحاهلم، فأخربوه بمسريهم، قال:فأصاب عيّل جارية، 
اهلل  قدموا عىل رسوِل  إذا  عليه،   أربعة من أصحاب رسوِل اهلل فتعاقد   قال: 

أخربوه، قال:فقدمْت الرّسّية، فأتوا رسول اهلل فأخربوه بمسريهم، فقام أحد 
الّثاين،  قام  ثمَّ  عنه،  فأعرض  جارية،  عيّل  أصاب  اهلل،  رسوَل  فقال:يا  األربعة، 
فقال:يا رسوَل اهلل، صنع عيّل كذا وكذا، فأعرض عنه، ثّم قام الّثالث، فقال: يا 
رسول اهلل، صنع عيّل كذا وكذا، فأعرض عنه، ثّم قام الّرابع، فقال: يارسول اهلل، 
وجِهِه،  يف  ُيعرف  والغضب  مغضبًا،   اهلل رسوُل  فأقبل  وكذا،  كذا  عيّل  َصنََع 

.؟ علٌّ منّي وأَنا منه، وهو ويلُّ كليِّ مؤمٍن بعِدي فقال: ما ُتريدوَن ِمن علٍّ
عبد  أبو  أدخله  وقْد  سليامن،  بن  بجعفر  ُيعرف  احلديث  وهذا  الّشيُخ:  قال 

.)1(الّرمحن النّسائّي يف صحاحه، وملْ ُيدخله البخارّي
وأبو  الّسمرقندّي،  بن  القاسم  أبو  أخربنا  )ت#571(:  عساكر  ابُن  وقال 
الربكات، حييى بن عبد الّرمحن بن حبيش، وأبو احلسن، حمّمد بن أمحد بن إبراهيم، 
الّدقيقّي، قالوا: أنا أبو احلسني بن النّقور، نا عيسى بن عيّل، نا أبو القاسم، عبد اهلل 
ابن حمّمد بن عبد العزيز إمالًء، نا أبو الربيع الّزهرايّن، نا جعفر بن سليامن، عن يزيد 
ف بن عبد اهلل، عن عمران بن حصني، أّن رسوَل اهلل، قال:  شك، عن ُمطرِّ الرِّ

.)2(قال: هذا خمتٌص من حديث .علٌّ منّي وأَنا منُه، وهو ويلُّ كليِّ مؤمٍن بعدي

)1( الكامل، البن عدي: 380/2، ترمجة جعفر بن سليامن.
. 2( تأريخ دمشق: 150/45، ترمجة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب(
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أنا  املذهب،  بن  أبو عيّل  أنا  بن احلصني،  القاسم  أبو  أخربناه  وقال-أيضًا-: 
أمحد بن جعفر، نا عبد اهلل بن أمحد، حّدثني أيب، نا عبد الّرّزاق وعّفان املعني، وهذا 
ف  ْشك، عن ُمطرِّ حديث عبد الّرّزاق. قاال: نا جعفر بن سليامن، حّدثني يزيد الرِّ
َر عليهم  بن عبد اهلل، عن عمران بن حصني، قال:بعث رسول اهلل سّية وأمَّ
عيّل بن أيب طالب، فأحدَث شيئًا يف سفره، فتعاَهَد، قال عّفان فتعاَقَد أربعة من 
أصحاب حمّمد أْن يذكروا أمَرُه لرسول اهلل، قال عمران: وكنّا إذا قدمنا 
مْن سفٍر بدأنا برسول اهلل، فسّلمنا عليه، قال: فدخلوا عليه، فقام رجٌل منهم، 
فقال: يارسول اهلل، إّن علّيًا فعل كذا وكذا، فأعرض عنه، ثّم قام الّثاين، فقال: يا 
 رسول اهلل، إّن علّيًا فعل كذا وكذا، فأعرض عنه، ثّم قام الّثالث، فقال: يا رسول اهلل،
إّن علّيًا فعل كذا وكذا، فأعرض عنه، ثّم قام الّرابع، فقال: يا رسول اهلل، إّن علّيًا 
فقال:  تغرّي وجُهُه،  وقْد  الرّابع،  فأقبل رسول اهلل عىل  قال:  وكذا،  كذا  فعل 
.)1(َدُعوا عليًَّا، َدُعوا عليًَّا، َدُعوا عليًَّا، إّن عليًَّا منّي وأَنا منه، وهو ويلُّ كليِّ مؤمٍن
وقال-أيضًا-: أخربناه عاليًا أبو املظّفر بن القشريّي، أنا أبو سعد اجلنزرودّي، 

أنا أبو عمرو بن محدان.
ح وأخربنا أبو سهل بن سعدويه، نا إبراهيم بن منصور، أنا أبو بكر بن املقرئ.
محدان:  ابن  -زاد  جعفر  نا  عمر-  ابن  هو:   - اهلل  عبيد  نا  يعىل،  أبو  أنا  قاال: 
بن حصني،  بن عبد اهلل،عن عمران  ف  ُمطرِّ شك، عن  الرِّ يزيد  نا  ابن سليامن-، 
قال: بعث رسول اهلل سّية، واستعمل عليهم عيّل بن أيب طالب، قال: فمىض 
من  قدموا  إذا  املسلموَن  وكان  عمران:  قال  الرّسّية،  يف  املقرئ:  ابن  وقال  عيّل، 

. 1( تأريخ دمشق: 150/45، ترمجة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب(
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سفٍر أو غزٍو أَتوا رسول اهلل قبل أْن يأتوا رحاهلم، فأخربوه بمسريهم، قال: 
 وأصاب عيلٌّ جارية، قال: فتعاَقَد أربعة من أصحاب رسول اهللإذا قدموا عىل

فأخربوه  اهلل،  رسول  فأتوا  الرّسّية،  فقدمْت  قال:  ُه،  َلُيخرُبنَّ  اهلل رسول 
بمسريهم، فقام أحد األربعة، فقال: يا رسول اهلل، قْد أصاب عيّل جارية، فأعرض 
عنه، قال: ثّم قام الّثاين، فقال: يا رسول اهلل، وصنع عيّل كذا، فأعرض عنه، ثّم 
قام الّثالث، فقال: يا رسول اهلل، صنع عيّل كذا وكذا، فأعرض، عنه ثّم قام الّرابع، 
فقال: يا رسول اهلل، وصنع كذا وكذا، قال: فأقبل رسول اهلل مغضبًا، الغضب 
؟ علٌّ منّي وأنا منه، وهو ويلُّ كليِّ مؤمٍن  ُيعرف يف وجِهِه، فقال: ما تريدوَن من علٍّ

.)1(بعدي
وقال-أيضًا-:  وأخربتنا به أّم املجتبى العلوّية، قالت: ُقرئ عىل إبراهيم بن 
منصور، أنا أبو بكر بن املقرئ، أنا أبو يعىل، أنا احلسن بن عمر بن شقيق اجلرمّي، نا 
شك، عن ُمطّرف بن عبد اهلل بن الّشخري، عن عمران  جعفر بن سليامن، عن يزيد الرِّ
بن حصني، قال: بعث رسول اهلل سّية، فاستعمل عليهم علّيًا، قال: فمىض 
،فأنكر ذلك عليه أصحاب رسول اهلل الرّسّية، فأصاب عيلٌّ جارية،  عيلٌّ يف 

 
، قال عمران: وكان املسلموَن  قالوا: إذا لقينا رسول اهلل، أخربناه بام صنع عيلٌّ
إذا قدموا من سفر بدؤوا برسول اهلل، فسّلموا عليه، ونظروا إليه، ثّم ينصفوَن 
إىل رحاهلم، قال: فلاّم قدمْت الرّسّية سّلموا عىل رسول اهلل، قال: فقام أحد 
األربعة، فقال: يا رسول اهلل، أملْ تَر أّن علّيًا صنع كذاوكذا؟ فأعرض عنه، ثّم قام 
آخر منهم، فقال: يا رسول اهلل، أملْ تَر أّن علّيًا صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه، ثّم 

.1( تأريخ دمشق: 151/45، ترمجة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب(
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إليه  فأقبل  وكذا؟  كذا  صنع  علّيًا  أّن  تَر  أملْ  اهلل،  رسول  يا  فقال:  منهم،  آخر  قام 
، ما تريدوَن  رسول اهلل والغضب ُيعرف يف وجِهِه، فقال:ما تريدوَن من علٍّ

.؟ إّن علّيًا منّي وأنا منه، وهو ويلُّ كليِّ مؤمٍن بعِدي من علٍّ
ح قال وأنا أبو يعىل، نا املعىّل، نا جعفر بإسناده نحوه وملْ أجده، وقْد حفظته 

.)1(عنه
وقال الّذهبّي)ت  :)#748أخربنا إسحاق األسدّي، أنا ابن خليل، أنا الّلّبان، 
أنا احلّداد، أنا أبو نعيم، ثنا سليامن بن أمحد، نا معاذ بن املثنّى، نا مسدد، نا جعفر 
قال: بعث  ف، عن عمران بن حصني،  ُمطرِّ شك، عن  الرِّ يزيد  ابن سليامن، عن 
رسول اهلل سّيًة واستعمل عليهم علّيًا، فأصاب عيلٌّ جاريًة، فأنكروا عليه.
وكان  أخربناه.   اهلل رسول  لقينا  إذا  قالوا:  الّصحابة،  من  أربعة  فتعاَقَد  قال: 
املسلموَن إذا قدموا من سفٍر بدؤوا برسول اهلل، فلاّم قدمْت الرّسّية سّلموا عىل 
أّن علّيًا صنع كذا  تَر  رسول اهلل، فقام أحد األربعة، فقال: يا رسول اهلل، أملْ 
وكذا؟ فأقبل عليه رسول اهلل ُيعرف الغضُب من وجِهِه، فقال:ما تريدوَن من 

.إّن علّيًا منّي وأنا منه، وهو ويلُّ كليِّ مؤمٍن بعِدي:ثالث مّرات .؟ علٍّ
قتيبة، وبرش بن هالل، وطائفة، عن جعفر،... وأخرجه  الّذهبّي: رواه  وقال 
 مسنده النّسائّي، والرّتمذّي، وقال: حديٌث حسٌن غريٌب . ورواه اإلمام أمحد يف
عن عبد الّرّزاق، وعّفان عنه، وإسناده عىل رشط مسلم، وإّنام ملْ خيرجه يف صحيحه 

.)2(لنكارته

.1( تأريخ دمشق: 150/45، ترمجة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب(
)2( تاريخ اإلسالم، وفيات سنة )141#-180#(: 533/4، ترمجة جعفر بن سليامن.
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وقيل: 60هـ)))). وقيل:59،  )ت58،  الفزاريُّ  جندب،  بن  �شمرة  2– روايُة 

بكر  أبو  أنبأنا  الواسطّي،  القاسم  أبو  أخربين  عساكر)ت#571(:  ابن  قال 
القايض  أنبأنا  النّصيبّي،  بن عثامن  بن حمّمد  احلسني  اهلل،  عبد  أبو  أنبأنا  اخلطيب، 
بن سعيد، حّدثني  بن حمّمد  أمحد  العّباس،  أبو  أنبأنا  بِّّي،  الضَّ بن هارون  احلسني 
من  املثنّى  أبو  كلوب  بن  غياث  حّدثني  الّلؤلؤّي،  األشعرّي،  عيّل،  بن  احلسن 
ف بن سمرة بن جندب، عن أبيه، قال: قال رسول اهلل يوم  كتابه)2(، أنبأنا ُمطرِّ
.)3(َمْن ُكنُْت موله، َفَعلٌّ مولُه، الّلهّم واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه :غدير خم

الّذهبّي: ابن عقدة، حّدثنا احلسن بن عيّل، األشعرّي، حّدثنا غياث بن كلوب 
 ف بن سمرة بن جندب، عن أبيه، قال: قال رسول اهلل من كتابه، حّدثنا ُمطرِّ

.)4(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه :يوم غدير خم
: أخرجه ابن ُعقدة، حّدثنا احلسن بن عيّل، األشعرّي، الّلؤلؤّي، حّدثنا  الّزيلعيُّ

)1( هو: سمرة بن جندب بن هالل بن َحريج، أبو سليامن الفزارّي، نزل البصة، مات)#58(. 
االستيعاب: 653/2، رقم 1063.

)2( قال النّجايش يف رجاله، 305، رقم 834: غياث بن كلوب بن فيهس، له كتاب، وذكره 
الّشيخ الطويّس يف العّدة أّنه من العاّمة، ولكنّه عملْت الّطائفة بأخباره إذا ملْ يكن هلا معارض. 

ُينظر: معجم رجال احلديث، للعاّلمة اخلوئّي: 254/14.
. 3( تأريخ دمشق: 174/45، رقم 9416، ترمجة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب(

وأخرجه الّذهبّي يف كتاب الغدير: ح 120، عن ابن عقدة هبذا اإلسناد يف حديث الوالية: 32، 
رقم27 ، وعّده الّصاحلاين، والّشهاب اإليي يف توضيح الّدالئل: ق 197/ب، من الّصحابة 
الذين رووا حديث الغدير. وقال األمينّي يف الغدير، 108/1: هو أحد رواة الغدير يف حديث 
الوالية البن عقدة، ونخب املناقب للجعايّب، وعّده شمس الّدين اجلزرّي الّشافعّي من رواة 

حديث الغدير من الّصحابة يف أسنى املطالب: ص48. 
)4( طرق حديث الغدير: 100 ح121، وحديث الوالية البن عقدة: 83، رقم 65.
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ف بن سمرة بن جندب، عن أبيه  غياث بن كلوب أبو املثنّى من كتابه، حّدثنا ُمطرِّ
.)1(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه :يوم غدير خم قال: قال رسول اهلل

)63هـ))2). 3– روايُة ُبريدة بن احل�شيب، الأ�شلميُّ

أبيه،  عن  طاووس،  ابن  عن  معمر،  أخربنا  الّرّزاق)ت#211()3(:  عبد  قال 
قال: ملا بعث النّبّي علّيًا إىل اليمن خرج ُبريدة األسلميُّ معه، فَعَتَب عىل عيلٍّ 
 :َمْن ُكنُْت موالُه، فإّن  يف بعض اليّشء، فشكاه ُبريدة إىل النّبّي، فقال النّبيُّ

 .)4(علّيًا موالُه
وقال ابن أب شيبة )ت :)5()#235حّدثنا الفضل بن دكني، عن ابن أيب غنية، 

الوالية البن  الكّشاف: 239/2، وحديث  تفسري  الواقعة يف  )1( ختريج األحاديث واآلثار 
عقدة: 82، رقم 64.

)2( هو: بريدة بن احُلَصيب بن عبد اهلل بن احلارث، أبو عبد اهلل، األسلمّي، كان من ساكني 
ل إليها، واختّط هبا وبنى هبا دارًا، ثّم خرج منها إىل  ْت، فتحوَّ املدينة، وُفتحْت البصة وُمصِّ
ُينظر: طبقات ابن سعد:   .خراسان غازيًا، فامت بمرو سنة ثالث وسّتني، وبقي ولده هبا
8/9، رقم 3654، واالستيعاب: 185/1، رقم 217. وقال ابن حجر: قال أبو عيّل الطويّس 
أمحد بن عثامن صاحب ابن املبارك: اسم ُبريدة: عامر، وُبريدة لقب، وأخباره كثرية. اإلصابة: 
218/1، رقم 629. وقال أبو ُنعيم مات من الّصحابة بخراسان سنة اثنتني وسّتني. معرفة 

الّصحابة: 373/1، رقم 333.
)3( هو: عبد الّرّزاق بن مهام بن نافع، أبو بكر احلمريّي، الّصنعاين، اليامين، قال ابن حّبان وأبو 
داوود: ثقة، وقال البخارّي: مات سنة إحدى عرش ومائتني. هتذيب الّتهذيب: 213/5، رقم 

.4185
)4( املصنّف: ح 20388.

)5( هو: عبد اهلل بن حمّمد بن أيب شيبة إبراهيم، اإلمام أبو بكر العبيس، موالهم الكويف احلافظ، 
وقال العجيّل وابن حّبان: ثقة. له كتابان كبريان نفيسان )املسند( و)املصنّف(، وقال البهارّي 
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عن احلكم)1(، عن سعيد بن جبري، عن ابن عّباس، عن ُبريدة، قال: مررُت مع عيلٍّ 
إىل اليمن، فرأيُت منه جفوًة، فلاّم قدمُت عىل رسوِل اهلل ذكرُت علّيًا، فنقصُتُه، 
 ،أنفِسهم؟ مْن  باملؤمننَي  أول  ألْسُت  فقال:  يتغرّي،   اهلل رسوِل  وجُه  فجعل 

.)2(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه :قلُت: بىل يا رسول اهلل، قال
َأيِب  اْبُن  َثنَا  َحدَّ  ، ُدَكنْيٍ ْبُن  اْلَفْضُل  َثنَا  َحدَّ  :)#241 )ت  حنبل  بن  أحد  وقال 
، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن ُبَرْيَدَة، َقاَل:َغَزْوُت  َكِم، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ َغنِيََّة)3(، َعِن احلَْ
َعِلّيًا،  َذَكْرُت   ِاهلل َرُسوِل  َعىَل  َقِدْمُت  َفَلامَّ  َجْفَوًة،  ِمنُْه  َفَرَأْيُت  اْلَيَمَن،  َعيِلٍّ  َمَع 
، َفَقاَل: َيا ُبَرْيَدُة َأَلْسُت َأْوَل بِامْلُْؤِمننَِي  ُ ْصُتُه، َفَرَأْيُت َوْجَه َرُسوِل اهللِ َيَتَغريَّ َفَتنَقَّ

.)4(َُمْن ُكنُْت َمْوَلُه، َفَعِلٌّ َمْوَله :ُقْلُت: َبىَل َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل ،ِمْن َأْنُفِسِهْم؟
َعِن  ُعَبْيَدَة،  ْبِن  َعْن َسعِد  اأْلَْعَمُش  َثنَا  ُمَعاِوَيَة، َحدَّ َأُبو  َثنَا  َحدَّ وقال-أيضًا-: 
ٍة، َقاَل: مَلَّا َقِدْمنَا، َقاَل: َكْيَف  يَّ اْبِن ُبَرْيَدَة، َعْن َأبِيه،ِ َقاَل: َبَعَثنَا َرُسوُل اهللِ يِف َسِ
ي، َقاَل: َفَرَفْعُت َرْأيِس  ا َشَكْوُتُه َأْو َشَكاُه َغرْيِ َرَأْيُتْم َصَحاَبَة َصاِحبُِكْم؟ َقاَل: َفإِمَّ
َمْن  َيُقوُل:  َوُهَو  َقاَل:  َوْجُهُه،  امْحَرَّ  َقْد    النَّبِيُّ َفإَِذا  َقاَل:  ِمْكَبابًا،  َرُجاًل  َوُكنُْت 

 )#260-#221( سنة  وفيات  للّذهبّي:  اإلسالم  تأريخ  ومائتني.  وثالثني  مخس  سنة  مات 
258/6، رقم 6771.

ابن سعد، وابن  وّثقة  الكويفُّ )#50-#113(  أبو حمّمد،  الكندّي،  بن عتيبة  )1( هو: احلكم 
معني، وابن حّبان، والعجيّل. ُينظر: هتذيب الكامل: 94/5، رقم 1420.
)2( مصنّف ابن أيب شيبة: 57/12، ح 12114، وص84، ح12181.

بن  أمحد  وّثقه  الكويف، أصله إصبهاين،  اخلزاعّي،  غنية،  أيب  بن  بن محيد  امللك  )3( هو: عبد 
حنبل، وابن معني، وابن ِحّبان. هتذيب الكامل: 35/12، رقم 4106.

)4( مسند أمحد: 475/16، رقم 22841. 
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.)1(ُكنُْت َولِيَُّه، َفَعِلٌّ َولِيُُّه
اْبِن  َعِن  ُعَبْيَدَة،  ْبِن  َسْعِد  َعْن  اأْلَْعَمُش  َثنَا  َحدَّ َوِكيٌع،  َثنَا  َحدَّ وقال-أيضًا-: 
َفَقاَل:  َعَلْيِهْم،  َفَوَقَف   ، َعيِلٍّ ِمْن  َيَتنَاَوُلوَن  َوُهْم  جَمِْلٍس  َعىَل  َمرَّ  ُه  َأنَّ َأبِيِه:  َعْن  ُبَرْيَدَة 
ٌء، َوَكاَن َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد َكَذلَِك، َفَبَعَثنِي َرُسوُل  ُه َقْد َكاَن يِف َنْفيِس َعىَل َعيِلٍّ يَشْ إِنَّ
ٍة َعَلْيَها َعيِلٌّ َوَأَصْبنَا َسْبيًا، َقاَل: َفَأَخَذ َعيِلٌّ َجاِرَيًة ِمْن اخْلُُمِس لِنَْفِسِه،  يَّ اهللَِّ يِف َسِ
ُثُه باَِم َكاَن،   َجَعْلُت ُأَحدِّ َفَقاَل َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد: ُدوَنَك، َقاَل: َفَلامَّ َقِدْمنَا َعىَل النَّبِيِّ
ُثمَّ ُقْلُت: إِنَّ َعِلّيًا َأَخَذ َجاِرَيًة ِمْن اخْلُُمِس، َقاَل: َوُكنُْت َرُجاًل ِمْكَبابًا، َقاَل: َفَرَفْعُت 

.)2(َمْن ُكنُْت َولِيَُّه، َفَعِلٌّ َولِيُُّه:َفَقاَل ، َ َرْأيِس، َفإَِذا َوْجُه َرُسوِل اهللِ َقْد َتَغريَّ
إىَِل  اْنَتَهْيُت  َقاَل:  اجْلَِليِل،  َعْبُد  َثنَا  َحدَّ َسِعيٍد،  ْبُن  حَيَْيى  َثنَا  َحدَّ وقال-أيضًا-: 
ُبَرْيَدُة، َقاَل:  َثنِي َأيِب  ُبَرْيَدَة، َحدَّ ُبَرْيَدَة، َفَقاَل َعْبُد اهللِ ْبُن  َحْلَقٍة فِيَها َأُبو جِمَْلٍز َواْبُن 
ُأِحبَُّه  مَلْ  ُقَرْيٍش  ِمْن  َرُجاًل  َوَأْحَبْبُت  َقاَل:   ، َقطُّ َأَحٌد  ُيْبَغْضُه  مَلْ  ُبْغضًا  َعِليًّا  َأْبَغْضُت 
إاِلَّ  َأْصَحُبُه  َما  ُجُل َعىَل َخْيٍل َفَصِحْبُتُه،  َذلَِك الرَّ َفُبِعَث  َقاَل:  َعِلّيًا،  ُبْغِضِه  إاِلَّ َعىَل 
َعىَل ُبْغِضِه َعِلّيًا، َقاَل: َفَأَصْبنَا َسْبيًا، َقاَل: َفَكَتَب إىَِل َرُسوِل اهللِ: اْبَعْث إَِلْينَا َمْن 
َس  ْبِي، َفَخمَّ ْبِي َوِصيَفٌة ِهَي َأْفَضُل ِمْن السَّ ُسُه، َقاَل: َفَبَعَث إَِلْينَا َعِلّيًا، َويِف السَّ خُيَمِّ
َوَقَسَم، َفَخَرَج َرْأُسُه ُمَغطًّى، َفُقْلنَا َيا َأَبا احْلََسِن، َما َهَذا؟ َقاَل: َأمَلْ َتَرْوا إىَِل اْلَوِصيَفِة 
َفإيِنِّ َقَسْمُت َومَخَّْسُت َفَصاَرْت يِف اخْلُُمِس، ُثمَّ َصاَرْت يِف  ْبِي؟  تِي َكاَنْت يِف السَّ الَّ
ُجُل إىَِل  ، َوَوَقْعُت هِبَا، َقاَل: َفَكَتَب الرَّ ، ُثمَّ َصاَرْت يِف آِل َعيِلٍّ َأْهِل َبْيِت النَّبِيِّ
قًا، َقاَل: َفَجَعْلُت َأْقَرُأ اْلِكَتاَب، َوَأُقوُل:  َنبِيِّ اهللِ، َفُقْلُت: اْبَعْثنِي، َفَبَعَثنِي ُمَصدِّ
َصَدَق، َقاَل: َفَأْمَسَك َيِدي َواْلِكَتاَب، َوَقاَل: َأُتْبِغُض َعلِّيًا؟ َقاَل، ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل 

)1( مسند أمحد: 489/16، رقم 22857.

)2( مسند أمحد: 502/16، رقم 22924.
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ٍد بَِيِدِه، َلنَِصيُب آِل َعِلٍّ  َفاَل َتْبَغْضُه، َوإِْن ُكنَْت ُتِبُُّه َفاْزَدْد َلُه ُحّبًا، َفَوالَِّذي َنْفُس حُمَمَّ
 ُِمِس َأْفَضُل ِمْن َوِصيَفة،ٍ َقاَل: َفاَم َكاَن ِمْن النَّاِس َأَحٌد َبْعَد َقْوِل َرُسوِل اهلل يِف اْلُ
 يِف َهَذا  ُه، َما َبْينِي َوَبنْيَ النَّبِيِّ ِذي اَل إَِلَه َغرْيُ ، َقاَل َعْبُد اهللِ: َفَوالَّ َأَحبَّ إيَِلَّ ِمْن َعيِلٍّ

.)1(احْلَِديِث َغرْيُ َأيِب ُبَرْيَدَة
اْبِن  َعِن  ُعَبْيَدَة،  ْبِن  َسْعِد  َعْن  اأْلَْعَمُش  َثنَا  َحدَّ َوِكيٌع،  َثنَا  َحدَّ وقال-أيضًا-: 

 .)2(مَْن ُكنُْت َولِيَُّه َفَعِلٌّ َولِيُُّه :ُِبَرْيَدَة، َعْن َأبِيِه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل
َثنِي َأْجَلُح اْلِكنِْديُّ َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُبَرْيَدَة،  ، َحدَّ َثنَا اْبُن ُنَمرْيٍ وقال -أيضًا-: َحدَّ
ْبُن  َعيِلُّ  ا  َأَحِدمِهَ َعىَل  اْلَيَمِن،  إىَِل  َبْعَثنْيِ   ِاهلل َرُسوُل  َبَعَث  َقاَل:  ُبَرْيَدَة،  َأبِيِه  َعْن 
َأيِب َطالٍِب، َوَعىَل اآْلَخِر َخالُِد اْبُن اْلَولِيِد، َفَقاَل: إَِذا اْلَتَقْيُتْم َفَعِلٌّ َعىَل النَّاِس، َوإِْن 
ْقُتاَم َفُكلُّ َواِحٍد ِمنُْكاَم َعىَل ُجنِْدِه، َقاَل: َفَلِقينَا َبنِي َزْيٍد ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن، َفاْقَتَتْلنَا،  اْفرَتَ
َة، َفاْصَطَفى َعيِلٌّ اْمَرَأًة  يَّ رِّ امْلَُقاتَِلَة َوَسَبْينَا الذُّ َفَقَتْلنَا  ِكنَي،  امْلُْسِلُموَن َعىَل امْلُرْشِ َفَظَهَر 
ُه  رِبُ ْبِي لِنَْفِسِه، َقاَل ُبَرْيَدُة: َفَكَتَب َمِعي َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد إىَِل َرُسوِل اهللِ خُيْ ِمْن السَّ
 َدَفْعُت اْلِكَتاَب، َفُقِرَئ َعَلْيِه، َفَرَأْيُت اْلَغَضَب يِف َوْجِه  بَِذلَِك، َفَلامَّ َأَتْيُت النَّبِيَّ
َرُسوِل اهللِ، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َهَذا َمَكاُن اْلَعاِئِذ، َبَعْثَتنِي َمَع َرُجٍل َوَأَمْرَتنِي 
ُه ِمنيِّي  ، َفإِنَّ َأْن ُأطِيَعُه، َفَفَعْلُت َما ُأْرِسْلُت بِِه، َفَقاَل َرُسوُل اهلل :َِل َتَقْع يِف َعِلٍّ

.)3(ُه ِمنيِّي َوَأَنا ِمنُْه، َوُهَو َولِيُُّكْم َبْعِدي َوَأَنا ِمنُْه، َوُهَو َولِيُُّكْم َبْعِدي، َوإِنَّ

)1( مسند أمحد: 483/16، رقم 22863.

)2( مسند أمحد: 511/16، رقم 22952.

)3( مسند أمحد: 497/16، رقم 22908.
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َثنَا َعيِلُّ ْبُن ُسَوْيِد ْبِن َمنُْجوٍف)2(، َعْن َعْبِد  َثنَا َرْوٌح)1(، َحدَّ وقال-أيضًا-: َحدَّ
اْلَولِيِد لَِيْقِسَم  ْبِن  َعِلّيًا إىَِل َخالِِد   َِبَعَث َرُسوُل اهلل َأبِيِه، َقاَل:  ُبَرْيَدَة َعْن  ْبِن  اهللِ 
ًة: لَِيْقبَِض اخْلُُمَس، َقاَل: َفَأْصَبَح َعيِلٌّ َوَرْأُسُه َيْقُطُر، َقاَل:  اخْلُُمَس، َوَقاَل َرْوٌح َمرَّ
، َقاَل: َوُكنُْت ُأْبِغُض  ْيَدَة: َأاَل َتَرى إىَِل َما َيْصنَُع َهَذا؟ ملَِا َصنََع َعيِلٌّ َفَقاَل َخالٌِد لرُِبَ
َعِلّيًا، َقاَل، َفَقاَل: َيا ُبَرْيَدُة، َأُتْبِغُض َعِلّيًا، َقاَل، ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: َفاَل ُتْبِغْضُه، َقاَل 

.)3(ُمِس َأْكَثَر ِمْن َذلَِك ًة: َفَأِحبَُّه، َفإِنَّ َلُه يِف اْلُ َرْوٌح َمرَّ
محن، عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، قال:حّدثني  وقال-أيضًا-: حّدثنا أبو عبد الرَّ

 ، ، أبو حمّمد، البصيُّ )1( هو: روح بن عبادة بن العالء بن حّسان بن عمرو بن مرثد، القييسُّ
ثقة، صنّف الكتب يف الّسنن واحلديث، ومجع الّتفسري، مات سنة مخس ومائتني. ُينظر: هتذيب 
الكامل: 235/6، رقم 1913. ذكره ابن حّبان يف الّثقات، قسم من روى عن أتباع الّتابعني: 

168/5، رقم 1217.
، وّثقه ابن معني، وابن  ، أبو الفضل، البصيُّ )2( هو: عيلُّ بن سويد بن منجوف، الّسدويسُّ
حّبان، وقال املّزي: روى له البخارّي حديثًا واحدًا، وقْد وقع لنا بعلوٍّ عنه: أخربنا به أبو الفرج 
ابن  أخربنا  قال:  حنبل،  أخربنا  قالوا:  شيبان،  بن  وأمحد  عالن،  بن  الغنائم  وأبو  قدامة،  ابن 
احلصني، قال: أخربنا ابن املذهب، قال: أخربنا القطيعّي، قال: حّدثنا عبد اهلل بن أمحد، قال: 
حّدثني أيب، قال: حّدثنا روح، قال: حّدثنا عيّل بن سويد بن منجوف، عن عبد اهلل بن بريدة، 
عن أبيه، قال: بعث رسول اهلل ^علّيًا إىل خالد بن الوليد –يعني إىل اليمن- ليقسم اخلمس، 
وقال روح مّرة: ليقبض اخلمس، قال: فأصبح عيّل ورأسه يقطر، قال: فقال خالد لرُبيدة: أال 
ترى إىل ما يصنع هذا؟ قال فلاّم رجعُت إىل النّبّي ^ أخربته بام صنع عيّل، قال: وكنُت ُأبغُض 
مّرة:  روح  قال  ُتبغضه،  فال  قال:  نعم  قلت:  قال،  علّيًا؟  أُتبغض  ُبريدة  با  فقال:  قال:  علّيًا، 
وأحّبه، فإّن له يف اخلمس أكثر من ذلك. وراه عن بندار عن روح، فوقع لنا بدالً عاليًا. هتذيب 
تأريخ  ما بني سنة )#151-#160(.  الّذهبّي وفاته  الكامل: 285/13، رقم 4664. وذكر 

اإلسالم 249/4، رقم 3339.
)3( مسند أمحد: 506/16، رقم 22932.
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أيبw، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا األعمش، عن سعد بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن 
.)1(َمْن ُكنُْت وليَُّه، َفَعلٌّ َوليُّه :أبيه، قال:قال رسوُل اهلل

حّدثنا عبد اهلل، قال: حّدثني أيب، قال: ثنا الفضل بن دكني،  وقال-أيضًا-: 
ُبريدة،  عّباس، عن  ابن  بن جبري، عن  احلكم، عن سعيد  َغنِيََّة، عن  أيب  ابن  قال 
 قال: غزوُت مع عيّل إىل اليمن، فرأيُت منه جفوة، فّلام قدمُت عىل رسوِل اهلل
ذكرُت علّيًا َفَتنَّقْصُتُه، فرأيُت وجَه رسوِل اهللِ يتغرّي، فقال: يا ُبريدة، ألْسُت 
ُكنُْت مولُه،  َمْن  فقال:  اهللِ،  يا رسوَل  بىل  قلُت:   ،أنفَسهم؟ من  باملؤمننَي  أول 

.)2(َفَعلٌّ مولُه
وقال-أيضًا-: حّدثنا عبد اهلل، قال: حّدثني أيب، قال: ثنا عبد الّرّزاق، قال: 
أنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: ملا بعث رسوُل اهللإىل اليمن علّيًا، 
إىل  ُبريدة  فشكاه  اليّشء،  بعض  يف  عيلٍّ  عىل  فعتب  معه،  األسلمّي  ُبريدة  خرج 

.)3(َمْن ُكنُْت َمولُه، فإّن علّيًا َمولُه :فقال رسوُل اهلل ،رسول اهلل
وقال ابن أب عاصم)ت  :(4()#287حّدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، نا الفضل بن 
دكني، عن ابن أيب َغنِيَّة، عن سعيد بن جبري، عن ابن عّباس، عن ُبريدة، قال: 
، ذكرُت  مررُت مع عيلٍّ  إىل اليمن، فرأيُت منه جفوًة، فلاّم قدمُت عىل النّبيِّ

)1( فضائل الّصحابة: ح947.

)2( فضائل الّصحابة: ح989.
)3( فضائل الّصحابة: ح1007.

)4( هو: أمحد بن عمرو بن أيب عاصم الّضّحاك، الّشيباين، قايض أصبهان، قال ابن أيب حاتم: 
صدوق. اجلرح والتعديل: 23/2، رقم 120، وقال الّصفدّي: تويّف سنة سبع وثامنني ومائتني. 

الوايف بالوفيات: 176/7، رقم 893. 
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صُتُه، فجعل وجُه رسوِل اهلل يتغرّي، فقال: ألْسُت أول باملؤمننَي من  علّيًا، فتنقَّ
.)1(َمْن ُكنُْت َمولُه، َفَعلٌّ َمولُه :قلُت: بىل يا رسوَل اهلل، قال ،أنفِسهم؟

امللك بن أيب  نا عبد  أبو أمحد)3(،  نا  املثنّى)2(،  حّدثنا حمّمد بن  وقال-أيضًا-: 
 َغنِيَّة، عن احلكم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عّباس، عن ُبريدة، عن النّبّي

.)4(نحوه
وقال-أيضًا-: حّدثنا حسني بن حسن، عن عبد الغّفار بن القاسم، عن عدّي 
ابن ثابت، عن سعيد بن جبري، عن ابن عّباس، حّدثني ُبريدة،قال: قال رسوُل 

.)5(علٌّ َمول َمْن ُكنُْت َمولُه:اهلل
وقال-أيضًا-: ثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا أبو معاوية، ووكيع، عن األعمش، 
عن سعد بن عبيدة، عن ابن ُبريدة، عن أبيه، قال: قاَل رسوُل اهلل :َمْن ُكنُْت 

.)6(مولُه، َفَعلٌّ مولُه

)1( اآلحاد واملثاين: 417/6، رقم 2085.
)2( ستأيت ترمجُتُه يف الّطريق )46(.

)3( هو: حمّمد بن عبد اهلل بن الّزبري بن عمر بن درهم، األسلمّي، أبو أمحد، الّزبريّي، الكويف، 
باألهواز سنة ثالث  يتشّيع، مات  ثقة، وكان  العجيّل: كويّف،  ثقة، وقال  بن معني:  قال حييى 

ومائتني. ُينظر: هتذيب الكامل: 417/16.
)4( اآلحاد واملثاين: 417/6، رقم 2085. 

)5( املصدر الّسابق: 418/6، ح2086.
)6( الّسنّة: ح 1354.
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وقال-أيضًا-: ثنا حمّمد بن حييى)1(، ثنا عبد اهلل بن داوود)2(، ثنا عبد الواحد 
ابن أيمن، عن أبيه، عن جّده، قال: ذكر ُبريدة أّن معاوية ملا َقِدم نزَل بذي طوى)3(، 
فجاء سعد، فأقعده عىل سيره، فقال سعد: قاَل رسوُل اهلل :َمْن ُكنُْت مولُه، 

.)4(َفَعلٌّ مولُه
وقاَل النّسائّي )ت :)#303أخربنا أبو داوود سليامن بن سيف، قال: ثنا أبو 
نعيم، قال: أنا عبد امللك بن أيب َغنِيَّة، قال: ثنا احلكم، عن سعيد بن جبري، عن ابن 
اليمن، فرأيُت منه جفوة، فقدمُت  ُبريدة، قال: خرجُت مع عيلٍّ إىل  عّباس، عن 
وجُهُه،  يتغرّي   اهلل رسوُل  فجعل  صُتُه،  فتنقَّ علّيًا،  فذكرُت   ،النّبّي عىل 
قال:يا بريدة، ألْسُت أول باملؤمننَي من أنفسهم؟، قلُت: بىل يا رسوَل اهلل، قال: 

.)5(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه
أخربنا حمّمد بن العالء، قال: حّدثنا أبو معاوية، قال: حّدثنا  وقال-أيضًا-: 

)1( هو: حمّمد بن حييى بن عبد الكريم بن نافع، األزدّي، أبو عبد اهلل بن أيب حاتم، البصّي، 
نزيل بغداد، روى عن عبد اهلل بن داوود اخلُريبّي، وروى عنه أبو بكر، أمحد بن عمرو بن أيب 
عاصم، وّثقه الّدارقطنّي وابن حّبان، مات سنة اثنتني ومخسني ومائتني. ُينظر: هتذيب الكامل: 

331/17، رقم6279.
)2( هو: عبد اهلل بن داوود بن عامر بن الّربيع، اهلمداين، الّشعبّي، أبو عبد الّرمحن، املعروف 
باخلُريبّي، كويّف األصل، سكن اخلُريبة وهي حمّلة بالبصة، وقيل: كان ينزل عبادان، قال ابن 
سعد: كان ثقة عابدًا ناسكًا، مات سنة ثالث عرشة ومائتني. ُينظر: هتذيب الكامل: 109/10، 
رقم 3231. زَذَكره ابن حّبان يف الثِّقات، قسم أتباع الّتابعني، قائاًل: مات سنة إحدى عرشة 

ومائتني، وقيل: ثالث عرشة ومائتني.
)3( ذي طوى: وادي يف مّكة. معجم البلدان ماّدة )طوى(.

)4( الّسنّة: ح1156.
)5( الّسنن الكربى: ح8145.
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 األعمش، عن سعد بن عبيدة، عن ابن ُبريدة، عن أبيه، قال: بعَثنَا رسوُل اهلل
فلاّم رجعنا سألنا: كيَف رأيُتم ُصْحَبَة صاحَبكم،  يف سّية واستعمَل علينا علّيًا، 
فإّما شكوُته أنا، وإّما شكاُه غريي، فرفعُت رأيس، وكنُت رجاًل مكبابًا، فإذا بوجه 

.)1(َمْن ُكنُْت َوليَُّه، َفَعلٌّ َوليُُّه:فقال ، رسوِل اهلل قْد أمحرَّ
وقال-أيضًا-: أخربنا حمّمد بن املثنّى، قال: حّدثنا أبو أمحد، قال: حّدثنا عبد 
امللك بن أيب َغنِيَّة، عن احلكم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عّباس، قال: حّدثني 
رجعُت  فلاّم  جفوة،  منه  فرأيُت  اليمن،  إىل  عيلٍّ  مع   النّبّي بعثني  قال:  ُبريدة، 
، وقال: يا بريدُة، َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ  شكوُتُه إىل رسوِل اهلل، فرفع رأسه إيلَّ

.)2(َمولُه
عبد  حّدثنا  قال:  نعيم،  أبو  حّدثنا  قال:  داوود،  أبو  أخربنا  وقال-أيضًا-: 
َغنِيَّة، قال: حدثنا احلكم، عن سعيد بن جبري، عن بن عّباس، عن  امللك بن أيب 
 ، ُبريدة قال: خرجُت مع عيلٍّ إىل اليمن، فرأيُت منه جفوًة، فقدمُت عىل النَّبيِّ
صُتُه، فجعل رسوُل اهلليتغرّي وجُهه، وقال: يا بريدُة، ألْسُت  فذكرُت علّيًا، فتنقَّ
أول باملؤمننَي مْن أنفِسهم؟، قلُت: بىل يا رسوَل اهلل، قال: َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ 

.)3(مولُه
وقال-أيضًا-: أخربنا واصل بن عبد األعىل، عن ابن فضيل، عن األجلح، 
عن عبد اهلل بن ُبريدة، عن أبيه، قال: بعثنا رسوُل اهلل إىل اليمن مع خالد بن 
وإْن  النّاس،  عىل  َفَعلٌّ  التقيُتام،  إْن  وقال:  آخر،  جيٍش  عىل  عليًَّا  وبعث  الوليد، 

)1( الّسنن الكربى: ح8465.

)2( الّسنن الكربى: ح8466.

)3( الّسنن الكربى: ح8467.
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اليمن، وظهر  َزبيد)1( من أهل  بني  واحٍد منكام عىل حدته، فلقينا  تفّرقُتام، فكلُّ 
ّية، فاصطفى عيلٌّ جارية لنفسه  رِّ املسلموَن عىل املرشكنَي، فقتلنا املقاتلة، وسبينا الذُّ
، وأمرين أْن أنال منه، فقال:  من الّسبي، فكتب بذلك خالد بن الوليد إىل النّبيِّ
، فتغرّي وجُه رسوِل اهلل، فقلُت: هذا مكان  فدفعُت الكتاب إليه، ونلُت ِمن عيلٍّ
رسوُل  فقال  به،  ُأرسلُت  ما  فبّلغُت  بطاعتِِه،  وأمرتني  رجٍل  مع  بعثتني  العائذ، 
.)2(فإّن علّيًا منّي وأنا منه، وهذا وليُّكم َبْعِدي ، اهلل :ل تقعنَّ يا بريدُة يف علٍّ
وقال ابن أب شيبة )ت :)#235حّدثنا الفضل بن دكني، عن ابن أيب َغنيَّة، عن 
احلكم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عّباس، عن ُبريدة، قال: مررُت مع عيلٍّ إىل 
اليمن، فرأيُت منه جفوًة، فلاّم قدمُت عىل رسول اهلل، ذكرُت علّيًا، فنّقصُتُه)3(، 
 ،أنفِسهم؟ ِمْن  باملؤمننَي  أول  ألْسُت  فقال:  يتغرّي،   اهلل رسوِل  وجُه  فجعل 

.)4(َمْن ُكنُْت َمولُه، َفَعلٌّ َمولُه:قلُت: بىل يا رسوَل اهلل، قال
أيب  عن  العجيّل،  عيّل،  بن  احلسني  وحّدثني  )ت#279(:  البالذريُّ  وقال 
نعيم، عن أيب َغنيَّة، عن احلكم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عّباس، عن ُبريدة بن 
ُهمَّ واِل َمْن والُه  ، قال: َمْن ُكنُْت َمولُه، َفَعلٌّ َمولُه، اللَّ احلُصيب، أّن النّبيَّ

.)5(وعاِد َمْن عاداُه
أيب  بن  حمّمد  نا  قال:  رشدين،  بن  أمحد  حّدثنا  )ت#360(:  الّطبانُّ وقال 

)1( يف بعض املصادر: بني زيد.
)2( اخلصائص: ح80.

ْصُتُه. )3( يف بعض املصادر: فتنقَّ
)4( مصنّف ابن أيب شيبة: 57/12، ح12114، وص 84، ح12181.

)5( أنساب األرشاف: ح49.
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الرّسّي، العسقاليّن، قال: نا عبد الّرّزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، 
.)1(َمْن ُكنُْت َمولُه، َفَعلٌّ َمولُه : ، قال لعيلٍّ عن ُبريدة، أنَّ النّبيَّ

وقال-أيضًا-: حّدثنا أمحد بن إسامعيل بن يوسف العابد، األصبهايّن، حّدثنا 
أمحد بن الفرات، الّرازّي، حّدثنا عبد الّرّزاق، أنبأنا سفيان بن ُعيينة، عن عمرو 
 :َمْن ُكنُْت َمولُه،  ابن دينار، عن طاووس، عن ُبريدة بن احلُصيب: عن النّبيِّ

.)2(َفَعلٌّ َمولُه
وقال احلاكم)ت :)#405حّدثنا حمّمد بن صالح بن هانئ، ثنا أمحد بن نص، 

وأخربنا حمّمد بن عيّل، الّشيبايّن، بالكوفة، ثنا أمحد بن حازم، الغفارّي.
وأنبأ حمّمد بن عبد اهلل، العمرّي، ثنا حمّمد بن إسحاق، ثنا حمّمد بن حييى، وأمحد 
ابن يوسف، قالوا: ثنا أبو نعيم، ثنا ابن أيب َغنيَّة، عن احلكم، عن سعيد بن جبري، 
عن ابن عّباس، عن ُبريدَة األسلمّي، قال: غزوُت مع عيلٍّ إىل اليمن، فرأيُت 
وجَه  فرأيُت  صُتُه،  فتنقَّ عليًَّا،  فذكرُت   ،اهلل رسوِل  عىل  فقدمُت  جفوًة،  منه 
رسول اهلل يتغرّي، فقال: يا بريدُة، ألْسُت أول باملؤمننَي من أنفِسهم؟ قلُت: 

بىل يا رسوَل اهلل، فقال: َمْن ُكنُْت َمولُه، َفَعلٌّ َمولُه، وَذَكَر احلديث. 
 .)3(*هذا حديٌث صحيٌح عىل رشِط مسلم، وملْ خُيرجاه *

وقال أبو ُنعيم األصبهاّن)ت :)#430حّدثنا عبد اهلل بن جعفر، ثنا إسامعيل 
بن  سعيد  عن  احلكم،  عن  َغنيَّة،  أيب  ابن  ثنا  دكني،  بن  الفضل  ثنا  اهلل،  عبد  ابن 
منه  فرأيُت  اليمن،  إىل  عيلٍّ  مع  غزوُت  قال:  ُبريدة،  عن  عّباس،  ابن  عن  جبري، 

)1( املعجم األوسط: 111/1، رقم 346.
)2( املعجم الّصغري: 193/1، رقم 190.

)3( املستدرك: 119/3، رقم 4578.
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صُتُه، فرأيُت وجه رسوِل  جفوًة، فقدمُت عىل رسوِل اهلل، فذكرُت علّيًا، فتنقَّ
اهللِيتغرّي، وقال: يا بريدُة، ألْسُت أول باملؤمننَي من أنفِسهم؟، قلت: بىل يا 

.)1(َمْن ُكنُْت َمولُه، َفَعلٌّ َمولُه :رسوَل اهلل، قال
وقال-أيضًا-: حّدثنا أمحد بن جعفر بن سلم، ثنا العّباس بن عيّل، النّسائّي، 
ثنا حمّمد بن عيّل بن خلف، ثنا حسني األشقر، ثنا ابن ُعيينة عن عمرو بن دينار، 

.)2(َمْن ُكنُْت َمولُه، َفَعلٌّ َمولُه :قال ، عن طاووس، عن ُبريدة، عن النّبيِّ
اء بن  وروى بريدة وأبو هريرة وجابر والرَبَ الّب )ت#463(:  وقال ابن عبد 
 أّنه قال يوم غدير خم:َمْن  عازب وزيد بن أرقم، كلُّ واحٍد منهم عن النّبيِّ
ُكنُْت َمولُه، َفَعلٌّ َمولُه، الّلهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه. وبعُضهم ال يزيُد 

.)3(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه :عىل
وقال ابن عساكر )ت :)#571أخربنا أبو بكر وجيه بن طاهر، أنا أبو حامد، 
األزهرّي، أنا أبو حمّمد، املخلدّي، أنا املؤمل بن احلسن بن عيسى، نا حمّمد بن حييى، 
نا أبو ُنعيم، نا ابن أيب َغنيَّة، عن احلكم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عّباس، عن 
،ُبريدة، قال: غزوُت مع عيلٍّ إىل اليمن، فرأيُت منُه جفوًة، فقدمُت عىل رسول اهلل 

صُتُه، فرأيُت وجَه رسوِل اهلل يتغرّي، فقال:يا ُبريدة، ألْسُت  فذكرُت علّيًا فتنقَّ
َمْن ُكنُْت َمولُه،  أول باملؤمننَي من أنفِسهم؟، فقلُت: بىل يا رسوَل اهلل، فقال: 

.)4(َفَعلٌّ َمولُه

)1( معرفة الّصحابة: 374/1، رقم 1256.
)2( حلية األولياء: 23/4، رقم 1264.

)3( االستيعاب: 1099/3.
. 4( تأريخ دمشق: 142/45، رقم 9311. ترمجة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب(
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أبو  أنا  البحريّي،  عثامن،  أبو  أنا  الّسيدّي،  حمّمد،  أبو  أخربنا  -أيضًا-:  وقال 
العطاردّي  إسحاق،  بن  حمّمد  بن  أمحد  بن  احلسن  عيّل  أبو  أنا  محدان،  بن  عمرو 
ببغداد، نا حمّمد بن عيّل بن عمر، املقديّس، نا احلسني بن احلسن، الفزارّي، نا عبد 
الغّفار بن القاسم، حّدثني عدّي بن ثابت، عن سعيد بن جبري، عن ابن عّباس، 

.)1(علٌّ َمول َمْن ُكنُْت َمولُه :حّدثني بريدة، قال: قال رسوُل اهلل
وقال-أيضًا-: أخربنا أبو احلسن عيّل بن املسلم الفقيه، نا عبد العزيز بن أمحد، 
الكّتايّن، أنا أبو عبد اهلل احلسني بن عبد اهلل بن حمّمد بن إسحاق، أنا خال أيب خيثمة 
ابن سليامن، نا أبو عمر، هالل بن العالء بالّرّقة، نا عبيد بن حييى، أبو سليم، نا 
أبو مريم، عبد الغّفار بن القاسم، األنصارّي، عن عدّي بن ثابت، عن سعيد بن 
جبري، عن ابن عّباس، عن ُبريدَة، قال: قال رسوُل اهلل :َمْن ُكنُْت َمولُه، َفَعلٌّ 

.)2(َمولُه
وقال -أيضًا-: أخرب نا أبو سهل، حمّمد بن إبراهيم، أنا أبو الفضل الّرازّي، أنا 
أبو القاسم جعفر بن عبد اهلل بن يعقوب، نا حمّمد بن هارون، نا نص بن عيّل)3(، 

)1( املصدر الّسابق: رقم 9312.
)2( املصدر الّسابق: 143/45، رقم 9313.

، الّصغرُي،  ، أبو عمرو، البصيُّ )3( هو: نص بن عيلِّ بن نص بن عيلِّ بن صهبان، اجلهضميُّ
حامد،  أبو  هارون،  بن  حمّمد  عنه  وروى  اهلل،  عبد  بن  حمّمد  الّزبريّي،  أمحد  أيب  عن  روى 
ي:... قال: أخربنا أبو بكر احلافظ، قال: أخربنا عبد امللك بن حمّمد بن  احلرضمّي، ثقة، قال املزِّ
عبد اهلل الواعظ، قال: أخربنا أبو عيل، حمّمد بن أمحد بن احلسن الّصّواف، قال: حّدثنا عبد اهلل 
ابن أمحد بن حنبل، قال: حّدثني نص بن عيّل، قال: أخربين عيّل بن جعفر بن حمّمد بن عيّل بن 
احلُسني بن عيّل، قال: حّدثني أخي موسى بن جعفر، عن أيب جعفر بن حمّمد، عن أبيه، عن عيلِّ 
 أخذ بيد حسن وحسني، فقال: َمْن أحبَّني وأحبَّ  ه، أّن النّبيَّ ابن حسني، عن أبيه، عن جدِّ
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نا أبو أمحد، نا ابن أيب َغنيَّة، عن احلكم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عّباس، عن 
.)1(َمْن ُكنُْت َمولُه، َفَعلٌّ ِمولُه:ُبريدة، قال: قال رسوُل اهلل

أبو  أنا  الّرمحن بن أيب عقيل،  أبو طالب، عيّل بن عبد  أخربنا  وقال-أيضًا-: 
احلسن، اخللعّي، عيّل بن احلسن بن احلسني، املصّي، الفقيه، أنا أبو حمّمد، عبد 
الّرمحن بن عمر بن النّّحاس، أنا أبو سعيد، أمحد بن حمّمد بن زياد بن األعرايّب، نا 
عيسى بن أيب حرب، الّصّفار، نا حييى بن أيب بكري، نا عبد الغّفار، حّدثني عدّي، 
 :حّدثني سعيد بن جبري، عن ابن عّباس، حّدثني ُبريدة، قال: قال رسوُل اهلل

.)2(علُّ بن أب طالٍب َمول َمْن ُكنُْت َمولُه
وقال-أيضًا-: أخربنا أبو القاسم بن الّسمرقندّي، أنا أمحد بن أيب عثامن، وأبو 

طاهر، القصارّي.
احلسن  بن  إسامعيل  أنا  قاال:  أيب،  أنا  القصارّي،  بن  اهلل  عبد  أبو  وأخربنا  ح 
 ، ابن عبد اهلل، أنا أمحد بن حمّمد بن عقدة، نا يعقوب بن يوسف بن زياد، الّضبِّيُّ
نا أبو مريم،  أنا خالد بن خملد،  وأمحد بن احلسني بن عبد امللك، األودّي، قاال: 
حّدثني عّدي بن ثابت، عن سعيد بن جبري، عن ابن عّباس، حّدثني ُبريدة، قال: 

هذين وأبامها وأّمهام كان معي يف درجتي يوم القيامة، قال عبد اهلل بن أمحد: ملا حّدث نص بن 
عيّل هبذا احلديث أمر املتوّكل برضبه ألف سوٍط، فكلَّمه جعفر بن عبد الواحد، وجعل يقول 
له: هذا الّرجل من أهل الّسنّة، وملْ يزل به حّتى تركه، وكان له أرزاق، فوّفرها عليه موسى، 
قال احلافظ أبو بكر: إّنام أمر املتوّكل برضبه؛ ألّنه ظنّه رافضّيًا، فلاّم علم أّنه من أهل الّسنّة تركه. 
وقال النّسائّي وابن خراش: ثقة. مات سنة مخسني ومائتني. ُينظر: هتذيب الكامل: 66/19، 

رقم 7000. 
)1( تأريخ دمشق: 143/45، رقم 9314.
)2( تأريخ دمشق: 143/45، رقم 9315.
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فيه  يذكر  فلْم  بعضهم  َوليُُّه)1(. قص  َفَعلٌّ  َوليَّه،  ُكنُْت  َمْن   :قال رسوُل اهلل
.)2(ُبريدة

وقال-أيضًا-: أخربنا أبو سعد، إسامعيل بن أمحد بن عبد امللك، الكرمايّن، 
أنا عبد الّرمحن بن عيّل بن حمّمد الّشاهد، وأخربنا أبو القاسم، هبة اهلل بن عبد اهلل، 

أنا أبو بكر اخلطيب.
بن  أنا عاصم بن احلسن  القاسم، إسامعيل بن أمحد بن عمر،  أبو  ح وأخربنا 
العّباس أمحد بن حمّمد بن سعيد بن  أبو  أنا  أبو عمر بن مهدي،  أنا  حمّمد، قالوا: 
بن  احلكم  بن  إبراهيم  نا  الكندّي،  شيبان،  بن  زكريا  بن  حييى  نا  الكويّف،  عقدة، 
ظهري، حّدثني أيب، عن منصور بن مسلم بن سابور، عن عبد اهلل بن عطاء، عن 
عبد اهلل بن ُبريدة، عن أبيه، قال: قال رسوُل اهلل :علُّ بُن أب طالٍب َمول كليِّ 

.)3(مؤمٍن ومؤمنٍة، وُهو وليُُّكم بعِدي
القاسم،  أبو  أنا  امللك،  عبد  بن  احلسني  اهلل،  عبد  أبو  أخربنا  وقال-أيضًا-: 
بن  أبو خيثمة، زهري  نا  يعىل،  أبو  نا  املقرئ،  بن  بكر  أبو  أنا  بن منصور،  إبراهيم 
حرب، نا أبو اجلواب، نا عاّمر بن رزيق، عن األجلح، عن عبد اهلل بن ُبريدة، عن 
طالب،  أيب  بن  عيلُّ  اآلخر  عىل  اليمن،  إىل  اهللبعثنِي  رسوُل  بعَث  قال:  أبيه، 
النّاس، وإذا افرتقُتام  َفَعلٌّ عىل  إذا اجتمعتام،  وعىل اآلخر خالد بن الوليد، فقال: 
فظهر  فقاتلناهم،  اليمن،  من  زيد  بني  فلقينا  قال:  حدة،  عىل  منكام  واحٍد  فكلُّ 
ّرّية، واصطفى عيلٌّ جارية من  املسلموَن عىل الكافريَن، فقتلوا املقاتل، وسبوا الذُّ

)1( تأريخ دمشق: 143/45، رقم 9316.
)2( هذا القول البن عساكر.

)3( تأريخ دمشق: 144/45، رقم 9318.
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، وأمرين أْن أناَل منه، قال: فلاّم أتيُت رسوَل  الفئ، فكتب معي خالد يقع يف عيلٍّ
اهللرأيُت الكراهية يف وجهه، فقلُت: هذا مكان العائذ يا رسوَل اهلل، بعثتني مع 
، علٌّ منّي  رجٍل وأمرتني بطاعتِِه، فبّلغُت ما أرسلني، قال:يا بريدُة، ل تقع يف علٍّ

.)1(وأنا منه، وهو وليُّكم بعِدي
وقال-أيضًا-: أخربنا أبو القاسم بن الّسمرقندّي، أنا عاصم بن احلسن، أنا 
عبد الواحد بن حمّمد، أنا أبو العّباس بن عقدة، أنا أمحد بن حييى، نا عبد الّرمحن هو 
ابن رشيك، نا أيب، عن األجلح، عن عبد اهلل بن ُبريدة، قال:بعث رسوُل اهلل 

مع عيلٍّ جيشًا، ومع خالد بن الوليد جيشًا إىل اليمن، وقال: إْن اجتمعُتم َفَعلٌّ عىل 
املسلموَن  فظهر  القوم،  فلقينا  حدة،  عىل  منكام  واحٍد  فكلُّ  تفّرقتم،  وإْن  النّاس، 
الّسبي،  امرأة من ذلك  ّية، وأخذ علّيًا  رِّ الذُّ املقاتلة، وسبينا  فقتلنا  عىل املرشكنَي، 
 ، قال: فكتَب معي خالد بن الوليد -كنُت معه- إىل رسول اهلل يناُل من عيلٍّ
 ، ونلُت من عيلٍّ الكتاب،  فقرأُت عليه  منه،  أناَل  أْن  فعل، وأمرين  بالذي  وخُيربه 
فرأيُت وجَه نبيِّ اهللمتغرّيًا، فقلُت: هذا مقام العائذ، بعثتني مع رجٍل وأمرتني 
، فإّنه منّي وأنا منه،  بطاعته، فبّلغُت ما ُأرسلُت به، فقال:يا ُبريدُة، ل تقعنَّ يف عليِّ

.)2(وهو وليُّكم بعِدي
وقال-أيضًا-: أخربنا أبو القاسم، هبة اهلل بن حمّمد بن احلصني، أنا أبو عيّل بن 
املذهب، أنا أمحد بن جعفر، نا عبد اهلل بن أمحد، حّدثني أيب، نا ابن نمري، نا أجلح 
ُبريدة، قال: بعث رسوُل اهللبعثني  أبيه  ُبريدة، عن  بن  الكندّي، عن عبد اهلل 
إىل اليمن، عىل أحدمها عيلُّ بن أيب طالب، وعىل اآلخر خالد بن الوليد، فقال: إذا 

)1( تأريخ دمشق: 144/45، رقم 9319.

)2( تأريخ دمشق: 145/45، رقم 9320.
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التقيتم َفَعلٌّ عىل النّاس، وإْن افرتقُتام فكلُّ واحٍد منكام عىل جنده، قال: فلقينا بني 
زيد من أهل اليمن، فاقتتلنا، فظهر املسلموَن عىل املرشكنَي، فقتلنا املقاتلة، وسبينا 
الّذرارّي، فاصطفى عيلٌّ امرأًة من الّسبي لنفسه، قال ُبريدة: فكتب معي خالد بن 
الوليد إىل رسوِل اهللخُيربه بذلك، فلاّم أتيُت النّبّي دفعُت الكتاَب، فُقرئ 
عليه، فرأيُت الغضَب يف وجه رسوِل اهلل، فقلُت: يا رسوَل اهلل، هذا مكان العائذ، 
:بعثتني مع رجٍل وأمرتني أْن أطيَعه، فبّلغُت ما ُأرسلُت بِه، فقال رسوُل اهلل

 

.)1(فإّنه منّي وأنا منه، وهو وليُّكم بعِدي ، ل تقْع يف علٍّ
وقال-أيضًا-: أخربنا أبو القاسم بن الّسمرقندّي، أنا عاصم بن احلسن، أنا 
أبو عمر بن مهدي، أنا أبو العّباس بن عقدة، نا احلسن بن عيّل بن عّفان، نا حسن-

يعني ابن عطّية-، نا سعاد، عن عبد اهلل بن عطاء، عن عبد اهلل بن ُبريدة، عن أبيه، 
منهام  واحٍد  كلُّ  الوليد،  بن  وخالد  طالب  أيب  بن  اهللعيلَّ  رسوُل  بعث  قال: 
يسارًا،  أو  يمينًا  فأخذنا  قال:   ، علٌّ فعليكم  اجتمعُتام  إذا  فقال:  ومجعهام،  وحده، 
قال: فأخذ عيلٌّ فأبعد، فأصاب سبيًا، فأخذ جارية من اخلمس، قال ُبريدة: وكنُت 
الوليد، فأتى رجٌل خالدًا،  ، وقْد علم ذلك خالد بن  ُبغضًا لعيلٍّ النّاس  من أشّد 
فأخربه أّنه أخذ جارية من اخلمس، فقال: ما هذا؟ ثّم جاء آخر، ثّم أتى آخر، ثّم 
تتابعْت األخبار عىل ذلك، فدعاين خالد، فقال: يا ُبريدة، قْد عرفُت الذي صنع، 
فانطلق بكتايب هذا إىل رسوِل اهلل، فأخربُه-وَكَتَب إليه-، فانطلقُت بكتابه حّتى 
دخلُت عىل رسوِل اهلل، فأخذ الكتاب، فأمسكه بشامله، وكان كام قال اهلل  ال 
يكتُب وال يقرأ، وكنُت رجاًل إذا تكّلمُت طأطأُت رأيس حّتى أفرغ من حاجتي، 

)1( تأريخ دمشق: 145/45، رقم9321.
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فطأطأُت رأيس، وتكّلمُت، فوقعُت يف عيلٍّ حّتى فرغُت، ثّم رفعُت رأيس، فرأيُت 
فنَظر  إاّل يوم قريظة والنّضري،  قّط  مثَلُه  أَرُه َغِضَب  ملْ  قْد غضَب،   رسوَل اهلل
، فقال: يا بريدُة، إّن علّيًا وليُّكم بعِدي، فأحبَّ علّيًا، فإّنه يفعُل ما ُيؤَمر، قال:  إيلَّ

.)1(فُقْمُت وما أحٌد ِمن النّاس أحّب إيلَّ منه
وقال عبد اهلل بن عطاء: حّدثُت بذلك أبا حرب)2( بن سويد بن غفلة، فقال: 
كتمك عبد اهلل بن بريدة بعَض احلديث، أّن رسول اهلل قال له: أ نافقَت بعِدي 

.)3(يا ُبريدة؟
وقال-أيضًا-: أخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أبو نص، عبد الّرمحن بن 
عيّل، أنا حييى بن إسامعيل، أنا عبد اهلل بن حمّمد بن احلسن، نا وكيع، نا األعمش، عن 
:سعد بن عبيدة، عن عبد اهلل بن ُبريدة، األسلمّي، عن أبيه، قال: قال رسوُل اهلل 

.)4(َمْن ُكنُْت َمولُه، َفَعلٌّ َمولُه
وقال-أيضًا-: أخربنا أبو القاسم بن الّسمرقندّي، أنا أبو احلسني بن النّقور، 
أنا أبو بكر، حمّمد بن عيّل بن حمّمد بن النرّض، الّديباجّي، نا أبو بكر، يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن البهلول، نااحلسن بن عرفة، نا أبو معاوية، عن األعمش، 
عن سعد بن عبيدة، عن ابن ُبريدة، عن أبيه، قال: قال رسوُل اهلل:َمْن ُكنُْت 

.)5(َوليَُّه، َفَعلٌّ َوليُُّه

)1( تأريخ دمشق: 145/45، رقم 9322.
)2( كذا يف املصدر.

)3( تأريخ دمشق: 146/45، رقم 9323.
)4( تأريخ دمشق: رقم 9324.
)5( تأريخ دمشق: رقم 9325.
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وقال-أيضًا-: أخربنا أبو القاسم بن احلصني، أنا أبو عيّل بن املذهب، أنا أبو 
بكر بن مالك، نا عبد اهلل بن أمحد، حّدثني أيب، نا وكيع.

ح وأخربنا أبو سهل، حمّمد بن إبراهيم، أنا أبو الفضل الّرازّي، أنا جعفر بن 
عبد اهلل، نا حمّمد بن هارون، نا عمرو بن عيّل، نا أبو معاوية.

  قاال: نا األعمش، عن سعد بن عبيدة، عن ابن ُبريدة، عن أبيه، عن النّبيِّ
.)1(َمْن ُكنُْت َوليَُّه، فإّن علّيًا َوليُُّه :ويف حديث وكيع، قال: قال رسوُل اهلل

 وقال-أيضًا-: أخربنا أبو القاسم بن احلصني، أنا أبو عيّل، أنا أبو بكر، أنا عبد اهلل،
ُبريدة،  ابن  عن  عبيدة،  بن  سعد  عن  األعمش،  نا  معاوية،  أبو  نا  أيب)2(،  حّدثني 
رأيُتم  كيَف  قال:  قدمنا،  فلاّم  قال:  بعثنا رسوُل اهلليف سّية،  قال:  أبيه،  عن 
رأيس،  فرفعُت  قال:  غريي،  شكاُه  أو  شكوُته،  فإّما  قال:   ،صاحبُِكم؟ صحابَة 
َمْن  يقول:  قال: وهو  امحرَّ وجُهُه،  قْد    النّبيُّ فإذا  قال:  وكنُت رجاًل مكبابًا، 

.)3(ُكنُْت َوليَُّه، َفَعلٌّ َوليُُّه
بن  إبراهيم  عىل  ُقرئ  قالْت:  العلوّية،  املجتبى  أّم  أخربتنا  وقال-أيضًا-: 
نا  منصور، أنا أبو بكر بن املقرئ، أنا أبو يعىل، نا أبو خيثمة، نا حمّمد بن خازم، 
األعمش، عن سعد بن عبيدة، عن ابن ُبريدة، عن أبيه، قال: بعثنا رسوُل اهلليف 
كيَف وجدُتْم   :لنا رسوُل اهلل سّيٍة، واستعمل علينا علّيًا، فلاّم رجعنا، قال 
مكبابًا)4(،  رجاًل  وكنُت  غريي،  شكاُه  وإّما  شكوُتُه،  فإّما   ،صاحبِكم؟ ُصحبَة 

)1( تأريخ دمشق: 146/45، رقم 9326.
)2( مسند أمحد: 481/16، رقم 22857.

)3( تأريخ دمشق: 146/45، رقم 9327. 
)4( مكبابًا: كثري النّظر إىل األرض. املنجد ماّدة )مِكبٌّ عىل(. 
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َفَعلٌّ  َوليَُّه،  ُكنُْت  َمْن  يقول:  وهو  وجُهُه،  امحرَّ  قْد  النّبيُّ فإذا  رأيس،  فرفعُت 
.)1(َوليُُّه

أخربنا أبو الوفاء، عمربن الفضل بن أمحد بن عبد اهلل املمّيز  وقال-أيضًا-: 
بأصبهان، وأبو حمّمد، أمحد بن حمّمد بن أمحد بن احلسني الّرثاين هبا، قاال: أنا أبو 
إسحاق، إبراهيم بن حمّمد بن إبراهيم، القّفال، أنا إبراهيم بن عبد اهلل بن حمّمد، نا 
أبو جعفر، حمّمد بن عبيد اهلل بن العالء، الكاتب، نا عيّل بن حرب، نا أبو معاوية 
بعثنا  قال:  أبيه،  عن  ُبريدة،  ابن  عن  عبيدة،  بن  سعد  عن  األعمش،  نا  الرّضير، 
رأيُتم  كيَف  سأَلنَا:  جئناه،  فلاّم  علّيًا،  علينا  فاستعمل  سّية،  يف   اهلل رسوُل 
صاحَبكم؟، فإّما شكوُته، أو شكاه غريي، فرفعُت رأيس، وكنُت رجاًل ِمكبابًا، 

.)2(َمْن ُكنُْت َوليَُّه، َفَعلٌّ َوليُّه :وهو يقول ، فإذا وجُه رسوِل اهللقْد امحرَّ
وقال-أيضًا-: كتب إيلَّ أبو بكر، عبد الغّفار بن حمّمد، وحّدثني أبو املحاسن، 

عبد الّرّزاق بن حمّمد عنه، أنا أبو بكر احلريّي.
خطيب  البيهقّي،  عيّل،  بن  أمحد  بن  اهلل  عبيد  بن  عيّل  احلسن،  أبو  وأخربنا  ح 
إمالًء  الّشحامّي  حمّمد،  بن  حمّمد  بن  طاهر  الّرمحن،  عبد  أبو  نا  هبا،  خرسوجرد 
بنيسابور، أنا الّشيخ أبو سعيد ابن أيب عمرو، الّصرييّف، قاال: نا حمّمد بن يعقوب 
األصّم، نا أمحد بن عبد اجلّبار، نا أبومعاوية، عن األعمش، عن سعد بن عبيدة، 
عن ابن ُبريدة، عن أبيه قال: بعثنا رسوُل اهلل يف سّيٍة، واستعمل علينا علّيًا، 
فلاّم قدمنا، قال: كيَف رأيُتم أمرَيُكم؟، قال فإّما شكوُتُه، أو شكاُه غريي، قال: 
قال:  وجُهُه،  امحرَّ  قْد  النّبيُّ وإذا  رأيس،  فرفعُت  قال:  ِمكبابًا،  رجاًل  وكنُت 

)1( تأريخ دمشق: 147/45، رقم 9328.

)2( تأريخ دمشق: 147/45، رقم 9329.
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.)1(َمْن ُكنُْت َولّيُه، َفَعلٌّ َوليُُّه :فقال
وقال-أيضًا-: أخربنا أبو القاسم بن احلصني، أنا أبو عيّل بن املذهب، أنا أمحد 
نا األعمش، عن سعد  نا وكيع،  بن أمحد، حّدثني أيب)2(،  اهلل  نا عبد  ابن جعفر، 
يتناولوَن من  مّر عىل جملٍس وهم  أّنه  ُبريدة،  أبيه  ُبريدة، عن  ابن  ابن عبيدة، عن 
بن  خالد  وكان  يشٌء،  عيلٍّ  عىل  نفيس  يف  كان  قْد  إّنه  فقال:  عليهم،  فوقف   ، عيلٍّ
، فأصبنا سبيًا، قال: فأخذ  الوليد كذلك، فبعثني رسوُل اهلليف سّيٍة عليها عيلٌّ
عيلٌّ جاريًة من اخلمس لنفسه، فقال خالد بن الوليد: دونك، قال: فلاّم قدمنا عىل 
ثه بام كان، ثّم قلُت: إّن علّيًا أخذ جاريًة من اخلمس، قال:   جعلُت أحدِّ النّبيِّ
وكنُت رجاًل مكبابًا، قال: فرفعُت رأيس، فإذا وجُه رسوِل اهللقْد تغرّي، فقال: 

.)3(َمْن ُكنُْت َوليَُّه، َفَعلٌّ َوليُُّه
بن  إبراهيم  عىل  ُقرئ  قالْت:  العلوّية،  املجتبى  أّم  أخربْتنا  وقال-أيضًا-: 
منصور، أنا أبو بكر بن املقرئ، أنا أبو يعىل، نا حمّمد بن عبد اهلل بن نمري، نا وكيع، 
نا األعمش، عن سعد بن عبيدة، عن ابن ُبريدة،عن أبيه أّنه مّر عىل جملس وهم 
، فوقف عليهم، وقال: إّنه كان يف نفيس عىل عيلٍّ يشٌء، وكان خالد  ينالوَن من عيلٍّ
، فأصبنا غنائم، فأخذ عيلٌّ جارية   سّيًة عليها عيلٌّ ابن الوليد كذلك، فبعث النّبيُّ
من اخلمس لنفسه، فقال خالد بن الوليد: دونك، فلاّم قدمنا عىل رسول اهلل 
ثه ما كان، ثّم قلُت: إّن علّيًا أخذ لنفسه جارية من اخلمس، وكنُت  جعلُت أحدِّ
َمْن  وقال:  متغرّيًا،   اهلل رسوِل  وجَه  فوجدُت  رأيس،  فرفعُت  مكبابًا،  رجاًل 

)1( تأريخ دمشق: 147/45، رقم 9330.
)2( مسند أمحد: 502/16، رقم 22924.
)3( تأريخ دمشق: 148/45، رقم 9331.
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.)1(ُكنُْت َمولُه، َفَعلٌّ وليُُّه
أنا  املذهب،  بن  عيّل  أبو  أنا  احلصني،  بن  القاسم  أبو  أخربنا  وقال-أيضًا-: 
أمحد بن جعفر، نا عبد اهلل بن أمحد)2(، حّدثني أيب، نا روح، نا عيل بن سويد بن 
منجوف، عن عبد اهلل بن ُبريدة، عن أبيه، قال: بعث رسوُل اهلل علّيًا إىل خالد 
عيّل  فأصبح  قال:  اخلمس،  ليقبض  مّرة:  روح  وقال  اخلمس،  ليقسم  الوليد  ابن 
ورأسه يقطر، قال: فقال خالد لرُبيدة: أال ترى ما يصنُع هذا؟ قال: فلاّم رجعُت 
، قال: وكنُت ُأبغض علّيًا، قال: فقال: يا ُبريدة،  أخربُتُه بام صنع عيلٌّ إىل النّبيِّ
أُتبغُض علّيًا؟، قال: قلُت: نعم، قال: فال ُتبغضه، قال روح مّرة: فأِحبَُّه، فإنَّ له 

.)3(يف المس أكثر من ذلك
وقال-أيضًا-: أخربنا أبو عبد اهلل، حمّمد بن الفضل، وأبو املظّفر بن القشريّي، 
قاال: أنا أبو عثامن، البحريّي، أنا أبو احلسن، حمّمد بن عمر بن حمّمد بن هبتة البّزاز 
صافة، أنا احلسني بن إسامعيل، نا يعقوب بن إبراهيم، نا روح، نا عيّل بن سويد،  بالرُّ
عن عبد اهلل بن ُبريدة، عن أبيه، قال: بعث رسوُل اهللعلّيًا إىل خالد بن الوليد 
ليقبض اخلمس، فأخذ منه جارية، فأصبح ورأسه يقطر، فقال خالد لرُبيدة: أما 
 ،ترى ما صنَع هذا؟ قال: وكنُت ُأبغُض علّيًا، قال: فذكرُت ذلك لرسوِل اهلل
فقال:يا ُبريدُة، أتبغُض علّيًا؟، قال: قلُت: نعم، قال:فأِحبَُّه، فإّن له يف المس 

.)4(أكثَر من ذلك

)1( تأريخ دمشق: 148/45، رقم 9332.
)2( مسند أمحد: 506/16، رقم 22932.
)3( تأريخ دمشق: 148/45، رقم 9333.
)4( تأريخ دمشق: 148/45، رقم 9334.
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وقال-أيضًا-: أخربنا أبو سعد بن البغدادّي، أنا أبو منصور بن شكرويه، وأبو 
بكر الّسمسار، قاال: أنا إبراهيم بن عبد اهلل، نا احلسني بن إسامعيل، نا أبو حاتم 
الّرازّي، نا احلسن بن عبد اهلل بن حرب، نا عمرو بن عطّية، عن عطّية، حّدثني 
عبد اهلل بن ُبريدة، أّن أباه حّدثه أّن نبيَّ اهللبعث خالد بن الوليد وعيّل بن أيب 
طالب، فقال هلام: إْن كان قتاٌل، َفَعلٌّ عليكم، وإّنه ُفتح عليهم، وذلك ِقبل اليمن، 
،فأصابوا سبيًا، فانطلَق عيلٌّ إىل جاريٍة حسناَء، وأخذها ليبعَث هبا إىل رسول اهلل 

فأبى عليه خالد بن الوليد، وقال: ال، بل أنا أبعُث هبا إىل رسوِل اهلل، فلاّم سمعه، 
أتيُت رسوَل اهلل ُبريدة:  فقال   ،إىل رسوِل اهلل ُبريدة  فبعَث   انطلَق خالد، 

وهو يغسُل رأَسه، فنلُت مْن عيلٍّ عنده، وكنّا إذا قعدنا عنَد رسوِل اهللملْ نرفع 
أبصارنا إليه، فقال رسوُل اهلل:َمه يا ُبريدُة، بعض قولك، قال ُبريدة: فرفعُت 
بصي إىل رسوِل اهلل، فإذا وجُهُه يتغرّي، فلاّم رأيُت ذلك، قلُت: أعوُذ باهللِ ِمْن 
َغَضِب اهلل وَغَضِب رسوله، قال ُبريدة: واهلل ال ُأبغُضُه أبدًا بعد الذي رأيُت مْن 

.)1(رسوِل اهلل
وقال-أيضًا-: أخربنا أبو القاسم بن احلصني، أنا أبو عيّل بن املذهب، أنا أمحد 
ابن جعفر، نا عبد اهلل بن أمحد، حّدثني أيب)2(، نا حييى بن سعيد )3(، نا عبد اجلليل)4(، 

)1( تأريخ دمشق: 148/45، رقم 9335.
)2( مسند أمحد: 483/16، رقم 22863.

