
  





  





  سند

  حديث الغدير





  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على محمد وآله الطيبين الطاهرين ، ولعنة 

  .اهللا على أعدائهم أجمعين من األولين واآلخرين
قــد عرفــت أن حــديث الغــدير مــن األحاديــث املتــواترة ، بــل هــو مــن أشــهر األحاديــث 

ّ املــسلمني ، علــى اخــتالف مــذاهبهم وحنلهــم ، وهــو خمــرج يف كتــب أهــل الــسنة ، املتــواترة بــني ّ
وأسفارهم وجوامعهم احلديثية ، بطـرق وأسـانيد ال حتـصى كثـرة ، حـىت التجـأ بعـض أكـابرهم ، 
ا ناقـــشوا يف أســـانيد غـــريه مـــن األحاديـــث ، إىل االعـــرتاف بتـــواتره ، والتـــصريح بكثـــرة  ـــالـــذين رمب ّ

  .ّمنهم جبمع طرقه وأسانيده ، يف مصنفات ختص هذا املوضوع مبفردهطرقه ، وعين آخرون 
  .ّقد عرفت هذا كله يف اجلزء السابق هو املدخل للبحث

وال غرابــة يف ذلــك ، بــل إن مــا ذكــروه قليــل بالنــسبة إىل شــأن هــذا احلــديث ، وحبــوثهم 
 وشـهدها حوله هي دون عظمته بكثري ، فتلك واقعة حضرها عشرات األلوف من املسلمني ،

  .أعالم الصحابة من الرجال والنساء
وإن هذا الذي وصل إلينا من أخبار الغدير ، وأمساء رواته مـن الـصحابة والتـابعني ومـن 
بعــدهم ، بعــد كــتم املخــالفني حــسدا وعنــادا ، واملــوالني خوفــا وتقيــة ، لنــزر يــسري ، وقليــل مــن 

  . ..كثري
مــن أعـالم القــوم ، مـن رواة حــديث  نـذكر أمســاء طائفـة وفـي هــذا الجـزء مــن الكتــاب ،

  ًاّالغدير وخمرجيه ، مع ذكر نص روايته ، أو االشارة إىل موضعها ، ابتداء
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ّبالقرن الثاين حىت القـرن الثالـث عـشر ، مث الرابـع عـشر ، مـع ترمجـة مـوجزة لكـل واحـد مـنهم ،  ّ
  .ء الرجال والتاريخّنقتصر فيها على كلمة التوثيق واملدح ، عن أئمة اجلرح والتعديل ، وعلما

 تقريــب (و ) الكاشــف للــذهيب ( وقــد وضــعنا إىل جنــب األمســاء ، رمــوزا مــأخوذة مــن 
ملـسلم ، » م «  ّ الـسنن األربعـة ، وألربـاب) 4: (وهـي ، ) التهذيب البـن حجـر العـسقالين 

» عــس « ملــن أخــرج حديثــه يف الــصحاح الــستة ، » ع « للبخــاري يف التــاريخ ، » خــت « 
« للرتمـــذي ، » ت « أليب داود ، » د « البـــن ماجـــة ، » ق «  مـــسند علـــي ، للنـــسائي يف

  .للبخاري» خ « للنسائي ، » س 
ّواألرقام املوجـودة إىل جنـب األسـامي ، هـي سـين الوفيـات ، ولـدي االخـتالف نـذكرها 

  :مجيعا 
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  يالقرن الثان
  . )152 / 151(  ـ ع م مقرونا ـ حممد بن إسحاق ـ 1
  . )154 / 153(  ـ ع ـ  أبو عروة األزديمعمر بن راشد ـ 2
  . )162 / 160(  ـ ع ـ إسرائيل بن يونس السبيعي الكويف ـ 3
  .)177( ـ خت م ع ـ القاضيعبداهللا شريك بن  ـ 4
  .)193( ـ ع ـ حممد بن جعفر املدين املعروف بغندر ـ 5
ّالوكيع بن اجلراح الرواسي ـ 6   .)197( ـ ع ـ ّ
  .)199( ـ ع ـ مداينبن منري اهلعبداهللا  ـ 7

  ثالقرن الثال
  .)203( ـ ع ـ ّأبو أمحد الزبريي احلبالعبداهللا حممد بن  ـ 8
  .)203( ـ ع ـ حيىي بن آدم بن سليمان األموي ـ 9

  .)204( ـ ع ـ ّحممد بن إدريس الشافعي ـ 10
  .)208( ـ ع ـ األسود بن عامر الشامي املعروف بشاذان ـ 11
  .)211( ـ ع ـ م الصنعاينّعبد الرزاق بن مها ـ 12
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  .)213( ـ ع ـ حسني بن حممد بن رام املروزي ـ 13
  . )219 / 218(  ـ ع ـ الفضل بن دكني أبو نعيم الكويف ـ 14
ّعفان بن مسلم الصفار ـ 15   .)220( ـ ع ـ ّ
  .)227( ـ ع ـ سعيد بن منصور اخلراساين ـ 16
  . )232 / 231(  ـ س ـ إبراهيم بن احلجاج السامي ـ 17
  .)231( ـ م س ـ علي بن حكيم األودي ـ 18
  .)223( ـ عس ق ـ علي بن حممد الطنافسي ـ 19
  . )236 / 235(  ـ خ م د ـ هدبة بن خالد البصري ـ 20
  .)235( ـ خ م د س ق ـ بن حممد بن أيب شيبة العبسيعبداهللا  ـ 21
  .)235( ـ خ م د س ـ بن عمر القواريريعبيداهللا  ـ 22
  .)238( ـ خ م د ت س ـ اق بن إبراهيم ابن راهويهإسح ـ 23
  .)239( ـ خ م د ق ـ عثمان بن حممد بن أيب شيبة ـ 24
  .)240( ـ ع ـ قتيبة بن سعيد البلخي ـ 25
  .)241( ـ ع ـ أمحد بن حممد بن حنبل ـ 26
  .)243( ـ 4م ـ ّأبو موسى احلمالعبداهللا هارون بن  ـ 27
  .)252( ـ ع ـ العبدي)  بندار ( بـ حممد بن بشار الشهري ـ 28
  .)252( ـ ع ـ حممد بن املثىن أبو موسى العنزي ـ 29
  .)257( ـ ت ق ـ احلسن بن عرفة العبدي ـ 30
  .)258( ـ 4خ ـ حممد بن حيىي الذهلي ـ 31
  .)259( ـ م د ـ حجاج بن يوسف املعروف بابن الشاعر البغدادي ـ 32
  .)267(لقب بسمويه االصبهاين املعبداهللا إمساعيل بن  ـ 33
  .)270( ـ ق ـ احلسن بن علي بن عفان العامري ـ 34
  .)273(حممد بن يزيد بن ماجة القزويين  ـ 35
  .)279(أمحد بن حيىي البالذري  ـ 36
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  .)276(بن مسلم الدينوري املعروف بابن قتيبة عبداهللا  ـ 37
  .)279(حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي  ـ 38
  .)287(و الشيباين املعروف بابن أيب عاصم أمحد بن عمر ـ 39
ّزكريا بن حيىي السجزي اخلياط ـ 40   .)289( ـ س ـ ّ
  .)290( ـ س ـ بن أمحد بن حممد بن حنبلعبداهللا  ـ 41
  . ـس ـ علي بن حممد املصيصي ـ 42
  . ـس ـ ّإبراهيم بن يونس البغدادي امللقب حبرمي ـ 43
  .)292(زار أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق الب ـ 44

  عّالقرن الراب
  .)303(أمحد بن شعيب النسائي  ـ 45
  .)303(حسن بن سفيان النسوي  ـ 46
  .)307(أمحد بن علي أبو يعلى املوصلي  ـ 47
  .)310(حممد بن جرير الطربي  ـ 48
  .)317(بن حممد أبو القاسم البغوي عبداهللا  ـ 49
  .م الرتمذيحممد بن علي بن احلسني بن بشري الزاهد احلكي ـ 50
  .)321(أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي  ـ 51
  .)328(أمحد بن حممد بن عبد ربه أبو عمر القرطيب  ـ 52
  .)330(حسني بن إمساعيل احملاملي  ـ 53
  .)332(أمحد بن حممد بن سعيد أبو العباس املعروف بابن عقدة  ـ 54
  .)344(العنربي عبداهللا حيىي بن  ـ 55
  .)351(د السجستاين دعلج بن أمح ـ 56
  .)354(البزار الشافعي عبداهللا حممد بن  ـ 57
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  .)354(أبو حامت حممد بن حبان البسيت  ـ 58
  .)360(سليمان بن أمحد الطرباين  ـ 59
  .)368(أمحد بن جعفر القطيعي  ـ 60
  .)385(علي بن عمر الدار قطين  ـ 61
  .)387(املعروف بابن بطة عبداهللا بن عبيداهللا  ـ 62
  .)393(ّحممد بن عبد الرمحن املخلص الذهيب  ـ 63

  سالقرن الخام
  .)405(احلاكم النيسابوري عبداهللا حممد بن  ـ 64
  .)407(عبد امللك بن حممد بن إبراهيم اخلركوشي  ـ 65
  .)407(أمحد بن عبد الرمحن الفارسي الشريازي  ـ 66
  .)410(أمحد بن موسى بن مردويه االصبهاين  ـ 67
  .)421(د بن حممد بن يعقوب أبو علي مسكويه أمح ـ 68
  .)427(أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب  ـ 69
  .)430(أبو نعيم االصبهاين عبداهللا أمحد بن  ـ 70
  .)445(ّإمساعيل بن علي بن احلسني املعروف بابن السمان  ـ 71
  .)458(أمحد بن احلسني بن علي البيهقي  ـ 72
  .)463(عروف بابن عبد الرب النمري القرطيب املعبداهللا يوسف بن  ـ 73
  .)463(أمحد بن علي املعروف باخلطيب البغدادي  ـ 74
  .)468(علي بن أمحد أبو احلسن الواحدي  ـ 75
  .)477(مسعود بن ناصر السجستاين  ـ 76
  .)483(ّعلي بن حممد اجلاليب املعروف بابن املغازيل  ـ 77
  .سم احلسكاينأبو القاعبداهللا بن عبيداهللا  ـ 78
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  .)489(أبو املظفر منصور بن حممد السمعاين  ـ 79
  .)492(علي بن احلسن بن احلسني اخللعي  ـ 80

  سالقرن الساد
  .)505(حممد بن حممد أبو حامد الغزايل  ـ 81
  .)516(احلسني بن مسعود البغوي  ـ 82
  .)535(رزين بن معاوية العبدري  ـ 83
  .)1(أمحد بن حممد العاصمي  ـ 84
  .)537(حممود بن عمر الزخمشري  ـ 85
  .حممد بن علي بن ابراهيم أبو الفتح النطنزي ـ 86
ّاملوفق بن أمحد اخلوارزمي املكي املعروف بأخطب خوارزم  ـ 87 ّ)568(.  
  ّ.عمر بن حممد بن خضر األردبيلي املعروف باملال ـ 88
  .)571 (علي بن احلسن بن هبة اهللا املعروف بابن عساكر الدمشقي ـ 89
  .)581(حممد بن عمر بن أمحد أبو موسى املديين االصبهاين  ـ 90
  .)2(فضل اهللا بن أيب سعيد احلسن بن احلسن التوربشيت  ـ 91
  .)600(أسعد بن حممود بن خلف أبو الفتح العجلي  ـ 92

  عالقرن الساب
  .)606(حممد بن عمر الرازي  ـ 93

__________________  
  . القرن اخلامسذكر يف الغدير يف) 1(
  .ذكر يف الغدير يف القرن السابع) 2(
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  .)606(املبارك بن حممد بن حممد أبو السعادات ابن األثري اجلزري  ـ 94
  .)630(علي بن حممد بن حممد أبو احلسن ابن األثري  ـ 95
  .)643(ّضياء الدين حممد بن عبد الواحد املقدسي احلنبلي  ـ 96
  .)652(حممد بن طلحة النصييب  ـ 97
  .يوسف بن حممد أبو احلجاج البلوي املعروف بابن الشيخ ـ 98
  .)654(يوسف بن قزغلي سبط ابن اجلوزي  ـ 99

  .)658(حممد بن يوسف الكنجي الشافعي  ـ 100
  .)661(عبد الرزاق بن رزق اهللا الرسعين  ـ 101
  .)676(حيىي بن شرف النووي  ـ 102
  .)694(ّربي املكي حمب الدين الطعبداهللا أمحد بن  ـ 103
  .ّالوصايب اليمين الشافعيعبداهللا إبراهيم بن  ـ 104
  .)699(حممد بن أمحد الفرغاين  ـ 105

  نالقرن الثام
  .)722(إبراهيم بن حممد اجلويين  ـ 106
  .)736(ّأمحد بن حممد بن أمحد عالء الدولة السمناين  ـ 107
  .)742(يوسف بن عبد الرمحن املزي  ـ 108
  .)748(د بن أمحد الذهيب حمم ـ 109
  .حسن بن حسني نظام الدين األعرج النيسابوري ـ 110
  .ويل الدين اخلطيب التربيزيعبداهللا حممد بن  ـ 111
  .)749(عمر بن مظفر الشهري بابن الوردي  ـ 112
  .)749(أمحد بن عبد القادر بن مكتوم تاج الدين القيسي  ـ 113
  .)ومخسني وسبعمائة بضع ( حممد بن يوسف الزرندي  ـ 114
  .)758(حممد بن مسعود الكازروين  ـ 115
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  .)768(بن أسعد اليمين اليافعي عبداهللا  ـ 116
  .)774(إمساعيل بن عمر الدمشقي املعروف بابن كثري  ـ 117
  .)778(عمر بن احلسن أبو حفص املراغي  ـ 118
  .)786(علي بن شهاب الدين اهلمداين  ـ 119
  .)789(بن أمحد املقدسي  عبداهللاحممد بن  ـ 120

  عالقرن التاس
  .)822(حممد بن حممد املعروف خباجا بارسا  ـ 121
  .)833(حممد بن حممد مشس الدين اجلزري  ـ 122
  .)845(أمحد بن علي بن عبد القادر املقريزي  ـ 123
  .)849(شهاب الدين بن مشس الدين الدولت آبادي  ـ 124
  .)852(روف بابن حجر العسقالين أمحد بن علي بن حممد املع ـ 125
  .)855(ّعلي بن حممد بن أمحد املعروف بابن الصباغ املالكي  ـ 126
  .)855(حممود بن أمحد العيين احلنفي  ـ 127
  .)1() 870(حسني بن معني الدين اليزدي امليبدي  ـ 128
  .)833(ّبن عبد الرمحن املشهور بأصيل الدين احملدث عبداهللا  ـ 129
  . اهللا بن روزان اخلنجي الشريازيفضل ـ 130

__________________  
ـــري املــــؤمنني ســــنة  : ;ّقــــال العالمــــة األميــــين ) 1( ــة 980شــــرح الــــديوان املنــــسوب إىل أمـ ــا يف احلكمــ ّ وألــــف كتابــ

 لـيس يف 870فمـا يف بعـض الـرتاجم مـن أنـه تـويف . 908ّ وله شرح حديث ألفه سنة 897والفلسفة بشرياز سنة 
  .ّحمله
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  ن العاشرالقر
  .)911(نور الدين السمهودي عبداهللا علي بن  ـ 131
  .)911(عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي  ـ 132
  .)1(ّعطاء اهللا بن فضل اهللا الشريازي املعروف جبمال الدين احملدث  ـ 133
  .)932(عبد الوهاب بن حممد بن رفيع الدين أمحد  ـ 134
  .)973( بن حجر اهليتمي املكي أمحد بن حممد بن علي ـ 135
  .)975(علي بن حسام الدين املتقي  ـ 136
  .)981(حممد طاهر الفتين  ـ 137
  . )995: حدود ( املريزا خمدوم بن عبد الباقي  ـ 138

  القرن الحادي عشر
  .)1014(علي بن سلطان حممد اهلروي املعروف بالقاري  ـ 139
  .)1031( املناوي حممد عبد الرءوف بن تاج العارفني ـ 140
  .)1041(العيدروس اليمين عبداهللا شيخ بن  ـ 141
  .حممود بن حممد بن علي الشيخاين القادري املدين ـ 142
  .)1044(علي بن إبراهيم بن أمحد بن علي نور الدين احلليب  ـ 143
  .)1047(أمحد بن املفضل بن حممد باكثري املكي  ـ 144

__________________  
 وتبعه يف الغـدير ، ولكـن التحقيـق أنـه سـنة 1000السيد هنا تاريخ وفاته ، ويف بعض الدات سنة مل يذكر ) 1(

926.  
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  .)1052(عبد احلق بن سيف الدين البخاري الدهلوي  ـ 145
  .حممد بن حممد املصري ـ 146
  .حممد بن صفي الدين جعفر امللقب مبحبوب عامل ـ 147
  .)1(صاحل بن مهدي املقبلي  ـ 148

  لقرن الثاني عشرا
  .)1130(حممد بن عبد الرسول الربزجني املدين  ـ 149
  .ّحسام الدين بن حممد بايزيد السهارنفوري ـ 150
  .املريزا حممد بن معتمد خان البدخشاين ـ 151
  .حممد صدر العامل ـ 152
  .)1176(ويل اهللا أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي  ـ 153
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)1(  

  قرواية محمد بن إسحا
: علمــت روايــة حممــد بــن إســحاق فيمــا تقــدم مــن كلمــات مجاعــة مــن احلفــاظ والعلمــاء 

  .كابن كثري وابن حجر املكي والربزجني والسهارنفوري

  هترجمت
 املــدين ، صــاحب الــسرية ، وفيهــا مــات حممــد بــن إســحاق بــن يــسار« :  ـ الــذهبي 1

  .)1(» كان ابن إسحاق أمري املؤمنني يف احلديث : الذي يقول فيه شعبة 
ـــافعي 2 ّواالمـــام حممـــد بـــن إســـحاق بـــن يـــسار ، املطلـــيب مـــوالهم املـــدين ،  « : ـ الي

ّصـاحب الــسرية ، وكـان حبــرا مـن حبــور العلـم ، ذكيــا حافظـا ، طالبــة للعلـم ، أخباريــا نــسابة ،  ّّ ّ
  .ّ احلديث عند أكثر العلماء ، وأما يف املغازي ، والسري فال جتهل إمامتهثبتا يف

مـــن أراد املغـــازي فعليـــه بـــابن إســـحاق ، ذكـــره البخـــاري يف : قـــال ابـــن شـــهاب الزهـــري 
  ّمن أراد أن يتبحر يف املغازي فهو عيال على: تارخيه ، وروى عن الشافعي أنه قال 

__________________  
  .151حوادث سنة ـ  دول اإلسالم) 1(
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ّحممــد بــن إســحاق ، وقــال ســفيان بــن عيينــة مــا أدركــت أحــدا يــتهم ابــن إســحاق يف حديثــه ، 
حممـد ابـن إسـحاق أمـري املـؤمنني يف احلـديث ، وحكـى عـن حيـىي بـن : وقال شعبة بن احلجاج 

ّـمعني وأمحد بن حنبل وحيىي بن سعيد القطان أم وثقوا حممد ابن إسحاق ، واحتجوا حبد ّ يثـه ّ
ّ، وإمنــا مل خيــرج البخــاري عنــه وقــد وثقــه ، وكــذلك مــسلم بــن احلجــاج مل خيــرج عنــه إال حــديثا  ّ ّّ
ّواحدا يف الرجم ، من أجل طعن مالك ابن أنس فيه ، وإمنا طعن فيه مالك ألنه بلغه عنـه أنـه 

  .)1(» .  ..ّقال هاتوا حديث مالك فأنا طبيب لعلته
ا نورد من ذلـك علـى حممـد بـن إسـحاق ، إذ هـو وعمدتنا فيم « : ـ ابن سيد الناس 3

ّحـدث عنـه .  ..فأما ابن إسحاق فهو حممد بـن إسـحاق.  ..العمدة يف هذا الباب لنا ولغرينا
ة العلمــاء مــنهم  ــأئم حيــىي بــن ســعيد األنــصاري ، وســفيان الثــوري ، وابــن جــريج ، وشــعبة ، : ّ

ي ، وســـفيان بـــن عيينـــة ، ومـــن النخعـــعبـــداهللا ّواحلمـــادان ، وإبـــراهيم بـــن ســـعد ، وشـــريك بـــن 
  .بعدهم

ال يــزال باملدينــة : أنــه مســع ابــن شــهاب يقــول : ذكــر ابــن املــديين عــن ســفيان بــن عيينــة 
ال : وروى ابن أيب ذئب عن الزهري أنه رآه مقبال فقـال  ـ يعين ابن إسحاق ـ علم ما بقي هذا

مسعــت شــعبة :  عيينــة يــزال باحلجــاز علــم كثــري مــا دام هــذا األحــول بــني أظهــرهم ، وقــال ابــن
حممـد : حممد بن إسحاق صدوق يف احلديث ، ومن رواية يـونس بـن بكـري عـن شـعبة : يقول 

نـا ابـن املنـذر : وقـال ابـن أيب خيثمـة . حلفظـه: قال  ؟مل: ّبن إسحاق أمري احملدثني ، فقال له 
إنــه يقولــون :  قــال قلــت ؟مــا يقــول أصــحابك يف حممــد بــن إســحاق: عــن ابــن عيينــة أنــه قــال 

وسـئل عـن حممـد  ـ مسعـت سـفيان بـن عيينـة: وقـال ابـن املـديين . ال تقـل ذلـك: قـال . ّكـذاب
جالـسته منـذ بـضع وسـبعني سـنة ومـا : ومل يرو أهل املدينة عنـه ، قـال : فقيل له  ـ بن إسحاق

ّــمــن تكلم يف حممــد بــن : وســئل أبــو زرعــة عنــه فقــال . ّيتهمــه أهــل املدينــة وال يقولــون فيــه شــيئا
  .يكتب حديثه: وقال أبو حامت .  هو صدوق!؟إسحاق

__________________  
  .151حوادث سنة  ـ مرآة اجلنان) 1(
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ّمدار حديث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى سـتة فـذكرهم ، : وقال ابن املديين  ّ
وسـئل ابـن شـهاب عـن املغـازي . وصار علم الستة عند اثين عشر أحـدهم ابـن إسـحاق: قال 

ّــمــن أراد أن يتبحر يف : وقــال الــشافعي  ـ يعــين ابــن إســحاق ـ  أعلــم النــاس ــاهــذا: فقــال 
: وقال أمحـد ابـن زهـري سـألت حيـىي بـن معـني عنـه فقـال . املغازي فهو عيال على ابن إسحاق

  .ال يزال يف الناس علم ما عاش حممد بن إسحاق: قال عاصم بن عمر بن قتادة 
كـان ابـن  :مسعت أبا معاوية يقـول : روف قال نا هارون بن مع: وقال ابن أيب خيثمة 

إســــحاق مــــن أحفــــظ النــــاس ، فكــــان إذا كــــان عنــــد الرجــــل مخــــسة أحاديــــث أو أكثــــر جــــاء 
وروى . ّفاســتودعها حممــد بــن إســحاق فقــال احفظهــا ، فــإن نــسيتها كنــت قــد حفظتهــا علــي

 اىل حممــد بــن كنــا إذا جلــسنا: بــن فائــد ، قــال عبــداهللا اخلطيــب بإســناد لــه إىل ابــن نفيــل ، نــا 
وقــال أبــو زرعــة عبــد الــرمحن بــن  .إســحاق فأخــذ يف فــن مــن العلــم قــضى جملــسه يف ذلــك الفــن

وحممد بن إسحاق قـد أمجـع الكـرباء مـن أهـل العلـم علـى األخـذ عنـه ، مـنهم : عمرو النصري 
ّسفيان ، وشعبة ، وابن عيينة ، واحلمادان ، وابن املبارك ، وإبراهيم بن سـعد ، وروى عنـه مـن 
األكــابر يزيــد بــن أيب حبيــب ، وقــد اختــربه أهــل احلــديث فــرأوا صــدقا وخــريا ، مــع مدحــة ابــن 

فـرأى أن ذلـك لـيس للحـديث ، إمنـا  ـ يعـين فيـه ـ شـهاب لـه ، وقـد ذاكـرت دحيمـا قـول مالـك
ّهو ألنه امه بالقدر ّ.  