)3( هو: حييى بن سعيد بن فروخ، القّطان، الّتميمّي، أبو سعيد، البصّي، احلافظ، قال املّزي: 
الّصادق-، وروى عنه أمحد بن حنبل،  روى عن جعفر بن حمّمد بن عيّل-يعني: اإلمام 
ثقة، مات سنة ثامن وتسعني ومائة. هتذيب الكامل: 91/20، رقم 7468، وذكرُه ابن حّبان يف 

الّثقات، قسم أتباع الّتابعني: 390/4، رقم5246.
، أبو صالح، البصّي، قال املّزي: روى عن عبد اهلل بن  )4( هو: عبد اجلليل بن عطّية، القييسُّ
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قال: انتهيُت إىل حلقٍة فيها أبو جِمَْلز)1( وابن ُبريدة، فقال عبُد اهلل بن ُبريدة: حّدثني 
ُيبغْضه أحٌد قّط، قال: وأحببُت رجاًل من  أيب ُبريدة، قال: أبغضُت علّيًا بغضًا ملْ 
قريش ملْ أحّبه إاّل عىل بغضه علّيًا، قال: فبعَث ذلك الّرجل عىل خيٍل، فصحبُتُه، 
ما أصحُبه إاّل عىل بغضه علّيًا، فأصبنا سبيًا، قال: فكتَب إىل رسوِل اهلل: ابعث 
الّسبي،  أفضُل  هي  وصيفٌة  بي  السَّ ويف  علّيًا،  إلينا  فبعَث  قال:  ُسُه،  خُيمِّ َمْن  إلينا 
َتروا  أملْ  قال:  ما هذا؟  أبا احلسن،  فقلنا:يا  يقُطُر،  َم، فخرَج ورأُسه  َس وقسَّ فخمَّ
مُت ومخَّسُت، فصارْت يف اخلمس،  الّسبي؟ فإيّن قسَّ التي كانْت يف  الوصيفة  إىل 
، فوقعُت هبا، قال:  ثّم صارْت يف أهِل بيِت رسوِل اهلل، ثّم صارْت يف آل عيلٍّ
قًا، قال: فجعلُت أقرُأ  وكتب الّرجُل إىل نبيِّ اهللِ، فقلُت: ابعثني، فبعثني مصدِّ
الكتاب، وأقول: صدق، قال فأمسَك يدي والكتاب، قال: أُتبغُض علّيًا؟، قال: 
قلُت: نعم، قال: فال ُتبغْضُه، وإْن كنَت ُتبُُّه، فازدْد لُه ُحّبًا، فوالذي نفُس حمّمٍد 
بيده، لنصيُب آل علٍّ يف المس أفضُل من وصيفٍة، قال: فام كان ِمن النّاس أحٌد 
، قال عبد اهلل: فوالذي ال إلَه غرُيُه، ما  بعد قول رسول اهللأحبَّ إيلَّ ِمْن عيلٍّ

ُبريدة، وّثقه ابن معني، وابن حّبان. ُينظر: هتذيب الكامل: 30/11، رقم 3783. 
وفيات اإلسالم،  تاريخ  ُينظر:   .)#150-141( سنة  مابني  وفاته  الّذهبّي  َذَكر   قلُت: 

)141- 180#(: 97/4، رقم 2894، وص: 223، رقم 3268.
َلز، البصّي، األعور، قال املّزي يف هتذيب الكامل،  )1( هو: الحق بن محيد بن سعيد، أبو جِمْ
ابن سعد: من أهل  511/19، رقم 7366: روى عن احلسن بن عيّل بن أيب طالب، وقال 
داوود  أبو  وقال  علّيًا،  حيبُّ  وكان  ثقٌة،   ، تابعيٌّ  ، بصيٌّ  : العجيلُّ ثقًة.وقال  كان  البصة، 
.ووّثقه ابن حّبان،  ، وجتيئنا عنه أحاديث كأّنه عثامينٌّ الّطياليّس: جتيئنا عنه أحاديث كأّنه شيعيٌّ
 ،#101 وقيل:   ،#100 سنة  قيل:  الكوفة،  بظهر  مات  وغريهم.  خراش،  وابن  زرعة،   وأبو 

و#106، #109. 
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.)1(يف هذا احلديث غري أيب ُبريدة بيني وبني النّبيِّ
يوم  قال  أّنه    النّبيِّ عن  ُبريدة...،  وروى   :)#764 )ت  الّصفديُّ  وقال 

.)2(َمْن ُكنُْت َمولُه، َفَعلٌّ َمولُه:غدير خّم
.)4(َمْن ُكنُْت َوليَُّه، َفَعلٌّ َوليُُّه :)#9113))ت( وقال الّسيوطيُّ

وروى ُبريدة بن احلُصيب...  وقال البّي الّتلمساّن)كان حّيًا سنة #676(: 
ُهمَّ واِل َمْن  :َمْن ُكنُْت َمولُه، َفَعلٌّ َمولُه، اللَّ  أّنه قال يوم غدير ُخمٍّ عن النّبيِّ

.)5(والُه، وعاِد َمْن َعاداُه

)1( تأريخ دمشق: 149/45.
)2( الوايف بالوفيات: 178/21.

)3( اجلامع الكبري: 34398/1، وقال: أخرجه ابن أيب شيبة، وأمحد، والنّسائّي، وابن حّبان، 
واحلاكم، والّضياء، عن ُبريدة. حديث ُبريدة: أخرجه ابن أيب شيبة: 374/6، رقم 32132، 
وأمحد:347/5، رقم 22995، طبعة قديمة، والنّسائّي يف الكربى: 130/5، رقم 8467، 
عىل  صحيٌح  وقال:   ،4578 رقم  واحلاكم:119/3،   ،6930 رقم  حّبان:374/15،  وابن 

رشط مسلم.
)4( قلُت: وذكر األمينيُّ ّمن روى وأخرج حديث الغديرمن حديث ُبريدة األسلمّي، قال: 
الّشافعّي:  للجزرّي،  املطالب،  وأسنى   ،48/1 احلُسني:  اإلمام  مقتل  يف  اخلوارزمّي  وعّده 
رواُه عنه من  اخللفاء: ص158،  تأريخ  الّصحابة، ويف  الغدير من  ص48 مّن روى حديث 
العاّمل:  كنز  ويف  أمحد،  طريق  من  ح9000،   ،642/2 الّصغري:  اجلامع  ويف  البّزار،  طريق 

134/13، ح 36422، نقاًل عن احلافظ ابن أيب شيبة يف املصنّف: 57/12، ح 12114. 
)5( اجلوهرة يف نسب النّبيِّ وأصحابه العرشة: 235/2.
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4–روايُة اأن�س بن م�لك )93هـ)))).

قال حمّمد بن احُلسني، أبو بكر اآلجرّي )ت :)#360حّدثنا أبو داوود بن أيب 
داوود، الّسجستايّن، قال: حّدثنا أمحد بن حييى، الّصويّف، قال: حّدثنا عيّل بن ثابت 
الّدّهان، قال: أنبانا منصور بن أيب األسود، عن مسلم األعور، عن أنس بن مالك: 
 ،أنا أول باملؤمننَي ِمْن أنفِسهم:يوم غدير خّم، وهو يقولأّنه سمع رسوَل اهلل
ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد  ، فقال:َمْن ُكنُْت َمولُه، َفَعلٌّ َمولُه، اللَّ ثّم أخَذ بيد عيلٍّ

.)2(َمْن عاداُه
الّتاجر،  الّشيحّي)3(،  اهلل،  بن عبد  بدر  النّجم،  أبو  أخربنا  ابُن عساكر:  وقال 
أنبأنا أبو بكر اخلطيب)4(، أنبأنا أبو الفتح، حمّمد بن احُلسني، العّطار قطيعة)5(، أنبأنا 

املديّن،  البخارّي،  اخلزرجّي،  األنصارّي،  ضمضم،  بن  النرّض  بن  مالك  بن  أنس  هو:   )1(
 ،#93  ،92  ،91 وفاته:  وقت  يف  واخُتلف  محزة،  أبا  ُيكنى   ،اهلل رسول  خادم  البصّي، 

وُيقال: إّنه آخر َمْن مات بالبصة من أصحاب رسوِل اهلل. ُينظر: االستيعاب: 109/1.
)2( الرشيعة: 219/3، ح 1583.

أيب  وعتيق  غالم  الّرومّي،  الّشيحّي،  النّجم،  أبو  اهلل،  عبد  بن  بدر  وهو:  املهملة،  باحلاء   )3(
منصور عبد املحسن بن حمّمد بن عيّل، الّتاجر، الّشيحّي. مات بدر بن عبد اهلل يف شهر رمضان 

ْيِحّي(. سنة اثنتني وثالثني ومخسامئة. األنساب، للّسمعايّن، ماّدة )الشِّ
)4( هو: أمحد بن عيل، اخلطيب البغدادّي، واحلديث رواه يف ترمجة احلسن بن عيل بن سهل، 
العاقويّل حتت الّرقم )3905( من تأريخ بغداد: 388/7، وفيه: أخربنا أبو الفتح، حمّمد بن 

احلُسني، العّطار، قطيط... وَذَكَر احلديث.
ماّدة  األنساب  يف  الّسمعاين  وقال  قطيط.  بغداد:  تأريخ  ويف  دمشق،  تأريخ  يف  كذا   )5(
مّلا  العّطار. قال:  الّشيبايّن،  الُقطيطّي،  )الُقَطْيطي(، هو: حمّمد بن احلُسني بن حمّمد بن جعفر، 
يُت ُقطيطًا عىل أسامء أهل البادية، وكان اسمي إىل أْن كرُبُت، ثّم إّن بعض أهيل  ُولدُت، ُسمِّ

ساّمين حمّمدًا. مات باألهواز سنة أربع وثالثني وأربعامئة.
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الّتميمّي،  أنبأنا حمّمد بن عمر،  بأصبهان،  املعّدل  الّرمحن،  حمّمد بن أمحد بن عبد 
احلافظ، أنبأنا احلسن بن عيّل بن سهل، العاقويّل، أنبأنا محدان بن املختار، نا حفص 
)1(، عن أنس، قال:  ابن عبيد اهلل بن عمر، عن سفيان الثورّي، عن عيّل بن زيد 
والُه،  َمن  واِل  ُهمَّ  اللَّ َمولُه،  َفَعلٌّ  َمولُه،  ُكنُْت  َمْن  يقول:   ، النّبيَّ سمعُت 

.)2(وعاِد َمْن َعاداُه

)1( هو: عيل بن زيد بن عبد اهلل بن أيب مليكة، واسمه زهري بن عبد اهلل بن جدعان بن عمرو ابن 
كعب بن سعد بن تيم بن مّرة، القريّش، الّتيمّي، أبو احلسن، البصّي، املكفوف، مّكيُّ األصل. 
ابن  مالك، وعيّل  بن  أنس  الكامل، 269/13، رقم 4654: روى عن  املّزي يف هتذيب  قال 
احلُسني بن عيّل بن أيب طالب، والقاسم بن حمّمد بن أيب بكر الّصّديق، وقال أمحد بن عبد اهلل، 

 
العجيّل: ُيكتب حديُثُه، وليس بالقوّي. وقال يف موضٍع آخر: كان يتشّيع، ال بأس به. وقال 
يعقوب بن شيبة: ثقة صالح احلديث، وإىل الّلني ماهو. وقال أبو حاتم: ليس بالقوّي، ُيكتب 
حديُثه، والحُيتجُّ به... وكان يتشّيع. وقال أمحد بن عدّي: ملْ أَر أحدًا من البصّينَي، وغريهم، 
امتنعوا من الّرواية عنه، وكان يغيل يف التشّيع يف مجلِة أهل البصة، ومع ضعفه ُيكتب حديُثُه.

وقال حمّمد بن منهال: سمعُت يزيد بن زريع، يقول: لقْد رأيُت عيلَّ بن زيد، وملْ أمحل عنه، فإّنه 
كان رافضّيًا. وقال مّحاد بن سلمة: كان ال ُيالس عيلَّ بن زيد إاّل األرشاف. وقال عيلُّ بن زيد: 
العابدين-فأكرمني. مات سنة تسع وعرشين  أتيُت عيلَّ بن احلُسني -يعني: اإلمام زين 
ومائة، وقيل: سنة إحدى وثالثني ومائة. وقال ابن حجر يف هتذيب الّتهذيب، 688/5: كان 
من أهل الّصدق... أنكُر ما روى ما حّدث به مّحاد بن سلمة عنه -يعني: عيّل بن زيد- عن أيب 

.إذا رأيُتْم ُمعاويَة عىل هذِه األعواِد، فاقتُلوُه:نظرة، عن أيب سعيد رفعه
)2( تاريخ دمشق: 178/45، رقم 9428.

ند: أقول: ويروي عيّل بن زيد حديث َمْن ُكنُْت َمولُه هبذا السَّ
قال ابن عساكر: أخربنا أبو عبد اهلل، احلُسني بن عبد امللك، أنبأنا أبو طاهر، أمحد بن حممود، 
انبأنا أبو بكر بن املقرئ، أنبأنا أبو العّباس بن قتيبة، أنبأنا ابن أيب الرّسّي، أنبانا عبد الّرّزاق، 
اء بن عازب، قال:  أنبأنا معمر، عن عيلِّ بن زيد بن جدعان، عن عدّي بن أيب ثابت، عن الرَبَ
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خرجنا مع رسوِل اهللحّتى نزلنا غدير خّم، بعث مناديًا ُينادي، فلاّم اجتمعنا، قال: ألْسُت 
أوىل بكم من أنفِسكم، قلنا: بىل يا رسوَل اهلل، قال: ألْسُت أول بكم ِمْن أّمهاتُِكم؟ ُقلنا: بىل يا 
رسوَل اهلل، قال: ألْسُت أول بُكم ِمْن آبائكم، ُقلنا: بىل يا رسوَل اهلل، قال: ألْسُت أول بكم، 
ألْسُت، ألْسُت، ألْسُت، قلنا: بىل يا رسوَل اهلل، قال:َفَمْن ُكنُْت َمولُه، فإّن علّيًا بعدي َمولُه، 
طالٍب،  أيب  يابن  لَك  هنيئًا  اخلّطاب:  بن  عمر  فقال   ،عاداُه َمْن  وعاِد  والُه،  َمْن  واِل  ُهمَّ  اللَّ

أصبحَت اليوم ويلَّ كلِّ مؤمٍن. تأريخ دمشق: 167/45، رقم9395.
وقال-أيضًا-: أخربناُه أبو حمّمد، هبة اهلل بن سهل، أنا أبو عثامن البحريّي، أنا أبو عمرو بن 
محدان، أنا أبو الّعباس احلسن بن سفيان، نا ُهْدبة، نا مّحاد بن سلمة ]بصّي[، عن عيلِّ بن زيد، وأيب 
اء بن عازب، قال: أقبلنا عىل رسوِل اهلل  هارون العبدّي ]بصي[،عن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ

بيد عيلِّ  فأخذ  فُكِسَح لرسوِل اهلل حتت شجرتني،  أتينا غدير خّم،  الوداع حّتى  يف حّجة 
ابن أيب طالب، فقال: ألْسُت أول باملؤمننَي من أنفِسهم؟، قاُلوا: بىل، قال: ألْسُت أول بكليِّ 
مؤمٍن ِمْن نفِسِه؟، قاُلوا: بىل. ويف أحد احلديثني: أليَس أزواجي أّمهاتُكم؟، قاُلوا: بىل، قال: 
فهذا َمول َمْن أنا مواليه، أو َمول مواليه، الّلُهمَّ وايل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه، فقال: هنيئًا 
لك يابن أيب طالٍب، أصبحَت وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة. تأريخ دمشق: 167/45، 

رقم 9397.
وقال-أيضًا-: أخربتنا أّم املجتبى العلوّية، قالْت: قرئ عىل إبراهيم بن منصور، أنا أبو بكر بن 
املقرئ، أنا أبو يعىل، نا ُهْدبة بن خالد ]بصّي[، نا مّحاد -يعني: ابن سلمة-، عن عيّل بن زيد، 
اء،  اء، قال: ونا مّحاد، عن أيب هارون، عن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ عن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ
، ُكِسح لرسوِل اهلل حتت  قال: كنّا مع رسوِل اهلل يف حّجة الوداع، فلاّم أتينا عىل غدير خمٍّ
شجرتني، وُنوِدَي يف النّاس: الّصالة جامعة، ودعا رسوُل اهللعلّيًا، وأخذ بيدِه، فأقامه عن 
يمينه، فقال:ألْسُت أول بكليِّ مؤمٍن من نفِسِه؟، قالوا: بىل. ويف أحِد احلديثنِي: أليس أزواجي 
َمْن والُه،  ، وايل  ُهمَّ اللَّ َمول مواليه،  أو  أَنا مواليه،  َمْن  َمول  قال:فهذا  قالوا: بىل،  أّمهاتكم؟ 
 .فقال: هنيئًا لَك يابن أيب طالٍب، أصبحَت وأمسيَت َموىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة ،وعاِد َمْن عاداُه

تأريخ دمشق: 168/45، رقم 9398.
وقال-أيضًا-: أخربنا أبو عبد اهلل، احلُسني بن عبد امللك، نا إبراهيم بن منصور، نا أبو بكر 
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5- روايُة م�لك بن احُلويرث )ت64، وقيل: 94هـ)))).

ابن املقرئ، نا أبو يعىل، نا إبراهيم بن احلّجاج، الّشامّي، نا مّحاد بن سلمة، عن عيّل بن زيد، 
اء، قال: مّلا أقبلنا مع رسوِل اهلليف حّجة  وأيب هارون، العبدّي، عن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ
حتت شجرتني،  ، فنُودي فينا: الّصالة جامعة، وُكِسح للنّبيِّ الوداع، حّتى إذا كنّا بغدير خمٍّ
نفِسهِ؟، فقال  باملؤمننَي ]كذا[ بكليِّ مؤمٍن من  ثّم قال:ألْسُت أول   ، بيد عيلٍّ النّبيُّ فأخذ 
:قالوا: بىل، فقال رسوُل اهلل ،أليسْت أزواجي أّمهاتُِكم؟ :-أحُدمها -أي راويي احلديث 

ُهّم واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن َعاداُه، قال: قال: لقيه عمر بعد  فإّن هذا موَل َمْن أنا مولُه، اللَّ
ذلك، فقال: هنيئًا لَك يا بَن أيب طالٍب، أصبحَت وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة. تأريخ 

دمشق: 168/45.
)1( هو: مالك بن احُلويرث بن أشيم، الّليثّي، أبو سليامن، قال ابن عبد الرب يف االستيعاب: 
أصّح،  واألّول  حويرثة،  بن  ومالك  احلارث،  بن  مالك  وُيقال:   ،2261 رقم   ،1349/3
سكن البصة، ومات هبا سنة 94#، وقال ابن األثري، اجلزرّي، يف ُأسد الغابة: 153/4، رقم 
فعلَّمهم  َشَبَبة -مجع شاّب- من قومه،  يف  النّبيِّ البصة، قدم عىل  4588، وهو من أهل 
الّصالة، وذكره ابن حّبان يف الّثقات: 437/1، رقم 1231. وعّدُه ابن شهر آشوب من وجوه 
الّصحابة، وخيار الّتابعني. املناقب: 2، باب درجات أمري املؤمنني ، يف فصل يف املسابقة يف 

اإلسالم. ُينظر: معجم رجال احلديث، للخوئّي: 172/15.
قلُت: حصل اختالف يف سنة وفاته، فقال ابن عبد الرّب يف االستيعاب، وابن األثري يف ُأسد 
الغابة، مات سنة )94#(. وذكر الّذهبيُّ يف تأريخ اإلسالم: رقم 408 وفاته قبل سنة )#60(، 
وقال ابن حجر يف اإلصابة، 30/3: مات بالبصة سنة أربع وسّتني، وقْد وقع يف االستيعاب، 
وتسعني، بتقديم املثنّاة عىل الّسني، واألّول هو الّصحيح، وبه جزم ابن الّسكن، وغريه. انتهى 
كالم ابن حجر. وقال ابن حجر يف هتذيب الّتهذيب: 14/8، رقم  :6694قلُت: ذكر ابن 
عبد الرّب أّنه تويّف سنة أربع وتسعني، وتبعه عىل ذلك ابن طاهر، وغريه، وفية نظر، بل ال يصّح 
ذلك؛ الّتفاقهم عىل أّن آخر من مات بالبصة من الّصحابة أنس بن مالك... والّظاهر أّن ذلك 
تصحيف، وأّن وفاته سنة أربع وسبعني، بتقديم الّسني... وبه جزم الّذهبيُّ يف خمتصه. انتهى 

كالم ابن حجر.
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واحلافظ   ،)1(املناقبيف حنبل  بن  أمحد  احلنابلة  إمام  أخرج   : األمينيُّ قال 
بن  مالك  بن  احلسن  بن  مالك  عن  بإسنادمها   ،)2(الوالية حديث  يف  عقدة  ابن 
ُكنُْت  :َمْن  ُخمٍّ غدير  يوم  اهللقال  رسوَل  أّن  جّده:  عن  أبيه،  عن  احلُويرث، 

.)3(َمولُه، َفَعلٌّ َمولُه
عيّل،  بن  احلسن  ثنا  العجيّل،  عبيد  حّدثنا  )ت#360(:  الّطبانُّ وقال 
احلويرث،  بن  مالك  بن  احلسن  بن  مالك  ثنا  أبان،  ابن  انا  ثنا عمر،  احللوايّن)4(، 
َمْن ُكنُْت   :أخربين أيب، عن جّدي مالك بن احلُويرث، قال: قال رسوُل اهلل

.)5(َمولُه، َفَعلٌّ َمولُه

قلُت: حصل حتريف، أو خطأ يف الّطباعة يف الّتهذيب فيها: أربع وسبعني بدل أربع وسّتني.
: 111، ح 164. )1( مناقب عيلٍّ

)2( حديث الوالية: 118، رقم 109.
)3( الغدير: 140/2، والّطبعة القديمة: 59/1.

مات سنة  مّكة،  نزيل  أبو عيل،  اخلالل،  اهلذيل،  احللوايّن،  بن حمّمد،  بن عيلِّ  )4( هو:احلسن 
اثنتني وأربعني ومائتني. هتذيب الكامل: 398/4، رقم 1232.

ابن عدّي )ت365#( يف ترمجة مالك  الكبري: 291/19، رقم 646. وأخرجه  )5( املعجم 
ابن احلسن بن مالك بن احلُويرث من كامله: 116/8، رقم 1865، وقال: حّدثنا ابن زيدان، 

حّدثنا احلسن بن عيّل، احللوايّن )ت 242#(، وحّدثنا كهمس بن معمر... وَذَكَر احلديث.
طريق  ح14636من  وص108،   ،14621 ح   ،106/9 الّزوائد:  جممع  يف  اهليثمّي  ورواه 

الّطربايّن، بإسناده عن مالك، ثّم قال: ورجاُلُه وّثقوا.
الّطربايّن،  عن  نقاًل  ص158،  اخللفاء:  وتأريخ   ،831/1 اجلوامع:  مجع  يف  الّسيوطّي  ورواُه 
الورقة 45، باب 3، فصل 14، ويف نزل األبرار: ص 53، من  النّجا:  والبدخيّش يف مفتاح 
والوصايّب  أيضًا،  الّطربايّن  عن  العىل  معارج  يف  العامل  صدر  حمّمد  والّشيخ  الّطربايّن،  طريق 
الّشافعّي يف االكتفاء، نقاًل عن أيب نعيم يف فضائل الّصحابة، )كام يف الغدير:140/2= 59/1 
 ،48/1 :ط. ق(، وعّده اخلوارزمّي يف مقتله مّن روى حديث الغدير. مقتل اإلمام احلسني



َرِة الَغِدْيِر72 َرُة يف ُن�صْ ........................................................................... الَب�صْ

البخارّي،  صالح،  بن  اهلل  عبد  حمّمد،  أبو  أنبأنا  )ت#360(:  اآلجريُّ  وقاَل 
قال: حّدثنا احلسن بن عيّل، احللوايّن، قال:حّدثنا عمران بن أبان، حّدثنا مالك بن 
احلسن بن مالك بن احلُويرث، قال:حّدثني أيب، عن جّدي مالك بن احلُويرث، 

.)1(َمْن ُكنُْت َمولُه، َفَعلٌّ َمولُه :ِقال: قال رسوُل اهلل
وقال ابُن عساكر: أخربنا أبو القاسم بن أيب بكر، أنا أبو القاسم بن أيب الفضل، 
أنا محزة بن يوسف، أنا عبد هلل بن عدّي، اجلرجايّن، نا ابن بدران)2(، نا احلسن بن 

عيّل، احللوايّن.
ح قال: وأنا ابن عدّي، قال: ونا كهمس بن معمر، نا احلسن بن أيب حييى، قاال: 
نا عمران بن أبان، نا مالك بن احلسن، حّدثني أيب، عن جّدي -يعني: مالك بن 

.)3(َمْن ُكنُْت َمولُه، َفَعلٌّ َمولُه :ِاحلُويرث-، قال: قال رسوُل اهلل

ويف: قطف األزهار املتناثرة يف األحاديث املتواترة: 277، ح102، وشمس الّدين الّدمشقّي 
يف سبل اهلدى والّرشاد: 2ق 605، والقرايف يف نفحات العبري الّساري: ق 76/أ، وإسحاق 

ابن يوسف الّصنعايّن يف ختريج الكروب يف حرف امليم)َمْن ُكنُْت َموالُه(.
ورواُه الّزبيديُّ يف لقط الآللئ: ص206، والّشوكايّن يف َدّر الّسحابة: ص 210، قال: أخرجه 

الّطربايّن يف األوسط بإسناٍد رجاُله ثقاٌت عن مالك بن ُحويرث.
يف  الواقعة  واآلثار  األحاديث  ختريج  يف   )#762 )ت  يوسف  بن  اهلل  عبد  الّزيلعّي،  وأورده 
تفسري الكّشاف للّزخمرشّي: 242/2، وقال: أخرج ابن عقدة: حّدثنا عبد اهلل بن إبراهيم بن 

قتيبة، حّدثنا حسن بن عيّل، احللوايّن... وَذَكَر احلديث.
)1( الرّشيعة: 215/3، ح 1574.

، روى عن احلسن بن عيلِّ بن  )2( كذا يف املصدر، والّصواب هو: عبد اهلل بن زيدان، البجيلُّ
رقم   ،398/4 الكامل:  هتذيب  ُينظر:  مّكة.  نزيل  عيّل،  أبو  اخلاّلل،  اهلذيّل،  احللوايّن،  حمّمد، 

.1232
أيب  بن  عيلِّ  املؤمنني  أمري  ترمجة  و9427،   9426 رقم   ،177/45 دمشق:  تأريخ   )3(

.طالٍب
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6– عليُّ بن زيد بن جدع�ن )ت29)هـ، وقيل: )3)هـ)))).

مّحاد بن سلمة، قال:  ثنا  حّدثنا عّفان، قال:  ابُن أب شيبة )ت #235(:  قاَل 
اء، قال:كنّا مَع رسوِل اهلل يف  أخربنا عيّل بن زيد، عن عدّي بن ثابت عن الرَبَ
 سفٍر، قال: فنزلنا بغديِر خّم، قال: فنُودَي: الّصالة جامعة، وُكِسح لرسوِل اهلل
، فقال: ألْسُتْم تعلموَن أّن أول باملؤمننَي  حتت شجرٍة، فصىّل الّظهر، فأخذ بيِد عيلٍّ
.نفِسِه ِمْن  أّن أول بكليِّ مؤمٍن  قاُلوا: بىل، قال:ألْسُتم تعلموَن   ،أنفِسهم؟ مْن 
ُهمَّ  اللَّ َفَعلٌّ َمولُه  ُكنُْت َمولُه،  َمْن  ُهمَّ  اللَّ ، فقال:  بيِد عيلٍّ قاُلوا:بىل، قال: فأخذ 
واِل َمْن َوالُه، وعاِد َمْن َعاداُه، قال: فلقَيُه ُعمر بعد ذلك، فقال: هنيئًا لك يابن 

.)2(أيب طالٍب، أصبحَت وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة
َسَلَمَة)4(،  ْبُن  مَحَّاُد  َثنَا  َحدَّ اُن)3(،  َعفَّ َثنَا  َحدَّ بن حنبل)ت #241(:  أحُد  وقاَل 

)1( تقّدمْت ترمجُتُه يف رواية أنس بن مالك.
)2( املصنّف: ح 12167.

ثقٌة  إماٌم  بغداد،  البصّي، سكن  عثامن،  أبو  الّصّفار،  اهلل،  عبد  بن  مسلم  بن  عّفان  )3( هو: 
متقٌن متنٌي، مات سنة عرشين ومائتني. ُينظر: ابن سعد: 300/9، وابن أيب حاتم يف اجلرح 

والّتعديل: 42/7، رقم 11709، وهتذيب الكامل: 100/13، رقم 4548.
)4( هو: محاد بن سلمة بن دينار، البصّي، أبو َسلَمة، وهو ابن أخت مُحيد الّطويل، ثقة، مات 
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َمَع َقاَل:ُكنَّا  َعاِزٍب،  ْبِن  اِء  اْلرَبَ َعِن  َثابٍِت،  ْبِن  َعِديِّ  َعْن  َزْيٍد،  ْبُن  َعيِلُّ  َنا  َأْخرَبَ
 

َوُكِسَح َجاِمَعٌة  اَلُة  الصَّ فِينَا  َفنُوِدَي  ُخمٍّ  بَِغِديِر  َفنََزْلنَا  َسَفٍر،  يِف   ِاهلل  َرُسوِل 
، َفَصىلَّ الظُّْهَر، َوَأَخَذ بَِيِد َعيِلٍّ َريِضَ اهللُ َتَعاىَل َعنُْه،  َت َشَجَرَتنْيِ لَِرُسوِل اهللِ حَتْ
َقاَل:َأَلْسُتْم  َبىَل،  َقاُلوا:   ،َأْنُفِسِهْم؟ ِمْن  بِامْلُْؤِمننَِي  َأْوَل  َأنيِّ  َتْعَلُموَن  َأَلْسُتْم  َفَقاَل: 
َفَقاَل:   ، َعيِلٍّ بَِيِد  َفَأَخَذ  َقاَل:  َقاُلوا:َبىَل،   ،َنْفِسِه؟ ِمْن  ُمْؤِمٍن  بُِكليِّ  َأْوَل  َأنيِّ  َتْعَلُموَن 

.ُهمَّ َواِل َمْن َواَلُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُه َمْن ُكنُْت َمْوَلُه، َفَعِلٌّ َمْوَلُه، اللَّ
َوَأْمَسْيَت  َأْصَبْحَت  َطالٍِب،  َأيِب  ْبَن  َيا  َهنِيئًا  َفَقاَل:  َذلَِك،  َبْعَد  ُعَمُر  َفَلِقَيُه  َقاَل: 

 .)1(َمْوىَل ُكلِّ ُمْؤِمٍن َوُمْؤِمنٍَة
َثنَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعيِلِّ ْبِن َزْيٍد،  َثنَا ُهْدَبُة ْبُن َخالٍِد، َحدَّ وَقاَل -أيضًا-: َحدَّ

.)2(َنْحَوُه  اِء ْبِن َعاِزٍب، َعْن النَّبِيِّ َعْن َعِديِّ ْبِن َثابٍِت، َعِن اْلرَبَ
ثنا مّحاد بن  نا عّفان، قال:  حّدثنا عبُد اهلل، قال: حّدثني أيب،  وقال-أيضًا-: 
سلمة، قال: أنا عيّل بن زيد، عن عدّي بن ثابت، عن الرباء بن عازب، قال: كنّا 
مع رسوِل اهلل يف سفٍر، فنزلنا بغدير خم، فنُودي فينا: الّصالة جامعة، وُكِسح 
، فقال: ألْسُتم تعلموَن  لرسوِل اهلل حتت شجرتني، فصىّل الّظهر، وأخذ بيِد عيلٍّ
ألْسُتْم تعلموَن أّن أول بكليِّ  أّن أول باملؤمننَي ِمْن أنفِسهم؟، قالوا: بىل، قال: 
ُهمَّ َمْن ُكنُْت َمولُه،  ، فقال: اللَّ مؤمٍن من نفِسِه؟، قالوا: بىل، قال: فأخَذ بيِد عيلٍّ

ّي: روى عن  سنة سبع وستني ومائة. ُينظر: هتذيب الكامل: 175/5، رقم 1464. وقال املزِّ
القاسم خال  بن  الّرمحن  قلُت: وعبد  الّصّديق.  بكر  أيب  بن  بن حمّمد  القاسم  بن  الّرمحن  عبد 

اإلمام الّصادق  ، أخو أّم فروة بنت القاسم.
)1( املسند: 185/14، رقم 18391، والّطبعة القديمة: 281/4.

)2( املسند: 186/14، رقم 18391.
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ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه، قال: فلقَيُه ُعمر بعد ذلك فقال:  َفَعلٌّ َمولُه، اللَّ
.)1(هنيئًا لَك يابن أيب طالٍب، أصبحَت وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة

وقال-أيضًا-: حّدثنا إبراهيم، قال: ثنا حّجاج، قال: ثنا مّحاد، عن عيّل بن زيد، 
يف حّجة  عن عدّي بن ثابت، عن الرباء -وهو ابن عازب-، قال: أقبلنا مع النّبيِّ
الوداع حّتى كنّا بغدير خّم، فنُودي فينا: إّن الّصالة جامعة، وُكِسح لرسول اهلل 

، فقال:ألْسُت أول باملؤمننَي من أنفِسهم؟، قالوا:  حتت شجرتني، فأخذ بيد عيلٍّ
َمْن  َمْن والُه، وعاِد  ُهّم واِل  اللَّ َمولُه،  أنا  َمْن  َمول  هذا  يا رسوَل اهلل، قال:  بىل 
عاداُه، فلقَيُه عمر، فقال: هنيئًا لك يابن أيب طالب، أصبحَت وأمسيَت موىل كلِّ 

.)2(مؤمٍن ومؤمنٍة
يِن  ، َأَخرَبَ َسنْيِ َثنَا َأُبو احلُْ ٍد،َحدَّ مَّ َثنَا َعيِلُّ ْبُن حمَُ قال ابُن ماجة)ت  :(3()#273َحدَّ
ْبِن  اِء  اْلرَبَ َعِن  َثابٍِت،  ْبِن  َعْن َعِديِّ  ْبِن ُجْدَعاَن،  َزْيِد  ْبِن  َعيِلِّ  َعْن  َسَلَمَة،  ْبُن  مَحَّاُد 
، َفنََزَل ىِف الطَِّريِق، َفَأَمَر  تِي َحجَّ تِِه الَّ َأْقَبْلنَا َمَع َرُسوِل اهللِيف َحجَّ َعاِزٍب، َقاَل: 
، َفَقاَل: َأَلْسُت َأْوَل بِامْلُْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهْم؟، َقاُلوا:  اَلَة َجاِمَعًة، َفَأَخَذ بَِيِد َعيِلٍّ الصَّ
َبىَل، َقاَل: َأَلْسُت َأْوَل بُِكليِّ ُمْؤِمٍن ِمْن َنْفِسِه؟، َقاُلوا: َبىَل، َقاَل: َفَهَذا َويِلُّ َمْن َأَنا 

.)4(ُهمَّ َعاِد َمْن َعاَداُه ُهمَّ َواِل َمْن َوالَُه، اللَّ َمْولَُه، اللَّ

)1( فضائل الّصحابة: ح 1016.

)2( فضائل الّصحابة: ح 1016.
)3( هو: حمّمد بن يزيد، موىل ربيعة، احلافظ، أبو عبد اهلل بن ماجة، القزوينّي، مصنّف الّسنن 
والّتفسري والّتأريخ، قال الّذهبّي: صدوٌق، ثقة يف نفسه. ُينظر: تأريخ اإلسالم، للّذهبّي وفيات 

سنة )261#-320#(: 206/7، رقم 8718.
)4( سنن ابن ماجة: 43/1، ح116.
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أبو  حّدثنا  الّثالث الجرّي(:  القرن  الكويّف)من أعالم  وقال حمّمد بن سليامن 
أمحد اهلمدايّن، قال: أخربنا عبد اهلل بن مسلم عن عبد الّرّزاق عن معمر عن عيّل ابن 
اء بن عازب، قال: ملا نزل رسوُل ^  زيد بن ُجدعان، عن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ

بغدير خّم، أمرهم فكنسوا له بني نخلتنِي، ثّم اجتمع النّاُس إليه، فحمد اهلل وأثنى 
عليه، ثّم قال: ألْسُت أول باملؤمننَي من أنفسهم؟، قالوا: بىل، قال: فأخذ بعضادة 
عيلٍّ وأقامه إىل جنبه، ثّم قال:هذا وليُّكم ِمن بعدي، َوال اهللُ َمْن والُه، وعاَدى َمْن 

.عاداُه
قال:  أو   - أصبحَت  طالب،  أيب  يابن  ليهنؤك  فقال:  ُعمر،  إليه  فقاَم  قال: 

.)1(أمسيَت- ويلَّ كلِّ مسلٍم
)ت  :)#279حّدثنا إسحاق، حّدثنا عبد الّرّزاق، حّدثنا معمر،  وقال البالذريُّ
مّلا  اء بن عازب، قال:  عن عيّل بن زيد بن ُجدعان، عن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ
يف َحّجته، فكنّا بغدير خّم، نودي إىل الّصالِة جامعًة، وُكِسَح  أقبلنا مع النّبيِّ
ا النّاُس، َأَولسُت  حتت شجرتني، فأخذ بيد عيلِّ بن أيب طالٍب، وقال:أيُّ للنّبيِّ
هاتم؟، قاُلوا:  أول باملؤمننَي مْن أنفسهم؟، قاُلوا: بىل، قال: أَو ليَس أزواجي أمَّ
َمْن  وعاِد  َوالُه،  َمْن  واِل  ُهمَّ  اللَّ مولُه؛  أنا  َمْن  ويلُّ  فقال:هذا  اهلل،  رسوَل  يا  بىل 

.)2(عاداُه
عن  زيد،  بن  عيّل  أنبانا  سلمة،  بن  مّحاد  حّدثنا  عّفان،  حّدثنا  وقال-أيضًا-: 
اء، قال: أقبلنا مع رسوِل اهلليف حّجة الوداع، فلاّم كنّا  عدّي بن ثابت، عن الرَبَ
بغدير خّم أمر بشجرتني، فُكِسح ما حتتهام، ثّم قام، فقال:إّن اهللَ مولي، وأنا مول 

)1( مناقب اإلمام عيلِّ بن أيب طالب ، ملحّمد بن سليامن الكويف: 442، رقم 343.
)2( أنساب األرشاف: 356/2.



79 ُرواُة حديِث الغديِر من الّتابعنَي الب�صرّينَي .......................................................

ُهمَّ واِل َمْن  ، فقال:َمْن ُكنُْت َمولُه، فهذا َمولُه، اللَّ كليِّ مؤمٍن، ثّم أخذ بيد عيلٍّ
.)1(والُه، وعاِد َمْن عاداُه

وقال حمّمُد بُن احُلسني، أبو بكر اآلجرّي)ت :)#360حّدثنا أبو بكر بن أيب 
 داوود، قال: حّدثنا عّمي حمّمد بن األشعث، قال: حّدثنا حّجاج، قال: حّدثنا مّحاد بن
أقبلنا  قال:  بن عازب،  اء  الرَبَ ثابت، عن  بن  زيد، عن عدّي  بن  سلمة، عن عيلِّ 
الّصالة  فينا:  نودي  بغدير خّم،  كنّا  إذا  الوداع، حّتى  مع رسوِل اهلليف حّجة 
قال:ألْسُت  ثّم   ،عيّل بيد  فأخذ  شجرة،  اهللحتت  لرسوِل  فُكِسح  جامعة، 
من  مؤمٍن  بكليِّ  أول  قال:ألْسُت  بىل،  قاُلوا:   ،أنفِسهم؟ من  باملؤمننَي  أول 
والُه،  َمْن  واِل  ُهمَّ  اللَّ مولُه،  ُكنُْت  َمْن  مول  هذا  قال:فإّن  بىل،  قاُلوا:   ،ِنفِسه؟
أيب  يابن  لَك  هنيئًا  فقال:  ذلك،  اخلطاببعد  بن  ُعمر  فلقَيُه   ،عاداُه َمْن  وعاِد 

.)2(طالٍب، أصبحَت وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن
احلُسني  بن  حمّمد  الفتح،  أبو  أخربنا  )ت#463(:  البغداديُّ  الطيُب  وقال 
حّدثنا  بأصبهان،  املعدل  الّرمحن  عبد  بن  أمحد  بن  حمّمد  أخربنا  العّطار-قطيط- 
حمّمد بن عمر الّتميمّي، احلافظ، حّدثنا احلسن بن عيّل بن سهل، العاقويّل، حّدثنا 
محدان بن املختار، حّدثنا حفص بن عبيد اهلل بن عمر، عن سفيان الّثورّي، عن عيّل 
َفَعلٌّ َمولُه،  ُكنُْت َمولُه،  يقول:َمْن  النّبيَّ ابن زيد، عن أنس، قال: سمعُت 

.)3(ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه اللَّ

)1( أنساب األرشاف: 356/2، ح 47.
)2( الرشيعة: 219/3، ح 1582.

. )3( تأريخ بغداد: 389/7 يف ترمجة احلسن بن عيلِّ بن سهل العاقويلِّ
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) :(1أخربنا حمّمد بن أيب زكرّيا، قال: أخربنا أبو احلسن، حمّمد  وقاَل العاصميُّ
ابن عمر بن هَبَتة البّزار بقراءة أيب الفتح بن أيب الفوارس احلافظ عليه ببغداد، فأقّر 
به، قال: أخربنا أبو أمحد بن حمّمد بن سعيد بن عبد الّرمحن بن عقدة، اهلمدايّن، 
موىل بني هاشم قراءًة عليه من أصل كتابِِه سنة ثالثني وثالثامئة قدم علينا بغداد، 
بن  حييى  أخربنا  قال:  أيب،  أخربنا  قال:  مّحاد،  بن  الوليد  بن  إبراهيم  حّدثنا  قال: 
يعىل، عْن حرب بن صبيح، عن ابن ُأخت مُحيد الّطويل)2(، عن ابن ُجدعان، عن 
سعيد بن املسّيب، قال: قلُت لسعد بن أيب وّقاص: إيّن ُأريُد أْن أسألك عْن يشٍء، 
رسوِل  مقام  قلُت:  قال:  ك،  عمُّ أنا  فإّنام  لك،  بدا  عام  سْل  قال:  أّتقيك!)3(  وإيّن 
اهلليوم غدير خّم؟ قال: نعم، قام فينا بالّظهرية، فأخذ بيد عيّل بن أيب طالٍب، 
ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه، فقال  وقال:َمْن ُكنُْت َمولُه، َفَعلٌّ َمولُه، اللَّ

.)4(أبو بكر وعمر: أمسيَت يابَن أيب طالٍب موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة
وقال ابُن عساكر)ت :)#571أخربنا أبو عبد اهلل، احلُسني بن عبد امللك، أنبأنا 
أبو طاهر، أمحد بن حممود، أنبأنا أبو بكر بن املقرئ، أنبأنا أبو العّباس بن قتيبة، أنبأنا 
ابن أيب الرّسّي، أنبانا عبد الّرّزاق، أنبأنا معمر، عن عيّل بن زيد بن ُجدعان،عن 
اء بن عازب، قال: خرجنا مع رسوِل اهلل حّتى نزلنا  عدّي بن ثابت، عن الرَبَ
 ،ألْسُت أول بكم ِمْن أنفسكم؟:غدير خّم، بعث مناديًا ُينادي، فلاّم اجتمعنا، قال
 ُقلنا: بىل يا رسوَل اهلل، قال:ألْسُت أول بكم ِمْن أّمهاتِكم؟، ُقلنا: بىل يا رسوَل اهلل،

)1( هو: أمحد بن حمّمد بن عيل، أبو حمّمد، العاصمّي، املولود سنة )#378(.
ّي يف هتذيب الكامل: 175/5، رقم 1464، هو ابن ُأخت مُحيد الّطويل.  )2( قال املزِّ

)3( يف رسالة طرق حديث َمْن ُكنُْت َمولُه، للّذهبّي: أهتّيبَك.
)4( زين الفتى: 265/2، الفصل اخلامس، ح 472.
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أول  قال:ألْسُت  اهلل،  رسوَل  يا  بىل  ُقلنا:   ،أبائِكم؟ ِمْن  بكم  أول  قال:ألْسُت 
بكم، ألْسُت، ألْسُت، ألْسُت؟، ُقلنا: بىل يا رسوَل اهلل، قال:َفَمْن ُكنُْت َمولُه فإّن 

.ُهّم واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه علّيًا بعدي مولُه، اللَّ
كلِّ  ويلَّ  اليوم  أصبحَت  طالٍب،  أيب  يابن  لك  هنيئًا  اخلّطاب:  بن  عمر  فقال 

.)1(مؤمٍن
وقال-أيضًا-: أخربنا أبو بكر، حمّمد بن عبد الباقي، أنا أبو احلسن، عيّل بن 
أبو بكر بن مالك  نا  قراءًة عليه وأنا حارض،  الباقاّليّن  املقرئ  إبراهيم بن عيسى 
إمالًء، نا الفضل)2(بن صالح اهلاشمّي، نا ُهْدبة بن خالد، حّدثني محاد بن َسَلمة، 
اء  عن عيّل بن زيد بن ُجدعان، عن عدّي بن ثابت وأيب هارون العبدّي، عن الرَبَ
ابن عازب، قال كنّا مع رسوِل اهلليف حّجة الوداع، فُكِسَح لرسوِل اهللحتت 
فأقامه  بيده،  الّصالَة جامعًة، فدعا علّيًا، وأخذ  إّن  النّاس:  شجرتنِي، وُنودَي يف 
عن يمينه، فقال:ألْسُت أول باملؤمننَي من أنفَسهم؟، قاُلوا بىل، قال:ألْسُت أول 
 ،أليَس أزواجي أّمهاتُكم؟ :قالوا بىل، ويف أحد احلديثني ،بكليِّ مؤمٍن ِمْن نفِسِه؟

.ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه قالوا بىل، قال: هذا ويلٌّ وأنا َمولُه، اللَّ
.)3(أصبحَت موالَي وموىل كلِّ مؤمٍن ، فقال له عمر: هنيئًا لك يا عيلُّ

وقال -أيضًا-: أخربناُه أبو حمّمد، هبة اهلل بن سهل، أنا أبو عثامن البحريّي، أنا 
أبو عمرو بن محدان، أنا أبو العّباس، احلسن بن سفيان، نا ُهْدبة، نا محاد بن سلمة، عن 

)1( تأريخ دمشق: 167/45، رقم 9395.
خالد،  بن  ُهْدبة  ترمجة   ،226/19 الكامل:  هتذيب  من  أثبتناه  وما  بياض،  املطبوع  يف   )2(

البصّي.
)3( تأريخ دمشق: 167/45، رقم 9396.
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عيّل بن زيد وأيب هارون العبدّي)1(، عن عدّي بن ثابت، عن الرَباء بن عازب، قال: 
يف حّجة الوداع حّتى أتينا غدير خّم، فُكِسح لرسول اهللأقبلنا عىل رسول اهلل 

من  باملؤمننَي  أول  فقال:ألْسُت  طالٍب،  أيب  بن  عيّل  بيد  فأخذ  شجرتني،  حتت 
أنفِسهم؟، قاُلوا: بىل، قال:ألْسُت أول بكليِّ مؤمٍن مْن نفِسه؟، قاُلوا: بىل، ويف 
أنا  َمْن  مول  قال:فهذا  قاُلوا:بىل،   ،أّمهاتُكم؟ أزواجي  أليس  احلديثني:  أحد 

.ُهّم وايل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه مواليه، أو مول مواليه، اللَّ
.)2(فقال: هنيئًا لك يابن أيب طالٍب، أصبحَت وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة
بن  إبراهيم  عىل  قرئ  قالْت:  العلوّية،  املجتبى  أّم  أخربتنا  وقال-أيضًا-: 
منصور، أنا أبو بكر بن املقرئ، أنا أبو يعىل، نا ُهْدبة بن خالد، نا محاد -يعني ابن 

اء. سلمة-، عن عيّل بن زيد، عن عدّي بن ثابت عن الرَبَ
اء، قال: كنّا مع  الرَبَ قال: ونا مّحاد، عن أيب هارون، عن عدّي بن ثابت، عن 
رسوِل اهلليف حّجة الوداع، فلاّم أتينا عىل غدير خّم، ُكِسَح لرسوِل اهللحتت 
وأخذ  اهللعليًَّا،  رسوُل  ودعا  جامعة،  الّصالُة  النّاس:  يف  وُنودي  شجرتني، 
بىل،  قاُلوا:   ،نفِسه؟ ِمْن  مؤمٍن  بكليِّ  أول  فقال:ألْسُت  يمينه،  عن  فأقامه  بيده، 
ويف أحد احلديثني: أليَس أزواجي أّمهاتُكم؟، قاُلوا: بىل، قال:فهذا مول َمْن أنا 
ُهّم وايل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه، فقال: هنيئًا لك يابن  مواليه، أو مول مواليه، اللَّ

يقول: هذه  عنده صحيفة،  كانْت  البصّي،  العبدّي،  هارون،  أبو  ُجَوين،  )1( هو: عامرةبن 
صحيفة الويّص، مات سنة أربع وثالثني ومائة. ُينظر: هتذيب الكامل: 5/14، رقم 4762. 
طوَن فيمن يتشّيع بني  :... كان فيه تشّيع، وأهل البصة ُيفرِّ وقال ابن حجر: قال ابن عبد الرَبّ

أظهرهم؛ ألهّنم عثامنّيون. هتذيب الّتهذيب: 16/6، رقم 4991. 
)2( تأريخ دمشق: 167/45، رقم 9397.
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.)1(أيب طالٍب، أصبحَت وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة
بن  إبراهيم  نا  امللك،  عبد  بن  احلُسني  اهلل،  عبد  أبو  أخربنا  وقال-أيضًا-: 
منصور، نا أبو بكر بن املقرئ، نا أبو يعىل، نا إبراهيم بن احلّجاج، الّسامي، نا مّحاد 
اء،  ابن سلمة، عن عيّل بن زيد وأيب هارون العبدّي، عن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ
قال: مّلا أقبلنا مع رسوِل اهلل يف حّجة الوداع حّتى إذا كنّا بغدير خّم، فنُودي 
 ،  بيد عيلٍّ  حتت شجرتني، فأخذ النّبيُّ فينا: الّصالة جامعة، وُكِسح للنّبيِّ
ثّم قال:ألْسُت أول باملؤمننَي -بكليِّ مؤمٍن- ِمْن نفِسه؟، فقال أحُدمها:أليسْت 
أزواجي أّمهاتُكم؟، قاُلوا: بىل، فقال رسوُل اهلل :فإّن هذا مول َمْن أنا َمولُه، 
ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه، قال: قال لقَيه عمر بعد ذلك، فقال: هنيئًا  اللَّ

.)2(لك يابن أيب طالٍب، أصبحَت وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة
أبو طاهر،  أخربنا  قال:   ، يديُّ الزَّ باهلل،  املرشد  احُلسني  بن  الّسّيد حييى  ورواُه 
أبو  قال: أخربنا  بقراءيت عليه يف جامع أصفهان،  الّرحيم  بن عبد  بن أمحد  حمّمد 
حمّمد، احلسن بن إسحاق بن إبراهيم بن زيد املعدل، قال: أخربنا أبو بكر، حمّمد 
ابن عبد اهلل بن ماهان، قال: حّدثنا عمران بن عبد الّرحيم، قال: حّدثنا زيد بن 
بن  عدّي  عن  زيد،  بن  عيّل  عن  سلمة  بن  مّحاد  حّدثنا  قاال:  سلمة،  وأبو  عوف 
اء بن عازب، قال: أقبلُت مَع رسوِل اهلل يف حّجة الوداع، فكنّا  ثابت، عن الرَبَ
حتت شجرتني، فأخذ  بغديرُخّم، فنُودي فينا: إّن الّصالة جامعة، وُكِسح للنّبيِّ
، فقال:ألْسُت أول باملؤمننَي ِمْن أنفِسهم؟، قاُلوا: بىل يا رسوَل اهلل،  بيد عيلٍّ
ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه. فلقَيه عمر،  فقال:هذا َمول َمْن أَنا َمولُه، اللَّ

)1( تأريخ دمشق: 168/45، رقم 9398.
)2( تأريخ دمشق: 168/45.
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.)1(فقال: هنيئًا لك يابن أيب طالٍب، أصبحَت وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة
بن  عيلُّ  احلسن،  أبو  الّزاهد  الّشيخ  أخربنا   :(2()#568 )ت  الوارزميُّ وقال 
الواعظ،  أمحد  بن  إسامعيل  القضاة  شيخ  أخربنا  اخلوارزمّي،  العاصمّي،  أمحد، 
أخربنا أبو بكر، أمحد بن احلسني، البيهقّي، أخربنا عيّل بن أمحد بن عبدان، حّدثنا 
بن  زيد  حّدثني  عثامن،  حّدثنا  املؤّدب،  سليامن  بن  أمحد  حّدثنا  عبيد،  بن  أمحد 
احلباب، حّدثنا مّحاد بن سلمة، عن عيّل بن زيد بن ُجدعان، عن عدّي بن ثابت، 
اء، قال: أقبلنا مَع رسوِل اهلليف حّجته، حّتى إذا كنّا بني مّكة واملدينة،  عن الرَبَ
أول  ألْسُت  فقال:   ، عيلٍّ بيِد  فأخذ  جامعة،  بالّصالة  ُينادي  مناديًا  فأمر  نزل، 
 ،نفِسه؟ ِمْن  ألْسُت أول بكليِّ مؤمٍن  قال:  قاُلوا: بىل،   ،أنفِسهم؟ مْن  باملؤمننَي 
ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه، َمْن  قاُلوا: بىل، قال:َفَهذا ويلُّ َمْن أنا وليُّه، اللَّ
ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه، فلقَيه عمر بن اخلطاب بعد ذلك، فقال: هنيئًا لك يابن 

.)3(أيب طالٍب، أصبحَت موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة
خليل،  بن  يوسف  احلافظ  أخربنا  )ت#658()4):  الّشافعيُّ الكنجيُّ  وقال 
، بحلب، قال: أخربنا الرّشيف أبو املعمر، حمّمد بن حيدرة، احلسينّي،  الّدمشقيُّ

الكويّف، ببغداد.

. ٍّ1( األمايل، طبع مص: 145، ح 50 من فضائل عيل(
: العاّلمة خطيب خوارزم، وكان  )2( هو: املوّفق بن أمحد بن حمّمد، أبو املؤّيد، املّكي، قال الّذهبيُّ
، رأيُته. تأريخ اإلسالم، وفيات سنة )511- #570(:  أديبًا فصيحًا، له كتاب يف فضائل عيلٍّ

836/11، رقم 21298. 
)3( املناقب، للخوارزمّي: 155، ح 183، الفصل الّرابع عرش.

املقتول سنة   ، الّشافعيُّ  ، الكنجيُّ  ، القريشُّ أبو عبد اهلل، حمّمد بن يوسف بن حمّمد،  )4( هو: 
.#658
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أبو  أخربنا  بالكوفة،  النّريّس،  ميمون،  بن  عيّل  بن  حمّمد  الغنائم،  أبو  وأخربنا 
إبراهيم بن  النّهشيّل، حّدثنا أبو حكيم، حمّمد بن  املثنّى، دارم بن حمّمد بن يزيد، 
الّتميمّي، حّدثنا أبو العّباس، أمحد بن حمّمد بن سعيد، اهلمدايّن، حّدثنا  الرّسّي، 
إبراهيم بن الوليد بن مّحاد، أخربين أيب، أخربنا حييى بن يعىل، عن حرب بن صبيح، 
عن ابن ُأخت مُحيد الّطويل)1(، عن ابن ُجدعان، عن سعيد بن املسّيب، قال: قلُت 
لسعد بن أيب وّقاص: إيّن ُأريُد أْن أسألك عن يشٍء، وإيّن أّتقيك)2(! قال: سْل عاّم 
ك، قال: قلُت: مقام رسول اهلل فيكم يوم غدير خّم؟ قال:  بدا لك، فإّنام أنا عمُّ
نعم؛ قام فينا بالّظهرية، فأخذ بيد عيّل بن أيب طالٍب، وقال:َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ 
ُهّم واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه، فقال أبو بكر وعمر: أمسيَت يابن  مولُه، اللَّ

.)3(أيب طالٍب موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة
بن  حمّمد  الّدين  وحيد  الّزاهد  اإلمام  أخربنا   :(4()#722 )ت  اجلوينيُّ وقال 
مجادى  آباد)5(يف  بـبحر  عليه  بقراءيت   ، اجلوينيُّ يزيد،  أيب  بن  بكر  أيب  بن  حمّمد 
أيب  بن  حمّمد  الّدين  ساج  اإلمام  أنبأنا  قال:  وستامئة،  وسّتني  ثالث  سنة  األوىل 
الفتوح، اليعقويّب، سامعًا، قال: أنبأنا والدي اإلمام فخر الّدين، أبوالفتوح، ابن أيب 
عبد اهلل حمّمد بن عمر بن يعقوب، قال: أنبأنا الّشيخ اإلمام حمّمد بن عيّل الفضل 

الفارسا.

ّي يف هتذيب الكامل: 175/5، رقم 1464، هو ابن ُأخت مُحيد الّطويل.  )1( قال املزِّ
: أهتيَُّبَك. )2( يف رسالة طرق حديث َمْن ُكنُْت مولُه، للّذهبيِّ

)3( كفاية الّطالب: ص62، الباب األّول.
)4( هو: إبراهيم بن حمّمد بن املؤّيد، احلموئّي، اجلوينّي.

.خري آباد 44 5( يف فرائد الّسمطني: 77/1، ح(
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حيلولة: وأخربين الّسّيد اإلمام األطهر، فخر الّدين املرتىض بن حممود احلسينّي، 
اآلرشّي، إجازًة يف سنة إحدى وسبعني وسّتامئة، بروايته عن والده، قال: أخربين 
اإلمام جمد الّدين، أبو القاسم، عبد اهلل بن حيدر، القزوينّي، قال: أنبأنا مجال الّسنّة، 
أبو عبد اهلل، حمّمد بن محويه بن حمّمد اجلوينّي، قّدس اهلل روحه، قال: أنبأنا مجال 
اإلسالم، أبو املحاسن، عيّل بن شيخ اإلسالم الفضل بن حمّمد، الفاريدّي، قال: 
أنبأنا شيخ اإلسالم صدر الّدين، أبوعيّل، الفضل بن حمّمد، الفاريدّي، قال:أنبأنا 
اإلمام أبو القاسم، عبد اهلل بن عيّل شيخ وقته املشار إليه يف الّطريقة، ومقّدم أهل 
القزوينّي،  بندار،  بن  بن حمّمد  أبو احلسن، عيّل  أنبأنا  قال:  الرّشيعة،  اإلسالم يف 
، قراءة عليه، حّدثنا حمّمد ابن عبيدة،  بمّكة، حّدثنا عيّل بن عمر بن حمّمد، احلرييُّ
زيد وأيب هارون  بن  مّحاد، عن عيّل  احلّجاج، حّدثنا  بن  إبراهيم  القايض، حّدثنا 
اء بن عازب، قال: أقبلنا عىل رسوِل اهلل  العبدّي، عن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ

وُكِسح  جامعٌة،  الّصالُة  فينا:  فنُودي  خّم،  بغدير  كنّا  إذا  حّتى  الوداع،  حّجة  يف 
، وقال:ألْسُت أول باملؤمننَي  حتت شجرتني، فأخذ النّبّيبيد عيلٍّ للنّبيِّ
ِمْن أنفِسهم؟، قاُلوا: بىل، قال:ألْسُت أول بكليِّ مؤمٍن ِمْن نفِسه؟، قاُلوا: بىل، 
أوليَس أزواجي أّمهاتُكم؟، قالوا: بىل، فقال رسوُل اهلل:فإّن هذا مول َمْن 

.ُهمَّ واِل َمْن واله، وعاِد َمْن عاداُه أنا مولُه، اللَّ
ولقَيه عمر بن اخلّطاب بعد ذلك، فقال: هنيئًا لَك يابن أيب طالٍب، أصبحَت 

.)1(وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة
وقال-أيضًا-: أخربنا به الّشيُخ اإلمام عامد الّدين، عبد احلافظ بن بدران بن 

)1( فرائد الّسمطني: 64، ح 30، الباب الّتاسع.
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شبل بن طرخان، املقديّس، بقراءيت عليه بمدينة نابلس، والّشيخ الّصالح، أبو عبد 
اهلل، ابن حمّمد النّّجار، املعروف بابن املريخ، البغدادّي، إجازة يف سنة اثنني وسبعني 
حمّمد،  بن  الّصمد  عبد  القاسم،  أيب  الّدين،  مجال  القايض  عن  بروايتهام  وستامئة 
األنصارّي، احلرستايّن، إجازة بروايته عن أيب عبد اهلل، حمّمد بن الفضل، الفراوّي، 
إذنًا، بروايته عن الّشيخ اإلمام أيب بكر، أمحد بن احلسني، قال:أنبأنا عيّل ابن أمحد بن 
عبدان، قال: أنبأنا أمحد بن عبيد، قال: حّدثنا أمحد بن سليامن املؤّدب، قال:حّدثنا 
بن عيّل  عن  سلمة،  بن  مّحاد  حّدثنا  قال:  احلباب،  بن  زيد  حّدثنا  قال:   عثامن، 

اء، قال:أقبلنا مع رسول اهلليف  زيد بن ُجدعان، عن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ
بالّصالة جامعة،  ُينادي  مناديًا  فأمر  نزل،  إذا كنّا بني مّكة واملدينة،  حّجته، حّتى 
، فقال:ألْسُت أول باملؤمننَي من أنفِسهم؟، قاُلوا: بىل،  قال: فأخَذ بيِد عيلٍّ
قال:ألْسُت أول بكليِّ مؤمٍن من نفِسه؟، قالوا: بىل، قال:فهذا ويلُّ َمْن أنا وليُّه، 
فلقَيه عمر   ،َفَعلٌّ مولُه ُكنُْت مولُه،  َمْن  َمْن عاداُه،  َمْن والُه، وعاِد  واِل  ُهّم  اللَّ
ابن اخلّطاب بعد ذلك، فقال: هنيئًا لك يابن أيب طالٍب، أصبحَت موىل كلِّ مؤمٍن 

.)1(ومؤمنٍة
أبو حامد، حمّمد بن أيب  الّدين،  العاّلمة، عالء  أخربنا اإلمام  وقال-أيضًا-: 
وسّتني  سّت  سنة  قزوين  مدينة  من  إيّل  كتب  فيام  القزوينّي،  الطاوويّس،  بكر، 
وسّتامئة، أّنه سمع عىل الّشيخ تقّي الّدين، حمّمد بن حممود بن إبراهيم، احلاممّي، 
مجيع مسند اإلمام أيب عبد اهلل، أمحد بن حمّمد بن حنبل، قال: أنبأنا اإلمام أبو حمّمد، 
عبد الغني ابن احلافظ أيب العالء احلسن بن أمحد، العّطار، اهلمدايّن، والّشيخ أبو 

)1( فرائد الّسمطني: 65، ح 31، الباب الّتاسع.
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عيّل بن إسحاق بن الفرج، قاال: أنبأنا أبو القاسم بن احلُصني، قال: أنبانا أبو عيّل 
ابن املذهب، قال: أنبأنا أبو بكر القطيعّي، قال: أنبأنا أبو عبد الّرمحن، عبد اهلل بن 
َسَلَمَة،  ْبُن  مَحَّاُد  َثنَا  َحدَّ اُن،  َعفَّ َثنَا  َحدَّ قال: حّدثني أيب،  بن حنبل،  بن حمّمد  أمحد 
َمَع  َقاَل:ُكنَّا  َعاِزٍب،  ْبِن  اِء  اْلرَبَ َعِن  َثابٍِت،  ْبِن  َعِديِّ  َعْن  َزْيٍد،  ْبُن  َعيِلُّ  أنبأنا  قال: 
َوُكِسَح  َجاِمَعٌة،  اَلُة  الصَّ فِينَا:  َفنُوِدَي   ، ُخمٍّ بَِغِديِر  َفنََزْلنَا  َسَفٍر،  يِف   ِاهلل َرُسوِل 
، وَصىلَّ الظُّْهَر، َوَأَخَذ بَِيِد َعيِلٍّ ، َفَقاَل: َأَلْسُتْم  َت َشَجَرَتنْيِ لَِرُسوِل اهللِ حَتْ
 ، ٍّفَقاُلوا: َبىَل، َقاَل: َفَأَخَذ بَِيِد َعيِل ،َأْنُفِسِهْم؟ َتْعَلُموَن َأنيِّ َأْوَل بِامْلُْؤِمننَِي ِمْن 
 .ُهمَّ َواِل َمْن َواَلُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُه ُهمَّ َمْن ُكنُْت َمْوَلُه، َفَعِلٌّ َمْوَلُه، اللَّ َفَقاَل: اللَّ
قال: فلقَيه عمر بعد ذلك، فقال له: هنيئًا لك يابن أيب طالٍب، أصبحَت وأمسيَت 

.)1(موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة
أنبأنا  قال:  خالد،  بن  ُهْدبة  َثنَا  َحدَّ أحد:  بن  اهلل  عبد  حن،  الرَّ عبد  أبو  قال 
اِء ْبِن َعاِزٍب، عن  مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، عن َعيِلُّ ْبُن َزْيٍد، َعْن َعِديِّ ْبِن َثابٍِت، َعِن اْلرَبَ

.)2(نحوه  النّبيِّ
ثنا  ثنا أيب،  الوليد بن مّحاد،  إبراهيم بن  ثنا  ابن عقدة احلافظ،   : الّذهبيُّ وقال 
ابن  عن  الّطويل)3(،  مُحَيد  ُأخت  ابن  عن  صبيح،  بن  حرب  عن  يعىل،  بن  حييى 
ُجدعان، عن ابن املسّيب، قال: قلُت لسعد بن أيب وّقاص: إيّن ُأريد أْن أسألك عْن 
ك، قلُت: مقام رسول اهلل  يشٍء وإيّن أهتّيبك! قال: سْل عاّم بدا لك، فإّنام أنا عمُّ
 ، يوم غدير خّم فيكم؟ قال: نعم؛ قام فينا رسوُل اهللبالّظهرية، فأخذ بيد عيلٍّ

)1( فرائد الّسمطني: 71، ح 38، الباب الّتاسع.
)2( فرائد الّسمطني: 71، ح 38، الباب الّتاسع. 

)3( هو: مّحاد بن سلمة بن دينار البصّي، تقّدمْت ترمجُتُه.
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ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه، فقال  فقال:َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه، اللَّ
.)1(أبو بكر وعمر: أمسيَت يابن أيب طالٍب موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة

: احلسن بن سفيان وأبو يعىل يف مسنديام، قاال: ثنا ُهْدبة)2(، ثنا  وقال الّذهبيُّ
اء، قال:  مّحاد بن سلمة، عن عيّل بن زيد وأيب هارون، عن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ
يف حّجة الوداع، فلاّم أتينا عىل غدير خّم، ُكِسح لرسوِل اهللكنّا مع رسوِل اهلل 

حتت شجرتني وُنودي يف النّاس: الّصالُة جامعٌة، ودعا رسوُل اهللعلّيًا، فأخذ 
بىل،  قاُلوا:   ،نفِسِه؟ ِمْن  مؤمٍن  بكليِّ  أول  فقال:ألْسُت  يمينه،  عن  فأقامه  بيده، 
ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه.قال: فلقَيه  قال:فإّن هذا مول َمْن أنا مولُه، اللَّ
.)3(عمر بن اخلّطاب، فقال: هنيئًا لك، أصبحَت وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة
)ت :)#762روى احلافظ أبو العّباس، أمحد بن عقدة يف كتاب  وقال الّزيلعيُّ
املوالة من حديث عيّل بن زيد بن ُجدعان، عن سعيد بن املسّيب، عن سعد... 

.)4(...َمْن ُكنُْت مولُه:فذكره، وقال فيه
)ت  :)#774قال ابن ماجة: حّدثنا عيلُّ بن حمّمد، أنا  وقال ابُن كثري الّدمشقيُّ
أبو احلسني، أنبأنا مّحاد بن سلمة، عن عيّل بن زيد بن ُجدعان، عن عدّي بن ثابت، 
التي حّج،  الوداع  أقبلنا مع رسوِل اهلل يف حّجة  قال:  بن عازب،  اء  الرَبَ عن 

)1( رسالة طرق حديث َمْن ُكنُْت مولُه: ص12، ح1.
، أبو خالد، البصّي، أخو أمّية  ، الّثوباينُّ )2( هو: ُهْدبة بن خالد بن األسود بن ُهْدبة، القييسُّ
ابن خالد، وُيقال له: َهداب، ثقة، صدوق، مات سنة مخس وثالثني ومائتني، وقيل: سّت أو 

سبع وثالثني ومائتني. ُينظر: هتذيب الكامل: 225/19، رقم 7147.
)3( رسالة طرق حديث َمْن ُكنُْت مولُه: ص88.

)4( ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكّشاف: 235/2.
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، فقال:ألْسُت بأول املؤمننَي  فنزل يف الّطريق، فأمر: الّصالة جامعة، فأخذ بيد عيلٍّ
ِمْن أنفِسهم؟، قاُلوا: بىل، قال:ألْسُت بأول بكليِّ مؤمٍن مْن نفِسه؟ قاُلوا: بىل، 

.ُهّم واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه قال:فهذا ويلُّ َمْن أنا مولُه، اللَّ
اق عن معمر عن عيّل بن زيد بن ُجدعان عن عدّي  وقال: وكذا رواه عبد الّرزَّ

.)1(اء عن الرَبَ
وقال-أيضًا-: قال: احلافظ أبو يعىل املوصيّل، واحلسن بن سفيان: ثنا ُهْدبة، ثنا 
اء، قال:  مّحاد بن سلمة، عن عيّل بن زيد وأيب هارون، عن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ
يف حّجة الوداع، فلاّم أتينا عىل غدير خّم، ُكِشح لرسول اهللكنّا مع رسوِل اهلل 

اهللعليًَّا،  رسول  ودعا  جامعٌة،  الّصالُة  النّاس:  يف  وُنودي  شجرتني،  حتت 
وأخذ بيده، فأقامه عن يمينه، فقال:ألْسُت أول بكلٍّ امرئ مْن نفِسه؟، قاُلوا: 

.ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه بىل، فقال:فإّن هذا مول َمْن أَنا مولُه، اللَّ
فلقَيه عمر بن اخلّطاب، فقال: هنيئًا لك، أصبحَت وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن 

.)2(ومؤمنٍة
وقال: ورواه ابن جرير، عن أيب زرعة، عن موسى بن إسامعيل، عن مّحاد بن 

.)3(سلمة، عن عيّل بن زيد وأيب هارون العبدّي
وأعاده-أيضًا- وقال: قال عبد الّرّزاق، أنا معمر، عن عيّل بن زيد بن ُجدعان، 
اء بن عازب، قال:خرجنا مع رسوِل اهلل حّتى نزلنا  عن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ
 ،ألْسُت أول بكم من أنفِسكم؟:بعث مناديًا ُينادي، فلاّم اجتمعنا، قال ، غديرخمٍّ

)1( البداية والنّهاية: 229/5.

)2( البداية والنّهاية: 229/5.

)3( البداية والنّهاية: 229/5.
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اهلل،  يا رسوَل  بىل  قلنا:   ،أّمهاتِكم؟ ِمْن  أول  قال:ألْسُت  اهلل،  يارسوَل  قلنا:بىل 
قال:ألْسُت أول بكم ِمْن آبائُكم؟، قلنا: بىل يا رسوَل اهلل، قال:ألْسُت، ألْسُت، 
ُهمَّ واِل َمْن  ألْسُت؟، قلنا: بىل يا رسوَل اهلل، قال:َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه، اللَّ

.)1(والُه، وعاِد َمْن عاداُه
كلِّ  ويلَّ  اليوم  أصبحَت  طالٍب،  أيب  يابن  لك  هنيئًا  اخلّطاب:  بن  عمر  فقال 

.)2(مؤمٍن
أيب  تأليف   الواليةكتاب ذلك  ومن  احلّل)ت#726()3):  العاّلمة  وقال 
العّباس، أمحد بن سعيد، املعروف بابن عقدة الكويّف، رواه احلسن بن الّدريّب، عن 
ه محزة بن حمّمد، عن خاله أيب  املوّفق، أيب عبد اهلل، أمحد بن شهريار اخلازن، عن عمِّ
عيّل بن حمّمد بن احلسن، عن أبيه حمّمد بن احلسن، عن أمحد بن حمّمد بن موسى بن 
الّصلت، األهوازّي، عن أيب العّباس، أمحد بن سعيد ابن عقدة، املصنِّف: وأّوُل 

الكتاب )حديُث أيب بكر بن أيب قحافة(:
قال أبو العّباس، أحد بن سعيد بن عقدة: حّدثنا إبراهيم بن الوليد بن مّحاد، 
قال: أخربنا أيب، قال: أخربنا حييى بن يعىل، عن حرب بن صبيح، عن ابن أخت 

)1( البداية والنّهاية: 336/7.

)2( البداية والنّهاية: 336/7.
، ولد يف احلّلة )سنة #648(،  ر، أبو منصور احليلُّ )3( هو: حسن بن يوسف بن عيّل بن امُلطهَّ
الّدين...  مجال  العاّلمة  الّشيخ  املتبّحرين:  تذكرة  يف  احلّر  الّشيخ  قال   .)#726 )سنة  وتوىف 
ٌق، ثقٌة ثقٌة، فقيٌه، متحّدٌث، متكلٌِّم، ماهٌر، جليل القدر،  ٌق مدقِّ فاضل عامل، عاّلمة العلامء، حمقِّ
عظيم الّشأن، رفيع املنزلة، ال نظري له يف الفنون والعلوم والعقلّيات... . ُينظر: معجم رجال 

احلديث: 171/6.



َرِة الَغِدْيِر92 َرُة يف ُن�صْ ........................................................................... الَب�صْ

مُحيد الّطويل)1(، عن ابن ُجدعان، عن سعيد بن املسّيب، قال: قلُت لسعد بن أيب 
وّقاص: إيّن ُأريُد أْن أسألك عن يشٍء، وإيّن أّتقيَك! قال: سْل عاّم بدا لك، فإّنام 
؟ قال:نعم، قام فينا  ك، قال: قلُت: مقام رسوِل اهللفيكم يوم غدير خمٍّ أنا عمُّ
ُهمَّ  بالّظهرية، فأخذ بيد عيلِّ بن أيب طالٍب، فقال:َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه، اللَّ

.واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه
.)2(قال: فقال أبو بكر وعمر: أمسيَت يابن أيب طالٍب موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة

7- احل�شُن بُن م�لك بن احُلويرث)3).

واحلافظ   ،)4(املناقب يف  حنبل  بن  أمحد  احلنابلة  إمام  أخرج   : األمينيُّ قال 
بن  مالك  بن  احلسن  بن  مالك  عن  بإسنادمها   ،)5(الوالية يفحديث  عقدة  ابن 
ُكنُْت  :َمْن  خمٍّ غدير  يوم  اهللقاَل  رسوَل  أنَّ  جّده:  عن  أبيه،  عن  احلُويرث، 

.)6(مولُه، َفَعلٌّ مولُه
)ت360#(: حّدثنا عبيد العجيّل، ثنا احلسن بن عيّل، احللوايّن،  وقال الّطبانُّ
ثنا عمران بن أبان، ثنا مالك بن احلسن بن مالك بن احلُويرث، أخربين أيب، عن 

)1( هو: محاد بن سلمة بن دينار البصّي )ت 167#(، تقّدمْت ترمجُته.
)2( إجازة العاّلمة احليّل لبني زهرة، بحار األنوار: 117/104، وحديث الوالية البن عقدة: 

78، رقم 59.
الّتابعني: 70/2،  الّثقات، قسم  )3( هو: احلسن بن مالك بن احلويرث، ذكره ابن حّبان يف 

رقم 515.
)4( مناقب عيل: 111، ح 164.

)5( حديث الوالية: 118، رقم 109.
)6( الغدير: 140/2، والطبعة القديمة: 59/1.
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َفَعلٌّ  مولُه،  ُكنُْت  َمْن   :اهلل رسوُل  قال  قال:  احلُويرث،  بن  مالك  جّدي 
.)7(مولُه

)ت :)#360أنبأنا أبو حمّمد، عبد اهلل بن صالح البخارّي، قال:  وقال اآلجريُّ
بن  مالك  حّدثنا  أبان،  بن  عمران  قال:حّدثنا  احللوايّن،  عيّل،  بن  احلسن  حّدثنا 
احلسن بن مالك بن احلُويرث، قال:حّدثني أيب، عن جّدي مالك بن احلُويرث، 

.)8(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه :قال: قال رسوُل اهلل
وقال ابُن عدّي)ت :)#365ثنا ابن زيدان، ثنا احلسن بن عيّل، احللوايّن، وثنا 
كهمس بن معمر، ثنا احلسن بن أيب حييى، ثنا عمران بن أبان، ثنا مالك بن احلسن، 
.)9(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه :حّدثني أيب عن جّدي، قال: قاَل رسوُل اهلل

وقال ابُن عساكر)ت  :)#571أخربنا أبو القاسم بن أيب بكر، أنا أبو القاسم 
ابن  نا  اجلرجايّن،  عدّي،  بن  هلل  عبد  أنا  يوسف،  بن  محزة  أنا  الفضل،  أيب  ابن 

بدران)10(، نا احلسن بن عيّل، احللوايّن.

ح   ،106/9 الّزوائد:  جممع  يف  اهليثميُّ  ورواه   .646 رقم   ،291/19 الكبري:  املعجم   )7(
قال: ورجاله  ثّم  مالك،  بإسناده عن   ، الطرباينِّ طريق  ح14636من  وص 108،   ،14621

ُوثِّقوا.
ورواه الّسيوطّي يف مجع اجلوامع: 831/1، وتأريخ اخللفاء: ص158 عن الطربايّن، والبدخيّش 
يف مفتاح النّجا: الورقة 45، باب 3، فصل 14، ويف ُنُزل األبرار: ص53، من طريق الطربايّن، 

والّشيخ حمّمد صدر العامل، يف معارج العىل عن الطربايّن أيضًا.
)8( الرّشيعة: 215/3، ح 1574.