مـن الناس يشتهون حديثه ، وكان يرمى بغـري نـوع : وقال إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين 
ينبغـي أن : وقـال البخـاري  .كان يرمى بالقدر ، وكان أبعـد النـاس منـه: وقال ابن منري . البدع

مـا : وقـال عـن ابـن املـديين عـن سـفيان  .يكون له ألف حديث ينفرد بـه اال يـشاركه فيهـا أحـد
كـان ابـن إدريـس معجبـا بـابن : وقـال أبـو سـعيد اجلعفـي . ّرأيت أحدا يتهم حممد بـن إسـحاق

  .ّ كثري الذكر له ، ينسبه إىل العلم واملعرفة واحلفظإسحاق ،
  كانوا يطعنون عليه بشيء من: حدثين مصعب قال : إبراهيم احلريب : وقال 
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ـــو ســـود أحـــد يف احلـــديث لـــسود حممـــد ابـــن : وقـــال يزيـــد بـــن هـــارون . غـــري جـــنس احلـــديث ّل ّ
م نـا أبـو شـهاب قـال وروى حيـىي بـن آد. أمـري املـؤمنني يف احلـديث: وقـال شـعبة فيـه . إسـحاق

ّوقــال ابــن عليــة . عليــك باحلجــاج بــن أرطــاة ومبحمــد بــن إســحاق: قــال يل شــعبة بــن احلجــاج 
  :وقال . أما حممد بن إسحاق وجابر اجلعفي فصدوقان: قال شعبة 

:  قـال ؟سألت ابن املديين كيف حديث حممد بـن إسـحاق صـحيح: يعقوب بن شيبة 
مث قـال . مل جيالـسه ومل يعرفـه:  قـال ؟م مالـك فيـهفكال: نعم حديثه عندي صحيح ، قلت له 

م فيــه ،  :ّابــن إســحاق أي شــيء حــدث باملدينــة ، قلــت لــه : علــي  ّــفهــشام بــن عــروة قــد تكل
ّالـذي قـال هـشام لـيس حبجـة ، لعلـه دخـل علـى امرأتـه وهـو غـالم فـسمع منهـا ، : فقال علي 

حــدثين : لــصدق ، يــروي مــرة ّإن حــديث حممــد بــن إســحاق ليتبــني فيــه ا: ّومسعــت عليــا يقــول 
حـدثين ســفيان بــن : أبـو الزنــاد ، ومـرة ذكــر أبــو الزنـاد ، وروى عــن رجـل عمــن مســع منـه يقــول 

سـعيد عــن سـامل أيب النظــر عـن عمــر صــوم يـوم عرفــة ، وهـو مــن أروى النـاس عــن أيب النــضر ، 
 حدثين احلسن بن دينار عـن أيـوب عـن عمـرو بـن شـعيب يف سـلف وبيـع ، وهـو مـن: ويقول 

 ّمل أجـد البـن إسـحاق إال حـديثني منكـرين: أروى الناس عـن عمـرو بـن شـعيب ، وقـال علـي 
ّوقــع إيل مــن حديثــه شــيء ، فمــا أنكــرت منــه إال أربعــة أحاديــث: وقــال مــرة . .. ظننــت أن  .ّ

  .بعضه منه وبعضه ليس منه
مـا نظـرت يف كتابـه ف: رأيـت علـي بـن املـديين حيـتج حبديثـه ، فقـال يل : وقال البخاري 

  .ّوجدت عليه إال حديثني ، وميكن أن يكونا صحيحني
ثبـت يف احلـديث ، : وروى املفضل بن غسان عن حيىي بن معني . ثقة: وقال العجلي 

ال ، هـو :  قـال ؟يف نفسك شيء مـن صـدقه: سألت ابن معني عنه : وقال يعقوب بن شيبة 
: ملــديين قلــت لــسفيان وقــال ابــن ا .لــيس بــه بــأس: وروى ابــن أيب خيثمــة عــن حيــىي . صــدوق

ّأخـربين أـا حدثتـه وأنـه دخـل عليهــا ،  : فقـال ؟كـان ابـن إسـحاق جـالس فاطمـة بنـت املنـذر
  فاطمة هذه هي زوج هشام بن عروة ، وكان
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لقـد دخلـت ـا وهـي بنـت تـسع سـنني ، : هشام ينكر علـى ابـن إسـحاق روايتـه عنهـا ويقـول 
هـــو : ســألت أمحـــد ابــن حنبـــل عنــه فقـــال  : وقــال األثـــرم. ومــا رآهـــا خملــوق حـــىت حلقــت بـــاهللا

  .)1(» .  ..حسن احلديث

)2(  

  رواية معمر بن راشد
وقــال عبــد الــرزاق أنــا معمــر عــن علــي بــن زيــد بــن « : قــال احلــافظ ابــن كثــري الدمــشقي 

ّخرجنـا مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : جدعان عن عدي بن ثابت عن الرباء بـن عـازب قـال 
 أوىل بكـم مـن ألـست: م ، فبعث مناديا ينادي ، فلما اجتمعنـا قـال ّوسلم حىت نزلنا غدير خ

بلى يا رسـول :  قلنا ؟ أوىل بكم من آبائكمألست: بلى يا رسول اهللا ، قال :  قلنا ؟أنفسكم
. موالهمن كنت مواله فعلي : قال . بلى يا رسول اهللا:  قلنا ؟ألست ألست ألست: اهللا قال 

هنيئــا لــك يــا ابــن أيب طالــب : فقــال عمــر بــن اخلطــاب  .داهأللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــا
  .)2(» أصبحت اليوم ويل كل مؤمن 

  هترجمت
ّمعمر بن راشـد مـوىل عبـد الـسالم بـن عبـد القـدوس أخـو صـاحل بـن « : ابن حبان  ـ 1

وهــو معمـر ابـن أيب عمـرو ، مــن . ّـإنــه مـوىل للمهلب بـن أيب صـفرة: عبـد القـدوس ، وقـد قيـل 
  يروي عن قتادة والزهري.  اليمنأهل البصرة سكن

__________________  
  .مقدمة الكتاب ـ عيون األثر) 1(

   ..350 / 7تاريخ ابن كثري ) 2(
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ّإنـــه كـــان يـــسجد كـــل يـــوم ألـــف ســـجدة : وعبـــد الـــرزاق ، يـــروي عـــن عمـــري بـــن هـــاين العبـــسي 
  .)1(» روى عنه علي بن حجر السعدي . ّويسبح مائة ألف تسبيحة

وكان من ثقـات .  ..ومن القدماء أبو عمرة معمر بن راشد البصري « : ـ السمعاني 2
فإنــه مل يبــق مــن أهــل زمانــه  ـ يعـين معمــرا ـ علــيكم ــذا الرجــل: قــال ابــن جــريح .  ..العلمـاء

معمـر قـال كـذا وكـذا ، : وسئل ابن جريج عن شيء من التفسري فأجابين فقلت له . أعلم منه
نظـرت فــإذا اإلسـناد يــدور : قـال علـي بــن املـديين .  ..قعإن معمـرا شــرب مـن العلـم فــان: قـال 

علــى ســتة ، فألهــل البــصرة شــعبة وســعيد ابــن أيب عروبــة ومحــاد بــن ســلمة ومعمــر بــن راشــد ، 
: ويكىن أبا عروة موىل محـدان ومـات بـاليمن سـنة أربـع ومخـسني ومائـة ، قـال أبـو حـامت الـرازي 

.  ..عنهم ، ال أعلم اجتمع ألحد غـري معمـرانتهى االسناد إىل ستة نفر أدركهم معمر وكتب 
  .)2(» ّال يضم أحد إىل معمر إال وجدت معمرا أطلب للعلم منه : قال أمحد بن حنبل 

احلــافظ أبــو  .معمــر بــن راشــد األزدي مــوالهم البــصري: ويف رمــضان « :  ـ الــذهبي 3
ن ، وأقـدم عروة ، صاحب الزهري كهال ، روى عن أيب إسحاق وطبقته ، وشـهد جنـازة احلـس

: ّلــيس يــضم معمــر إىل أحــد إال وجدتــه فوقــه ، وقــال غــريه : شــيوخه موتــا قتــادة ، قــال أمحــد 
ّكان معمر صاحلا خريا ، وهو أول من ارحتل إىل اليمن يف طلب احلديث ، فلقى ا مهـام بـن 

  .)3(» منبه صاحب أيب هريرة 
كان من أوعية العلـم ، و. وشيخ اليمن معمر بن راشد األزدي البصري « : ـ الذهبي 4

  .)4(» ّوصنف التصانيف 
. عـامل الـيمن عـن الزهـري ومهـام. معمر بن راشد أبو عـروة مـوالهم ـ ع « : ـ الذهبي 5

  طلبت العلم: قال معمر . غندر وابن املبارك وعبد الرزاق: وعنه 
__________________  

  .484 / 7الثقات ) 1(
  .املهليب ـ األنساب) 2(
  .153ادث سنة حو ـ العرب) 3(
  .153حوادث سنة  ـ دول اإلسالم) 4(
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ّال تـــضم معمـــرا إىل أحـــد إال وجدتـــه : ســـنة مـــات احلـــسن ويل أربـــع عـــشرة ســـنة ، وقـــال أمحـــد 
وتـويف يف . مسعت منـه عـشرة آالف: وقال عبد الرزاق . ّيتقدمه ، كان أطلب أهل زمانه للعلم

  .)1( » 153رمضان سنة 
معمر بن راشـد األزدي مـوالهم البـصري احلـافظ ، : نها ويف رمضان م « : ـ اليافعي 6

  .)2(» .  ..ليس يضم: قال أمحد 
  .)3(» كان فقيها متقنا حافظا ورعا : قال ابن حبان .  .. «: ـ السيوطي 7

)3(  

  يرواية إسرائيل بن يونس السبيع
 وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن سـعيد بـن« : قال احلافظ ابن كثري 

أنـشد اهللا رجـال مسـع رسـول اهللا : مسعنا عليا يقول برحبة الكوفة يقـول : وهب وعبد خري قاال 
ّصلى اهللا عليه وسلم يقول  فقـام عـدة مـن أصـحاب رسـول اهللا  .ّمن كنت مواله فعلي مـواله: ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ، فشهدوا أم مسعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك  ّ ّ ّ «)4(.  

  هترجمت
إسرائيل بن يونس بن إسـحاق الـسبيعي اهلمـداين ، مـن أهـل الكوفـة  « : ـ ابن حبان 1

روى عنــه أهــل العــراق ، ولــد ســنة . ، أخــو عيــسى بــن يــونس ، يــروى عــن أيب إســحاق ومســاك
  .مائة ، ومات سنة ستني ومائة ، وقد قيل سنة اثنتني وستني ، وكنيته أبو يوسف

__________________  
  .164 / 3اشف الك) 1(
  .153حوادث سنة  ـ مرآة اجلنان) 2(
  .82طبقات احلفاظ ) 3(
  .348 / 7تاريخ ابن كثري ) 4(
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: مسعـــت ابـــن مهـــدي يقـــول قـــال : مسعـــت الـــدورقي يقـــول : مسعـــت ابـــن خزميـــة يقـــول 
كنت أحفـظ حـديث يـونس ابـن إسـحاق كمـا أحفـظ الـسورة : عيسى بن يونس قال إسرائيل 

  .)1(» من القرآن 
عبــد الــرزاق وأبــو داود الطيالــسي وأمحــد بــن أيب أيــاس : وعنــه .  ..«: الــسيوطي  ـ 2

. إسـرائيل فـوق أيب بكـر ابـن عيـاش: قال حيـىي القطـان . وابن مهدي وأبو نعيم والفريايب ووكيع
ّإسـرائيل أصـح حـديثا مـن شـريك ،  :وقـال أمحـد . مـن حفظـه] يعجب [ وكان أمحد يتعجب 

ّإال يف أيب إسحاق ، فإن    .)2( » 160مات سنة . شريكا أضبطّ

)4(  

  يالنخععبداهللا رواية شريك بن 
ثنـا شـريك عـن حـنش عـن ربـاح :  بـن أيب شـيبة أبـوبكروقال « : قال ابن كثري احلافظ 

: بينــا حنــن جلــوس يف الرحبــة مــع علــي إذ جــاء رجــل عليــه أثــر الــسفر فقــال : بــن احلــارث قــال 
مسعـت رســول : أبـو أيـوب ، فقـال ] هـذا [ فقـال  ؟مـن هـذا: قـالوا . الـسالم عليـك يـا مـوالي

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول    .)3(» من كنت مواله فعلي مواله : ّ

  هترجمت
  بنعبداهللا شريك بن عبداهللا فيها تويف بالكوفة أبو  « : ـ ابن الوردي 1

__________________  
  .79 / 6الثقات ) 1(
 1 وذيب التهـذيب 214 / 1وتوجد ترمجته يف تذكرة احلفاظ . 162:  وتاريخ الوفاة 90طبقات احلفاظ ) 2(

  . وغريها260 / 6 وطبقات ابن سعد 531 / 1 واللباب يف األنساب 261/ 
  .349 / 7تاريخ ابن كثري ) 3(
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ّوكــان عاملــا عــادال ، كثــري الــصواب ، . تــوىل القــضاء أيــام املهــدي مث عزلــه اهلــادي. أيب شــريك
ولـد . ّليس حبليم من سـفه احلـق وقاتـل عليـا:  معاوية باحللم فقال حاضر اجلواب ، ذكر عنده
  .)1(» ببخارى سنة مخس وتسعني 

النخعــي ، عــن نيــف عبــداهللا شــريك بــن : وقاضــي الكوفــة ومفتيهــا « :  ـ الــذهبي 2
  .)2(» ومثانني سنة 

  .)3(» .  ..أحد األعالم.  ..«:  ـ اليافعي 3
ّصــدوق ثقـــة ، إال أنـــه إذا : قــال ابـــن معـــني .  ..أحـــد األعـــالم.  .. «:ـــ الـــسيوطي  4 ّ

  .)4(» ومات سنة سبع وسبعني ومائة . ولد سنة مخس وتسعني. ّخالف فغريه أحب إلينا منه

)5(  

  )غندر ( رواية محمد بن جعفر 
، حـدثين أيب ، ثنـا حممـد بـن جعفـر ، ثنـا عبـداهللا حـدثنا « : يف مسند أمحـد بـن حنبـل 

نشد علـي النـاس ، فقـال مخـسة : مسعت سعيد بن وهب قال : شعبة عن أيب إسحاق ، قال 
ّأو ســتة مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فــشهدوا أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  ّ ّ

  .)5(» من كنت مواله فعلي مواله : ّوسلم قال 

  هترجمت
  البصريعبداهللا  حممد بن جعفر غندر ، احلافظ أبو  ..«:  ـ الذهبي 1

__________________  
  .177حوادث سنة  ـ تتمة املختصر) 1(
  .177حوادث سنة  ـ دول اإلسالم) 2(
  .177حوادث سنة  ـ مرآة اجلنان) 3(
  .98طبقات احلفاظ ) 4(
  .366 / 5مسند أمحد ) 5(
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قـال . لزمت شعبة عـشرين سـنة: صاحب شعبة ، وقد روى عن حسني املعلم وطائفة ، وقال 
مكـث غنـدر مخـسني سـنة يـصوم يومـا : س كتابـا ، وقـال آخـر ّكان مـن أصـح النـا: ابن معني 

  .)1(» ويفطر يوما 
.  ..حممد بن جعفر اهلذيل ، مـوالهم البـصري احلـافظ غنـدر ـ ع « : ـ الذهبي أيضا 2

  .)2(» .  ..أراد بعضهم أن خيطئه فلم يقدر ، وكان من أصح الناس كتابا: قال ابن معني 
» .  .. بـن جعفــر املعـروف بغنــدر ، قـال ابــن معــنياحلـافظ حممــد.  ..«:  ـ اليــافعي 3

)3(.  
وروى عنه صاحب الصحيح االمام حممد بن .  ..ّأحد األئمة.  .. «: ـ البدخشاني 4

  .إمساعيل البخاري
غندر الذي يف رجـال صـحيح البخـاري هـو صـاحب الرتمجـة ، ولكـن لـيس مـن : قلت 

أراد بعـضهم :  ، وقـال ابـن معـني شيوخ البخاري بل هو شيخ شيوخه ، وهو من كبار احلفاظ
  .ّأن خيطئه فلم يقدر ، وكان من أصح الناس كتابا

  .)4(» .  ..مات يف ذي القعدة سنة ثالث وتسعني ومائة

)6(  

  حرواية وكيع بن الجرا
  حدثنا وكيع قال حدثنا األعمش عن سعد بن عبيدة« : قال أمحد بن حنبل 

__________________  
  .193حوادث  ـ العرب) 1(
  .29 / 3 ـ الكاشف) 2(
  .193حوادث  ـ مرآة اجلنان) 3(
  .خمطوط ـ تراجم احلفاظ) 4(
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ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : عــن ابــن بريــدة عــن أبيــه قــال  مــن كنــت مــواله فعلــي : ّ
  .)1(» مواله 

  هترجمت
 روى عنـه أمحـد بـن حنبـل وأهـل العـراق ، وكـان.  ..وكيـع بـن اجلـراح « :ـ ابن حبان  1

مـا : مسعت فيـاض بـن زهـري يقـول : حافظا متقنا ، مسعت حممد بن أمحد بن أيب عوف يقول 
كـان مولـد وكيـع سـنة : ّرأينا بيـد وكيـع كتابـا قـط ، كـان يقـرأ كتبـه مـن حفظـه ، قـال أبـو حـامت 

  .)2(» تسع وعشرين ومائة ، ومات سنة ست أو سبع وتسعني ومائة بفيد من طريق مكة 
ــ النــووي  2 وأمجعــوا .  .. اإلمــام يف احلــديث وغــريه ، وهــو مــن تــابعي التــابعني. .. «:ـ

علــى جاللتــه ووفــور علمــه ، وحفظــه وإتقانــه ، وورعــه وصــالحه ، وعبادتــه وتوثيقــه واعتمــاده ، 
ّمـا رأيـت أوعـى للعلـم وال أحفـظ مـن وكيـع ، مـا رأيتـه شـك يف حـديث : قال أمحـد بـن حنبـل 

حـــدثين مـــن مل تـــر : وقـــال أمحـــد أيـــضا .  وال رقعـــة قـــطّإال يومـــا واحـــدا ، وال رأيـــت معـــه كتابـــا
: ّهـــو أحــب إيل مـــن حيــىي بــن ســـعيد ، فقيــل لـــه : وقــال أمحــد . عينــاك مثلــه وكيـــع بــن اجلـــراح

ّكـان وكيـع صـديقا حلفـص بـن غيـاث ، فلمـا ويل القـضاء هجـره  : فقـال ؟ّكيف فضلت وكيعا
وقـال . ضاء معـاذ ومل يهجـر حيـىيوكيع ، وكان حيىي بن سعيد صديقا ملعاذ بن معاذ ، فـويل القـ

مـا رأيــت رجـال قــط مثـل وكيــع يف العلـم واحلفــظ واالسـناد واألبــواب ، وحيفـظ احلــديث : أمحـد 
ّجيدا ، ويذاكر بالفقه ، مع ورع واجتهاد ، وال يتكلم يف أحد ّ.  

ّمـــا رأيـــت أحـــدا حيـــدث هللا غـــري وكيـــع بـــن اجلـــراح ، وهـــو أحـــب إىل : وقـــال ابـــن معـــني 
ّهــدي ، وأحــب إيل مــن أيب نعــيم ، ومــا رأيــت رجــال قــط أحفــظ مــن وكيــع ، ســفيان مــن ابــن م

  .ووكيع يف زمانه كاألوزاعي يف زمانه
  ّوكيع كويف ثقة عابد صاحل ، من حفاظ احلديث ،: عبداهللا وقال أمحد بن 

__________________  
  .خمطوط ـ مناقب علي بن أيب طالب) 1(
  .562 / 7الثقات ) 2(
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  .وكان يفيت
مــا كــان بالكوفــة يف زمــن وكيــع أفقــه وال أعلــم باحلــديث مــن وكيــع ، : بــن عمــار وقــال ا
  .)1(» .  ..كان جهبذا

مـــا رأيـــت أوعـــى للعلـــم منـــه وال : قـــال أمحـــد .  ..أحــد األعـــالم.  ..«:  ـ الـــذهبي 3
  .)2(» .  ..أحفظ

)7(  

  بن نميرعبداهللا رواية 
 ثنـا عبـد امللـك ثنـا ابـن منـري: حـدثين أيب قـال : قـال عبـداهللا حدثنا « : يف مسند أمحد 

ّمسعـــت عليـــا يف الرحبـــة وهـــو ينـــشد  :عـــن أيب عبـــد الـــرحيم الكنـــدي عـــن زاذان أيب عمـــر قـــال 
ّمــن شــهد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــوم غــدير خــم هــو يقــول مــا قــال: النــاس   فقــام ؟ّ

ّثالثة عشر رجال فشهدوا أم مسعوا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول   مـن كنـت مـواله :ّ
  .)3(» فعلي مواله 

، حـدثين أيب ، حـدثنا ابـن منـري ، حـدثنا عبـد امللـك ـ يعـين ابـن عبداهللا حدثنا « : فيه و
إن ختنــا يل حــدثين : أتيــت زيــد بــن أرقــم فقلــت لــه : أيب ســليمان ـ عــن عطيــة العــويف ، قــال 

إنكـم معـشر  : عنك حبديث يف شأن علي يوم غدير خم ، فأنا أحب أن أمسعه منـك ، فقـال
نعــم كنــا باجلحفــة : لــيس عليــك مــين بــأس ، فقــال : أهــل العــراق فــيكم مــا فــيكم ، فقلــت لــه 

ّفخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلينا ظهـرا وهـو آخـذ بعـضد علـي ، فقـال  أيهـا النـاس : ّ
  ملؤمننيألستم تعلمون أين أوىل با

__________________  
  .2 / 144ذيب األمساء واللغات ) 1(
  .237 / 3 ـ الكاشف) 2(
  .84 / 1مسند أمحد ) 3(
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ّهـل قـال صـلى : قـال فقلـت . فمن كنت مواله فعلي مـواله: بلى ، قال :  قالوا ؟من أنفسهم
  .)1(» إمنا أخربك ما مسعت :  قال ؟ّاللهم وال من وااله وعاد من عاداه: ّاهللا عليه وسلم 

  هترجمت
قــال أبــو  . ..بــن منــري أبـو هــشام اخلــاريف الكـويفعبـداهللا  « : ـ عبــد الغنــي المقدســي 1

  .بن منريعبداهللا نعم الرجل : سئل حيىي بن معني عن أيب خالد األمحر ، فقال : نعيم 
إدريــس أحــب إليــك يف األعمــش أو : قلــت ليحــىي بــن معــني : وقــال عثمــان بــن ســعد 

  .كالمها ثقتان:  فقال ؟ابن منري
  . مستقيم األمربن منريعبداهللا كان : وقال أبو حامت 

ّبـن منـري حــدث عنـه حممـد بــن بـشر العبـدي ، واحلــسن عبــداهللا :  اخلطيـب أبـوبكروقـال 
  .)2(» ّبن علي بن عفان العامري ، وبني وفاتيهما سبع وستون سنة إخل 

: بن منري أبو هشام ، عن هشام بن عروة واألعمـش وعنـه عبداهللا ـ  ع «:  ـ الذهبي 2
  .)3( » 199تويف .  ، حجةابنه حممد وأمحد وابن معني

: وقـال العجلـي . وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات.  ..بـن منـريعبـداهللا  « : ـ ابـن حجـر 3
  .)4(» كان ثقة كثري احلديث صدوقا : ّثقة صاحل احلديث صاحب سنة ، وقال ابن سعد 

ثقة صاحب حديث ، من أهل السنة ، من كبار التاسـعة .  .. «: ـ ابن حجر أيضا 4
  .)5(» نة تسع وتسعني ، مات س

__________________  
  .368 / 4مسند أمحد ) 1(
  .خمطوط ـ الكمال يف معرفة الرجال) 2(
  .137 / 2الكاشف ) 3(
  .6 / 57ذيب التهذيب ) 4(
  .457 / 1تقريب التهذيب ) 5(
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)8(  

  يالزبيرعبداهللا رواية محمد بن 
  لأبو أمحد احلبا

: قـال عبـداهللا ثنا حممـد بـن : حدثين أيب قال : ل قاعبداهللا حدثنا « : يف مسند أمحد 
مسعـت  :حدثين زيـاد بـن أيب زيـاد األسـلمي قـال : ثنا الربيع يعين ابن أيب صاحل األسلمي قال 