)9( الكامل: 116/8، ترمجة مالك بن احلسن بن مالك بن احُلويرث.
)10( كذا يف املصدر، والّصواب هو: عبد اهلل بن زيدان البجيل، روى عن احلسن بن عيل بن 
رقم   ،398/4 الكامل:  هتذيب  ُينظر:  مّكة.  نزيل  عيّل،  أبو  اخلاّلل  اهلذيّل،  احللوايّن،  حمّمد، 
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ح قال: وأنا ابن عدّي، قال:ونا كهمس بن معمر، نا احلسن بن أيب حييى، قاال: 
نا عمران بن أبان، نا مالك بن احلسن، حّدثني أيب، عن جّدي -يعني مالك بن 

.)1(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه:احلُويرث-، قال: قال رسوُل اهلل
أخرج ابن عقدة: حّدثنا عبد اهلل بن إبراهيم بن  )ت #762(:  وقال الّزيلعيُّ
بن  مالك  حّدثنا  أبان،  بن  عمران  حّدثنا  احللوايّن،  عيّل،  بن  حسن  حّدثنا  قتيبة، 

.)2(احلسن بن مالك بن احلُويرث، عن أبيه، عن جّده.. مرفوعًا نحوه

8–مطر بن طهم�ن الوّراق، اأبو رج�ء، اخلرا�ش�يّن، �شكن الب�شرة )ت29)هـ))3).

قال احلاكم احلسكاّن)من أعالم القرن الامس الجرّي(:
أخربنا احلاكم الوالد، عن أيب حفص بن شاهني، قال: حّدثنا أمحد بن عبداهلل 
ّقّي، قال: حّدثنا ضمرة بن ربيعة، عن  النرّيّي، البّزاز، قال: حّدثنا عيّل بن سعيد الرَّ
ابن شوذب، عن مطر الوّراق، عن شهر ابن حوشب، عن أيب هريرة، قال:َمْن 
يوم  له صيام سّتني شهرًا، وهو  اهلل  احلّجة، كتب  ثامنية عرش من ذي  يوم  صام 
ُكنُْت مولُه،  فقال:َمْن  بن أيب طالٍب،  مّلا أخذ رسوُل اهللبيِد عيلِّ  غدير خّم 

.1232
.1( تأريخ دمشق: 177/45، رقم 9427 ترمجة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب(

وحديث   ،242/2 للّزخمرشّي:  الكّشاف،  تفسري  يف  الواقعة  واآلثار  األحاديث  ختريج   )2(
الوالية: 118، ح 109.

يف  حّبان  ابن  وذكره  البصة،  سكن  اخلراساين،  رجاء  أبو  الوّراق،  طهامن  بن  مطر  هو:   )3(
الّثقات، قسم الّتابعني: 62/3. وقال ابن حجر: روى عن شهر بن حوشب، وقال العجيّل: 
؟ قال: ال. وعن تذكرة ابن محدون: أّن املنصور قتله. مات سنة  بصيٌّ صدوٌق، قيل له: تابعيٌّ

تسع وعرشين ومائة. ُينظر: هتذيب الّتهذيب: 198/8، رقم 6970. 
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.)1(فقال له عمر بن اخلّطاب: بٍخ بٍخ لك يابَن أيب طالٍب ،َفَعلٌّ مولُه
ورواُه-أيضًا-، فقال: أخربنا أبو بكر اليزدّي بقراءيت عليه، قال: أخربنا أبو 
القاسم عبيد اهلل بن عبداهلل، الرّسخيّس ببخارى، قال: أخربنا أبو نص حبشون بن 
موسى، اخلاّلل، قال: حّدثنا عيّل بن سعيد، الّشامّي، قال: حّدثنا ضمرة بن ربيعة، 
عن عبداهلل بن شوذب، عن مطر عن شهر بن حوشب، عن أيب هريرة، قال:َمْن 
يوم  له صيام سّتني شهرًا، وهو  اهلل  احلّجة، كتب  ثامنية عرش من ذي  يوم  صاَم 
ُكنُْت مولُه،  فقال:َمْن  بن أيب طالٍب،  أخَذ رسوُل اهللبيد عيلِّ  ملا  غدير خمٍّ 

.)2(فقال له عمر بن اخلّطاب:بٍخ بٍخ لك يابَن أيب طالٍب ،َفَعلٌّ مولُه
)ت :)#463أنبأنا عبد اهلل بن عيّل بن حمّمد بن برشان،  وقال الطيُب البغداديُّ
أنبأنا عيّل بن عمر احلافظ، حّدثنا أبو نص، حبشون بن موسى بن أّيوب، اخلاّلل، 
حّدثنا عيّل بن سعيد، الّرميّل، حّدثنا ضمرة بن ربيعة القريّش، عن ابن شوذب)3(، 
عن مطر الوّراق، عن شهر بن حوشب، عن أيب هريرة، قال:َمْن صاَم يوم ثامن 
أخذ  ملا  يوم غدير خمٍّ  لُه صيام سّتني شهرًا، وهو  ُكتَب  احلّجة،  عرشة من ذي 
 بيد عيّل بن أيب طالٍب، فقال:ألْسُت ويلُّ املؤمننَي؟، قاُلوا: بىل يا رسوَل  النّبيُّ

)1( شواهد الّتنزيل: 156/1، ح 210.
)2( شواهد الّتنزيل: 158/1، ح213.

، من أهل بلخ، أبو عبد الّرمحن، سكن البصة، وسمع  )3( هو: عبد اهلل بن شوذب، اخلراساينُّ
بن  زيد  بن  عيّل  عن  روى  املقدس،  ببيت  وسكن  الّشام،  إىل  انتقل  ثّم  وكتب،  تفّقه  ثّم  هبا، 
ُجدعان البصّي، وأيب هارون ُعامرة بن ُجوين، العبدّي، البصّي، ومطر الوّراق، اخلراسايّن، 
البصّي، وروى عنه ضمرة بن ربيعة، وّثقه ابن معني وابن حّبان وابن حنبل، ولد سنة سّت 
أّول سنة سبع  وثامنني، ومات سنة سّت ومخسني ومائة، وقيل: أربع وأربعني ومائة، وقيل: 

ومخسني.ُينظر: هتذيب الكامل: 216/10، رقم 3318. 
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اهلل، قال:َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه، فقال عمر بن اخلّطاب: بٍخ بٍخ لك يابن 
.)1(أيب طالٍب، أصبحَت موالَي وموىل كلِّ مسلٍم

، وقال: أخربنا حمّمد بن أيب زكريا، قال: أخربنا أبو  ورواُه -أيضًا- العاصميُّ
إسامعيل بن حمّمد بن أمحد الفقيه، قال: أخربنا أبو حمّمد، حييى بن حمّمد، العلوّي 
احلسينّي، قال: أخربنا إبراهيم بن حمّمد العامّي، قال: أخربين حبشون بن موسى، 

.)2(ذكره كام يف تاريخ بغداد عن مطر الوّراق... عن أيب هريرة ، البغداديُّ
ورواُه-أيضًا- حييى بن احلسن الّشجرّي، من طريق مطر الوّراق ... عن أيب 

هريرة)3(.
عن أيب بكر، أمحد بن  الّشافعّي )ت#483(:  املغازيّل،  ابن  أبو احلسن  ورواُه 
قال:  الساّمك،  ابن  احلسني  بن  أمحد  احلسني،  أبو  أخربنا  قال:  طاوان،  بن  حمّمد 
أبو حمّمد، جعفر بن حمّمد بن نصري، اخللدّي، حّدثني عيّل بن سعيد بن  حّدثني 
قتيبة، الّرميّل، قال: حّدثني ضمرة بن ربيعة، القريّش، عن ابن شوذب، عن مطر 
املذكور بطريق  الّلفظ  الوّراق، عن شهر بن حوشب، عن أيب هريرة... إىل آخر 

.)4(اخلطيب البغدادّي
وقال أخطُب الطباء الوارزميُّ )ت  :)#568وباإلسناد عن احلافظ أمحد بن 
احلسني البيهقّي، عن احلافظ أيب عبد اهلل احلاكم، عن أيب يعىل الّزبري بن عبداهلل، 

)1( تأريخ بغداد: 284/8، ترمجة حبشون بن موسى.
)2( زين الفتى يف رشح سورة هل أتى: 265/2، ح 474.

)3( ُينظر: األمايل: 42/1 و 146.
)4( مناقب عيل بن أيب طالب : ص18، ح 24.
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الّرميّل،  سعيد،  بن  عيّل  عن  البّزاز،  عبداهلل،  بن  أمحد  جعفر،  أيب  عن  الّثورّي)1(، 
بطريق  املذكور  الّلفظ  آخر  الوّراق...إىل  ابن شوذب، عن مطر  عن ضمرة، عن 

.)2(اخلطيب البغدادّي
أبو  أنا  الّسمرقندّي،  بن  القاسم  أبو  أخربناُه  عساكر)ت#571(:  ابُن  وقال 
احلسني بن النّقور، أنا حمّمد بن عبد اهلل بن احلسني الّدّقاق، نا أمحد بن عبد اهلل بن 
البّزاز، إمالء لثالث  النرّيّي،  أمحد بن العّباس بن سامل بن مهران، املعروف بابن 
نا  الّشامّي،  سعيد  بن  عيّل  نا  وثالثامئة،  عرشة  ثامن  سنة  اآلخرة  مجادى  من  بقني 
ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، عن مطر الوّراق، عن شهر بن حوشب، عن 
أيب هريرة، قال: َمْن صاَم يوم ثامنية عرش من ذي احلّجة، كتب اهللُ لُه صيام سّتني 
شهرًا، وهو يوم غدير خمٍّ ملا أخذ رسول اهلل بيد عيّل بن أيب طالٍب، فقال: 
بن أيب طالٍب،  بيد عيلِّ  فأخذ  اهلل،  يارسوَل  نعم  قاُلوا:   ،املؤمننَي؟ ألْسُت مول 
َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه، فقال له عمربن اخلّطاب: بٍخ بٍخ يابن أيب  فقال: 
طالٍب، أصبحَت موالي وموىل كلِّ مسلٍم، قال: فأنزل اهللُ تبارك وتعاىل: اْلَيْوَم 

.)4()3(َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم
وقال-أيضًا-: أخربنا أبو احلسن بن قبيس، نا وأبو النّجم بدر بن عبد اهلل، أنا 
أبو بكر اخلطيب، نا عبد اهلل بن عيّل بن حمّمد بن برشان، أنا عيّل بن عمر احلافظ، أنا 
أبو نص حبشون بن موسى بن أّيوب، اخلاّلل، نا عيّل بن سعيد، الّرميّل، نا ضمرة 

)1( يف فرائد الّسمطني: النّورّي.
)2( املناقب: ص 156، ح184.
)3( من سورة املائدة، اآلية )3(.

)4( تأريخ دمشق: 177/45، رقم 9425.
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ابن ربيعة، القريّش، عن ابن شوذب، عن مطر الوّراق، عن شهر بن حوشب، عن 
َمْن صاَم يوم ثامين عرشة من ذي احلّجة، ُكتب له صيام سّتني  أيب هريرة، قال: 
بيد عيلِّ بن أيب طالٍب، فقال: ألْسُت  شهرًا، وهو يوم غدير خمٍّ ملا أخذ النّبيُّ
ويلُّ املؤمننَي؟، قاُلوا: بىل يا رسوَل اهلل، قال:َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه، فقال 
عمر بن اخلّطاب: بٍخ بٍخ لك يا ابن أيب طالٍب، أصبحَت موالي وموىل كلِّ مسلٍم، 

.)2()1(اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم :فأنزَل اهلل
وقال-أيضًا-: قال اخلطيب: أخربنيه األزهرّي، نا حمّمد بن عبد اهلل ابن أخي 
ميمّي، نا أمحد بن عبد اهلل بن العّباس بن سامل بن مهران، املعروف بابن النرّيّي، 
إمالًء، نا عيّل بن سعيد، الّشامّي، نا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، عن مطر، 

.)3(عن شهر بن حوشب، عن أيب هريرة... وذكر مثَل ما تقّدم أو نحوه
بن  احلسني)5(  أبو  نا  املزريّف)4(،  بن  بكر  أبو  عاليًا  أخربناُه  وقال-أيضًا-: 
املهتدّي، نا عمر بن أمحد، نا أمحد بن عبد اهلل بن أمحد، نا عيّل بن سعيد)6( الّرّقّي، نا 

)1( من سورة املائدة، اآلية )3(.
)2( تأريخ دمشق: 176/45، رقم 9423.
)3( تأريخ دمشق: 176/45، رقم 9423.

)4( هو: أبو بكر، حمّمد بن احلسني بن عيل بن إبراهيم بن عبد اهلل، الفريّض، املزريف، الّشيباين، 
البغدادّي، قال الّسمعاينُّ يف األنساب ماّدة )املزريف(: شيٌخ ثقٌة صالٌح عاملٌ، سمع أبا احلسن، 
سبع  سنة  وتويّف  وأربعامئة،  وثالثني  تسع  سنة  سلخ  يف  ولد  باهلل،  املهتدي  بن  عيّل  بن  حمّمد 

وعرشين ومخسامئة. 
)5( يف األنساب للّسمعاينِّ يف ترمجة أيب بكر املزريف: أبو احلسن، وهو حمّمد بن عيلِّ بن املهتدي 

باهلل. 
)6( ورد يف املصدر )شعيب( بدل )سعيد(، والّصواب ما أثبتناه.
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ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر الوّراق، عن شهر بن حوشب، عن أيب هريرة، 
 ،ألْسُت أول باملؤمننَي؟:بيد عيلِّ بن أيب طالٍب، فقال قال: مّلا أخذ رسوُل اهلل
قاُلوا: نعم يا رسوَل اهلل، قال: فأخذ بيد عيلِّ بن أيب طالٍب، فقال: َمْن ُكنُْت مولُه، 

.َفَعلٌّ مولُه
فقال له عمر بن اخلّطاب: بٍخ بٍخ لك يابن أيب طالٍب، أصبحَت موالي وموىل 

.)2()1(اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم :كلِّ مسلٍم، قال: فأنزل اهلل
بن  أمحد  أخربنا  القّزاز،  منصور  أبو  أخربنا  )ت#597(:  اجلوزييِّ ابُن  وقال 
عيّل بن ثابت، قال: أنا عبداهلل بن عيّل بن حمّمد بن برشان، قال: أنا عيّل بن عمر 
احلافظ، قال: أنا أبو نص، حبشون بن موسى بن أّيوب، اخلاّلل، قال: أنا عيّل بن 
سعيد، الّرميّل، قال: أنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، عن مطر الوّراق، عن 
شهر بن حوشب، عن أيب هريرة، قال:َمْن صام يوم ثامين عرشة من ذي احلجة، 
 بيد عيّل بن  كتب اهلل له صيام سّتني شهرًا، وهو يوم غدير خمٍّ ملا أخذ النّبيُّ
أيب طالٍب، فقال: ألْسُت ويلُّ املؤمننَي؟، قاُلوا: بىل يا رسوَل اهلل، قال: َمْن 

.ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه
قال عمر بن اخلّطاب: بٍخ بٍخ لَك يابن أيب طالٍب، أصبحَت موالي وموىل كلِّ 

.)3(اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم :مسلٍم، فأنزل اهلل

)1( من سورة املائدة، اآلية )3(.
)2( تأريخ دمشق: 176/45، رقم 9424.

)3( العلل املتناهية: 2/باب فضل عيلِّ بن أيب طالب ، ورواُه -أيضًا- يف تذكرة اخلواّص: 
ص30.
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عامد  اإلمام  الّشيُخ  به  أخربنا  احلموئّي)ت#722(:  اإلسالم  شيُخ  وقال 
الّدين عبد احلافظ بن بدران بن شبل بن طرخان، املقديّس، بقراءيت عليه بمدينة 
نابلس يف مسجده، قلُت له: أخربك القايض أبو القاسم، عبد الّصمد بن حمّمد بن 
الفضل، األنصارّي، احلرستايّن، إجازة بروايته عن أيب عبد اهلل، حمّمد بن الفضل، 
الفّراوي إذنًا، بروايته عن الّشيخ اإلمام أيب بكر، أمحد بن احلسني، البيهقّي احلافظ 
نّبأنا  النّورّي،  اهلل،  عبد  بن  الّزبري  يعىل،  أيب  عْن  احلاكم  أنبأنا  قال:  )ت#458(، 
أبو جعفر، أمحد بن عبداهلل، البّزاز، عن عيّل بن سعيد، الّرميّل)ت216#()1(، نّبأنا 
ضمرة بن ربيعة)ت 182، 200، 202#(، عن ابن شوذب، عن مطر الوّراق...

.)2(إىل آخر الّلفظ املذكور بطريق اخلطيب البغدادّي
)ت :)#748...أبو معاذ الّشاه، ثنا حبشون بن موسى، ثنا عيّل  وقال الّذهبيُّ
بن  شهر  عن  الوّراق،  مطر  عن  شوذب،  ابن  عن  ضمرة،  ثنا  الّرميّل،  سعيد  ابن 
:َمْن صاَم يوم ثامين عرش من ذي احلّجة،  حوشب، عن أيب هريرة، عن النّبيِّ
ُكنُْت  فقال:َمْن   ، بيدعيلٍّ أخذ  ثمَّ   ، خمٍّ غدير  وهو   ،شهرًا سّتني  صيام  له  ُكتب 

.)3(وقال له عمر: بٍخ بٍخ يابن أيب طالٍب، أصبحَت موالي ،مولُه، َفَعلٌّ مولُه
)ت :)#774قال احلافظ أبو بكر اخلطيب البغدادّي:  وقال ابُن كثري، الّدمشقيُّ
ثنا عبد اهلل بن عيّل بن حمّمد بن برشان، أنا عيّل بن عمر احلافظ، انا أبو نصحبشون 
، حّدثنا ضمرة بن ربيعة،  ابن موسى بن أّيوب، اخلاّلل، ثنا عيلُّ بن سعيد الّرميلُّ

مدينة  ينزل  كان  املقرئ،  الّرميّل،  ويقال:  الّرّقّي،  الّشامّي،  قتيبة،  بن  سعيد  بن  عيلُّ  هو:   )1(
الّداخل وعّكة. ُينظر: هتذيب الكامل، ترمجة ضمرة بن ربيعة.

)2( فرائد الّسمطني: 77/1، ح44.
)3( أحاديث خمتارة: 78/1.
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، عن ابن شوذب، عن مطر الوّراق، عن شهر بن حوشب، عن أيب هريرة،  القريشُّ
قال: َمْن صام يوم ثامين عرشة ذي احلّجة، ُكتب له صيام سّتني شهرًا، وهو يوم 
 ،ألْسُت ويلَّ املؤمننَي؟ :بيد عيلِّ بن أيب طالٍب، فقال  غديرخمٍّ ملا أخذ النّبيُّ

.َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه :قاُلوا: بىل يا رسوَل اهلل، قال
فقال عمر بن اخلّطاب:بٍخ بٍخ لَك يابن أيب طالٍب، أصبحَت موالي وموىل كلِّ 

.)2()1(اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم:مسلٍم، فأنزل اهلل

، الب�شريُّ )ت34)هـ))3). 9– ُعم�رة بن ُجوين، اأبو ه�رون، العبديُّ

قال حمّمد بن سليامن الكويّف )من أعالم القرن الّثالث الجرّي(: حّدثنا أمحد 
، وخرض بن أبان، قاُلوا: حّدثنا  ، وحمّمد بن منصور، املراديُّ ابن حازم، الغفاريُّ
حييى بن عبد احلميد، احلاّمين، عن قيس، عن أيب هارون العبدّي، عن أيب سعيد 
يف  بام  أمر   ، خمٍّ غدير  يف  عيلٍّ  إىل  النّاس  دعا  اهللملا  رسوَل  إّن  قال:  اخلدرّي، 
، فأخَذ  ، وذلك يوم اخلميس، ثّم دعا النّاس إىل عيلٍّ حتت الّشجرة من الّشوك، فُقمَّ
مْل يفرتُقوا، حّتى  ثمَّ   ،النّاس إىل بياض إبطي رسوِل اهلل بضْبِعه)4(، حّتى نظر 

)1( من سورة املائدة، اآلية )3(.
)2( البداية والنّهاية: 337/7. 

)3( مّرْت ترمجُتُه. قال ابن عدّي يف الكامل، 146/6، ترمجة عامرة بن جوين: ثنا احلسن بن 
سفيان، حّدثني عبد العزيز بن سالم، حّدثني عيّل بن مهران، قال: سمعُت هبز بن أسد، يقول: 
سمعُت شعبة، يقول: أتيُت أبا هارون العبدّي، فقلُت: أخرج إيّل ما سمعُته من أيب سعيد، قال: 
فأخرج إيّل كتابًا، فإذا فيه: ثنا أبو سعيد، أّن عثامن ُأدِخَل حفرته، وإّنه لكافٌر باهلل، قال:قلُت: 

ُتِقرُّ هبذا أو تؤمن؟ قال: هو عىل ما ترى، قال: فدفعُت الكتاَب يف يِدِه، وقمُت.
مْن  الَعُضد  نْصِف  إىل  ما بني اإلبط  أو  أو اإلبط،  أو وسطها،  كلُّها،  الَعُضد  ُهو  بع،  الضَّ  )4(

أعاله. ُينظر: لسان العرب، البن منظور: 216/8، ماّدة )ضبع(. 
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نزلْت هذه اآلية: اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم 
.)2()1(ْساَلَم ِدينًا اإْلِ

وقاَل-أيضًا-: حّدثنا عثامن بن سعيد، قال: حّدثنا حمّمد بن عبد اهلل، املروزّي، 
قال: حّدثنا زيد بن خرشة األصبهايّن)3(، قال: حّدثنا احلامين، قال: حّدثنا قيس بن 
 الّربيع، قال: حّدثنا أبو هارون العبدّي، عن أيب سعيد اخلدرّي: أّن رسوَل اهلل
وك، وذلك  ملا دعا النّاس إىل عيلٍّ بغدير خمٍّ أمر بام كان حتت الّشجرة أْن ُيَقمَّ من الشَّ
إبطي  بياض  إىل  النّاس  نظر  حّتى  بضبِعِه،  عيلٍّ  إىل  النّاس  دعا  ثّم  اخلميس،  يوم 
َوَأْتَْمُت  ِدينَُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  اْلَيْوَم  نزلْت:  ينصْف حّتى  ملْ  ثّم   ،رسوِل اهلل
أكُب عىل  فقال رسوُل اهلل:اهللُ   ،ِدينًا ْساَلَم  اإْلِ َلُكُم  َوَرِضيُت  نِْعَمتِي  َعَلْيُكْم 
ثّم   ،بعدي ِمْن  لعلٍّ  وبالولية  برسالتي  الرّب  ورضا  النّعمة  وإتام  الّدين  إكامل 
ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه، وانُصْ  قال:َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه، اللَّ

.)4(ه، واخُذْل َمْن َخَذَلُه َمْن َنَصَ
)ت#384(:  ، الراسانُّ وأخرجه احلافظ حمّمد بن عمران، أبو عبيد اهلل، املرزبانُّ
عر( عن حمّمد بن احلُسني، عن حفص، عن حمّمد بن هارون،  أخرج يف )مرقاة الشِّ
أيب  عن  الّربيع،  بن  قيس  عن  احلميد،  عبد  بن  حييى  عن  احلسن،  بن  قاسم  عن 

)1( من سورة املائدة، اآلية )3( .
)2( مناقب أمري املؤمنني عيلِّ بن أيب طالب  ملحّمد بن سليامن، الكويف: 118، ح66.

، الفقيه، ذكر الّذهبيُّ وفاته يف  ، األصبهاينُّ )3( هو: زيد بن خرشة بن زيد، أبو احلسن، الّذهيلُّ
تأريخ اإلسالم بني سنة )221-260#(: 139/6، وبني سنة )#260-251(.

: 137، ح76. )4( مناقب أمري املؤمنني عيلِّ بن أيب طالب  ملحّمد بن سليامن، الكويفِّ
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.)1(هارون العبدّي، عن أيب سعيد اخلدرّي...، وَذَكَر احلديث
وعن ابن مردويه، األصبهاّن)ت :)#410قال ابن كثري: وقْد ُروي من طريق 
أيب هارون العبدّي، عن أيب سعيد اخلدرّي: إهّنا نزلْت - يعني آية اْلَيْوَم َأْكَمْلُت 
رسوِل  عىل   )2(ِدينًا ْساَلَم  اإْلِ َلُكُم  َوَرِضيُت  نِْعَمتِي  َعَلْيُكْم  َوَأْتَْمُت  ِدينَُكْم  َلُكْم 

.)3(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه : ، حني قال لعيلٍّ اهلل يوم غدير خمٍّ
وقال أبو ُنَعيم األصبهانُّ )ت :)#430حّدثنا حمّمد بن أمحد بن عيّل بن خملد 
املحتسب، املتوىّف )357#(، قال: حّدثنا حمّمد بن عثامن، ابن أيب شيبة، قال: حّدثني 
حييى احلاّميّن، قال: حّدثني قيس بن الّربيع، عن أيب هارون العبدّي، عن أيب سعيد 
، وأمر بام حتت الّشجرة   دعا النّاس إىل عيلٍّ يف غدير ُخمٍّ اخلدرّي: أنَّ النّبيَّ
، وذلك يوم اخلميس، فدعا علّيًا، فأخذ بَضْبَعيه)4(، فرفعهام حّتى  وِك فُقمَّ من الشَّ
نظر النّاس إىل بياض إبطي رسوِل اهلل، ثّم ملْ يتفّرقوا حّتى نزلْت هذه اآلية: اْلَيْوَم 
يِن، وإتاِم  َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم اآلية، فقال رسوُل اهلل:اهللُ أكُب عىل إكامِل الديِّ

.5)ِمْن بعِدي(][ بيِّ برسالتي، وبالولية لعلٍّ النيِّعمِة، ورضا الرَّ
ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه،  ثمَّ قال: َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه، اللَّ

.ُه، واخُذْل َمْن َخَذَلُه وانُصْ َمْن َنَصَ
، فقال: ُقْل  فقال حّسان: ائذن يل يا رسوَل اهللِ أْن أقوَل يف عيلٍّ أبياتًا تسمُعهنَّ

)1( عن الغدير: 66/3، والّطبعة القديمة: 35-34/2.
)2( من سورة املائدة، اآلية )3(. 

)3( تفسري ابن كثري: 17/2. 
بع، وقْد تقّدَم بياُنه يف هامٍش سابٍق. )4( تثنية الضَّ

)5( كذا يف املصدر.
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عىل بركِة اهلل، فقام حّسان، فقال: يا معرَش مشيخة قريٍش، ُأتبُعَها قويل بشهادٍة ِمْن 
رسوِل اهللِ يف الواليِة ماضية، ثمَّ قال:
َنبيُُّهْم الَغِديِر  َيْوَم  ُسوِل ُمنادياُيناِدُيُم  بُِخمٍّ فأسِمْع بالرَّ
فقاُلوا وملْ ُيبُدوا هناَك الّتعاِمَيا:يقوُل: َفَمْن َمولُكُم ووليُُّكْم
وليُّنا وأنَت  مولنا  عاِصياإُلَك  الوليِة  يف  منّا  َتَر  وملْ 
فإنَّني علُّ  يا  ُقْم  لُه:  َرِضيُتَك مْن بعِدي إمامًا وهاِديافقاَل 
فُكوُنوا  لُه أنصاَر ِصْدٍق َموالياَفَمْن ُكنُْت مولُه، فهذا َوليُُّه
َوليَُّه واِل  ُهمَّ  اللَّ َدَعا  وُكْن للَّذي عادى علّيًا ُمعاِديا)1)هناَك 

وقال احلافُظ أبو سعيد، الّسجستاّن )ت477#( يف كتاب الولية :بإسناده 
الّربيع، عن أيب هارون  الكويّف، عن قيس بن  احِلاّميّن،  عن حييى بن عبد احلميد، 
، أمر بام  العبدّي، عن أيب سعيد اخلُدرّي: أّن رسوَل اهللمّلا دعا النّاس بغدير ُخمٍّ
، وذلك يوم اخلميس... إىل آخر الّلفظ املذكور  وك فُقمَّ كان حتت الّشجرة من الشَّ

.)2(بطريق أيب ُنَعيم األصبهايّن
(: أخربنا أبو عبداهلل  )من أعالم القرن الامس الجرييِّ وقال احلاكُم احلسكانُّ
الّشريازّي، أخربنا أبو بكر اجلرجرائّي، أخربنا أبو أمحد البصّي)3(، عن أمحد بن 

)1( ما نزل يف القرآن يف عيلٍّ : ص56.
)2( عن كتاب الغدير: 451/2، والّطبعة القديمة: 233/1.

)3( هو: عبد العزيز بن حييى بن أمحد بن عيسى، اجللودّي، األزدّي، أبو أمحد البصّي، قال 
من  اجللودّي  عيسى  وكان  وأخباريا،  البصة  شيخ  رقم640،   ،240 رجاله:  يف  النّجايّش 
أصحاب أيب جعفر ، له كتٌب منها: ما نزل من القرآن يف عيلٍّ بن أيب طالب . قلُت: 
منصور  الّدكتور  حه:  راجعه وصحَّ  ،احلكمة جمّلة  نرُشُه يف  وتّم  الكتاب،  هذا  بجمع  قمُت 

مذكور، عميد كّلّية الرّشيعة. 
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أيب  الّربيع، عن  بن  قيس  احلامين، عن  احلميد،  عبد  بن  بن خالد، عن حييى  عامر 
هارون، عن أيب سعيد اخلُدرّي: أّن رسول اهلل مّلا نزلْت عليه هذه اآلية، قال: 
بيِّ برسالتي وولية عليِّ بن أب  اهللُ أكُب عىل إكامل الّدين وإتام النيِّعمة، ورضا الرَّ
والُه،  َمْن  واِل  ُهمَّ  اللَّ َفَعلٌّ مولُه،  ُكنُْت مولُه،  قال:َمْن  ثمَّ   ،بعدي ِمْن  طالٍب 

.)1(ُه، واْخُذْل َمْن َخَذَلُه وعاِد َمْن عاداُه، وانُصْ َمْن َنَصَ
وقال-أيضًا-: حّدثني أبو زكرّيا بن أيب إسحاق، حّدثنا عبداهلل بن إسحاق)2(، 
ارع)4(،  حّدثنا احلسن بن عيّل، العنزّي)3(، قال: حّدثني حمّمد بن عبد الّرمحن، الذَّ
)5(، قال: حّدثني عيلُّ بن احُلسني، أبو احلسن،  قال: حّدثنا قيس بن حفص، الّدارميُّ
دعا النّاس إىل  )6(، عن أيب هارون العبدّي، عن أيب سعيد اخُلدرّي: أّن النّبيَّ العبديُّ
، فأخَذ بَضْبعَيه، فرفعهام، ثمَّ ملْ يتفّرقا حّتى نزلْت هذه اآلية: اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم  عيلٍّ

)1( شواهد الّتنزيل: 157/1، ح211.
)2( هو: عبد اهلل بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد العزيز بن املرزبان، أبو حمّمد املعدل، ُيعرف 
بابن اخلراسايّن، مات سنة تسع وأربعني وثالثامئة. ُينظر: تأريخ بغداد: 420/9، رقم 5026.

نزيل   ، البصيُّ  ، أبو عيلٍّ ُحبيش بن سعد،  )3( هو: احلسُن بن عليل بن احلسني بن عيلِّ بن 
سامّراء، ومات هبا، العنزّي، قال اخلطيب البغداديُّ يف تأرخيه، 409/7: كان صاحب أدٍب 
، ولقبه عليل، وهو الغالب عليه. ويف اجلرح والّتعديل:  وأخباٍر، وكان صدوقًا، واسم أبيه عيلٌّ

.البصّي 242236/3، رقم
 .ارع )4( ورد يف فرائد الّسمطني، الباب الّثاين عرش، ح  :39حمّمد بن عبد اهلل الذَّ

، وّثقه ابن معني  ، أبو حمّمد، البصيُّ ، الّدارميُّ )5( هو: قيس بن حفص بن القعقاع، الّتميميُّ
وابن حّبان، مات سنة سبع وعرشين ومائتني، أو نحوها. ُينظر: هتذيب الكامل: 304/15، 

رقم 5485.
)6( يف شواهد الّتنزيل: 157/1، ح212: عيلُّ بن احُلسني، حّدثني أبو احلسن العبدّي.
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:1(، فقال رسوُل اهلل(ْساَلَم ِدينًا ِدينَُكْم َوَأْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ
 

، ثّم  بيِّ برسالتي والولية لعلٍّ يِن وإتام النيِّعمِة ورضا الرَّ اهللُ أكُب عىل إكامِل الديِّ
.)2(َمْن ُكنُْت َمولُه، َفَعلٌّ مولُه:قال للقوم

وقال احلسكاّن: واحلديُث اختصُتُه.
أبو  العامل  الّسّيد  حّدثنا   :) الجرييِّ الّسادس  القرن  أعالم  )من  الّطبيسُّ وقال 
احلمد، مهدي بن نزار، احلسينّي، قال: حّدثنا أبو القاسم، عبيد اهلل بن عبد اهلل، 
اجلرجاينُّ  بكر،  أبو  قال:أخربنا   ، الّشريازيُّ اهلل،  عبد  أبو  أخربنا  قال:  احلسكايّن، 
حّدثنا  قال:  خالد،  بن  عاّمر  بن  أمحد  قال:حّدثنا   ، البصيُّ أمحد،  أبو  قال:حّدثنا 
حييى بن عبد احلميد، احلاّميّن، قال: حّدثنا قيس بن الّربيع، عن أيب هارون العبدّي، 
عن أيب سعيد اخلُدرّي: أّن رسوَل اهللملا نزلْت هذه اآلية، قال:اهللُ أكُب عىل 
من  طالٍب  أب  بن  عليِّ  وولية  برسالتي  بيِّ  الرَّ ورضا  النيِّعمِة  إتام  و  يِن  الديِّ إكامِل 
ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه،  بعدي، وقال: َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه، اللَّ

.)3(ُه، واخُذْل َمْن َخَذَلُه وانُصْ َمْن َنَصَ
احلّفاظ،  سّيد  أخربين  )ت#568(:  الوارزميُّ  الطباِء  أخطُب  وقال 
أبومنصور شهردار بن شريويه بن شهردار، الّديلميُّ -فيام كتَب إيلَّ ِمن مهدان-، 
أخربنا أبوالفتح عبدوس بن عبداهلل بن عبدوس، اهلمدايّن كتابًة، أخربنا الرّشيف 
أبوطالب، املفّضل بن اجلعفرّي بأصبهان، أخربين احلافظ أبوبكر بن مردويه إجازًة، 
بن عليل،  البغوّي، حّدثني احلسن  بن إسحاق،  اهلل  ي، حّدثني عبد  حّدثني جدِّ

)1( من سورة املائدة، اآلية )3(.
)2( شواهد الّتنزيل: 157/1، ح212.

)3( جممع البيان: 200/3، من سورة املائدة، اآلية )3(.
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ارع، حّدثنا قيس بن حفص، حّدثني عيّل  العنزّي، حّدثنا حمّمد بن عبدالّرمحان الذَّ
ابن احلسن، أبواحلسن العبدّي، عن أيب هارون العبدّي، عن أيب سعيد اخلُدرّي: 
وك،  جرة من الشَّ ، أمر بام كان حتت الشَّ  يوم دعا النّاس إىل غدير خمٍّ أّن النّبيَّ
حّتى  فرفعها،  بَِضْبِعه،  فأخذ   ، إىل عيلٍّ النّاس  دعا  ثمَّ  اخلميس،  يوم  وذلك   ، فُقمَّ
َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم  اْلَيْوَم  يتفّرقا حّتى نزلْت:  نظر النّاس إىل بياض إبطه، ثّم ملْ 
 :اهلل رسوُل  فقال   ،)1(ِدينًا ْساَلَم  اإْلِ َلُكُم  َوَرِضيُت  نِْعَمتِي  َعَلْيُكْم   َوَأْتَْمُت 

، ثمَّ  بيِّ برساليت، والولية لعلٍّ ين، وإتام النيِّعمة، ورضا الرَّ اهللُ أكُب عىل إكامل الديِّ
 ،ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه، وانُصْ َمْن نَصُه، واخُذْل َمْن َخَذلُه قال: اللَّ
 ،ُقْل ببكِة اهللِ تعال:فقال حّسان بن ثابت: ائذن يل يا رسوَل اهللِ أْن أقوَل أبياتًا، قال
،يا معرش مشيخة قريش، اسمعوا شهادَة رسوِل اهلل ثابت:  بن   فقال حّسان 

ثمَّ قال:
َنبيُُّهْم الَغِديِر  َيْوَم  ُسوِل ُمناِدياُيناِدُيُم  بُِخمٍّ َوأسِمْع بالرَّ
ونبيُُّكْم َنَعْم  َمولُكُم   َ فقاُلوا وملْ ُيبُدوا هناَك الّتعاِمَيا:بأنيِّ
وليُّنا وأنَت  مولنا  ول جِتدْن يف اللِق لألمِر عاِصياإُلَك 
فإنَّني علُّ  يا  ُقْم  لُه:  َرِضيُتَك مْن َبْعِدي إماماً وهادِياً)2)فقاَل 

وقال ابُن عساكر)ت  :)#571أخربنا أبو بكر، حمّمد بن عبد الباقي، أنا أبو 
حارض،  وأنا  عليه  قراءًة  الباقاليّن،  املقرئ،  عيسى  بن  إبراهيم  بن  عيّل  احلسن، 
ُهْدبة بن خالد،  نا  اهلاشمّي،  الفضل)3(بن صالح،  نا  إمالًء،  أبو بكر بن مالك  نا 

)1( من سورة املائدة، اآلية )3(.
)2( املناقب: ص 135، ح 152.

)3( يف املطبوع بياض، وما أثبتناه من هتذيب الكامل: 226/19، ترمجة ُهْدبة بن خالد البصّي.
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وأيب  ثابت  بن  عدّي  عن  ُجدعان،  بن  زيد  بن  عيّل  عن  سلمة،  بن  مّحاد  حّدثني 
اء بن عازب، قال: كنّا مع رسوِل اهلليف حّجة الوداع،  هارون العبدّي، عن الرَبَ
فُكِسَح لرسوِل اهللحتت شجرتني، وُنوِدَي يف النّاس: أّن الّصالَة جامعٌة، فدعا 
 ،ِمْن أنفِسهم؟ علّيًا، وأخذ بيده، فأقامه عن يمينه، فقال:ألْسُت أول باملؤمننَي 
قاُلوا: بىل، قال:ألْسُت أول بكليِّ مؤمٍن ِمْن نفِسِه؟، قالوا: بىل، ويف أحد احلديثني 
ُهمَّ واِل َمْن  أليَس أزواِجي أّمهاتُكم؟، قاُلوا: بىل، قال: هذا ويلٌّ وأنا مولُه، اللَّ
، أصبحَت موالَي وموىل  والُه، وعاِد َمْن عاداُه، فقال له عمر: هنيئًا لك يا عيلُّ

.)1(كلِّ مؤمٍن
وقال-أيضًا-: أخربناُه، أبو حمّمد، هبة اهلل بن سهل، أنا أبو عثامن البحريّي، أنا 
أبو عمرو بن محدان، أنا أبو العّباس، احلسن بن سفيان، نا ُهْدبة، نا مّحاد بن َسَلَمة، 
اء بن عازب، قال:  عن عيلِّ بن زيد وأيب هارون العبدّي، عن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ
فُكِسَح لرسوِل اهلل ،  أقبلنا عىل رسوِل اهلليف حّجة الوداع، حّتى أتينا غدير خمٍّ

ِمْن  باملؤمننَي  أول  فقال:ألْسُت  طالٍب،  أيب  بن  عيلِّ  بيد  فأخذ  شجرتني،  حتت 
أنفِسهم؟، قاُلوا: بىل، قال:ألْسُت أول بكليِّ مؤمٍن ِمْن نفِسه؟، قاُلوا: بىل، ويف 
أنا  َمْن  مول  قال:فهذا  بىل،  قاُلوا:   ،أّمهاتُكْم؟ أزواجي  أليَس  احلديثني:  أحد 
ُهمَّ وايل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه، فقال -يعني عمر-: مواليه، أو مول مواليه، اللَّ

 
.)2(هنيئًا لك يابن أيب طالٍب، أصبحَت وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة

بن  إبراهيم  عىل  قرئ  قالْت:  العلوّية،  املجتبى  أّم  أخربْتنا  وقال-أيضًا-: 
منصور، أنا أبو بكر بن املقرئ، أنا أبو يعىل، نا ُهْدبة بن خالد، نا مّحاد -يعني ابن 

)1( تأريخ دمشق: 167/45، رقم 9396.

)2( تأريخ دمشق: 167/45، رقم 9397.
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اء. سلمة-، عن عيلِّ بن زيد، عن عديِّ بن ثابت، عن الرَبَ
قال:كنّا مع  اء،  الرَبَ ثابت، عن  بن  أيب هارون، عن عدّي  مّحاد، عن  ونا  قال: 
، ُكِسح لرسوِل اهللحتت  رسوِل اهلليف حّجة الوداع، فلاّم أتينا عىل غدير خمٍّ
وأخذ  اهللعلّيًا،  رسوُل  ودعا  جامعٌة،  الّصالُة  النّاس:  يف  وُنودَي  شجرتني، 
بىل،  قاُلوا:   ،نفِسِه؟ ِمْن  مؤمٍن  بكليِّ  أول  فقال:ألْسُت  يمينه،  عن  فأقامه  بيده، 
هاتُِكم؟، قاُلوا: بىل، قال:فهذا مول َمْن أنا  ويف أحد احلديثني: أليَس أزواِجي أمَّ
ُهمَّ وايل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه، فقال عمر: هنيئًا لك  مواليه، أو مول مواليه، اللَّ

.)1(يابن أيب طالٍب، أصبحَت وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة
بن  إبراهيم  نا  امللك،  عبد  بن  احلُسني  اهلل،  عبد  أبو  أخربنا  وقال-أيضًا-: 
منصور، نا أبو بكر بن املقرئ، نا أبو يعىل، نا إبراهيم بن احلّجاج الّشامي، نا مّحاد 
اء،  ابن سلمة، عن عيلِّ بن زيد وأيب هارون العبدّي، عن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ
، فنُودَي  قال: مّلا أقبلنا مع رسوِل اهلليف حّجة الوداع، حّتى إذا كنّا بغدير خمٍّ
 ، عيلٍّ بيد  النّبيُّ فأخذ  شجرتني،  حتت  للنّبيِّ وُكِسَح  جامعٌة،  الّصالُة  فينا: 
ثّم قال:ألْسُت أول باملؤمننَي بكليِّ مؤمٍن مْن نفِسِه؟، فقاَل أحُدمها):)2أليسْت 
هاتُكْم؟، قاُلوا: بىل، فقال رسوُل اهلل :فإّن هذا مول َمْن أنا مولُه،  أزواجي أمَّ
فقال:  بعد ذلك،  لقَيه عمر  قال: قال)3(:   ،َمْن عاداُه َمْن والُه، وعاِد  واِل  ُهمَّ  اللَّ

.)4(هنيئًا لك يابَن أيب طالٍب، أصبحَت وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة

)1( تأريخ دمشق: 168/45، رقم 9398.
)2( الّظاهر أّن الّضمري راجٌع إىل عيلِّ بن زيد، أو أيب هارون العبدّي.

)3( كذا يف املصدر.
)4( تأريخ دمشق: 168/45.



َرِة الَغِدْيِر110 َرُة يف ُن�صْ ........................................................................... الَب�صْ

أبو  الّدين،  تاج  الّشيخ  أنبأين  )ت#722(:  احلموئيُّ اإلسالِم  شيُخ  وقال 
برهان  اإلمام  أنبأنا  قال:  اخلازن،  اهلل،  بن عبيد  بن عثامن  أنجب  بن  طالب، عيّل 
الّدين، نارص بن أيب املكارم، املطّرزّي، إجازًة، قال: أنبأنا اإلمام أخطب خوارزم، 
، قال: أخربين سّيد احلّفاظ فيام كتب  ، اخلوارزميُّ أبو املؤّيد، موّفق بن أمحد املّكيُّ
إيلَّ من مهدان، أنبأنا الّرئيس أبو الفتح، عبدوس بن عبد اهلل بن عبدوس، اهلمدايّن 
كتابًة، أنبأنا عبد اهلل بن إسحاق، البغوّي، أنبأنا احلسن بن عليل، العنزّي، أنبأنا 
أنبأنا قيس بن حفص، قال: حّدثني عيّل بن احلسن،  ارع،  الذَّ حمّمد بن عبد اهلل، 
يوم  العبدّي)1(، عن أيب هارون العبدّي، عن أيب سعيد اخُلدرّي، قال: إّن النّبيَّ
، وذلك  ، أمر بام كان حتت الّشجرة من الّشوك، فُقّمّ دعا النّاس إىل عيلٍّ يف غدير ُخمٍّ
نظر  حّتى  فرفعه،  بَضْبِعِه،  فأخذ   ،)2(][ إىل عيلٍّ النّاس  دعا  ثّم  اخلميس،  يوم 
اْلَيْوَم  اآلية)4(  هذه  نزلْت  حّتى  يتفّرقا  مْل  ثمَّ   ،)3(][ إبطيه  بياض  إىل  النّاس 
وإتام  ين  الديِّ إكامل  عىل  أكُب  اهلل:اهللُ  رسوُل  فقال   ،ِدينَُكْم َلُكْم  َأْكَمْلُت 
َمْن  واِل  ُهمَّ  قال:اللَّ ثمَّ   ،(5(][ لعلٍّ والولية  برسالتي  بيِّ  الرَّ ورضا  النيِّعمة، 

.والُه، وعاِد َمْن عاداُه، وانُصْ َمْن نصُه، واخُذْل َمْن خذلُه
فقال حّسان بن ثابت األنصاري: يارسوَل اهلل، أتأذُن يل أْن أقوَل أبياَت شعٍر، 
اسمُعوا  قريش،  مشيخة  يا  فقال:  ثابت،  بن  حّسان  فقال   ،اهلل ببكِة  قال:ُقْل 

)1( يف شواهد الّتنزيل، 157/1، ح 212: عيل بن احلسني، حّدثني أبو احلسن العبدّي.
)2( كذا يف الفرائد.
)3( كذا يف الفرائد.

)4( من سورة املائدة، اآلية )3(.
)5( كذا يف الفرائد.
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شهادَة رسوِل اهلل، فقال:
َنبيُُّهْم الَغِديِر  َيْوَم  ُمناِدياُيناِدُيُم  ُسوِل  بالرَّ َوأسِمْع  بُِخمٍّ 
ووليُُّكْم َنَعْم  َمولُكُم   َ الّتعاِمَيا:بأنيِّ هناَك  ُيبُدوا  وملْ  فقاُلوا 
وليُّنا وأنَت  مولنا  ول جِتدْن يف اللِق لألمِر عاِصياإُلَك 
فإنَّني علُّ  يا  ُقْم  لُه:  َرِضيُتَك مْن َبْعِدي إمامًا وهاِديا)1(.فقاَل 

وقال-أيضًا-: أخربنا اإلمام الّزاهد وحيد الّدين، حمّمد بن حمّمد بن أيب بكر 
آباد)2( يف مجادى األوىل سنة ثالث  بـبحر  ابن أيب يزيد، اجلوينّي، بقراءيت عليه 
ين، حمّمد بن أيب الفتوح، اليعقويّب،  وسّتني وسّتامئة، قال: أنبأنا اإلمام ساج الدِّ
سامعًا، قال: أنبأنا والدي اإلمام فخر الّدين، أبوالفتوح بن أيب عبد اهلل، حمّمد بن 

عمر بن يعقوب، قال: أنبأنا الّشيخ اإلمام حمّمد بن عيّل بن الفضل، القارئ.
 ، احلسينيُّ حممود،  بن  املرتىض  الّدين  فخر  األطهر  اإلمام  الّسّيد  وأخربين 
، إجازًة، يف سنة إحدى وسبعني وسّتامئة، بروايته عن والده، قال: أخربين  األشرتيُّ
، قال: أنبأنا مجال السنّة،  اإلمام جمد الّدين، أبو القاسم، عبد اهلل بن حمّمد، القزوينيُّ
أبو  اإلسالم،  مجال  أنبأنا  قال:   ، اجلوينيُّ حمّمد،  بن  مّحويه  بن  حمّمد  اهلل،  عبد  أبو 
املحاسن، عيّل ابن شيخ اإلسالم، الفضل بن حمّمد، الفارندّي)3(، قال: أنبأنا شيخ 
اإلسالم صدر الّدين، أبوعيّل، الفضل بن حمّمد، الفارندّي ، قال:أنبأنا اإلمام 
م أهل اإلسالم يف الرّشيعة،  عبد اهلل بن عيّل شيخ وقته املشار إليه يف الّطريقة، ومقدَّ

)1( فرائد الّسمطني: 72/1، ح39.
.خري آباد :2( يف نسخة من فرائد الّسمطني(

)3( يف نسخة من الفرائد: الفاريدّي، ويف نسخة الغاوندّي، وثالثة القاريدّي، عن هامش 
.الفرائد، بتحقيق أستاذنا العاّلمة حمّمد باقر املحمودّي
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قال: نّبأنا أبو احلسن، عيّل بن حمّمد بن بندار، القزوينّي، بمّكة، نّبأنا عيّل بن عمر 
ابن حمّمد، احلربّي)1(، قراءًة عليه، نّبأنا حمّمد بن عبيدة، القايض، نّبأنا إبراهيم بن 

احلّجاج، نّبأنا مّحاد، عن عيّل بن زيد وأيب هارون العبدّي:
اء بن عازب، قال: أقبلنا عىل رسوِل اهلليف حّجة  عن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ
  للنّبيِّ الّصالُة جامعٌة، وُكِسح  فينا:  فنُودي   ، بغدير خمٍّ كنّا  إذا  الوداع، حّتى 
من  باملؤمننَي  أول  وقال:ألْسُت   ، عيلٍّ بيد  النّبيُّ فأخذ  شجرتني،  حتت 
بىل،  قاُلوا:   ،نفِسِه؟ ِمْن  مؤمٍن  بكليِّ  أول  ألْسُت  قال:  بىل،  قاُلوا:   ،أنفِسهم؟
َمْن  أّمهاتُكْم؟، قاُلوا: بىل، فقال رسوُل اهللفإّن هذا مول  أوليس أزواجي 

.ُهّم وايل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه أنا مولُه، اللَّ
ولقَيه عمر بن اخلّطاب بعد ذلك، فقال: هنيئًا لَك يابن أيب طالٍب، أصبحَت 

.)2(وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة
بن  زيد  بن  عيّل  عن  معمر،  أنا  الّرّزاق:  عبد  قال  كثري)#774(:  ابُن  وقال 
اء بن عازب، قال: خرجنا مع رسوِل اهلل،  ُجدعان، عن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ
حّتى نزلنا غديرخمٍّ بعث مناديًا ُينادي، فلاّم اجتمعنا، قال: ألْسُت أول بكم ِمْن 
ُقلنا:   ،ِمْن أّمهاتُكْم؟ ألْسُت أول بكم  أنفِسكم؟، قلنا: بىل يارسوَل اهلل، قال: 
اهلل،  يا رسوَل  بىل  قلنا:   ،آبائُكْم؟ ِمْن  بُكم  أول  ألْسُت  قال:  اهلل،  يا رسوَل  بىل 
قال:ألْسُت، ألْسُت، ألْسُت؟، قلنا: بىل يارسول اهلل، قال:َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ 
َمْن عاداُه، فقال عمر بن اخلّطاب: هنيئًا لك  َمْن والُه، وعاِد  ُهمَّ واِل  اللَّ مولُه، 

يابن أيب طالٍب، أصبحَت اليوم ويلَّ كلِّ مؤمٍن.

.احلريّي :1( يف نسخة(
مطني: 64، ح30، الباب الّتاسع. )2( فرائد السِّ
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قال: وكذا رواُه ابن ماجة )ت273#( من حديث مّحاد بن سلمة، عْن عيّل بن 
.)1(اء به زيد وأيب هارون العبدّي، عْن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ

0)– حميد بن اأبي حميد الّطويل، اأبو عبيدة، اخلزاعّي)ت42)هـ))2).

املغازيّل  احلسن  أيب  الفقيه   مناقب وِمن  )ت#600(:  بطريق  ابن  قال 
أخربنا  قال:  العّطار)3(،  املظّفر،  بن  أمحد  احلسن،  أبو  أخربنا  قال:  )ت#483(، 
أبو حمّمد بن الّسقاء)4(، وأخربنا أبو احلسن، عيّل بن عبيداهلل بن القصبات البيع، 
الواسطّي)5(، فيام أذن يل يف روايته عنه، قال: حّدثني أبو بكر، حمّمد بن زكرّيا بن 

)1( البداية والنّهاية، حوادث سنة )#40(: 336/7.
 ، ، ويقال: الّدارميُّ )2( هو: ُحـَمْيد بن أيب ُحـَمْيد الّطويل، أبوعبيدة، البصّي، وُيقال: الّسلميُّ
َداِور، ويقال: َطرخان، وُيقال:  واسم أيب مُحيد: تري، وُيقال: تريويه، وُيقال: زاذويه، وُيقال: 
وابن  معني،  ابن  قال  سلمة،  بن  مّحاد  خال  وهو  خَمَْلد،  وُيقال:  محن،  الرَّ عبد  وُيقال:  ِمهران، 
أربعني  سنة  مات  ثقٌة.   ، تابعيٌّ  ، بصيٌّ العجيّل:  وقال  ثقة،  خراش:  وابن  والنّسائّي،  سعد، 
ومائة، وقيل: اثنتني وأربعني ومائة، وقيل: ثالث وأربعني. ُينظر: هتذيب الكامل: 235/5، 
بن  داوود، وقال يف محيد  أيب  بن  له: محيد  ُيقال  الّثقات: 84/2، وقال:  ابن حّبان يف  وذكره 

زاذويه موىل خزاعة: وليس هذا بحميد الّطويل.
، العّطار، ذكر الّذهبيُّ وفاته يف سنة  )3( هو: أمحد بن املظّفر بن يزداد، أبو احلسن، الواسطيُّ
 ،670/9  :)#450-#381( سنة  وفيات  اإلسالم  تأريخ  ُينظر:  وأربعامئة.  وأربعني  إحدى 

رقم 16416.
)4( هو: أبو حمّمد، عبد اهلل بن حمّمد بن عبد اهلل بن عثامن بن املختار، املزين، الواسطّي، املعروف 
ا، روى عنه أبو احلسني، حمّمد بن املظّفر، احلافظ. تويّف سنة ثالث وسبعني وثالثامئة.  قَّ بابن السَّ

ّقا(: 285/3، رقم 5231. األنساب، للّسمعايّن، ماّدة )السَّ
تأريخ   .)#440( وفاته  الّذهبيُّ  وذكر  الواسطّي،  القّصاب،  بن  اهلل  عبيد  بن  عيلُّ  هو:   )5(

اإلسالم، وفيات )381 #-#450(: 647/9.



َرِة الَغِدْيِر114 َرُة يف ُن�صْ ........................................................................... الَب�صْ

دويد، العبدّي)1(، قال: حّدثني محيد الّطويل، عن أنس، قال: مّلا كان يوم املباهلة، 
مكاَنه،  ويعرف  يراُه  واقٌف،  وعيلٌّ  واألنصار،  املهاجريَن  بني    النّبيُّ وآخى 
ما  فقال:   ، النّبيُّ فافتقَدُه  العني،  باكَي  عيلٌّ  فانصَف  أحٍد،  وبنَي  بينَه  يواخ  ملْ 
فعل أبو احلسن؟ فقاُلوا: انصف باكَي العني يا رسوَل اهلل، قال: يا بالل، اذهب، 
، وقْد دخل منزله باكَي العني، فقالْت فاطمُة:  فاتني به، فمىض بالل إىل عيلٍّ
املهاجريَن  بني    النّبيُّ آخى  فاطمة،  يا  قال:  عينيك،  اهلل  أبكى  ال  ُيبكيَك؟  ما 
واألنصار، وأنا واقٌف يراين، ويعرُف مكاين، وملْ ُيواِخ بيني وبنَي أحٍد، قالْت: ال 
، فأتى عيلٌّ  حيزنك اهلل، لعلَّه إّنام اّدخرَك لنفسه، فقاَل بالل: يا عيلُّ أِجْب النّبيَّ

: ما ُيبكيَك يا أبا احلسن؟! ، فقال النّبيُّ النّبيَّ
تراين،  واقٌف،  وأنا  اهلل،  رسوَل  يا  واألنصار  املهاجريَن  بني  واخيَت  قال: 
ك أْن  إّنام اّدخرُتَك لنفيس، أما َيسُّ وتعرُف مكاين، ملْ تواِخ بيني وبني أحٍد، قال: 
تكوَن أخا نبييِّك؟ قال: بىل يا رسوَل اهلل، أّنى يل بذلَك؟ فأخَذ بيده، وأرقاُه املنرَب، 
أل  مْن موسى،  بمنزلة هارون  منّي  وإّنه  أل  منُه،  وأنا  منّي  إّن هذا   ، ُهمَّ فقال:اللَّ
َمْن ُكنُت مولُه، فهذا علٌّ مولُه، قال: فانصَف عيلٌّ قرير العني، فاّتبعه عمر بن 

.)2(اخلّطاب، فقال: بٍخ بٍخ يا أبا احلسن، أصبحَت موالَي وموىل كلِّ مسلٍم

قيس،  بن  األشعث  بن  حمّمد  بن  دويد  بن  زكرّيا  هو:  الّراوي  أّن  يل  يظهُر  الذي  قلُت:   )1(
الكندّي، أبو أمحد، روى عن مُحيد عن أنس، واهلل العامل. ُينظر: لسان امليزان: 139/3، رقم 

.3475
)2( الُعمدة، البن بطريق: 169، ح262.



115 ُرواُة حديِث الغديِر من الّتابعنَي الب�صرّينَي .......................................................

))– ميمون، اأبو عبد اهلل، الكندّي، الب�شرّي))).

َثنَا َأُبو َعَواَنَة  اُن)ت220#()2(، َحدَّ َثنَا َعفَّ قال أحد بن حنبل)ت :)#241َحدَّ
)ت176#()3(،َعِن امْلِغريِة)ت 136#()4(، َعْن َأيِب ُعَبْيٍد، َعْن َمْيُموٍن، َأيِب َعْبِد اهللِ، 
 ، َقاَل: َقاَل َزْيُد ْبُن َأْرَقَم، َوَأَنا َأْسَمُع: َنَزْلنَا َمَع َرُسوِل اهللِبَِواٍد ُيَقاُل َلُه َواِدي ُخمٍّ

، ذكره ابن حّبان يف الّثقات،  )1( هو: ميمون، أبو عبد اهلل، البصّي، الكندّي، وُيقال: القريشُّ
قسم الّتابعني: 50/2، رقم 3892، وُينظر: هتذيب الكامل: 557/18، رقم 6934.

)2( تقّدمْت ترمجُتُه.
)3( هو: وّضاح بن عبد اهلل، أبو عوانة، اليشكرّي، الواسطّي، البصّي، البّزاز، قال ابن عبد 
الرّب: أمجَعوا عىل أّنه ثقٌة ثبٌت، مات سنة سّت وسبعني ومائة. هتذيب الّتهذيب: 131/9، رقم 

 .7688
قلُت: روى عن إسامعيل بن عبد الّرمحن، الّسدّي، وأّيوب بن أيب متيمة، الّسختيايّن، البصّي 
الّرمحن،  ، وروى عن احلصني بن عبد  الباقر والّصادق  )ت131#(، ومها من أصحاب 
وهو-أيضًا- من أصحاب الّصادق ، وروى عن داوود بن أيب هند، البصّي )ت#140(، 
ورقبة بن مصقلة، ومها من أصحاب الباقر والّصادق ، وروى عن سليامن األعمش، وعبد 
امللك بن أيب سليامن، وعمرو بن دينار، وهم من أصحاب الّصادق ، وروى عن حمّمد بن 
إسحاق بن يسار، وهو من أصحاب الباقر والّصادق . ُينظر: هتذيب الكامل: 379/19، 

وَذَكَرُه ابن حّبان يف الّثقات، قسم أتباع الّتابعني: 359/4، رقم5016. 
الّطبقات،  سعد،  ابن  قال  األعمى،   ، الكويفُّ هشام،  أبو   ، الّضّبيُّ مقسم،  بن  املغرية  هو:   )4(
456/8: ثقٌة، تويّف سنة سّت وثالثني ومائة. وقال العجيّل: ثقٌة... وكان عثامنّيًا، إاّل إّنه كان 
الكامل: 320/18،  ُينظر: هتذيب  بعَض احلمل. روى عن سامك بن حرب.  حيمل عىل عيلٍّ 

رقم 6737. 
بن  عيلِّ  أصحاب  من  حرب  بن  سامك   ،1143 رقم   ،115 رجاله:  يف  الطويسُّ  عّد   قلُت: 

 . احلُسني
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َها هِبَِجرٍي)1(، َقاَل: َفَخَطَبنَا، َوُظلَِّل لَِرُسوِل اهللِ بَِثْوٍب َعىَل  اَلِة، َفَصالَّ َفَأَمَر بِالصَّ
َأْوَل  َأنيِّ  َتْشَهُدوَن  َأَوَلْسُتْم  َتْعَلُموَن،  َأَلْسُتْم  َفَقاَل:  ْمِس،  الشَّ ِمْن  َسُمَرٍة)2(  َشَجَرة 
ُهمَّ  بُِكليِّ ُمْؤِمٍن ِمْن َنْفِسِه؟، َقاُلوا: َبىَل، َقاَل:َفَمْن ُكنُْت َمْوَلُه، َفإِنَّ َعلِّيًا َمْوَلُه، اللَّ

.)3(َعاِد َمْن َعاَداُه، َوَواِل َمْن َواَلُه
ُشْعَبُة  َثنَا  َحدَّ )ت#193()4(،  َجْعَفٍر  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ  وقال-أيضًا-: 
)ت160#()5(، َعْن َمْيُموٍن َأيِب َعْبِد اهللِ، َقاَل:ُكنُْت ِعنَْد َزْيِد ْبِن َأْرَقَم، َفَجاَء َرُجٌل 
َأَلْسُت  َقاَل:   ،ِاهلل َرُسوَل  إِنَّ  َفَقاَل:  َذا)7(،  َعْن  َفَسَأَلُه  اْلفْسَطاط)6(،  َأْقىَص  ِمْن 

.َمْن ُكنُْت َمْوَلُه، َفَعِلٌّ َمْوَلُه :َقاُلوا: َبىَل، َقاَل ،َأْوَل بِامْلُْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهْم؟

)1( اهلجري واهلاجر: اشتداد احلّر نصف النّهار.
)2( الّسمر: هو رضٌب من شجر الّطلح، الواحدة: سمرة.

له:  والفضائل   ،372/4 القديمة:  والّطبعة   ،19221 ح   ،442/14 أمحد:  مسند   )3(
597/2، ح1017، و اهليثمّي يف غاية املقصد يف زوائد املسند: 1358/2.

، املعروف بُغنَْدر، صاحب الكرابيس،  ، البصيُّ )4( هو: حمّمد بن جعفر، أبو عبد اهلل، اهلذيلُّ
َمْن روى عن  الّثقات، قسم  ابن حّبان يف  ابن سعد، وابن أيب حاتم ، والعجيّل، وذكره  وّثقه 
الكامل:  ُينظر: هتذيب  الّتابعني: 420/5، رقم3107. مات سنة أربع وتسعني ومائة.  أتباع 

173/16، رقم5707.
عن  روى  البصّي،  الواسطّي،  األزدّي،  بسطام،  أبو  الورد،  بن  احلّجاج  بن  شعبة  هو:   )5(
الّتابعنَي:  أتباع  قسم  الّثقات،  ابن حّبان يف  وَذَكَرُه  ابن سعد،  وّثقُه  الّصادق،  بن حمّمد  جعفر 
ومائة  سّتني  سنة  مات  ثقة،  البصة،  سكن  واسطيٌّ  العجيّل:  وقال   ،2049 رقم   ،438/3

بالبصة. هتذيب الكامل: 344/8.
دمشق،  تأريخ  يف  كام  أثبتناه،  ما  والّصواب  مهملة،  سني  آخره  )الفسطاس(  املصدر  يف   )6(

َعر، فارسّية. عن املنجد. والفسطاط: بيٌت من الشَّ
ياق. )7( يف األصل: داء، وما أثبتناه من: تأريخ دمشق: 165/45، ح9390، فهو أوفق بالسِّ
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ُهمَّ َواِل  َثنِي َبْعُض اْلَقْوِم َعْن َزْيٍد َأنَّ َرُسوَل اهللِ َقاَل:اللَّ َقاَل َمْيُموٌن: َفَحدَّ
.)1(َمْن َواَلُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُه

َجْعَفٍر،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ اٍر،  َبشَّ ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ )ت#279(:  الرّتمذيُّ  وقال 
َة  حْيَ ُث َعْن َأيِب َسِ َفْيِل حُيَدِّ َثنَا ُشْعَبُة َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا الطُّ َحدَّ

.َمْن ُكنُْت َمْولَُه، َفَعِلٌّ َمْولَُه:َقاَل- َأْو َزْيِد ْبِن َأْرَقَم َشكَّ ُشْعَبُة -َعِن النَّبِيِّ
َهَذا  ُشْعَبُة  َرَوى  َوَقْد  َغِريٌب.  َصِحيٌح  َحَسٌن  َحِديٌث  َهَذا  ِعيَسى:  َأُبو  َقاَل 

.)2( احْلَِديَث َعْن َمْيُموٍن َأيِب َعْبِد اهللِ، َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم، َعِن النَّبِيِّ
عيّل  بن  نص  حّدثنا  )ت#287(:  الّشيبانُّ  عاصم،  أب  بن  بكر  أبو  وقال 
)ت250#()3(، حّدثنا عبد األعىل )ت 189#()4(، عن عوف )ت146#()5(، عن 
ميمون أيب عبد اهلل، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسوُل اهلل :َمْن ُكنُْت مولُه، 

.)6(َفَعلٌّ مولُه
وقال النّسائيُّ )ت#303(: أخربنا قتيبة بن سعيد )ت240#(، قال: أخربنا 
ابن أيب عدّي)ت194#()7(، عن عوف عن ميمون أيب عبد اهلل، قال: قال زيد بن 

)1( مسند أمحد: 442/14، ح 19224.

)2( سنن الرتمذي: 591/5، ح 3713.
)3( تقّدمْت ترمجُتُه.

قال  البصّي،  القريش،  الّسامّي،  حمّمد،  أبو  حمّمد،  بن  األعىل  عبد  بن  األعىل  عبد  هو:   )4(
ابن معني، وأبو زرعة، وابن حّبان: ثقة. مات سنة تسع وثامنني ومائة. ُينظر: هتذيب الكامل: 

9/11، رقم 3670.
، تأيت ترمجُتُه. ، املعروف باألعرايبِّ ، أبو سهل، البصيُّ )5( هو: عوف بن أيب مجيلة، العبديُّ

)6( السنّة: 591، ح 1362، 907/2، ح1396.
؛  ، ويقال له: القسميلُّ ، أبو عمرو، البصيُّ )7( هو: حمّمد بن إبراهيم بن أيب َعِدّي، الّسلميُّ
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أرقم: قام رسوُل اهلل، فحمد اهللَ وأثنى عليه، ثّم قال:أَلْسُتْم تعلموَن أّن أول 
بكليِّ مؤمٍن ِمْن نفِسِه؟، قاُلوا: بىل، نحُن نشهُد أَلنَت أوىل بكلِّ مؤمٍن ِمْن نفِسِه، 

.)1( قال: َفإنيِّ َمْن ُكنُْت مولُه، فهذا مولُه، ثمَّ أخَذ بيِد عيلٍّ
ولّب) :)#320عن أمحد بن شعيب، عن قتيبة بن سعيد،  وهبذا الّلفظ رواُه الدُّ
قال: أخربنا ابن أيب عدّي، عن عوف، عن ميمون أيب عبد اهلل، قال: قال زيد بن 

.)2(أرقم... احلديث
وقال ابُن عساكر)ت :)#571أخربنا أبو القاسم بن احلصني، أنا أبو عيّل بن 
املذهب، أنا أمحد بن جعفر، نا عبد اهلل بن أمحد، حّدثني أيب، نا حمّمد بن جعفر، نا 
شعبة، عن ميمون أيب عبد اهلل، قال: ُكنُْت عند زيد بن أرقم، فجاء رجٌل ِمْن أقىص 
الفسطاط، فسأَلُه عن ذا)3(، فقال: إّن رسوَل اهللقال:أَلْسُت أول باملؤمننَي من 

.)4(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه :قاُلوا: بىل، قال ،أنفِسِهم؟
ُهمَّ واِل  قال ميمون: فحّدثني بعض القوم عن زيد، أّن رسوَل اهلل قال:اللَّ

.)5(َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه
عن  عوانة،  أبو  نا  عّفان،  نا  أيب)6(،  وحّدثني  أمحد-:  بن  اهلل  عبد  قال-يعني 

ألّنه نزل يف الَقَساملة، ويقال: حمّمد بن أيب عدّي، وقال ابن سعد والنّسائّي وأبو حاتم وابن 
حّبان: ثقة. مات سنة أربع وتسعني ومائة. هتذيب الكامل: 19/16، رقم5615. 

)1( خصائص أمري املؤمنني: ص 100، ح 84، والّسنن الكربى: 131/5، ح8469.
)2( الكنى واألسامء: 61/2.

.داء :3( كذا يف املصدر، ويف مسند زيد بن أرقم(
)4( تأريخ دمشق: 165/45، ح 9390.
)5( تأريخ دمشق: 165/45، ح 9391.

)6( أمحد بن حنبل يف املسند: 442/14، ح 19224.
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 ،)1(...أرقم بن  زيد  قال  قال:  اهلل،  عبد  أيب  ميمون،  عن  عبيد،  أيب  عن  املغرية، 
وَذَكَر احلديث املتقّدم عن أمحد بن حنبل.

اهلل؛  عبد  أيب  ميمون  عن  شعبة،  حّدثنا  ُغنُْدر،  )ت#748(:  الّذهبيُّ  وقال 
 ،اهلل رسوُل  فينا  قام  قال:  أرقم،  بن  زيد  عن  ميمون،  عن  األعرايّب،  وعوف 
فحمد اهللَ وأثنى عليه، ثّم قال:أَلْسُتم َتْعَلُموَن أّن أول بُكْم وبكليِّ مؤمٍن ومؤمنٍة 

. ِمْن نفِسِه؟ ،فإّن َمْن ُكنُْت مولُه، فهذا مولُه، وأخذ بيد عيلٍّ
 َِثنِي َبْعُض اْلَقْوِم َعْن َزْيٍد، َأنَّ َرُسوَل اهلل زاد شعبة عن َمْيُمون، قال: َفَحدَّ

.)2(ُهمَّ َواِل َمْن َواَلُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُه َقاَل:اللَّ
حّدثنا  أمحد،  اإلمام  قال  وقال:  )ت#774(،  مشقيُّ  الديِّ كثري  ابُن  وأخرجه 
عّفان، حّدثنا أبو عوانة، عن املغرية، عن أيب عبيد، عن ميمون أيب عبداهلل...وَذَكَر 

.)3(احلديث الذي تقّدم عن اإلمام أمحد
وقاَل-أيضًا-: وكذا رواُه أمحد، عن ُغنْدر، عن شعبة، عن ميمون أيب عبداهلل، 

.)4(عْن زيد بن أرقم

)1( تأريخ دمشق: 166/45، ح 9392.
)2( طرق حديث الغدير: ح 66-67، وتأريخ اإلسالم، وفيات )11#-80#(، حوادث سنة 

)40#(، ترمجة عيلِّ بن أيب طالٍب : ص224.
)3( البداية والنّهاية: 335/7، أحداث سنة #40.
)4( البداية والنّهاية: 335/7، أحداث سنة #40.
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)ت46)هـ)))). ، اأبو �شهل، الأعرابيُّ 2)– عوُف بن اأبي جميلَة، العبديُّ

)ت#303(: أخربنا قتيبة بن سعيد )ت240#(، قال: أخربنا ابُن  قال النّسائيُّ
بن  زيد  قال  قال:  اهلل،  عبد  أيب  ميمون  عدّي)ت194#()2(، عن عوف، عن  أيب 
أرقم: قام رسوُل اهلل فحمد اهلل وأثنى عليه، ثّم قال: ألْسُتم تعلموَن أّن أول 
بكليِّ مؤمٍن ِمْن نفِسه؟، قاُلوا: بىل، نحُن نشهُد ألنَت أوىل بكلِّ مؤمٍن من نفسه، 

.)3( قال: فإّن َمْن ُكنُْت مولُه، فهذا مولُه، ثّم أخَذ بيِد عيلٍّ
) :)#320عن أمحد بن شعيب، عن قتيبة بن سعيد،  ولبُّ وهبذا الّلفظ رواُه الدُّ
قال: أخربنا ابن أيب عدّي، عن عوف، عن ميمون أيب عبد اهلل، قال: قال زيد بن 

)1( هو: عوف بن أيب مجيلة، العبدّي، اهلجرّي، أبو سهل البصّي، املعروف باألعرايب، ومْل 
أّمه بندويه، وقال أمحد بن  ُرَزينة، وُيقال: اسم  يكْن أعرابّيًا، واسم أيب مجيلة بندويه، ويقال: 
أتباع  قسم  الّثقات،  يف  حّبان  ابن  وذكرُه  ثقة،  والنّسائّي:  سعد  وابن  معني  بن  وحييى  حنبل 
الّتابعنَي، 183/4، وقال: من أهل هجر، كان يسكن النّجيب، واسم أيب مجيلة رزينة. وكان 
ُيقال له: عوف الّصدوق، وقال ابن سعد: كان يتشّيع، مات سنة ستٍّ وأربعني ومائة. ُينظر: 

هتذيب الكامل: 448/14، رقم 5130.
)2( تقّدمْت ترمجُتُه. 

)3( خصائص أمري املؤمنني: ص100، ح84، والّسنن الكربى: 131/5، ح8469.
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.)1(أرقم... احلديث

، اأبو ُعروة )ت 53)هـ))2). اينُّ ، احُلدَّ 3)– َمْعَمُر بُن را�شٍد، الأزديُّ

أبيه،  ابن طاووس، عن  أخربنا معمر، عن  الّرّزاق)ت #211()3):  عبد  قال 
علّيًا إىل اليمن، خرج ُبريدة األسلمّي معه، فعتَب عىل عيلٍّ  قال: ملا بعث النّبيُّ
 :َمْن ُكنُْت مولُه، فإّن  ، فقال النّبيُّ يف بعض اليّشء، فشكاُه ُبريدُة إىل النّبيِّ

.)4(علّيًا مولُه
ثنا عبد الّرّزاق، قال: أنا معمر، عن  وعن أحد بن حنبل )ت241#(، قال: حدَّ
ُبريدة  اليمِن علّيًا، خرج  مّلا بعَث رسوُل اهللإىل  أبيه، قال:  ابن طاووس، عن 
 ،األسلمّي معه، فعتَب عىل عيلٍّ يف بعض اليّشء، فشكاُه ُبريدة إىل رسول اهلل

.)5(َمْن ُكنُْت مولُه، فإنَّ علّيًا مولُه :فقال رسوُل اهلل
أيب  بن  حمّمد  نا  قال:  رشدين،  بن  أمحد  حّدثنا  )ت#360(:  الّطبانُّ وقال 

)1( الكنى واألسامء: 61/2.
قال  اليمن،  سكن  البصّي،  عمرو  أيب  بن  أبوعروة   ، احُلّداينُّ األزدّي،  راشد،  بن  َمْعَمُر   )2(
ابن معني والعجيّل ويعقوب بن شيبة والنّسائّي: ثقة. مات سنة مخسني ومائة، وقيل: اثنتني أو 
ثالث أو أربع ومخسني. ُينظر: هتذيب الكامل: 268/18، رقم 6695، وذكرُه ابن حّبان يف 
 : الّثقات، قسم أتباع الّتابعني: 306/4، وعّده الطويّس يف رجاله من أصحاب الّصادق

307، رقم 4544.
)3( هو: عبد الّرّزاق بن مّهام بن نافع، أبو بكراحلمريّي، الّصنعاين، اليامين، قال ابن حّبان وأبو 
داوود: ثقة، وقال البخارّي: مات سنة إحدى عرش ومائتني. هتذيب الّتهذيب: 213/5، رقم 

.4185
)4( املصنّف: ح 20388.