ّأنــشد اهللا رجــال مــسلما مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول : عليــا ينــشد النــاس فقــال  ّ
  .)1(»  فشهدوا ّيوم غدير خم ما قال ، فقام اثنا عشر بدريا

  هترجمت
  :أبو أمحد الزبريي الكويف احلبال ، عن عبداهللا حممد بن  ـ ع« :  ـ الذهبي 1

  :قال بندار . أمحد وحممود بن غيالن وأمحد بن الفرات: وعنه . فطر ومسعر وخلق
  .)2( » 203كان يصوم الدهر مات : وقال آخر . ما رأيت أحفظ منه

قـــال أبـــو حـــامت كـــان ثقـــة حافظـــا عابـــدا .  ..د الـــزبرييوفيهـــا أبـــو أمحـــ « :ــــ اليـــافعي  2
  .)3(» جمتهدا 

__________________  
  .88 / 1مسند أمحد بن حنبل ) 1(
  .60 / 1الكاشف ) 2(
 وخالصــة تــذهيب 341 / 1 والعــرب 357 / 1تــذكرة احلفــاظ :  ولــه ترمجــة يف 203حــوادث  ـ مـرآة اجلنــان) 3(

  . وغريها281 / 6 وطبقات ابن سعد 294: الكمال 
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) 9(  

  مرواية يحيى بن آد
، ثين أيب ، ثنا حيىي بن آدم ، ثنا حـنش بـن احلـارث عبداهللا حدثنا « : يف مسند أمحد 

: جاء رهط إىل علي بالرحبة فقالوا : بن لقيط النخعي األشجعي ، عن رباح بن احلارث قال 
مسعنــا رســول : الوا  قــ؟كيــف أكــون مــوالكم وأنــتم قــوم عــرب: فقــال . الــسالم عليــك يــا موالنــا

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يوم غدير خـم يقـول  قـال ربـاح . مـن كنـت مـواله فـإن هـذا مـواله: ّ
نفـر مـن األنـصار فـيهم أبـو أيـوب األنـصاري : قـالوا  ؟ّفلما مضوا اتبعتهم ، فسألت مـن هـؤالء

 «)1(.  

  هترجمت
مـوىل خالـد ابـن عقبـة حيىي بن آدم بـن سـليمان القرشـي األمـوي ، ـ  ع« :  ـ الذهبي 1

ّوثقــه ابــن معــني والنــسائي ، وســئل أبــو .  ..بــن أيب معــيط ، أبــو زكريــا الكــويف ، أحــد األعــالم
ثقـة كثـري احلـديث ، فقيـه البلـد  :حيىي واحد النـاس ، وقـال يعقـوب بـن شـيبة : داود عنه فقال 

ّ، مل يكــن لــه ســن متقــدم ، مسعــت ابــن املــديين يقــول   وقــال أبــو ّ أي علــم كــان عنــده ،; :ّ
مسعــت أبــا أســامة : وقــال حممــود بــن غــيالن . ّمــا رأيــت حيــىي بــن آدم إال ذكــر الــشعيب: أســامة 
كان عمر بن اخلطاب يف زمانه رأس الناس ، وهو جامع ، وبعده ابن عبـاس يف زمانـه : يقول 

  .، وبعده الشعيب ، وبعده الثوري ، وكان بعد الثوري حيىي بن آدم
__________________  

  .419 / 5 مسند أمحد )1(
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  .)1(» .  ..ّوكان اماما يف القرآن والسنة والفقه: قلت .  ..
وفيهـا اإلمـام احلـرب أبـو زكريـا حيـىي بـن آدم الكـويف املقـرئ احلـافظ  « :ـ الـذهبي أيـضا  2

  .)2(» .  ..الفقيه
افظ وفيهــا اإلمــام احلــرب ، أبــو زكريــا حيــىي بــن آدم الكــويف ، املقــري احلــ« :  ـ اليــافعي 3

  .)3(» الفقيه ، صاحب التصانيف 
حيــىي بـن آدم بـن ســليمان الكـويف األمـوي مــوالهم أبـو زكريــا ، روى  « : ـ الـسيوطي 4

أمحـد وحيـىي وإســحاق وابنـا أيب شــيبة : وعنــه . عـن إسـرائيل ومحــاد بـن سـلمة والــسفيانني وخلـق
  .)4(»  ] 203مات سنة [ وعدة 

)10(  

  يرواية الشافع
ّوقــد تكــرر ذكــر املــوىل يف احلــديث ، « : ن أبــو احلــسن ابــن األثــري قــال الــشيخ عــز الــدي

ّالـرب واملالـك والـسيد واملـنعم واملعتـق واملـنعم عليـه ، : وهو اسـم يقـع علـى مجاعـة كثـرية ، وهـو  ّ
ّوأكثرهــا قــد جــاءت يف احلــديث فيــضاف كــل واحــد إىل مــا يقتــضيه احلــديث الــوارد فيــه ، وكــل  ّ

ّواله ووليــه ، وقـد خيتلـف مـصادر هــذه األمسـاء ، فالواليـة بــالفتح مـن ويل أمـرا أو قـام بــه فهـو مـ
  يف النسب والنصرة واملعتق ، والوالية

__________________  
  .خمطوط ـ تذهيب التهذيب) 1(
  .203حوادث  ـ العرب) 2(
  .203حوادث  ـ مرآة اجلنان) 3(
  .152طبقات احلفاظ ) 4(
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مـــن كنـــت : احلـــديث ه واملـــواالة مـــن واىل القـــوم ومنبالكـــسر يف اإلمـــارة ، والـــوالء يف املعتـــق ،
يعــين بــذلك والء : وقــال الــشافعي . ، وحيمــل علــى أكثــر األمســاء املــذكورة مــواله فعلــي مــواله

ْ ذلك بأن اهللا مولى الذين آمنوا وأن اْلكافرين ال مولى لهم (: اإلسالم كقوله تعاىل  َُ َ َْ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ َ ُ  َ َِ َ »  إخل )ِ
)1(.  

  .)2(ّحممد طاهر الصديقي الفتين الكجرايت كالم الشافعي هذا يف كتابه وقد نقل 

معنـاه : قيـل  .مـن كنـت مـواله: قولـه «  :وقال مشس الدين حممـد بـن مظفـر اخللخـايل 
ّمـــن يتـــوالين فعلـــي يتـــواله ،  لـــست : ّكـــان ســـبب ذلـــك أن أســـامة بـــن زيـــد قـــال لعلـــي : قيـــل وّ

ّليـه وسـلم ، فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ّموالي إمنا موالي رسـول اهللا صـلى اهللا ع ّ ّ :
  .من كنت مواله فعلي مواله
َ ذلك (: أراد بــذلك والء اإلســالم ، قــال اهللا تعــاىل :  أنــه قــال 2ونقــل عــن الــشافعي  ِــ

ُبأن اهللا مولى الذين آمنـوا  َ ْ ََ ِ  َ َ  فـضل عبـداهللا وقـد ذكـره أيـضا أبـو  )3( »  ..ّ أي ولـيهم وناصـرهم)َِ
  .)4(.  .. بن تاج الدين أيب سعيد احلسن بن احلسن التوربشيتاهللا

  ترجمته
وقـد أكثـر العلمـاء  . ..حممـد بـن إدريـسعبـداهللا أبـو :  ، هـو 2إمامنـا  « : ـ النووي 1

ّ مــن املــصنفات يف مناقــب الــشافعي وأحوالــه ، مــن املتقــدمني واملتــأخرين ، كــداود الظــاهري 4
كالدار قطين واآلجري والرازي والـصاحب : ما املتأخرون والساجي وخالئق من املتقدمني ، وأ

  بن عباد والبيهقي
__________________  

  .»ويل «  ـ النهاية يف غريب احلديث) 1(
  .»ويل « جممع البحار ) 2(
  .خمطوط ـ املفاتيح يف شرح املصابيح) 3(
  .املعتمد يف املعتقد للتوربشيت) 4(
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  . ..واملقدسي ، وخالئق ال حيصون
ّيف شهادات علماء اإلسالم املتقدمني فمن بعدهم للشافعي بالتقدم يف العلـم ،  ـ لفص ّ

واعــرتافهم لــه بــه ، وحــسن ثنــائهم عليــه ، ومجيــل دعــائهم لــه ، ووصــفهم لــه بالــصفات اجلميلــة 
ّواخلـالل احلميـدة ، وهــذا البـاب رمبـا اتــسع جـدا ، لكـن نرمــز إىل أحـرف منـه ، تنبيهــا ـا علــى  ّ ّ

  .ّأسانيدها كلها موجودة مشهورة لكن حنذفها اختصاراما سواه ، و
إن اهللا عــز وجــل قــد ألقــى علــى قلبــك نــورا ، فــال  : 2قــال لــه شــيخه مالــك بــن أنــس 

وقــال شــيخه ســفيان بــن عيينــة وقــد قــرئ عليــه حــديث يف الرقــائق فغــشي .  ..تطفئــه باملعــصية
 مـات فقـد مـات أفـضل إن كـان قـد :قد مات الشافعي ، فقال سفيان : على الشافعي فقيل 

كـان ابـن عيينـة : وقال أمحد بن حممد بن بدر الشافعي مسعت أيب وعمـي يقـوالن . أهل زمانه
وقـــال علـــي بـــن . ســـلوا هـــذا: إذا جـــاءه شـــيء مـــن التفـــسري والفتيـــا التفـــت إىل الـــشافعي وقـــال 

ّكان الشافعي عند ابن عيينة يعظمه وجيله ، وفسر الشافعي حبـضرة سـفيان : املديين  ّ بـن عيينـة ّ
  .ّجزاك اهللا خريا ، ما جييئنا منك إال ما حنب: حديثا أشكل على سفيان ، فقال له سفيان 

كـان سـفيان بـن عيينـة ومـسلم بـن خالـد وسـعيد بـن : وقال احلميدي صـاحب سـفيان 
ّسامل وعبد احلميد بـن عبـد العزيـز وشـيوخ مكـة يـصفون الـشافعي ويعرفونـه مـن صـغره ، مقـدما 

مسعــت : وقــال احلميــدي . مل نعــرف لــه صــبوة: العقــل والــصيانة ، ويقولــون عنــدهم بالــذكاء و
قـد واهللا آن لـك أن تفـيت ، والـشافعي ابـن مخـس عـشرة  : ;مسلم بن خالـد يقـول للـشافعي 

  .سنة
ّأنــا أدعــو اهللا تعــاىل للــشافعي يف : وقــال حيــىي بــن ســعيد القطــان إمــام احملــدثني يف زمنــه 

ّلقطان حني عرض عليه كتاب الرسالة للـشافعي ، مـا رأيـت وقال ا. كل صالة منذ أربع سنني
ّوقال أبو سعيد عبد الرمحن بن مهـدي املقـدم يف عـصره يف علمـي احلـديث . أعقل أو أفقه منه

ّوالفقــه ، حــني جاءتــه رســالة الــشافعي وكــان طلــب مــن الــشافعي أن يــصنف كتــاب الرســالة ، 
  فأثىن عليه ثناء مجيال ،
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ّما أصلي صالة إال أدعو للشافعي فيها:  كثريا ، وقال وأعجب بالرسالة إعجابا ّ.  
ّوبعـــث أبـــو يوســـف القاضـــي إىل الـــشافعي حـــني خـــرج مـــن عنـــد هـــارون الرشـــيد يقـــرأه 

ّصنف الكتب فإنك أوىل من يصنف يف هذا الزمان: السالم ويقول  وقال أبو حسان الرازي . ّ
  .ه للشافعيّما رأيت حممد بن احلسن يعظم أحدا من أهل العلم تعظيم: 

وهـو أحـد شـيوخ الـشافعي ومـات قبـل الـشافعي بإحـدى  ـ ّوقال أيوب بن سويد الرملـي
قــال حيــىي بــن : وقــال البــويطي . ّمــا ظننــت أين أعــيش حــىت أرى مثــل الــشافعي:  ـ عــشر ســنة

امنـا جئـت : ما رأيت مثـل الـشافعي ، وكـان شـديد احملبـة للـشافعي ، قـدم مـصر وقـال : حبان 
ّال تـرتك للـشافعي حرفـا إال : قال يل أيب : وقال حممد بن علي املديين . فعيللسالم على الشا

  .أكتبه
وقـال . عـن الربيـع: فقـال  ـ وقد سئل عمن يكتب كتـب الـشافعي ـ وقال حيىي بن معني

مــات الثــوري ومــات الــورع ، ومــات الــشافعي وماتــت الــسنن ، ومبــوت أمحــد : قتيبــة بــن ســعيد 
  .بن حنبل يظهر البدع

» .  ..لــو وصــلتين كتــب الــشافعي لكتبتهــا ، مــا رأت عينــاي أكــيس منــه: تيبــة وقــال ق
)1(.  

ــ الــسبكي  2 ّوقــد كــان عــن لنــا أن نعقــد ملناقــب اإلمــام األعظــم املطلــيب ، والعــامل  « :ـ ّ
ّاألقوم ابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم ، بابا يقدم الرتاجم ، فإنه عامل قـريش الـذي مـأل اهللا  ّ ّ

ض علمـا ، ورفـع مـن طباقهـا إىل طبـاق الـسماء بذاتـه الطـاهرة مـن هـو أعلـى مـن به طبـاق األر
ت بنـو وقالـجنومها وأمسى ، وأثبت بامسه يف طباق أجرامها اسم من يسمع آذانا صما ، ومـن ل

ّآدم علمه اهللا األمساء لقيل كما أبرز منه لكـم أبـا ومـن تـصانيفه أمـا ، واحلـرب الـذي أسـس بعـد  ّ
ّ بيــت النبــوة وأقامهــا ، وشــيد مبــاين اإلســالم بعــد مــا جهــل النــاس حالهلــا الــصحابة قواعــد بيتــه

  ّوحرامها ، وأيد دعائم
__________________  

  .1 / 44ذيب األمساء واللغات ) 1(
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  .الدين منه مبن سهر يف حمو ليايل الشبهات ، إذا سهر غريه الليايل يف الشهوات أو نامها
، واألمر يستدعي جملدات ، وال ينهض مبعشار مـا ولكنا رأينا اخلطب يف ذلك عظيما 

ّمث ذكــــر املــــؤلفني يف  »  ..حياولــــه مــــن أويت بــــسطة يف العلــــم واجلــــسم إذا كــــان عليمــــا جــــسيما
  .)1(.  ..مناقب الشافعي وفضائله من املتقدمني واملتأخرين

لـق االمـام الكامـل ، العـامل العامـل ، ذو الـشرف املنيـف واخل: ومـنهم  « : ـ أبو نعيم 3
الظريــــف ، لــــه الــــسخاء والكــــرم ، وهــــو الــــضياء يف الظلــــم ، أوضــــح املــــشكالت وأفــــصح عــــن 
ّاملعــضالت ، املنتــشر علمــه شــرقا وغربــا ، املــستفيض مذهبــه بــرا وحبــرا ، املتبــع للــسنن واآلثــار ، 
ـــه  ّواملقتـــدي مبـــا أمجـــع عليـــه املهـــاجرون واألنـــصار ، اقتـــبس عـــن األئمـــة األخيـــار ، فحـــدث عن ّ

حممد بـن إدريـس الـشافعي ، حـاز املرتبـة العاليـة ، وفـاز عبداهللا ّاحلجازي املطليب أبو األحبار ، 
ّباملنقبــة الــسامية ، إذ املناقــب واملراتــب يــستحقها مــن لــه الــدين واحلــسب ، وقــد ظفــر الــشافعي  ّ

  .)2( »  .. عليهما ما مجيعا ، لشرف العلم والعمل به;

)11(  

  روايه اسود بن عامر
، حـدثين أيب ، حـدثنا أسـود بـن عـامر ، أنبـأ أبـو إسـرائيل عبـداهللا  حدثنا «: يف املسند 

أنـشد : ّاستـشهد علـي النـاس فقـال : ، عن احلكم ، عن أيب سليمان ، عن زيد بن أرقم قال 
ّاهللا رجـال مســع النـيب صــلى اهللا عليــه وسـلم يقــول  ّاللهــم مـن كنــت مــواله فعلـي مــواله ، أللهــم : ّ

  فقام ستة عشر رجال.  عاداهوال من وااله ، وعاد من
__________________  

  .343 / 1طبقات السبكي ) 1(
  .63 / 9حلية األولياء ) 2(
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  .)1(» فشهدوا 

  هترجمت
روى . األسود بن عـامر شـاذان أبـو عبـد الـرمحن الـشامي نزيـل بغـداد « : ـ ابن حجر 1

  .ةشعبة واحلمادين والثوري واحلسن بن صاحل وجرير بن حازم ومجاع: عن 
أمحــد بــن حنبــل وابنــا أيب شــيبة وعلــي بــن املــديين وأبــو ثــور وعمــرو الناقــد وأبــو : وعنــه 

وروى عنــه بقيــة ،  .كريـب والــصغاين والــدارمي واحلـارث بــن أيب أســامة خامتــة أصـحابه وغــريهم
  .وهو أكرب منه

صـدوق صـاحل  :ثقـة ، وقـال أبـو حـامت : وقال ابـن املـديين . ال بأس به: قال ابن معني 
  .صاحل احلديث: قال ابن سعد ، و

  .208مات سنة 
  .)2(» مات أول سنة مثان : وذكره ابن حبان يف الثقات ، وقال : قلت 

األسود بن عامر أبـو عبـد الـرمحن ، ولقبـه شـاذان أصـله مـن الـشام ،  « : ـ ابن حبان 2
  .)3(» .  ..سكن بغداد

)12(  

  مرواية عبد الرزاق بن هما
  ظ ابن كثري ، يف ذكر رواية معمر وإسرائيلعلم روايته من كالم احلاف

__________________  
  .370 / 5مسند أمحد بن حنبل ) 1(
  .1 / 340ذيب التهذيب ) 2(
  .130 / 8الثقات ) 3(
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بــن أمحــد ابــن عبــداهللا حــدثنا « : يف مناقــب أمــري املــؤمنني علــي بــن أيب طالــب ألمحــد و
زاق ، حـدثين معمـر ، عـن طـاوس ، عـن أبيـه حـدثنا عبـد الـر:  قـال يبحـدثين أ: حنبـل ، قـال 

ّبعــث رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عليــا إىل الــيمن علينــا ، وخــرج بريــدة االســلمي ،  :قــال  ّ
ّفبعث علي يف بعض السيب ، فشكاه بريدة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال رسول  ّ ّ

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم    .)1(» ه ّمن كنت مواله فعلي موال: ّ

  هترجمت
وحنـن بـصنعاء  ـ بلغنـا: حممـد بـن إمساعيـل الفـزاري .  .. «: ـ عبـد الغنـي المقدسـي 1

أن حيىي بن معني ، وأمحد بن حنبل وغريهم تركوا حديث عبـد الـرزاق وكرهـوا  ـ عند عبد الرزاق
أزل  فلـم !قد أنفقنا وتعبنا ، وآخر ذلك سقط حديثـه: ّ، فدخلنا من ذلك غم شديد ، فقلنا 

يف غم من ذلك إىل وقت احلج ، فخرجـت مـن صـنعاء إىل مكـة ، فوافيـت ـا حيـىي بـن معـني 
 فقلنــا بلغنــا أنكــم ؟مــا هــو:  فقــال ؟ّ، فقلــت يــا أبــا زكريــا مــا الــذي بلغنــا عــنكم يف عبــد الــرزاق

» ّيا صاحل لو ارتد عن اإلسـالم عبـد الـرزاق مـا تركنـا حديثـه :  فقال ؟تركتم حديثه ورغبتم عنه
)2(.  

قـدمت مكـة فمكثـت ثالثـة : وروينـا عـن عبـد الـرزاق أنـه قـال  « :ـ المقدسـي أيـضا  2
ّيــا رب : ار الكعبــة فقلــت ّأيــام ال جييئــين أصــحاب احلــديث ، فمــضيت وطفــت وتعلقــت بأســت

  . فرجعت إىل البيت فجاءوين!؟ّمدلس أناّما يل أكذاب أ
ّـأما عبـد الـرزاق : قـال سـئل حيـىي بـن معـني عـن أصـحاب الثـوري ، ف: قال ابـن خيثمـة 

ّبـن موسـى وابــو أمحـد الـزبريي وأبـو عاصــم وطبقـتهم كلهـم يف سـفيان قريــب عبيـداهللا والفريـايب و
  بعضهم من بعض ، وهم دون حيىي بن سعيد وعبد الرمحن

__________________  
  .خمطوط ـ مناقب علي بن أيب طالب) 1(
  خمطوط ـ الكمال يف معرفة الرجال) 2(
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  .يع وأيب نعيمابن مهدي ووك
رأيـت أحـدا أحـسن حـديثا مـن عبـد : ألمحـد بـن حنبـل : قلـت : وقال أمحد بن صـاحل 

  .)1(ال :  قال ؟الرزاق
  .عبد الرزاق أحد من ثبت حديثه: وقال أبو زرعة 
  .)2(» روى له اجلماعة . مات سنة أحدى عشرة ومائتني: قال البخاري 

ما رحل إىل أحد بعد : قيل :  الصنعاين  عبد الرزاق بن مهامأبوبكر « :ـ السمعاني  3
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل ما رحل إليه  ّ «)3(.  

ــ الــذهبي  4 عبــد الــرزاق بــن مهــام الــصنعاين صــاحب : ّوفيهــا مــات حمــدث الــيمن  « :ـ
  .)4(» التصانيف 
ـــافعي  5 ـــ الي ق ، ّويف الـــسنة املـــذكورة تـــويف احلـــافظ العالمـــة املرحتـــل إليـــه مـــن اآلفـــا « :ـ

  . ..الشيخ االمام عبد الرزاق
: ّـروى عن معمر وابن جريج واألوزاعي وطبقتهم ، ورحـل إليـه األئمة إىل الـيمن ، قيـل 

ّما رحل الناس إىل أحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل ما رحلوا اليه ّ.  
محـــد االمــام ســـفيان بــن عيينــة واالمــام أ: ّروى عنــه خالئــق مــن أئمـــة اإلســالم ، مــنهم 

  .)5(» وحيىي بن معني وإسحاق بن راهويه وعلي بن املديين وحممود بن غيالن 
__________________  

  .خمطوط ـ املصدر السابق) 1(
  .الصنعاين ـ األنساب) 2(
  .211دول اإلسالم حوادث ) 3(
  .211مرآة اجلنان حوادث ) 4(



  نفحات األزهار.................................................................................. 42

) 13(  

  مرواية حسين بن محمد بن بهرا
: ، حــدثين أيب ، ثنــا حــسني بــن حممــد وأبــو نعــيم ، قــاال اهللا عبــدحــدثنا « : يف املــسند 

ّأنـشد اهللا كـل امـرئ  :مجع علـي النـاس يف الرحبـة مث قـال هلـم : ثنا فطر عن أيب الطفيل ، قال 
ا قــام مــسلم مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــوم غــدير خــم مــا مســع مل

ـ ّـ ّ فقــام ثالثــون مــن . ّ
تعلمــون أين أوىل أ:  ، فــشهدوا حــني أخــذ بيــده فقــال ثــريالنــاس ، قــال أبــو نعــيم فقــام نــاس ك

مـن كنـت مـواله فهـذا مـواله ، أللهـم : نعم يـا رسـول اهللا ، قـال :  قالوا ؟باملؤمنني من أنفسهم
فخرجت ـ وكان يف نفسي شيء ـ فلقيت زيد بن أرقـم : قال  .وال من وااله ، وعاد من عاداه

فمـــا تنكـــر ، قـــد مسعـــت رســـول اهللا : ا ، قـــال  يقـــول كـــذا وكـــذ2ّإين مسعـــت عليـــا : فقلـــت لـــه 
ّصلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك له  ّ «)1(.  