)5( فضائل الّصحابة: ح1007.
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الرّسّي العسقاليّن، قال: نا عبد الّرّزاق، عن َمْعَمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، 
.)1(َمْن ُكنُْت َمولُه، َفَعلٌّ مولُه: قال لعيلٍّ عن ُبريدة، أّن النّبيَّ

وقال حمّمد بن سليامن الكويفُّ -من أعالم القرن الّثالث الجرّي-: حّدثنا أبو 
َمْعَمر، عن  الّرّزاق، عن  أمحد اهلمدايّن، قال: أخربنا عبد اهلل بن مسلم، عن عبد 
عيلِّ بن زيد بن ُجدعان، عن عدّي بن ثابت: عن الرباء بن عازب، قال: مّلا نزل 
رسوُل اهللوسّلم بغدير خّم، أمرهم فكنسوا له بني نخلتنِي، ثمَّ اجتمع النّاُس 
إليه، فحمد اهلل وأثنى عليه، ثمَّ قال: أَلْسُت أول باملؤمننَي مْن أنفِسهم؟، قاُلوا: 
بىل، قال: فأخذ بعضادِة عيلٍّ وأقاَمُه إىل جنبِِه، ثمَّ قال:هذا وليُّكم ِمْن بعِدي، َواَل 

.اهللُ َمْن والُه، وعاَدى َمْن عاداُه
قال:  -أو  أصبحَت  طالٍب،  أيب  يابَن  لِيهنؤَك  فقال:  عمر،  إليه  فقام  قال: 

.)2(أمسيَت- ويلَّ كلِّ مسلٍم
حّدثنا  ّزاق،  الرَّ عبد  حّدثنا  إسحاق،  حّدثنا  )ت#279(:  البالذريُّ  وقال 
اء بن عازب، قال:  معمر، عن عيلِّ بن زيد بن ُجدعان،عن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ
يف حّجته، فكنّا بغدير خّم، نودي إىل الّصالة جامعة، وُكسح  ملا أقبلنا مع النّبيِّ
ا النّاس، َأَوَلْسُت  حتت شجرتني، فأخَذ بيِد عيلِّ بن أيب طالٍب، وقال:أيُّ للنّبيِّ
هاُتم؟، قاُلوا:  أول باملؤمننَي مْن أنفسهم؟، قاُلوا: بىل، قال:أَو ليَس أزواِجي أمَّ
َمْن  وعاِد  والُه،  َمْن  واِل  ُهّم  اللَّ مولُه؛  أَنا  َمْن  ويلُّ  فقاَل:هذا  اهلل،  رسوَل  يا  بىل 

.)3(عاداُه

)1( املعجم األوسط: 111/1، رقم 346.
: 442، رقم343. )2( مناقب اإلمام عيلِّ بن أيب طالب ، ملحّمد بن سليامن الكويفِّ

)3( أنساب األرشاف: 356/2.
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وقال ابُن عساكر)ت :)#571أخربنا أبو عبد اهلل احلسني بن عبد امللك، أنبأنا 
أبو طاهر أمحد بن حممود، أنبأنا أبو بكر بن املقرئ، أنبأنا أبو العّباس بن قتيبة، أنبأنا 
ابن أيب الرّسّي، أنبانا عبد الّرّزاق، أنبأنا َمْعمر، عن عيلِّ بن زيد بن ُجدعان، عن 
اء بن عازب، قال: خرجنا مع رسوِل اهلل، حّتى نزلنا  عديِّ بن ثابت، عن الرَبَ
 ،ألْسُت أول بُكم ِمْن أنفِسُكم؟:غدير خّم، بعث مناديًا ُينادي، فلاّم اجتمعنا، قال
هاتِكم؟، قلنا: بىل يا رسوَل اهلل،  ُقلنا: بىل يا رسوَل اهلل، قال:ألْسُت أول بُكم ِمْن أمَّ

أول  قال:ألْسُت  اهلل،  رسوَل  يا  بىل  قلنا:   ،أبائُِكم؟ ِمْن  بكم  أول  قال:ألْسُت 
بُِكم، ألْسُت ألْسُت ألْسُت؟، قلنا: بىل يا رسوَل اهلل، قال:َفَمْن ُكنُْت مولُه، فإّن 

.ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه علّيًا بعدي مولُه، اللَّ
كلِّ  ويلَّ  اليوم  أصبحَت  طالٍب،  أيب  يابن  لك  هنيئًا  اخلّطاب:  بن  عمر  فقال 

.)1(مؤمٍن
وقال ابُن كثرٍي الّدمشقيُّ )ت :)#774قال ابُن ماجة: حّدثنا عيلُّ بن حمّمد، أنا 
أبو احلُسني، أنبأنا مّحاد بن سلمة، عْن عيلِّ بن زيد بن ُجدعان، عْن عدّي بن ثابت، 
اء بن عازب، قال: أقبلنا مع رسوِل اهلليف حّجة الوداع التي حّج، فنزل  عْن الرَبَ
، فقال:ألْسُت بأول املؤمننَي ِمْن  يف الّطريق، فأمر الّصالة جامعة، فأخذ بيد عيلٍّ
أنفِسهم؟، قاُلوا: بىل، قال:ألْسُت بأول بكليِّ مؤمٍن مْن نفِسِه؟، قاُلوا: بىل، قال: 

.ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه فهذا ويلُّ َمْن أَنا مولُه، اللَّ
َمْعَمر، عْن عيلِّ بن زيد بن ُجدعان، عْن  اق، عْن  الّرزَّ وقال: وكذا رواُه عبد 

.)2(اء عدّي، عْن الرَبَ

)1( تأريخ دمشق: 167/45، ح 9395.
)2( البداية والنّهاية: 229/5.
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وأعاُده -أيضًا- وقال: قال عبد الّرّزاق: أنا َمْعمر عْن عيّل بن زيد بن ُجدعان، 
اء بن عازب، قال: خرجنا مع رسول اهلل، حّتى نزلنا  عْن عدّي بن ثابت، عْن الرَبَ
 ،ألْسُت أول بكم ِمْن أنفِسكم؟:غديرخّم، بعث مناديًا ُينادي، فلاّم اجتمعنا، قال
هاتِكم؟، قلنا: بىل يا رسوَل اهلل،  ُقلنا: بىل، يا رسوَل اهلل، قال:ألْسُت أول ِمن أمَّ
قال:ألْسُت أول بكم ِمْن آبائكم؟، قلنا: بىل يا رسوَل اهلل، قال:ألْسُت ألْسُت 
ُهّم واِل َمْن  ألْسُت؟، قلنا: بىل يا رسوَل اهلل، قال:َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه، اللَّ

.والُه، وعاِد َمْن عاداُه
كلِّ  ويلَّ  اليوَم  أصبحَت  طالٍب،  أيب  يابَن  لك  هنيئًا  اخلّطاب:  بن  عمر  فقال 

.)1(مؤمٍن

56)هـ))2). )ت  حمن  الرَّ عبد  اأبو  �شوذب،  بن  اهلل  4)– عبُد 

احلاكم  أخربنا  الجرّي(:  الامس  القرن  أعالم  احلسكاّن)من  احلاكم  قال 
البّزاز،  النرّيّي،  الوالد، عْن أيب حفص بن شاهني، قال: حّدثنا أمحد بن عبد اهلل 
قال: حّدثنا عيّل بن سعيد الّرّقي، قال: حّدثنا ضمرة بن ربيعة، عْن ابن شوذب، 

)1( البداية والنّهاية: 336/7، حوادث سنة )#40(.
)2( هو: عبد اهلل بن شوذب اخلراساينُّ من أهل بلخ، أبو عبد الّرمحن، سكن البصة، وسمع 
بن  زيد  بن  عيّل  عْن  روى  املقدس،  ببيت  وسكن  الّشام،  إىل  انتقل  ثّم  وكتب،  تفّقه  ثّم  هبا، 
اخلراسايّن  الوّراق  ومطر  البصّي،  العبدّي  ُجوين  بن  ُعامرة  هارون  وأيب  البصّي،  ُجدعان 
وثامنني،  ستٍّ  سنة  ولد  حنبل،  وابن  معني  ابن  وّثقه  ربيعة،  بن  ضمرة  عنه  وروى  البصّي، 
ومات سنة ستٍّ ومخسني ومائة، وقيل: أربع وأربعني ومائة، وقيل: أّول سنة سبع ومخسني، 
وذكرُه ابن حّبان يف الّثقات، قسم أتباع الّتابعني: 9/4، رقم 2313، وقال: أصُلُه من البصة، 

سكن الّشام، وُينظرترمجُتُه يف هتذيب الكامل: 216/10، رقم3318.
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عْن مطر الوّراق، عْن شهر ابن حوشب، عْن أيب هريرة...، وَذَكَر احلديث الذي 
.)1(مّر يف رواية مطر الوّراق

ورواُه -أيضًا-، فقال: أخربنا أبو بكر اليزدّي بقراءيت عليه، قال: أخربنا أبو 
القاسم، عبيد اهلل بن عبداهلل الرّسخيّس بُبخارى، قال: أخربنا أبو نص، حبشون 
بن  ضمرة  حّدثنا  قال:  الّشامّي،  سعيد  بن  عيّل  حّدثنا  قال:  اخلاّلل،  موسى  ابن 
ربيعة، عْن عبداهلل بن شوذب، عْن مطر، عْن شهر بن حوشب، عْن أيب هريرة 

.)2(وَذَكَر احلديث ،...
وقال الطيُب البغداديُّ )ت :)#463أنبأنا عبد اهلل بن عيّل بن حمّمد بن برشان، 
أنبأنا عيّل بن عمر احلافظ، حّدثنا أبو نص حبشون بن موسى بن أّيوب اخلاّلل، 
حّدثنا عيّل بن سعيد الّرميّل، حّدثنا ضمرة بن ربيعة القريّش، عْن ابن شوذب، عْن 

.)3(مطر الوّراق، عْن شهر بن حوشب، عْن أيب هريرة ...، وَذَكَر احلديث
أيب  عْن  مناقبه  يف  روى  )ت#483(:  الّشافعّي  املغازيّل  بن  احلسن  أبو  وقال 
بن  احلسني  بن  أمحد  احلسني،  أبو  أخربنا  قال:  طاوان،  بن  حمّمد  بن  أمحد  بكر، 
بن نصري اخللدّي، حّدثني عيّل  أبو حمّمد، جعفر بن حمّمد  قال: حّدثني  الساّمك، 
ابن سعيد بن قتيبة الّرميّل، قال: حّدثني ضمرة بن ربيعة القريّش، عْن ابن شوذب، 
اق، عْن شهر بن حوشب، عْن أيب هريرة... إىل آخر الّلفظ املذكور  عْن مطر الورَّ

.)4(بطريق اخلطيب البغدادّي

)1( شواهد الّتنزيل: 156/1، ح210.

)2( شواهد الّتنزيل: 158/1، ح213.
)3( تأريخ بغداد: 284/8، ترمجة حبشون بن موسى.

)4( مناقب عيلِّ بن أيب طالب : ص 18، ح24.
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وباإلسناد عْن احلافظ أمحد  وقال أخطُب الطباء الوارزمّي )ت #568(: 
ابن احلسني البيهقّي، عْن احلافظ أيب عبد اهلل احلاكم، عْن أيب يعىل الّزبري بن عبداهلل 
الّرميّل،  سعيد  بن  عيّل  عْن  البّزاز،  عبداهلل  بن  أمحد  جعفر،  أيب  عْن  الّثورّي)1(، 
بطريق  املذكور  الّلفظ  آخر  اق...إىل  الورَّ ابن شوذب، عْن مطر  عْن ضمرة، عْن 

.)2(اخلطيب البغدادّي
أبو  أنا  الّسمرقندّي،  بن  القاسم  أبو  أخربناُه  )ت#571(:  عساكر  ابُن  وقال 
اهلل  نا أمحد بن عبد  الّدّقاق،  أنا حمّمد بن عبد اهلل بن احلسني  النّقور،  بن  احلسني 
ابن أمحد بن العّباس بن سامل بن مهران، املعروف بابن النِّريّي البّزاز إمالًء لثالٍث 
نا  الّشامّي،  سعيد  بن  عيّل  نا  وثالثامئة،  عرشة  ثامن  سنة  اآلخرة  مجادى  من  بقنَي 
اق، عْن شهر بن حوشب، عْن  ضمرة بن ربيعة، عْن ابن شوذب، عْن مطر الورَّ

أيب هريرة...)3(، وَذَكَر احلديث.
وقال-أيضًا-: أخربنا أبو احلسن بن قبيس، نا وأبو النّجم بدر بن عبد اهلل، أنا 
أبو بكر اخلطيب، نا عبد اهلل بن عيّل بن حمّمد بن برشان، أنا عيّل بن عمر احلافظ، 
أنا أبو نص حبشون بن موسى بن أّيوب اخلاّلل، نا عيّل بن سعيد الّرميّل، نا ضمرة 
اق، عْن شهر بن حوشب، عْن  ابن ربيعة القريّش، عْن ابن شوذب، عْن مطر الورَّ

أيب هريرة...)4(، وَذَكَر احلديث.
وقال-أيضًا-: قال اخلطيب: أخربنيه األزهرّي، نا حمّمد بن عبد اهلل ابن أخي 

)1( يف فرائد الّسمطني: النّورّي.
)2( املناقب: ص 156، ح184.

)3( تأريخ دمشق: 177/45، رقم 9425.

)4( تأريخ دمشق: 176/45، رقم 9423.
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 ، ميمي، نا أمحد بن عبد اهلل بن العّباس بن سامل بن مهران، املعروف بابن النرّييِّ
إمالًء، نا عيّل بن سعيد الّشامّي، نا ضمرة بن ربيعة، عْن ابن شوذب، عْن مطر، 

عْن شهر بن حوشب، عْن أيب هريرة...)1(، وَذَكَر احلديث.
وقال-أيضًا-: أخربناُه عاليًا أبو بكر بن املزريّف)2(، نا أبو احلسني)3( بن املهتدّي، 
نا عمر بن أمحد، نا أمحد بن عبد اهلل بن أمحد، نا عيّل بن سعيد)4( الّرّقي، نا ضمرة، 
 ،)5(...اق، عن شهر بن حوشب، عن أيب هريرة عن ابن شوذب، عن مطر الورَّ

وَذَكَر احلديث.
بن  أمحد  أخربنا  القّزاز،  منصور  أبو  أخربنا  )ت#597(:  اجلوزّي  ابُن  وقال 
عيّل بن ثابت، قال: أنا عبداهلل بن عيّل بن حمّمد بن برشان، قال: أنا عيّل بن عمر 
أنا عيّل بن  أّيوب اخلاّلل، قال:  أبو نص حبشون بن موسى بن  احلافظ، قال:أنا 
اق، عن  سعيد الّرميّل، قال: أنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، عن مطر الورَّ

شهر بن حوشب، عن أيب هريرة...)6(، وَذَكَر احلديث.

)1( تأريخ دمشق: 176/45، رقم 9423.
 ، ، الّشيباينُّ )2( هو: أبو بكر، حمّمد بن احلسني بن عيلُّ بن إبراهيم بن عبد اهلل الفريّض، املزريفُّ
، قال الّسمعاينُّ يف األنساب ماّدة )املزريّف(: شيٌخ، ثقٌة، صالٌح، عاملٌ، سمع أبا احلسن،  البغداديُّ
سبٍع  سنة  وتويف  وأربعامئة،  وثالثني  تسٍع  سنة  َسلخ  يف  ُولد  باهلل،  املهتدي  بن  عيّل  بن  حمّمد 

وعرشين ومخسامئة. 
: أبو احلسن، وهو حمّمد بن عيلِّ بن املهتدي  )3( يف األنساب للّسمعاينِّ يف ترمجة أيب بكر املزريفِّ

باهلل. 
)4( ورد يف املصدر )شعيب( بدل )سعيد(، والّصواب ما أثبتناه.

)5( تأريخ دمشق: 176/45، رقم9424.
)6( العلل املتناهية: 2/باب فضل عيلِّ بن أيب طالب ، ورواه -أيضًا- يف تذكرة اخلواّص: 
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عامد  اإلمام  الّشيخ  به  أخربنا  )ت#722(:  احلموئيُّ  اإلسالم  شيُخ  وقال 
الّدين، عبد احلافظ بن بدران بن شبل بن طرخان املقديّس، بقراءيت عليه بمدينة 
نابلس يف مسجده، قلُت له: أخربك القايض أبو القاسم، عبد الّصمد بن حمّمد بن 
الفضل، األنصارّي احلرستايّن، إجازًة بروايته عن أيب عبد اهلل، حمّمد بن الفضل 
البيهقّي  احلسني،  بن  أمحد  بكر،  أيب  اإلمام  الّشيخ  عن  بروايته  إذنًا،  الفراوّي، 
بري بن عبد اهلل النّورّي،  احلافظ )ت458#(، قال: أنبأنا احلاكم عن أيب يعىل، الزُّ
نّبأنا أبو جعفر، أمحد بن عبداهلل، البّزاز، عن عيّل بن سعيد الّرميّل)ت#216()1(، 
اق...إىل آخر اللَّفظ املذكور  نّبأنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، عن مطر الورَّ

.)2(بطريق اخلطيب البغدادّي
ثنا  موسى،  بن  حبشون  ثنا  الّشاه،  معاذ  ...أبو  )ت#748(:  الّذهبيُّ  وقال 
اق، عن شهر بن  عيّل بن سعيد الّرميّل، ثنا ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر الورَّ

حوشب، عن أيب هريرة...)3(، وَذَكَر احلديث.
وقال ابُن كثرٍي الّدمشقيُّ )ت :)#774قال احلافُظ أبو بكر اخلطيب البغدادّي: 
نص،  أبو  أنا  احلافظ،  عمر  بن  عيّل  أنا  برشان،  بن  حمّمد  بن  عيّل  بن  اهلل  عبد  ثنا 
حبشون بن موسى بن أّيوب اخلاّلل، ثنا عيّل بن سعيد الّرميّل، حّدثنا ضمرة بن 
اق، عن شهر بن حوشب، عن أيب  ربيعة، القريّش، عن ابن شوذب، عن مطر الورَّ

ص30.
)1( تقّدمْت ترمجُتُه.

)2( فرائد الّسمطني: 77/1، ح44.
)3( أحاديث خمتارة: 78/1.
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هريرة...)1(، وَذَكَر احلديث.

)ت 60)هـ))2). ، الب�شريُّ 5)– �شعبة بن احلّج�ج بن الورد، الوا�شطيُّ

َثنَا  َحدَّ َجْعَفٍر )ت#193()3(،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ بن حنبل )#241(:  أحُد  قال 
ُشْعَبُة، َعْن َمْيُموٍن َأيِب َعْبِد اهلل، َقاَل: ُكنُْت ِعنَْد َزْيِد ْبِن َأْرَقَم، َفَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقىَص 
بِامْلُْؤِمننَِي  َأْوَل  َأَلْسُت  َفَقاَل إِنَّ َرُسوَل اهلل، َقاَل:  َفَسَأَلُه َعْن َذا)4(،  اْلَفْسَطاط، 

.)5(َمْن ُكنُْت َمْوَلُه، َفَعِلٌّ َمْوَلُه:َقاُلوا: َبىَل، َقاَل ،ِمْن َأْنُفِسِهْم؟
َجْعَفٍر،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ اٍر،  َبشَّ ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ )ت#279(:  الرّتمذّي  وقال 
َة  حْيَ ُث َعْن َأبِى َسِ َفْيِل حُيَدِّ َثنَا ُشْعَبُة، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا الطُّ َحدَّ

.َمْن ُكنُْت َمْولَُه، َفَعِلٌّ َمْوَلُه :َقاَل- َأْو َزْيِد ْبِن َأْرَقَم-َشكَّ ُشْعَبُة َعِن النَّبِيِّ
َهَذا  ُشْعَبُة  َرَوى  َوَقْد  َغِريٌب.  َصِحيٌح  َحَسٌن  َحِديٌث  َهَذا  ِعيَسى:  َأُبو  َقاَل 

.)6( احْلَِديَث َعْن َمْيُموٍن َأبِى َعْبِد اهلل، َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم َعِن النَّبِيِّ
حّدثنا حمّمد بن املظّفر، قال: حّدثنا زيد  ُنَعيم )ت#430(:  وقال احلافظ أبو 
اجلارود  بن  رجاء  حّدثنا  قال:  اجلهم،  بن  حمّمد  بن  أمحد  حّدثنا  قال:  حمّمد،  ابن 
أبو املنذر، قال: حّدثنا سليامن بن حمّمد املباركّي)7(، قال: حّدثنا حمّمد بن حرب 

)1( البداية والنّهاية: 337/7.
)2( تقّدمْت ترمجُتُه.
)3( تقّدمْت ترمجُتُه.

ياق. )4( يف األصل: داء، وما أثبتناه من: تأريخ دمشق: 165/45، ح9390، فهو أوفق بالسِّ
)5( مسند أمحد: 442/14، ح19224.
)6( سنن الرتمذّي: 591/5، ح3713.

قرية  واملبارك:  املباركّي.  داوود  أبو  حمّمد،  بن  سليامن  وُيقال:  داوود،  بن  سليامن  هو:   )7(
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أيب  ابن  عن  احلكم)2(،  عن  شعبة،  حّدثنا  قال:  خريًا-  عليه  -وأثنى  الّصنعايّن)1( 
ليىل، عن سعد بن أيب وّقاص، قال: قال رسوُل اهلليف عيلِّ بن أيب طالٍب ثالث 
وحديُث  الطَّرِي،  وحديُث  ورسوُلُه،  اهللُ  حيبُّه  رجاًل  غدًا  الّراية  ألعطنيَّ  خالل: 

.)3(غدير خّم
وقال: غريٌب من حديث شعبة واحلكم، ما كتبناُه إاّل من هذا الوجه.

وقال ابن عساكر )ت :)#571أخربنا أبو القاسم بن احلصني، أنا أبو عيّل بن 
ثني أيب، نا حمّمد بن جعفر، نا  املذهب، أنا أمحد بن جعفر، نا عبد اهلل بن أمحد، حدَّ
شعبة،عن ميمون أيب عبد اهلل، قال: كنُت عند زيد بن أرقم، فجاء رجٌل من أقىص 
ألْسُت أول باملؤمننَي  الفسطاط، فسأله عن ذا)4(، فقال: إّن رسول اهلل قال: 

.)5(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه :قاُلوا: بىل، قال ،ِمْن أنفِسِهم؟
ُهمَّ واِل  قال ميمون: فحّدثني بعُض القوم عن زيد أّن رسوَل اهلل قال:اللَّ

بالقرب من واسط، كان يسكُن ببغداد، َذَكَرُه ابن حّبان يف الّثقات. مات سنة إحدى وثالثني 
ومائتني. ُينظر: هتذيب الكامل: 50/8، رقم2496.

)1( يف املصدر حمّمد بن جرير الّصنعاين، والّصواب ما أثبتناه، كام يف هتذيب الكامل، ترمجة 
سليامن بن داوود املباركّي، ويقال: سليامن بن حمّمد.

، قال املّزّي: روى عن عيلِّ بن احلسني  )2( هو: احلكم بن ُعتيبة، الكندّي، أبو حمّمد، الكويفُّ
ابن عيلِّ بن أيب طالٍب، وأيب جعفر، حمّمد بن عيّل بن احلسني بن عيلِّ بن أيب طالٍب، وّثقه عبد 
بن مهدّي، وابن معني، والعجيّل، ولد سنة مخسني، ومات سنة ثالث عرشة ومائة،  الّرمحن 
وعّدُه  رقم1420.   ،94/5 الكامل:  هتذيب  ُينظر:  عرشة.  مخس  وقيل:  عرشة،  أربع  وقيل: 

. ص184، رقم2245.  الّشيخ الطويّس يف رجاله من أصحاب الّصادق ، قائاًل: زيديٌّ
)3( حلية األولياء: 306/4، ح1601.

.داء :4( كذا يف املصدر، ويف مسند زيد بن أرقم(
)5( تأريخ دمشق: 165/45، ح9390.
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.)1(َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه
اهلل؛  عبد  أيب  ميمون  عن  شعبة،  حّدثنا  ُغندر،   :)#748 )ت  الّذهبيُّ  وقال 
 ،اهلل رسوُل  فينا  قاَم  قال:  أرقم،  بن  زيد  عن  ميمون،  عن  األعرايّب،  وعوف 
فحِمَد اهلل وأثنى عليه، ثمَّ قال: أَلْسُتم تعلموَن أّن أول بُكم وبكليِّ مؤمٍن ومؤمنٍة 

 . مْن نفِسِه؟ فإّن َمْن ُكنُْت مولُه، فهذا مولُه وأخذ بيد عيلٍّ
 َِأنَّ َرُسوَل اهلل َزْيٍد  َعْن  اْلَقْوِم  َبْعُض  َثنِي  َفَحدَّ َمْيُموٍن، قال:  زاد شعبة عن 

.)2(ُهمَّ َواِل َمْن َواَلُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُه َقاَل: اللَّ
رواُه أمحد، عن ُغنْدر، عن  وأخرجه ابن كثرٍي الّدمشقيُّ )ت774#(، وقال: 

.)3(...شعبة، عن ميمون أيب عبداهلل، عن زيد بن أرقم

6)– حّم�د بن �َشلمة بن دين�ر، اأبو �شلمة)ت67)هـ))4).

قال:  سلمة،  بن  مّحاد  ثنا  قال:  عّفان،  حّدثنا  )ت#235(:  شيبة  أب  ابن  قال 
اء...)5(، وَذَكَر احلديث املتقّدم  أخربنا عيّل بن زيد، عن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ

يف رواية عيلِّ بن زيد بن ُجدعان.

)1( تأريخ دمشق: 165/45، ح 9391.
)2( طرق حديث الغدير: ح 66 67، وتأريخ اإلسالم، وفيات )11#-80#( حوادث سنة 
)40 #(، ترمجة عيّل بن أيب طالب : ص224، وميزان االعتدال: 579/6، رقم 8978، 

محن بن سمرة. ترمجة ميمون موىل عبد الرَّ
)3( البداية والنّهاية: 335/7، حوادث سنة )#40(.

)4( تقّدمْت ترمجُتُه.
)5( املصنّف:ح 12167.
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َنا  َثنَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َأْخرَبَ اُن)1(، َحدَّ َثنَا َعفَّ وقال أحد بن حنبل)ت :)#241َحدَّ
اِء ْبِن َعاِزٍب...)2(، وَذَكَر احلديث املتقّدم  َعيِلُّ ْبُن َزْيٍد، َعْن َعِديِّ ْبِن َثابٍِت، َعِن اْلرَبَ

يف رواية عيلِّ بن زيد.
َثنَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعْن َعِديِّ ْبِن  َثنَا ُهْدَبُة ْبُن َخالٍِد، َحدَّ وَقاَل-أيضًا-: َحدَّ

.)3(َنْحَوُه  اِء ْبِن َعاِزٍب، َعْن النَّبِيِّ َثابٍِت، َعِن اْلرَبَ
بن  مّحاد  قال:ثنا  عّفاُن،  نا  أيب،  حّدثني  قال:  اهلل،  عبُد  حّدثنا  وقال-أيضًا-: 
 ،)4(...عازب بن  اء  الرَبَ عن  ثابت،  بن  عديِّ  عن  زيد،  بن  عيلُّ  أنا  قال:  سلمة، 

وَذَكَر احلديث املتقّدم يف رواية عيلِّ بن زيد.
بن  مّحاد، عن عيلِّ  ثنا  قال:  ثنا حّجاج،  قال:  إبراهيم،  حّدثنا  وقال-أيضًا-: 
اء-وهو ابن عازب-...، وَذَكَر احلديث املقّدم  زيد، عن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ

.)5(يف رواية عيلِّ بن زيد
يِن  ، َأَخرَبَ َثنَا َأُبو احْلَُسنْيِ ٍد،َحدَّ َثنَا َعيِلُّ ْبُن حُمَمَّ وقال ابن ماجة)ت :)#273َحدَّ
ْبِن  اِء  اْلرَبَ َعِن  َثابٍِت،  ْبِن  َعْن َعِديِّ  ْبِن ُجْدَعاَن،  َزْيِد  ْبِن  َعيِلِّ  َعْن  َسَلَمَة،  ْبُن  مَحَّاُد 

َعاِزٍب...)6(، وَذَكَر احلديث املتقّدم.
وقال البالذريُّ )ت :)#279حّدثنا عّفان، حّدثنا مّحاد بن سلمة، أنبانا عيلُّ بن 

)1( تقّدمْت ترمجُتُه.
)2( املسند: 185/14، رقم18391، والّطبعة القديمة: 281/4.

)3( املسند: 186/14، رقم18391.
)4( فضائل الّصحابة: ح1016.
)5( فضائل الّصحابة: ح1016.

)6( سنن ابن ماجة: 43/1، ح116.
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اء...)1(، وَذَكَر احلديث املتقّدم يف رواية عيلِّ بن  زيد، عن عديِّ بن ثابت، عن الرَبَ
زيد.

وقال حمّمد بن احلسني، أبو بكر اآلجريُّ )ت  :)#360حّدثنا أبو بكر بن أيب 
داوود، قال: حّدثنا عّمي حمّمد بن األشعث، قال: حّدثنا حّجاج، قال: حّدثنا مّحاد 
اء بن عازب...)2(، وَذَكَر  ابن سلمة، عن عيلِّ بن زيد، عن عديِّ بن ثابت، عن الرَبَ

احلديث املتقّدم يف رواية عيلِّ بن زيد.
) :(3أخربنا حمّمد بن أيب زكرّيا، قال: أخربنا أبو احلسن، حمّمد  وقال العاصميُّ
ابن عمر بن هَبَتة، البّزار، بقراءة أيب الفتح بن أيب الفوارس احلافظ عليه ببغداد، 
فأقّر به، قال: أخربنا أبو أمحد بن حمّمد بن سعيد بن عبد الّرمحن بن عقدة، اهلمدايّن، 
موىل بني هاشم، قراءًة عليه من أصل كتابه سنة ثالثني وثالثامئة، قدم علينا بغداد 
بن  حييى  أخربنا  قال:  أيب،  أخربنا  قال:  مّحاد،  بن  الوليد  بن  إبراهيم  حّدثنا  قال: 
ابن ُجدعان، عن  الّطويل، عن  ابن ُأخت مُحيد  يعىل، عن حرب بن صبيح، عن 

سعيد بن املسّيب...)4(، وَذَكَر احلديث املتقّدم يف رواية عيّل بن زيد بن ُجدعان.
وقال-أيضًا-: أخربنا أبو بكر، حمّمد بن عبد الباقي، أنا أبو احلسن، عيّل بن 
إبراهيم بن عيسى املقرئ، الباقاليّن، قراءًة عليه، وأنا حارض، نا أبو بكر بن مالك، 
إمالًء، نا الفضل)5(بن صالح، اهلاشمّي، نا ُهْدبة بن خالد، حّدثني محاد بن سلمة، 

)1( أنساب األرشاف: 356/2، ح47.
)2( الرشيعة: 219/3، ح1582.

)3( هو: أمحد بن حمّمد بن عيل، أبو حمّمد، العاصمّي، املولود سنة )#378(.
)4( زين الفتى: 265/2، الفصل اخلامس، ح472.

)5( يف املطبوع بياض، وما أثبتناه من هتذيب الكامل: 226/19، ترمجة ُهْدبة بن خالد البصّي.
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اء  عن عيّل بن زيد بن ُجدعان، عن عدّي بن ثابت، وأيب هارون العبدّي، عن الرَبَ
ابن عازب...)1(، وَذَكَر احلديث املتقّدم يف رواية عيّل بن زيد.

أبو  أنا  اهلل بن سهل،  أبو حمّمد، هبة  أخربناُه  ابُن عساكر)ت #571(:  وقال 
نا  سفيان،  بن  احلسن  العّباس  أبو  أنا  محدان،  بن  عمرو  أبو  أنا  البحريّي،  عثامن 
ُهْدبة، نا مّحاد بن سلمة، عن عيّل بن زيد، وأيب هارون العبدّي)2(، عن عديِّ بن 

اء...)3(، وَذَكَر احلديث املتقّدم عن عيلِّ بن زيد. ثابت، عن الرَبَ
بن  إبراهيم  عىل  ُقرئ  قالت  العلوّية،  املجتبى  أّم  أخربتنا  وقال-أيضًا-: 
منصور، أنا أبو بكر بن املقرئ، أنا أبو يعىل، نا ُهْدبة بن خالد، نا مّحاد، عن عيلِّ بن 

اء. زيد، عن عديِّ بن ثابت، عن الرَبَ
احلديث  وَذَكَر   ،)4(...ثابت بن  عديِّ  عن  هارون،  أيب  عن  مّحاد،  ونا  قال: 

املتقّدم عن عيلِّ بن زيد.
بن  إبراهيم  نا  امللك،  عبد  بن  احلسني  اهلل،  عبد  أبو  أخربنا  وقال-أيضًا-: 
نا  الّسامّي،  احلّجاج،  بن  إبراهيم  نا  يعىل،  أبو  نا  املقرئ،  بن  بكر  أبو  نا  منصور، 
ثابت، عن  بن  العبدّي، عن عديِّ  بن زيد وأيب هارون  مّحاد بن سلمة، عن عيّل 

اء...)5(، وَذَكَر احلديث املتقّدم عن عيلِّ بن زيد. الرَبَ
أبو طاهر،  أخربنا  قال:   ، الّزيديُّ باهلل،  املرشد  بن احلسني  الّسّيد حييى  ورواُه 

)1( تأريخ دمشق: 167/45، رقم 9396.
)2( تقدمْت ترمجُتُه.

)3( تأريخ دمشق: 167/45، رقم 9397.

)4( تأريخ دمشق: 168/45، رقم 9398.
)5( تأريخ دمشق: 168/45.
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أبو  قال: أخربنا  بقراءيت عليه يف جامع أصفهان،  الّرحيم  بن عبد  بن أمحد  حمّمد 
حمّمد، احلسن بن إسحاق بن إبراهيم بن زيد املعّدل، قال: أخربنا أبو بكر، حمّمد 
ابن عبد اهلل بن ماهان، قال: حّدثنا عمران بن عبد الّرحيم، قال: حّدثنا زيد بن 
بن  عديِّ  عن  زيد،  بن  عيّل  عن  سلمة،  بن  مّحاد  حّدثنا  قاال:  سلمة،  وأبو  عوف 

اء بن عازب...)1(، وَذَكَر احلديث املتقّدم عن عيلِّ بن زيد. ثابت، عن الرَبَ
أبو احلسن، عيلُّ بن  الّزاهد  الّشيخ  أخربنا  وقال الوارزميُّ )ت #568()2): 
الواعظ،  أمحد  بن  إسامعيل  القضاة  شيخ  أخربنا  اخلوارزمّي،  العاصمّي،  أمحد، 
أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسني، البيهقّي، أخربنا عيّل بن أمحد بن عبدان، حّدثنا 
بن  زيد  حّدثني  عثامن،  حّدثنا  املؤّدب،  سليامن  بن  أمحد  حّدثنا  عبيد،  بن  أمحد 
احلّباب، حّدثنا مّحاد بن سلمة، عن عيّل بن زيد بن ُجدعان، عن عدّي بن ثابت، 

اء...)3(، وَذَكَر احلديث املتقّدم عن عيلِّ بن زيد. عن الرَبَ
خليل،  بن  يوسف  احلافظ  أخربنا  )ت#658(:  الّشافعيُّ الكنجيُّ  وقال 
الّدمشقّي، بحلب، قال: أخربنا الرّشيف أبو املعمر، حمّمد بن حيدرة، احلسينّي، 

، ببغداد. الكويفُّ
أبو  أخربنا  بالكوفة،   ، النّريسُّ ميمون،  بن  عيّل  بن  حمّمد  الغنائم،  أبو  وأخربنا 
إبراهيم بن  ، حّدثنا أبو حكيم، حمّمد بن  النّهشيلُّ املثنّى، دارم بن حمّمد بن يزيد، 

)1( األمايل: 145، ح50 من فضائل عيلٍّ ، طبع مص.
العاّلمة خطيب خوارزم،   : الّذهبيُّ املّكّي، قال  املؤّيد  أبو  املوّفق بن أمحد بن حمّمد،  )2( هو: 
-511( سنة  وفيات  اإلسالم،  تأريخ  رأيُتُه.  عيلٍّ  فضائل  يف  كتاب  له  فصيحًا،  أديبًا  وكان 

570#(: 836/11، رقم21298. 
)3( املناقب للخوارزمّي: 155، ح183، الفصل الّرابع عرش.
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، حّدثنا  ، حّدثنا أبو العّباس، أمحد بن حمّمد بن سعيد، اهلمداينُّ الّتميميُّ الرّسّي، 
إبراهيم بن الوليد بن مّحاد،أخربين أيب، أخربنا حييى بن يعىل، عن حرب بن صبيح، 

عن ابن ُأخت مُحيد الّطويل، عن ابن ُجدعان...)1(، وَذَكَر احلديث.
بن  حمّمد  الّدين،  وحيد  الّزاهد  اإلمام  أخربنا   :(2()#722 )ت  اجلوينيُّ وقال 
مجادى  يف   )3(آباد بـبحر  عليه  بقراءيت   ، اجلوينيُّ يزيد،  أيب  بن  بكر  أيب  بن  حمّمد 
أيب  بن  حمّمد  الّدين  ساُج  اإلمام  أنبأنا  قال:  وسّتامئة،  وسّتني  ثالث  سنة  األوىل 
الفتوح، اليعقويّب، سامعًا، قال: أنبأنا والدي اإلمام فخر الّدين، أبوالفتوح بن أيب 
عبد اهلل، حمّمد بن عمر بن يعقوب، قال: أنبأنا الّشيخ اإلمام حمّمد بن عيّل الفضل 

الفارسا.
حممود،  بن  املرتىض  الّدين،  فخر  األطهر  اإلمام  الّسّيد  وأخربين  حيلولة: 
والدِه،  عن  بروايته  وسّتامئة،  وسبعني  إحدى  سنة  يف  إجازة  اآلرشّي،  احلسينّي، 
قال:  القزوينّي،  اهلل بن حيدر،  القاسم، عبد  أبو  الّدين،  قال: أخربين اإلمام جمد 
، قّدس اهلل روحه،  أنبأنا مجال السنّة، أبو عبد اهلل، حمّمد بن محويه بن حمّمد اجلوينيُّ
قال: أنبأنا مجال اإلسالم، أبو املحاسن، عيّل بن شيخ اإلسالم، الفضل بن حمّمد 
حمّمد  بن  الفضل  أبوعيّل،  الّدين،  صدر  اإلسالم  شيخ  أنبأنا  قال:  الفاريدّي، 
الفاريدّي، قال:أنبأنا اإلمام أبو القاسم، عبد اهلل بن عيّل شيخ وقته املشار إليه 
يف الّطريقة، ومقّدم أهل اإلسالم يف الرّشيعة، قال: أنبأنا أبو احلسن، عيّل بن حمّمد 
القزوينّي، بمّكة، حّدثنا عيّل بن عمر بن حمّمد، احلريّي، قراءًة عليه،  بندار،  ابن 

)1( كفاية الّطالب: ص62، الباب األّول.
. ، اجلوينيُّ )2( هو: إبراهيم بن حمّمد بن املؤّيد، احلموئيُّ

.خري آباد 443( يف فرائد الّسمطني: 77/1، ح(
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حّدثنا حمّمد بن عبيدة، القايض، حّدثنا إبراهيم بن احلّجاج، حّدثنا مّحاد، عن عيّل 
 ،)1(...اء بن عازب الرَبَ ثابت، عن  العبدّي، عن عديِّ بن  ابن زيد وأيب هارون 

وَذَكَر احلديث.
وقال-أيضًا-: أخربنا به الّشيخ اإلمام عامد الّدين عبد احلافظ بن بدران بن 
أبو  الّصالح،  والّشيخ  نابلس،  بمدينة  عليه  بقراءيت  املقديّس،  طرخان،  بن  شبل 
اثنني  البغدادّي، إجازًة، يف سنة  املريخ  بابن  املعروف  النّّجار،  عبد اهلل بن حمّمد، 
وسبعني وسّتامئة، بروايتهام عن القايض مجال الّدين أيب القاسم، عبد الّصمد بن 
حمّمد، األنصارّي، احلرستايّن، إجازًة، بروايتِِه عن أيب عبد اهلل، حمّمد بن الفضل، 
الفراوّي إذنًا، بروايته عن الّشيخ اإلمام أيب بكر، أمحد بن احلسني، قال: أنبأنا عيّل 
ابن أمحد بن عبدان، قال: أنبأنا أمحد بن عبيد، قال: حّدثنا أمحد بن سليامن املؤّدب، 
قال: حّدثنا عثامن، قال: حّدثنا زيد بن احلباب، قال: حّدثنا مّحاد بن سلمة، عن 

عيّل بن زيد بن ُجدعان، عن عدّي بن ثابت...)2(، وَذَكَر احلديث املتقّدم.
وقال-أيضًا-: أخربنا اإلمام العاّلمة عالء الّدين أبو حامد، حمّمد بن أيب بكر، 
الّطاوويّس، القزوينّي، فيام كتب إيّل من مدينة قزوين سنة ستٍّ وستِّني وسّتامئة، 
أّنه سمع عىل الّشيخ تقّي الّدين، حمّمد بن حممود بن إبراهيم، احلاممّي، مجيع مسند 
اإلمام أيب عبد اهلل، أمحد بن حمّمد بن حنبل، قال: أنبأنا اإلمام أبو حمّمد، عبد الغنّي بن 
 احلافظ أيب العالء احلسن بن أمحد العّطار، اهلمدايّن، والّشيخ أبو عيّل بن إسحاق بن
الفرج، قاال: أنبأنا أبو القاسم بن احلصني، قال: أنبانا أبو عيّل بن املذهب، قال: 
أنبأنا أبو بكر، القطيعّي، قال: أنبأنا أبو عبد الّرمحن، عبد اهلل بن أمحد بن حمّمد بن 

)1( فرائد الّسمطني:64/1، ح30، الباب الّتاسع. 
)2( فرائد الّسمطني: 65، ح 31، الباب الّتاسع.
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ْبُن  ْبُن َسَلَمَة، قال: أنبأنا َعيِلُّ  َثنَا مَحَّاُد  اُن، َحدَّ َثنَا َعفَّ حنبل، قال: حّدثني أيب، َحدَّ
َزْيٍد، َعْن َعِديِّ ْبِن َثابٍِت...)1(، وَذَكَر احلديث املتقّدم.

َثنَا ُهْدبة بن خالد، قال: أنبأنامَحَّاُد  َحدَّ حن عبد اهلل بن أحد:  قال أبو عبد الرَّ
عن  َعاِزٍب،  ْبِن  اِء  اْلرَبَ َعِن  َثابٍِت،  ْبِن  َعِديِّ  َعْن  َزْيٍد،  ْبن  َعيِلّ  عن  َسَلَمَة،  اْبُن 

.)2(نحوهالنّبّي
أيب،  ثنا  مّحاد،  بن  الوليد  بن  إبراهيم  ثنا  احلافظ،  عقدة  ابن   : الّذهبيُّ وقاَل 
ابن  عن  الطويل،  مُحَيد  ُأخت  ابن  عن  صبيح،  بن  حرب  عن  يعىل،  بن  حييى  ثنا 

ُجدعان...)3(، وَذَكَر احلديث املتقّدم.
وقال-أيضًا-: احلسن بن سفيان وأبو يعىل يف مسنديام، قاال: ثنا ُهْدبة)4(، ثنا 
 ،)5(...اء مّحاد بن سلمة، عن عيّل بن زيد وأيب هارون، عن عديِّ بن ثابت، عن الرَبَ

وَذَكَر احلديث املتقّدم.
وقال ابن كثرٍي الّدمشقيُّ )ت  :)#774قال ابن ماجة: حّدثنا عيّل بن حمّمد، أنا 
أبو احلسني، أنبأنا مّحاد بن سلمة، عن عيّل بن زيد بن ُجدعان، عن عديِّ بن ثابت، 

.)6(...اء بن عازب عن الرَبَ
وقال-أيضًا-: قال احلافظ أبو يعىل املوصيّل واحلسن بن سفيان: ثنا ُهْدبة، ثنا 

)1( فرائد الّسمطني: 71، ح 38، الباب الّتاسع.

)2( فرائد الّسمطني: 71، ح 38، الباب الّتاسع.
)3( رسالة طرق حديث َمْن ُكنُْت مولُه: ص12، ح1.

)4( تقّدمْت ترمجُتُه.
)5( رسالة طرق حديث َمْن ُكنُْت مولُه: ص88.

)6( البداية والنّهاية: 229/5.
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 ،)1(...اء مّحاد بن سلمة، عن عيلِّ بن زيد وأيب هارون، عن عديِّ بن ثابت، عن الرَبَ
وَذَكَر احلديث املتقّدم.

وقال: ورواُه ابن جرير، عن أيب زرعة، عن موسى بن إسامعيل، عن مّحاد بن 
.)2(سلمة، عن عيّل بن زيد وأيب هارون العبدّي

أيب  تأليف   الواليةكتاب ذلك  وِمْن   :(3()#726 )ت  احلّل  العاّلمة  وقال 
العّباس، أمحد بن سعيد، املعروف بابن ُعقدة، الكويّف، رواُه احلسن بن الّدريّب، عن 
ه محزة بن حمّمد، عن خاله أيب  املوّفق أيب عبد اهلل، أمحد بن شهريار اخلازن، عن عمِّ
عيّل بن حمّمد بن احلسن، عن أبيه حمّمد بن احلسن، عن أمحد بن حمّمد بن موسى بن

 
العّباس، أمحد بن سعيد بن ُعقدة، املصنِّف، وأّول  لت، األهوازّي، عن أيب  الصَّ
الكتاب: حديث أيب بكر بن أيب قحافة، قال أبو العّباس، أمحد بن سعيد بن ُعقدة: 
حّدثنا إبراهيم بن الوليد بن مّحاد، قال: أخربنا أيب، قال: أخربنا حييى بن يعىل، عن 
بن  ابن ُجدعان، عن سعيد  الّطويل، عن  مُحيد  ُأخت  ابن  بن صبيح، عن  حرب 

.)4(املسّيب

)1(البداية والنّهاية: 229/5.
)2( البداية والنّهاية: 229/5.

)3(تقّدمْت ترمجُتُه.
)4( إجازة العالمة احليّل لبني زهرة، بحار األنوار: 117/104، وحديث الوالية البن عقدة: 

78، رقم59.
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، الب�شريُّ )ت76)هـ)))). ، الوا�شطيُّ 7)–و�ش�ح بن عبد اهلل، اأبو َعَوانة، الي�شكريُّ

عمرو  عن  بلج،  أيب  عن  عوانة،  أبو  حّدثنا  )ت#203()2):  الّطياليسُّ قال 
مؤمٍن  كليِّ  ويلُّ  :أنَت  لعيلٍّ قال   اهلل رسوَل  أّن  عّباس،  ابن  عن  ميمون،  ابن 

.)3(بعدي
َأُبو  َثنَا  َحدَّ  ،)4()#220 اُن)ت  َعفَّ َثنَا  َحدَّ  :)#241 حنبل)ت  بن  أحُد  وقال 
َعَواَنَة، َعِن املِغرَيِة)ت 136#()5(، َعْن َأيِب ُعَبْيٍد، َعْن َمْيُموٍن َأيِب َعْبِد اهلل، َقاَل: َقاَل 

.)6(َزْيُد ْبُن َأْرَقَم:...، مّر احلديث يف رواية ميمون أيب عبد اهلل
ثني حييى بن مّحاد  )ت  :)#303أخربنا حمّمد بن املثنّى، قال: حدَّ وقال النّسائيُّ
قال: حّدثنا أبوَعَوانة، عن سليامن ]بن مهران األعمش[، قال: حّدثنا حبيب بن 
أيب ثابت، عن أيب الّطفيل، عن زيد بن أرقم، قال:مّلا رجع رسوُل اهللعن حّجة 
الوداع، ونزل غدير خّم، أمر بدوحات فُقِممَن، ثّم قال: كأّن قْد ُدِعيُت فأجبُت، 
إّن قْد َتَرْكُت فيكم الّثقلنِي، أحُدمها أكُب من اآلخر: كتاَب اهلل وعرتيت أهَل بيتي، 
قا حّتى يرَدا َعَلَّ احلوَض، ثّم قال:إّن  فانظُروا كيَف ُتلفون فيهام، فإّنام لْن يتفرَّ

)1( تقّدمْت ترمجُتُه.  
، فاريسُّ األصل، ثقة،  ، البصيُّ )2( هو: سليامن بن داوود بن اجلارود، أبو داوود، الطياليسُّ

مات بالبصة سنة ثالث ومائتني. ُينظر: هتذيب الكامل: 34/8، رقم2489. 
والنّهاية: 332/7، حوادث  والبداية  : ص360، ح2752،  الطياليسِّ داوود  أيب  )3( مسند 

سنة )40#(، وفيه: شعبة عن أيب بلج.
)4( تقّدمْت ترمجُتُه.

)5( تقّدمْت ترمجُتُه. 
)6( مسند أمحد: 442/14، ح19221، والّطبعة القديمة: 372/4، والفضائل له: 597/2، 

ح1017. واهليثمّي يف غاية املقصد يف زوائد املسند: 1358/2.
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، فقال: َمْن ُكنُْت وليَُّه، فهذا  اهللَ مولي، وأنا ويلُّ كليِّ مؤمٍن، ثمَّ أخَذ بيِد عيلٍّ
.)1(ُهمَّ واِل َمن والُه، وعاِد َمْن عاداُه وليُُّه، اللَّ

وقال احلاكُم النّيسابورّي )ت :)#405حّدثنا أبو احلسني، حمّمد بن أمحد بن 
متيم، احلنظيّل ببغداد، ثنا أبو قالبة، عبد امللك بن حمّمد، الّرقايّش، ثنا حييى بن مّحاد، 
ثني أبو بكر، حمّمد بن بالويه، وأبو بكر، أمحد بن جعفر، البّزار، قاال: ثنا  قال: وحدَّ
عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، حّدثني أيب، ثنا حييى بن مّحاد، وثنا أبو نص، أمحد بن 
سهل الفقيه ببخارى، ثنا صالح بن حمّمد احلافظ، البغدادّي، ثنا خلف بن سامل، 
املخرمّي، ثنا حييى بن مّحاد، ثنا أبو َعَوانة، عن سليامن األعمش، قال: ثنا حبيب 
 قال: ملا رجع رسوُل اهلل ، ابن أيب ثابت، عن أيب الّطفيل، عن زيد بن أرقم
ِمن حّجة الوداع و نزل غدير خّم، أمر بدوحاٍت فُقِمْمَن، فقال: كأّن َقْد ُدِعْيُت 
تعال، اهللِ  اآلَخر: كتاَب  ِمَن  أكُب  الّثقلني، أحُدمها  فيكم  تركُت  َقْد  إّن   فأجبُت، 

قا حّتى يردا علَّ احلوَض، ثمَّ  وعرتيت، فانُظروا كيَف تليِّفون فيهام، فإّنام لْن يتفرَّ
 ، بيِد عيلٍّ  أخَذ  ثمَّ   ،مؤمٍن وأنا مول كليِّ  - مولي،  اهللَ -عزَّ و جلَّ إّن  قال: 
َمْن عاداُه، وَذَكَر  َمْن والُه، وعاِد  ُهمَّ واِل  اللَّ ُكنُْت مولُه، فهذا وليُّه،  فقال:َمْن 

.)2(احلديث بطوله، هذا حديث صحيح عىل رشط الّشيخني، وملْ خُيرجاُه بطوله
أمحد  بكر،  أيب  احلافظ  عن  بإسناده  )ت#568(:  الوارزميُّ  الطيُب  ورواُه 
ابن احلسني، البيهقيُّ هذا، أخربنا أبوعبداهلل، قال: وحّدثنا أبونص، أمحد بن سهل 
 الفقيه ببخارى، حّدثنا صالح بن حمّمد احلافظ، حّدثنا خلف بن سامل، حّدثنا حييى بن

مّحاد، حّدثنا أبوَعَوانة، عن سليامن األعمش، قال: حّدثنا حبيب بن أيب ثابت... 

)1( خصائص أمري املؤمنني : ص100، ح84، ويف الّسنن الكربى: 131/5،ح8469.
)2( املستدرك عىل الّصحيحني: 118/3، ح4576.
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.)1(بلفظ احلافظ النّسائّي، وقد مّر عن خصائصه

، اأبو الف�شل)2). 8)–علّي بن �ُشويد بن منجوف بن ثور، ال�ّشدو�شيُّ

َثنَا َعيِلُّ ْبُن ُسَوْيِد ْبِن َمنُْجوٍف، َعْن َعْبِد اهلل َثنَا َرْوٌح)3(، َحدَّ  قال أحُد بن حنبل: َحدَّ
لَِيْقِسَم  اْلَولِيِد  ْبِن  َخالِِد  إىَِل  اهللَعِلّيًا  َرُسوُل  َبَعَث  َقاَل:  َأبِيه،ِ  َعْن  ُبَرْيَدَة،  اْبِن 
َقاَل:  َيْقُطُر،  َوَرْأُسُه  َعيِلٌّ  َفَأْصَبَح  َقاَل  اخْلُُمَس،  لَِيْقبَِض  ًة:  َمرَّ َرْوٌح  َوَقاَل  اخْلُُمَس، 
ُأْبِغُض  َوُكنُْت  َقاَل   ، َعيِلٌّ َصنََع  ملَِا  َهَذا؟  َيْصنَُع  َما  إىَِل  َتَرى  َأاَل  ْيَدَة:  لرُِبَ َخالٌِد  َفَقاَل 
َعِلّيًا، َقاَل: َفَقاَل: َيا ُبَرْيَدُة، َأُتْبِغُض َعِلّيًا؟ َقاَل: ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: َفاَل ُتْبِغْضُه، َقاَل 

.)4(ًة: َفَأِحبَُّه، َفإِنَّ َلُه يِف اخْلُُمِس َأْكَثَر ِمْن َذلَِك َرْوٌح َمرَّ
وقال ابُن عساكر)ت :)#571أخربنا أبو القاسم بن احلصني، أنا أبو عيّل بن 
املذهب، أنا أمحد بن جعفر، نا عبد اهلل بن أمحد)5(، حّدثني أيب، نا روح، ناعيل بن 
سويد بن منجوف، عن عبد اهلل بن ُبريدة، عن أبيه...، وَذَكَر احلديث كاممّر عن 

.)6(أمحد
وقال-أيضًا-: أخربنا أبو عبد اهلل، حمّمد بن الفضل وأبو املظّفر بن القشريّي، 
قاال: أنا أبو عثامن البحريّي، أنا أبو احلسن، حمّمد بن عمر بن حمّمد بن هبتة، البّزاز، 
بن  عيّل  نا  َروح،  نا  إبراهيم،  بن  يعقوب  نا  إسامعيل،  بن  احلسني  أنا  صافة،  بالرُّ

)1( املناقب: ص154، ح182. 
)2( تقّدمْت ترمجُتُه.
)3( تقّدمْت ترمجُتُه.

)4( مسند أمحد: 506/16، رقم22932.

)5( مسند أمحد: 506/16، رقم22932.
)6( تأريخ دمشق: 148/45، رقم 9333.
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أبيه، قال: بعث رسوُل اهللعلّيًا إىل خالد  ُبريدة، عن  سويد، عن عبد اهلل بن 
ليقبض اخلمس، فأخذ منه جارية، فأصبح ورأسه يقطر، فقال خالد  الوليد  ابن 
ذلك  فذكرُت  قال:  علّيًا،  ُأبغُض  وكنُت  قال:  هذا؟  صنع  ما  ترى  أما  لرُبيدة: 
لرسوِل اهللفقال:يا ُبريدُة، أتبِغُض علّيًا، قال: قلُت: نعم، قال:فأحبَُّه، فإّن 

.)1(له يف اُلمس أكثَر من ذلك

9)– م�لُك بُن احل�شِن بِن م�لِك بِن احلويرث)2).

: أخرج إمام احلنابلة أمحد بن حنبل يفاملناقب)3(، واحلافظ ابن  قال األمينيُّ
عقدة يف حديث الوالية)4( بإسنادمها عن مالك بن احلسن بن احلويرث، عن أبيه، 
.)5(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه:قال يوم غدير ُخّمعن جّده: أنَّ رسوَل اهلل

عيّل،  بن  احلسن  ثنا  العجيّل،  عبيد  حّدثنا   :)#360 )ت  الّطبانُّ وقال 
احلويرث،  بن  مالك  بن  احلسن  بن  مالك  ثنا  أبان،  بن  عمران  ثنا   ،)6( احللواينُّ
ُكنُْت  َمْن   :قال رسوُل اهلل قال:  بن احلويرث،  مالك  أخربين أيب عن جّدي 

.)7(مولُه، َفَعلٌّ مولُه

)1(  تأريخ دمشق: 148/45، رقم9334.
)2( ذكرُه ابن حّبان يف الّثقات، قسم أتباع الّتابعني، وقال: يروي عن أبيه عن جّده. 289/4، 

رقم 4468.
: 111، ح164. )3( مناقب عيلٍّ

)4( حديث الوالية: 118، رقم109.
)5( الغدير: 140/2، والّطبعة القديمة: 59/1.

)6( تقّدمْت ترمجُتُه.
مالك  ترمجة  يف  )ت#365(  عدّي  ابن  وأخرجه  رقم646.   ،291/19 الكبري:  املعجم   )7(
ابن احلسن بن مالك بن احلويرث من كامله: 116/8، رقم 1865، وقال: حّدثنا ابن زيدان، 
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وقال اآلجريُّ )ت :)#360أنبأنا أبو حمّمد عبد اهلل بن صالح البخارّي، قال: 
حّدثنا احلسن بن عيّل احللوايّن، قال:حّدثنا عمران بن أبان، حّدثنا مالك بن احلسن 
ابن مالك بن احلويرث، قال:حّدثني أيب، عن جّدي مالك بن احلويرث، قال: قال 

.)1(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه :رسوُل اهلل
وقال ابُن عساكر: أخربنا أبو القاسم بن أيب بكر، أنا أبو القاسم بن أيب الفضل، 
أنا محزة بن يوسف، أنا عبد هلل بن عدّي، اجلرجايّن، نا ابن بدران)2(، نا احلسن بن 

احلديث. وَذَكَر  معمر...،  بن  كهمس  وحّدثنا  )ت#242(،  احللوايّن  عيّل،  بن  احلسن  حّدثنا 
طريق  ح14636من  وص108،  ح14621،   ،106/9 الّزوائد:  جممع  يف  اهليثمّي  ورواه 

الطربايّن بإسناده عن مالك، ثّم قال: ورجاله وّثقوا.
الطربايّن،  عن  نقاًل  ص158  اخللفاء:  وتأريخ   ،831/1 اجلوامع:  مجع  يف  الّسيوطّي  ورواه 
والبدخيّش يف مفتاح النّجا: الورقة 45، باب3، فصل14، ويف ُنُزل األبرار: ص53، من طريق 
الطربايّن، والّشيخ حمّمد صدر العامل يف معارج العىل عن الطربايّن أيضًا، والوصايّب الّشافعّي يف 
القديمة:  الّطبعة  الغدير:140/2=  االكتفاء، نقاًل عن أيب نعيم يف فضائل الّصحابة، )كام يف 
 :احلسني اإلمام  مقتل  الغدير،  حديث  روى  مّن  مقتله  يف  اخلوارزمّي  وعّده   ،)59/1
الّدين  وشمس  ح102،   ،277 املتواترة:  األحاديث  يف  املتناثرة  األزهار  قطف  ويف   ،48/1
الّدمشقّي يف سبل اهلدى والّرشاد: 2ق 605، والقرايّف يف نفحات العبري الّسارّي: ق 76/أ، 

وإسحاق بن يوسف الّصنعايّن يف ختريج الكروب يف حرف امليم)َمْن ُكنُْت َموالُه(.
ورواُه الّزبيديُّ يف لقط الآّللئ: ص206، والّشوكايّن يف َدّر الّسحابة: ص210، قال: أخرجه 

الّطربايّن يف األوسط بإسناد رجاله ثقات عن مالك بن حويرث.
وأوردُه الّزيلعّي عبد اهلل بن يوسف )ت762#( يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري 
الكّشاف، للّزخمرشّي: 242/2، وقال: أخرج ابن عقدة: حّدثنا عبد اهلل بن إبراهيم بن قتيبة، 

حّدثنا حسن بن عيّل، احللوايّن...، وَذَكَر احلديث.
)1( الرّشيعة: 215/3، ح1574.

)2( كذا يف املصدر، والّصواب هو: عبد اهلل بن زيدان، البجيل، روى عن احلسن بن عيلِّ بن 
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عيّل احللوايّن.
ح قال: وأنا ابن عدّي، قال:ونا كهمس بن معمر، نا احلسن بن أيب حييى، قاال: 
نا عمران ابن أبان، نا مالك بن احلسن، حّدثني أيب، عن جّدي -يعني مالك بن 

.)1(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه :احلويرث-قال: قال رسوُل اهلل

20– حمّمُد بن اإبراهيم بن اأبي َعِدّي، ال�ّشلمّي، اأبو َعْمرو)ت94)هـ))2).

)ت#303(: أخربنا قتيبة بن سعيد)ت240#(، قال: أخربنا ابن أيب  قال النّسائيُّ
 ،عدّي،عن عوف، عن ميمون أيب عبد اهلل، قال: قال زيد بن أرقم: قام رسوُل اهلل 
 ،ِألْسُتم تعلموَن أّن أول بكليِّ مؤمٍن من نفِسه؟ :فحِمَد اهلل وأثنى عليه، ثّم قال
ُكنُْت  َمْن  فإّن  قال:  نفِسِه،  ِمْن  مؤمٍن  بكلِّ  أوىل  ألنَت  نشهُد  نحُن  بىل،  قاُلوا: 

.)3( مولُه، فهذا مولُه، ُثمَّ أخَذ بيِد عيلٍّ
) :)#320عن أمحد بن شعيب، عن قتيبة بن سعيد،  ولبُّ وهبذا الّلفظ رواُه الدُّ
قال: أخربنا ابُن أيب عدّي، عن عوف، عن ميمون أيب عبد اهلل، قال: قال زيد بن 

رقم   ،398/4 الكامل:  هتذيب  ُينظر:  مّكة.  نزيل  عيّل،  أبو  اخلاّلل،  اهلذيّل،  احللوايّن،  حمّمد، 
.1232

.1( تأريخ دمشق: 177/45، رقم9426 و9427، ترمجة أمري املؤمنني عيلِّ بن أيب طالٍب(
؛  ، أبو عمرو، البصّي، ويقال له: القسميلُّ )2( هو: حمّمد بن إبراهيم بن أيب َعِدّي، الّسلميُّ
ألنه نزل يف الَقَساملة، ويقال: حمّمد بن أيب عدّي، وقال ابن سعد والنّسائّي وأبو حاتم وابن 
حّبان: ثقة. مات سنة أربع وتسعني ومائة. هتذيب الكامل: 19/16، رقم5615. وذكره ابن 
حّبان يف الّثقات يف أتباع الّتابعني: 274/4، رقم4356، قائاًل: حمّمد بن إبراهيم بن أبى عيسى 
ابن أبى عدّي، موىل بنى سليم، كنيته أبو عمرو، كان أبوه ُيكنى أبا عدّي، وكان حمّمد ينزل 

القساملة بالبصة، يروي عن محيد الّطويل.
نن الكربى: 131/5، ح8469. )3( خصائص أمري املؤمنني : ص100، ح84، والسُّ
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أرقم...)1(، وَذَكَر احلديث أعاله.

)2– يحيى بن �شعيد بن فروخ، اأبو �شعيد القّط�ن)ت98)هـ))2).

اجْلَِليِل،  َعْبُد  َثنَا  َحدَّ َسِعيٍد،  ْبُن  حَيَْيى  َثنَا  َحدَّ بُن حنبل )ت#241(:  قال أحُد 
َثنِي َأيِب  َقاَل: اْنَتَهْيُت إىَِل َحْلَقٍة فِيَها َأُبو جِمَْلٍز َواْبُن ُبَرْيَدَة، َفَقاَل َعْبُد اهللِ ْبُن ُبَرْيَدَة: َحدَّ
، َقاَل: َوَأْحَبْبُت َرُجاًل ِمْن ُقَرْيٍش  ُبَرْيَدُة،َقاَل: َأْبَغْضُت َعِلّيًا ُبْغضًا مَلْ ُيْبَغْضُه َأَحٌد َقطُّ
ُجُل َعىَل َخْيٍل َفَصِحْبُتُه، َما َأْصَحُبُه  مَلْ ُأِحبَُّه إاِلَّ َعىَل ُبْغِضِه َعِلّيًا، َقاَل: َفُبِعَث َذلَِك الرَّ
إاِلَّ َعىَل ُبْغِضِه َعِلّيًا، َقاَل: َفَأَصْبنَا َسْبيًا، َقاَل: َفَكَتَب إىَِل َرُسوِل اهللِ: اْبَعْث إَِلْينَا 
ْبِي،  السَّ ِمْن  َأْفَضُل  ِهَي  َوِصيَفٌة  ْبِي  السَّ َويِف  َعِلّيًا،  إَِلْينَا  َفَبَعَث  َقاَل:  ُسُه،  خُيَمِّ َمْن 
َس، َوَقَسَم، َفَخَرَج َرْأُسُه ُمَغطًّى، َفُقْلنَا: َيا َأَبا احْلََسِن، َما َهَذا؟ َقاَل: َأمَلْ َتَرْوا  َفَخمَّ
ْبِي، َفإيِنِّ َقَسْمُت َومَخَّْسُت، َفَصاَرْت يِف اخْلُُمِس، ُثمَّ  تِي َكاَنْت يِف السَّ إىَِل اْلَوِصيَفِة الَّ
، َوَوَقْعُت هِبَا، َقاَل: َفَكَتَب  ، ُثمَّ َصاَرْت يِف آِل َعيِلٍّ َصاَرْت يِف َأْهِل َبْيِت النَّبِيِّ
قًا، َقاَل: َفَجَعْلُت َأْقَرُأ اْلِكَتاَب  ُجُل إىَِل َنبِيِّ اهللِ، َفُقْلُت: اْبَعْثنِي، َفَبَعَثنِي ُمَصدِّ الرَّ
َوَأُقوُل: َصَدَق، َقاَل: َفَأْمَسَك َيِدي َواْلِكَتاَب، َوَقاَل: َأُتْبِغُض َعلِّيًا؟، َقاَل: ُقْلُت: 
بَِيِدِه،  ٍد  َنْفُس حُمَمَّ َفَوالَِّذي  َلُه ُحّبًا،  َفاْزَدْد  ُتِبُُّه،  َوإِْن ُكنَْت  َتْبَغْضُه،  َفاَل  َقاَل:  َنَعْم، 
ُمِس َأْفَضُل ِمْن َوِصيَفٍة، َقاَل: َفاَم َكاَن ِمْن النَّاِس َأَحٌد َبْعَد  َلنَِصيُب آِل َعِلٍّ يِف اْلُ

.)3(... َقْوِل َرُسوِل اهللَِأَحبَّ إيَِلَّ ِمْن َعيِلٍّ
وقال ابُن عساكر)ت :)#571أخربنا أبو القاسم بن احلصني، أنا أبو عيّل بن 

)1( الكنى واألسامء: 61/2.
)2( تقّدمْت ترمجُتُه.

)3( املسند: 483/16، رقم22863.
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املذهب، أنا أمحد بن جعفر، نا عبد اهلل بن أمحد، حّدثني أيب، نا حييى بن سعيد، نا 
عبد اجلليل، قال: انتهيُت إىل حلقٍة فيها أبو جِمَْلز)1(، وابن ُبريدة، فقال عبد اهلل بن 

.)2(ُبريدة...، وَذَكر احلديث املتقّدم

)ت3)2هـ))3). حمن، اخُلرْيبيُّ اأبو عبد الرَّ 22– عبُد اهلل بن داوود بن ع�مر، 

ثنا حمّمد بن حييى)4(، ثنا عبد اهلل بن  قال أبو بكر بن أب عاصم)ت#287(: 
ه، قال: ذكر ُبريدة أّن معاوية  داوود، ثنا عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن جدِّ
قال سعد:  فقال  سيره،  عىل  فأقعده  سعد،  فجاء  ُطوى)5(،  بذي  نزل  قدم   مّلا 

 .)6(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه:رسوُل اهلل
وأخرجه النّسائيُّ )ت :)#303قال:أخربين زكرّيا بن حييى، قال: حّدثنا نص 
، قال: أخربنا عبد اهلل بن داوود، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه: أّن  ابن عيلٍّ

.)7(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه:سعدًا قال: قال رسوُل اهلل

)1( تقّدمْت ترمجُتُه.
)2( تأريخ دمشق: 149/45.

)3( تقّدمْت ترمجُتُه. 
)4( هو: حمّمد بن حييى بن عبد الكريم بن نافع، األزدّي، أبو عبد اهلل، بن أيب حاتم، البصّي، 
نزيل بغداد، روى عن عبد اهلل بن داوود، اخلُريبّي، وروى عنه أبو بكر، أمحد بن عمرو بن أيب 
عاصم، وّثقه الّدارقطنيُّ وابن حّبان، مات سنة اثنتني ومخسني ومائتني. ُينظر: هتذيب الكامل: 

331/17، رقم 6279.
)5( ذي ُطوى: واٍد يف مّكة. معجم البلدان ماّدة )ُطوى(.

)6( السنّة: ح1156.
نن الكربى: 131/5، ح8468. )7( خصائص أمري املؤمنني : ص99، ح83، ويف السُّ
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23– عبُد اجلليل بن عطّية، القي�شيُّ )تويف بني �شنة )4)-50)هـ))1(.

اْنَتَهْيُت  َثنَا َعْبُد اجْلَِليِل، َقاَل:  َثنَا حَيَْيى ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ قال أحُد بن حنبل: َحدَّ
َثنِي َأيِب ُبَرْيَدُة، َقاَل:  إىَِل َحْلَقٍة فِيَها َأُبو جِمَْلٍز َواْبُن ُبَرْيَدَة، َفَقاَل َعْبُد اهللِ ْبُن ُبَرْيَدَة: َحدَّ
ُأِحبَُّه  مَلْ  ُقَرْيٍش  ِمْن  َرُجاًل  َوَأْحَبْبُت  َقاَل:   ، َقطُّ َأَحٌد  ُيْبَغْضُه  مَلْ  ُبْغضًا  َعِلّيًا  َأْبَغْضُت 
ُجُل َعىَل َخْيٍل، َفَصِحْبُتُه، َما َأْصَحُبُه إاِلَّ  إاِلَّ َعىَل ُبْغِضِه َعِلّيًا، َقاَل: َفُبِعَث َذلَِك الرَّ
َعىَل ُبْغِضِه َعِلّيًا، َقاَل: َفَأَصْبنَا َسْبيًا، َقاَل: َفَكَتَب إىَِل َرُسوِل اهللِ: اْبَعْث إَِلْينَا َمْن 
َس،  ْبِي، َفَخمَّ ْبِي َوِصيَفٌة ِهَي َأْفَضُل ِمْن السَّ ُسُه، َقاَل: َفَبَعَث إَِلْينَا َعِلّيًا، َويِف السَّ خُيَمِّ
َوَقَسَم، َفَخَرَج َرْأُسُه ُمَغطًّى، َفُقْلنَا: َيا َأَبا احْلََسِن، َما َهَذا؟ َقاَل: َأمَلْ َتَرْوا إىَِل اْلَوِصيَفِة 
ْبِي، َفإيِنِّ َقَسْمُت َومَخَّْسُت، َفَصاَرْت يِف اخْلُُمِس، ُثمَّ َصاَرْت يِف  تِي َكاَنْت يِف السَّ الَّ
ُجُل إىَِل  ، َوَوَقْعُت هِبَا، َقاَل: َفَكَتَب الرَّ ، ُثمَّ َصاَرْت يِف آِل َعيِلٍّ َأْهِل َبْيِت النَّبِيِّ
قًا، َقاَل: َفَجَعْلُت َأْقَرُأ اْلِكَتاَب، َوَأُقوُل:  َنبِيِّ اهللِ، َفُقْلُت: اْبَعْثنِي، َفَبَعَثنِي ُمَصدِّ

ثقة.   ، ابن معني: بصيٌّ قال   ، البصيُّ أبو صالح،   ، القييسُّ بن عطّية،  اجلليل  عبد  )1( هو: 
ّي:  وذكره ابن حّبان يف الّثقات يف َمْن روى عن أتباع الّتابعني. 298/5، رقم2178. قال املزِّ
رقم3783.   ،30/11 الكامل:  هتذيب  ُينظر:  معني.  ابن  وّثقه  ُبريدة،  بن  اهلل  عبد  عن  روى 
وفيات اإلسالم،  تاريخ  ُينظر:   .)#150-141( سنة  مابني  وفاته  الّذهبيُّ  ذكر   قلُت: 

)141- 180#(: 97/4، رقم2894، وص:223، رقم3268.
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َصَدَق، َقاَل: َفَأْمَسَك َيِدي َواْلِكَتاَب، َوَقاَل: َأُتْبِغُض َعلِّيًا، َقاَل: ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: 
ٍد بَِيِدِه، َلنَِصيُب آِل َعِلٍّ  َفاَل َتْبَغْضُه، َوإِْن ُكنَْت ُتِبُُّه، َفاْزَدْد َلُه ُحّبًا، َفَوالَِّذي َنْفُس حُمَمَّ
َِقاَل: َفاَم َكاَن ِمْن النَّاِس َأَحٌد َبْعَد َقْوِل َرُسوِل اهلل ،ُمِس َأْفَضُل ِمْن َوِصيَفٍة يِف اْلُ

 

 يِف َهَذا  ُه، َما َبْينِي َوَبنْيَ النَّبِيِّ ِذي اَل إَِلَه َغرْيُ ، َقاَل َعْبُد اهللِ: َفَوالَّ َأَحبَّ إيَِلَّ ِمْن َعيِلٍّ
.)1(احْلَِديِث َغرْيُ َأيِب ُبَرْيَدَة

وقال ابُن عساكر: أخربنا أبو القاسم بن احلصني، أنا أبو عيّل بن املذهب، أنا 
أمحد بن جعفر، نا عبد اهلل بن أمحد، حّدثني أيب، نا حييى بن سعيد)2(، ناعبد اجلليل، 
 ،)4(...وابن ُبريدة، فقال عبد اهلل بن ُبريدة ،)قال: انتهيُت إىل حلقٍة فيها أبو جِمَْلز)3

وَذَكَر احلديث املتقّدم.

)ت70)هـ))5). حمِن، الفراهيديُّ 24– اخلليُل بُن اأحمد، اأبو عبد الرَّ

جزء فيه خطبة  الّزراريُّ )ت368#()6( عند ذكر كتبه لولد،  قال أبو غالب، 

)1( املسند: 483/16، رقم22863.
)2( تقّدمْت ترمجُتُه.
)3( تقّدمْت ترمجُتُه.

)4( تأريخ دمشق: 149/45.
ثقٌة،   ، البصيُّ  ، الفراهيديُّ  ، األزديُّ الّرمحن،  عبد  أبو  عمرو،  بن  أمحد  بن  اخلليل  هو:   )5(
ويف  رقم1141.   ،158/5 الّتابعني:  أتباع  عن  روى  َمن  قسم  الّثقات،  يف  حّبان  ابن  وذكره 

خالصة األقوال: ص67، رقم10 يف القسم األّول، قال: ... وفضُله أشهر ِمن أْن ُيذكر. 
، ثقٌة، له  )6( هو: أمحد بن حمّمد بن حمّمد بن سليامن بن احلسن بن اجلهم، أبو غالب، الّزراريُّ
كتب، ولد سنة )285#(، ومات سنة )368#(. ُينظر: رجال النّجايّش: ص83، رقم201. 
جليل  بغداد،  نزيل  الكويفُّ  قائاًل:   ، عنهم  يرِو  ملْ  َمن  الطويسُّ يف رجاله يف  الّشيخ  وعّده 

القدر، كثري الّرواية، ثقٌة، له مصنّفات: ص410، رقم5953.



155 رواُة حديِث الغديِر ِمْن اأتباِع الّتابعنَي الب�صرّينَي .................................................

بعض  حرضا  ك،  عمِّ وابن  أبوك،  كان  اخلليل،  برواية  الغدير  يوم    النّبيِّ
 .)1(سامعه

)ت83)هـ))2). ايِنّ 25– نوُح بُن قي�س بن رب�ح، احُلدَّ

قال ابن املغازيّل: أخربنا أبو يعىل، عيلُّ بن أيب عبد اهلل بن العاّلف، البّزار، إذنًا، 
قال: أخربين عبد الّسالم بن عبد امللك بن حبيب، البّزاز، قال: أخربين عبد اهلل بن 
حمّمد بن عثامن )ت373#()3(، قال: حّدثني حمّمد بن بكر بن عبد الّرّزاق، حّدثني 
، قال: حّدثني مسلم بن إبراهيم، قال: حّدثني  أبو حاتم، مغرية بن حمّمد، املهلَّبيُّ
نوح بن قيس، احلدايّن، حّدثني الوليد بن صالح، عن ابن امرأة زيد بن أرقم...، 

.)4(احلديث

26– عبُد الأعلى بن عبد الأعلى بن حمّمد، ال�ّش�مّي)ت 89)هـ))5).

عيّل  بن  نص  حّدثنا  )ت#287(:  الّشيبانُّ  عاصم،  أب  بن  بكر  أب  قال 

)1( رسالة أبو غالب الّزرارّي: ص83، ح99، والّذريعة إىل تصانيف الّشيعة: 72/5، رقم 
.418

)2( تقّدمْت ترمجُتُه.
، املعروف  ، الواسطيُّ )3( هو: أبو حمّمد، عبد اهلل بن حمّمد بن عبد اهلل بن عثامن بن املختار، املزينُّ
ّقا، روى عنه أبو احلسني، حمّمد بن املظّفر، احلافظ. تويّف سنة ثالث وسبعني وثالثامئة.  بابن السَّ

ّقا(: 285/3، رقم5231. األنساب، للّسمعايّن ماّدة )السَّ
)4( مناقب عيلِّ بن أيب طالب : ص16، ح23.

قال   ، البصيُّ  ، القريشُّ  ، الّساميُّ حمّمد،  أبو  حمّمد،  بن  األعىل  عبد  بن  األعىل  عبد  هو:   )5(
ابن معني، وأبو زرعة، وابن حّبان: ثقة. مات سنة تسع وثامنني ومائة. ُينظر: هتذيب الكامل: 

9/11، رقم3670.
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 )ت250#()1(، حّدثنا عبُد األعىل، عن َعْوف )ت146#()2(، عن ميمون أيب عبد اهلل، 
.)3(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه :عن زيد بن أرقم، قال: قال رسوُل اهلل

، املعروف بُغْنَدر)ت 93)هـ))4). 27– حمّمد جعفر، اأبو عبد اهلل، الهذيلُّ

َمْيُموٍن  َعْن  ُشْعَبُة )ت#160(  َثنَا  ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ وقال-أيضًا-: 
.)5(َأيِب َعْبِد اهللِ... مّر احلديث يف رواية ميمون أيب عبد اهلل

َجْعَفٍر،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ اٍر،  َبشَّ ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ )ت#279(:  الرّتمذيُّ  وقال 
َة  حْيَ ُث َعْن َأبِى َسِ َفْيِل حُيَدِّ َثنَا ُشْعَبُة، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا الطُّ َحدَّ

.َمْن ُكنُْت َمْولَُه، َفَعِلٌّ َمْولَُه :َقاَل- َأْو َزْيِد ْبِن َأْرَقَم، َشكَّ ُشْعَبُة َعِن النَّبِيِّ
َهَذا  ُشْعَبُة  َرَوى  َوَقْد  َغِريٌب.  َصِحيٌح  َحَسٌن  َحِديٌث  َهَذا  ِعيَسى:  َأُبو  َقاَل 

.)6( احْلَِديَث َعْن َمْيُموٍن َأيِب َعْبِد اهلل، َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم َعِن النَّبِيِّ
وقال ابُن عساكر )ت :)#571أخربنا أبو القاسم بن احلصني، أنا أبو عيّل بن 
املذهب، أنا أمحد بن جعفر، نا عبد اهلل بن أمحد، حّدثني أيب، نا حمّمد بن جعفر، 

.)7(نا شعبة، عن ميمون أيب عبد اهلل... مّر احلديث يف رواية ميمون أيب عبد اهلل

)1( تقّدمْت ترمجُتُه.
. تقّدمْت ترمجُتُه. ، أبو سهل، البصيُّ )2( هو: عوف بن أيب مجيلة، العبديُّ

)3( الّسنّة: 591، ح1362، 907/2، ح1396.
)4( تقّدمْت ترمجُتُه.

)5( مسند أمحد: 442/14، ح19224.