  هترجمت
أمحـد : عنـه  . ..احلـسني بـن حممـد بـن ـرام التميمـي أبـو أمحـد ـ ع « : ـ ابـن حجـر 1

بن حنبل وأمحد بن منيع وإبراهيم بن سـعيد اجلـوهري وابـو خيثمـة وحممـد ابـن رافـع وحيـىي وابـن 
ّالـــذهلي وإبـــراهيم وإســـحاق احلربيـــان وعبـــاس الـــدوري ومجاعـــةأيب شـــيبة و ّوحـــدث عنـــه عبـــد . ّ

  .الرمحن بن مهدي ومات قبله
. لـيس بـه بـأس: ثقـة ، مـات يف آخـر خالفـة املـأمون ، وقـال النـسائي : قال ابـن سـعد 
  وذكره ابن حبان يف. أكتبوا عنه: قال يل أمحد : وقال معاوية بن صاحل 

__________________  
  .370 / 4مسند أمحد ) 1(
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  .14سنة :  وقال مطني 213مات سنة : وقال حنبل بن إسحاق . الثقات
ّأتيتـه مـرات بعـد فراغـه مـن تفـسري : قـال أبـو حـامت يف حـسني بـن حممـد املـروزي : قلـت 

ّبكـر بكـر ، ومل أمسـع منـه شـيئا ، مث ذكـر : شيبان ، وسألته أن يعيـد علـي بعـض الـس فقـال  ّ
ّحسني بن حممد بـن ـرام ، وحكـى عـن أبيـه أنـه جمهـول ، فكأنـه ظـن أنـه غـري : ابن أيب حامت  ّّ

مسعــت حممــد بـــن : ّ وهـــو ثقــة ، وقــال ابــن وضــاح 15مــات ســنة : وقــال ابــن قــانع . املــروزي
حــسني بــن حممــد بــن ــرام : ومسعــت ابــن منــري يقــول . حــسني بــن حممــد ثقــة: مــسعود يقــول 

  .)1(» بصري ثقة : وقال العجلي . صدوق
  .)2(» .  ..ثقة من التاسعة.  .. «: ـ ابن حجر أيضا 2
احلسني بن حممد أبو أمحد املؤدب املروزي ببغـداد ، عـن ابـن أيب ذئـب « :  ـ الذهبي 3

  .213أمحد وعباس الدوري وإسحاق احلريب ، تويف : وعنه . وشيبان
  .)3(» وكان حيفظ 

)14(  

  »شيخ البخاري « رواية الفضل بن دكين 
، حـــدثين أيب ، حـــدثنا الفـــضل بـــن دكـــني ، ثنـــا ابـــن أيب عبـــداهللا حـــدثنا « : د يف املـــسن

غـزوت مـع علـي بـاليمن : غنية ، عن احلكم وسعيد بن جبري ، عن ابن عباس عـن بريـدة قـال 
ّ، فرأيت منه جفوة ، فلما قـدمت علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ذكـرت عليـا فتنقـصته  ّ ّ ّ

ّ اهللا عليه وسلم يتغري ، فقال ّ، فرأيت وجه رسول اهللا صلى ّ:  
__________________  

  .2 / 266ذيب التهذيب ) 1(
  .179 / 1تقريب التهذيب ) 2(
  .234 / 1الكاشف ) 3(
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مـن كنـت مـواله : قـال . بلـى يـا رسـول اهللا:  قلت ؟لست أوىل باملؤمنني من أنفسهميا بريدة أ
  .)1(» فعلي مواله 

 دكني ، قال حدثنا ابن أيب غنية ، عن احلكـم ، عـن حدثنا الفضل بن« : وقال أمحد 
  .)2(» .  ..ّغزوت مع علي باليمن: سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، عن بريدة قال 

  هترجمت
روى  . ..مـن أهـل الكوفـة وأئمتهـا.  ..وأبـو نعـيم الفـضل بـن دكـني « :ـ الـسمعاني  1

وعثمـان ابنـا أيب شـيبة ، وأبـو زرعـة  أبـوبكرحممد بن إمساعيل البخاري وأمحد بن حنبل و: عنه 
  .ّوأبو حامت الرازيان ، وإسحاق بن راهويه ، وعامل

وكــان أصــغر . ومــات سـنة مثــان أو تــسع عـشرة ومــائتني. وكـان مولــده ســنة ثالثـني ومائــة
  .)3(» وكان فيه دعابة ومزاح ، ولكن كان ثقة إماما . من وكيع بسنة

قــال املــزي يف .  ..ّ أبــو نعـيم أحــد األئمـةالفـضل بــن دكــني الكـويف « :ــ البدخــشاني  2
هو أثبت من وكيـع ، : مسعت أمحد بن حنبل يقول : قال يعقوب بن شيبة : ذيب الكمال 

مـا رأيـت أثبـت مـن رجلـني أيب نعـيم : مسعت حيـىي بـن معـني يقـول : وقال أبو زرعة الدمشقي 
 غايـــة يف اإلتقـــان ، كـــان. أمجـــع أصـــحابنا أن أبـــا نعـــيم: وعفـــان ، وقـــال يعقـــوب بـــن ســـفيان 

  .)4(» وذكره الذهيب وابن ناصر الدين يف طبقات احلفاظ 
ّوفيها االمام أبو نعيم الفضل بن دكني ، حمدث الكوفة احلـافظ ، قـال « : ـ اليافعي  3
  .)5(» .  ..ابن معني

__________________  
  .347 / 5مسند أمحد ) 1(
  .خمطوط ـ مناقب علي بن أيب طالب) 2(
  .املالئي ـ ساباألن) 3(
  .خمطوط ـ تراجم احلفاظ) 4(
  .219حوادث  ـ مرآة اجلنان) 5(



 45 ...............................................................................سند حديث الغدير 

ثقـة ، موضـع للحجـة ، يـزاحم بـه ابـن : قال أمحد .  ..أحد األعالم « :ـ السيوطي  4
  .)1( » 218كان ثقة حافظا متقنا مات سنة : عيينة ، وقال أبو حامت 

ثقـة ثبـت  :وقـال العجلـي . ةصـدوق ثقـ: قـال أمحـد .  .. «:ـ عبد الحـق الـدهلوي  5
  . ..ثقة: يف احلديث ، وقال أبو حامت 

ّقـدم بغــداد وحــدث ـا ، وكــان مزاحــا ذا دعابـة ، مــع فقهــه ودينـه وأمانتــه ، وكــان غايــة  ّ
  .)2(» وروى له اجلماعة .  ..يف اإلتقان واحلفظ ، وهو حجة

)15(  

  »شيخ البخاري « رواية عفان بن مسلم 
، حدثين أيب ، ثنا عفان ، ثنا أبو عوانة عن املغـرية ، عـن بداهللا عحدثنا « : يف املسند 

وأنـا أمسـع ـ نزلنـا مـع رسـول اهللا قـال قـال زيـد بـن أرقـم ـ عبـداهللا أيب عبيد ، عن ابـن ميمـون أيب 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم بــواد يقــال لــه  : ّوادي خــم ، فــأمر بالــصالة ، فــصالها جــري ، قــال : ّ

ّهللا صلى اهللا عليه وسلم بثوب على شجرة مسرة من الـشمس ـ فقـال ّفخطبنا ـ وظلل لرسول ا ّ :
فمـن : قـال . بلـى:  قـالوا ؟ألستم تعلمون ـ أو لستم تشهدون ـ أين أوىل بكل مـؤمن مـن نفـسه

  .)3(» كنت مواله فعلي مواله ، أللهم وال من وااله وعاد من عاداه 
حـدثنا زيـد ابـن : سلمة ، قال حدثنا محاد بن : ثنا عفان ، قال  « :ب علي يف مناقو

ّكنا مع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف  :عدي ، عن ثابت ، عن الرباء بن عازب ، قال  ّ
  لسفر ، فنزلنا بغدير خم ، ونودي فينا الصالة جامعة ، وكسح لرسو

__________________  
  .159طبقات احلفاظ ) 1(
  .رجال املشكاة لعبد احلق الدهلوي) 2(
  .372 / 4 أمحد بن حنبل مسند) 3(



  نفحات األزهار.................................................................................. 46

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بــني شــجرتني ، فــصلى الظهــر وأخــذ بيــد علــي فقــال ألــستم تعلمــون  ّ ّ
ألـستم تعلمـون أين كنـت أوىل بكـل مـؤمن : قـال . بلـى:  قـالوا ؟أين أوىل باملؤمنني من أنفسهم

مواله ، اللهم وال اللهم من كنت مواله فعلى : فأخذ بيد علي فقال . بلى:  قالوا ؟من نفسه
هنيئـــا لـــك يـــا ابـــن أيب طالـــب ، : فلقيـــه عمـــر فقـــال : مـــن وااله ، وعـــاد مـــن عـــاداه ، وقـــال 

  .)1(» ّأصبحت موىل كل مؤمن ومؤمنة 

  هترجمت
ان بــن مــسلم الــصفار ، أبــو عثمــان احلــافظ ، عــن هــشام  ـ ع« :  ـ الــذهبي 1 ّــعف

ّوكـان ثبتـا ، مـن حكـام . وأبـو زرعـة وأمـمخ وإبـراهيم احلـريب : وعنـه . الدستوائي ومهام والطبقة
  .)2( » 220مات . اجلرح والتعديل

ّأحــد األعــالم نــزل ببغــداد ، وروى عــن شــعبة واحلمــادين ومهــام .  ..«:  ـ الــسيوطي 2
قـال . أمحد وحيىي وإسحاق وابـن املـديين والبخـاري وأبـو زرعـة وأبـو حـامت وخلـق: وعنه . وخلق

 مــات ســنة .]متــني [ إمــام ثقــة مــتقن  :ال أبــو حــامت وقــ. ّثقــة ثبــت صــاحب ســنه: العجلــي 
219 « )3(.  

)16(  

  رواية سعيد بن منصور
  من كنت مواله فعلي مواله ، أللهم وال من وااله وعاد« : قال علي املتقي 

__________________  
  .خمطوط ـ مناقب علي بن أيب طالب) 1(
  .270 / 2الكاشف ) 2(
 وخالصـــة 269 / 12 وتـــاريخ بغـــداد 379 / 1تـــذكرة احلفـــاظ : تـــه يف  وتوجـــد ترمج163طبقـــات احلـــافظ ) 3(

  . وغريها380 / 1 والعرب 227: تذهيب الكمال 
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حم طـب ص عـن . ش عن أيب هريرة واثين عشر من الصحابة.  طب عن ابن عمر.من عاداه
 عن علي وطلحة ـ حم طب ص عن علي وزيد بن أرقم وثالثـني  ك. أيب أيوب ومجع الصحابة

  .)1(» أبو نعيم يف فضائل الصحابة عن سعد ـ اخلطيب عن أنس . من الصحابةرجال 

  هترجمت
اخلراسـاين احلـافظ ، أحـد األعـالم ، ] ابن شعبة [ سعيد بن منصور  « :ـ السيوطي  1

مالــك والليــث وفلــيح وأيب عوانــة وابــن عيينــة ومحــاد : روى عــن . ّصــاحب كتــاب الــسنن والزهــد
  .بن زيد وخلق
وأبــو [  األثــرم والكــدميي وأبــو زرعــة أبــوبكرومــسلم وأبــو داود وأبــو ثــور وأمحــد : وعنــه 

  .وخلق] حامت 
ّمن املتقنني األثبات ممن مجـع : من أهل الفضل والصدق ، وقال أبو حامت : قال أمحد 

  .)2(» ت مبكة سنة سبع وعشرين ومائتني  ما. ّوصنف
ســاين ، احلــافظ صــاحب أبــو عثمــان ســعيد بــن منــصور اخلرا: وفيهــا « :  ـ الــذهبي 2

الـــسنن ، روى عـــن فلـــيح بــــن ســـليمان وشـــريك وطبقتهمـــا ، وجــــاور مبكـــة ، وـــا مــــات ، يف 
  .)3(» رمضان ، وقد روى البخاري عن رجل عنه 

  .)4(» .  ..عنه م د.  ..ّاحلافظ مصنف السنن.  ..«:  ـ الذهبي 3
ّثقــة مــصنف ، وكــان ال يرجــع عمــا يف كتابــه لــ.  .. «: ـ ابــن حجــر 4 . ّشدة وثوقــه بــهّ

  .)5(» بعدها ، من العاشرة : وقيل . مات سنة سبع وعشرين
__________________  

  .رمز لسعيد بن منصور يف السنن» ص «   و610 ـ 609 / 11كنز العمال ) 1(
  .179: طبقات احلفاظ ) 2(
  .227حوادث سنة  ـ العرب) 3(
  .273 / 1الكاشف ) 4(
  .306 / 1تقريب التهذيب ) 5(
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) 17(  