)6( سنن الرّتمذّي: 591/5، ح3713.
)7( تأريخ دمشق: 165/45، ح9390.



157 رواُة حديِث الغديِر ِمْن اأتباِع الّتابعنَي الب�صرّينَي .................................................

28– روُح بن عب�دة بن العالء، القي�شّي، اأبو حمّمد)ت205هـ)))).

ْبِن  ُسَوْيِد  ْبُن  َعيِلُّ  َثنَا  َحدَّ َرْوٌح،  َثنَا  َحدَّ حنبل)ت#241(:  بُن  أحُد  قال 
إىَِل  اهللَِعِلّيًا  َرُسوُل  َبَعَث  َقاَل:  َأبِيِه،  َعْن  ُبَرْيَدَة،  ْبِن  اهللِ  َعْبِد  َعْن  َمنُْجوٍف)2(، 
َفَأْصَبَح  َقاَل:  اخْلُُمَس،  لَِيْقبَِض  ًة:  َمرَّ َرْوٌح  َوَقاَل  اخْلُُمَس،  لَِيْقِسَم  اْلَولِيِد  ْبِن  َخالِِد 
 ، ْيَدَة: َأاَل َتَرى إىَِل َما َيْصنَُع َهَذا؟ ملَِا َصنََع َعيِلٌّ َعيِلٌّ َوَرْأُسُه َيْقُطُر، َقاَل: َفَقاَل َخالٌِد لرُِبَ
ُقْلُت:  َقاَل:   ،)3(َعلِّيًا؟ َأُتْبِغُض  ُبَرْيَدُة،  َيا  َفَقاَل:  َقاَل:  َعِلّيًا،  ُأْبِغُض  َوُكنُْت  َقاَل: 
.)4(ًة: َفَأِحبَُّه، َفإِنَّ َلُه يِف اُلُمِس َأْكَثَر ِمْن َذلَِك َنَعْم، َقاَل: َفاَل ُتْبِغْضُه، َقاَل َرْوٌح َمرَّ
وقال ابُن عساكر )ت :)#241أخربنا أبو القاسم بن احلصني، أنا أبو عيّل بن 
ثني أيب، نا روح، نا عيلُّ بن  املذهب، أنا أمحد بن جعفر، نا عبد اهلل بن أمحد)5(، حدَّ
سويد بن منجوف، عن عبد اهلل بن ُبريدة، عن أبيه...)6(، وَذَكَر احلديث املتقّدم 

أعالُه.
وقال-أيضًا-: أخربنا أبو عبد اهلل، حمّمد بن الفضل، وأبو املظّفر بن القشريّي، 
هبتة،  بن  حمّمد  بن  عمر  بن  حمّمد  احلسن،  أبو  أنا  البحريّي،  عثامن،  أبو  أنا  قاال: 
صافة، أنا احلسني بن إسامعيل، نا يعقوب بن إبراهيم، ناروح، نا عيّل  البّزاز، بالرُّ

ابن ُسويد، عن عبد اهلل بن ُبريدة...)7(، وَذَكَر احلديث املتقّدم.

)1( تقّدمْت ترمجُتُه.

)2( تقّدمْت ترمجُتُه.
)3( القول لرسول اهلل حسب الّرواية.

)4( مسند أمحد: 506/16، رقم22932.
)5( املصدر الّسابق. 

)6( تأريخ دمشق: 148/45، رقم9333.
)7( املصدر الّسابق: رقم9334.
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)ت))2هـ)))). 29– حممُد بن خ�لد بن َعْثَمة، احلنفيُّ

ثنا  أخربين هالل بن برش )ت246#()2(، قال: حدَّ )ت#303(:  النّسائيُّ قال 
ثنا  ثنا موسى بن يعقوب)3(، قال: حدَّ ابن عثمة- قال: حدَّ حمّمد بن خالد-وهو 
مهاجر بن مسامر )ت150#()4(، عن عائشة بنت سعد، قالْت: سمعُت أيب يقول: 
وأثنى  اهلل  ، فخطَب، فحمد  بيد عيلٍّ وأخذ  اجلُحفة،  يوم   سمعُت رسوَل اهلل
ا النّاس، إنيِّ َولِيُّكم، قاُلوا: صدقَت يا رسوَل اهلل، ثمَّ أخذ  عليه، ثمَّ قال: يا أيُّ
، فرفعها، وقال: هذا ولييِّي، واملؤديِّي عنيِّي، وإنَّ اهللَ مواٍل مَلْن والُه، ومعاٍد  بيِد عيلٍّ

.)5(َمْن عاداُه
اجلوزاء  أبو  عثامن،  بن  أمحد  ثنا  جرير،  ابُن  قال  كثري)ت#774(:  ابُن  وقال 

، ذكرُه ابن حّبان يف الّثقات قسم َمْن َروى  ، البصيُّ )1( هو: حمّمد بن خالد بن عثمة، احلنفيُّ
هتذيبه:  يف  املّزّي  وقال  رقم3201،  وص433،  رقم3135،   ،424/5 الّتابعني:  أتباع  عن 
: ذكرُه عبد الّرمحن بن منده يف َمن مات سنة  ه. وقال الّذهبيُّ 242/16، رقم5766: عثمة أمُّ

إحدى عرشة ومائتني. تأريخ اإلسالم، وفيات سنة )181-220#(: 462/5، رقم5519.
، األحدُب. قال املّزيُّ  ، أبو احلسن، البصيُّ )2( هو: هالل بن برش بن حمبوب بن هالل املزينُّ
يف هتذيبه: 314/19، رقم7205: روى عن حمّمد بن خالد بن عثمة، مات سنة )#246(. 

وذكرُه ابن حّبان يف الّثقات، قسم َمْن روى عن أتباع الّتابعني: 575/5.
 ، ، األسديُّ ، القريشُّ )3( هو: موسى بن يعقوب بن عبد اهلل بن وهب بن زمعة، أبو حمّمد، املدينُّ
، ثقٌة، مات يف آخر خالفة أيب جعفر املنصور. ُينظر: هتذيب الكامل: 522/18، رقم  الّزمعيُّ

 .6909
، ثقٌة، وقال ابن سعد يف طبقاته، 525/7:  ، املدينُّ ، الّزهريُّ )4( هو: مهاجر بن املسامر، القريشُّ
مات بعد خروج حمّمد بن عبد اهلل بن حسن، وقيل: سنة مخسني ومائة. وُينظر عنه يف هتذيب 

الكامل: 420/18، رقم6812.
)5( الّسنن الكربى: 134/5، ح8480، وخصائص أمري املؤمنني : ص114، ح95.
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)ت246#()1(، ثنا حمّمد بن خالد بن عثمة، ثنا موسى بن يعقوب، الّزمعّي، وهو 
 ،)2(...ثني مهاجر بن مسامر، عن عائشة بنت سعد، سمعُت أباها صدوق، حدَّ

وَذَكَر احلديث املتقّدم.
.)3(وهذا حديٌث حسٌن غريٌب : هبيُّ وقال: قال شيُخنا الذَّ

30– يحيى بن حّم�د، اأبو بكر، ال�ّشيب�يّن)ت5)2هـ))4).

ثني حييى بن مّحاد،  )ت :)#303أخربنا حمّمد بن املثنّى، قال: حدَّ قال النّسائيُّ
قال: حّدثنا أبو َعَوانة، عن سليامن ]بن مهران األعمش[، قال: حّدثنا حبيب بن 
أيب ثابت، عن أيب الطُّفيل، عن زيد بن أرقم، قال:مّلا رجع رسوُل اهلل عن حّجة 
الوداع، ونزل غدير خّم، أمر بدوحات فُقِمْمَن، ثّم قال:كأّن قْد ُدِعْيُت فأجبُت، 
إّن قْد َتَرْكُت فيكم الثَّقلني، أحُدمها أكب ِمن األخر: كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي، 

.فانظُروا كيَف تليِّفون فيهام، فإّنام لْن يتفّرقا حّتى يردا َعَلّ احلوض
ثّم قال:إّن اهللَ مولَي، وأنا ويلُّ كليِّ مؤمٍن، ثّم أخَذ بيد علٍّ ، فقال: َمْن 

.)5(ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه ُكنُْت وليَّه، فهذا وليُّه، اللَّ

أبو   ، النّوفيلُّ اهلل بن سنان،  بن عبد  النّور  بن أيب عثامن، واسمه عبد  )1( هو: أمحد بن عثامن 
عثامن، البصّي، املعروف بأيب اجلوزاء، ثقٌة، مات سنة ستٍّ وأربعني ومائتني، وكان ِمن نّساك 

أهل البصة. ُينظر: هتذيب الكامل: 204/1، رقم78.
)2( البداية والنّهاية: 232/5، حوادث سنة )#10(.

)3( املصدر الّسابق. 
، ذكره ابن حّبان يف الّثقات،  ، أبو بكر، البصيُّ )4( هو: حييى بن محاد بن أيب زياد، الّشيباينُّ
قسم من روى عن أتباع الّتابعني، قائاًل: مات سنة مخس عرشة ومائتني: 582/5، رقم4287، 

وكذلك وثَّقه ابن سعد وأبو حاتم. ُينظر: هتذيب الكامل: 61/20.
نن الكربى: 131/5، ح8469. )5( خصائص أمري املؤمنني : ص100، ح84، ويف السُّ
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ثنا أبو احلسني، حمّمد بن أمحد بن  وقال احلاكم النّيسابورّي )ت :)#405حدَّ
ثنا حييى بن  الّرقايّش،  امللك بن حمّمد،  أبو قالبة، عبد  ثنا  ببغداد،  متيم، احلنظيّل، 

مّحاد. 
قال: وحّدثني أبو بكر، حمّمد بن بالويه، وأبو بكر، أمحد بن جعفر، البّزار، قاال: 
ثنا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، حّدثني أيب، ثنا حييى بن مّحاد، وثنا أبو نص، أمحد بن 
سهل، الفقيه، ببخارى، ثنا صالح بن حمّمد، احلافظ، البغدادّي، ثنا خلف بن سامل، 
املخرمّي، ثنا حييى بن مّحاد، ثنا أبو َعَوانة، عن سليامن األعمش، قال: ثنا حبيب 
 قال: مّلا رجع رسوُل اهلل ، ابن أيب ثابت، عن أيب الّطفيل، عن زيد بن أرقم
، أَمَر بدوحاٍت فُقِمْمَن، فقال: كأنيِّ َقْد ُدعْيُت  من حّجة الوداع، و نزل غدير خمٍّ
تعال  اهلل  كتاب  اآلخر،  من  أكب  أحدمها  الّثقلني،  فيكم  تركُت  قْد  إّن   فأجْبُت، 
قا حّتى يردا علَّ احلوض، ثمَّ  وعرتيت، فانظروا كيف تليُِّفون فيهام، فإّنام لْن يتفرَّ
 ، بيد عيلٍّ  أخذ  ثمَّ   ،مؤمٍن وأنا مول كليِّ  - مولي،  اهللَ -عزَّ و جلَّ إنَّ  قال: 
َمْن عاداُه، وَذَكَر  َمْن والُه، وعاِد  ُهمَّ واِل  اللَّ ُكنُْت مولُه، فهذا وليُّه،  فقال:َمْن 

.)1(احلديث بطوله، هذا حديث صحيح عىل رشط الّشيخني، وملْ خُيرجاُه بطوله
ورواُه الطيُب الوارزميُّ )ت :)#568بإسناده عن احلافظ أيب بكر، أمحد بن 
أبوعبداهلل، قال: وحّدثنا أبونص، أمحد بن سهل،  البيهقّي هذا، أخربنا  احلسني، 
بن سامل، حّدثنا  احلافظ، حّدثنا خلف  بن حمّمد،  ببخارى، حّدثنا صالح  الفقيه، 
حييى بن مّحاد، حّدثنا أبوَعَوانة، عن سليامن األعمش، قال: حّدثنا حبيب بن أيب 

.)2(ثابت... بلفظ احلافظ النّسائّي، وقْد مّر عن خصائصه

)1( املستدرك عىل الّصحيحني: 118/3، ح4576.
)2( املناقب: ص154، ح182. 
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)ت7)2هـ)))). ، اأبو حمّمٍد، ال�ّشلميُّ )3– حّج�ُج بن املنه�ل، الأمن�طيُّ

عن  مّحاد،  ثنا  قال:  حّجاج،  ثنا  قال:  إبراهيم،  حّدثنا  حنبل:  بن  أحُد  وقال 
اء -وهو ابن عازب-، قال: أقبلنا مع  عيلِّ بن زيد، عن عديِّ بن ثابت، عن الرَبَ
الّصالة جامعة،  إّن  فينا:  فنُودي   ، بغدير خمٍّ كنّا  الوداع، حّتى  يف حّجة  النّبيِّ
وُكِسح لرسول اهلل حتت شجرتني، فأخذ بيد عيّل فقال:ألْسُت أوىل باملؤمننَي 
ُهمَّ واِل َمْن  ِمْن أنفِسهم؟ قاُلوا: بىل يا رسوَل اهلل، قال: هذا مول َمْن أَنا مولُه، اللَّ

والُه، وعاِد َمْن عاداُه...)2(، وَذَكَر احلديث املتقّدم.
)ت :)#360حّدثنا أبو بكر بن أيب  وقال حمّمد بن احلسني، أبو بكر، اآلجريُّ
داوود، قال: حّدثنا عّمي حمّمد بن األشعث، قال: حّدثنا حّجاج، قال: حّدثنا مّحاد 
اء بن عازب...)3(، وَذَكَر  ابن سلمة، عن عيلِّ بن زيد، عن عديِّ بن ثابت، عن الرَبَ

احلديث املتقّدم.
الرّسّي،  أمحد،  بن  يعقوب  القاسم  أبو  الّثعلبيُّ )#427(:  إسحاق  أبو  وقال 
أبو بكر بن حمّمد بن عبد اهلل بن حمّمد، أبو مسلم، إبراهيم بن عبد اهلل، الكّجّي، 
اء، قال:  احلّجاج بن منهال، مّحاد، عن عيلِّ بن زيد، عن عديِّ بن ثابت، عن الرَبَ
الّصالة  إنَّ  فنادى:   ، خمٍّ بغدير  كنّا  الوداع،  حّجة  اهلليف  رسوِل  مع  نزلنا  ملا 
أَلْسُت  فقال:   ، عيلٍّ بيد  وأخذ  شجرتني،  حتت    اهللِ  لرسوِل  وُكِسَح  جامعة، 

ثقٌة،   ، البصيُّ  ، الربساينُّ الّسلمّي، وقيل:  أبو حمّمد،  املنهال، األنامطّي،  بن  )1( هو: حّجاج 
الكامل: 167/4،  ُينظر: هتذيب  تويّف سنة سّت عرشة ومائتني، وقيل: سبع عرشة ومائتني. 
رقم1111. وذكره ابن حّبان يف الّثقات، قسم من روى عن أتباع الّتابعني. 135/5، رقم969. 

)2( فضائل الّصحابة: ح1016.
)3( الرشيعة: 219/3، ح1582.
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.)1(وَذَكَر احلديث املتقّدم ،...أول باملؤمننَي ِمْن أنفِسِهم

َف�ر)ت9)2هـ))2). 32- عّف�ُن بن م�شلم بن عبد اهلل، اأبو عثم�ن، ال�شّ

قال:  سلمة،  بن  مّحاد  ثنا  قال:  عّفان،  حّدثنا  )ت#235(:  َشْيَبة  أب  ابن  قال 
اء، قال: كنّا مع رسوِل اهلل يف  أخربنا عيّل بن زيد، عن عديِّ بن ثابت عن الرَبَ
 قال: فنُودَي: الّصالة جامعة، وُكِسَح لرسوِل اهلل ، سفٍر قال: فنزلنا بغدير خمٍّ
، فقال: أَلْسُتم تعلموَن أّن أول باملؤمننَي  حتت شجرٍة، فصىّل الّظهر، فأخذ بيد عيلٍّ
 ،أَلْسُتم تعلموَن أنيِّ أول بكليِّ مؤمٍن ِمْن نفِسِه؟:قاُلوا: بىل، قال ،ِمْن أنفِسهم؟

...)3(، وَذَكَر احلديث. قاُلوا:بىل، قال: فأخذ بيد عيلٍّ
َنا  َثنَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َأْخرَبَ اُن، َحدَّ َثنَا َعفَّ وقال أحُد بن حنبل )ت :)#241َحدَّ
 ِاِء ْبِن َعاِزٍب، َقاَل:ُكنَّا َمَع َرُسوِل اهلل َعيِلُّ ْبُن َزْيٍد، َعْن َعِديِّ ْبِن َثابٍِت، َعِن اْلرَبَ
 ِاهلل لَِرُسوِل  َوُكِسَح  َجاِمَعٌة،  اَلُة  الصَّ فِينَا:  َفنُوِدَي   ، ُخمٍّ بَِغِديِر  َفنََزْلنَا  َسَفر،ٍ  يِف 
َأَلْسُتْم  َفَقاَل:  َعنُْه،  َتَعاىَل  َعيِلٍّ َريِضَ اهللُ  بَِيِد  َوَأَخَذ  الظُّْهَر،  َفَصىلَّ   ، َت َشَجَرَتنْيِ حَتْ
َتْعَلُموَن َأنيِّ َأْوَل بِامْلُْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهْم؟ َقاُلوا: َبىَل، َقاَل:َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنيِّ َأْوَل 
َمْوَلُه،  ُكنُْت  َفَقاَل:َمْن   ، َعيِلٍّ بَِيِد  َفَأَخَذ  َقاَل:  َقاُلوا:َبىَل،   َنْفِسِه؟ ِمْن  ُمْؤِمٍن  بُِكليِّ 

.)5(..َقاَل:َفَلِقَيُه ُعَمُر .)4(ُهمَّ َواِل َمْن َواَلُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُه َفَعِلٌّ َمْوَلُه، اللَّ
بن  مّحاد  قال:ثنا  عّفان،  نا  أيب،  حّدثني  قال:  اهلل،  عبد  حّدثنا  وقال-أيضًا-: 

)1( الكشف والبيان: الورقة )180(، سورة املائدة: آية )67(.
)2( تقّدمْت ترمجُتُه.

)3( املصنّف:ح12167.
)4( املسند: 185/14، رقم18391، والّطبعة القديمة: 281/4.

)5( املصدر الّسابق: 186/14، رقم18391.
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اء بن عازب، قال: كنّا  سلمة، قال: أنا عيّل بن زيد، عن عديِّ بن ثابت، عن الرَبَ
، فنُودي فينا: الّصالة جامعة، وُكِسح  مع رسوِل اهلل يف سفٍر، فنزلنا بغدير خمٍّ
، فقال: أَلْسُتم َتْعَلموَن  لرسوِل اهلل حتت شجرتني، فصىلَّ الظُّهر، وأخذ بيد عيلٍّ
َتْعَلُموَن أّن أول بُكليِّ  أَلْسُتم  أنيِّ أول باملؤمننَي ِمْن أنفِسهم؟، قاُلوا: بىل، قال: 
ُهمَّ َمْن ُكنُْت مولُه،  ، فقال: اللَّ مؤمٍن ِمْن نفِسِه؟، قاُلوا: بىل، قال: فأخذ بيِد عيلٍّ
ذلك،  بعد  ُعمر  فلقَيُه  قال:   ،عاداُه َمْن  وعاِد  والُه،  َمْن  واِل  ُهمَّ  اللَّ مولُه،  َفَعلٌّ 

.)1(فقال: هنيئًا لَك يابَن أيب طالٍب، أصبحَت وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة
وقال ابُن عساكر )ت :)#571أخربناه أبو القاسم بن احلصني، أنا أبو عيلِّ بن 
اق وعّفان  زَّ ثني أيب، نا عبد الرَّ املذهب، أنا أمحد بن جعفر، نا عبد اهلل بن أمحد، حدَّ

اق. زَّ املعني، وهذا حديث عبد الرَّ
قاال: نا جعفر بن سليامن، حّدثني يزيد الّرشك، عن مطرف بن عبد اهلل، عن 
َر عليهم عيلَّ بن أيب طالٍب،  عمران بن حصني، قال: بعث رسوُل اهللسّيًة، وأمَّ
فأحدَث شيئًا يف سفرِه، فتعاَهَد، قال عّفان، فتعاَقَد أربعٌة من أصحاب حمّمٍدأْن 
 ،قال عمران: وكنّا إذا قدمنا ِمْن سفٍر بدأنا برسوِل اهلل ،يذُكُروا أمَرُه لرسوِل اهلل 
فسلَّمنا عليه، قال: فدخُلوا عليه، فقام رجٌل منهم، فقال: يارسوَل اهلل، إّن علّيًا 
َفَعَل كذا وكذا، فأعرض عنه، ثمَّ قام الّثاين، فقال: يا رسوَل اهلل، إّن علّيًا َفَعَل كذا 
وكذا، فأعرض عنه، ثّم قام الّثالث، فقال: يا رسوَل اهلل، إّن علّيًا َفَعَل كذا وكذا، 
َفَعَل كذا وكذا، قال:  إّن علّيًا  يا رسوَل اهلل،  الّرابع، فقال:  قاَم  ثمَّ  فأعرض عنه، 
فأقبل رسوُل اهللعىل الّرابع، وقْد تغريَّ وجُهُه، فقال: َدُعوا عليًَّا، َدُعوا عليًَّا، 

)1( فضائل الّصحابة: ح1016.
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.)1(َدُعوا عليًَّا، إّن علّيًا منّي وأنا منه، وهو ويلُّ كليِّ مؤمٍن

.(2( 33– يون�ُس بُن اأرقم، اأبو اأرقم، الكنديُّ

)ت#235()3(،  اْلَقَواِريِريُّ  ُعَمَر،  ْبُن  اهللِ  ُعَبْيُد  َثنِي  َحدَّ حنبل:  بن  أحُد  قال 
مْحَِن ْبِن َأيِب َلْيىَل، َقاَل:  َثنَا َيِزيُد ْبُن َأيِب ِزَياٍد، َعْن َعْبِد الرَّ َثنَا ُيوُنُس ْبُن َأْرَقَم، َحدَّ َحدَّ
َحَبِة َينُْشُد النَّاَس: َأْنُشُد اهللَ َمْن َسِمَع َرُسوَل اهللِ َيُقوُل  َشِهْدُت َعِلّيًا  يِف الرَّ
مْحَِن: َفَقاَم  : َمْن ُكنُْت َمْواَلُه، َفَعيِلٌّ َمْواَلُه، مَلَّا َقاَم َفَشِهَد، َقاَل َعْبُد الرَّ َيْوَم َغِديِر ُخمٍّ
 ِاهلل َرُسوَل  َسِمْعنَا  ا  َأنَّ َنْشَهُد  َفَقاُلوا:  َأَحِدِهْم،  إىَِل  َأْنُظُر  َكَأينِّ  َبْدِرّيًا،  َعرَشَ  اْثنَا 
 ،َهاُتُْم؟ ُأمَّ َوَأْزَواِجي  َأْنُفِسِهْم  ِمْن  بِامْلُْؤِمننَِي  َأْوَل  َأَلْسُت   : ُخمٍّ َغِديِر  َيْوَم  َيُقوُل 
ُهمَّ َواِل َمْن َواَلُه،  َفُقْلنَا: َبىَل َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: َفَمْن ُكنُْت َمْوَلُه، َفَعِلٌّ َمْوَلُه، اللَّ

.)4(َوَعاِد َمْن َعاَداُه
وقال ابُن األثري: أنبأنا أبو الفضل بن أيب عبد اهلل، الفقيه، بإسناده إىل أيب يعىل، 
، حّدثنا يونس بن أرقم، حّدثنا يزيد بن أيب زياد،  أمحد بن عيّل: أنبأنا القواريريُّ
َحَبِة ُيناشُد النّاَس: أنشد اهلل  محن بن أيب ليىل، قال: شهدُت عليًَّا يف الرَّ عن عبد الرَّ
: َمْن ُكنُْت َمْوَلُه، َفَعِلٌّ َمْوَلُه، ملا  َمْن سمع رسوَل اهلل يقول يوَم غدير خمٍّ
محن: فقاَم اثنا عرش بدرّيًا، كأينِّ أنُظُر إىل أحِدهم عليه ساويل،  قام. قال عبد الرَّ

)1( تأريخ دمشق: 150/45. 
، ذكرُه ابن حّبان يف الّثقات، قسم َمن  ، البصيُّ )2( هو: يونس بن أرقم، أبو أرقم، الكنديُّ
روى عن أتباع الّتابعني: 606/5، رقم4460، قائاًل: كان يتشيَّع. وذكر الّذهبيُّ وفاته ما بني 

سنة )176#-180#(: 147/4، رقم 4384.
)3( تقّدمْت ترمجُتُه.

)4( املسند: 22/2، ح961، والّطبعة القديمة: 119/1.
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:َأَلْسُت َأْوَل بِامْلُْؤِمننَِي  فقاُلوا: نشهُد أّنا سمعنا رسوَل اهلل يقول يوَم غدير خمٍّ
َهاُتُْم؟، قلنا: بىل يا رسوَل اهلل، فقال: َمْن ُكنُْت َمْوَلُه،  ِمْن َأْنُفِسِهْم َوَأْزَواِجي ُأمَّ

.)1(ُهّم واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه َفَعِلٌّ َمْوَلُه، اللَّ

34- كثري ُبُن يحيى بن كثري)ت232هـ))2).

بن  كثري  حّدثنا   ، املازينُّ حّيان،  بن  حمّمد  حّدثنا  )ت#360(:  الّطبانُّ  قال 
سليط،  بن  الكريم  عبد  بن  وسعيد  َعَوانة  أبو  ثنا  حييى،  بن  أبوكثري  ثنا  حييى)3(، 
احلنفّي)4(، عن األعمش، عن حبيب بن أيب ثابت، عن عامر بن واثلة، عن زيد بن 
، أمر بدوحاٍت  أرقم، قال: ملا رجع رسوُل اهللمن حّجة الوداع، ونزل غدير خمٍّ

)1( ُأسد الغابة: 406/3.
، مات سنة اثنتني وثالثني ومائتني.  ، البصيُّ )2( هو: كثري بن حييى بن كثري، أبو مالك، احلنفيُّ
ُينظر: تأريخ اإلسالم، وفيات سنة )221#-260#(: 290/6، رقم6873. وقال أبو حاتم: 
حمّله الّصدق، وكان يتشّيع. ُينظر: اجلرح والّتعديل: 215/7، رقم12429، وذكرُه ابن حّبان 
بن  حييى  بن  كثري  قائاًل:  رقم2977،   ،403/5 الّتابعني:  أتباع  عن  روى  َمْن  قسم  ثقاته،  يف 
، قائاًل:  النّظر، أبو مالك، صاحب البصّي. ويف لسان امليزان: 547/5، رقم6794: شيعيٌّ
: عنده مناكري، ثمَّ ساَق له عن أيب َعَوانة، عن خالد احلّذاء، عن عبد الّرمحن بن أيب  وقال األزديُّ

بكرة، عن أبيه: سمعُت علّيًا  يقول: ويَل أبو بكر  وكنُت أحقُّ النّاس باخلالفة.
قلُت: وأبدل ابن حجر )بن النّظر( يف ثقات ابن حّبان إىل )أبو النّظر(، وجعلها كنية ليحيى بن 

كثري والد املرتجم له. 
)3( يف لسان امليزان: 299/9، رقم14879، قائاًل: روى عنه ابنه كثري.

)4( كذا يف املصدر، والّظاهر: سعيد، عن عبد الكريم بن سليط، وهو: عبد الكريم بن سليط 
ابن عقبة، ويقال: ابن عطّية، احلنفّي، املروزّي، نزيل البصة، ذكرُه ابن حّبان يف الّثقات، قسم 
أتباع الّتابعني: 78/4، رقم2856، قائاًل: من أهل مرو. وُينظر: هتذيب الكامل: 7/12، رقم 

.4083
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ْت، ثّم قال: كأنيِّ قْد ُدعْيُت فأجْبُت، إنيِّ تارٌك فيكم الثَّقلني، أحُدمها أكُب ِمن  فُقمَّ
اُم لْن يتفّرقا  اآلخر، كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي، فانُظروا كيف تليُِّفون فيهام، فإنَّ
حّتى يردا علَّ احلوض، ُثمَّ قال: إنَّ اهللَ مولَي، وأ نا ويلُّ كليِّ مؤمٍن، ُثّم أخَذ بيِد 
 .ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه ، فقال: َمْن ُكنُْت مولُه، فهذا مولُه، اللَّ عيلٍّ
وحاِت أحٌد إاّل  فقلُت لزيد: أنَت سمعَتُه ِمْن رسوِل اهللِ؟ فقال: ما كاَن يف الدَّ

.)1(قْد راُه بعينيِه، وسِمَعه بُأذنيه

، اأبو عبد اهلل )ت223هـ))2). 35– حمّمد بن كثري، العبديُّ

قال ابُن األثري اجلزرّي )ت :)#630َأخربنا َأبو موسى، إِذنًا، َأخربنا الرّشيف َأبو 
حمّمد، محزة بن العّباس، الَعَلِوّي، َأخربنا َأمحد بن الفضل، الباطرقايّن )ت#460(، 
َأخربنا َأبو مسلم بن شهدل، َأخربنا َأبو العّباس، َأمحد بن حمّمد بن سعيد، حّدثنا 
حمّمد بن مفضل بن إِبراهيم، األشعرّي، َأخربنا رجاُء بن عبد اهلل، َأخربنا حمّمد بن 
 كثري، عن فطر وأيب اجلارود، عن َأيب الّطفيل، قال: كنّا عند عيلٍّ ، فقال: َأنُشُد اهللَ
قدامة،  َأبو  منهم  فقام سبعة عرش رجاًل،  قام.  إاِّل  َغِدير خمٍّ  يوم  َمْن شهد  تعاىل 
األَنصارّي)3(، فقاُلوا: نشهُد َأّنا َأقبلنا مع رسوِل اهلل ِمْن حّجة الوداع، حّتى إِذا 
كان الّظهر َخَرَج رسوُل اهلل، فأمر بشجراٍت َفُشددَن، وُألِقَي عليهنَّ ثوب، ثّم 

)1( املعجم الكبري: 166/5، ح4969.
)2( هو: حمّمد بن كثري، أبو عبد اهلل، العبدّي، البصّي، أخو سليامن بن كثري، وَذَكَرُه ابن حّبان 
يف الّثقات، قسم َمْن روى عن أتباع الّتابعني: 440/5، رقم3253، قائاًل: مات سنة ثالث 

وعرشين ومائتني، وكان له يوم مات تسعون سنة، وكان تقّيًا فاضاًل.
)3( عّده الّذهبيُّ يف كتاب الغدير: ح123، من شهَد ألمري املؤمنني  بحديث الغدير عند 

مناشدته.
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ينا، ثّم قام، فحمَد اهللَ تعاىل وَأثنى عليه،ثّم قال:يا  نادى: الّصالة. فخرجنا فصلَّ
-مولي، وأنا مول املؤمننَي، وأّن أول بكم  ا النّاس، أتعلموَن أّن اهللَ -عزَّ وجلَّ أيُّ
ُكنُْت  َمْن  يقول:  بيدَك،  آخٌذ  وهو  نعم،  قلنا:  مرارًا.  ذلك  يقوُل   ،أنفِسكم ِمْن 

.)1(ثالث مّرات ،ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه مولُه، َفَعلٌّ مولُه، اللَّ
)ت762#(، قال: أخرج ابن عقدة: حّدثنا حمّمد بن املفضل،  وأخرَجُه الّزيلعيُّ
، حّدثنا رجاء بن عبد اهلل، البّزار، حّدثنا حمّمد بن كثري، عن فطر وأيب  األشعريُّ

اجلارود، عن أيب الّطفيل...)2(، وَذَكَر احلديث.
بن عقدة يف كتاب  العّباس  أبو  َذَكَرُه  قال:  ابُن حجر )ت#852(،  وأخرَجُه 
املواالة، الذي مجع فيه طرق احلديث: َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه، فأخرج فيه 
، فقال: أنشد  من طريق حمّمد بن كثري عن فطر عن أيب الّطفيل، قال: كنّا عند عيلٍّ
 ، . فقام سبعة عرش رجاًل، منهم أبو قدامة األنصاريُّ اهللَ َمْن شهد يوم غدير خمٍّ

.)3(قال ذلك فشهُدوا أّن رسوَل اهلل
ابن  عنده  فهو  خزيمة،  حديث  وأّما  قال:  )ت#902(،  الّسخاويُّ  وأخرَجُه 
 ،)4(...عقدة من طريق حمّمد بن كثري، عن فطر وأيب اجلارود، كالمها عن أيب الّطفيل

وَذَكَر احلديث.
)ت :)#911عن ابن عقدة يف حديث الوالية، من طريق  وأخرَجُه الّسمهوديُّ

)1( ُأسد الغابة: 194/5، رقم6179.
)2( ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكّشاف: 239/2–240.

)3( اإلصابة: 216/6، رقم10403.
)4( استجالب ارتقاء الُغرف بحبِّ أقرباء الّرسول وذوي الرشف: ص100.
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حمّمد بن كثري، عن فطر، عن أيب الّطفيل ... :)1(، وَذَكَر احلديث.

)ت223هـ))2). 36– مو�شى بن اإ�شم�عيل، املنقريُّ

قال ابُن كثري الّدمشقيُّ )ت :)#774قال احلافظ أبو يعىل املوصيّل واحلسن بن 
سفيان: ثنا ُهْدبة، ثنا مّحاد بن سلمة، عن عيلِّ بن زيد وأيب هارون، عن عديِّ بن 
اء، قال كنّا مع رسوِل اهلليف حّجة الوداع، فلاّم أتينا عىل غدير  ثابت، عن الرَبَ
جامعة،  الّصالة  النّاس:  يف  وُنودَي  شجرتني،  اهللحتت  لرسوِل  ُكشح   ، خمٍّ
ودعا رسوُل اهللعليًَّا، وأخذ بيدِه، فأقاَمُه عْن يمينِِه، فقال:أَلْسُت أول بكليِّ 
ُهمَّ واِل َمْن  امرئ ِمْن نفسه؟، قاُلوا: بىل، فقال:فإنَّ هذا موَل َمْن أنا مولُه، اللَّ

.والُه، وعاِد َمْن عاداُه
فلقَيُه عمر بن اخلّطاب، فقال: هنيئًا لَك، أصبحَت وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن 

.)3(ومؤمنٍة
وقال-أيضًا-: ورواُه ابن جرير، عن أيب زرعة، عن موسى بن إسامعيل، عن 

.)4(مّحاد بن سلمة، عن عيلِّ بن زيد، وأيب هارون العبدّي

)1( جواهر العقدين: القسم الّثاين،80-82 )236( الّرابع.
مات  ثقٌة،  األثرم،  البصّي،  التبوذكّي،  سلمة،  أبو  املنقرّي،  إسامعيل،  بن  موسى  هو:   )2(
بالبصة سنة ثالث وعرشين ومائتني، وذكرُه ابن حّبان يف الّثقات، قسم َمْن روى عن أتباع 

الّتابعني: 507/5. وُينظر: هتذيب الكامل: 440/18، رقم6829.
)3( البداية والنّهاية: 229/5، حوادث سنة )#10(.
)4( البداية والنّهاية: 229/5، حوادث سنة )#10(.
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37– قي�س بن حف�س بن القعق�ع، الّدارميُّ )ت227هـ)))).

أبو  حّدثني  الجرّي(:  الامس  القرن  أعالم  )من  احلسكاّن  احلاكُم  قال 
 ، عيلٍّ بن  احلسن  حّدثنا  إسحاق)2(،  بن  عبداهلل  حّدثنا  إسحاق،  أيب  بن  زكريا 
ارع)4(، قال حّدثنا  الذَّ )ت290#()3(، قال: حّدثني حمّمد بن عبدالّرمحن،  العنزيِّ
قيس بن حفص، الّدارمّي، قال: حّدثني عيّل بن احلسني، أبو احلسن العبدّي)5(، 
 ، دعا النّاس إىل عيلٍّ عن أيب هارون العبدّي، عن أيب سعيد اخلدرّي: أّن النّبيَّ
َلُكْم  َأْكَمْلُت  اآلية:اْلَيْوَم  نزلْت هذه  يتفّرقا حّتى  ملْ  ثّم  فرفعهام،  بَضْبَعْيه،  فأخذ 
:6(، فقال رسوُل اهلل(ْساَلَم ِدينًا ِدينَُكْم َوَأْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

 

، ثّم  بيِّ برسالتي، والولية لعلٍّ يِن وإتاِم النيِّعمِة، ورضا الرَّ اهللُ أكُب عىل إكامل الديِّ
.)7(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه :قال للقوم

: واحلديث اختصُتُه. وقال احلسكاينُّ
)ت :)#722أنبأين الّشيخ تاج الّدين أبو طالب،  وقال شيُخ اإلسالم احلموئيُّ
الّدين،  برهان  اإلمام  أنبأنا  قال:  اخلازن،  اهلل،  عبيد  بن  عثامن  بن  أنجب  بن  عيّل 
أبو  خوارزم،  أخطب  اإلمام  أنبأنا  قال:  إجازًة،  زّي،  املطرَّ املكارم،  أيب  بن  نارص 
، قال: أخربين سّيد احلّفاظ فيام كتب إيّل  ، اخلوارزميُّ يُّ املؤّيد، موّفق بن أمحد، املكِّ

)1( تقّدمْت ترمجُتُه.

)2( تقّدمْت ترمجُتُه.

)3( تقّدمْت ترمجُتُه.
 .ارع )4( ورد يف فرائد الّسمطني، الباب الّثاين عرش، ح  :39حمّمد بن عبد اهلل الذَّ

)5( يف شواهد الّتنزيل، 157/1، ح212: عيلُّ بن احلسني، حّدثني أبو احلسن العبدّي.
)6( اآلية )3( من سورة املائدة.

)7( شواهد الّتنزيل: 157/1، ح212.
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مْن مهدان، أنبأنا الّرئيس أبو الفتح، عبدوس بن عبد اهلل بن عبدوس، اهلمدايّن، 
، أنبأنا  ، أنبأنا احلسن بن عليل، العنزيُّ كتابًة، أنبأنا عبد اهلل بن إسحاق، البغويُّ
أنبأنا قيس بن حفص، قال: حّدثني عيّل بن احلسن،  ارع،  الذَّ حمّمد بن عبد اهلل، 
)1(، عن أيب هارون العبدّي، عن أيب سعيد اخلدرّي...)2(، تقّدم احلديث  العبديُّ

يف رواية أيب هارون العبدّي، عن أيب سعيد اخلدرّي.

)ت)23هـ))3). 38– اإبراهيُم بن احلّج�ج بن زيد، اأبو اإ�شح�ق، ال�ّش�ميُّ

نا  امللك،  عبد  بن  احلسني  اهلل،  عبد  أبو  أخربنا   :)#571( عساكر  ابُن  قال 
احلّجاج،  بن  إبراهيم  نا  يعىل،  أبو  نا  املقرئ،  بن  بكر  أبو  نا  منصور،  بن  إبراهيم 
العبدّي، عن عدّي بن  نا مّحاد بن سلمة، عن عيلِّ بن زيد وأيب هارون  الّسامّي، 
إذا كنّا  أقبلنا مع رسوِل اهلليف حّجة الوداع، حّتى  اء، قال: ملا  الرَبَ ثابت، عن 
حتت شجرتني، فأخذ  للنّبيِّ الّصالة جامعة، وُكِسَح  فينا:  فنُودَي   ، بغدير خمٍّ
فقال   ،نفِسِه؟ ِمْن  مؤمٍن  بكليِّ  باملؤمننَي  أول  قال:أَلْسُت  ثّم   ، عيلٍّ بيد  النّبيُّ
هاتُكم؟، قاُلوا: بىل، فقال رسوُل اهلل :فإّن هذا  أحُدمها:أَلْيَسْت أزواِجي أمَّ
ُهّم واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه. قال: لقَيه عمر بعد ذلك،  مول َمْن أَنا مولُه، اللَّ

.)4(فقال: هنيئًا لك يابن أيب طالٍب، أصبحَت وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة

)1( يف شواهد الّتنزيل، 157/1، ح212: عيلُّ بن احلسني، حّدثني، أبو احلسن العبدّي.
)2( فرائد الّسمطني: 72/1، ح39.

ابن  وذكرُه  البصّي،  إسحاق،  أبو  النّاجّي،  الّسامّي،  زيد،  بن  احلّجاج  بن  إبراهيم  )3( هو: 
حّبان يف الّثقات، قائاًل: مات سنة إحدى وثالثني ومائتني، أو سنة اثنتني. وقيل: سنة ثالث 

وثالثني. ُينظر: هتذيب الكامل: 337/1، رقم157.
)4( تأريخ دمشق: 168/45.
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بن  حمّمد  الّدين،  وحيد  اهُد  الزَّ اإلماُم  أخربنا  )ت#722()1):  اجلوينيُّ  وقال 
مجادى  يف   )2(آباد بـبحر  عليه  بقراءيت   ، اجلوينيُّ يزيد،  أيب  بن  بكر  أيب  بن  حمّمد 
الّدين، حمّمد بن أيب  أنبأنا اإلمام ساج  قال:  األوىل سنة ثالث وسّتني وسّتامئة، 
الفتوح، اليعقويّب، سامعًا، قال: أنبأنا والدي اإلمام فخر الّدين، أبوالفتوح بن أيب 
عبد اهلل، حمّمد بن عمر بن يعقوب، قال: أنبأنا الّشيخ اإلمام حمّمد بن عيّل، الفضل 

الفارسا.
حممود،  بن  املرتىض  ين  الدِّ فخر  األطهر،  اإلمام  الّسّيد  وأخربين  حيلولة: 
احلسينّي، اآلرشّي، إجازًة، يف سنة إحدى وسبعني وسّتامئة، بروايته عن والده، 
قال:  القزوينّي،  حيدر  بن  اهلل  عبد  القاسم،  أبو  ين،  الدِّ جمد  اإلمام  أخربين  قال: 
نّة، أبو عبد اهلل، حمّمد بن محويه بن حمّمد اجلوينّي، قّدس اهلل روحه،  أنبأنا مجال السُّ
قال: أنبأنا مجال اإلسالم، أبو املحاسن، عيّل بن شيخ اإلسالم، الفضل بن حمّمد، 
حمّمد،  بن  الفضل  أبوعيّل،  الّدين،  صدر  اإلسالم  شيخ  أنبأنا  قال:  الفاريدّي، 
املشار  وقته  شيخ  عيّل،  بن  اهلل  عبد  القاسم،  أبو  اإلمام  قال:أنبأنا   ،الفاريدّي
إليه يف الّطريقة، ومقّدم أهل اإلسالم يف الرّشيعة، قال: أنبأنا أبو احلسن، عيّل بن 
حمّمد بن بندار، القزوينّي، بمّكة،حّدثنا عيّل بن عمر بن حمّمد احلريي قراءة عليه، 
حّدثنا حمّمد بن عبيدة القايض،حّدثنا إبراهيم بن احلّجاج، حّدثنا مّحاد، عن عيلِّ بن 
زيد وأيب هارون العبدّي...)3(، وَذَكَر احلديث املتقّدم يف رواية عيلِّ بن زيد وأيب 

هارون العبدّي.

)1( هو: إبراهيم بن حمّمد بن املؤّيد، احلموئّي، اجلوينّي.
.خري آباد 44مطني: 77/1، ح )2( يف فرائد السِّ

)3( فرائد الّسمطني: 64، ح30، الباب الّتاسع.
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39- ُهْدبُة بن خ�لد بن الأ�شود بن ُهْدبة، القي�شيُّ )ت235هـ)))).

َنا  َثنَا محَّاُد ْبُن َسَلَمَة)3(، َأْخرَبَ اُن)2(، َحدَّ َثنَا َعفَّ قال أحُد بن حنبل)ت :)#241َحدَّ
ِاِء ْبِن َعاِزٍب، َقاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل اهلل َعيِلُّ ْبُن َزْيٍد، َعْن َعِديِّ ْبِن َثابٍِت، َعِن اْلرَبَ

 

 ِاهلل لَِرُسوِل  َوُكِسَح  َجاِمَعٌة،  اَلُة  الصَّ فِينَا:  َفنُوِدَي   ، ُخمٍّ بَِغِديِر  َفنََزْلنَا  َسَفر،ٍ  يِف 
َأَلْسُتْم  َفَقاَل:  َعنُْه،  َتَعاىَل  َعيِلٍّ َريِضَ اهللُ  بَِيِد  َوَأَخَذ  الظُّْهَر،  َفَصىلَّ   ، َت َشَجَرَتنْيِ حَتْ
َتْعَلُموَن َأنيِّ َأْوَل بِامْلُْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهْم؟، َقاُلوا: َبىَل، َقاَل:َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنيِّ َأْوَل 
، َفَقاَل: َمْن ُكنُْت َمْوَلُه،  بُِكليِّ ُمْؤِمٍن ِمْن َنْفِسِه؟، َقاُلوا: َبىَل، َقاَل: َفَأَخَذ بَِيِد َعيِلٍّ

.ُهمَّ َواِل َمْن َواَلُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُه َفَعِلٌّ َمْوَلُه، اللَّ
َوَأْمَسْيَت  َأْصَبْحَت  َطالٍِب،  َأيِب  َياْبَن  َهنِيئًا  َفَقاَل:  َذلَِك،  َبْعَد  ُعَمُر  َفَلِقَيُه  َقاَل: 

.)4(َمْوىَل ُكلِّ ُمْؤِمٍن َوُمْؤِمنٍَة
َثنَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعيِلِّ ْبِن َزْيٍد،  َثنَا ُهْدَبُة ْبُن َخالٍِد، َحدَّ وَقاَل-أيضًا-: َحدَّ

.)5(َنْحَوُه ، اِء ْبِن َعاِزٍب، َعْن النَّبِيِّ َعْن َعِديِّ ْبِن َثابٍِت، َعِن اْلرَبَ
أبو  أنا  الباقي،  أبو بكر، حمّمد بن عبد  أخربنا  ابُن عساكر)ت#571(:  وقال 
قراءًة عليه، وأنا حارض،  الباقاليّن،  املقرئ،  بن عيسى،  إبراهيم  بن  احلسن، عيّل 
نا أبو بكر بن مالك، إمالًء، نا الفضل)6(بن صالح، اهلاشمّي، نا ُهْدبة بن خالد، 

)1(تقّدمْت ترمجُتُه.
)2( تقّدمْت ترمجُتُه.
)3( تقّدمْت ترمجُتُه.

)4( املسند: 185/14، رقم18391، والّطبعة القديمة: 281/4.
)5( املصدر الّسابق: 186/14، رقم18391.

خالد،  بن  ُهْدبة  ترمجة   ،226/19 الكامل:  هتذيب  من  أثبتناه  وما  بياٌض،  املطبوِع  يف   )6(
البصّي.
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وأيب  ثابت  بن  عدّي  عن  ُجدعان،  بن  زيد  بن  عيّل  عن  سلمة،  بن  مّحاد  حّدثني 
اء بن عازب، قال: كنّا مع رسوِل اهلليف حّجة الوداع،  هارون العبدّي، عن الرَبَ
فُكِسَح لرسول اهللحتت شجرتني، وُنودَي يف النّاس: إّن الّصالَة جامعٌة، فدعا 
 ،أنفِسهم؟ ِمن  باملؤمننَي  أول  فقال:أَلْسُت  يمينه،  عن  فأقامه  بيده،  وأخذ  علّيًا 
قاُلوا: بىل، قال:أَلْسُت أول بكليِّ مؤمٍن ِمْن نفِسِه؟، قاُلوا: بىل، ويف أحد احلديثنِي 
ُهمَّ واِل َمْن  أَلْيَس أزواِجي أّمهاتُكم؟، قاُلوا: بىل، قال: هذا ويلٌّ وأنا مولُه، اللَّ
، أصبحَت موالَي وموىل  والُه، وعاِد َمْن عاداُه. فقاَل له عمر: هنيئًا لك يا عيلُّ

.)1(كلِّ مؤمٍن
وقال-أيضًا-: أخربناُه أبو حمّمد، هبة اهلل بن سهل، أنا أبو عثامن البحريّي، أنا 
أبو عمرو بن محدان، أنا أبو العّباس، احلسن بن سفيان، نا ُهْدبة، نا مّحاد بن سلمة، 
اء بن عازب، قال:  عن عيلِّ بن زيد وأيب هارون العبدّي، عن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ
فُكِسح لرسوِل اهلل ،  أقبلنا عىل رسوِل اهلليف حّجة الوداع، حّتى أتينا غدير خمٍّ

ِمْن  باملؤمننَي  أول  فقال:أَلْسُت  طالٍب،  أيب  بن  عيلِّ  بيد  فأخذ  شجرتني،  حتت 
أنفِسهم؟، قاُلوا: بىل، قال:أَلْسُت أول بكليِّ مؤمٍن ِمْن نفِسِه؟، قاُلوا: بىل، ويف 
أنا  َمْن  مول  قال:فهذا  قاُلوا:بىل،   ،أّمهاتُكم؟ أزواِجي  أَلْيَس  احلديثني،  أحد 
هنيئًا لك  فقال:   .َمْن عاداُه َمْن والُه، وعاِد  ُهمَّ وايل  اللَّ مواليه،  أو مول  مواليه، 

.)2(يابَن أيب طالٍب، أصبحَت وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة
بن  إبراهيم  عىل  قرئ  قالْت:  العلوّية،  املجتبى  أّم  أخربتنا  وقال-أيضًا-: 
منصور، أنا أبو بكر بن املقرئ، أنا أبو يعىل، نا ُهْدبة بن خالد، نا مّحاد -يعني ابن 

)1( تأريخ دمشق: 167/45، رقم9396.

)2( تأريخ دمشق: 167/45، رقم9397.
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اء. سلمة- عن عيلِّ بن زيد، عن عديِّ بن ثابت عن الرَبَ
قال:كنّا مع  اء،  الرَبَ ثابت، عن  بن  أيب هارون، عن عدّي  مّحاد، عن  ونا  قال: 
، ُكِسح لرسوِل اهللحتت  رسوِل اهلليف حّجة الوداع، فلاّم أتينا عىل غدير خمٍّ
شجرتني، وُنودَي يف النّاس: الّصالُة جامعٌة، ودعا رسوُل اهللعلّيًا وأخذ بيده، 
فأقامه عن يمينه، فقال:أَلْسُت أول بكليِّ مؤمٍن ِمن نفِسِه؟، قاُلوا: بىل، ويف أحد 
هاتُكم؟، قاُلوا: بىل، قال:فهذا مول َمْن أَنا مواليه،  احلديثني: أَلْيَس أزواِجي أمَّ
ُهّم وايل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه، فقال: هنيئًا لك يابَن أيب  اللَّ أو مول مواليه، 

.)1(طالٍب، أصبحَت وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة
وقاَل ابُن كثري الّدمشقيُّ )ت :)#774قال احلافظ أبو يعىل املوصيّل واحلسن 
بن سفيان: ثنا ُهْدبة، ثنا مّحاد بن سلمة، عن عيّل بن زيد وأيب هارون، عن عديِّ بن 
اء، قال: كنّا مع رسوِل اهلليف حّجة الوداع، فلاّم أتينا عىل غدير  ثابت، عن الرَبَ
جامعٌة،  الّصالُة  النّاس:  يف  وُنودي  شجرتني،  اهللحتت  لرسوِل  ُكشح   ، خمٍّ
ودعا رسوُل اهللعلّيًا، وأخذ بيدِه، فأقاَمُه عن يمينه، فقال:أَلْسُت أول بكليِّ 
ُهمَّ واِل َمْن  امرئ ِمْن نفِسِه؟، قاُلوا: بىل، فقال:فإّن هذا مول َمْن أنا مولُه، اللَّ

.والُه، وعاِد َمْن عاداُه
فلقَيُه عمر بن اخلّطاب، فقال: هنيئًا لك، أصبحَت وأمسيَت موىل كلِّ مؤمٍن 

.)2(ومؤمنٍة
ُهْدبة،  ثنا  قاال:  مسنديام  يف  يعىل  وأبو  سفيان  بن  احلسن   : هبيُّ الذَّ وقال 
ثنامّحاد بن سلمة، عن عيّل بن زيد وأيب هارون... مّر احلديث يف رواية أيب هارون 

)1( تأريخ دمشق: 168/45، رقم9398.
)2( البداية والنّهاية: 229/5.
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العبدّي)1(.

)ت235هـ))2). 40– عبيُد اهلِل بن عمر بن مي�شرة، اأبو �شعيد، القواريريُّ

ْبُن  ُيوُنُس  َثنَا  َحدَّ  ، اْلَقَواِريِريُّ ُعَمَر  ْبُن  اهللِ  ُعَبْيُد  َثنِي  َحدَّ بن حنبل:  أمحُد  قال 
  مْحَِن ْبِن َأيِب َلْيىَل، َقاَل: َشِهْدُت َعِلّيًا َثنَا َيِزيُد ْبُن َأيِب ِزَياٍد، َعْن َعْبِد الرَّ َأْرَقَم، َحدَّ
 : َغِديِر ُخمٍّ َيْوَم  َيُقوُل   َِمْن َسِمَع َرُسوَل اهلل َأْنُشُد اهللَ  النَّاَس:  َينُْشُد  َحَبِة  الرَّ يِف 
مْحَِن: َفَقاَم اْثنَا َعرَشَ َبْدِرّيًا،  َمْن ُكنُْت َمْوَلُه، َفَعِلٌّ َمْوَلُه ملَّا َقاَم َفَشِهَد، َقاَل َعْبُد الرَّ
 : ا َسِمْعنَا َرُسوَل اهللِ َيُقوُل َيْوَم َغِديِر ُخمٍّ َكَأينِّ َأْنُظُر إىَِل َأَحِدِهْم، َفَقاُلوا: َنْشَهُد َأنَّ
َهاُتُْم؟، َفُقْلنَا: َبىَل َيا َرُسوَل اهللِ،  َأَلْسُت َأْوَل بِامْلُْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهْم َوَأْزَواِجي ُأمَّ

.)3(ُهمَّ َواِل َمْن َواَلُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُه َقاَل: َفَمْن ُكنُْت َمْوَلُه، َفَعِلٌّ َمْوَلُه، اللَّ
ثنا   ، القواريريُّ ثنا  املثنّى،  بن  عيّل  بن  أمحد  ثنا  ابُن عدييِّ )ت#365(:  وقال 
احلديث  وَذَكَر  اهلل...  عبد  بن  مطرف  عن  الّرشك،  يزيد  ثنا  سليامن،  بن  جعفر 

.)4(املتقّدم يف رواية عمران بن حصني
وقال ابُن األثري: أنبأنا أبو الفضل بن أيب عبد اهلل، الفقيه، بإسناده إىل أيب يعىل 
، حّدثنا يونس بن أرقم، حّدثنا يزيد بن أيب زياد،  أمحد بن عيّل، أنبأنا القواريريُّ
عن عبد الّرمحن بن أيب ليىل...)5(، وَذَكَر احلديث املتقّدم يف رواية يونس بن أرقم.

)1( رسالة طرق حديث َمْن ُكنُْت مولُه: ص88.
، نزيل بغداد،  ، البصيُّ )2( هو: عبيُد اهلل بن عمر بن ميرسة، اجلشمّي، أبو سعيد، القواريريُّ

ثقة، مات سنة مخس وثالثني ومائتني. ُينظر: هتذيب الكامل: 250/12، رقم4253.
)3( املسند: 22/2، ح961، والّطبعة القديمة: 119/1.

)4( الكامل، البن عدّي: 380/2، ترمجة جعفر بن سليامن.
)5( ُأسد الغابة: 406/3.
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، اأبو احل�شن)ت246هـ)))). )4- هالل بن ب�شر بن حمبوب، املزينُّ

أخربين هالل بن برش، قال: حّدثنا حمّمد بن خالد  )ت#303(:  قال النّسائيُّ
-وهو ابن عثمة-، قال: حّدثنا موسى بن يعقوب)2(، قال: حّدثنا مهاجر بن مسامر 
ت150#()3(، عن عائشة بنت سعد، قالْت: سمعُت أيب يقول: سمعُت رسوَل اهلل( 
ا  أيُّ يا  قال:  ثمَّ  عليه،  وأثنى  اهلل  فحمد  فخطب،   ، عيلٍّ بيد  وأخذ  اجلُْحفة،  يوَم 
، فرفعها، وقال:  النّاس، إّن وليُّكم، قاُلوا: صدقَت يا رسوَل اهلل، ثّم أخذ بيِد عيلٍّ

.)4(هذا ولييِّي، واملؤديِّي عنّي، وإنَّ اهللَ مواٍل مَلْن والُه، وُمعاٍد َمْن عاداُه

42– اأحمُد بُن عثم�ن بن اأبي عثم�ن، اأبو اجلوزاء)ت246هـ))5).

، أبو اجلوزاء، قال: أخربنا ابن  : أخربنا أمحد بن عثامن، البصيُّ قال النّسائيُّ
عثمة)6(، قال: حّدثنا موسى بن يعقوب، عن املهاجر بن املسامر، عن عائشة بنت 
وأثنى  اهلل  فحمد  فخطب،   ، عيلٍّ بيِد   اهلل رسوُل  أخذ  قال:  سعد،  عن  سعد، 

، األحدب. قال املّزّي  ، أبو احلسن، البصيُّ )1( هو: هالل بن برش بن حمبوب بن هالل، املزينُّ
يف هتذيبه، 314/19، رقم7205: روى عن حمّمد بن خالد بن عثمة، مات سنة )#246(. 

وذكرُه ابن حّبان يف الّثقات، قسم َمْن روى عن أتباع الّتابعني: 575/5.
 ، ، األسديُّ ، القريشُّ )2( هو: موسى بن يعقوب بن عبد اهلل بن وهب بن زمعة، أبو حمّمد، املدينُّ
، ثقٌة، مات يف آخر خالفة أيب جعفر املنصور. ُينظر: هتذيب الكامل: 522/18، رقم  الّزمعيُّ

 .6909
)3( تقّدمْت ترمجُتُه.

 :نن الكربى: 107/5، ح8397، وص134، ح8480، وخصائص أمري املؤمنني )4( السُّ
ص32، ح8، وص114، ح95.

)5( تقّدمْت ترمجُتُه.
. مّرت ترمجُتُه. )6( هو: حمّمد بن خالد بن عثمة، البصيُّ
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يا  صدقَت  نعم،  قاُلوا:   ،أنفِسُكم؟ ِمْن  بكم  أول  أّن  تعلُموا  قال:أملْ  ثّم  عليه، 
، فرفعها، فقال: َمْن ُكنُْت وليَُّه، فهذا وليُّه، وإنَّ اهللَ  رسوَل اهلل، ثمَّ أخذ بيد عيلٍّ

.)1(واإلسناد صحيٌح، رجاُلُه كلُّهم ثقاٌت .َلُيوايل َمْن والُه، وُيعاِدي َمْن عاداُه
وقال ابُن كثري )ت :)#774قال ابُن جرير، ثنا أمحد بن عثامن، أبو اجلوزاء، 
، وهو صدوٌق، حّدثني  ثنا حمّمد بن خالد بن عثمة، ثنا موسى بن يعقوب، الّزمعيُّ
احلديث  وَذَكَر   ،)2(...أباها سمعُت  سعد:  بنت  عائشة  عن  مسامر،  بن  مهاجر 

املتقّدم.
.)3(وهذا حديٌث حسٌن غريٌب : وقال: قال شيخنا الّذهبيُّ

)ت250هـ))4). غري ، اأبو عمرو، اجله�شميُّ 43– ن�شُر بن علّي بن ن�شر، ال�شّ

وقال أب بكر بن أب عاصم، الّشيبانُّ )ت :)#287حّدثنا نص بن عيّل، حّدثنا 
عبد األعىل )ت189#()5(، عن عوف )ت146#()6(، عن ميمون أيب عبد اهلل، عن 

.)7(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه :زيد بن أرقم، قال: قال رسوُل اهلل
)ت303#(، قال: أخربين زكرّيا بن حييى، قال: حّدثنا نص  وأخرجه النّسائيُّ
ابن عيّل، قال: أخربنا عبد اهلل بن داوود، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه: أّن 

نن الكربى: 134/5، ح8480. )1( خصائص أمري املؤمنني : ص114، ح95، والسُّ
)2( البداية والنّهاية: 232/5، حوادث سنة )#10(.
)3( البداية والنّهاية: 232/5، حوادث سنة )#10(.

)4( تقّدمْت ترمجُتُه.

)5( تقّدمْت ترمجُتُه.
. تقّدمْت ترمجُتُه. ، أبو سهل البصيُّ )6( هو: عوف بن أيب مجيلة، العبديُّ

)7( الّسنّة: 591، ح1362، 907/2، ح1396.
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.)1(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه:ِسعدًا، قال: قال رسوُل اهلل
أبو  أنا  إبراهيم،  بن  حمّمد  سهل،  أبو  أخربنا  )ت#571(:  عساكر  ابُن  وقال 
، أنا أبو القاسم، جعفر بن عبد اهلل بن يعقوب، نا حمّمد بن هارون،  الفضل، الّرازيُّ
نا نص بن عيّل، نا أبو أمحد، نا ابن أيب غنية، عن احلكم، عن سعيد بن جبري، عن ابن 

.)2(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه :عّباس، عن ُبريدة، قال: قال رسوُل اهلل

44– حمّمُد بن يحيى بن عبد الكرمي، اأبو عبد اهلل، الأزديُّ )ت252هـ))3).

قال ابُن أب عاصم: ثنا حمّمد بن حييى، ثنا عبد اهلل بن داوود )4(، ثنا عبد الواحد 
ه، قال: َذَكر ُبريدة أّن معاوية مّلا قدم نزل بذي ُطوى،  ابن أيمن، عن أبيه، عن جدِّ
فجاء سعد، فأقعده عىل سيره، فقال سعد: قال رسوُل اهلل :َمْن ُكنُْت مولُه، 

.)5(َفَعلٌّ مولُه
بن  حمّمد  ثنا   ، العمريُّ اهلل،  عبد  بن  حمّمد  أنبأ  )ت#405(:  احلاكُم  وقاَل 
أيب  ابن  ثنا  نعيم،  أبو  ثنا  قاُلوا:  يوسف،  بن  وأمحد  حييى،  بن  حمّمد  ثنا  إسحاق، 
 ،ُبريدة األسلمّي غنية، عن احلكم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عّباس، عن 
 ،ِاليمن، فرأيُت منه جفوًة، فقدمُت عىل رسوِل اهلل قال: غزوُت مع عيلٍّ إىل 
، فقال: يا بريدُة، أَلْسُت  ُ فذكرُت عليًَّا فتنّقصُتُه، فرأيُت وجَه رسوِل اهللِ يتغريَّ
أول باملؤمننَي ِمْن أنفِسهم؟، قلُت: بىل يا رسوَل اهلل، فقال:َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ 

نن الكربى: 131/5، ح8468. )1( خصائص أمري املؤمنني: ص99، ح83، ويف السُّ
)2( تأريخ دمشق: 143/45، ح9314.

)3(تقّدمْت ترمجُتُه.
)4( تقّدمْت ترمجُتُه.

)5( الّسنّة: ح1156.
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مولُه...، وَذَكر احلديث)1(، وقال: هذا حديٌث صحيٌح عىل رشط مسلم، ومْل 
.)2(خُيرجاُه

وقال ابُن عساكر )ت :)#571أخربنا أبو بكر وجيه بن طاهر، أنا أبو حامد 
األزهرّي، أنا أبو حمّمد املخلدّي، أنا املؤّمل بن احلسن بن عيسى، نا حمّمد بن حييى،نا 
أبو ُنعيم،نا ابن أيب غنية، عن احلكم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، عن ُبريدة، 
،اليمن، فرأيُت منه جفوًة، فقدمُت عىل رسوِل اهلل  قال: غزوُت مع عيلٍّ إىل 

فذكرُت علّيًا فتنّقصُتُه، فرأيُت وجَه رسوِل اهلليتغرّي، فقال:يا ُبريدُة، أَلْسُت 
ُكنُْت مولُه،  فقال:َمْن  اهلل،  يا رسوَل  بىل  فقلُت:   ،أنفِسهم؟ ِمْن  باملؤمننَي  أول 

.)3(َفَعلٌّ مولُه

45–حمّمُد بن ب�ّش�ر بن عثم�ن بن داوود، اأبو بكر، ُبندار)ت252هـ))4).

َجْعَفٍر،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ اٍر،  َبشَّ ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ )ت#279(:  الرّتمذيُّ  قال 
َة  حْيَ ُث َعْن َأبِى َسِ َفْيِل حُيَدِّ َثنَا ُشْعَبُة، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا الطُّ َحدَّ

.َمْن ُكنُْت َمْولَُه، َفَعِلٌّ َمْولَُه :َقاَل ، َأْو َزْيِد ْبِن َأْرَقَم، َشكَّ ُشْعَبُة، َعِن النَّبِيِّ
َهَذا  ُشْعَبُة  َرَوى  َوَقْد  َغِريٌب.  َصِحيٌح  َحَسٌن  َحِديٌث  َهَذا  ِعيَسى:  َأُبو  َقاَل 

)1( املستدرك: 119/3، رقم4578.

)2( املستدرك: 119/3، رقم4578.
. 3( تأريخ دمشق: 142/45، رقم9311. ترمجة أمري املؤمنني عيلِّ بن أيب طالٍب(

، ثقٌة،  ، ُبندار، البصيُّ )4( هو: حمّمد بن بّشار بن عثامن بن داوود بن كيسان، أبو بكر، العبديُّ
وكان حائكًا، ولد سنة )167#(، ومات سنة )252#(. ُينظر: هتذيب الكامل: 132/16، رقم 

.5673
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.)1( احْلَِديَث َعْن َمْيُموٍن َأبِى َعْبِد اهللِ َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم َعِن النَّبِيِّ

46– حمّمُد بن املثّنى بن عبيد، املعروف ب�لّزمن)ت252هـ))2).

وقال ابُن أب عاصم )ت :)#287حّدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، نا الفضل بن 
دكني، عن ابن أيب غنيَّة، عن سعيد بن جبري، عن ابن عّباس، عن ُبريدة، قال: 
، ذكرُت   إىل اليمن، فرأيُت منه جفوًة، فلاّم قدمُت عىل النّبيِّ مررُت مع عيلٍّ
ِمْن  ، فقال:أَلْسُت أول باملؤمننَي  علّيًا فتنّقصُتُه، فجعل وجُه رسوِل اهلليتغريَّ

.)3(َمْن ُكنُْت َمْولَُه، َفَعِلٌّ َمْولَُه:قلُت: بىل يا رسوَل اهلل، قال ،أنفِسهم؟
أيب  بن  امللك  عبد  نا  أمحد)4(،  أبو  نا  املثنّى،  بن  حمّمد  حّدثنا  وقال-أيضًا-: 
 ، غنية، عن احلكم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عّباس، عن ُبريدة، عن النّبيِّ

: 591/5، ح3713. )1( سنن الرّتمذيُّ
احلافظ  البصّي،  موسى  أبو  العنزّي،  دينار،  بن  قيس  بن  عبيد  بن  املثنّى  بن  حمّمد  هو:   )2(
بكر  أبو  وقال  حّبان،  وابن  معني،  ابن  وّثقه  الّزبريّي،  أمحد،  أيب  عن  روى  بالّزمن،  املعروف 
اخلطيب: كان صدوقًا، ورعًا، فاضاًل، عاقاًل، ماَت بالبصة سنة اثنتني ومخسني ومائتني. ُينظر 
، منهم: أسباط  الّصادق  هتذيب الكامل: 189/17، رقم 6168. وروى عن أصحاب 
ابن حمّمد بن عمرو القريّش، موالهم الكويّف. رجال الطويّس: 166، رقم 1916، وحفص 
أصحاب  من  تارًة  رجاله  يف  الطويّس  عّده  الكويّف،  القايض،  عمر،  أبو  طلق،  بن  غياث  ابن 
أصحاب  من  وأخرى   . عاّميٌّ غياث  بن  حفص  قائاًل:   ،1371 رقم   ،133  :الباقر

الّصادق: 118، رقم 2318، وثالثة من أصحاب الكاظم: 335، رقم 4985.
)3( اآلحاد واملثاين: 417/6، رقم2085.

 ، ، الكويفُّ ، أبو أمحد، الّزبرييُّ )4( هو: حمّمد بن عبد اهلل بن الّزبري بن عمر بن درهم، األسلميُّ
ثالث  سنة  باألهواز  مات  يتشيَّع،  وكان  ثقٌة،  كويفٌّ   : العجيلٌّ وقال  ثقٌة،  معني:  بن  حييى  قال 

ومائتني. ُينظر: هتذيب الكامل: 417/16.
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.)1(نحوه

)262هـ))2). 47– ُعمر بن �شّبة، اأبو زيد، الّنمرييُّ

قال احلافظ أبو نعيم)ت#430(: حّدثنا عمر بن حمّمد بن الرّسّي)ت#378(، 
حّدثنا عبد اهلل بن أيب داوود، قاال: حّدثنا عمر بن شّبة، حّدثني عيسى بن عبد اهلل 
ابن حمّمد بن عمر بن عيّل بن أيب طالٍب، قال: حّدثني يزيد بن عمر بن مورق، 
يل:  فقال  إليه،  مُت  فتقدَّ النّاس،  ُيعطي  العزيز  عبد  بن  وعمر  بالّشام  كنُت  قال: 
مّن أنَت؟ قلُت: ِمْن قريش، قال: ِمن أيِّ قريٍش؟ قلُت: ِمْن بني هاشم، قال: ِمْن 
، فقال: ِمْن أيِّ بني هاشم؟ قلُت: موىل عيّل، قال:  أيِّ بني هاشم؟ قال: فسكتُّ
، قال: وضع يَدُه عىل صدري، وقال: وأنا واهللِ موىل عيّل بن أيب  ؟ فسكتُّ ِمْن عيلٍّ
َمْن  يقول:    النّبيَّ سِمُعوا  أهّنم  عّدٌة  ثني  حدَّ قال:  ثمَّ  وجَهُه،  اهللُ  كّرم  طالب 
أو  مائة،  قال:  أمثاله؟  ُتعطي  كم،  مزاحم  يا  قال:  ثمَّ   ،َمْولَُه َفَعِلٌّ  َمْولَُه،  ُكنُْت 
مائتي درهم، قال: أعطِِه مخسنَي دينارًا. وقال ابن أيب داوود: سّتنَي دينارًا لواليتِِه 

.)3(عيلَّ بن أيب طالٍب

)1( اآلحاد واملثاين: 417/6، رقم2085. 
، نزيل  ، األخباريُّ ، النّحويُّ ، البصيُّ )2( هو: عمر بن َشبَّة بن عبيدة بن زيد، أبو زيد، النّمرييُّ
بغداد، ثقٌة، صاحب أدب وشعر وأخبار، له تصانيف كثرية، ونزل آخر عمره ّس َمن رأى، 
الّتسعنَي، وكان مولده سنة )#173(،  قْد جاوز  اثنتني وسّتني ومائتني، وكان  وتويّف هبا سنة 

وُذِكر أّن اسم أبيه زيد، ولقبه شّبة. ُينظر: هتذيب الكامل: 89/14، رقم4839.
)3( حلية األولياء: 310/5، ترمجة عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز.
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)ت 276هـ)))). 48 –عبُد امللك بن حمّمد بن عبد اهلل، اأبو قالبة، الّرق��شيُّ

بن  أمحد  بن  أبو احلسني، حمّمد  حّدثنا  النّيسابوريُّ )ت#405(:  احلاكُم  قال 
ثنا حييى بن   ، الّرقايشُّ امللك بن حمّمد،  أبو قالبة، عبد  ثنا  ببغداد،   ، متيم، احلنظيلُّ
مّحاد، قال: وحّدثني أبو بكر، حمّمد بن بالويه، وأبو بكر، أمحد بن جعفر، البّزار، 
قاال: ثنا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، حّدثني أيب، ثنا حييى بن مّحاد، وثنا أبو نص، 
، ثنا خلف  أمحد بن سهل، الفقيه، ببخارى، ثنا صالح بن حمّمد، احلافظ، البغداديُّ
، ثنا حييى بن مّحاد، ثنا أبو َعوانة عن سليامن األعمش، قال: ثنا  ابن سامل، املخرميُّ
حبيب بن أيب ثابت، عن أيب الّطفيل، عن زيد بن أرقم ...)2(، وَذَكَر احلديث 

الذي مّر يف رواية حييى بن مّحاد.

)ت290هـ))3). 49– احل�شُن بُن عليل بن احُل�شني، اأبو علّي، العنزيُّ

احلّفاظ،  سّيد  أخربين  )ت#568(:  الوارزميُّ  الطباء  أخطُب  قال 
، فيام كتب إيلَّ من مهدان،  أبومنصور، شهردار بن شريويه بن شهردار، الّديلميُّ
أخربنا  كتابًة،   ، اهلمداينُّ عبدوس،  بن  عبداهلل  بن  عبدوس  أبوالفتح،  أخربنا 
بن  أبوبكر  احلافظ  أخربين  بأصبهان،  اجلعفرّي،  بن  املفّضل  أبوطالب،  الرّشيف 
حّدثني   ، البغويُّ إسحاق،  بن  عبداهلل  حّدثني  ي،  جدِّ حّدثني  إجازًة،  مردويه، 
بن  قيس  حّدثنا  ارع،  الذَّ عبدالّرمحان  بن  حمّمد  حّدثنا   ، العنزيُّ عليل،  بن  احلسن 

)1( هو: عبد امللك بن حمّمد بن عبد اهلل بن حمّمد بن عبد امللك، أبو قالبة، الّرقايشُّ الرّضير، 
، انتقل إىل بغداد، وسكنها إىل حني وفاته، ثقٌة، مات سنة ستٍّ وسبعني ومائتني. ُينظر:  البصيُّ

هتذيب الكامل: 89/12، رقم4138.
)2( املستدرك عىل الّصحيحني: 118/3، ح4576.

)3( تقّدمْت ترمجُتُه.
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، عن  ، عن أيب هارون العبديُّ حفص، حّدثني عيّل بن احلسن، أبواحلسن، العبديُّ
...)1(، وَذَكَر احلديَث املتقّدم يف رواية أيب هارون العبدّي. أيب سعيد اخلدريُّ

ار)292هـ))2). 50– اأحمُد بن عمرو بن عبد اخل�لق، اأبو بكر، البزَّ

َثنَا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى، َقاَل: ثنا ُعَبْيُد اهللِ ْبُن ُموَسى، َعْن  ار: َحدَّ قال أبو بكر البزَّ
، َوَعْن َسِعيِد ْبِن َوْهٍب، َوَعْن  فِْطِر ْبِن َخِليَفَة، َعْن َأيِب إِْسَحاَق، َعْن َعْمٍرو ِذي َمرَّ
 ،ِاهلل َرُسوَل  َسِمَع  َرُجاًل  َنَشْدُت اهللَ  َيُقوُل:  َعِلّيًا،  َسِمْعنا  َقاُلوا:  ُيَثْيٍع،  ْبِن  َزْيِد 
 ،َِيُقوُل َيْوَم َغِديِر ُخمٍّ ملَّا َقاَم، َفَقاَم إَِلْيِه َثالَثَة َعرَشَ َرُجاًل، َفَشِهُدوا َأنَّ َرُسوَل اهلل
َقاَل: َأَلْسُت َأْوَل بِاملْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهْم؟، َقاُلوا: َبىَل َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: َفَأَخَذ بَِيِد 
ُهمَّ َواِل َمْن َوالُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُه،  ، َفَقاَل: َمْن ُكنُْت َمْولُه، َفَهَذا َمْولُه، اللَّ َعيِلٍّ

.)3(ُه، َواْخُذْل َمْن َخَذَلُه َوَأِحبَّ َمْن َأَحبَُّه، َوَأْبِغْض َمْن َأْبَغَضُه، َواْنُصْ َمْن َنَصَ
إِْساَمِعيَل،  ْبُن  َمالُِك  َثنَا  َحدَّ َقاَل:  ُموَسى،  ْبُن  ُيوُسُف  َثنَا  َحدَّ وقال-أيضًا-: 
َثنِي َجْعَفٌر األمَْحَُر )ت175#()4(، َعْن َيِزيَد ْبِن َأيِب ِزَياٍد، َوَعْن ُمْسِلِم ْبِن  َقاَل: َحدَّ
مْحَِن ْبُن َأيِب َلْيىَل، َقاَل: َسِمْعُت َعِلّيًا َينُْشُد النَّاَس، َيُقوُل:  َثنَا َعْبُد الرَّ َسامِلٍ، َقاال: َحدَّ

)1( املناقب: ص135، ح152.
 ، البصيُّ ار،  البزَّ بكر،  أبو  اهلل،  عبيد  بن  جاّلد  بن  اخلالق  عبد  بن  عمرو  بن  أمحد  هو:   )2(
للّسمعايّن:  األنساب،  ومائتني.ُينظر:  وتسعني  اثنتني  سنة  مات  املسند،  صنََّف  ثقٌة،   ، العتكيُّ

351/1، رقم1158، ماّدة )البّزار(.
)3( مسند البّزار: 35/3، ح766.

، كان ِمْن رؤساء الّشيعة بخراسان، حبسه  )4( هو: جعفُر بن زياد، األمحر، أبوعبد اهلل، الكويفُّ
، وغريمها من  أبو جعفر مع مجاعٍة من الّشيعة يف هراة يف املطبِق دهرًا، وثَّقه ابن معني والعجيلُّ
الّشيُخ  الكامل: 398/3، رقم924. وعّدُه  ُينظر: هتذيب  العاّمة، مات سنة )#175(.  علامء 

 .الطويّس يف رجاله: ص175، رقم2069، من أصحاب الّصادق
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، إاِلَّ َقاَم، َفَقاَم اْثنَا َعرَشَ َرُجاًل،  َأْنُشُد اْمَرًأ ُمْسِلاًم َسِمَع َرُسوَل اهللِ َيْوَم َغِديِر ُخمٍّ
بِاملْؤِمننَِي  َأْوَل  َأَلْسُت  النَّاُس،  ا  َ َأيُّ َقاَل:  ُثمَّ   ، َعيِلٍّ بَِيِد   ِاهلل َرُسوُل  َأَخَذ  َفَقاُلوا: 
ُهمَّ َمْن ُكنُْت َمْوًل َلُه، َفَهَذا َمْولُه،  ِمْن َأْنُفِسِهْم؟ َقاُلوا: َبىَل َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: اللَّ

.)1(ُهمَّ َواِل َمْن َوالُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُه اللَّ
ْبُن  ُد  َوحُمَمَّ اْلَقطَّاُن)ت#253(،  ُموَسى،  ْبُن  ُيوُسُف  َثنَا  َحدَّ وقال-أيضًا-: 
َثنَا  َثنَا ُعَبْيُد اهللِ ْبُن ُموَسى، َقاَل: َحدَّ ْفُظ لُِيوُسَف-، َقاال: َحدَّ ُعْثاَمَن ْبِن َكَراَمَة -َواللَّ
َحَبِة: َأْنُشُد هللَِ ُكلَّ  َفْيِل، َقاَل: َسِمْعُت َعِلّيًا، َوُهَو َينُْشُد النَّاَس يِف الرَّ فِْطٌر، َعْن َأيِب الطُّ
اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َسِمَع َرُسوَل اهللِ َيُقوُل َيْوَم َغِديِر ُخمٍّ َما َقاَل اإِلَماُم، َفَقاَل)2( َناٌس 
، َوُهَو َيُقوُل: َأَلْسُت َأْوَل  ا َرَأْينَا َرُسوَل اهللِ َأَخَذ بَِيِد َعيِلٍّ ِمَن النَّاِس، َفَشِهُدوا َأنَّ
ُهمَّ َواِل  بِاملْسلِِمنَي ِمْن َأْنُفِسِهْم؟ َقاُلوا: َبىَل َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: َمْن ُكنُْت َمْولُه اللَّ

.)3(َمْن َوالُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُه
َعْثَمَة،  ْبِن  َخالِِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ َقاَل:   ، برِْشٍ ْبُن  ِهالُل  َثنَا  َحدَّ وقال-أيضًا-: 
بِنِْت  َعاِئَشَة  َعْن  ِمْساَمٍر،  ْبُن  ُمَهاِجُر  َثنَا  َحدَّ َقاَل:  َيْعُقوَب،  ْبُن  ُموَسى  َثنَا  َحدَّ َقاَل: 
، َفَقاَل: َأَلْسُت َأْوَل بِاملْؤِمننَِي ِمْن  َسْعٍد، َعْن َأبِيَها، َأّن َرُسوَل اهللَِأَخَذ بَِيِد َعيِلٍّ

.)4(َأْنُفِسِهْم؟ َمْن ُكنُْت َولِيَُّه، َفإِنَّ َعلِّيًا َولِيُُّه

)1( مسند البّزار: مسند عيلِّ بن أيب طالب، ح632.
)2( هكذا يف األصل، واألنسب: قاَم.
)3( مسند البّزار: 133/2، ح492.
)4( مسند البّزار: 41/4، ح1203.
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.((( )5- حمّمُد بن حّي�ن، امل�زينُّ

، حّدثنا كثري بن حييى،  )ت :)#360حّدثنا حمّمد بن حّيان، املازينُّ قال الّطبانُّ
، عن  ثنا أبو كثري بن حييى، ثنا أبو َعَوانة وسعيد بن عبد الكريم بن سليط، احلنفيُّ
األعمش، عن حبيب بن أيب ثابت، عن عامربن واثلة، عن زيد بن أرقم، قال:...، 

.)2(وَذَكَر احلديث املتقّدم قي رواية كثرِي بن حييى

)ت292هـ))3). الكّجيُّ م�شلم،  بن  اهلل  عبد  بُن  52– اإبراهيُم 

 ، أبو القاسم، يعقوب بن أمحد، الرّسيُّ وقال أبو إسحاق الّثعلبيُّ )#427(: 
 ، أبو بكر بن حمّمد بن عبد اهلل بن حمّمد، أبو مسلم، إبراهيم بن عبد اهلل، الكّجيُّ
اء، قال:  احلّجاج بن منهال، مّحاد، عن عيّل بن زيد، عن عدّي بن ثابت، عن الرَبَ
الّصالَة  إّن  فنادى:   ، خمٍّ بغدير  كنّا  الوداع،  حّجة  يف   ِاهلل رسوِل  مع  نزلنا  مّلا 
، فقال: أَلْسُت أول  جامعٌة، وُكِسَح لرسوِل اهللِ حتت شجرتني، وأخذ بيد عيلٍّ

باملؤمننَي ِمْن أنفِسهم؟...)4(، وَذَكَر احلديث املتقّدم يف رواية احلّجاج بن منهال.

اإلسالم،  تأريخ  يف  الّذهبيُّ  ذكرُه   ، البصيُّ  ، املازينُّ العّباس،  أبو  حّيان،  بن  حمّمُد  هو:   )1(
وفيات سنة )281#-290#(، وأعاد ذكرُه يف وفيات سنة )291#-300#(، 337/7، رقم 

9218، وص495، رقم9812.
)2( املعجم الكبري: 166/5، ح4969.

 ، الكّجيُّ أبو مسلم،   ، البصيُّ املهاجر،  بن  بن ماعز  بن مسلم  اهلل  بن عبد  إبراهيُم  )3( هو: 
ذكرُه ابن حّبان يف الّثقات، 45/5، رقم 357، يف َمْن َروى عن أتباع الّتابعني، مات ببغداد 
تأرخيه، وفيات سنة )261#-320#(: ص: 417،  الّذهبيُّ يف  واملائتني. وقال  الّسبعني  بعد 
، وكان رئيسًا نبياًل، تويّف ببغداد سنة اثنتني وتسعني، ونقُلوه إىل  رقم9511، وثَّقه الّدارقطنيُّ

البصة، فُدفَِن هبا.
)4( الكشف والبيان: الورقة )180(، من سورة املائدة، اآلية )67(.
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53– عبُد العزيز بن يحيى، اأبو اأحمد، اجللوديُّ )ت332هـ)))).

أبو  أخربنا   :(2() الجرييِّ الامس  القرن  أعالم  )من  احلسكانُّ  احلاكُم  قال 
، عن أمحد  ، أخربنا أبو أمحد البصيُّ ، أخربنا أبو بكر اجلرجرائيُّ عبداهلل الّشريازيُّ
ابن عاّمر بن خالد، عن حييى بن عبد احلميد، احلاميّن، عن قيس بن الّربيع، عن أيب 
هارون، عن أيب سعيد اخلدرّي: أّن رسول اهلل مّلا نزلْت عليه هذه اآلية، قال: 
بيِّ برسالتي، ووليِة عليِّ بن أب  يِن وإتاِم النيِّعمِة، ورضا الرَّ اهللُ أكُب عىل إكامِل الديِّ
َمْن والُه،  ُهمَّ واِل  اللَّ َفَعلٌّ مولُه،  ُكنُْت مولُه،  َمْن  ِمْن بعدي، ثمَّ قال:  طالٍب 

.)3(ُه، واخُذْل َمْن َخَذَلُه وعاِد َمْن عاداُه، وانُصْ َمْن َنَصَ
بكر  أبو  حّدثنا  قال:   ، الّشريازيُّ اهلل  عبد  أبو  حّدثنا  وقال:  وقال-أيضًا-: 
قال:  سهل،  بن  حمّمد  حّدثنا  قال:   ، البصيُّ أمحد  أبو  حّدثنا  قال:   ، اجلرجاينُّ
 ، الواسطيُّ أّيوب،  بن  حمّمد  حّدثنا  قال:  األنصار،  موىل  إسامعيل  بن  زيد  حّدثنا 
قال: حّدثنا سفيان بن عيينة، عن جعفر بن حمّمٍد الّصادق، عن آبائه : مّلا نصَب 
، وقال: َمْن ُكنُْت مولُه، طار ذلك يف البالد، فقدم  رسوُل اهلل علّيًا يوم غدير خمٍّ

، قال  ، أبو أمحد، البصيُّ ، األزديُّ )1( هو: عبد العزيز بن حييى بن أمحد بن عيسى، اجللوديُّ
من  اجللوديُّ  عيسى  وكان  وأخباريا،  البصة  شيخ  رقم640،   ،240 رجاله:  يف  النّجايشُّ 

 . له كتٌب منها: ما نزل ِمَن القرآِن يف عيلِّ بن أيب طالٍب ، أصحاب أيب جعفر
الّدكتور  حُه  وصحَّ راجعه   ،احلكمة جمّلة  يف  نرُشُه  وتمَّ  الكتاب،  هذا  بجمِع  قمُت  قلُت: 

منصور مذكور عميد كّلّية الرّشيعة.
الّثانية من تذكرة احلّفاظ سنة )1375#(، وهي الّطبعة املصّححة،  )2( ويف طبعة حيدر آباد 
الّسّيد  عن  واألربعامئة.  الّسبعني  بعد  تويّف  وفيها:  ص1200،  ج3،  يف:  احلسكايّن،  ترمجة 

الّطباطبائّي.
)3( شواهد الّتنزيل: 157/1، ح211.
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أْن ال  أْن نشهَد  ، فقال:أمرتنا عن اهللِ  الفهريُّ النُّعامن بن احلارث،    النَّبيِّ عىل 
إلَه إاّل اهلل، وأّنك رسوُل اهللِ، وأمرتنا باجلهاد واحلّج والّصوم والّصالة والّزكاة، 
َفَعلٌّ  مولُه،  ُكنُْت  َمْن  فقلَت:  الغالم،  هذا  نصبَت  حّتى  ترَض  ملْ  ثمَّ  فقبلناها، 
مولُه، فهذا يشٌء منك، أو أمٌر ِمن عنِد اهلل؟ فقال: واهللِ الذي ل إلَه إّل ُهَو أنَّ 
ُهّم، إْن كاَن هذا هو احلقُّ ِمْن  هذا ِمَن اهللِ. فوىلَّ النُّعامن بن احلارث، وهو يقول: اللَّ
عندَك، فأمطِر علينا حجارًة من الّسامء. فرماُه اهللُ بحجٍر عىل رأِسِه، فقتله، وأنزَل 

.)2()1(َسَأَل َسائٌِل بَِعَذاٍب َواِقٍع* لِْلَكافِريَن َلْيَس َلُه َدافٌِع:اهللُ تعاىل

)ت403 هـ))3). 54– حمّمُد بن الطّيب بن حمّمد، اأبو بكر، الب�قاّلينُّ

]يف  الّتمهيد  كتابه  يف  الّتهنئة،  وحديث  املواالة،  حديث  روى   : األمينيُّ قال 
.)4(227 ،171 ،169دِّ عىل املذاهِب، ص ين[ يف الرَّ أصول الدِّ

)1( من سورة املعارج، اآليتان )1و2(.
)2( شواهد الّتنزيل: 286/2، ح1030.

، سكن  ، البصيُّ )3( هو: حمّمد بن الطيِّب بن حمّمد، أبو بكر، القايض، املعروف بابن الباقاّلينِّ
بغداد، قال اخلطيب البغداديُّ يف تارخيه: 455/2، رقم978: ثقٌة، مات سنة ثالث وأربعامئة.

)4( الغدير: 236/2، والّطبعة القديمة: 107/1.
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ب بـ)ال�ّشيِّد). ، امللقَّ )–ال�ّش�عُر اأبو ه��شم، اإ�شم�عيل بن حمّمد، احلمرييُّ

قال أبو الفرج األصفهانُّ )ت :)#356الّسّيد لقُبُه، واسُمُه: إسامعيل بن حمّمد 
أبا هاشم)1(، فهَو حفيد يزيد بن  احِلْمرَيّي، وُيكنى  غ،  ُمَفرِّ ابن يزيد بن ربيعة بن 
عن  ونفاهم  وبنيه  زيادًا  هجا  الذي  املشهوُر  الّشاعُر  احلمريّي،  غ،  مفرِّ بن  ربيعة 
لكّن   .)2(معاوية أطلقه  ثمَّ  َبُه  وعذَّ لذلك  زياد  بن  اهلل  عبيد  وحبسه  حرب،  آل 
هبا  تزّوج  ان)3(،  ُحدَّ ِمْن  أّمه  وقال:  وداع،  بن  يزيد  إىل  نسبه  )ت#384(  املرزباينَّ
غ، احلمريّي،  أبوه؛ ألّنه كان نازالً فيهم، وأمُّ هذه املرأة بنت يزيد بن ربيعة بن مفرِّ
غ عِقٌب ِمْن ُوْلد ُذُكر، ولقْد غلط األصمعيُّ  الّشاعر املعروف، وليس ليزيد بن مفرِّ

ه من جهة أّمه)4(. غ من جهة أبيه؛ ألّنه جدُّ يف نسبة السّيد إىل يزيد بن مفرِّ
أبا أّن  ُروي  الكيّش:  عمرو  أبو  قال  بالّسّيد،  سنِّه  صغر  منذ  يلّقب   وكان 
عبد اهلل لقي الّسّيد بن حمّمد احلمريّي، وقال: سّمتَك أمُّك سيِّدًا، وفِّقَت يف 

)1( قال الّشيخ الطويسُّ يف رجاله، ص 169، رقم 1804: ُيكنى أبا عامر.
)2( األغاين: 248/7.

يْت باسم قبيلة  ان. ُسمِّ ان: بضّم املهملة، إحدى حماّل البصة القديمة، ُيقال هلا: بنو ُحدَّ )3( ُحدَّ
ان بن شمس بن عمرو من األزد. ُينظر: معجم البلدان، ياقوت احلموّي: 227/2. أبوها ُحدَّ

)4( ُينظر: أخبار الّسّيد احلمريّي: ص151.
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عراء، ثمَّ أنشَد الّسيُِّد يف ذلك: ذلك، وأنَت سيُِّد الشُّ
مّرًة يل  لقائٍل  َعِجْبُت  الُفقهاِءوَلَقْد  ِمَن  َفِهٍم  عاّلمٍة 
بِِه َصَدُقوا  سييِّدًا  قوُمَك  عراِءساّمَك  الشُّ سييُِّد  ُق  املوفَّ أنَت 
حمّمٍد آَل  َتُصُّ  حنَي  أنَت  بَسَواِءما  وشاعٌر  منَك  باملْدِح 
عطاِءَمْدُح امللوِك ذِوي الغنى لِعطائِهم بغرِي  ُلم  منَك  واملْدُح 
حبيِّهم يف  فائٌز  فإنََّك  بَجَزاِءفابرْش  عليهُم  وردَت  َقْد  لو 
كلَّها مجيعًا  نيا  الدُّ يعدُل  ماِء)1)ما  مْن  رشبٌة  أحَد  حوِض  ِمن 

.)2(من أصحاب الّصادق )#ت460( عّده الّشيخ الّطويسُّ
القدر،  جليل  ثقة،  قائاًل:  األّول،  القسم  يف  )ت#726(  العاّلمة  وذكره 
يف  )ت#740()4(  داوود  ابن  وكذلك   .)3(تعاىل اهلل  رمحه  واملنزلة،  الّشأن  عظيم 

املمدوحني)5(، واجلزائرّي)ت1021#( يف الّثقات)6(.
رافيضٌّ  إّنه  إاّل  القول،  كثري  حمسنًا  شاعرًا  كان  )ت#764(:  الّصفديُّ  وقال 
َجْلٌد زائٌغ عن القصد، له مدائح مّجة يف أهل البيت ، وكان مقياًم بالبصة، وكان 

: ص 205. )1( ُينظر: رجال الكيشِّ
: ص 169، رقم 1804. )2( ُينظر: رجال الطويسِّ

)3( خالصة األقوال: ص10، رقم 22.
ابن  دة خمطوطة رجال  الّشيعة، 189/5: وجدُت يف مسوَّ أعيان  العاّلمة األمني يف  قال   )4(
خ وفاته،  أرَّ أجْد أحدًا  الّطليعة، وملْ  نقلُتُه من  أيّن  نّيف و740، والّظاهر  تويّف سنة  أّنه  داوود 
ريَن، ولو كان  ويف الّتاريخ املذكور نظٌر، فإّنه إّن صحَّ يكون عمره نحو املائة، فيكون من املعمِّ

لذكروُه، واهللُ أعلُم.
)5( ُينظر: رجال ابن داوود: ص59، رقم 193.

)6( ُينظر: حاوي األقوال: 154/1، رقم 40.
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.)1(أبواه ُيبغضان علّيًا
وقال  ببغداد)2(.  اجلنينة  يف  وُدفن  ببغداد،  ميلة  الرُّ يف  وفاته  األصفهاينُّ  وذكر 
: ولد الّسّيد احلمريّي سنة 105، ومات يف سنة #173)3(، وُدفن بناحية  املرزباينُّ
الكرخ مّاييل قطيعة الّربيع)4(. وقال ابن حجر: وكان الّسّيد مولده بُعامن، ونشأ 
خه غريه -يعني وفاة الّسّيد- سنة ثامن  بالبصة، ومات يف خالفة الّرشيد. وقال: أرَّ

خُه ابن اجلوزّي: سنة تسع)6(. وسبعني ومائة)5(، وأرَّ

�شعُر ال�ّشّيد احلمرييِّ يف الغدير

 ،يِّد احلمرييِّ الكثرُي ِمَن النَّْظِم يف حادثِة الغدير، وتفضيِل أمرِي املؤمننَي للسَّ
نورُد منها ما يأيت:
 : قوُلُه -

بُدنياُه يِن  الديِّ بائَع  اهللُيا  أمـــَر  هبــــذا  لـــيَس 
يرضاُهِمْن أيَن أبغضَت علَّ الويص كان  قْد  وأحٌد 
بينهم ِمْن  أحد  الذي  ناداُهَمن  اُلّم  غديِر  يوَم 
أصحابِِه بنِي  ِمْن  ـــاُهأقاَمُه  فَسمَّ حــواَلـيِه  َوُهــــم 
طالٍب أب  بُن  علُّ  مولُههذا  ُكنُْت  قْد  مَلْن  موًل 
الُعال ياذا  والُه  َمْن  عاداُهفواِل  كــاَن  قــْد  َمْن  وعــاِد 

)1( الوايف بالوفيات: 117/9، رقم1760.
)2( ُينظر: األغاين: 297/7.

يِّد احلمريّي: ص152. )3( أخبار السَّ
يِّد احلمريّي: ص169. )4( ُينظر: أخبار السَّ

)5( لسان امليزان: 767/1.
)6( ُينظر: املنتظم: 39/9، رقم961، حوادث سنة )#179(.
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ولُه ِمْن قصيدٍة مطلُعها:
امُلعِشِب املكاِن  عىل  وقفَت  َكْبَكِبهاّل  ِمْن  فالليِّوى  الطَُّوْيلِع  بنَي 

ويقول فيها:
بعزمٍة اإللُه  قاَل  إْذ  فاخُطِبوبُخمٍّ  البّيِة  يف  حمّمُد  يا  ُقْم 
إّنه لقوِمَك  حسٍن  أبا  َتنِْصِبوانُصْب  مل  إْن  بّلغَت  وما  هاٍد 
فأقاَمُه دعاُهُم  ثمَّ  ِبفدعاُه  ومكذيِّ ٍق  مصديِّ فبنَي  ُلُم 
ٍب مُلهذَّ بعَدُه  الوليَة  ِبَجَعَل  مهذَّ لغرِي  جيعُلها  كان  ما 
ُيِرْد متى  ُتراُم  ل  مناقُب  بتذبذِبولُه  بعضها  تناول  ساٍع 
حمّمٍد آِل  بُحبيِّ  َنديُن  َيستوجِبإنـّـا  حيببُهُم  وَمن  ِدْينًا 
ُيرْد وَمْن  والولَء  املوّدَة  حُيبِبمنّا  ل  حمّمٍد  بآِل  َبَدلً 
َيرْد اجَلحيَم ول  َيِرِد  يُمْت  سوِل وإْن َيِرْدُه ُيْضِبومتى  َحْوَض الرَّ
ركاُبُه َتُعرَّ  أْن  امُلحاذِر  َب  األجرِبَضْ البعرِي  سالفَة  وِط  بالسَّ
أحدًا يذُكُر  حني  قلبي  ِمَْلِبوكأنَّ  ِذي  ِمْن  نِيَط  أحَد  وويصَّ 
ُمصعيٍِّد َجناِح  ِمْن  القوادِم  ِببُِذَرى  ُمصويِّ جناِح  بُذرى  أو  اجلويِّ  يف 
إليهام النّزاع  ِمَن  يكاد  لوع الُقلَِّبحّتى  َيفري احلجاَب عن الضُّ
لعْبِدِه اإللُه  َيَُب  َوَما  ُيوَهِبهبٌة  ل  يْب  ل  ومهام  يْزَدْد 
وعنَْدُه َيَشاُء  َما  وُيثبُِت  ِعْلُم الكتاِب وِعْلُم َما ملْ ُيكَتِب)1)َيْمُحو 

الّتشّيع  إىل  يدعومها  والديه،  إىل  يُِّد  السَّ كتبها   ، املرزباينُّ رواها  األبياُت  وهذه 
ووالء أمري املؤمننَي، وينهامها عن سبِّه، وكانا إباضّيني)2(:

بة،  )1( قال العاّلمة األمينيُّ يف الغدير، 310/3: هذه القصيدة ذات )112( بيتًا ُتسّمى باملَذهَّ
رشحها سّيد الّطائفة الرّشيف املرتىض علم اهلدى، وطبع بمص)#1313(.

يِّد احلمريّي: ص155. )2( ُينظر: أخبار السَّ
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اإلصباِح فالَق  ياحمّمُد  باإلصالِحَخْف  يِن  الديِّ فساَد  وأِزْل 
ووصيَُّه حمّمٍد  ِصنَْو  باإلنجاِحأتُسبُّ  الفوَز  بذاَك  ترجو 
وقّربا عليَك  بُعدا  قْد  األرواِحهيهاَت  وقابَض  العذاَب  منَك 
وصيٍة بخرِي  لُه  النبيُّ  اإلفصاِحأوىص  بَأْبنَيِ  الغديِر  يوَم 
فاعلُموا فهذا  مولُه،  ُكنُْت  ورصاِحَمْن  إشاعٍة  قوُل  مولُه 
كام لُكُم  ومرشٌد  الّديون  وفالِحقايض  هدًى  ِمن  أرشُد  ُكنُْت  قْد 
ضعيفٌة جدُّ  وهي  ي  أميِّ مِجاِحأغويَت  َجْرَي  الغييِّ  بقاِع  َفَجرْت 
لُه وَمْن  اإلماِم  للَعَلِم  تِم  اإليضاِحبالشَّ بأوكِد  النَّبييِّ  إرُث 
الذي سخَط  عليكام  أخاُف  أرسى اجلباَل بسبسٍب صْحصاِحإّن 
وأْذِعنا اإللَه  فاّتقيا  نجاِحأبويَّ  بحبِل  تعتصام  للحقيِّ 

***
ولُه -أيضًا-:

حمّمٍد وصاَة  أحفْظ  ملْ  أنا  َداإذا  املؤكَّ الغديِر  يوَم  عهَدُه  ول 
اللَة بالدى َدافإّن كَمن يرشي الضَّ توَّ أو  الدى  بعْد  ِمْن   َ تنصَّ
وإّنام عدّيًا  أو  وَتْياًم  يل  أحداوما  آِل  ِمْن  اهلل  يف  نعمتي  ُأولو 
عليهم الِة  بالصَّ صاليت  أتشّهداَتتمُّ  أْن  بعَد  صاليت  وليسْت 
عليهم ُأَصليِّ  ملْ  إْن  دابكاملٍة  ممجَّ كرياًم  رّبًا  لم  وأدعو 
يُت ياصاِح سييِّدابذلُت ُلْم وديِّي وُنْصِحي وُنْصيت مدى الّدهِر ماُسميِّ
ُيفنَّداوإّن امرًأ ُيلحى عىل صدِق وديِّهم أْن  فيهُم  وأول  أحقُّ 
ًة َمدافإْن شئَت فاخرْت عاجَل الغميِّ ضلَّ وُتْ ُتصاَن  كي  فأمسْك  وإّل 

***
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ولُه -أيضًا-:
الَعْذِل والّتنقيِد الّسديِدقْد أطلُتْم يف  اإلمام  الّسّيد  هبوى 

ويقوُل فيها:
َدْوٍح ظليِّ  يف  النّبيُّ  قاَم  صيخوِديوَم  وديقٍة  يف  والورى 
يديه بُيمنى  ه  كفَّ مديِد:رافعًا  بصوٍت  باسِمِه  بائحًا 
خليل هذا  املسلموَن،  ا  وعقيديأيُّ ووارثي  ووزيري 
ي أل َفَمنْ ُكنُْت مول ـُه، فهذا مولُه فارَعوا ُعهوديوابن عميِّ
هارو بمنزِل  منّي  ن بن عمران من أخيِه الودوِدوعلٌّ 

***
ولُه مْن قصيدٍة مطلُعها:

البكوُر فاطمَة  بآِل  غزيُرأجّد  منهلٌّ  العنِي  فدمُع 

يقوُل فيها:

بخمٍّ مقالتُه  سمُعوا  الغديُرلقْد  وهو  هم  يضمُّ غداَة 
الكثرُيفَمْن أول بكم منكم؟ فقاُلوا وُهُم  واحٍد  مقالَة 
وأول مولنا  أنَت  نذيُرمجيعًا:  لنا  وأنَت  منّا،  بنا 

علٌّ بعدي  وليَّكم  الوزيُرفإّن  الادي  هو  ومولكم 
واألمرُيوزيري يف احلياِة وعنَد مويت الليفُة  َبْعِدي  وِمْن 
منُْكْم والُه  َمْن  اهللُ  الّسوُرفواَل  املوِت  لدى  وقابلُه 
منكْم عادُه  َمْن  اهللُ  الّثبوروعادى  املوِت  لَدى  به  وحلَّ 

***
ولُه مْن قصيدٍة -أيضًا-:
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كثريًا حدًا  هللِ  احلمُد  غفوراأَل  رّبًا  املحامِد  ويّل 
دُتُه فوحَّ إليه  املستنرياهدان  توحيَدُه  وأخلْصُت 

ويقوُل فيها:
ربُّه اختاَرُه  ما  ظهريالَِذلَك  وصيًَّا  األناِم  لرِي 
الغدير بحيُث  بخمٍّ  حاَل وعاَف املسرياَفَقاَم  وحطَّ الريِّ
ارتقى ثّم  وُح  الدَّ لُه  وُكوراوُقمَّ  رحاًل  كان  منٍب  عىل 
كبرياونادى ضحًى باجتامع احلجيج صغريًا  إليه  فجاؤوا 
حيدٌر ه  كفيِّ ويف  ُمشريا:فقاَل  مبينًا  إليِه  يليُح 
لُه موًل  أَنا  َمن  إّن  جيوراأَل  لْن  قضًا  هذا  فمولُه 
بلَّغُت؟ قالوا: نعم، أنا  فقال: اشهدوا غّيبًا أو حضورافهل 
غائبًا حاُضُكم  البصرياُيبليُِّغ  الّسميَع  وُأشهُد ربيِّ 
ام السَّ مليِك  بأمِر  أمريافقوُموا  عليه  كلٌّ  يبايْعُه 
صافقنَي لبيعته  َنكريافقاُموا  منهم  فأوجَس  ا  أكفَّ

الويلَّ واِل  إلي  والكفورافقال:  له  العدوَّ  وعاِد 
خيذلوَن لأُلل  خاذلً  نصرياوُكْن  ينصوَن  لأُلل  وُكْن 
املصطفى دعوَة  ترى  نثريافكيَف  هباًء  أو  هبا  مابًا 
املصطفى ثاَن  يا  وَمن أشهد النّاس فيه الغديراُأحبَُّك 
األمنَي النّبيَّ  أنَّ  جهرياوأشهُد  نداًء  فيَك  بلَّغ 
عليَك تعاَدوا  الَّذيَن  سَيْصَلوَن نارا ًوساءْت مصرياوأّن 

***
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وأيضًا:
ديارا وحييِّهنَّ  ياِر  بالديِّ سوَم املدمَع املِْدَراراِقْف  واسِق الرُّ
ونواراكانْت تلُّ هبا النَّواُر وزينٌب زينبًا  إلي  فرعى 
إنكاراُقْل لّلذي عادى ويصَّ حمّمٍد لفظِِه  ِمْن  يل  وأبان 

ومنها:
ٍد أرىض اإللَه -بفعلِه- الغّفاراَمْن خاصٌف نعَل النّبييِّ حممَّ
إسارافيقوُل فيه معلنًا خري الورى به  ناجى  وما  جهرًا 
وخليفتي فيُكُم  وصييِّي  اراهذا  كفَّ فرتجُعوا  جتهُلوُه  ل 
ْوِح أعظُم خطبة جهاراولُه بيوِم الدَّ اإللِه  وحَي  هبا  أّدى 

***
ولُه ِمْن قصيدٍة يُجو هبا القايض سّوار بن عبد اهلل:

معلنًا لُه  خمٍّ  يف  بإنكـــاِروقال  يلّقوه  ملْ  مـــا 
كّفاِرَمْن ُكنُْت مولُه، فهذا لُه غرَي  فكوُنوا  موًل 
ول عليه  بعدي  ُلوا  تبُغوا ساب املهَمه اجلاِري)1)فعويِّ

***
وقال يجو سّوارًا القايض بعد موته:

اِر سوَّ جثامَن  حاماًل  غدا  َمْن  النّاِريا  إل  منها  ظاِعنا  داِرِه  ِمن 
هيكلها كان  روحًا  اهللُ  َس  قدَّ والعاِرل  اِلزي  بعظيِم  مضْت  لقْد 
معّذبًة برهوٍت  قعَر  هوْت  أقذاِرحّتى  بني  كنيٍف  يف  وجسُمُه 
معجبًة الّرحن  من  رأيُت  بمقداِرلقْد  جتري  وأحكاُمُه  فيه 

)1( أعيان الّشيعة: 415/3.
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َلُتُه هَبْ الّرحِن  ِمن  عليَك  الباريفاذهْب  الواحُد  يراُه  حيٍّ  رشَّ  يا 
وقْد املؤمننَي  ألمري  مبغضًا  إنكاِريا  دوِن  مْن  لُه  النّبيُّ  قال 
وإجهاِريوَم الغديِر وكل ُّ النّاِس قْد حُضوا سٍّ  يف  مولُه  ُكنُْت  َمْن 
َتذكاريهذا أخي ووصييِّي يف األمور وَمْن عنَْد  مقاِمي  فيُكْم  يقوُم 
َبرَشٍ ِمْن  عاداُه  الَّذي  عاِد  ربيِّ  إسعاِريا  ذاِت  جحيٍم  يف  وأْصلِِه 

بِه اإللَه  عاديَت  شكَّ  ل  اِروأنَت  لسوَّ ُهبيِّي  أَل  جحيُم  فيا 

***
وِمْن قصائِدِه املشهورِة املعروفِة:

َمْرَبُع بالليَِّوى  َعْمٍرو  َبْلَقُعألميِّ  أعالُمها  َطامَسٌة 
وحشّيًة الطَّرُي  عنْها  تْفزُعتروُع  ِخْيَفتِِه  ِمْن  واألُسُد 
مؤنٌس هبا  ما  داٍر  ُعبرسِم  وقَّ الثَّرى  يف  صالٌل  إّل 
ُمنَْقُعُرْقٌش خياُف املوُت مْن َنْفثِها أنياهِبا  يف  والّسمُّ 
رسِمها يف  العيَس  وقفُت  َتْدَمُعملا  ِعْرفانِِه  ِمْن  والعنُي 
بِه ألو  ُكنُْت  َقْد  َمْن  ُموَجُعذكرُت  شٍج  والقلُب  فبِتُّ 
شّفني ملـــا  بالنّــار  ِمْن حبيِّ أروى كبِدي تلذُعكأنَّ 
أحدًا أَتوا  قوٍم  ِمْن  موِضُععجبُت  لا  ليَس  بخّطٍة 
أعلمَتنا شئَت  لو  لُه:  واملفزُعقاُلوا  الغايُة  َمْن  إل 
وفـــارقَتنَــــا ْيَت  ُتوفيِّ يطَمُعإذا  َمْن  امللِك  يف  وفيهم 
مفَزعًا أعلمُتُكم  لو  أْن تصنُعوافقاَل:  فيه  كنُتم عسيُتم 
أوسُعصنيَع أهِل الِعْجِل إْذ فارُقوا لُه  ُك  ْ فالرتَّ هاروَن 
مَلْن بياٌن  قاَل  الَّذي  يسمُعويف  هبا  ُأذٌن  لُه  كاَن 
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عزمٌة ذا  بعَد  أتْتُه  َمْدَفُعثمَّ  لا  ليَس  ِه  ربيِّ ِمْن 
ُمبلغًا تكن  ملْ  وإّل  َيْمنُعأبلِغ  عاصٌم  منهم  واهللُ 
الَّذي النّبيُّ  قاَم  يصَدُعفِعندها  بِه  ُيؤمر  بام  كاَن 
ِه كفيِّ ويف  مأمورًا  يلمُعخيطُب  نوُرها  علٍّ  كفُّ 
الَّذي بكفيِّ  أكِرْم  ُترفُعرافُعها  الَّتي  والكفيِّ  يرفُع 
حولِِه ِمْن  واألمالُك  يسمُعيقوُل  شاهٌد  فيهم  واهللُ 
لُه فهذا  مولُه،  ُكنُْت  موًل، فَلْم يرَضوا وملْ يقنُعواَمْن 
منُهُم واْنحنْت  ُموُه  عىل خالِف الّصادق األضُلُعفاتَّ
قوُلُه غاظهم  قوٌم  ــدُعوضلَّ  جُتْ آنــافـهــم  كـــأّنام 
قِبِه يف  واَرْوُه  إذا  ضيَُّعواحّتى  دفنِِه  ِمْن  وانصُفوا 
بِه وأوىص  باألمِس  قاَل  ينَفُعما  بام   َّ الضُّ واشرتوا 

***
يِّد احلمريّي املشهورة -أيضًا-: ومن غديرّياِت السَّ

والَعَذْل باملالِم  علَّ  األَُوْلَهبَّ  ْعِر  بالشيِّ تذُكُر  َكْم  وقاَل: 
تقل ل  فقلُت:   ، يِّ الرشَّ عْن  العمْلُكفَّ  خرِي  عْن  أكفُّ  َتَل  ول 
مناصحًا حيدرا  ُأِحبُّ  َنَكْلإّن  ملْن  ُمواثبًا  َقفا  ملْن 

َوملْ باهللِ  آَمَن  َمْن  األَزْلُأحبُّ  يف  عنٍي  طرَفَة  بِه  ُيرشْك 
سوِل املصطَفى املْبَتَهْلوَمْن غدا نفَس الرَّ عنَد  اهللُ  عليه  صىّل 
الكِسا يوِم  يف  النَّبييِّ  اشَتَمْلوثان  من  بِه  اهللُ  ر  طهَّ إْذ 
كتاَبُه لُكم  خلَّفُت  َثَقْلوقال:  هذيِن  وكلُّ  وعرتيت 
تلفونني كيف  ِشعري  املرَتْلفليَت  أردُت  إذا  وذا  ذا  يف 
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قْد واحلجيج  مَكة  ِمْن  وجبْلوجاَء  سهٍل  كليِّ  ِمْن  صاَحَبُه 
جاَءُه بخمٍّ  صاَر  إذا  َفنََزْلحّتى  فيهم  بالّتبليِغ  جبيُل 
عىل فاستوى  وح  الدَّ ذاك  فارتْلوُقمَّ  بعلٍّ  ونادى  رحٍل 
خليفتي فيُكم  هذا  املّتكْلوقال:  األموِر  يف  عليه  وَمْن 
بإصبع وأوما  كهاَتنْي  تنفِصْلنحُن  ملْ  إصبٍع  عن  ه  كفيِّ ِمْن 
بدلً عنُه  بالطُّهِر  تبتُغوا  َبَدْلل  ِمْن  لعلٍّ  فيُكم  فليَس 
ِه لكفيِّ ُه  كفَّ أداَر  حمْلثمَّ  أعىل  إل  منُه  يرفُعها 
األ وسليُِّموا  له  بايُعوا  لْلفقال:  الزَّ ِمَن  واسلُموا  إليِه  مَر 
لُكم موًل  فذا  مولُكم  وجْلأَلْسُت  عزَّ  بذا  شاهٌد  واهللُ 
حيدرا ُيوايل  َمْن  واِل  ربيِّ  وعاِد َمْن عاداُه واخُذْل َمْن َخَذْليا 
أنزله ما  بلَّغُت  شاِهدي  أُحْليا  ملْ  وعنُه  جبيُل  إيلَّ 
وبخبخوا وهنَّأوا  َدَغْلفبايُعوا  عىل  لُه  مطِويُّ  والّصدر 
رأى ما  منُه  ينقُم  ملن  َعَدْلَفُقل  مِل  عنُه  يعِدُل  ملن  وُقْل 

***
وِمْن مشهوِرِه َكذلَِك:

جل ُبرهاٍن  أيَّ  علأعلامن  بتفضيِل  فتقولِن 
معلنًا خطيبًا  قام  املحَفِلبعدما  باجتامع  خمٍّ  يوَم 
جاِهرًا وناَدى  الري  ُيْفَتَعِلأحُد  ملْ  منُه  بمقاٍل 
ن خبَّ قْد  اهللَ  إّن  املنزِلقاَل  الكِتاِب  معاريِض  يف 
قييِّاًم دينًا  أكمَل  يكُمِلأّنُه  مل  أْن  بعد  بعلٍّ 
للَّذي فويٌل  مولكم  الويلوهو  مولُه  غري  يتوّل 
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ويدي ولسان  سيفي  َيَزِلوهو  ملْ  أبدًا  ونصريي 
العمِلوهو صنوي وصفّيي واّلذي خرُي  احلرِش  يف  حبُُّه 
نوُرُه ونوري  نوري  يفصِلنوُرُه  ملْ  متَّصٌل  ب  وهو 
بدٌل مقامي  ِمْن  فيكم  البدَلوهو  عهَد  ل  بدَّ َمن  ويَل 
يأمُرُه فَمن  قويل  وْليمتثِِلقوُلُه  فيِه  فْلُيطِْعه 
إذا بعدي  مولُكُم  مرتلإّنام  ودنا  مويت  حاَن 
وأخي ووصييِّي  ي  عميِّ األّوِلابُن  عيل  الرَّ يف  وميبي 
فُسقوا لُعلومي  بابٌّ  احلنظِلوهو  بنقيِع  صٍب  ماَء 
وائتمُروا وجهه  يف  ُمعضِلقطَُّبوا  بأمٍر  فيِه  بينهم 

***
َوَكذلَك:

وآلئِِه باهللِ  ُيسأُلأشهُد  قاَلُه  عاّم  واملرُء 
طالٍب أب  بَن  علَّ  يعدُلأنَّ  الَّذي  اهللِ  خليفُة 
أحٍد ِمن  كاَن  قْد  ُمرسُلوأّنه  َول  هاروَن  َكِمْثِل 
عنده خازن  ويّص  َيْعَمُللكْن  بِِه  اهللِ  ِمَن  علٌم 
ْوِح خرُي الَوَرى يستقبُلقْد قاَم يوَم الدَّ للنّاِس  بوجِهِه 
َلُه موًل  ُكنُْت  َقْد  َمْن  موئُلوقاَل  لُكم  موًل  له  فذا 
الدى بعليِّ  تواَصوا  خيِذُلوالكْن  وأْن  ُيواُلوه  ل  أْن 

***
ولُه -أيضًا-:

خاطبا خمٍّ  يوَم  النَّبيُّ  وحاِت أو حياَلاقاّم  الدَّ بجانب 
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فذا لُه موًل  ُكنُْت  َمْن  قاَلافقاَل:  مرارًا  اشَهْد  ربيِّ  مولُه 
كلُّنا وأطْعنا  سمْعنا  اشتغاَلاقاُلوا:  باأللُسِن  وأسُعوا 
يقدُمُهم مشيخٌة  مثاَلاوجاَءُه  حيدرًا  ينيِّي  شيٌخ 
مثُلَكا َمْن  بٍخ  بٍخ  لُه:  أصحبَت مول املؤمننَي يا َلاقاَل 
عجٌب ماِن  وللزَّ َعَجَبًا  ضالَلايا  بِه  الِفْكِر  ذوو  تلقى 
إّنام بايعْتُه  رجالً  َلاأّن  بدا  فام  اهللَ،  بايعِت 
رجاَلاوكيَف ملْ تشهْد رجاٌل عنَدما خطبتِِه  يف  أشهَد 
إّنني فقاَل:  الّشيَخ  أمثاَلاوناشَد  أجْد  ملْ  حّتى  كبُت 
بالَّتي ُيْرَمى  والكاذُب  تناَلافقاَل  ِعّمة  ُتواري  ليس 

***
وِمْن لطائِف نظِمِه:

ِم يتكلَّ مَلْ  كالوشِم  َطَلٌل  ُمْعجِممَلْن  كرتقيِش  وآثاٍر  وُنؤٍي 
ا العان اّلذي ليَس يف األذى بُمْحِجِمأَل أيُّ اللَّوِم عندي يف علٍّ  ول 
مقالٌة علٍّ  يف  منّي  ِمستأتيَك  تقدَّ أو  لا  فاستأِخر  تسوؤَك 
يعيُبُه َمْن  عىل  عندي  لُه  وبالفِمعلٌّ  باليديِن  نٌص  النّاس  ِمَن 
عيَبُه ُمعاِديه  عنِدي  ُيِرْد  ما  ُمْفَحِممتى  غرَي  دونِِه  ِمْن  نارصًا  جيْد 
حمّمدًا إّل  النّاس  أحبُّ  أْومُلِعلٌّ  مالِمَك  ِمْن  فدْعنِي  إيلَّ 
ه عميِّ وابُن  املصطفى  ويصُّ  فاعلِمعلٌّ  َد  ووحَّ صىّل  َمْن  وأّوُل 
بِِه الذي  اإلماُم  الادي  هو  مظلِِمعلٌّ  كلَّ  ديننا  ِمْن  لنا  أناَر 
اّلذي والّذائُد  احلوِض  ويلُّ  مرِمعلٌّ  كلَّ  أرجائِِه  عن  يذبيُِّب 
لا قولِِه  ِمْن  النّار  قسيُم  َذري ذا وهذا فارشب منه واطَعِميعلٌّ 
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َوى ممّن ُيصيُبِك منُهُم ول تقرب َمْن كاَن ِحزب فَتظلِِميُخِذي بالشَّ
ربُُّه فيكُسوُه  ُيدعى  غدا  ُمْكَرِمعلٌّ  رفيٍق  ِمن  حّقًا  وُيدنيِه 
راغاًم ُيدنيه  يوَم  منُه  كنَت  ضا عنُه من اآلن فارغِمفإْن  وُتبدي الريِّ
قائاًم احلوِض  لدى  تلقاُه  النَّبييِّ املعظَِّمفإّنَك  مَع املصطفى الادي 
حياتِِه يف  والمها  َمْن  املكمِمجُييزاِن  الّظليِل  والظيِّليِّ  وِح  الرَّ إل 
ُه وحقُّ املؤمننَي  أمرُي  ُمسلِمعلٌّ  كليِّ  عىل  مفروٌض  اهللِ  ِمَن 
ِه بحقيِّ أوىص  اهللِ  رسوَل  وَمْغنَِمألّن  يفٍء  كليِّ  يف  وأرشَكُه 
لا يُكْن  ملْ  يقٌة  صديِّ مريِموزوجُتُه  البتولِة  غرُي  مقارنًة 
عنَدُه عمراَن  بِن  كهاروَن  من املصطفى موسى النَّجيِب املكلَِّموكاَن 
ولَءُه بالغدير  يومًا  وأعجِموأوجَب  فصيٍح  ِمْن  َبرٍّ  كليِّ  عىل 
بيمينِِه آخذًا  خمٍّ  دْوِح  جُيمِجِمَلَدى  ملْ  باسِمِه  مبينًا  ُينادي 
بيتِِه ركِن  إل  يوي  والَّذي  بُشْعِث النَّوايص كّل وجناَء َعْيَهِمأَما 
بلدٍة كليِّ  من  كباِن  بالرُّ ِمُيوافنَي  ُيسليِّ ملْ  َمْن  وِح  الدَّ يوَم  لقْد ضلَّ 
بأمِرِه ولَّ  يوَم  إليِه  يِن حُمَْكِم)1)وأوىص  ومرياِث علٍم من ُعْرى الديِّ

***
ولُه -أيضًا-:

املصطفى لِلنَّبييِّ  األُمْمياَلقوِمي  خرِي  ِمْن  ناَل  َقْد  وملا 
ِصنِْوِه يف  قاَلُه  ما  منَتظِْمَجَحُدوا  َدْوٍح  بنَي  خمٍّ  يوَم 
َلُه ُكنُْت  َفَمْن  النّاُس  ا  الِقَدْمأيُّ يف  حقيِّي  يوِجُب  واليًا 
ملْن مولُه  ُهَو  ُحتِْمَفَعلٌّ  َقْد  قضاٌء  مولُه  ُكنُْت 

القصيدة  الّشيعة: 175/12، ونقل  : ص 173، وأعيان  الّسّيد، للمرزباينِّ ُينظر: أخبار   )1(
تها. بُرمَّ
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حكَمُه فيهم  َينْفُذ  ْم!أَفال  َ َعَجَبًا ُيولُِع يف القلِب الضَّ

***
ولُه ِمْن قصيدٍة:

شكٍّ دوَن  الوصّيَة  إّن  وحاِمأَل  ساٍم  ِمْن  اللِق  لرِي 

ُخمٍّ بغديِر  حمّمٌد  باعتزاِموقاَل  ينطُق  حِن  الرَّ عن 
فيُكْم إليه  أشار  وقْد  للكالِم:يصيُح  ُمْصٍغ  غرِي  إشارَة 
َفَهَذا مولُه  ُكنُْت  َمْن  َكالِميأَل  فاستِمُعوا  َمولُه  أخي 
إليِه يقدمُهْم  يُخ  الشَّ الّزحاِمفقاَل  ِمن  يداُه  َحَصَدْت  َوَقْد 
الـ ومول  مولَي  أنَت  األناِمُيناِدي  َمول  َعَص  َفلِْم  أناِم 
يومًا رداُه  النَّبيَّ  َوِرَث  الليِّجــاِمَوَقْد  ولئَِكــَة  وبردَتُه 

***
ولُه- أيضًا-:

وأقربيه سوِل  الرَّ آِل  احَلاَمُمعىل  َسَجَع  كلَّام  سالٌم 
امِء وُهم نجوٌم ُيراُمأليُسوا يف السَّ ل  عزٍّ  أعالُم  وُهْم 
ضالٍل يف   َ تريَّ َقْد  َمْن  اإلماُمفيا  ُهَو  املؤمننَي  أمرُي 

ُخمٍّ غديِر  يوَم  اهللِ  األناُمرسوُل  َحَضَ  َوَقْد  بِِه  أناَف 

***
ولُه َكذلَِك:

أتى يوَم  اهللِ  رسوِل  فداُء  إعالنانفيِس  بالّتبليِغ  يأُمُر  جبيُل 
الـ فانتَصَب  ْغَت  بلَّ فام  ْغ  ُتبليِّ ملْ  داناإْن  ملْن  أمرًا  ممتثاًل  ـنَّبيُّ 
ُقُباًل مولُكُم  َمْن  للنّاِس:  مولناوقاَل  أنَت  فقاُلوا:  الغديِر،  يوَم 
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سوُل ونحُن الّشاهدوَن عىل تبياناأنَت الرَّ بيَّنَت  وقْد  نصحَت  َقْد  أْن 
بِه ُأِمرُت  بعِدي  وليُُّكُم  وأعواناهذا  حزبًا  له  فكوُنوا  حتاًم 
وأكثُرُكم ًا  بِرَّ ُكُم  أبرُّ إيامناهذا  باهللِ  ُلُكم  وأوَّ علاًم 
ومنزلٌة منيِّي  ُقربٌة  َلُه  كانْت لاروَن ِمْن ُموسى بِن ِعمراناهذا 

***
وأيضًا:

بَضحوٍة والنّبيُّ  جبئيٌل  فقاَل: أِقْم والنّاُس يف الوْخِد تحُنأتى 
رسالًة ْغ  ُتبليِّ ملْ  وإّل  ْغ  ووّطنُواوبليِّ َثمَّ  النّاُس  وَحطَّ  فَحطَّ 
وُيعلُنعىل شجراٍت يف الغديِر تقادمْت ُينادي  رحٍل  عىل  فقاَم 
منُكُم مولُه  ُكنُْت  َمْن  أَل  فأْذِعنُواوقاَل  علٌّ  بعِدي  ِمْن  فمولُه 
لقرْينِِه منُهُم  شقيٌّ  وُيْفَتُنفقاَل  ُيْسَتَزلُّ  شقيٍّ  ِمْن  وَكْم 
ُه وإنَّ علّيًا  بضْبعيِه  ُنَيُمّد  مُلَزييِّ ُيؤَتُه  ملْ  باّلذي  ملا 
بِه ثقٌة  قلبِِه  يف  يُكْن  ملْ  ُيؤمُنكأْن  أيَن  وِمْن  أّنى  عجبًا  فيا 

***
ولُه َكذلَِك:

عليَّامنحُت الوى املحَض منّي الوصيَّا إّل  الُودَّ  أمنُح  ول 
الّسالم عليه  النَّبيُّ  النَّبيَّادعان  فأجبُت  حبيِِّه  إل 
وواليُتُه فيِه  وليَّافعاديُت  فيِه  ملولُه  وُكنُْت 
الغدير بحيُث  بُخمٍّ  اأقاَم  نديَّ صوتًا  فأسَمَع  فقاَل 
مولُكُم ُمتُّ  إذا  ذا  واألعجميَّاأَل  الُعْرَب  فأفَهَمُه 

***
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وِمْن قصيدٍة لُه:

ُخمٍّ غداَة  النَّبيُّ  وىصَّ  النّبيَّابِه  النَّاِس لو حفُظوا  مجيَع 
بموًل لُكْم  ألْسُت  إليَّاوناداُهْم  فاستمُعوا  اهللِ  عباَد 
وأول مولنا  أنَت  عليَّافقاُلوا:  لُه  فَضمَّ  منّا  بنا 

َجْهَوِريٍّ بصوٍت  لم  حيَّاوقال  كاَن  َمْن  صوُتُه  وأسَمَع 
فإن مولُه  ُكنُْت  أنا  وليَّاَفَمْن  حسٍن  أبا  لُه  َجَعْلُت 
منُكم عاداُه  َمْن  اهللُ  حفيَّاَفَعاَدى  ُه  تولَّ بَِمْن  وكاَن 

***
وُأخرى:

ُخمٍّ بغدير  حمّمٌد  َندّياوقاَم  صوتًا  ُمعلِنًا  َفنَاَدى 
وُعْجٍم ُعْرٍب  ِمْن  وافاُه  َحنيَّا:ملن  دوحتِِه  حوَل  وا  وحفُّ
فهذا مولُه  ُكنُْت  َمْن  َحفيَّاأَل  بِِه  وكاَن  موًل  لُه 
عليًَّا َعاَدى  َمْن  عاِد  َوليَّاإلي،  َربيِّ  لَِولِييِِّه  َوُكْن 

***

نَي: رواُة �شعِرِه وحّف�ُظُه من الب�شريِّ

َبعيُّ )ت #178()1). 1– جعفر بن سليامن، الضُّ
...، قال: سمعُت جعفر بن سليامن،  أخربنا أبو بكر اجلرجاينُّ  : قال املرزباينُّ
ُينشُد  َبعيُّ  الضُّ بن سليامن،  ... سمعُت جعفر   : ...)2(. وذكر األصفهاينُّ يقول 

)1( تقّدمْت ترمجُتُه.
يِّد: ص162. )2( أخبار السَّ
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.)1(يِّد شعر السَّ

2– َمعمر بن املثنّى، أبو عبيدة )ت #209()2).
ثنا عمر  ، قال: حدَّ : ... أخربين أمحد بن عبد العزيز، اجلوهريُّ قال األصفهاينُّ
ابن شّبة، قال: أتيُت أبا عبيدة، معمر بن املثنّى يومًا، وعنده رجٌل من بني هاشم 
يقرُأ عليه كتابًا، فلاّم رآين أطبَقُه، فقال له أبو عبيدة: إّن أبا زيد ليس مّن حُيتَشم منه، 
فاقرأ، فأخذ الكتاب، وجعل يقرؤه، فإذا هو شعر الّسيِّد، فجعل أبو عبيدة يعجُب 

.)3(منه ويستحسنُُه، قال أبو زيد: وكان أبو عبيدَة يرويه
وقال-أيضًا-: ...أخربين ابن ُدريد، قال: ُسئل أبو عبيدة َمْن أشعُر املوّلدين؟ 

.)4(قال: الّسيِّد وبّشار

ييِّد. 3– العّباسة بنت السَّ
بنت  العّباسة  أنشدْتني  قال:  الغاليّب،  بن زكريا،  أنشدنا حمّمد   : املرزباينُّ قال 

.)5(...يِّد ألبيها السَّ
املعاجم كانْت كلُّ واحدٍة  يِّد كريمتان حتفظان شعره، ويف بعض  للسَّ وكانْت 
حتفظ ثالثامئة قصيدة، وقال ابن املعتز: ُحكي عن الّسدرّي أّنه قال: كان له أربُع 

)1( األغاين: 256/7، ولسان امليزان: 675/1، والّطبعة القديمة: 437/1.
األدباء: 154/19،  قال احلموّي يف معجم  البصّي،  أبو عبيدة،  املثنّى،  بن  )2( هو: معمر 
رقم51: كان ِمْن أعلم النّاس بالّلغة وأنساب العرب وأخبارها، وهو أّوُل َمْن صنََّف غريب 
ثامن  سنة  ومات  ومائة،  عرش  احلديث، له مصنَّفات كثرية، وكانْت والدة أيب عبيدة سنة  

ومائتني، وقيل سنة: سبع، وتسع، وإحدى عرشة، وثالث عرشة.
)3( األغاين: 255/7، ولسان امليزان: 675/1، والطبعة القديمة: 437/1.

)4( األغاين: 256/7.
)5( أخبار الّسّيد: ص162.
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.)1(ظ كلَّ واحدٍة منهنَّ أربعامئة قصيدة من شعره بناٍت، وإّنه كان حفَّ

4- عّل بن إسامعيل بن ميثم)2).
بن  إسامعيل  بن  عيّل  حّدثني  قال:  العيناء،  أبو  حّدثنا   ...  : املرزباينُّ قال 

.)3(...ميثم

5– بكر بن حمّمد بن حبيب بن بقية، أبو عثامن املازنُّ )ت#248()4).
.)5(...عن حردان ، : ... حّدثنا املازينُّ قال املرزباينُّ

6– احُلسني بن الّضّحاك بن ياس، املعروف بالليع األشقر)6).
.)7( َذَكَرُه املرزباينُّ

)1( طبقات الّشعراء: ص36.
كويّف،  امليثمّي،  احلسن،  أبو  التامر،  حييى  بن  ميثم  بن  شعيب  بن  إسامعيل  بن  عيلُّ  هو:   )2(
من  املتكلِّمنَي  وجوه  ِمْن  كان  رقم661:  ص251،  رجاله،  يف  النّجايشُّ  قال  البصة،  سكن 
أصحابنا، له كتٌب. وقال الوحيد البهبهايّن يف تعليقته: ص226، يف ترمجة هشام بن احلكم، 
فضله وجاللته: وأّنه أدرك الكاظم  وهو إْذ ذاك فاضٌل متنٌي.وذكرُه العاّلمة يف اخلالصة 

يف القسم األّول: ص93، رقم 9. 
يِّد: ص 159. )3( أخبار السَّ

 ، ، النّحويُّ ه بقية، أبو عثامن، املازينُّ )4( هو: بكر بن حمّمد بن عدّي بن حبيب، وقيل: اسم جدِّ
امليزان:  لسان  ومائتني.  وأربعني  تسع  أو  ثامن  مات سنة  إمامّيًا،  وكان شيعّيًا  ابن حجر:  قال 

102/2، رقم1752.
)5( أخبار السّيد: ص 154.

بغداد  يف  مات  األشقر،  اخلليع   ، البصيُّ  ، الباهيلُّ ياس،  بن  الّضّحاك  بن  احُلسني  هو:   )6(
)250#(. معجم األدباء: 5/10.

يِّد: ص 152. )7( أخبار السَّ
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7– حمّمد بن القاسم بن خاّلد، أبو العيناء )ت#283()1).
.)2(...حّدثنا أبو العيناء ... : قال املرزباينُّ

.(3( 8– احلسن بن عليل، العنزيُّ

9– حمّمد بن زكرّيا، الغالبُّ )ت#298()4).
بنت  العّباسة  أنشدْتني  قال:   ، الغاليبُّ زكرّيا،  بن  أنشدنا حمّمد   : املرزباينُّ قال 

.)5(...يِّد ألبيها السَّ

ويلُّ )ت335 #()6). 10– حمّمد بن حييى، الصُّ

، أبو عبد اهلل، املعروف بأيب العيناء، وكان فصيحًا  )1( هو: حمّمد بن القاسم بن خاّلد، اهلاشميُّ
بليغًا.. آية يف الّذكاء، تويّف ببغداد سنة ثالث وثامنني ومائتني. ُينظر: معجم األدباء: 289/18. 

. ِّويف الكايف: 392/1، ح22، يروي عن أيب حمّمد العسكري
يِّد: ص 159. )2( أخبار السَّ

)3( تقّدمْت ترمجُتُه.
قال   ، البصيُّ  ، الّضّبيُّ  ، ، اجلوهريُّ الغاليبُّ اهلل،  أبو عبد  دينار،  بن  بن زكرّيا  )4( هو: حمّمد 
، ص346، رقم936: كان هذا وجهًا من وجوه أصحابنا يف البصة، واسع العلم،  النّجايشُّ
الّثقات: 502/5، رقم  ابن حّبان يف  ثامن وتسعني ومائتني. وذكره  كتبًا، مات سنة  وصنَّف 

3717، وقال ابن النّديم، ص121: كان ثقًة صادقًا.
يِّد: ص162. )5( أخبار السَّ

، نزل  ، البغداديُّ ويلُّ )6( هو: حمّمد بن حييى بن عبد اهلل بن العّباس، أبو بكر، املعروف بالصُّ
وثالثني  مخس  سنة  بالبصة  مات  اآلداب،  بفنون  العلامء  أحد  كان  اخلطيب:  قال  البصة، 
ريعة، 72/5:  وثالثامئة، وقيل: سنة ستٍّ وثالثني. تاريخ بغداد: 198/4، رقم1882. يف الذَّ
 ، ًا حلديث رواُه يف عيلٍّ  حمّمد بن حييى... الّشطرنجيُّ املتوىّف بالبصة يف )335#( متسرتِّ

فطلبوُه ليقتلوُه.
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.)1( َذَكَرُه املرزباينُّ

املوؤلِّفوَن يف اأخب�ِرِه:

)ت350 #()2). يُّ أ– أحد بن حمّمد بن إبراهيم بن املعىّل بن أسد، الَعميِّ
.)3(يِّد يِّد، شعر السَّ : ِمْن كتبِِه، كتاب أخبار السَّ قال النّجايشُّ

، أبو أحد)ت#332()4). ب– عبد العزيز بن حييى، اجللوديُّ
.)5(يِّد بن حمّمد : له كتاُب أخبار السَّ قال النّجايشُّ

ع )ت327هـ) 2– ال�ّش�عُر اأبو عبد اهلل، حمّمد بن اأحمد)6)، امللّقب ب�ملَفجَّ

حمّمد بن أمحد بن عبد اهلل، أبو عبداهلل، البصيُّ  النّجايشُّ )ت#450(:  قال 
املذهب،  اللُّغِة واحلديث، وكان صحيَح  أهل  باملفّجع، جليٌل من وجوه  امللّقب 

.)7(حسَن االعتقاد، ولُه شعٌر كثرٌي يف أهل البيت، له كتٌب
 وقال أبو حمّمد بن برشان: يف سنة سبع وعرشين وثالثامئة، تويّف حمّمد بن عبد اهلل

بالبصة،  اجلامع  يف  يلُس  وكان  وأديَبها،  البصِة  شاعَر  وكان  الكاتب،  ع  املفجَّ

يِّد: ص166و167. )1( أخبار السَّ
يف  النّجايشُّ  قال   ، البصيُّ بشري،  أبو   ، يُّ الَعمِّ أسد،  بن  املعىّل  بن  إبراهيم  بن  أمحد  هو:   )2(

رجاله، ص96،رقم 239: ثقٌة يف حديثه، حسُن الّتصانيف. 
: ص96، رقم 239. )3( رجال النّجايشِّ

)4( تقّدمْت ترمجُتُه.
: ص244. )5( رجال النّجايشِّ

)6( قال الّسيوطيُّ يف ُبغية الوعاة: 29/1، رقم51، وقيل: حمّمد. 
فدّي يف الوايف بالوفيات، كام سيأيت.  قلُت: القوُل للصَّ

: ص374، رقم 1021. )7( رجال النّجايشِّ
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.)1(عُر واللُّغُة فُيكتُب عنه، وُيقرُأ عليه الشِّ
 ، ، النّحويُّ وقال الّصفديُّ )ت :)#764حمّمد بن حمّمد بن عبد اهلل، البصيُّ
سنة عرشين  تويّف  فًا،  متحرِّ وشيعّيًا  ملفقًا  شاعرًا  كان  النّحاة،  كبار  من   ، الّشيعيُّ

.)2(وثالثامئة
 ، النّحويُّ الكاتب،  اهلل،  عبد  بن  أمحد  بن  حممد  اهلل،  عبد  أبو   : األمينيُّ وقال 
ع. أوحديٌّ من رجاالت العلم واحلديث، وواسطُة الِعقِد  ، امللّقب باملفجَّ املصيُّ
املعدودين من  القريض، ومن  القصيد يف صاغة  وبيُت  اللُّغِة واألدِب،  أئّمة  بني 
أصحابنا اإلماّمية، مدحوُه بحسن العقيدة، وسالمة املذهب، وسداد الّرأي، وكان 
كلُّ جنوحه إىل أئّمة أهل البيت ، وقْد أكثر يف شعره من الّثناء عليهم، والتفّجع 
ملا انتاهبم من املصائب والفوادح، فلْم يزْل عىل ذلك حّتى لّقبه مناوئوُه املتنابزون 

ع، وإليه ُيوِعز بقوله: باأللقاب باملفجَّ
ُع نبزًا ا)3)إْن يكْن قيَل يل املفجَّ ُع مَهَّ َفَلَعْمِري أَنا املفجَّ

ويقوُل يف جامِع البصِة:
البصِة ياجامَع  اهللُأَل  َبَك  َخـــــــرَّ َل 
الغيَث َصْحنََك  اُه)4)َوَسقَّى  َفَروَّ امُلْزِن  ِمــــَن 
فِْيَك عاشٍق  ِمْن  َيَتَمنَّاُهَفَكْم  مـَــــــــا  َيرى 

)1( معجم األدباء: 196/17.
)2( الوايف بالوفيات: 116/2، رقم43.

)3( الغدير: 493/4، والّطبعة القديمة: 361/3.
هر، 426/2: )4( َكَذا يف معجم األدباء، ويف يتيمة الدَّ

املزن     صحنَِك  واُه.وَسقَّى  فرَّ الغيــِث  ِمـَن 
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اإلنِس ِمَن  َظْبٍي  َمْرعاُهَوْكْم  فيـــــَك  َمليٍح 
بالِعْلِم الَفخَّ  َفُصْدَناُهَنَصْبنَا  فيـــَك  َلـــــُه 
قرأنــــــــاُه َروينـــــــاُهبـــقــرآٍن  وتفسيــــــــٍر 
ْعِر للشيِّ طالٍب  ِمْن  َطَلْبنــَـــــاُه)1)َوَكْم  ْعِر  بـــــالشيِّ

***

�شعُرُه يف الغدير

لُه يف ذلَك نظٌم غزيٌر، منُه قوُلُه ِمْن قصيدٍة: 

ُخمٍّ بدوحاِت  أمُرُه  يكْن  ملوّيًامَلْ  سبيلِِه  عْن  مشكاًِل 
ثِْقَلْيِه يف  النَّبييِّ  عهَد  غنيَّاإنَّ  ِسواها  عْن  ُكنُْت  ٌة  ُحجَّ
مقاٍم يف  ُلم  املرتض  َدنِيَّاَنَصَب  هناَك  خاِماًل  َيُكْن  ملْ 
البد َصَدَع  كام  قائاًم  َدجيَّاَعَلاًم  أو  ُدُجنًَّة  تامًا  ُر 
اقال: هذا موًل ملْن ُكنُْت مول َجْهَوِريَّ يقوُلا  ِجهارًا  ُه 

الوصيَّاواِل يا ربيِّ َمْن ُيواليه وانُصْ ُيعاِدي  اّلذي  ُه وعاِد 
ى َيَتَعدَّ ملْن  عا  الدُّ هذا  مرعيَّاإنَّ  أْم  األناِم  يف  راعيًا 
يوٍد موَت  ماَت  أ  ُيبايل  نصانِيَّال  ماَت  أو  َقالُه  َمْن 
رهبانيَّاَمن رأى وجَهُه َكَمْن َعَبَد اهللَ القنوِت  ُمديَم 
تنَّى مّلا  النَّبييِّ  سؤُل  اكان  مشويَّ طائرًا  أهدوُه  حني 
َوِحيَّاإْذ دعا اهللَ أْن يسوَق أحبَّ الـ َسْوَقًا  إليِه  ًا  ُطرَّ خلِق 
البا َقَرَع  َقْد  بالويصيِّ  انيَّافإذا  ربَّ الَم  السَّ ُيريُد  َب 
ِمَرارًا خوِل  الدُّ َعْن  خزرجيَّاَفَثنَاُه  َيُكْن  ملْ  حنَي  َأَنٌس 

)1( ُينظر: معجم األدباء: 195/17.
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حـ الرَّ وأبى  لقوِمِه  الّطالبيَّاوذخريًا  إماَمنا  إّل  ـامُن 
أرحييَّا)1)َوَرَمى بالَبَياِض َمْن َصدَّ َعنُْه سييَِّدًا  الفضَل  َوَحَبا 

ف�ُتُه: م�شنَّ

1- األشباه = رشح قصيدة األشباه.
يها بـاألشباه، يمدُح  قال ابُن النّديم: وكان شاعرًا شيعّيًا، وله قصيدٌة ُيسمِّ

.)2(فيها عليًَّا
رات،  يِّد املرعيشِّ يف قم، رقم )1290(، املصوَّ ُقلُت: نسخٌة منها يف مكتبة الّسّ
مجادى   )7( اخلميس  النّْسخ:  تاريخ  قيل،  نجف  أو  عيّل،  نجف  بن  أمحد  َنْسخ: 
راهتا، )646-3(.  األوىل )1354#(، يف )54( صفحة، كام ُذِكرْت يف فهرس مصوَّ

.)3(قصيدٌة يف أهل البيت : وساّمها الّصفديُّ

.(4( 2- أشعار أب بكٍر الوارزميُّ
.)5( َذَكَرُه األمينيُّ

3- أشعاُر اجلواري)6).
)1( الغدير: 484/4، والّطبعة القديمة: 354/3.

)2( الفهرست: ص91.
)3( الوايف بالوفيات: 117/1.

قال  قال:   ، اخلوارزميُّ بكر  أبو  حكى   :425/2 اليتيمة،  يف  )ت#429(  الّثعالبيُّ  قال   )4(
وليسْت   ، اخلوارزميُّ بكر  أبو  مجعها  ع  املفجَّ أشعار  لعلَّها  قلُت:  ُع،  املفجَّ أنشدين  اللَّّحام:  يل 

العكس. 
)5( الغدير: 496/4.

األصل:  ويف  املصنِّف،  عنه  ينقل  الذي  ياقوت،  عن  كذا  اهلامش:  يف  الُبغية  حمّقق  ذكر   )6(
.اخلوارزمّي
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.)1( َذَكَرُه ياقوت، وقال: إّنه ملْ يتمَّ
.)2( و-أيضًا- الّصفديُّ

4- أشعاُر احلراب.
.)3( َذَكَرُه ابُن النّديم، وقال: إّنه ملْ يتمَّ

مّا  غريها،  أو  هبا،  املرجتز  األشعار  فيه  مجع  لعلَّه   : الّطهراينُّ بزرك  آقا  وقال 
.)4(ُأنشدْت يف حراب البسوس بني بكر وتغلب، ابني وائل بن قاسط

5- اإلعراب)5).
.)6( َذَكَرُه األمينيُّ

عر. 6- الرّتمجان يف معان الشيِّ
، وقال: ملْ ُيعمْل مثُلُه يف معناه)7(، وقال ابُن النّديم) :)8كتاب  َذَكَرُه النَّجايشُّ
 ،النّجدة وحّد   ،املديح وحّد   ،اإلعراب حّد  كتاب  عىل  حيتوي   الرّتمجان
 ،)9(اإلعرابو  ،والنّبات والّشجر   ،املطاياو  ،اهلجاءو  ،والّرأي واحللم 

.الّلغزو

)1( معجم األدباء: 194/17.

)2( الوايف بالوفيات: 117/1.
)3( الفهرست: ص91.

)4( الّذريعة: 63/2، رقم 427.
)5( الفهرست: ص91.

)6( الغدير: 496/4.
: ص374، رقم 1021. )7( رجال النّجايشِّ

)8( الفهرست: ص91.
)9( يف هامش ابن النّديم، ص91: يف نسخٍة اإلغراب بالعني املعجمة.
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 ،املديحو ،حّد اإلعراب ،ًا وقال ياقوت: إّنه يشتمُل عىل ثالثة عرش حدَّ
 ،املطاياو  ،االغرتابو  ،املالو  ،الغزلو  ،والّرأي واحللم   ،البخلو
.)1(وهو آخر الكتاب ،الّلغزو ،اهلجاءو ،احليوانو ،النّباتو ،اخلطوبو

7- ُسعاُة العرب.

.)2( َذَكَرُه األمينيُّ

8- رشح قصيدة األشباه.
ع، والقصيدة يف )109( أبيات،  أليب عبد اهلل، حمّمد بن أمحد، املعروف باملفجَّ
ال سنة )1354#(، عن نسخٍة بخطِّ  ، يف شوَّ استنسخه الّشيخ شري حمّمد اهلمداينُّ
األمينيُّ  الّشيُخ  أهداها  قْد  )1354#(،وكان  سنة  األمينّي،  عيّل،  نجف  بن  أمحد 
آقا  إىل  الّسامويُّ  حمّمد  أهداها  النُّسخة  وهذه   ، الّسامويِّ حمّمد  الّشيخ  إىل  النّاسخ 
بزرك. ونسخٌة أخرى يف مكتبة املرعيشِّ بقم، رقمها )1290( عكيس، يف )45( 

صفحة، تأريخ النّسخ: )1354#(، نسخ: أمحد بن نجف عيّل، أو نجف قيل.

9- عرائُس املجالس.
.)3(ياقوت َذَكَرُه

. 10- غريُب شعر زيد اليل، الطائييِّ
.)4(ياقوت َذَكَرُه

)1( معجم األدباء: 194/17.
)2( الغدير: 496/4، والّطبعة القديمة: 363/3.

)3( معجم األدباء: 194/17.
)4( املصدر الّسابق.
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11– املنقُذ)1)من اإليامن.
َذَكَرُه ابن النّديم)2(، وقال ياقوت: ُيشبه كتاباملالحن، البن ُدريد، إالّ أّنه 

أكرب منه، وأجود وأتقن)3(، ونقل عنه الّسيوطيُّ فوائد أدبّية)4(.

، عليُّ بُن حمّمد)ت342هـ) 3– ال�ّش�عُر الق��شي، اأبو الق��شم الّتنوخيُّ

إبراهيم،  بن  داوود  الفهم،  أيب  بن  حمّمد  بن  عيلُّ   ، الّتنوخيُّ القاسم  أبو 
الكرم،  وأفراد  واألدب،  العلم  أهل  أعيان  ِمْن  )ت#429(:  الثَّعالبيُّ  قال 
سنني)5(.  بضع  واألهواز  البصة  قضاء  يتقّلد  وكان  َيم،  الشِّ  وحسن 
، واسم  وقال اخلطيب البغداديُّ )ت463#(: عيّل بن حمّمد بن أيب الفهم، الّتنوخيُّ
أيب الفهم داوود بن إبراهيم بن متيم بن جابر بن هانئ بن زيد بن عبيد، كان يعرف 
الكالم يف األصول عىل مذهب املعتزلة، ولد بأنطاكية سنة ثامن وسبعني ومائتني، 
بشارع  لُه  اشرُتيْت  تربٍة  يف  وُدفَِن  وثالثامئة،  وأربعني  اثنتني  سنة  بالبصة  ومات 

املِْرَبد)6(.

�شعُرُه يف الغدير

ِمْن ذلَك قوُلُه يف قصيدٍة رائعٍة:

األدباء:  ومعجم  ص123؛  بمص)#1348(:  محانّية  الرَّ املطبعة  طبع  الفهرست،  يف   )1(
 ،194/17املنقد بالّدال املهملة.

)2( الفهرست: ص123.
)3( معجم األدباء: 194/17.

)4( ُينظر: رشح شواهد املغني: 633/2، رقم394.
)5( يتيمة الّدهر: 393/2.

)6( تأريخ بغداد: 76/12، رقم6487.
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وصييِِّه وابِن  اهللِ  رسوِل  ابِن  َناِصِبِمْن  يِن  الديِّ عقبِة  يف  ُمدغٍل  إل 

إىل أْن يقوَل فيها:
ووصيُُّه املصطفى  النَّبييِّ  وضائِبوزيُر  ِشيمٍة  يف  ومشبُهُه 
حمّمٌد الغديِر  يوِم  يف  قاَل  وقد ْخاَف ِمن َْغْدِر الُعَداِة النَّواِصِبوَمْن 
املواِرِبأَما إّنني أول بكم ِمْن ُنُفوِسُكم؟ املريِب  قوَل  بىل،  فقاُلوا: 
ِمنُْكُم ُكنُْت مولُه  َمْن  َفَهذا أِخي مولُه بعِدي وصاِحبِيفقاَل لم: 

م�شّنف�ُتُه:

.)1(ياقوت 1– العروض. َذَكَرُه

.)2(ياقوت 2– القوايف. َذَكَرُه
3– ديوان شعر.

.)3(عر، ولُه ديواٌن جمموٌع ْمَعاينُّ ت# 562، وقال: يقوُل الشِّ َذَكَرُه السَّ

)من اأعالم  ، العبديُّ 4– ال�ّش�عُر عليُّ بُن حّم�ِد بِن عبيِد اهلِل، اأبو احل�شن، العدويُّ
القرن الّرابع الهجرّي)

مّحاِد  بِن  اهللِ  عبيِد  بِن  مّحاِد  بُن  عيلُّ  احلسن،  أبو  )ت#450(:  النّجايشُّ  قال 
.)4(الّشاعر وقْد رأيُت أبا احلسن بن مّحاد ، الَعَدِويُّ

الّدين، حمّمد بن معّد  الّسعيد صفّي  رأيُت بخطِّ  العاّلمة )ت#726(:  وقال 

)1( معجم األدباء: 163/14.

)2( معجم األدباء: 163/14.
)3( األنساب: 508/1، ماّدة )الّتنوخي(.

: ص244. )4( رجال النّجايشِّ
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يف  النّاحية  هبا  يمدُح  التي  األشعار،  هذه  صاحب  مّحاد  ابن  هو  هذا  املوسوّي: 
.)1( املشاهد الرّشيفة وغريها

وقال احلائريُّ )ت :(2()#1216ورأيُت بخطِّ بعض األذكياء هكذا: عيلُّ بن 
، كان ِمن أكابر علامء الّشيعة وشعرائهم،  مّحاد، املعروف بابن مّحاد، الّشاعُر البصيُّ
ومن املعارصيَن للّصدوق، وأشعاره يف شأِن أهِل البيِت ، وقصائدُه يف مدائح 

.)3(مشهورٌة ، ومراثيهم، وسيَّام يف مراثي احلُسني  األئّمة

�شعُرُه يف الغدير

املؤّمُلأَل ُقْل لُِسلطاِن الوى كيَف أعمُل وأنَت  أْهَوى  َمْن  جاَر  َلَقْد 
ُمْضِمٌر أنا  ما  اليوَم  إليَك  ُلأُأبِدي  أتمَّ أْم  األحشاِء  يف  الوجِد  ِمَن 
كتمُتُه إْن  هالٌك  إّل  أَنا  يقتُلوَما  ول شكَّ كتامن الوى سوَف 
فإْن رمت صوَن الُكليِّ فاحلاُل ُمْشكُِلَفُخْذ بعَض ما عنِدي وبعٌض أصوُنُه
وصبوٍة غراٍم  ِمْن  خلوًا  ُكنُْت  َمْدَخُلَلَقْد  َقطُّ  الوى  يف  يل  َوَما  أبيُت 
َشاِدٌن بابِة  للصَّ َدَعاِن  أْن  وُتْذهُلإل  الواصفوَن  فيِه  َتريَّ 
ُحْسنَُه احُلْسُن  َيَرى  َلْو  مجاٍل  أمجُلبديُع  ِمنُْه  أّنُه  اختيارًا  َلَقرَّ 

إىل أْن يقوَل فيها:
ارُب الامات والبطُل الَّذي َنْوفُلُهَو الضَّ احلاِل  يف  ماَت  َقْد  بضبتِِه 
حًا ُمَصيِّ األمنُي  جبيُل  َج  َوُيليُِّلوعرَّ ام  السَّ ُأفِق  يف   ُ ُيكبيِّ
وصنوُه الَغِديِر  يوَم  املصطفى  ُلأخو  واملغسيِّ حلِدِه  يف  وُمْضِجُعُه 

)1( إيضاح االشتباه: 218، رقم391.
. ، احلائريُّ ، حمّمد بن إسامعيل، املازندراينُّ )2( هو: أبو عيلٍّ

)3( منتهى املقال: 405/4، رقم2008.
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مُس ُردَّْت حني فاتْت صالُتُه أفضُلَلُه الشَّ َهَو  الذي  الوقُت  فاَتُه  وَقْد 
ا كأنَّ توي  وْهَي  فعاَدْت   ، ُمرَسُلَفَصىلَّ ياطنِي  للشَّ نجٌم  الَغْرِب  إل 
قائٌم وهو  أحٌد  فيه  قاَل  ُلأَما  ُنزَّ والنّاُس  األكواِر  منِب  عىل 
كليِّهم حابِة  الصَّ دون  أخي  تسأُلعلٌّ  كنَت  إْن  جبيُل  جاءن  به 
خليفٌة بعدي  اهللِ  بأمِر  يفعُلعلٌّ  وصييِّي عليكم كيف ما شاَء 
ٍد حممَّ كعايص  عاصيه  إنَّ  أمجُلأَل  واحلقُّ  اهلل  عايص  وعاصيه 

نفُسُه ونفيس  نفيس  إّنُه  ُلأَل  ُمنَزَّ وحيٌّ  وهو  أنبا  النَّصُّ  بِه 
مدينٌة فيُكْم  للِعْلِم  إنَّني  يدُخُلأَل  َراَم  مَلْن  باٌب  لا  علٌّ 
ووليُُّكْم َمْولُكُم  إّنُه  ويعِدُل أَل  يقيض  باحلقيِّ  وأقضاُكُم 
حاكاًم رضيناُه  قْد  مجيعًا  وُيوِصُلفقاُلوا  يشاُء  ما  فينا  ويقطُع 

***
ولُه -أيضًا-:

الغديِر يوِم  فتى  يا  باألموِرَلعمُرَك  أول  املرُء  أَلنَت 
ًا ُطرَّ اللِق  لرِي  أٌخ  البشرِيوأنَت  مباهلِة  يف  ونفٌس 
هُر املزكَّى شبرِيوأنَت الّصنُو والصيِّ وأبو   ٍ ُشبَّ ووالُد 

***
ولُه َكذلَِك:

ه بيُض احلص تِبياناَمْن سبَّحْت يف كفيِّ لِِصْدِقِه  ذاَك  لِيكوَن 
يف عليِه  الكتاَب  اهللُ  أنزَل  ُبْرَهاناَمْن  لَِيْغتِدي  العلوِم  كليِّ 
وصييِِّه بنصِب  نيا  الدُّ َغ  َبلَّ اإليامناَمْن  لُِيْكِمل  الغديِر  يوَم 
فضيلٌة الغديِر  يوَم  َلُه  ذا  جحداناَمْن  لفضلِِه  ُتطيُق  ل  إْذ 
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َيْستطِْع ملْ  الَّذي  الطَّرِي  آكُل  كِتامناَمْن  َوَل  َجْحدًا  لُه  َخْلٌق 

***
ولُه ِمْن لطائِف نظِمِه:

الغديِر يوِم  عيــــَد  وِريــــا  والسُّ باَلنَـــــا  ُعْد 

علٌّ أضحى  أميـــــِرَفِفيــْـــَك  كــــليِّ  أميـــــَر 
واىف جبيـــــُل  ميِع البصيـــِرغــداَة  َمـــــن السَّ
انِزْل أحُد  يـــا  الغديـــــِروقــــاَل:  هذا  بجنِب 
ُكنـْـــ َفَمــــا  وإّل  ـــْغ  باألموِربليِّ قـــائمــًا  ــــَت 
ُكــــال اجلمَع  ُكــــْوِرفأنــزَل  فــوَق  ثــمَّ اعتىل 
اللَّطيــِف البيـــِروقـــاَل: َقــْد جـــاَء أمــٌر ِمــــَن 
عــليَّـــًا ُأقيـــَم  مسيــِريبــــأْن  فــــي  خليــفًة 
الـ يف  فمـــا  َنظرِِيفبايُعوُه  ِمــــْن  َلـــــُه  َوَرى 
إمــــاٍم كــــليِّ  كبيـــِرإمـــــاُم  لِــُكــليِّ  مولـــًى 
نـــوِربـــــاٌب إل كـــليِّ رشــــٍد كــلَّ  عــال  نــــوٌر 
بـعـــِدي اهللِ  ــُة  عــلــى اجَلُحـوِد الَكُفْوِروُحــجَّ
منـــــُه الُغــــرُّ  هــوِروبعــَدُه  الشُّ َكــَعــديِّ  َفــُهــم 
املثـــان للــّذكــــوِرأسمـــــاؤهم يف  كثيــــــــرٌة 

بـــــوِريف ُصْحِف موسى وعيسى والزَّ مـكتــوبـــٌة 
طـــوِرمــــا زال يف اللَّوِح َسْطرًا السُّ بني  يلــــــوُح 
َمــــُزوِرتـزوُر أمـــــالُك ربـيِّـــــي ليـــــر  مــنــــُه 
فـــيمـــــا اهللَ  احلضوِروُأشهــُد  وكــلَّ  ُأبدي 
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ــــــًا ُخَّ حلَّ  َمْن  مـِـْن بـــنِي َجــمٍّ غفــــرِيفقــــاَم 
بــأيــــــٍد مــــرِيَوبـَـــايـُعـــــوُه  الضَّ مـــالفــــاِت 
مــــــاذا يــعــلــــُم  دوِرواهللُ  الصُّ بذاِت  أخَفوا 

***
ولُه -أيضا-:

أخيِه سوى  لِعلٍّ  نظرُيَمـــا  الَوَرى  يف  حمّمٌد 
قريٌش أقبلْت  إْذ  تستطرُيَفَداُه  الَفْرِش  يف  إليِه 
فقاَل أصحاُبُه احلضوُر:وكاَن يف الّطائِف انتجاُه

علٍّ ِمْن  نجواَك  زوُر:أطلَت  فيِه  ليَس  ما  فقاَل 
َوَلكِْن ناجيُتُه  أَنا  البرُيَما  ِة  الِعزَّ ُذو  َناجاُه 
علّيًا إن  ُخم  يف  أمــــــرُيوقاَل  بــعـــَدُه  خليفٌة 

***
ولُه- أيضًا-:

ُقريشًا ْغ  بليِّ ألحَد  َتستكِيناوقاَل  أْن  عاصاًم  َلَك  أُكْن 
عنيِّي األنباَء  ُتْبلِْغ  ملْ  واألِمينافإْن  ُغ  املبليِّ أنَت  فام 

ُخمٍّ غديَر  باحلجيِج  املسلمينافأنزَل  ونادى  بِه  وجاَء 
حّتى للنّاِس  ُه  َكفَّ احلاضينافأْبَرَز  مجيُع  َتبيَّنها 
َيداُه ُرفَِعْت  بالَّذي  الَيِمْينَافأكِرْم  َرَفَع  بالَّذي  َوأْكِرْم 
ُمْصٍغ القوِم  وكلُّ  لم  َيْسَمُعوَنافقال  وكلٌّ  ملنطِقِه 

حقٍّ وويصُّ  أخي  هذا  يوَناأَل  وُمويف العهَد والقايض الدُّ
فهذا مولُه  ُكنُْت  َمْن  َشاهِدينَاأَل  َفُكوُنوا  موًل  َلُه 
عليًَّا وال  َمْن  اهللُ  الّشانئينَاَتَولَّ  مبغضيه  َوعاَدى 
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أّنا اهللِ  عبِد  ابِن  عْن  املؤمنِينَاَوَجاَء  َنميُز  كنّا  بِه 
عليًَّا بحبيِّهُم  َليْعِرُفوَناَفنَْعِرُفُهم  النيِّفاِق  َذِوي  وإنَّ 
َفُبعدًا أَل  الويصَّ  َينقُمْوَنابِبغضهُم  َعليهم  ماذا  لْم 
َكانْت األنصاُر  َقالْت  بينَاوممّا  مريِّ َعارفنَي  مقالَة 
َعَرْفنا الادي  علَّ  ُمنافِِقْينَابِبغضهُم  نَِفاَق  ْقنا  َوَحقَّ

ولُه -أيضًا-:
األّياِم ألرشُف  الغديِر  اإلسالِميوَم  عىل  َقْدرًا  وأجلُّها 
إَماَمنَا فيِه  اهللُ  أقاَم  إماِميوَمًا  كليِّ  إماَم  الَويصَّ  أعني 
رافعًا ُخمٍّ  بَِدْوِح  النَّبيُّ  لألقواِم:قاَم  يقوُل  الَويصيِّ  َكفَّ 
لُه موًل  َفَذا  ُكنُْت مولُه  ِمَمْن  ِة الَعالَّ بالوحي ِمْن ِذي الِعزَّ
فإَذا َقَضْيُت َفَذا يقوُم َمَقاِميَهَذا وزيِري يف احلياِة َعَلْيُكُم
الَول َلُه  َأَقرَّ  َمْن  اِمَيا ربيِّ وايل  ِحَ ُسْوَء  َعاداُه  بَِمْن  َوأْنِزْل 
جاِل لبيعٍة واإلنَعاِمَفَتَهاَفَتْت أْيِدي الريِّ يِن  الديِّ َكاَمُل  فيها 

***
: وِمْن قصيدٍة لُه يمدُحُه

النّصوِص دليِل  َفَساَد  مَجَْعتروُم  قْد  ما  اإلمجاِع  ونْصَ 
َصاِدقًا َقْوَلُه  َتْسَتِمْع  َصَدْعأملْ  بامذا  الَغديِر  َغَداَة 
َلُكْم ويلٌّ  هذا  إنَّ  ُيطِْعأَل  مَلْ  ملْن  فويٌل  أطيُعوا 
أِخي منيِّي  أنُت  َلُه  فاْقَتنَْعَوَقاَل  ِصنِْوِه  ِمْن  َكَهاُرْوَن 

***
ولُه ِمْن قصيدٍة يف املديح َكذلَِك:
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أْعَيْيَتنِي حيدٍر  َعْن  سائِل  أَنا َلْسُت يف هذا اجلواِب خليَقاَيا 
باسِمِه عليًَّا  ساّمُه  َوُسُمْوَقااهللُ  الُعىَل  يف  ا  ُعُلوَّ َفَساَم 
وأقاَمُه الَوَرى  ُدْوَن  اُلدى وَطِرْيَقاواختاَرُه  ُسُبِل  َعَلاًم إل 
ُكليِّها ِة  الَبيَّ عىل  اإللُه  َوثِْيَقاأَخَذ  الَغديِر  يوَم  لُه  َعْهدًا 

َجَعَل الَويِصَّ َلُه أخًا َوَشِقْيَقاوغداَة واَخى املصطفى أصحاَبُه

: وِمْن قصيدٍة لُه يمدُح أمرَي املؤمننَي
وُتوِضُع َتُبُّ  أْجَدًا  راكَِبًا  وُق ِمنْها أْسُعَيا  يف ُسعٍة والشَّ
لُه رجٍل  ِمْن  أخطأك  ما  َتْنَُعهللِ  ل  لبانٌة  الَغِرييِّ  ِعنَْد 
ٌق َمْطَلُعجُيل عليَك ِمَن اِلَدايِة َمرْشَ والِوليِة  اإلمامِة  وِمَن 
يف ضمنِِه الَعَلُم البطنُي األنَزُعَجَدٌث بِه ُنوُر اُلدى ُمستوَدٌع
َقْبَل الُوُرْوِد وضوُء نوٍر َيْلَمُعَجَدٌث يُدلُّ عليِه طِْيُب َنِسْيِمِه

إىل أْن يقوَل فيها:
لِِذلٍَّة الَويِصُّ  َقَعَد  َما  َوأْوَضُعواهللُ  أَذُل  ُُم  َفإنَّ َعنُْهْم 
عليهُم ُيقيَم  بأْن  أراَد  احلجَج التي أسباهُبا ل ُتْدَفُعلكْن 
َولَِعْهِدِه املسؤول منُهْم َضيَُّعْواَغَدُروا بِه يوَم الَغِدْيِر َومَلْ يُفْوا

***
: ولُه

َملِْيكِِه ِعنَْد  الَقْدِر  ّعلُّ  َمالَمَهاَعلٌّ  الُغَواُة  فيِه  أْكَثَرْت  َوإْن 
َكْت انفصاَمَهاوعروُتُه الوثقى التي َمْن تسَّ َقطُّ  خيَش  مَلْ  هَبا  يداُه 
قاَمَها هللِ  ليالَء  َلْيَلٍة  وَكْم ضحوٍة مسجورِة احلريِّ َصاَمَهاَفَكْم 
أقاَمَهاَوَكْم َغْمرٍة للَمْوِت يف اهللِ َخاَضَها للنَّبييِّ  ديٍن  وأرَكاِن 
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َفَياَلا األناِم  ُدْوِن  ِمْن  اغتناَمَهاَفَواَخاُه  أجلَّ  ما  فوٍز  غنيمَة 
الَوَرى الغديِر عىل  يوِم  إماَمَهاَوَوّله يف  وكاَن  َمْوَلَها  فأصبَح 

***
ولُه -أيضًا-:

ُعَدِدي املرتض  لَِيْوِمي يف الَوَرى َوَغِديولُء 
الْلـ  َمْول  النَّْحِل  األبِدأمرُي  عىل  ُخـــمٍّ  يف  ـِق 
املْر ُيبايعوَن  يِدغداَة  بَمديِّ  أمرًا  َتَض 
بالَفْضـ  املصَطَفى  َيزِدشبيُه  وملْ  ينقص  ملْ  ـِل 
كتب يف  اهللِ  َمِدوجنُب  الصَّ الواحِد  وعنُي 
َشَبَهًا النيَِّسا  َتلِد  َتلِـِدَفَلْن  َومَلْ  َكالَّ  َلُه 

***
وقاَل-أيضًا- ِمْن جليِل َنْظِمِه:

اخرتَناَوَقاُلوا: رسوُل اهللِ َما اختاَر َبْعَدُه ألنفِسنَا  لكْن  لنا  إمامًا 
اُلَدى عىل  أقاَم  إْن  إمامًا  ْمنَاأقْمنَا  َقوَّ اِلَداَيَة  َضلَّ  وإْن  أَطْعنَا 
إماِمُكم إماُم  أنُتْم  إذْن  نَاَفُقْلنَا:  ُتْ َوَما  ُتم  ُتْ ِن  ْحَ الرَّ ِمَن  بفْضٍل 
نَا َربُّ اختاَر  الَِّذي  اخرتَنا  ُجْرَناَوَلكنَّنا  ول  ابتدْعنَا  ل  ُخمٍّ  يوَم  َلنَا 
نا َربُّ القيامِة  يوَم  ُقلنَاَسَيْجَمُعنَا  باَم  وُنجَزى  ُقْلُتم  ما  َفُتْجَزْوَن 
ِدْينُِكم َقَواعَد  بأيديُكْم  ُيْبنَىَهَدمُتْم  ل  القواعِد  غرِي  عىل  وديٌن 
واضٍح اهللِ  ِمَن  نوٍر  عىل  َوَثبيِّْتنَاونحُن  نورًا  منَك  ِزْدَنا  ربيِّ  فيا 
ِه بَِربيِّ مجيٌل  َحّاٍد  ابُن  َظنَّاَظنُّ  َلُه  خُيِْيَب  َل  أْن  بِِه  َوأْحَرى 
َشنَّاَبنَى املجَد يل شنُّ بُن أقص َفُحْزُتُه أب  خريًا  ْحَُن  الرَّ َجَزى  ُتراثًا 
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َويِل َحْسب عبد القيس مرتبة ُتْبنَىَوَحْسبَِي َبْعَد الَقْيِس يف املْجِد َوالِِدي

***
وقاَل-أيضًا-:

ُخْم يف  اهللُ  أقاَمُه  وأمرياوأبوُهْم  وهاديا  إماما  ٍم 
َعن أمرًا  َباَيُعْوُه  َقْد  َوالَغِدْيَراحني  َدْوحاتِِه  فسائِْل  اهللِ 
إليِه النَّبيُّ  أفض  اَوأُبْوُهم  َوأِخرْيَ لً  أوَّ َكاَن  َما  ِعْلَم 

***
ُبرهاَناَمْن أْنَزَل اهللُ الكتاَب َعَلْيِه يف لَِيْفَتِدي  الُعُلوِم  ُكليِّ 
َوِصييِِّه بِنَْصِب  ْنَيا  الدُّ َغ  َبلَّ اإليامَنا)1)َمْن  لُِيْكِمَل  الَغِدْيِر  يوَم 

***

، اجلزائريُّ )ت378)هـ) 5– العاّلمُة ال�ّشيُخ حمّمد جواد ابن ال�ّشيخ عليٍّ

ين الّشيخ حمّمد جواد ابن الّشيخ عيّل  : هو أبو عزِّ الدِّ قاَل العاّلمُة علٌّ الاقانُّ
، صاحب  الّشيخ أمحد)2(، اجلزائريُّ ابن كاظم بن جعفر بن حسني بن حمّمد ابن 
النّجف  يف  ُولَِد  معروٌف،  وشاعٌر  ٌق،  حمقِّ وفاضٌل  كبرٌي،  عاملٌ  األحكام(،  )آيات 
مات عىل أخيه العاّلمة  )15( ربيع األّول مْن عام)1298#(، وهبا نشأ، فقرأ املقدِّ

عبد الكريم، وُعنَِي بتوجيهه.

)1( الغدير: 232/5، والّطبعة القديمة: 171/4.
ُولَِد يف جزائر  النّبّي اجلزائريُّ  ، وعبد  النّبّي بن سعد، اجلزائريُّ قلُت: هو: أمحد بن عبد   )2(
 ،االقتصاد يف رشح اإلرشاد و ،اإلشهاد يف الّطالق :البصة يف هنر صالح، وله تصانيف منها
و اإلمامة، أو املبسوط يف اإلمامة، مطبوع، وحاوي األقوال، مطبوع، وموضوُعُه يف ِعْلِم 

جال واجلرح والّتعديل، و هنايُة الّتقريب يف رشح الّتهذيب، مات سنة )#1021(. الرِّ
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واجلزائريُّ من الّشخصّيات التي ال ُيمكُن أْن ينساها تأريُخ هذه املدينة، َفَقْد 
الّثورات الفكرّية والّسياسّية واالجتامعّية، وأبىل يف مجيِعها بالًء  أسهَم يف خمتلف 

حسنًا.
وحلِّ  اثنني،  بني  إصالٍح  مواصلِة  عْن  َهَدأ  وقْد  يومًا،  األستاذ  هذا  أجْد  َومَلْ 
خصومٍة بنَي متباغضني، وقضاِء حاجٍة لضعيٍف.. فكاَن أماَم الّشباب الّثائَر عىل 
ٍة، فهو  القديم، وقائَد جيٍل خرَج عىل تقاليد جمتمعه. وقْد مجع بني صفاٍت متضادَّ
يف الوقت الذي تراُه كقائٍد عسكريٍّ ال يعرُف غري اجلّدّية سلوكًا، تراُه ينطلُق يف 
َبْعِث النُّكَتِة، ويفتُح بابًا للظََّرف، كالّظريِف الَعِلم، وهو يف الوقت الذي تراُه زاهيًا 
حّتى  َلُه  َيتواضُع  ال  قْد  الذي  غرِي  للصَّ يتواضُع  بِه  إذا  الّطاووس،  يزهو  مّا  بأكثر 
َخاِء امُلْفِرط،  رجاُل األخالق وأهُل الورع. كام ُعِرَف بطِْيِب النَّْفِس وَكَرِمَها، والسَّ

.)1( واإلباء احلادِّ

�شعُرُه يف الغديِر

بـِأْمٍر ُتَطـــالُِبنِي  ُدوُرُمييَِّلتِي  والصُّ الواطُر  بِـــِه  َتِضْيُق 
َعَلْيِه ُتانُِعَهـــا  املِصْيـــُرَوَعاِقَلتِي  ام  ألييِّ أْدِري  َوَل 

إىل أْن قاَل:
الـ مِد  حوَل  مناهُج  ُسنَّْت  الكثرُيَوَكْم  لُه  واستفزَّ  ـعروبِة 
فيها العرب  رجاُل  صدقْت  الغيوُرَوَلْو  ُجُل  الرَّ بفْرِضِه  َوَقاَم 

ُخمٍّ غديِر  عهوُد  ُجِهَلْت  الغفرُيملا  اجلمُّ  َعْقَدها  وأنَكَر 

نبيٌّ َغَها  بلَّ الَوْحي  َنذيُرعهوُد  ِرَسالتِِه  يف  َبِشرْيٌ 
خطيبًا هبا  الغديِر  عىل  احُلُضوُرَوَقاَم  املأُل  َقْوَلُه  َق  َوَصدَّ

)1( شعراُء الغري: 350/7.
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َعلٍّ ا  َبْجَدِتَ ابِن  َعىل  والَوِزيُرَوَنصَّ  الليفُة  هو  وقاَل: 
انقيادًا َلُه  ُمْظهريَن  وزوُرَفَقاُموا  إفٌك  ُه  ُكلُّ بقوٍل 
موًل فأنَت  علُّ  يا  َلَك  َيُدْوُرَبٍخ  أبدًا  ولؤَنا  عليِه 
َما إَذا  َعَجٌب  َوَل  َعَجَبًا  ُدْوُرَفَيا  الصُّ بِِه  جتيُش  ِحْقٌد  َغىَل 
علٌّ  املول  ييُِّد  السَّ األمرُي!)1)َفأْضَحى  ُهَو  واملُسْوُد  َمُسْودًا 

***

م�صنَّفاُتُه:

َلُه جمموعٌة ِمَن املؤّلفاِت، َذَكَر اخلاقاينُّ يف شعراء الغرّي منها ما يأيت)2(:
1– اآلراُء واحِلكم، ديواُن شعر.

2– تعليقٌة عىل رشِح األلفّية.

ٍك وعاملٍ. وقال: مطبوٌع. 3– حلُّ الّطالسِم بنَي مشكيِّ

4– فلسفُة اإلماِم الّصادق . وقال: مطبوٌع.

5– نقُد القرتاحاِت املصّيِة. وقال: مطبوٌع.
***

. 6–ال�ّش�عر �شي�ء البدران، اأبو يقني الب�شريُّ

سنة  البصة  يف  ُولَِد  أمنٌي،  النّفِس،  عزيُز  عفيٌف،  شجاٌع  البيت،  أهل  شاعُر 
القانون سنة  كّلّية  بغداد  فيها، ودخَل جامعة  األّولّية  دراسَتُه  )1370#(، وأهنى 

)1( شعراُء الغري: 393/7.

)2( شعراُء الغري: 354/7.
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)1391#(، وختّرج منها سنة )1395#(، وحصل عىل املاجستري يف احلقوق من 
األبطال  املجاهدين  من  خمطوط،  شعر  ديوان  له  القاهرة،  يف  شمس  عني  جامعة 
العاصمة  املهجر يف  تويّف يف  البصة،  أهوار  اخلبيث يف  نظام صّدام  قاتُلوا  الذين 
اإليرانّية طهران، إثر نوبٍة قلبّيٍة سنة )1435#( )2013/1/13م(، رضواُن اهلل 

عليه.

�شعُرُه يف الغدير

فاًم فأعطيَتنِي  بأحزان  ْخَت  َدَمارَصَ َنَطَقْت  وإْن  وأطربَت أوجاِعي 
جناُحُه يرفُّ  مفتونًا  امفأضحيُت  السَّ تغبُطُه  ْمِر  السُّ ساعديَك  عىل 
رُب الطَّويُل َوَكْم َدَجْت نا الدَّ ُمْظلاِموقْد َهدَّ ْبَح  الصُّ جْتَعُل  ُخُطوٌب  َعَلْينَا 
لِنَْحَتِمي ُلْذَنا  اجُلْرِح  كبياِء  امويف  نتوسَّ أو  الَفّذ  َمداَك  بمجِد 
نشيُدَها يدوي  األدواُر  وأنَت النّشيُد الغضُّ تعشُقُه احلمىوأبحرت 
غيمٌة وُدنياَك  نيا  الدُّ وسلَّاموأجدبْت  املحيُط  البحُر  َغِرَق  هبا 
تّردا القيود  كلَّ  ب  يَت  وِمْعَصامتدَّ اع  الصيِّ يف  ًا  كفَّ وأطلقَت 
صنعَتُه ْمٌد  ْيَك  كفَّ عىل  َمْعَلامَتَراَمى  لِْلُمروءاِت  الَفَتى  َفُكنَْت 
وعيِنَا مراكُب  ُتْبِحْر  ملْ  أْنُجامولولَك  وُتْطلَق  نيا  الدُّ لتقتحَم 
سيَفُه يعالُج  مكدودًا  متأمليِّاورثناَك  أعدائه  عىل  وحينو 
دارٍة كليِّ  عىل  يعُلو  َفَلكًا  ُمْفَعامفيا  احلمُد  ُه  شفَّ قْد  ألقًا  ويا 
كريمٍة بكليِّ  نيا  الدُّ شاغَل  امويا  السَّ هبَة  يا  الوحي  ترمجان  ويا 
َتَزْل ملْ  ُرْوُحَك  املعروف  حسد  أْنُعامويا  نوالَك  ِمْن  َعلينا  َتِفيُض 
مرفأ سجاياَك  نيا  الدُّ ِعضَة  ارتَىويا  قْد  هواَك  يف  جيٍل  ألف  به 
ُكلُّهم النّاُس  يرتاُدُه  أْن  َغْرَو  تتزاحاَفال  أْن  فيه  رشاٍع  وألف 
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كليِّها للمخاضات  مالٌذ  ملِهامفأنَت  كنَت  وقْد  إّل  نضجْت  فام 
وفكرًة روحًا  اإلنساُن  كالمهاوغايُتَك  نضحْت  ممّا  رويا  وقْد 
حجًى وأوسعها  نيا  الدُّ أفصَح  فامفيا  وأنطقها  ًا  كفَّ وأكرَمها 
كليِّهم النَّبييِّنَي  َهمَّ  حاماًل  ماويا  ُمَكرَّ ُحْسنًا  األّياِم  ُمْتِحَف  ويا 
ومولدًا موتًا  البيتنِي  رشَف  ومقدماويا  سيفًا  احلّق  معمعان  ويا 
بلغٍة ُكليِّ  ِمْن  املعروف  واهَب  اويا  ترحُّ قرٍص  دوَن  ثالثًا  وتطوي 
مرشٌع املاليني  كفيِّ  يف  علقامفإرُثَك  ويستلُّ  صبًا  يؤانسها 
واملَدى ِذْكِرَك  أطواِر  عىل  َبْلَساموقفُت  اجلراحات  كليِّ  عىل  جتىّل 
جوانِحي الغديِر  ماِء  عىل  معلامتِرفُّ  للفضيلِة  ِذْكٍر  ُكليِّ  ويف 
وعيها مواطَن  نيا  الدُّ ُمورَد  تكلَّامأيا  حّتى  اإلحساِس  ُموقَظ  ويا 
حُمطَّاموعادلَت يف األحزاِب ما َعَبَد الَوَرى عمرًا  أرديَت  إْذ  اجِلنيِّ  مَع 
ٍب ُمريِّ احتقاَر  امللَك  ماوتتقُر  يرى احُلْكَم دوَن الَعْدِل عيشًا حُمرَّ
بآيٍة احلكْيُم  ْكُر  الذيِّ َخَتَم  لِنَنَْعاملذا  احلنيَف  يَن  الديِّ بَك  أتَّْت 

***

7- ال�ّش�عُر ال�ّشيخ علي حيدر.

علّي حيدر  ال�ّصيخ  حة  مو�صَّ وال�ّصعر،  الّنرث  يف  الأكرب  اهلل  وعيد  ال�ّصعوب  اأعياُد 
اأُمنوذجاً)1(.

يس،  القسِّ قدسّية  ليومه  فكان  املجتمعات،  حياة  يف  واسعًا  حيِّزًا  العيُد  أخذ 
وهالة اجلامل؛ إْذ ُيعدُّ -ومنُذ العصور األوىل- يوَم فرٍح وسوٍر وابتهاٍل، وصفاء 
مع  الّتاريخ حكايات وقصص  ذلك. ولسومر  األرزاق، وغري  ونزوِل  النّفوس، 

)1( بقلم: مسلم عقيل الّشاوي.
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التي  خور ذكريات طقوسه واحتفاالته  ُنقشْت عىل الصُّ أعيادهم، واالهتامم هبا، 
ُتقام بدءًا ِمن ليلة االعتدال الّربيعيِّ من شهر نيسان، وتستمرُّ حّتى آخر يوٍم مْن 
القالب، وهو  ُيصبُّ  القديم  العراق  نة يف  السَّ أّيام  مْن  يوٍم  أّوِل  )ففي  نة  السَّ أّيام 
ًا،  جدَّ كبرية  بكّمّيات  ونه  ويعدُّ البناء(،  )آجر  أي:  القالب،  صبِّ  بيوم  ى  ُيسمَّ ما 
وتستمرُّ ألّياٍم رّبام أكثر مْن شهر يف كلِّ مدينة، وِمْن ثمَّ يبدأ بعدها العمل للبناء 
ور والقصور واملعابد والّزّقورات(، وفيه يلبُس األهايل أفضَل املالبس  وتشييد الدُّ
األرشبة،  أشهى  ويرشبوَن  األطعمة،  ألذَّ  واحدٍة  مائدٍة  عىل  ويأكلوَن  اجلديدة، 
وُيعلنوَن  والنَّخيل،  األشجاَر  ويزرعوَن  احللوى،  عوَن  ويوزِّ القرابنَي،  موَن  ويقدِّ
ينّية يف ظالم اللَّيل بحضور امللك.  احلبَّ والّتسامح يف احتفاالهتم بطقوسهم الدِّ
واستمّرْت هذه العادات حّتى إىل ما قبل اإلسالم وما بعده، وإىل وقتنا هذا، فقْد 

: ح لنا كتاُبنا العزيز القرآن الكريم عىل لسان عيسى ابن مريم رصَّ
نَا َأْنِزْل َعَلْينَا َمائَِدًة ِمَن  ُهمَّ َربَّ ِحْيِم: َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم اللَّ مْحَِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ
لِنَا َوَآِخِرَنا)1(. فكانْت هلم أعياٌد خاّصٌة هبم يف أّياٍم ِمن  اَمِء َتُكوُن َلنَا ِعيًدا أِلَوَّ السَّ
نة حّتى جاء اإلسالم، وبزغ نوُرُه، فاحتفَل بأّياٍم جعلها له عيدًا، كعيد الفطر،  السَّ
واألضحى، ومولد النّبيِّ األعظم ، وشّكلْت هذه األعياد ماّدًة خصبًة للُكتَّاب 
عراء، تفاعُلوا معها بمظاهرها العديدة، ونرى هذا يف ِحرْب الُكتَّاب وأغراض  والشُّ

 : وميِّ عراء، ومن ذلك قول ابن الرُّ صور الشُّ
بِْفضلِِه ياِم  الصيِّ شهُر  انقض  جتىّل هالُل العْيِد ِمْن جانِب الَغْرِبَومّلا 
ِب كحاجِب شيٍخ شاَب ِمْن طوِل ُعْمِرِه ْ والرشُّ لألكِل  ْمِز  بالرَّ لنا  ُيشرُي 

وقول ابن املعتز: 

)1( من سورة املائدة، اآلية )114(.
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هالُلُه أضاَء  قْد  بفطٍر  ِرأهاًل  حاِب وبكيِّ فاآلن فاْنَحْر للصيِّ
ٍة َعنَْبِوانُظْر إليِه كزورٍق ِمْن فِضَّ ِمْن  حولٌة  أثقلْتُه  قْد 

، وأّما بالّشكل   وغري ذلك من األشعار التي ِقْيلْت يف أعياد املسلمني بشكٍل عامٍّ
 َ ة(، وفيه عنيَّ ْت اإلماميَُّة بعيِد يوِم الغدير )18/ذي احلجَّ املخصوِص، فقْد اختصَّ
،ِموىًل للمؤمننَي واملسلمنَي عاّمة بعده، بأمٍر مَن اهلل  أمرَي املؤمننَي  رسوَل اهلل 

َعاَداُه،  َمْن  َوَعاِد  َوالُه،  َمْن  َواِل  ُهمَّ  اللَّ َمْولُه،  َعِلٌّ  َفهذا  َمْولُه،  ُكنُْت  َمْن  فقال: 
 . ُخمٍّ غدير  يف  خالدٍة  طويلٍة  خطبٍة  يف   ،َخَذَلُه َمْن  واْخُذْل  ُه،  َنَصَ َمْن  واْنُصْ 
وهذا اليوم الّتارخييُّ أصبح لنا عيدًا، فهو عيُد اهلل األكرب، وبدأْت أقالم الُكّتاب 
تها،  ترسُم كلامهتا عىل بياِض األوراق، لتجعَل منها جملَّداٍت ضخمًة يف نرش قصَّ
عراء يف  وبيان معطياهتا، وأحداث تأرخيها، وأسانيد رواهتا، وتتسابق حناجر الشُّ
اإللقاء،  وُأسلوب  املعنى،  بجزالِة  اليوم  ذلَك  صورِة  ِمْن  إبداُعهم  نحَتُه  ما  إلقاء 
 ، فنفتخُر ونعتزُّ هبذا اليوم، فهو يوُم البيعِة والوفاِء والوالِء لويصِّ النّبيِّ اخلاتم
اِث،  الرتُّ هذا  عىل  االّطالع  حني  رأيُت  ما  ضمن  وِمْن   ، بخدمته  والّترّشف 
يخ عيّل آل حيدر ، ُنظِمْت يف عام )1365#-1944م(، وُألقيْت  حًة للشَّ موشَّ
يف قضاء )املَدْينة(، الّتابع ملحافظة البصة، وجدهُتا مع مقّدمٍة ِمَن النّثر يرشُح فيها 
يف  وايات  الريِّ بـمنتَخب  واملوسوم  املخطوط،  كتابِِه  يف  وجدهتا  العيد،  هذا  أمّهيَّة 
ُتنرْش ِمن قبُل، وهي كام  تفسري ُمغلق اآليات، فأحببُت نرَشها للفائدة، لعلَّها ملْ 

يأيت: 
تهم الّتسعة  ة(؛ اقتداًء بأئمَّ ْت اإلمامّيُة بيوم الغدير)18/من ذي احلجَّ واختصَّ
اليوم  ذلَك  يتَّخذوَن  كاُنوا  فإهّنم   ،] احلُسني  اإلمام  ]بعد  اهلل عليهم  صلوات 
الة  والصَّ وم  بالصَّ تعاىل  اهلل  إىل  بوَن  ويتقرَّ ور،  والرسُّ للّتهنئة  يلسوَن  هلم،  عيدًا 
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بِه  اهللُ  أنعم  ملا  شكرًا  واإلحساِن؛  بالرِبِّ  فيِه  وُيبالغوَن  باألدعية،  إليه  واالبتهال 
والعهد  باخلالفة،   املؤمننَي أمري  عىل  النَّصِّ  ِمَن  اليوم  ذلك  مثل  يف  عليهم 
وَيزوروَن  عياهلم،  عىل  عوَن  وُيوسِّ أرحاَمهم،  فيه  يصُلوَن  وكاُنوا  باإلمامة،  إليه 
يّتخذوَن  فنراهم  احلُّلة،  هبذِه  أولياَءهم  ويأمروَن  جرياهَنم،  وحيفظوَن  إخواهنم، 
الة فريضًة  ذاك عيدًا يف مجيع األعصار واألمصار، يفزعوَن فيه إىل مساجدهم للصَّ
ين  عاء باملأثور؛ شكرًا هلل تعاىل عىل إكامل الدِّ ونافلًة، وتالوِة القرآِن العظيِم، والدُّ
وإمتام النِّعمة بإمرِة أمرِي املؤمننَي، ثمَّ يتزاوروَن ويتواصلوَن فرحنَي مرسوريَن 
ور عىل األرحام واجلريان.  مبتهجنَي إىل اهللِ تعاىل بالرِبِّ واإلحسان، وإدخال الرسُّ
ويزوروَن مشهد أمري املؤمنني يف ذلك اليوم يف كلِّ سنٍة، فال يقلُّ املجتمعوَن 
مثِل  يف  يعبُدُه  كاَن  بام  اهلل  ليعبدوا  عميق؛  فجٍّ  كلِّ  ِمْن  يأتوَن  ألٍف،  مائٍة  عن  فيه 
إليه  والتقّرب  تعاىل،  اهلل  إىل  واإلنابة  الة  والصَّ وِم  الصَّ من  امليامنُي،  أئّمُتهم  ذلك 
يف  فُيلقوا  األقدس،  بالرّضيح  حُيدقوا  حّتى  قوَن  يتفرَّ وال  والّصدقات،  باملرّبات 
 املؤمننَي هادة ألمري  الشَّ يشتمُل عىل  تهم،  أئمَّ مأثورًا عن بعض  زيارته خطابًا 
وخدمة  ين،  الدِّ قواعد  تأسيس  يف  وعنائه  العظيمة،  وسوابقه  الكريمة،  بمواقفه 
  النّبيِّ وعهد  اجلليلة،  وفضائله  اخلليقة،  وخصائصه  واملرسلنَي،  النّبّينَي  سيِّد 
إليه يوم الغدير، وِمْن دأهبم يف ذلك، عقُد احلفالت واملهرجانات إللقاء اخلطب 
وَن عليه يف اليوم املذكور كلَّ سنٍة يف كلِّ  فات، يستمرُّ عر اجلامِع لتلك الصِّ والشِّ

عٍص ومٍص، وكانْت القصيدُة احِلمريّيُة التي مطَلُعها: 
َمْرَبُع بالليَِّوى  َعْمٍر  َبْلَقُعألُميِّ  أعالُمُه  َطاِمَسٌة 

جملٍس،  إىل  جملٍس  ِمْن  هبا  يتنّقُلوَن  غريها،  من  النّواحي  بعض  يف  ذكرًا  أكثَر   
ٍة رقاصّيٍة تشتمُل عىل ما ُيطابقها ِمَن  وِمْن حمفٍل إىل آخر، ُيردِّدوهنا بصورٍة خاصَّ
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كر يف بعض احلفالت التي ُأقيمْت ليوم الغدير يف ناحية  الّتصفيق. ومّا حظيْت بالذِّ
حة: املَدْينَة سنة )1365#( أبياُتنا املوشَّ

َلنَا الُغْصِن  يف  ُبْلبُل  يا  يْر  َغنيِّ  السَّ هذا  يف  لَك  وُنغنيِّي 
امُلنَى نِْلنَا  َقْد  مثُلَك  نا  ِمْن ُسَوْيَعاِت اَلنَا يوَم الَغِديْر إنَّ

***
َوَمَسا َصَباَحًا  الَكْأَس  َجِر َأِدِر  الشَّ َفْوَق  حلنََك  وأِجْد 
األْكُؤَسا ُنِديُر  َنْحُن  املنِبِمْثَلاَم  فوَق  اللَّْحَن  وُنِجْيُد 
ُبْلبُل ِهِذي األنُفَسا يا  ِمْثَلنَا ِمْن َمْدِح ساِقي الَكْوَثِرواْسِق 
َوأَنا نظرٌي  اليوَم  يل  َنظرِْيأنَت  األُنِس  يف  ُبلبُل  يا  َلَك 

***
ُسوًى اَك  وإيَّ األُنس  يف  ويِل أَنا  ى  الُبرْشَ بِه  اليوَم  َفَلَك 
اَلَوى رشِع  يف  فِْعِلَ  بِْع  ُسُبل فاتَّ واسُلْك  الُبْلُبُل  ا  أيُّ
َمْن َعَص اهلل وَمْن عاَدى َعِل ل تسُّ النّاُر يف احلرْشِ ِسوى
ُسنَنًا األغان  بعَض  ِْذ  وُشبرْيفاتَّ َمْدَحًا  ُشبَّ  ألب 

***
َطَرَبًا وارُقْص  بلبُل  يا  َثاْم َغنيِّ  عر الليِّ َوأِمْط عْن َمْبَسِم الشيِّ
قص عنِدي َوَجَبا َحَراْم فالِغنا والرَّ كاَنا  بعَدما  ُوديِّي  يابَن 
با الرُّ أطفاَل  تنظُر  َما  َع الَغاَمْم أَو  ُولَِدْت فاحتلبْت َضْ
َزِمنًَا شيخًا  النّرجُس  صغرْيوغدا  طفاًل  هبا  كاَن  َبْعَدما 

 ***
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َطَرٍب أعال  أصبَح  وَلقصي)1( يف الوى أعىل قص َطَرِب 
َحَضْ واألغان أصبحْت ِمْن َمْذَهبِي قْد  علٍّ  ِذْكُر  كلَّام 
وأب ي  أميِّ َشأُن  َهذا  الَوَتْر إّن  َهذا  يف  ُب  أْضِ وأنا 
َبنَى ُقْدَمًا  أب  َهذا  األخرْيَوَعىل  يف  َعلْيِه  أبنِي  وأنا 

 ***
َفَرَحًا ًا  ُطرَّ نتزُّ  الُعُشَبا َماَلنَا  النّسيُم  َهزَّ  ُكلَّام 
َقَدَحًا َمْعنًى  ُكليِّ  ِمْن  حبيِّبا َنْحَتيِس  َعِلٍّ  أْوَصاُف  فيِه 
َطِربًا َيسَعى  الُبلبَل  ُقَبا ونرى  واِدي  عىل  َمْسَعانا  ِمْثَل 
إْذ َسِمْعنَا ُخْطَبَة الاِدي الَبِشريأَفَهْل ]قْد[)2( كاَن نجٌم َمَعنَا

 ***
وُحُدْوْج حيُث قاَم املصطفى بنَي امَلال ُكوٍر  منَب  َفَرَقى 
الَفال ُخّم  يف  َغصَّ  قْد  َوالَفَضا انسدَّ ُنُجودًا وُفُرْوْج وهِبْم 
الُعىل ِذي  علٍّ  يف  ألَقى  َيُمْوْج ُثمَّ  الَبُّ  هبا  كاَد  خطبًة 
َعَلنًا َصَداها  نيا  الدُّ َخبرِْيَْمأل  كلُّ  ا  هِبَ احلقَّ  ورأى 

***
األَمْد ُطْوَل  خطبٍة  ِمْن  َلا  ُمَْتَب َيا  صارْت  اآلراِء  لَِذِوي 
َخَبْ َسنَِدي يف ِصْدِقَها أْقَوى َسنَْد َأْقَوى  ي  َخَبِ ا  َوَلَدْيَ
ُيْعَتَمْد ل  أقوالِنا  َعىل  ُعَمْر؟إْن  قوِل  يف  الّطاِعُن  َفَمِن 
َبْينَنَا فيها  اهُد  الشَّ الَغِدْيْرَفُهَو  يوَم  املرتض  لَِعليِّ 

)1( يف األصل: قصي، مْن دون الم، وما ثّبتناه أنسب للوزن. )النّارش(
)2( غري موجودة يف األصل، وهذه الّزيادة أنسب للوزن. )النّارش(
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 ***
الُعَلام الَغِدْيِر  يف  أَتْتُكم  ُمْعَتَبَِكْم  ُمْسنٍَد  بَِحِدْيٍث 
َتْعَلام أْن  بِِه  شئَت  أثريوإَذا  عنُه  البحث  يف  فاتَّبع 
قساًم قطني  ار  بالدَّ يقساًم  َخَبِ فِْيِه  ح  َصحَّ إنَّه 

***

8- ال�ّش�عُر حمّمد تقي ابن ال�ّشيخ ه�دي ابن ال�ّشيخ ج�بر املظّفر.

لُه قصائُد يف الغدير، منها: قصيدُة بيعة الغدير)1(.

ال�ّشيخ علّي بن ك�ظم بن  ال�ّشيخ عبد الكرمي ابن  اأحمد ابن  ال�ّشيخ  ال�ّش�عُر   -9
. جعفر بن ح�شني بن حمّمد ابن ال�ّشيخ اأحمد، اجلزئريُّ

هو شاٌب فاضٌل، وأديٌب جريٌء، وشاعٌر ثائٌر، ُولَِد يف النّجف   : قاَل الاقانُّ
عام )#1342()2(.

0)-ال�ّش�عُر غ�لب بن عبد املّطلب، الّن�هي.

.)3( : األديُب البصيُّ قال آقا بزرك الّطهراينُّ

م�شّنف�ُتُه:

خريُة. 1- الذَّ
خمطوٌط، نسخٌة منه يف ِخزانة خمطوطات املنصورّي.

)1( ديوان املظّفر: 43/1.
)2( شعراُء الغري: 310/1.

ريعة: 70/9، رقم 5288، القسم الّثالث. )3( الذَّ
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2- زفراٌت وآهاٌت ونفثاٌت.
.)1(آقا بزرك َذَكَرُه

عد. ))– ال�ّش�عُر الّدكتور ع�مر عبد حم�شن، ال�شَّ

ِمْن قصيدٍة له يف عيد الغدير:
املجِد قالئَد  ماُن  الزَّ الَوْرِدَلبَِس  قوافُل  إليِه  وَسعْت 
لُه حلْت  سحابٌة  اُلْلِدواستوَقفْتُه  بشائَر  امِء،  السَّ صوَت 
لُه ُنِسَبْت  والُعال  عٌل  ْوِدهذا  الذَّ مَن  َطْودًا  َفتسّلقْت 
ٍد حُمَمَّ ِديُن  َفَظلَّ  الغديُر،  ْفـــِدكاَن  الريِّ دائـــَم  نـَِقيَّــًا،  عـَْذَبــًا، 
دْت ُجديِّ قْد  ثِياهُبا  الُغصوِن  احِلـــــْقِدكلُّ  ِردا  يف  واجلـــاهلّيُة 
بنوِرِه َتسَتظِلُّ  الكواكُب  َيديهذي  أو  جُيرُي  ِسواُه  ذا  َمْن 
أجردًا لياًل  البحُر  كاَن  ُبعِدَلْولُه  إل  ُبعٍد  ِمْن  فينُة  السَّ حريى 
فناُرها النّجاِة  ُسُفُن  الَقصِدلكنَّام  ُمنتهى  العِقيدة  شمُس 
جُيِدييا باَب كليِّ َفِضيَلٍة، َشِهَد الورى ل  الفْضُل  سواَك  ممّا 
ْهــــِدغرَثى الُعيوُن إذا أتْتَك أبا احَلَسْن بسؤالـِهــا نـــاَمْت عـــىل الشَّ

ريعة: 70/9، رقم 5288، القسم الّثالث. )1( الذَّ
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فاِت ُكتبْت بأقالِم بصّينَي، تناوُلوا حادثَة الغدير، ووالية  هناَك العديُد ِمَن املؤلَّ
أمري املؤمننَي، نذكُر منها:

 يوَم الغدير. 1- جزٌء فيِه خطبُة النَّبييِّ
 ، العتكيُّ  ، اليحمديُّ الّرمحن،  عبد  أبو  وهو   ، الفراهيديِّ أمحد،  بن  للخليِل 
، صاحب كتاب العني، وواضع  ، اللُّغويُّ ، العرويضُّ ، النّحويُّ ، البصيُّ األزديُّ

علم العروض )#100-#175(.
سنة  املتوىّف  سليامن،  بن  حمّمد  بن  حمّمد  بن  أمحد   ، الّزراريُّ غالب  أبو  َذَكَرُه 
)368#(، يف رسالته إىل ابن ابنه حمّمد بن عبيداهلل بن أمحد، ُيرتجُم لُه فيها ُأسَتُه، 
لُه روايَتُه، فقال:  لُه رواية كتبِِه وسامعاتِِه، ورواياتِِه، وَعّد هذا يف ما أجاز  وُييُز 
َك حرضا   يوَم الغديِر، رواية اخلليل، كان أبوَك وابن عمِّ جزٌء فيه خطبُة النّبيِّ

.)1(بعَض سامِعِه
الغدير،  يوم  يف    النّبيِّ  خطبة  يف  جزٌء  وقال:  بزرك،  آقا  العاّلمة  وَذَكَرُه 
أبو غالب  الّشيخ  املتوىّف )سنة170#(، سمعه   ، النّحويِّ بن أمحد،  اخلليل  برواية 

.)2(الّزراريُّ عن مشاخيه

ريعة: 72/5، رقم418. : ص83، ح99، والذَّ )1( رسالة أبو غالب الّزراريُّ
ريعة: 72/5، رقم418. )2( الذَّ
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ومّا يبدو أّنه روى اخلطبة بطوهلا من الّتابعنَي أو أتباع الّتابعنَي، ثمَّ أضاف إليها 
واية  ة، وفرّس غريبه، فأصبح جزًء ُينسب إليه، يتداولونه بالرِّ وح الّلغويَّ بعض الرشُّ

والّسامِع واإلجازِة.
وقْد َذَكُروا للخليل كتابًا يف اإلمامة، وال أدري أهو هذا الكتاب أو هو غريه؟

َذَكَر لُه آقا بزرك كتاب اإلمامة، وقال: وكتاُبُه اإلمامة متَّمه أبو الفتح، حمّمد 
ابن جعفر املراغّي، )ت371#(، صاحب االستدراك املذكور سابقًا، كام يظهر من 

.)1(اخللييلُّ يف اإلمامة النّجايّش يف ترمجة املراغّي، قال: لُه كتاُب
 ،االستدراُك ملا أغفلُه اخلليُل :قال ، وأّما االستدراُك، فقْد َذَكَرُه آقا بزرك

للّشيخ أيب الفتح، حمّمد بن جعفر بن حمّمد املراغّي، املتوىّف )سنة371()2(.
ين،  ثّم قال: أقول: الّظاهُر أّنه ِمن كتب اللُّغة، وكان سّيدنا احلسن، صدُر الدِّ
أيب  تصانيف  ِمْن  عّد  النّجايشَّ  اخلليل يفاإلمامة؛ ألّن  لكتاب  م  متمِّ أّنه  حيتمُل 

.)3(اخللييلُّ يف اإلمامة الفتح املراغّي يف ترمجته كتاب
بتاممه  اإلمامة، أورده  وللخليل كتاب يف  الّدين:  يِّد حسن صدر  السَّ وقال 
وساّمُه  األدّلة،  ِمن  اخلليل  أغفله  ما  واستدرك  كتابه،  يف  املراغّي  جعفر  بن  حمّمد 

.)4(اخللييلُّ يف اإلمامة كتاب
وعن الليِل بن أحد:

اخلليل  كتاب:   ،العني كتاب  حمّقق   ، املخزوميُّ مهدي  الّدكتور  أّلَف  فقْد   

ريعة: 14/2، رقم73. : ص394، رقم 1053، والذَّ )1( رجال النّجايشِّ
ريعة: 14/2، رقم73. )2( ُينظر: الذَّ

ريعة: 14/2، رقم73. )3( الذَّ
)4( تأسيس الّشيعة الكرام لعلوم اإلسالم: ص149.



243 َت�َصانيُف الب�صرِة يف الغديِر ........................................................................

ولگورگيس   ،البصة من  عبقريٌّ  باسم:  آخر  وكتابًا   ،الفراهيدّي أمحد  ابن 
عّواد، وميخائيل عّواد:اخلليل بن أمحد الفراهيديُّ حياته وآثاره، ُطبَِع يف بغداد 

)سنة1972م(.
وَكتبْت عنه ثريا ملحس كتابًا باسم: املعلِّم اخلليل بن أمحد الفراهيدّي، صدر 

عن الرّشكة العاملّية للكتاب يف بريوت.

2- كتاُب الغديِر.
 ، املهلَّبيِّ  ، األزديِّ أمحد،  بن  معاوية  أيب  بن  بالل  بن  عيّل  احلسن،  أليب 

 .)1(شيخ أصحابنا بالبصة، ثقٌة : )ت413#(، قال النّجايشُّ البصيِّ
.)2( َذَكَرُه الّطويسُّ

3- الغديُر يف اإلسالِم.
 ، ، النّجفيِّ للعاّلمة اجلليل الّشيخ حمّمد رضا ابن الّشيخ طاهر فرج اهلل، احللفيِّ

.)#1386-1319(
ُولَِد يف النّجف األرشف يوم عيد الفطر، يف ُأسٍة علمّيٍة عربّيٍة شيعّيٍة تنحدُر من 
قبيلِة األحالف، ويسُكُن معظمها يف نواحي البصة من جنوب العراق منذ قرون، 
فنشأ املؤّلف يف بيئٍة علمّيٍة، وُعني والُدُه برتبيته وتوجيهه، فتعّلم املبادئ والعلوم 
حمّمد  يِّد  السَّ وعىل   ،)#1346 )ت  طه  حمّمد  الّشيخ  أخيه  عىل  درس  ثمَّ  األدبّية، 
التربيزّي،  جواد  حمّمد  والّسّيد  الكربالئّي،  حسني  حمّمد  والّشيخ  املياليّن،  هادي 
، ثّم حرض يف الفقه وُأصوله يف علمّية الّدروس العالية  والّشيخ عبداحلسني احليّلّ

)1( الّرجال: ص 265، رقم690.
)2( ُينظر: الفهرست: ص161، رقم412.
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أمحد  والّشيخ  أبو احلسن األصفهايّن،  والّسّيد  الّشهيدّي،  فّتاح  الّشيخ مريزا  عىل 
يِّد  كاشف الغطاء، والّشيخ حمّمد رضا آل ياسني، والّشيخ عبداهلل املامقايّن، والسَّ
حمّمد تقي البغدادّي، والزمه مّدة طويلة، وختّرج به، وكتب تقرير دروِسِه، وحرض 
يف علم الكالم عىل الّشيخ حمّمد جواد البالغّي ، ويروي باإلجازة عن العاّلمة 
له مكتبٌة كبريٌة  ، وكانْت  يِّد اإلمام اخلوئّي  ريعة، والسَّ الذَّ الّطهراينِّ صاحب 
عامرٌة مشهورٌة، فيها األُلوف من املطبوعات النّادرة واملخطوطات القّيمة، وكان 
ّدد  الرتَّ ُيكثُر  األمينيُّ  العاّلمة  وكان  منها،  لإلفادة  صدٍر  برحابة  للجميع  يسمُح 

عليها، وكان ُيثني عليه معجبًا هبا.
وكان  أديبًا فاضاًل مشاركًا يف العلوم، ناظاًم ناثرًا، له ديوان شعر، وعّدة 
الغدير  يف  هذا  كتابه  ومنها   ،بزرك آقا  ونثرها  مرتمجوه،  له  ذكرها  مؤّلفات 
احلسن  أيب  يِّد  السَّ تقاريظ  وعليها  )سنة#1362(،  األرشف  النّجف  يف  املطبوع 
الغطاء،  كاشف  آل  حسني  حمّمد  والّشيخ  عصه،  يف  الّطائفة  زعيم  األصفهايّن، 

واألديب الفاضل الّشيخ مريزا حمّمد عيل األُردوبادّي.
َذَكَرُه العاّلمة آقا بزرك)1(، و العاّلمة األمينّي ، وأثنى عليه)2(، وَذَكَرُه 
ابنه الّشيخ حمّمد هادي األمينّي-حفظه اهلل- يف معجم املطبوعات النّجفّية، كام أّن 

للمؤّلف ترمجة يف شعراء الغرّي)3(، وأدب الطّف)4(.

ريعة: 20/16، رقم96. )1( ُينظر: الذَّ
)2( ُينظر: الغدير: 157/1.

)3( ُينظر: ُشعراء الغري: 440/8.
: ص181. اث اإلسالميِّ )4( ُينظر: الغدير يف الرتُّ
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4- عبرٌي ِمْن يوِم الغدير.
، املولود هبا يف صفر)#1367(،  ، البصيِّ بيعيِّ لعّباس بن رشيد بن أمحد، الرُّ
عر منُذ أْن كان ابن عرش سنني، ورحل يف طلب العلم إىل النّجف األرشف،  َنَظَم الشِّ
عنه،  اهلل  ج  وفرَّ البصة،  سجون  يف  واعُتقل  قاسيٍة،  ظروٍف  يف  فرتًة  هبا  وَدَرَس 
فهرب إىل الكويت سنة )1979م(، وبقَي فيها مخَس سننَي، ثمَّ منها إىل سورية، 
، ولُه  فإيران يف سنة )1404#(، وأقام يف قم يواصل نشاطه اجلهاديِّ والّصحفيِّ
عّدة دواوين بالقريض وبالّلهجة الّشعبّية، نظمها يف أهل البيت ، مدحًا ورثاًء، 

ويف أغراٍض اجتامعّيٍة.
الطُّفوف  واوين: )آهاٌت ودموٌع، ديواُن مدٍح ورثاٍء، ديواُن ذبيح  الدَّ ِمن  َفَلُه 
ثاء، البصّيات، وديواُنه الكبري الذي  يف املراثي، الّدارمّيات، الوالُء يف املدح والرِّ

يمُع شعره كلَّه، ساّمُه: أبياٌت يف الغربة(.
املختص،  البصة  )الوجيُز يف األعداد والگريز، كشكول  الكتب:  وأّلف من 

الّزواج املنقطع يف اإلسالم، وعبرٌي من يوم الغدير(.
، وكتاُبه هذا عن حديث الغدير، وواقعة الغدير، وإثبات خالفة أمري املؤمنني 
ؤاِل واجلواِب، ُطبَِع يف إيران، ويف بريوت  ٌط، كتَبُه للنّاشئة عىل نحو السُّ كتاٌب مبسَّ

)سنة#1413()1(.

5- البصُة يف ُنْصِة الغديِر.
 . ، البصيِّ أليب مهدي، نزار بن عيّل بن جاسم آل مطرود، املنصوريِّ

)وهو هذا الكتاب(.

: ص258. )1( ُينظر: الغدير يف التُّـراث اإلسالميِّ
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6- مدرسُة الغديِر وأثُر الفكر اإلسالمّي يف احلياة.
ين سليم، مطبعة دار  أليب ياسني، عبد الّزهرة عثامن حمّمد، املشتهر بـ عّز الدِّ

الّزهراء، وزيد، للنرّش، بغداد، )1410#- 1990م()1(.

. 7- حديُث الغديِر: ظروُفُه، مداليُلُه، مضموُنُه احلضاريُّ
أليب ياسني، عبد الّزهرة عثامن حمّمد، املشتهر بـ عّز الّدين سليم، مطبعة، دار 

اهلادي.

8- يف ظالل الغدير ، وِمْن روائع الغدير، ويف خم الغدير األدُب املنرُي، يف عيد 
الغدير، يف رحاب الغدير، الولية املطلقة يف عيد الغدير، ِمْن بوادر الغدير، ملحة يف 

ظالِل الغدير، مدُح األمرييف الغدير.
ملحّمد تقي بن هادي بن جابر، العناوين ضمن بحث )ديوانه(، املسّمى )ديوان 

املظّفر(، من ص61-41 )2(.

9- غديُر ُخّم العقيدة والّتاريخ يف هندسة الّصوت والّصدى، استدلل ماّدّي 
جتريبّي.

حلسن كاظم خليفة، حمارضة ُألقيْت يف مهرجان الغدير الّثاين يف صحن اإلمام 
. عيّل بن أيب طالٍب

10- واقعُة الغدير بني الَعْهد والَعْقد العمودّي واألفقّي، ثنائّيات- دللت.
احلّجة/#1436-  )19/ذي  بتأريخ:  ُألقيْت  حمارضة  خليفة،  كاظم  حلسن 

10/3/ 2015م(، يف قاعة الفقيه عبد اهلل اخلليفة، بجامع الفقري يف البصة.

)1( أشكر املحّقق مسلم عقيل الّشاوي عىل إرسال عنوان هذا الكتاب يف رسالة إلكرتونّية.
ق مسلم الّشاوي. )2( ديوان املظّفر. أرشدين إليه املحقِّ
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11- طرُق حديِث الغدير.
يِّد عيّل بن حمّمد عيّل، الغريفّي، البحرايّن، النّجفّي،  يِّد حمّمد مهدي ابن السَّ للسَّ
)7/ذي  يف:  وتويّف   ،)#1300( سنة  ولد  عدنان،  السّيد  مقام  يف  البصة،  نزيل 

.)1(آقا بزرك َذَكَرُه ،)#احلّجة، 1343

ريعة: 142/14، رقم 2362، و 91/25، رقم737. )1( ُينظر: الذَّ
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: أّما إنَّ لفظ موىل ُيراُد به لغًة )األْوىَل(، أو إّنه أحد معانيه،  قاَل العاّلمُة األمينيُّ
ثنَي ِمن تفسرِي قولِِه  يَن واملحدِّ فناهيك ِمن الربهنِة عليه ما نجُدُه يف كلامت املفرسِّ
تعاىل يف سورة احلديد: َفاْلَيْوَم َل ُيْؤَخُذ ِمنُْكْم فِْدَيٌة َوَل ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا َمْأَواُكُم 

.)1(النَّاُر ِهَي َمْوَلُكْم َوبِْئَس امْلَِصرُي
املعاين يف  أحَد  َجَعَلُه  َمْن  وِمنهم  بكم(،  )أوىَل  بأهّنا  الّتفسري  َحَصَ  َمْن  َفِمنهم 

اآلية، َفِمَن الفريق األّول ] قلُت: من البصّينَي[:
1- أبو عبيدة، َمْعَمر بن املثنّى، البصيُّ )ت#210(.

)2(، َوَذَكَر استشهاَدُه ببيت لبيد: َذَكَرُه عنه الّرازيُّ
ُه أنَّ َتَسُب  الفرجنِي  كال  وأَماَمَهاَفَغَدْت  َخْلَفَها  امَلَخاَفِة  مول 

وَذَكَرُه عنه الّشيخ املفيد يف رسالته  يف معنى املوىل)3(، والرّشيف املرتىض)4( من 
 )5( كتابه غريب القرآن، وَذَكَر استشهاَدُه ببيِت لبيد، واحتجَّ الرّشيُف اجلرجاينُّ

)1( من سورة احلديد، اآلية )15(.
)2( ُينظر: الّتفسري الكبري: 459/29.

)3( ُينظر: رسالٌة يف معنى املوىل، املطبوعة ضمن مصنّفات الّشيخ املفيد: 37/8.
)4( ُينظر: الّشايف يف اإلمامة: 269/2.

)5( ُينظر: رشُح املواقف: 361/8.
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ًا عىل املاتن. بنقِل ذلك عنه، َردَّ
2- األخفُش األوسُط، أبو احلسن، سعيد بن مسعدة، البصيُّ )ت#215(.

َنَقَلُه عنُه الفخُر الّرازيُّ يف هناية العقول، وَذَكَر استشهاده ببيت لبيد)1(.
، البصيُّ )ت#215(. 3- أبو زيٍد، سعد بن أوس، الّلغويُّ

.)2(اجلواهر العبقرّية حكاُه عنه صاحب
وعن ابن األنباريِّ يف مشكل القرآن: أّن للموىل ثامن معاٍن، أحُدها: األوىَل 

:هناية العقول ء، وحكاُه الّرازيُّ عنه وعن أيب عبيدة)3(، فقال يف باليشَّ
ال نسلِّم أّن كّل َمن قال: إّن لفظة املوىل حمتملة لألوىل، قال: بداللة احلديث 
 املوىل لفظة  بأّن  حكام  األنباريِّ  وابن  عبيدة  أبا  أّن  أليَس   ، عيلٍّ  إمامِة  عىل 

. 4(بإمامِة أيب بكر( لألوىل، مع كوهنام قائَلنْيِ
، الّثاميلُّ  ، األزديُّ د، البصيُّ 4– حمّمُد بن يزيد بن عبد األ كب، أبو العّباس، املبيِّ

)ت#284(.
د أّن أصل تأويل الويل، الذي هو  نقل الرّشيف املرتىض، عن أيب العّباس املربِّ

.)5()أوىل، أي: أحّق، ومثُلُه )املوىل
يف  قال  املوىل،  معاين  ِمْن  د  املربِّ العّباِس  أبو  ُه  َعدَّ الذي  األمر،  متويلِّ  وكذلك 

)1( ُينظر: الغدير: 616/2، والّطبعة القديمة: 345/1.
)2(  ُينظر: الغدير: 616/2، والّطبعة القديمة: 345/1.

. )3( هو: َمْعمر بن املثنّى، البصيُّ
)4( ُينظر: الغدير: 630/2، والّطبعة القديمة: 355/1.

نا ما يرتئياُه يف اإلمامِة، وإّنام الغرُض تنصيصهام عىل معنى الّلفظ الّلغوّي. قلُت: اليمُّ
)5( ُينظر: الّشايف يف اإلمامة: 219/2.
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قولِه:) :)1بَأنَّ اهللَ َمْوَل الَِّذيَن َآَمنُْوا، والويلُّ واملوىل، معنامها سواء، وهو احلقيُق 
بخلِقِه، املتويلِّ ألمورهم)2(.

نظرٌة يف مع�ين )املوَل)

املالك(،  غري  يِّد  )السَّ املوىل  معاين  ِمْن  اللُّغة  علامُء  َذَكَر   : األمينيُّ العاّلمُة  قال 
عىل  إطباقهم  مع  لطان(،  و)السُّ )األمري(  الويل  معاين  من  ذكُروا  كام  و)املعتق(، 
ُيبارح معنى األولوّية باألمر،  املعنَينِي ال  احّتاد معنى )الويل( و)املوىل(: وكلٌّ ِمن 
وبإجراء  جامعتهم،  إىل  الّراجعة  األنظمة  ختطيط  يف  عّية  الرَّ ِمَن  أوىل  فاألمرُي 
لة لتهذيب أفرادهم، وكبح عادية كلٍّ منهم عن اآلخر، وكذلك  الطُّقوس املتكفِّ
الوصفني  دائرة هذين  بالّتّصف يف شؤوهنم، وختتلُف  يسوُدُه  مّن  أوىل  يِّد(  )السَّ
يادة، فهي يف وايل املدينة أوسُع منها يف  سعًة وضيقًا باختالف مقادير اإلمارة والسِّ
رؤساء الّدواوين، وأوسع من ذلك يف والة األقطار، ويفوُق اجلميع ما يف امللوك 
كلِّه، وخليفًة خيلُفُه عىل ما  العاملِ  نبيٍّ مبعوٍث إىل  الّسعة يف  الطني، ومنتهى  والسَّ

جاء به ِمن نواميس وطقوس.
فال   ،املوىل معاين  من  باليّشء   األوىل جميء  عىل  القوم  غاضينا  إذا  ونحُن 
، وأّنه ال ينطبُق يف احلديث إاّل عىل أرقى املعاين،  ُنغاضيهم عىل جميِئِه هبذين املعنَينْيِ
وأوسع الّدوائر، بعد أْن علمنا أنَّ شيئًا من معاين املوىل املنتهية إىل سبعٍة وعرشيَن 

معنًى ال ُيمكن إرادُتُه يف احلديث إاّل ما يطابقهام من املعاين، أاَل وهي:
. 2- العّم. 3- ابن العّم. 4- االبن. 5- ابن األخت. 6-املعتِق.7-  بُّ 1- الرَّ

)1( من سورة حمّمد، اآلية )11(.
)2( ُينظر: الّشايف: 219/2، والغدير: 639/2، والّطبعة القديمة: 361/1.
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الرّشيك.   -12 عليه.  املنَعم   -11 الّتابع.   -10 املالك.   -9 العبد.   -8 املعَتق. 
 -18 الّصهر.  النّزيل. 17-   -16 اجلار.   -15 الّصاحب.  13-احلليف. 14- 
يِّد  القريب. 19- املنِعم. 20- العقيد. 21- الويّل. 22- األوىل باليّشء. 23- السَّ
غري املالك واملعتِق. 24- املحّب. 25- النّارص. 26- املتّصف يف األمر. 27- 

املتويّل يف األمر.
فاملعنى األّول يلزُم ِمْن إرادتِِه الكفر؛ إْذ ال ربَّ للعاملنَي سوى اهلل.

احلديث  يف  منها  يشٍء  إرادة  من  فيلزم  عرش،  الّرابع  إىل  والّثالث  الّثاين  وأّما 
الكذب، فإّن النّبيَّ عمُّ أوالد أخيه إْن كان له أخ، وأمري املؤمنني ابن عمِّ أبيهم. 
وهو ابن عبد اهلل، وأمري املؤمنني ابن أخيه أيب طالب، ومن الواضح اختالف 
هام يف النَّسب، فخؤولة كلٍّ منهام غري خؤولِة اآلخر، فليس هو بابن أخٍت  أمِّ
ملن ابن ُأختِِه. وأنَت جدُّ عليم بأنَّ َمْن أعتقُه رسوُل اهلل ملْ ُيعتقه أمري املؤمنني 
مّرة أخرى، وإنَّ ُكاّلً منهام سّيُد األحرار من األّولنَي واآلخريَن، فلْم يكونا معتَقنِي 

أليِّ ابن أنثى، واعطف عليه العبد يف الّسخافة والّشناعة.
ومن املعلوم أّن الويصَّ )صلواُت اهلل عليه( ملْ يملْك ماليَك رسوِل اهلل، فال 

ُيمكن إرادة املالك منه.
وملْ يكْن النّبيُّ تابعًا أليِّ أحٍد غري مرسِلِه )جّلْت عظمُتُه(، فال معنى هلتافه بني 

املأل بأنَّ َمْن ُهَو تابُعُه، َفَعيلٌّ تابٌع لُه.
النّاِس  عىل  والنِّعم  املنن  له  بل  نعمٍة،  ِمن  أحٍد  أليِّ  اهلل  رسول  عىل  يكْن  وملْ 

أمجعنَي، فال يستقيم املعنى بإرادة املنَعم عليه.
 ُيشارك أحدًا يف جتارٍة أو غريها حّتى يكوَن وصيُّه مشاركًا له  وما كان النّبيُّ
قْت هناك رشاكة، وجتارُتُه ألمِّ املؤمنني  أيضًا، عىل أّنه معدود من الّتافهات إْن حتقَّ
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خدية قبل البعثة كانْت عماًل هلا ال رشاكًة معها، ولو سّلمناها، فالويصُّ )سالم 
اهلل عليه( ملْ يكْن معه يف سفِرِه، وال له دخٌل يف جتارته.

وملْ يكْن نبيُّ العظمة حمالفًا ألحٍد ليعتزَّ به، وإّنام العّزُة هلل ولرسوله و للمؤمنني، 
فرض  وعىل  املقام؟  يف  قصُدُه  ُيمكن  فكيف  إذن،  أمجع،  املسلموَن  به  اعتزَّ  وقْد 

ثبوته، فال مالزمة بينهام.
وأّما الّصاحُب واجلار والنّزيل والّصهر والقريب -سواء ُأريَد منه قربى الّرحم 
أو قرب املكان-، فال ُيمكن إرادة يشٍء من هذه املعاين لسخافتها، ال سيَّام يف ذلك 
أَمَر بحبس املقِدم يف  أثناء املسري، ورمضاء اهلجري، وقْد  هيب يف  الرَّ املحَتَشد 
الّسري، ومنع الّتايل منه يف حملٍّ ليس بمنزٍل لُه، غري أنَّ الوحي اإلهليَّ املشفوع بام 
ُيبلِّغ حبسه هنالك، فيكون قْد َعَقَد هذا املحتفل والنّاس  ُيشبه الّتهديد إْن ملْ 
فر، وحرُّ اهلجري، وحراجُة املوقف، حّتى أّن أحَدهم َليضُع  قْد أهنَكُهم وعثاُء السَّ
رداءه حتت قدميه، فريقى هنالك منرب األحداج)1(، وُيعِلُمهم عن اهلل تعاىل أنَّ نفسه 
أّيامه، وأّن له األمّهّيِة  بتبليغ أمٍر خياُف فوات وقته بانتهاء  ُنِعَيْت إليه، وهو مهتمٌّ 
الكربى يف الّدين والّدنيا، فُيخرُبهم عن ربِّه بأموٍر ليس لإلشادة هبا أيُّ قيمٍة وهي 
أّن َمْن كاَن هو مصطحبًا أو جارًا أو مصاهرًا له أو نزياًل عنده أو قريبًا منه بأيِّ 
َفَعيلٌّ كذلك. الها اهلل، ال نحتمل هذا يف أحٍد من أهِل احللوِم اخلائرة،  املعنَينِي، 
احلكمة،  نبيِّ  الكامل،  واإلنسان  األّول،  العقل  الّضعيفة، فضاًل عن  والعقلّيات 
وخطيب البالغة، فِمَن اإلفك الّشائن أْن ُيعزى إىل نبيِّ اإلسالم إرادة يشٍء منها، 
وعىل تقدير إرادة يشٍء منها، فأيُّ فضيلٍة فيها ألمري املؤمنني حّتى ُيَبْخَبُخ وُينَّأ 

ة. )1( األحداج: واحدها ِحْدج، وهو احِلْمل، ومركب النِّساء، كاهلودج واملَِحفَّ
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النِّعم لو كانْت، أو تكون  ُلها سعد ابن أيب وّقاص يف حديثه عىل محر  هبا، وُيفضِّ
ر فيها مثل عمر نوح. أحّب إليه من الّدنيا وما فيها، ُعمِّ

َمْن أنعَم عليه رسول اهلل يكوُن  أْن يكون كّل  املنعُم، فال مالزمة يف  وأّما 
أمرُي املؤمنني منعاًم عليه أيضًا، بل من الرّضوريِّ خالُفه، إاّل أْن ُيراَد أنَّ َمْن 
نيا  الدُّ ة يف  والعزَّ اإلرشاد  و  والّتهذيب  واهلدى  ين  بالدِّ عليه  منعاًم    النّبيُّ كان 
والنّجاة يف اآلخرة، َفَعيلٌّ  منعٌم عليه بذلك كلِّه؛ ألّنه القائُم مقاَمه، والّصادُع 
ين، وأتمَّ النّعمة، بذلك  ُغ ِدينَه، ولذلك أكمل اهللُ به الدِّ ِعه، ومبلِّ عنه، وحافُظ رَشْ
املعاين  وُيساوق  اه،  نتحرَّ الذي  اإلمامة  معنى  ُيبارح  ال  حينئٍذ  فهو  املبني،  اهلتاف 

التي نحاوُل إثباهتا فحسب.
وأّما العقيُد، فال بدَّ أْن ُيراد به املعاقدة واملعاهدة مع بعض القبايل للمهادنة، 
أو النصة، فال معنى لكون أمري املؤمنني كذلك، إاّل أّنه تبٌع له يف كلِّ أفعاله 
كر مع ذلك  بالذِّ املسلموَن أمجع، وال معنًى لتخصيصه  وتروكه، فيساوقه حينئٍذ 
 دخاًل يف تلك املعاهدات التي عقدها  االهتامم املوصوف، إاّل أْن ُيراد أنَّ لعيلٍّ
رسوُل اهلل لتنظيم الّسلطنة اإلسالمّية، وكالءة الّدولة عن الّتاليش بالقالقل 
األوصاف  معاقدِة  إرادُة  أمكَن  وإْن   ،كنفسه فيها  الّتدّخل  فلُه  واحلرج، 
ولو  وفاضٌل،  كريٌم،  أي:  الفضل،  وعقيُد  الكرم،  عقيُد  يقال:  كام  والفضائل، 
، فيقصد أنَّ َمْن كنت عقيد الفضائل عنده فليعتقد  وُق العريبُّ ٍل ال يقبُلُه الذَّ بتمحُّ
يف عيلٍّ مثله، فهو واحلالة هذه مقارب ملا نرتئيه من املعنى، وأقرب املعاين أْن ُيراَد به 
عي وراء  العهود التي عاهدها مع َمْن بايعه من املسلمنَي عىل اعتناق دينه، والسَّ
صاحله، والّذبِّ عنه، فال مانَع أْن ُيراَد ِمَن اللَّفظ واحلالة هذه، فإّنه عبارٌة أخرى 

عْن أْن يقول: إّنُه خليفتي واإلمام ِمْن بعدي.
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املحبُّ والّن��شُر

، ال خيلو إّما أْن ُيراَد بالكالِم حثُّ النّاِس عىل  وعىل فرض إرادة هذين املعنَينْيِ
حمبَّتِِه وُنْصتِِه بام أّنه ِمَن املؤمننَي بِه والّذابِّنَي عنُه، أو أمرُه  بمحبَّتِِهم وُنصهِتِم، 

، فاجلملُة إّما إخبارّية أو إنشائّية. وعىل كلٍّ
فاالحتامُل األّوُل: وهو اإلخبار بوجوب حبِّه عىل املؤمنني، فماّم ال طائل حتته، 
الّساعة، وُيناط  يأمر به يف تلك  الّتبليغ حّتى  يسبْقه  بأمٍر جمهوٍل عندهم ملْ  وليس 
كر احلكيم، فُيحبس له  الذِّ سالة، كام يف نصِّ  الرِّ ِمَن  تبليغ يشٍء  الّتواين عنُه بعدم 
هيب، يف موقٍف حرٍج ال قرار به، ثمَّ ُيكمل به  اجلامهري، و ُيعقُد لُه ذلك املنتدى الرَّ
َع ما ملْ يكْن،  ، كأّنه قْد أتى بيشٍء جديٍد، ورَشَ بُّ ين، وتتمُّ به النِّعمة، وَيرىض الرَّ الدِّ
مؤمٍن  كلِّ  وموىل  موالَي  بأصبحَت  هنَّأُه  َمْن  ُينُِّئه  ثّم  املسلموَن،  يعلُمُه  ال  وما 
يعلْمه القائُل قبَل ذلك احلني، كيف؟  ومؤمنٍة، ُمؤِذنًا بحدوِث أمٍر عظيٍم فيه ملْ 
َواملْؤِمنَاُت  َوامُلْؤِمنُوَن  سبحانه:  قوَلُه  النَّهاِر  وأطراِف  ْيِل  اللَّ آناِء  يف  يتلوَن  وهْم 
بلزوم  مشعرًا   ،)2(إِْخَوٌة املْؤِمنُوَن  إِنَّام  تعاىل:  وقوُلُه   ،)1(َبْعٍض َأْولَِياُء  َبْعُضُهْم 
مثِلِه،  تافٍه  تبليغ  عن  األعظَم  نبيَّنا  ُنِجلُّ  األخوين،  بني  يكوُن  كام  بينهم،  الّتوادد 

ُس إهلَنَا احلكيَم عن عبٍث ُيشبُِهُه. وُنقدِّ
والّثاين: وهو إنشاء وجوب ُحبِّه وُنصته، بقوله ذلك، وهو ال يقلُّ عن املحتمل 
األّول يف الّتفاهة، فإّنه ملْ يكْن هناك أمٌر ملْ ُينشأ وحكم ملْ ُيرشع حّتى حيتاج إىل بيانه 
اإلنشائّي كام عرفَت، عىل أنَّ حّق املقام عىل هذين الوجهني أْن يقول: َمْن كان 
، أي: حُمبُّه ونارصُه، فهذان االحتامالن خارجان عن ُمفاد  موالَي، َفُهو موىل عيلٍّ

)1( من سورة الّتوبة، اآلية )71(.
)2( من سورة احلجرات، اآلية )10(.
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اللَّفظ، ولعّل سبط ابن اجلوزّي نظر إىل هذا املعنى، وقال: ملْ يز محل لفظ املوىل يف 
هذا احلديث عىل النّارص)1(.

بأمري  خمتصٍّ  غري  الوجهني  هذين  عىل  واملنارصة  املحّبة  وجوب  أنَّ  عىل 
به  ختصيصه  وجُه  فام  أمجع،  املسلمني  بني  سواٌء  رشٌع  هو  وإّنام   ،املؤمنني
عيَّة  الرَّ درجة  عن  ترُبو  لُه  خمصوصًة  نصًة  أو  حمّبًة  ُأريَد  وإْن  بأمره؟  واالهتامم 
واإلمامة،  احلّجّية  معنى  فهو  له،  والّتسليم  األوامر،  وامتثال  املتابعة،   كوجوِب 
، بقولِِه:َمْن ُكنُْت مولُه، والّتفكيُك  السّيام بعد مقارنتها بام هو مثُلَها يف النّبيِّ

بينهام يف سياٍق واحٍد إبطاٌل للكالم.
والّثالُث: وهو إخباره بوجوِب ُحبِّهم أو ُنْصهتم عليه، فكان الواجب عندئٍذ 
امعني، وكذلك  إخباره علّيًا، والّتأكيد عليه بذلك، ال إلقاء القول به عىل السَّ
إنشاء الوجوب عليه، وهو املحتمل الّرابع، فكان يف غنًى عن ذلك االهتامم 
وإلقاء اخلطبة واستسامع النّاس واملناشدة يف الّتبليغ، إاّل أْن يريَد جلب عواطف 
املأل وتشديد حبِّهم له  إذا علُموا أّنه حُمبُّهم أو نارُصُهم ليتَّبعوه، وال خُيالُفوا 

وا له قوالً. له أمرًا، وال يردُّ
الّتقدير  هذا  عىل  أّنه  نعلُم   ،مولُه ُكنُْت  بقوله:َمْن  الكالم    وبتصديره 
ُحبَّه  فإنَّ  منهام،   فيه الذي  احلدِّ  عىل  هو  ما  إاّل  النُّصة  أو  املحّبِة  ِمَن  الُيريد 
ته فينصهم بام  وُنصته ألّمته ليس كمثلهام يف أفراد املؤمننَي، وإّنام هو حُيبُّ أمَّ
أّنه زعيُم دينِهم وُدنياهم، ومالُك أمِرهم، وكالُئ حوزهتم، وحافظ كياهنم، وأوىل 
ئاب العادية، وانتأشْتهم  هبم مْن أنفسهم، فإّنه لو ملْ يفعْل هبم ذلك ألجفلتهم الذِّ

)1( تذكرة اخلواّص: ص32.
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غاراٍت  فِمن  وحدٍب،  صوٍب  كلِّ  ِمن  األيدي  إليه  ْت  وُمدَّ الكواس،  الوحوش 
ُتباح، ونفوٍس ُتزهق، وحرماٍت هُتتك، فينتقض غرض املوىل من  ، وأمواٍل  ُتَشنُّ
اجلامعة،  هاتيك  بتفّرق  العليا،  اهلل  كلمة  ورفع  ين،  الدِّ أديم  وبسط  الّدعوة،  بثِّ 
وخليفُة  أرضه،  يف  اهللِ  خليفُة  فهو  احلدِّ  هذا  عىل  والنُّصِة  املحبَِّة  يف  كان  َفَمْن 

رسولِِه، واملعنى عىل هذا الفرض ال حيتمل غرَي ما قلناه.

املع�ين التي ُيكُن اإرادُتَه� ِمَن احلديِث

ملْ يبَق ِمن املعاين إاّل: )الويّل(، و)األوىل باليّشء(، و)الّسّيد غري قسيميه: املالك 
يه(. واملعتق(، و)املتّصف يف األمر ومتولِّ

صّحة  لعدم  )األْوىَل(؛  يف  ُيراد  ما  خصوص  منه  ُيراد  أْن  فيجُب   ،) )الويلُّ أّما 
ُيبارح معنى )األوىَل  املذكور، فال  باملعنى  يِّد(  )السَّ فناَكُه، وأّما  املعاين كام عرَّ بقّية 
نفسه، ثمَّ ابن  م عىل غريه، السيِّام يف كلمٍة يصُف هبا النَّبيُّ باليّشء(؛ ألّنه املتقدِّ
ائد بالتغلُّب  ه عىل حذِو ذلك، َفِمَن املستحيِل محُلُه عىل سيادٍة حصل عليها السَّ عمِّ

ديَن أمجع. والظُّلم، وإّنام هي سيادة دينّية عاّمة يُب اتِّباعها عىل املسوَّ
عند  القّفال،  عن  تفسريه)1(،  يف  الّرازيُّ  ذكرُه  األمر(،  يف  ف  )املتصِّ وكذلك 
 ،ُهَو َمْولَُكْم :2(، فقال: قال القّفال(َواْعَتِصُموا بِاهللَِّ ُهَو َمْوَلُكْم :قوله تعاىل
الّدين  الّروم، وشهاب  الچلبّي مفتي  فيكم، وَذَكَرمُها سعيد  ُف  سيُِّدُكم، واملتصِّ
معانيه  من   )3(الّصواعق يف  ُه  وعدَّ البيضاوّي،  عىل  تعليقيهام  يف  اخلفاجّي  أمحد 

)1( الّتفسري الكبري: 257/23.
)2( من سورة احلّج، اآلية )78(.

)3( الّصواعق املحرقة: ص43.
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بن  وحمّمد   ،الّصواعق ترمجة  يف  اجلهرمّي  ين  الدِّ كامل  حذوه  وحذا  احلقيقّية، 
املقام  يف  ُيمكن  فال   ،ملعاته يف  احلّق  عبد  والّشيخ  الربزنجّي)1(،  الّرسول،  عبد 
ُيتَّبع فيحُدو البرش إىل سنِن  ُف الذي قيَّضه اهلل سبحانه ألْن  ُيراَد به املتصِّ إاّل أْن 
ف يف اجلامعة اإلنسانّية، فليس هو إاّل  ِمْن غرِيِه بأنحاء التصُّ النَّجاِح، فهو أوىل 
نبيًَّا مبعوثًا، أو إمامًا مفرتض الّطاعة منصوصًا به ِمْن ِقَبِلِه بأمٍر إهليٍّ ال ُيبارُحُه يف 

.)2(...أقوالِِه وأفعالِِه

)1( النّواقض للّروافض: الورقة )9-8(.
)2( الغدير: 640/2، والّطبعة القديمة: 362/1.
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َحَبة يف الكوفة �شنة)35هـ) اأ- ُمن��شدُة اأمري املوؤمننَي  يوَم الرَّ

، الب�صريُّ )ت60)هـ)))). )- �ُصعبة بن احلّجاج بن الورد، الوا�صطيُّ

]بن  حمّمد  حّدثنا  قال:  املثنّى)2(،  بن  حمّمد  أخربنا  )ت#303(:  النّسائيُّ  قال 
بن وهب،  قال: سمعُت سعيد  أيب إسحاق،  ثنا شعبة، عن  ُغنْدر[)3(، حدَّ جعفر 
–أو سّتٌة- من أصحاب النّبّي ^، فشهُدْوا أّن  ، قام مخسٌة  قال: ملا ناشدهم عيلٌّ

.)4(َمْن ُكنُْت مولُه، َفَعلٌّ مولُه :رسوَل اهلل ^، قال

.((( 2- ُيون�ُس بُن اأرقم، اأبو اأرقم، الكنديُّ

 ، القواريريُّ عمر،  بن  اهلل  عبيد  ثني  حدَّ )ت#240(:  حنبل  بن  أحُد  قال 
محن  )ت235#()6(، حّدثنا يونس بن أرقم، حّدثنا يزيد ين أيب زياد، عن عبد الرَّ

)1( تقّدمْت ترمجُتُه.
، تقّدمْت ترمجُتُه. )2( بصيٌّ
)3( بصي، تقّدمْت ترمجُتُه.

نن الكربى: 131/5، ح8471. )4( خصائص النّسائّي: ص101، ح86، والسُّ
الّذهبّي يف تأريخ وفاته ما بني سنة )#176-#180(: 147/4،  )5( تقّدمْت ترمجُتُه، وذكر 

رقم 4384.
)6( تقّدمْت ترمجُتُه.



َرِة الَغِدْيِر264 َرُة يف ُن�صْ ........................................................................... الَب�صْ

َحَبة ينُْشُد النّاس: أنُشُد اهللَ  ابن أيب ليىل، قال: شهدُت علّيًا )ريض اهلل عنه( يف الرَّ
َفَعلٌّ مولُه ملا  ُكنُْت مولُه،  َمْن   : َمْن سمَع رسوَل اهلل ^ يقول يوم غدير ُخمٍّ
ًا، كأينِّ أنظر اىل أحدهم، فقاُلوا:  محن، فقام اثنا عرش بدريَّ قام فشهد، قال عبد الرَّ
: ألْسُت أول باملؤمننَي ِمْن  نشهد أّنا سمعنا رسوَل اهلل ^، يقول يوم غدير ُخمٍّ
ُكنُْت مولُه،  َفَمْن  يا رسوَل اهلل، قال:  فُقلنا: بىل   ،أّمهاتم؟ أنفِسهم وأزواجي 

.)1(ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه َفَعلٌّ مولُه، اللَّ
ثنا يوسف بن موسى، قال:  حدَّ البّزار، البصيُّ )ت#292(:  وقال أبو بكر 
ثنا عبيد اهلل بن موسى، عن فطر بن خليفة، عن أيب إسحاق، عن عمرو ذي َمّر، 
وعن سعيد بن وهب، وعن زيد بن يثيع، قاُلوا: سمعنا علّيًا، يقول: نشدُت اهللَ 
، يقول يوم غدير ُخمٍّ ملا قام، فقام إليه ثالثة عرش رجاًل،  رجاًل سِمع رسوَل اهلل̂ 
فشِهُدوا أّن رسوَل اهلل ^، قال ألْسُت أول باملؤمننَي ِمْن أنفِسهم؟، قاُلوا: بىل 
ُهّم  اللَّ مولُه،  َفَهذا  مولُه،  ُكنُْت  َمْن  فقال:   ، عيلٍّ بيد  فأخذ  قال:  اهلل،  رسوَل  يا 
واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه، وأِحبَّ َمْن أحبَُّه، وأبِغْض َمْن أْبَغَضُه، واْنُصْ َمْن 

.)2(ُه، واخُذْل َمْن َخَذَلُه َنَصَ
ثنا مالك بن إسامعيل، قال:  ثنا يوسف بن موسى، قال: حدَّ وقال-أيضًا-: حدَّ
ثني جعفر األمحر )ت175#()3(، عن يزيد بن أيب زياد، وعن مسلم بن سامل،  حدَّ
محن بن أيب ليىل، قال: سمعُت علّيًا َينُشُد النّاس، يقول: أنُشُد  ثنا عبد الرَّ قاال: حدَّ
اثنا عرش رجاًل،  فقام  قام،  إاّل   ، ُخمٍّ يوم غدير  امرءًا مسلاًم سمع رسوَل اهلل ^ 
ا النّاُس، أَلْسُت أول باملؤمننَي ِمْن  ، ثمَّ قال: أيُّ فقاُلوا: أخذ رسوُل اهلل ^ بيد عيلٍّ

)1( املسند: 22/2، ح961، والّطبعة القديمة: 119/1.
)2( ُمسند البّزار: 35/3، ح766.

)3( تقّدمْت ترمجُتُه.
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ُهمَّ َمْن ُكنُْت موًل لُه، َفَهذا مولُه،  أنفِسهم؟، قاُلوا: بىل يا رسوَل اهلل، قال: اللَّ
.)1(ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه اللَّ

بن  وحمّمد  )ت#253(،  الَقطَّان  موسى  بن  يوسف  ثنا  حدَّ وقاَل-أيضًا-: 
ثنا  ثنا عبيد اهلل بن موسى، قال: حدَّ عثامن بن كرامة، واللَّفُظ ليوسف، قاال: حدَّ
َحَبة: أنُشُد هلل  فطر، عن أيب الطُّفيل، قال: سمعُت علّيًا، وهو ينُشُد النّاَس يف الرَّ
كلَّ امرٍئ مسلٍم سمَع رسوَل اهلل̂  يقول يوم غدير ُخمٍّ ما قال اإلمام، فقاَل ناٌس 
، وهو يقول: أَلْسُت أول  من النّاس، فشهُدوا أّنا رأينا رسوَل اهلل ^ أخذ بيد عيلٍّ
ُهمَّ واِل  باملسلمنَي ِمْن أنفِسهم؟، قاُلوا: بىل يا رسوَل اهلل، قاَل: َمْن ُكنُْت مولُه اللَّ

.)2(َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه
وقال ابُن األثري: أنبأنا أبو الفضل بن أيب عبد اهلل الفقيه، بإسناده إىل أيب يعىل، 
ثنا يزيد بن أيب زياد،  ثنا يونس بن أرقم، حدَّ ، حدَّ أنبانا القواريريُّ أمحد بن عيّل: 
َحَبة ُيناشُد النّاس: أنُشُد اهلل  محن بن أيب ليىل، قال: شهدُت عليًَّا يف الرَّ عن عبد الرَّ
َفَعلٌّ مولُه ملا  ُكنُْت مولُه،  َمْن   : َمْن سِمع رسوَل اهلل ^ يقول يوم غدير ُخمٍّ
ًا، كأينِّ أنظر إىل أحدهم عليه ساويل،  محن: فقام اثنا عرش بدريَّ قام. قال عبُد الرَّ
: أَلْسُت أول باملؤمننَي  فقاُلوا: نشهُد أّنا سمعنا رسوَل اهلل ^ يقول يوم غدير ُخمٍّ
ِمْن أنفِسهم وأزواجي أّمهاتم؟، ُقلنا: بىل يا رسوَل اهلل، فقاَل: َمْن ُكنُْت مولُه، 

.)3(ُهمَّ واِل َمْن والُه، وعاِد َمْن عاداُه َفَعلٌّ مولُه، اللَّ

ار: مسند عيلِّ بن أيب طالب، ح632. )1( مسند البزَّ
ار: 133/2، ح492. )2( مسند البزَّ

)3( ُأسد الغابة: 406/3.
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ب- من��شدُة اأمرِي املوؤمننَي  يوَم اجَلَمل)الغديُر يف معركِة اجَلَمل)

ْبُن  ُحَسنْيُ  َثنَا  َحدَّ َعْبَدَة،  ْبُن  َأمْحَُد  َثنَا  َحدَّ )ت#287(:  عاصم  أب  ابُن  قال 
ِه: َأنَّ َعِلّيًا َريِضَ اهللُ َعنُْه،  ، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ بِّيُّ َثنَا ِرَفاَعُة ْبُن إَِياٍس، الضَّ َحَسٍن، َحدَّ
َقاَل لَِطْلَحَة: َأْنُشُدَك بِاهلل، َأَسِمْعَت َرُسوَل اهللِ ^ َيُقوُل: َمْن ُكنُْت َمْولُه، َفَعِلٌّ 

َمْولُه، َقاَل: َنَعْم.
َثنَا  رواُه البّزار أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق، أبو بكر )292#()1(، وقال: َحدَّ
َأمْحَُد ْبُن َعْبَدَة، َقاَل: ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسِن، َقاَل: ثنا ِرَفاَعُة ْبُن إَِياَس، َعْن َأبِيِه، َعْن 
ِه، َقاَل: َسِمْعُت َعِلّيًا ، َيُقوُل َيْوَم اجْلََمِل لَِطْلَحَة: َأْنُشُدَك اهلل َيا َطْلَحُة، َأَما  َجدِّ
َبىَل،  ُهمَّ َواِل َمْن َوالُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُه، َقاَل:  اللَّ َيُقوُل:   َِسِمْعَت َرُسوَل اهلل

.)2(َف َقاَل: َفَذَكَرُه َواْنَصَ
حّدثنا  قاال:  قريش،  بن  بكر  وأبو  الوليد،  أخربين  )ت#405(:  احلاكم  قال 
احلسن بن سفيان، ثنا حمّمد بن عبدة، ثنا احلسن بن احلسني، ثنا رفاعة بن إياس 
بن  طلحة  إىل  فبعث  اجلمل،  يوَم  عيلٍّ  مع  كنّا  قال:  ه،  جدِّ عن  أبيه،  عن   ، بِّيُّ الضَّ
 عبيد اهلل: أْن القنِي، فأتاُه طلحة، فقال: نشدُتَك اهلل، هل سمعَت رسوَل اهلل
ُهمَّ َواِل َمْن َوالُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُه، قال:  يقول:َمْن ُكنُْت َمْولُه، َفَعِلٌّ َمْولُه، اللَّ

.)3(نعم، قال: َفِلَم ُتقاتُلني؟ قال: ملْ أذُكْر، قال: فانصَف َطْلَحة
: ...ثمَّ نادى عيلٌّ  طلَحَة حني رجع الّزبري: يا أبا حمّمد، ما  ورواُه املسعوديُّ
: َقَتَل اهللُ أوالنا بدم عثامن، أَما  الذي أخرَجَك؟ قال: الّطلُب بدم عثامن، قال عيلٌّ
ُهمَّ َواِل َمْن َوالُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُه، وأنَت أّوُل  سمعَت رسوَل اهلل يقول: اللَّ

)1( تقّدمْت ترمجُتُه.
قه: حديٌث صحيٌح. )2( مسند البّزار: رقم 958، وقال حمقِّ

)3( املستدرك: 419/3، رقم5594.
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 ،)1(َنْفِسِه َعىَل  َينُْكُث  اَم  َفإِنَّ َنَكَث  َفَمْن   :ُاهلل قاَل  وقْد  نكْثَت،  ثمَّ  بايعني،  َمْن 
.)2(فقال: أستغفُر اهللَ، ُثمَّ َرَجَع

احلافظ،  أبوعبداهلل،  أخربنا  هذا،  احلسني  بن  أمحد  عن   : الوارزميُّ ورواُه 
سفيان،  بن  احلسني  ثنا  حدَّ قاال:  قريش،  بن  بكر  وأبو  اإلمام،  أبوالوليد  أخربنا 
 ، بِّيُّ ثنا رفاعة بن إياس الضَّ ثنا احلسن بن احلُسني، حدَّ ثنا أمحد بن عبدة، حدَّ حدَّ
فبعث إىل طلحة بن عبيداهلل:  يوم اجلمل،  كنّا مع عيلٍّ  قال:  ه،  أبيه، عن جدِّ عن 
أْن القنِي، فأتاُه، فقال: نشدُتَك اهلل، هل سمعَت رسوَل اهلل يقوُل:َمْن ُكنُْت 
ُهمَّ َواِل َمْن َوالُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُه، واْخُذْل َمْن َخَذَلُه، واْنُصْ  َمْولُه، َفَعِلٌّ َمْولُه، اللَّ

.ُه َمْن َنَصَ
.)3(قال: نعم، قال: َفِلَم ُتقاتُلني؟ قال: نسيُت، وملْ أذكر، قال: فانصَف طلحة
ورواُه احلافظ ابُن عساكر، قال: أخربنا أبو بكر، حمّمد بن احلسني، وأمحد بن 
ثابت، عبيد اهلل بن مسعود،  البقاء بن أيب  الواحد بن األشقر، وأبو  عيلِّ بن عبد 
ثنا أبو احلسني بن املهتدي، أنا أبو احلسني احلريّب، نا قاسم بن  ، قاُلوا: حدَّ الّرازيُّ
، عن  بِّيُّ الضَّ إياس،  نا رفاعة بن  نا احلُسني بن احلسن،  نا أمحد بن عبدة،  زكرّيا، 
ِه، قال: كنُت مع عيلٍّ يف اجلمل، فبعَث إىل طلحة: أْن القنِي، فلقَيُه،  أبيه، عن جدِّ
ُهمَّ  فقال: أنُشُدَك أسمعَت رسوَل اهلل يقول: َمْن ُكنُْت َمْولُه، َفَعِلٌّ َمْولُه، اللَّ

.)4(قال: نعم، وَذَكَرُه، قال: َفِلَم ُتقاتُلنِي؟ ،َواِل َمْن َوالُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُه

)1( من سورة الفتح، اآلية )10(.
هب: 382/2. )2( مروج الذَّ

)3( املناقب: ص182، ح221.
)4( تأريخ دمشق: 76/27.
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)- الّدكتور العاّلمة عبد اله�دي الف�شلّي))).

متى ما حاولنا دراسة )الغدير( كيوٍم من أّيام اإلسالم املشهودة دراسة علمّية 
إىل  املوضوع  توزيع  البدء  فعلينا يف  الّسليم،  العلمّي  البحث  منهج  تعتمد  مثمرة 

عنصيه األساسّيني، ومها:

- احلادثة.

- احلديث.
، وهلدف  ، ويف زمان َمعنيَّ فالغدير كيوٍم مشهوٍد كان فيه اجتامع يف مكاٍن َمعنيَّ

، هو حادثٌة تارخيّيٌة. َمعنيَّ
ولدراسة احلادثة التارخيّية علمّيًا منطلقاٌت تبدأ منها، ومواصفات عليها تتوّفر، 

وهي باختصار:
1- الّرجوع إىل املصادر املوثوقة واملوثَّقة إلثبات وقوع احلادثة.

تها. 2- توثيق ما وقع يف احلادثة، أي: جمرياهتا وقصَّ

)1( هذه املقالة هي تقديم الّدكتور عبد اهلادي الفضيّل ملوسوعة الغدير، الّطبعة الّرابعة، حتقيق: 
راسات اإلسالمّية(، الّتابع ملؤّسسة دائرة معارف الفقه اإلسالمّي يف مدينة  )مركز الغدير للدِّ

قم، إيران، وهي مؤّسسٌة حكومّيٌة، وقْد أورْدنا املقالة بتّصٍف.
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3- معرفة عوامل وأسباب وقوع احلادثة.
ى مْن وقوع احلادثة. 4- معرفة اهلدف املتوخَّ

ف مدى عالقة احلادثة قّصًة ومغزًى بحياة املسلمني، من حيث الّترشيع  5- َتَعرُّ
والّتطبيق.

ذلكم  وأمام  املشهود،  اليوم  ذلك  يف   اهلل رسول  ألقاها  كخطبٍة  والغدير 
احلشد الكبري من املسلمني، ُهو حديٌث رشيٌف، أي: أّنه نصٌّ كريٌم مْن نصوص 

نّة النّبوّية املقّدسة. السُّ
ودراسُة احلديث النّبوّي علمّيًا هي األخرى هلا منطلقاهتا ومواصفاهتا، وهي 

وباختصار -أيضًا-:
اوية، للتأّكد ِمْن صدوره  واية والرَّ 1-دراسُة سند احلديث يف ضوء قواعد الرِّ

عن رسول اهلل، أو عدم صدوره.
مْن  العربّية،  النّصوص  استنطاق  قواعد  ضوء  يف  احلديث  داللة  دراسُة   -2

لغوّية، وأصولّية، وسوامها.
3- معرفُة مدى عالقة احلديث بحياة املسلمني، من حيث الّترشيع والّتطبيق 

أيضًا.
النّص  فهم  عىل  القادرة  اخللفّيات  يمتلك  عربّيًا  مسلاًم  بصفتي  أفهمه  واّلذي 
العريّب من ثقافّية وخالفها، ويف ضوء معطيات حديث الّثقلني: إنيِّ تارٌك فيكم ما 
كُتم بِه لْن تضلُّوا َبْعِدي، أحُدمها أعظُم ِمَن اآلخر: كتاب اهلل، حبٌل ممدوٌد  إْن تسَّ
احلوض،  عّل  يرَدا  حّتى  يتفّرقا  ولْن  بيتي،  أهل  وعرتيت  األرض،  إل  امء  السَّ من 



273 اخلامتُة .............................................................................................

-نحن  فينا  خلَّف    النّبيَّ أّن  ُيفيد  حيُث   ،)1(فيهام تلُفون  كيف  فانُظُروا 
العرتة،  عند  املستوَدعة  نّة(،  والسُّ )الكتاب  الغاليتني  الّثروتني  هاتني  املسلمنَي- 

ياع. لنتمّسَك هبام، حّتى ال نضلَّ يف مسارب، الّتيه ومهاوي الضَّ
َوَل  َيَدْيِه  َبنْيِ  ِمْن  اْلَباطُِل  َيْأتِيِه  َل  الل  الضَّ ِمَن  الكريَم معصوٌم  القرآَن  وألنَّ 
به  الّتمّسك  فيثمر  له عصمته،  لتبقى  تعاىل بحفظه  اهللُ  ل  تكفَّ َخْلِفِه)2(، وقْد  ِمْن 
ا  الل إِنَّ كني به ِمَن الضَّ الغاية التي ِمْن أجلها ُأنزل، وهي عصمة املسلمني املتمسِّ
افُِظوَن)3(، البّد أْن تكوَن السنّة الرّشيفة هي األخرى  ا َلُه حَلَ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذيِّ َنْحُن َنزَّ
الل، وقْد نّص القرآُن الكريُم عىل ذلك -أيضًا- حيُث قال يف  معصومة من الضَّ

.)4(َوى* إِْن ُهَو إِلَّ َوْحٌي ُيوَحى  :َوَما َينْطُِق َعِن اْلَ حقِّ النّبيِّ
ألهّنا  معصومة؛  -أيضًا-  نّة  السُّ تكون  اهلل،  ِمَن  ألّنه  معصوٌم؛  الوحي  إّن  إذ 

حاكية عنه.
نّة الرّشيفة. بمسؤولّية احلفاظ عىل السُّ وعهد سبحانه إىل النّبيِّ

 بني حديث الثَّقلني يف خطبته الرّشيفة وحتميل اإلمام  ومن هنا ربط النّبيُّ
حلقات  لتتكامل  وإمامتها،  اإلسالمّية  األّمة  والية  مسؤولّية   املؤمنني أمري 

النّصِّ الّترشيعّي، فيأيت تطبيُقُه أمرًا مفروضًا.
ك بالقرآن وبالعرتة؛ ألهّنا  ففي حديث الّثقلني كان أمُرُهأمرًا ترشيعّيًا بالّتمسُّ

ها، واملسؤولة عْن نرشها، واملؤمتنة عىل حفظها. نّة الرّشيفة ومستقرُّ مستودُع السُّ

)1( سنن الرّتمذي: 622/5، ح3788. 
لت، اآلية )42(. )2( من سورة ُفصِّ

)3( من سورة احلجر، اآلية )9(.
)4( من سورة النَّجم، اآليتان )3 و 4(.
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ويف حديث الغدير كان عمُلُه تطبيقًا هلذا الّترشيع، ليوقف األّمة اإلسالمّية 
، فهو املسؤوُل الرّشعيُّ بعده عْن  عىل أّن العرتة تبدأ هبذا الويّل، وهو عيلٌّ

نّة، نرشًا وحفظًا. السُّ
لذلك،  تربوّية  ناحية  ِمْن  عليًَّا  اإلماَم  هيَّأ  قْد  النَّبيَّ أّن  إىل  هذا  ويرجُع 
الً  أوَّ  اهلل رسوِل  ُسنَّة  ويكتُب  ُن  ُيدوِّ كان   عليًَّا اإلمام  أّن  ثنا  حُيدِّ والّتاريخ 

.ٍل، وبإمالٍء ِمْن رسوِل اهلل بأوَّ
. ًا وفهاًم هي عنَد عيلٍّ نّة الكاملة، نصَّ فالسُّ

عهد  عىل  الرّشيفة  نّة  السُّ بتدوين  عيلٍّ  وعناية  اهتامم  عْن  الّتاريخ  ثنا  حدَّ وكام 
متهم  حابة، ويف مقدِّ ثنا -أيضًا- رؤوس الصَّ رسوِل اهلل، وبأمِرِه وإمالئه، حدَّ
عهد  وعىل  يفة،  الرشَّ نَّة  السُّ تدوين  مْن  يمنعوَن  كاُنوا  وُعَمر،  بكر  أبو  يخاِن  الشَّ

.رسول اهلل
 إمامًا، والعهد إليه  فاألمُر حّتى َلو ملْ يكْن وحيًا يقتيض ويتطلَّب تعيني عيلٍّ

نّة ونرشها. بمسؤولّية حفظ السُّ
وهو  وحديثًا،  حادثًة  الغدير  من  املسلمنَي-  -نحن  لنا  الّطبيعيُّ  املوقُف  أّما 
نبحَث  أْن  فهو  الرّشيفة،  نّة  السُّ عىل  وأمينًا  للمسلمنَي  ولّيًا  عيلٍّ  نصَب  ن  يتضمَّ
الثِّقل  مُتثِّل  وهي  الرّشيفة،  نّة  بالسُّ بالعمل  تكليفنا  منطلق  مْن  وذلك  املسألة، 
ة احلادثة واحلديث، ومدى  األوسع واألكثر نصوصًا يف الّترشيع، لنرى مدى صحَّ
ليم  ، فنهتدي هبذا إىل الّطريق السَّ نّة بعيلٍّ ة إناطة مسؤولّية حفظ ونرش السُّ صحَّ

نّة الرّشيفة ...  . املوِصل إىل السُّ
ّية  ومن الواجب للخروج ِمْن عهدة مسؤولّية التكليف الرّشعّي التأّكد ِمْن حقِّ

املذهب الذي ُيريُد اإلنسان املسلم أْن يتعبَّد به.
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وعندما يرى أمامه طريقني، فِمَن الاّلزم عليه رشعًا وعقاًل أْن يتأّكد ِمْن سالمة 
اْلَقْوَل  َيْسَتِمُعوَن  الَِّذيَن   * ِعَباِد   ْ تعاىل:َفَبرشيِّ بقولِِه  آخذًا  سلوكه،  قبل  الّطريق 

.)1(َفَيتَّبُِعوَن َأْحَسنَُه ُأوَلئَِك الَِّذيَن َهَداُهُم اهللُ َوُأوَلئَِك ُهْم ُأوُلو اأْلَْلَباِب
حيث  البيت،  أهل  مذهب  أتباع  من  الفقهاء  عليه  سار  الذي  املنهج  هو  هذا 
وسلُكوا  ذلك،  عىل  ناهٍض  دليٍل  ِمْن  أكثر  فأقاُموا  مذهبهم،  حقّية  عىل  استدلُّوا 

يا إىل ذلك. مسارين يف االستدالل عىل حقّية املذهب، تكاماًل فيام بينهام، فأدَّ
واملساران مها:

رشف  فيه  اجتمع  البيت-  أهل  مدرسة  رأُس  هو  -الذي  علّيًا  اإلماَم  1-إّن 
حابة. االنتامء إىل أهل البيت، ورشف النِّسبة إىل الصَّ

 ، وابنامها احلسن واحلُسني ، َد هبذا هو وزوُجُه فاطمة الّزهراء وقْد تفرَّ
من بني مجيع املسلمنَي املعارصيَن لرسول اهلل.

ن يف  ومعنى هذا أّن اإلماَم علّيًا هو القاسم املشرتك بني املذهبني، والقدر املتيقَّ
شمول دليل املرشوعّية له وانطباقه عليه.

ك به واالهتداء هبديه، وِمْن بعِدِه بَمْن  ين يلزم بالتمسُّ ومقتىض االحتياط للدِّ
أن فيام جرى  ينصُّ هو عليه، ويستمرُّ األمر بنصِّ الّسابق عىل الاّلحق، كام ُهو الشَّ

. تارخيّيًا ِمْن تسلسل اإلمامة يف األئّمة االثني عرش
ها نصُّ  أمهِّ وِمْن  اإلمامِة والواليِة،  الواردة يف  الرّشعّية  النّصوص  2- دراسُة 

الغدير.
فالبحُث يف بيعة غدير خّم ليس بحثًا طائفّيًا -كام يظنُّ البعض-، وليس إثارة 

مر، اآليتان )17و18(. )1( من سورة الزُّ
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لصاع تارخييٍّ -كام يعتقُد اآلخروَن-.
نَّة،  وإّنام األمر يف واقعه مرشوٌع إسالميٌّ يدف إىل حتديد وتعيني الّطريق إىل السُّ
َتُه ِمْن ُعْهَدة الّتكليف الرّشعّي. اّلذي يأَمُن سالُكُه ِمَن الِعَثار، وُيربئ الّسائر عليه ذمَّ

ونحُن -إْذ نطرُح هذا- ال هندف منُه إىل غلق باب النّقد العلمّي املوضوعّي، 
عليه  الّدليل  ِمَن  نملكه  ما  وهذا  معتقدنا،  واقع  هو  هذا  نقول:  أْن  ُنريد  وإّنام 
والّدعوة إليه، وأليِّ باحٍث أْن يقارَن، ولكْن برشط االلتزام بقواعد النّقد العلمّي 

البنَّاء واهلادف إىل اخلري.
راسة العلمّية الّشاملة حلادثة وحديث الغدير  من هذا املنطلق، كانْت هذه الدِّ
ث  خ الثِّقة، واملحدِّ نّة واألدب، من قبل املؤرِّ وشوؤهنام ومتعّلقاهتام يف الكتاب والسُّ

ر اهللُ مرقَدُه وطيََّب ثراُه(. الثَّْبت، العاّلمة الّشيخ األمينّي )نوَّ
بإعادة  اإلسالمّية  راسات  للدِّ الغدير  مركز  قام  -أيضًا-  املنطلق  هذا  ومْن 
املوضع  القيِّم  فر  السِّ هذا  لتضَع  عليه؛  والتعليق  حتقيقه  بعد  الكتاب،  هذا  نرش 
املوِصل  الطريق  وتعيني  حتديد  يف  للمقارنة  ليكون  وكذلك  إليه،  أرشُت  الذي 
 * ِعَباِد   ْ الكريمة:َفَبرشيِّ لآلية  تطبيقًا  القول،  بأحسن  لألخذ  يفة،  الرشَّ نَّة  السُّ إىل 
الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّبُِعوَن َأْحَسنَُه ُأوَلئَِك الَِّذيَن َهَداُهُم اهللُ َوُأوَلئَِك ُهْم ُأوُلو 

.)1(اأْلَْلَباِب
يخ  وإيّن ال أستكثر هذا العمل الّضخم ِمَن اإلنتاج العلمّي أْن يصدر ِمَن الشَّ
)مكتبة  يف  أو  داره،  يف  بلقياُه  ُف  أترشَّ كنُت  يوَم  ُقرب  عْن  عرفُتُه  الذي  األمينّي، 
العمل،  الّدؤوب عىل  فرأيُته  النّجف األرشف،  العاّمة( يف  املؤمننَي  أمري  اإلمام 
والّضنني عىل أْن اليضيِّع وقَته سدى، فكان خدنه الكتاب، وقرينُُه القلم، وحمور 

مر، اآليتان )17و18(. )1( من سورة الزُّ
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مكتبته  يف  إال  ُيرى  أْن  فَقلَّ  هذه،  الّثقافّية  موسوعته  وإنجاز  إعداد  هو  تفكريه 
مكتبات  من  أخرى  مكتبٍة  يف  أو  العاّمة،  مكتبته  ُينشئ  أْن  قبل  بيته  يف  اخلاّصة 
النّجف األرشف احلافلة بالكتب املراجع، أمثال مكتبة آل كاشف الغطاء، ومكتبة 
احلُسينّية الّشوشرتّية، ومكتبة الّشيخ الّساموّي، وبعد أْن أنشأ مكتبته العاّمة التي 
أسامها )مكتبة اإلمام أمري املؤمننَي العاّمة(، كان اليوجد خارجها إاّل نادرًا، سواء 

ذلك يف أوقات دوامها أو يف خارجه.
وكان تعامله مع الكتاب املرجع ال يقتُص عىل الّرجوع إليه يف الباب أو الفصل 
املعقود ملوضوع بحثه، أو يف املظاّن منه لذلك، وإّنام كان يقرأ الكتاب كاماًل، أو 
يًا واعيًا، يلتقُط منه نكاته العلمّية، ويقتبُس شواهَده، ويستخرُج  يمرُّ به مرورًا متأنِّ
وإحصائّياته  شاء،  منه  موضٍع  أيِّ  يف  هذا  كتابه  يقرأ  َمْن  ذلك  ويلمس  ذخائَره، 

املذكورة فيها ُبرهان ما ذكرُت.
ًا أْن تقرأ قائمة مراجع لكتاٍب ُألِّف فيام ُيامثل موضوعات كتاب  وِمَن النّادر جدَّ

الغدير، وال نجُد عنوان كتاب الغدير ِمْن بينها.
عامل  يف  واملتميِّزة  املميَّزة  والفنِّّية  العلمّية  الّظواهر  ِمن  هذا  الغدير  كتاب  إّن 
ر أليِّ  ُيقدَّ ُيامثُلُه، وملْ  فيام  ُألِّف  ما  يربو عىل  الغدير  ُألِّف يف  ما  أّن  الّتأليف، ذلك 
كتاٍب منها أْن يشتهر اشتهار هذا الكتاب، وأْن حيتلَّ املركز الذي الذي احتلَّه هذا 
الكتاب يف قائمة املصادر األصلّية، وأْن خيُلد مؤّلف ِمْن مؤلِّفي تلك الكتب بسبب 

كتابه يف الغدير، مثلام خَلد الّشيخ األمينّي بسبب هذا الكتاب.
الّشيخ  اعتمَد  فقْد  واملاّدة،  املنهج  يف  الكتاب  هذا  به  متّيز  ما  إىل  هذا  ويرجُع 
ُتعتمد يف دراسة أسانيد  أْن  ينبغي  التي  الّطريقة  األمينّي طريقة االستقراء، وهي 

األحاديث ودراسة حوادث الّتاريخ يف جمال الّتوثيق.
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عر املقول يف الغدير إليضاح  كام اعتمد طريقة الّتحليل النّقدّي يف دراسة الشِّ
وتبيان داللته عىل احلديث أو احلادثة أو ما يرتبط هبام أو يالبسهام ولو ِمْن بعيٍد، ثمَّ 
عر مّا يرتبُط باملوضوع أو ُيالبسه، يعوُد فيستخدُم الّطريقة  وإلثبات ما يذكُرُه الشِّ

االستقرائّية أيضًا؛ ألهّنا كام أملحُت الّطريقة املناسبة واملطلوبة يف هذا املجال.
قة يف الّتتبع واملتابعة ُبغية االستيعاب والّشمولّية. مع قدرة متفوِّ

هذا كلُّه يف املنهج.
باحلديث  عالقة  لُه  ما  مجيع  الستعراض  طاقته  كلَّ  س  كرَّ فقْد  املاّدة،  يف  وأّما 
أحاطْت  التي  واالجتامعّية  الّسياسّية  والّظروف  والويّل،  وبالوالية  واحلادثة، 
القارئ  ليخرَج  وذلك  تارخيّية،  حوادث  من  أفرزْت  ما  أفرزْت  ثّم  ورافقْت، 

للكتاب بذهنّية الواثق بحقِّ عيلٍّ يف الوالية.
ولكثرة وتنّوع ما احتوى ِمْن بحوث وموضوعات ُعدَّ ِمَن املوسوعات.

اخلالدة،  الكتب  قائمة  يف  الكتاب  ُندرَج  أْن  لنا  حيقُّ  هذا،  ِمْن  أساٍس  وعىل 
الّتاريخ،  امتداد  عىل  هرة  الشُّ أصحاهبا  أعطْت  التي  الكتب  تلك  هبا  وأعني 
لسيبويه،  )الكتاب(  و  سينا،  البن  )القانون(  و  ألفالطون،  )اجلمهورّية(   أمثال 
و)املقّدمة( البن خلدون، و )الكايف( للكلينّي، و )الّصحيح( للبخارّي، وغريها.

ص عنارص البحث العلمّي التي توافرْت يف شخصّية شيخنا  وُيمكننا أْن نلخِّ
األمينّي، وهو يؤلُِّف هذا الكتاب بالّتايل:

1- املنهجّية:
وأملحْت إىل أّنه  استخدم طريقة االستقراء، وطريقة الّتحليل النّقدّي.

صه لدراسة الغدير  ويظهُر هذا واضحًا يف اجلزء األّول ِمْن كتابه، الذي خصَّ
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حادثة وحديثًا، حيُث بدأ بتحديد مفهوم الّتاريخ الّصحيح، ليكوَن االنطالق يف 
يَّة الغدير يف الّتاريخ  دراسة احلادثة مْن نقطة ارتكاز مّتفق عليها، ثمَّ تاله ببيان أمهِّ

ليضعه يف مستوى االهتامم به علمّيًا وعقائدّيًا.
وبعد هذا وضع بني يدي القارئ قّصة احلادثة بكّل تفاصيلها وأبعادها، وهو 

ِمْن أهمِّ مقتضيات املنهج العلمّي يف درس احلوادث الّتارخيّية.
سندًا  احلديث  دراسة  إىل  عضوّيًا  ترابطًا  مرتابٍط  وبتسلسل  انتقل  وأخريًا، 
ومتنًا، فاستقرأ واستوعب، ثّم أحىص، وأسلمته إحصائّياُتُه إىل نتيجتها الّطبيعّية 
واحلتمّية، وهي تواتر احلديث، وليَس بعد الّتواتر حّجة يف صدق وصّحة صدور 

.احلديث عْن رسوِل اهلل
ص إحصائّياته، هو: وملخَّ

1-رواة حديث الغدير:
أ- ِمَن الّصحابة: 110.
ب- ِمَن الّتابعني: 84.
ج- ِمَن العلامء: 360.

2-املؤليِّفوَن يف الغدير: 26.
3- املناشدات والحتجاجات بحديث الغدير: 22.

وضعوُه  واجلامعة،  نّة  السُّ أهل  علامء  من  عاملًا   43 احلديث:  سند  تقويم   -4
ّحة. موضع العتبار والصيِّ

، يرى هذه الكثرة يف  وال إخال أّن باحثًا موضوعّيًا ُينصُف نفسه، وُينصُف احلقَّ
رواية احلديث التي ترتفع به إىل أعىل ِمْن مستوى الّتواتر، ال يقوُل بتواتره.

القواعد  هدي  يف  باستنطاقه  يكتِف  ملْ  احلديث،  داللة  أو  ملفاد  دراسته  يف  ثمَّ 



َرِة الَغِدْيِر280 َرُة يف ُن�صْ ........................................................................... الَب�صْ

العلمّية، بل مجع كّل ما يصلح ألْن يكوَن قرينة تثبت صّحة ما انتهى إليِه ِمْن معنى، 
وكاألحاديث  سائل(،  سأل  وآية  اإلكامل،  وآية  الّتبليغ،  )آية  الّثالث:  كاآليات 

ة ملعنى املوىل والوالية. املفرسِّ

2- املوضوعّيُة:
نِّّية، وتوثيقها من قبل العلامء املعنيِّنَي بذلك  ومتثَّلْت هذه يف اعتامده املصادر السُّ

نَّة أيضًا. من أهل السُّ

3- الّصاحُة:
إذا  اخلالفّية،  املسائل  يف  وبخاّصة  العلمّية،  راسات  الدِّ يف  مطلوٌب  أمٌر  وهي 
: ألنَّ احلقَّ هو امليزان العْدل والِقسطاس  جال باحلقِّ اعتمد الباحث قاعدة تقويم الرِّ

املستقيم.

:فاع عْن حقيِّ أهل البيت 4- الّشجاعُة يف الديِّ
فاع عْن  وقْد ال أبوح برسٍّ إذا قلُت إيّن ملْ أقرأ باحثًا جريئًا، وشجاعًا قوّيًا يف الدِّ

حقِّ أهل البيت ، كالّشيخ املفيد يف القدامى، والّشيخ األمينّي يف املحدثنَي.

5- الّدعوُة إل الوحدة اإلسالمّية:
انطلق إليها ِمْن واقع هدفه، وهو الوقوف عىل احلقيقة ومعرفة احلّق يف اإلمامة، 
إىل  عوة  الدَّ املناسبة يف  ُت  يفوِّ الرّشعّي، فرتاه ال  الوصول إىل احلكم  والّطريق يف 

، وليس العكس. جال باحلقِّ وحدة املسلمنَي عن طريق تقييم الرِّ

ُب: 6- املثابرُة والصَّ
ومها من أهمِّ مواصفات الباحث العلمّي، ونلمُس هذا يف إحصائّياته، وقْد مرَّ 
يشٌء منها، ويف خترياته األحاديث واألقوال، بذكر أعىل رقم ُيمكنُُه الوصول إليه 
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اعنَي. من املصادر، وكمثال هلذا ُيرجع إىل بحثه يف املوضوعات والوضَّ

7- املوسوعّيُة يف الّثقافة.
وذلك عندما يتناول املسائل العلمّية، ففي املسائل الفقهّية تراُه الفقيه املقتدر، 

ق، وهكذا. خ املحقِّ ويف األدبّية تقرأه األديب النّاقد، ويف الّتارخيّية جتُدُه املؤرِّ

8- أسلوُب التَّعبري:
األسلوب  يستخدم  أْن  ة  تعبرييَّ طاقة  ِمْن  يمتلُك  ما  حدود  يف  املؤلِّف  حاوَل 
األديّب العريّب، ومنُه إكثاُرُه ِمْن استعامل األلفاظ الّلغوّية املتجانسة واملرتادفة، إاّل 
ُه غالبًا إىل  أّن طبيعة املاّدة العلمّية املبحوثة مضافًا إليها مؤثِّرات نشأته األوىل، جترُّ

ًا. األسلوب العلميِّ جرَّ

9- ثوابُت البحِث اإلمامّي:
وأعني هبا: األصالة، والعمق، واالستقاللّية.

االجتهاد  نشأة  منُذ  اإلمامّية  علامء  عند  البحوث  هبا  تّتسم  التي  األبعاد  وهي 
لديم حّتى يومنا هذا.

املذكورة  العنارص  هذه  ترى  اإلمامّية،  جمتهدي  ِمْن  ألّنه   ، األمينيُّ والّشيخ 
واضحٌة بصامهُتا يف خمتلف دراساته يف هذا الكتاب وغريه.

. ُ مستواه العلميُّ وهبا تربز شخصّية الباحث العلمّية، ويتبنيَّ
أّما اخلطوط العاّمة ملاّدة بحثه يف هذا الكتاب، مضافة إىل ما ذكرُتُه من دراسته 

للغدير حادثًة وحديثًا، فتتلّخص بالّتايل:

أّولً: نقد الكتب.
فقْد تناول عددًا كبريًا من الكتب، قديمٍة وحديثٍة، بالنَّقِد، علمّيًا وفنِّيًَّا.
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فمثاًل، يف اجلزء الّثالث نقد الكتب الّتالية:
1-العقد الفريد، البن عبد ربِّه، األندليّس.

حيم اخلّياط، املعتزيّل. 2-االنتصار، أليب احلسني عبد الرَّ
3-الَفرق بنَي الِفرق، أليب منصور عبد القاهر، البغدادّي.

4-الفصل يف امللل والنِّحل، أليب حمّمد، عيّل بن حزم، الّظاهرّي، األندليّس.
5-امللل والنِّحل، أليب الفتح، حمّمد بن عبد الكريم، الّشهرستايّن.

ايّن. نّة، البن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، احلرَّ 6-منهاج السُّ
مشقّي. 7-البداية والنّهاية، أليب الفداء، إسامعيل بن كثري، الدِّ

8-حمارضات تاريخ األمم اإلسالمّية، ملحّمد اخلرضّي.
يعة، ملحّمد رشيد رضا، صاحب املنار. نّة والشِّ 9-السُّ

اع بني اإلسالم والوثنّية، لعبد اهلل القصيمّي. 10-الصِّ
11-فجر اإلسالم، ألمحد أمني، املصّي.

12-ضحى اإلسالم، لُه أيضًا.
13-ظهر اإلسالم، لُه أيضًا.

14-جولة يف ربوع الرّشق األدنى، ملحّمد ثابت.
يعة، للمسترشق رونلدسن. 15-عقيدة الشِّ

يعة، ملوسى جار اهلل. 16-الوشيعة يف نقد عقائد الشِّ

يعة. بهات واملفرتيات حول الّتشيُّع والشيِّ ثانيًا: رّد الشُّ
ُأنظر عىل سبيل املثال موضوع الّتوّسل يف األجزاء: الّثالث، والّرابع، واخلامس، 

والّسادس، والّسابع، واحلادي عرش.
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ثالثًا: كشف األخطاء واملفارقات.
كمالحظاته عىل ابن خلِّكان يف نقل قّصة الغدير يف اجلزء األّول. ومالحظاته 
الّثاين، ومالحظاته عىل  اجلزء  العشرية يف  عىل حمّمد حسني هيكل حول حديث 
االبتداع يف سبِّ عيلٍّ عىل املنابر يف اجلزء الّثاين، ويف حتريم املتعة يف اجلزأيِن الّثالث 

والّسادس.

عة يف املناقب. رابعًا: دراسات موسَّ
كدراسته ملناقب عيلٍّ يف اجلزأيِن األّول والّثاين.

عة ُأخرى. خامسًا: دراسات موسَّ
وغريها.  الغلّو،  ألحاديث  ودراسته  املوضوعة،  لألحاديث  دراسته  أمثال: 
راسة  ولالستزادة يف معرفة خمتلف املوضوعات التي تناوهلا املؤلِّف بالبحث والدِّ
ُيرجع إىل كتاب: )عىل ضفاف الغدير(، وهو فهرس موضوعيٌّ وحتلييلٌّ ملوسوعة 
حمدث،  وحمّمد  مند،  هبره  وحمّمد  حمّمد،  اهلل  عبد  األساتذة:  إعداد  من  الغدير، 

يِّد فاضل احلسينّي املياليّن. ومراجعة وتنسيق أخينا الّدكتور السَّ
علمّيٍة  مدرسٍة  صاحَب  كاَن  األمينّي  الّشيخ  أّن  إىل  ننتهي  م  تقدَّ ما  هدي  ويف 

خاّصة تتميَّز باملعامل الّتالية:

1-الدف:
فاع عنه. هتدف إىل إيضاح حقِّ أهل البيت والدِّ

2-املنهج:
ويتلّخص يف اخلطوات الّتالية:

نِّّية يف جمال الّتوثيق. أ-الّرجوع إىل املصادر السُّ
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مولّية يف الّتخريج. ب-الشُّ
احة يف النَّقد. ج-الصَّ

د-الّتحليل العلميِّ للمسائل العلمّية يف ظالل ثوابت البحث اإلمامّي.
وِمْن تالمذة هذه املدرسة يف حدود اطِّالعي:

الّشيخ أسد حيدر يف كتابه )اإلمام الّصادق واملذاهب األربعة(.
. الّشيخ باقر القريّش يف كتاباته عن األئّمة

وغريمها.
وء عىل  ه أْن ُيطالبنا بإلقاِء الضَّ وبعد مسايرة القارئ الكريم معنا إىل هنا ِمْن حقِّ

معامل وأبعاد سرية املؤلِّف، وهي بإياز:
 ، ، اإلماميُّ ، النّجفيُّ ، التربيزيُّ هو الّشيخ عبد احلُسني ابن الّشيخ أمحد، األمينيُّ
ولد سنة )1320#( بمدينة تربيز، ونشأ نشأته األوىل يف تربيز، فدرس يف حوزهتا 
النَّجف األرشف  ه إىل  مات والّسطوح، ثمَّ توجَّ املقدِّ أتمَّ مرحلتي  العلمّية، حّتى 
لألساتذة  ذلك  يف  فتتلمذ  الكربى،  العلمّية  حوزهتا  يف  اخلارج  البحث  حلضور 

الّتالية أسامؤهم:
يِّد حمّمد بن حمّمد باقر، الفريوزآبادّي )ت#1345(. 1-السَّ

يِّد أبو تراب اخلوانسارّي )ت#1346(. 2-السَّ
3-املريزا عيّل اإليروايّن )ت#1354(.

4-املريزا أبو احلسن املشكينّي )ت#1358(.
من، عاد بعدها إىل النّجف األرشف،  ثّم رجع إىل تربيز، وبقي فيها مّدة ِمن الزَّ
ة ِمَن األساتذة، حّتى بلغ رتبة  وتوطَّن فيها ُمعاودًا حضور البحث اخلارج لدى عدَّ

االجتهاد، فُأجيز به ِمْن ِقَبل:
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يِّد مريزا عيّل الّشريازّي )ت#1355(. 1-السَّ
2-الّشيخ مريزا حسني النائينّي )ت#1355(.

3-الّشيخ عبد الكريم اليزدّي، احلائرّي )ت#1355(.
يِّد أيب احلسن األصفهايّن )ت#1365(. 4-السَّ

5-الّشيخ حمّمد حسني األصفهايّن )ت#1361(.
6-الّشيخ حمّمد احلسني آل كاشف الغطاء )ت#1373(.

واية ِمْن قبل: وُأجيز يف الرِّ
يِّد أيب احلسن األصفهايّن. 1-السَّ

يِّد مريزا عيّل الّشريازّي. 2-السَّ
3-الّشيخ عيّل أصغر ملكي، التربيزّي.

يِّد آغا ُحسني الُقمّي. 4-السَّ
5-املريزا حييى اخلوئّي.

6-الّشيخ حمّمد عيّل األردوبادّي.
7-الّشيخ عيّل الُقمّي.

8-الّشيخ آغا بزرك الّطهرايّن.
وخّلف شيخنا األمينيُّ املؤّلفات الّتالية:

1-تفسري فاحتة الكتاب، طبع طهران )#1395(.
2-شهداء الفضيلة، طبع النّجف األرشف )#1355(.

م احلاير، طبع النّجف األرشف )#1362(. 3-أدب الّزاير ملْن يمَّ
4-سريتنا وسنّتنا، طبع النّجف األرشف )1384#(. وطهران )#1386(.

. 5-تعليقات عىل كتاب الّرسائل يف أصول الفقه، للّشيخ األنصارّي، خطِّيٌّ
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. 6-تعليقات عىل كتاب املكاسب يف أصول الفقه، للّشيخ األنصارّي، خطِّيٌّ
. نيَّة، خطِّيٌّ 7-املقاصد العلّية يف املطالب السَّ

. 8-رياض األنس، خطِّيٌّ
. 9-رجال آذربيجان، خطِّيٌّ

. 10-ثمرات األسفار، خطِّيٌّ
11-الغدير، وهو هذا الكتاب.

يارات(، البن قولويه. ق كتاب )كامل الزِّ 12-وحقَّ
وِمْن أهمِّ آثاره: إنشاؤه )مكتبة اإلمام أمري املؤمننَي العاّمة( يف النّجف األرشف، 
وخمطوطات  مطبوعات  املراجع  الكتب  من  مقتنياهتا  تكوَن  أْن  يف  واهتاممه 

رات. ومصوَّ
وتويفِّ رمحه اهلل تعاىل يف طهران سنة )1390#(، وُنقل جثامنه الطَّاهر إىل النّجف 
األرشف، وُدفِن بمقربته اخلاّصة، الكائنة جوار مكتبة اإلمام أمري املؤمننَي العاّمة.

وِمْن ظواهر صفاتِه وأحوالِه:
أبيض، مرشبًا باحلمرة،  الوجه،  الّطلعة، صبيح  القامة، مهيب  فاره    كان 

وت. رخيم الصَّ
، ويلبس النّّظارة الطّبّية البيضاء املؤطَّرة باملعدن ذي  ينيَّ يَّ الدِّ وكان يرتدي الزِّ

. هبيِّ اللَّوِن الذَّ
كّية والفارسّية والعربّية. وكان حُيسن ِمَن اللُّغات: الرتُّ

من لُه قيمُتُه عنَده، متواضعًا  وكان مدمُن قراءٍة، ومولعًا بالبحث والكتابة، والزَّ
سة. بوقار، ومواظبًا عىل زيارة مشاهد أهل البيت املقدَّ
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ّهاد، وحيمل بني حنايا صدره كّل الوالء اخلالص ألهل  عليه سيامء العباد والزُّ
إّنه  ُه يف ُزمرهتم، وأرضاُه وارتضاُه،  ، رزقه اهللُ تعاىل شفاعَتُهم، وَحرَشَ البيت 

تعاىل ويلُّ كلِّ مؤمٍن ويل.
.)#1413/8/27(ّمام – دارة الغرّينِي الدَّ

ُد حمّمد �شعيد احلكيم، الب�شرّي. يِّ 2- ال�شَّ

ح بذلك  أرسَل رسالًة إىل العاّلمة األمينيِّ تعبريًا عْن إعجابه بالكتاب، كام رصَّ
مة الغدير. العاّلمة األمينيُّ يف مقدِّ

. ود احل�شنيُّ ُد عبُّ يِّ 3- اخلطيُب ال�شَّ

ح بذلك  أرسَل رسالًة إىل العاّلمة األمينيِّ تعبريًا عْن إعجابه بالكتاب، كام رصَّ
مة كتابه. العاّلمة األمينيُّ يف مقدِّ
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حرُف الأِلف

، أبو بكر، حمّمد بن احلسني)ت#360(.  - اآلجريُّ
قرطبة،  مؤّسسة  ط1،  النّارص،  سيف  حمّمد  بن  الوليد  تح:  الرّشيعة،   –1

.)#1416(
، حمسن بن عّل بن حمّمد رضا )ت#1389(. - آقا بزرك الّطهرانُّ

بريوت،  العريّب،  اث  الرتُّ إحياء  دار  ط1،  الّشيعة،  تصانيف  إىل  ريعة  الذَّ  –2
)1430#-2009م(.

حن بن أب حاتم، الّرازيُّ )ت #327(. - ابن أب حاتم، أبو حمّمد، عبد الرَّ
3– اجلرح والّتعديل، تح: مصطفى عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمّية، 

بريوت، )1422#-2002م(.
- ابن أب شيبة، عبد اهلل بن حمّمد )ت#235(.

4– املصنّف يف األحاديث واآلثار، تح: سعيد حمّمد اللَّّحام، ط1، دار الفكر 
بريوت )1409#(، وطبعة أخرى، تح: خمتار أمحد النّدوّي.

يباّن  الشَّ الّضّحاك،  عاصم،  أب  بن  عمرو  بكر،  أبو  عاصم،  أب  ابن   - 
)ت#287(.

ياض،  اية، الرِّ 5– اآلحاد واملثاين، تح: باسم فيصل أمحد اجلوابرة، ط1، دار الرَّ
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)1411#-1991م(.
نّة، ط2، املكتب اإلسالمّي، بريوت، )1405#-1985م(، )د.ط(. 6– السُّ

ين عّل بن حمّمد )ت#630(. - ابن األثري، أبو احلسن، عّز الديِّ
دار  ط1،  طرطويّس،  خالد  الّشيخ  تح:  حابة،  الصَّ معرفة  يف  الغابة  ُأُسد   –7

الكتاب العريّب، بريوت )#1427-#2007(.
- ابن بطريق، حييى بن احلسن، األسديُّ )ت#605(.

سني،  8– عمدة عيون صحاح األخبار، مؤّسسة النرّش اإلسالمّي، جامعة املدرِّ
قم، )#1407(.

حن بن عّل )ت#597(. - ابن اجلوزّي، أبو الفرج، عبد الرَّ
العلمّية، بريوت،  الكتب  الواهية، ط1،دار  املتناهية يف األحاديث  9– العلل 

)1403#-1983م(.
القادر عطا، ط2، دار  امللوك واألمم، تح: حمّمد عبد  تاريخ  10– املنتظم يف 

الكتب العلمّية، بريوت، )1415#-1995م(.
- ابن حّبان، أبو حاتم، حمّمد بن حّبان البستيُّ )ت#354(.

ط1،  املصطفى،  فرحان  وتركي  ين،  الدِّ شمس  إبراهيم  تح:  الثِّقات،   –11
دار الكتب العلمّية، بريوت، )1419#-1998م(.

ين أحد بن عّل )ت#852(. ، شهاب الديِّ - ابن حجر العسقالنُّ
العّطار، ط1، دار  حابة، تح: صدقي مجيل  12– اإلصابة يف معرفة متييز الصَّ

الفكر، بريوت، )1421#-2001م(.
13- هتذيب التَّهذيب، تح: صدقي مجيل العّطار، دار الفكر، بريوت، )د.ت(.
اث العريّب، بريوت، توزيع دار املؤيَّد،  14– لسان امليزان، ط2، دار إحياء الرتُّ
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)1422#-2001م(.
ين أحد بن حمّمد، املّكيُّ )ت#974(. ، شهاب الديِّ - ابن حجر اليتميُّ

الوهاب  ندقة، تح: عبد  البدع والزَّ دِّ عىل أهل  الرَّ واعق املحرقة يف  15– الصَّ
عبد الّلطيف، ط2، مكتبة القاهرة، مص، )1385#-1965م(.

- ابن ُدريد، حمّمد بن احلسن، البصيُّ )ت#321(.
للماليني،  العلم  دار  ط1،  البعلبكّي،  منري  رمزي  تح:  اللُّغة،  مجهرة   –16

بريوت، )1987م(.
- ابن سعد، حمّمد بن سعد، الّزهريُّ )#230(.

القاهرة،  اخلانجّي،  الكبري، تح: عيل حمّمد عمر، ط1، مكتبة  17– الّطبقات 
)1421#-2001م(.

، أبو عمر، يوسف بن عبد اهلل )ت#463(. - ابن عبد الَبيِّ
دار  ط1،  البّجاري،  حمّمد  عيل  تح:  األصحاب،  معرفة  يف  18– االستيعاب 

اجليل، بريوت، )1412# - 1992م(.
- ابن عّدي، أبو أحد عبد اهلل بن عّدي )ت#365(.

19– الكامل يف ضعفاء الّرجال، تح: الّشيخ عادل أمحد عبد املوجود، والّشيخ 
بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  ط1،  سنة،  أبو  الفّتاح  وعبد  معوض،  حمّمد  عيل 

)418#-1997م(.
، أبو القاسم، عّل بن احلسن )ت#571(. - ابن عساكر الّدمشقيُّ

أبو عبد اهلل، عيل عاشور اجلنويّب، ط1، دار  الكبري، تح:  20– تأريخ دمشق 
إحياء الرّتاث العريّب، بريوت، )1421#-2001م(.

- ابن ُعقدة، أبو العّباس، أحد بن حمّمد بن سعيد )ت#333(.
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دليل  نرش  ط2،  املعصومّي،  الّتقدمّي  أمري  وتح:  مجع  الوالية،  21– حديث 
ما، مط نكارش، قم، )#1427(.

ين، إسامعيل بن عمر )ت#774(. مشقّي، أبو الفداء، عامد الديِّ - ابن كثري الديِّ
 -#1426( بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  ط2،  والنِّهاية،  البداية   –22

2005م(.
بريوت،  العريّب،  اث  الرتُّ إحياء  دار  ونرش:  تح  العظيم،  القرآن  تفسري   –23

)د.ت(، )د.ط(.
- ابن ماجة، أبو عبد اهلل، حمّمد بن يزيد، القزوينّي )ت#275(.

24– سنن ابن ماجة، تح: حمّمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بريوت، )د.ت(، 
و)د.ط(.

ل بن املعتصم بن هارون )ت#296(. - ابن املعتز، عبد اهلل بن املعتز بن املتوكيِّ
عراء، تح: عبد الّسّتار أمحد فّراج، ط2، دار املعارف، مص،  25– طبقات الشُّ

)1968م(.
- ابن منظور، حمّمد بن مكّرم، )ت#711(.

26- لسان العرب، نرش أدب احلوزة، قم املقّدسة، إيران، )#1405(.
- ابن النّديم، حمّمد بن إسحاق )ت#380(.

-#1427( بريوت،  العريّب،  اث  الرتُّ إحياء  دار  ط1،  الفهرست،   –27
محانّية، مص )#1348(. 2006م(، وطبعة أخرى جّيدة، مط الرَّ

، سليامن بن داوود )ت#203(. - أبو داوود الّطياليسُّ
28– مسند أيب داوود الّطياليّس، ط1، دار الكتاب اللُّبنايّن، ُأفسيت عن طبعة 

جملس دائرة املعارف النّظامّية، حيدر آباد اهلند، )#1321(.
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، حمّمد بن إسامعيل، املازندرانُّ )ت#1216(. - أبو عّل احلائريُّ
سة آل البيت  إلحياء  جال، تح ونرش: مؤسَّ 29– منتهى املقال يف أحوال الرِّ

اث، قم، )1419#-1998م(، )د.ط(. الرتُّ
، البغداديُّ )ت#368(. ، الكويفُّ ، أحد بن حمّمد الّشيبانُّ - أبو غالب الّزراريُّ
30– رسالة أيب غالب الّزرارّي، تح: الّسّيد حمّمد رضا احلسينّي اجلاليّل، ط1، 

مكتب اإلعالم اإلسالمّي، قم، )#1411(.
، عّل بن احلسني بن أحد )ت#356(. - أبو الفرج األصفهانُّ

31– األغاين، دار الفكر، بريوت )د.ت(، و)د.ط(.
- أبو نعيم األصفهاّن، أحد بن عبد اهلل )ت#430(.

ين،  الدِّ سعد  بن  سعد  تح:  األصفياء،  وطبقات  األولياء  حلية   –32
اث العريّب، بريوت، )1421#-2001م(. األسكندرايّن، ط1، دار إحياء الرتُّ

حابة، تح: حمّمد حسن حمّمد حسن إسامعيل، ومسعد عبد  الصَّ 33– معرفة 
احلميد الّسعديّن، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، )1422#-2002م(.

- أحد بن حنبل )ت#241(.
سة  مؤسَّ ط1،  عّباس،  بن  حمّمد  بن  اهلل  ويّص  تح:  حابة،  الصَّ فضائل   –34

مة، )1403#-1983م(. سالة، مّكة املكرَّ الرِّ
القاهرة،  احلديث  دار  الّزين،  ومحزة  شاكر،  حمّمد  أمحد  تح:  املسند،   –35

)1426#-2005م(، )د.ط(.
يُّ )ت#568(. - أخطب خوارزم، املوفَّق بن أحد، املكيِّ

36– مقتل احلُسني ، تح: حمّمد الّساموّي، مكتبة املفيد، قم، ُأفسيت عن 
طبعة النّجف األرشف، )#1367(.
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سة النرّش اإلسالمّي، جامعة  37– املناقب، تح: مالك املحمودّي، ط2، مؤسَّ
سني، قم، )#1411(. املدرِّ

ين )معارص(. ، حمّمد نارص الديِّ - األلبانُّ
حيحة ويشء ِمْن فِْقهها وفوائدها، مكتبة املعارف،  38– سلسلة األحاديث الصَّ

ياض، )1415#-1995م(، )د.ط(. الرِّ
- األمني، حمسن بن عبد الكريم، العاملُّ )ت#1371(.

39– أعيان الّشيعة، دار التعارف، بريوت، )1403#-1983م(.
، عبد احلسني أحد )ت#1390(. - األمينيُّ

راسات  للدِّ الغدير  مركز  تح:  واألدب،  نَّة  والسُّ الكتاب  يف  الغدير   -40
سة دائرة معارف الفقه اإلسالمّي، قم،  اإلسالمّية، ط4، مطبعة حمّمد، نرش مؤسَّ

)1427#- 2006م(.

حرُف الَب�ء

، أبو عبد اهلل، حمّمد بن إسامعيل )ت#256(. - البخاريُّ
الكتب  دار  القادر أمحد عطا، ط1،  الكبري، تح: مصطفى عبد  41– الّتأريخ 

العلمّية، بريوت، )1422#-2001م(.
، حمّمد بن معتمد خان رستم )بعد#1126(. - البدخيشُّ

42– مفتاح النّجا يف مناقب آل العبا، نسخة خّطّية يف مكتبة املرعيّش، النّجفّي، 
قم، برقم )5004(.

رشكة الكتبّي، بريوت،  ط2،  األمينّي،  هادي  حمّمد  تح:  األبرار،  ُنُزل   –43
)1413#-1993م(.
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، مؤمن بن حسن بن مؤمن )ت#1103(. - البزنجيُّ
وافض، نسخة خّطّية يف مكتبة املرعيّش النّجفّي، قم، برقم  44– النّواقض للرَّ

.)7524(
، البصيُّ )ت#292(. - البّزار، أبو بكر، أحد بن عمرو، العتكيُّ

محن زين اهلل، ط1، مكتبة  ار(، تح: حمفوظ الرَّ 45– مسند البّزار )البحر الّزخَّ
رة، )1409#-1988م(. العلوم واحلكم، املدينة املنوَّ

اء )ت#510(. ، احلسني بن مسعود، الفرَّ - البغويُّ
املعرفة  دار  ط1،   ، املرعيشُّ محن،  الرَّ عبد  يوسف  تح:  نّة،  السُّ مصابيح   –46

بريوت، )1407#- 1987م(.
، أحد بن حييى بن جابر )ت#279(. - البالذريُّ

سة األعلمّي،  ، مؤسَّ 47- أنساب األرشاف، تح: الّشيخ حمّمد باقر، املحموديُّ
بريوت )د.ت(، و)د.م(. وطبعة ُأخرى، مطبعة املثنّى بغداد.

حرُف التَّ�ء

، أبو عيسى، حمّمد بن عيسى )ت#279(. - الرّتمذيُّ
)د.ت(،  بريوت  الفكر،  دار  شاكر،  حمّمد  أمحد  تح:  الرّتمذّي،  سنن   -48

و)د.م(.
، حمّمد بن أب بكر )كان حّيًا سنة #676(. - الّتلمسانُّ

الّتونجّي، ط1،  العرشة، تح: حمّمد  النّبيِّ وأصحاب  49- اجلوهرة يف نسب 
ياض، )1403#-1983م(. فاعّي، الرِّ دار الرِّ
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حرُف الثَّ�ء

، أبو منصور، عبد امللك النّيسابوريُّ )ت#429(. - الّثعالبيُّ
دار  العص، تح: مفيد حمّمد قميحة، ط1،  هر يف حماسن أهل  الدَّ يتيمة   -50

الكتب العلمّية، بريوت، )1403#-1983م(.
، أبو إسحاق، أحد بن حمّمد، النّيسابوريُّ )ت#427(. - الّثعلبيُّ

51- الكشف والبيان )تفسري الّثعلبّي(، نسخة خمطوطة يف مكتبة املرعيّش بقم.

حرُف اجليم

، عبد النّبييِّ بن سعد )ت#1021(. - اجلزائريُّ
اث،  جال، تح: مؤّسسة اهلداية إلحياء الرتُّ 52- حاوي األقوال يف معرفة الرِّ

ط1، قم، )#1418(.
ين، حمّمد بن حمّمد )ت#833(. ، أبو الري، شمس الديِّ - اجلزريُّ

هادي  حمّمد  تح:  طالب،  أيب  بن  عيلِّ  سيِّدنا  مناقب  يف  املطالب  أسنى   -53
األمينّي، مط أمري املؤمنني  العاّمة، أصفهان.

، إبراهيم بن حمّمد بن املؤّيد، احلموئّي )ت#722(. - اجلوينيُّ
من  واألئّمة  بطني  والسِّ والبتول  املرتىض  فضائل  يف  الّسمطني  فرائد   -54
تهم ، تح: الّشيخ حمّمد باقر املحمودّي، ط1، مؤّسسة املحمودّي، بريوت،  يَّ ذرِّ

)1398#- 1978م( ، وطبعة أخرى سنة )1400#-1980م(.

حرُف احل�ء

، عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أحد )من القرن 5 #(. - احلاكم احلسكانُّ
سة  مؤسَّ ط1،  املحمودّي،  باقر  حمّمد  الّشيخ  تح:  الّتنزيل،  شواهد   -55
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األعلمّي، بريوت، )1393#-1974م(.
، حمّمد بن عبد اهلل )ت#405(. - احلاكم النّيسابوريُّ

دار  ط2،  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  تح:  حيحني،  الصَّ عىل  املستدرك   -56
الكتب العلمّية، بريوت، )1322#-2002م(.

ر )ت#726(. ، أبو منصور، احلسن بن يوسف بن املطهَّ - احللُّ
سني، قم،  سة النرّش اإلسالمّي، مجاعة املدرِّ 57- إيضاح االشتباه، ط1، مؤسَّ

.)#1411(
النّجف  احليدرّية،  املطبعة  ط2،  جال،  الرِّ معرفة  يف  األقوال  خالصة   -58

األرشف، )#1381(.
- احلوت البريويّت، أبو عبد اهلل، حمّمد بن درويش )ت#1276(.

59- أسنى املطالب يف أحاديث خمتلف املراتب، تح: الّشيخ عبد الّرمحن بن 
حمّمد بن درويش، ط1، دار الفكر، بريوت، )1412#-1991م(.

حرُف اخل�ء

، عّل )ت#1399(. - الاقانُّ
60- شعراء الغري والنّجفّيات، ُأوفسيت نرش مكتبة املرعيّش، النّجفّي، قم، 

مطبعة هبمن، )1408#(، عن الّطبعة احليدرّية، النّجف )1373#-1954م(.
، أبو بكر، أحد بن عّل )ت#463(. - الطيب البغداديُّ

61- تأريخ بغداد، تح: مصطفى عبد القادر عطا، ط2،دار الكتب العلمّية، 
بريوت، )1425#-2004 م(.

، أبو القاسم املوسويُّ )ت#1413(. - الوئيُّ
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62- معجم رجال احلديث، ط5، )1413#- 1992م(، )ب. مكا(.

حرُف الّدال

، أبو برش، حمّمد بن أحد بن ّحاد )ت#320(. ولبُّ - الدُّ
63- الكنى واألسامء، دار الكتب العلمّية، بريوت )د.ت(.

ال حرُف الذَّ

ين، حمّمد بن أحد )ت#748(. ، شمس الديِّ هبيُّ - الذَّ
القادر  عبد  مصطفى  تح:  واألعالم،  املشاهري  ووفيات  اإلسالم  تأريخ   -64

عطا، دار الكتب العلمّية، بريوت،)1426#-2005م(.
العلمّية،  الكتب  الّشيخ زكريا عمريات، ط1، دار  اظ، تح:  65- تذكرة احلفَّ

بريوت، )1419#-1998م(.
66- توضيح املشتبه، تح: حمّمد حسن حمّمد حسن إسامعيل، ط1، دار الكتب 

العلمّية، بريوت، )1424#-2003م(.
67- طرق حديث الغدير، تح: الّسّيد عبد العزيز الطباطبائّي، ط1، انتشارات 

دليل ما، قم، )#1421(.
68- ميزان االعتدال، تح: الّشيخ عيل حمّمد معوض، والّشيخ عادل أمحد عبد 

املوجود، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، )1416#- 1995م(.

حرُف الّزاي

ين، عبد اهلل بن يوسف )ت#762(. ، أبو حمّمد، مجال الديِّ - الّزيلعيُّ
تح:   ، للّزخمرشيُّ الكّشاف  تفسري  يف  الواقعة  واآلثار  األحاديث  ختريج   -69



301 امل�صادُر واملراجُع ....................................................................................

ياض، )#1414(. سلطان بن فهد الطبييّس، ط1، دار ابن خزيمة، الرِّ

ني حرُف ال�شِّ

- سبط ابن اجلوزّي، يوسف قزأوغل بن عبد اهلل )ت#654(.
70- تذكرة اخلواّص، مكتبة نينوى احلديثة، طهران )د.ت(.

حن )#902(. ، حمّمد بن عبد الرَّ - الّسخاويُّ
ف، تح: نزار  سول وذوي الرشَّ 71- استجالب ارتقاء الغرف بحبِّ أقرباء الرَّ

املنصورّي، ط1، مطبعة عرتت، مؤّسسة املعارف اإلسالمّية، قم، )#1421(.
، أبو سعيد، عبد الكريم بن حمّمد )ت#562(. - الّسمعانُّ

72- األنساب، تح: حمّمد عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 
)1419#- 1998م(.

، عّل بن عبد اهلل، احلسنيُّ )ت#911(. - الّسمهوديُّ
73- جواهر العقدين يف فضل الرّشفني رشف العلم اجليل والنّسب اجليل، تح: 

موسى بناي العلييل، مط العاين، بغداد، )1405#-1984م(. 
العلمّية،  الكتب  دار  ط1،  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  تح:  أخرى،  وطبعة 

بريوت، )1415#-1995م(.
حن بن أب بكر )ت#911(. ين، عبد الرَّ ، جالل الديِّ - الّسيوطيُّ

74- ُبغية الوعاة يف طبقات اللُّغوّينَي والنّحاة،تح: عيّل حمّمد عمر، ط1، مكتبة 
اخلانجّي، القاهرة، )1426#-2005م(.

75- تأريخ اخللفاء، دار الفكر، بريوت )د.ت(.
بريوت،  الفكر،  دار  ط1،  النّذير،  البشري  أحاديث  يف  الّصغري  اجلامع   -76
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)1401#- 1981م(.
قم،  احلوزة،  أدب  نرش  كوجان،  ظافر  أمحد  تح:  املغني،  شواهد  رشح   -77

)د.ت(.
ين امليس،  78- قطف األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة، تح: خليل حميي الدِّ

ط1، املكتب اإلسالمّي، بريوت، )1405#-1985م(.

ني حرُف ال�شِّ

، عّل بن حمّمد )ت#812(. يُف اجلرجانُّ - الرشَّ
79- رشح املواقف، منشوات الرّشيف الّريّض، قم، )د. ت(، و)د.ط(.

- الرّشيُف املرتض، عّل بن احُلسني، املوسويُّ )ت#436(.
سة الّصادق، طهران،  هرة احلسينّي، مؤسَّ ايف يف اإلمامة، تح: عبد الزَّ 80- الشَّ

)د.ت(، و)د.ط(.

�د حرُف ال�شَّ

، حمّمد بن يوسف )ت#942(. - الّصاحليُّ الّشاميُّ
العلمّية،  الكتب  دار  ط1،  العباد،  خري  سرية  يف  شاد  والرَّ اهلدى  ُسُبل   -81

بريوت، )1414#-1993م(.
- الّصدر، حسن )#1354(.

ُأوفسيت عن  لعلوم اإلسالم، مكتبة األعلمّي،  الكرام  الّشيعة  تأسيس   -82
رشكة النرّش والّطباعة العراقّية املحدودة، )د.ت(، و)د.ط(.

ين خليل بن أيبك )ت#764(. ، صالح الديِّ - الّصفديُّ
83- الوايف بالوفيات، تح: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى، ط1، دار إحياء 
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اث العريّب، بريوت، )1420#-2000م(. الرتُّ

�ء حرُف الطَّ

، عبد العزيز )ت#1416(. - الّطباطبائيُّ
خ العريّب، بريوت، )#1414  اث اإلسالمّي، ط1، دار املؤرِّ 84- الغدير يف الرتُّ

-1993م(.
، أبو القاسم، سليامن بن أحد)ت#360(. - الّطبانُّ

دار  ط1،  إسامعيل،  حسن  حمّمد  حسن  حمّمد  تح:  األوسط،  املعجم   -85
الفكر للّطباعة والنرّش، عاّمن، األردن، )1420#- 1999م(، توزيع دار الكتب 

العلمّية، بريوت.
86- املعجم الّصغري، ط2، دار الفكر، بريوت، )1401#-1981م(.

87- املعجم الكبري، تح: حمّمد احلبي اهليلة، ط1، مكتبة الّصديق، الّطائف، 
)1408#- 1988م(.

، أبو عّل، الفضل بن احلسن )مْن أعالم القرن #6(. - الّطبيسُّ
88- جممع البيان يف تفسري القرآن، تح: هاشم الّرسول املحاّليت، ط3، مؤّسسة 

الّتأريخ العريّب، بريوت، )1426#-2005م(.
، أبو جعفر، حمّمد بن احلسن )ت#460(. - الّطويسُّ

(، تح: أمحد احلسينّي، ط1، مؤّسسة  جال )رجال الكيّشّ 89- اختيار معرفة الرِّ
األعلمّي، بريوت، )1430#-2009م(.

جال، تح: جواد القّيومّي، األصفهايّن، ط3، مؤّسسة النرّش اإلسالمّي،  90- الرِّ
سني، قم، )#1427(. مجاعة املدرِّ
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مطبعة  الفقاهة،  نرش  مؤّسسة  ط2،  القّيومّي،  جواد  تح:  الفهرست،   -91
باقري، قم، )#1422(.

حرُف الَعني

، أبو حمّمد، أحد بن حمّمد بن عّل، املولود سنة )#378(. - العاصميُّ
باقر املحمودّي،  الّشيخ حمّمد  أتى، تح:  الفتى يف رشح سورة هل  92- زين 

ط1، جممع إحياء الّثقافة اإلسالمّية، قم، )#1418(.
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