  جرواية ابراهيم بن الحجا
ورواه أبـو يعلـى املوصـلي « :  ـ بعد عبارته املنقولة سـابقا ـ قال احلافظ ابن كثري الشامي

  .)1(» .  ..عن هدبة بن خالد وإبراهيم بن احلجاج السامي

  ترجمة
ّإبراهيم بـن احلجـاج بـن زيـد الـسامي النـاجي البـصري ، أبـو إسـحاق ، « :  ـ الذهبي 1

عبيـداهللا ّاحلمادين وأبان العطار ووهيب بن خالد وعبد املؤمن بـن : عن . احلديثأحد علماء 
  .السدوسي وقرعة بن سعيد وطائفة

ّعثمــان بــن خــراز واحلــسن بــن ســفيان وأمحــد بــن علــي بــن ســعيد املــروزي وأبــو : وعنــه 
  .)2( » 231مات سنة : ابن حبان يف الثقات : قال . يعلى املوصلي ومجاعة كثرية

: ثقـة ، وقـال ابـن قـانع : وقـال الـدار قطـين يف اجلـرح والتعـديل .  .. «: حجـر ابـن ـ 2
  .)3(» صاحل 

__________________  
  .209 / 5تاريخ ابن كثري ) 1(
  .خمطوط ـ تذهيب التهذيب) 2(
  .1 / 113ذيب التهذيب ) 3(
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) 18(  

  يرواية علي بن حكيم األود
حـــدثنا علـــي بـــن حكـــيم :  أيب ، قـــال حـــدثين: ، قـــال عبـــداهللا حـــدثنا « : يف املـــسند 

وعــن زيــد ابــن يثيــع . أخربنــا شــريك ، عــن أيب إســحاق عــن ســعيد بــن وهــب: األودي ، قــال 
ّمن مسـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول يـوم غـدير : نشد علي الناس يف الرحبة : قال  ّ

 مسعــوا رســول اهللا فقــام مــن قبــل ســعيد ســتة ، ومــن قبــل زيــد ســتة ، فــشهدوا أــم. ّخــم إال قــام
ّصلى اهللا عليه وسلم يقـول لعلـي يـوم غـدير خـم  قـال . بلـى:  قـالوا ؟ألـيس اهللا أوىل بـاملؤمنني :ّ

ّأللهم وال من وااله ، وعاد من عاداه  .موالهّأللهم من كنت مواله فعلي : 
)1(.  

  هترجمت
 ويفعلي بن حكـيم بـن ذبيـان األودي ، أبـو احلـسن الكـ « :ابن حجر العسقالني قال 

.  ..البخاري يف األدب ، ومسلم ، وروى النسائي عن عثمان ابن خرزاد عنـه: روى عنه . ..
وقـال اآلجـري . صـدوق: وقـال أبـو حـامت . ثقـة لـيس بـه بـأس: وقال ابن اجلنيد عن ابن معـني 

: احلــضرمي عبــداهللا وقـال النــسائي وحممــد بــن  .ّصــدوق ، خــرج مــع أيب الــسرايا: عـن أيب داود 
ّــوفيهــا أرخه ابــن قــانع ، وزاد يف رمــضان ، : قلــت . ســنة إحــدى وثالثــني ومــائتنيمــات . ثقــة

  .)2(» روى عنه م حديثني : ويف الزهرة . وكان ثقة صاحلا
__________________  

  .118 / 1مسند أمحد ) 1(
  .7 / 311ذيب التهذيب ) 2(
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) 19(  

  يرواية علي بن محمد الطنافس
 حممـد ، ثنـا أبـو معاويـة ، ثنـا موسـى بـن مـسلم عـن حدثنا علي بـن« : قال ابن ماجة 

ّقـدم معاويـة يف بعـض حجاتـه : ابن سابط ـ وهو عبد الرمحن ـ عن سعد بـن أيب وقـاص ، قـال 
تقول هذا لرجل : سعد ، فذكروا عليا فنال منه ، فغضب سعد وقال ] عليه [ ، فدخل على 

ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول  : اله فعلـي مـواله ، ومسعتـه يقـول مـن كنـت مـو: ّ
ّأنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى إال أنــه ال نــيب بعــدي ، ومسعتــه يقــول  ّألعطــني الرايــة اليــوم : ّ

  .)1(» هللا ورسوله ّرجال حيب ا

  هترجمت
أبو احلسن الطنافـسي الكـويف مـوىل آل .  ..علي بن حممد ـ عس ق « :ـ ابن حجر  1

ابن ماجة ، وروى النسائي يف مسند علي عن زيـاد :  وعنه . ..اخلطاب ، سكن الري وقزوين
  . ..بن أيوب الطوسي عنه ، وأبو زرعة وأبو حامت وأبو وارة

كـــان ثقـــة صـــدوقا ، وهـــو أحـــب إيل مـــن أيب بكـــر بـــن أيب شـــيبة يف : قـــال أبـــو حـــامت 
وين أقام هو وأخوه احلسن بقز:  أكثر حديثا وأفهم ، قال اخلليلي أبوبكرالفضل والصالح ، و

  .233 وعلي سنة 222، وهلما حمل عظيم ، وارحتل إليهما الكبار ، تويف احلسن سنة 
   أو قبلها بقليل أو بعدها35مات : وذكره ابن حبان يف الثقات ، وقال : قلت 

__________________  
  .45 / 1سنن ابن ماجة ) 1(
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  .)1(» بقليل 
 ، مــات ســنة ثــالث وقيــل ثقــة عابــد ، مــن العاشــرة.  .. ـعــس ق « :ابــن حجــر  ـ 2

  .)2(» مخس وثالثني 
علـي بـن حممـد بـن إسـحاق الطنافـسي أبـو احلـسن ، الكـويف احلـافظ ، « :  ـ الذهبي 3

ّهو أحـب إيل مـن أيب بكـر بـن أيب شـيبة يف الفـضل والـصالح : قال أبو حامت .  ..نزيل قزوين ّ
  .)3( » 233مات . ، وهو ثقة
ّأبــو احلــسن الطنافــسي الكــويف ، حمــدث قــزوين احلــافظ الثبــت ، .  .. «:الــذهبي  ـ 4

  .)4(» .  ..وعاملها
أنـه خـرج مـن الكوفـة مـع أخيـه احلـسن بـن : ذكـر اخلليلـي احلـافظ .  .. «: ـ الرافعـي 5

مسعـت : وقال ابن أيب حامت .  ..ّحممد إىل قزوين سنة اثنتني ومائتني ، وهو من األئمة الثقات
  .)5(» .  ..ّ أحب إيلالطنافسي ثقة صدوق ، وهو: أيب يقول 

)20(  

  رواية هدبة بن خالد
ورواه أبو يعلى املوصلي عن هدبة بن خالـد وإبـراهيم بـن .  ..«: قال احلافظ ابن كثري 

  احلجاج السامي عن محاد بن سلمة ، عن أيب زيد وأيب هارون
__________________  

  .7 / 378ذيب التهذيب ) 1(
  .43 / 2تقريب التهذيب ) 2(
  .294 / 2كاشف ال) 3(
  .29 / 2تذكرة احلفاظ ) 4(
  .397 / 3التدوين ) 5(
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  .)1(» العبدي ، عن عدي بن ثابت ، عن الرباء به 

  هترجمت
ــ الــسمعاني  1 وأبــو خالــد هدبــة بــن خالــد القيــسي مــن أهــل البــصرة ، يــروي عــن  « :ـ

  .)2( » البخاري ومسلم ومجاعة ، آخرهم أبو القاسم البغوي: مهام بن حيىي ، روى عنه 
: وروى عنـه  . ..ّهدبـة بـن خالـد القيـسي البـصري ، أحـد األئمـة « :البدخـشاني  ـ 2

 البــــزار والفــــضل ابــــن العبــــاس املــــروزي أبــــوبكر بــــن أيب عاصــــم وأبــــوبكرأبــــو داود السجــــستاين و
  .)3(» .  ..املعروف بفضلك

 املـسند هدبة بن خالد القيسي البصري ، أبو خالـد ، احلـافظ ـ خ م د« :  ـ الذهبي 3
ـــه  خ م د وأبـــو يعلـــى : وعنـــه . محـــاد بـــن ســـلمة وجريـــر بـــن حـــازم: هـــداب ، عـــن : ، يقـــال ل

  .)4( » 235توىف . ال أعرف له حديثا منكرا: والبغوي ، صدوق ، وقال ابن عدي 

)21(  

  بن أبي شيبةعبداهللا رواية 
  :وهذه ألفاظه ) املصنف ( أخرج هذا احلديث يف كتابه 

  نبن حممد بن عقيل عن جابر بعبداهللا  ، عن حدثنا مطلب بن زياد« 
__________________  

  .209 / 5تاريخ ابن كثري ) 1(
  .القيسي ـ األنساب) 2(
  .خمطوط ـ تراجم احلفاظ) 3(
  .218 / 3الكاشف ) 4(
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ّكنـا باجلحفـة بغـدير خـم إذا خـرج علينـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فأخـذ : قـال عبداهللا  ّ ّ
  .59 / 12» من كنت مواله فعلي مواله : بيد علي فقال 

بينــا علــي جالــسا : حـدثنا شــريك عــن حــنش بــن احلــارث عــن ريـاح بــن احلــارث قــال « 
 ؟مـن هـذا: فقـال  .الـسالم عليـك يـا مـوالي: يف الرحبة ، إذ جاء رجل عليه أثر الـسفر فقـال 

مـن : ّ وسـلم يقـول ّإين مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه: فقال . أبو أيوب األنصاري: فقالوا 
  .60 / 12» كنت مواله فعلي مواله 

: حدثنا أبو معاوية عن موسى بن مسلم عـن عبـد الـرمحن بـن سـابط عـن سـعد قـال « 
ّقــدم معاويــة يف بعــض حجاتــه ، فأتــاه ســعد ، فــذكروا عليــا فنــال منــه معاويــة ، فغــضب ســعد  ّ

ّتقول هذا لرجل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي: فقال  قول لـه ثـالث خـصال ، ألن ّ
ّتكون يل خصلة منها أحب إيل من الدنيا وما فيها  ّمسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  :ّ ّ

ّمسعــت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول  و.مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله: يقــول  ّأنــت مــين : ّ
ّمبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي : ّ عليه وسـلم يقـول ّومسعت رسول اهللا صلى اهللا. ّ

  .61 / 12» ألعطني الراية رجال حيب اهللا ورسوله 
بلـغ عليـا : حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن سعيد بن وهب عن زيد بن يثيع قال « 

ّأنشد اهللا رجال وال أنـشده إال مـن أصـحاب : فصعد املنرب فقال : أن أناسا يقولون فيه ، قال 
ّحممــد صــلى اهللا عليــه وســلم مســع مــن ّ النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم شــيئا إال قــامّ ّ ّفقــام ممــا يليــه . ّ

ّنـشهد أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال : ّستة ومما يلي سعيد بـن وهـب سـتة فقـالوا  ّ :
  .من كنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

يــرة املــسجد فاجتمعنــا دخــل أبــو هر :يب يزيــد األودي عــن أبيــه قــال يك عــن أحــدثنا شــر
ّأنــشد بــاهللا ، أمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول : إليــه ، فقــام إليــه شــاب فقــال  ّ :

فقـال الـشاب . نعـم: من كنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد مـن عـاداه فقـال 
  تأنا منك برئ ، اشهد أنك قد عاديت من وااله ووالي: 
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  .68 ـ 67 / 12» ه الناس باحلصا قال فحصب. من عاداه
أخربنا علي بـن زيـد عـن عـدي بـن ثابـت : ّحدثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال « 

ّكنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر قـال : عن الرباء قال  ّ فنزلنـا بغـدير خـم قـال : ّ
ّالـــصالة جامعـــة ، وكـــسح لرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم حتـــ: فنـــودي :  ّت شـــجرة فـــصلى ّ

بلـى : ألـستم تعلمـون أين أوىل املـؤمنني مـن أنفـسهم ، قـالوا : الظهر ، فأخذ بيد علي ، فقال 
فأخـذ بيـد علـي : بلـى ، قـال : ّ بكل مؤمن مـن نفـسه ، قـالوا ألستم تعلمون أين أوىل: ، قال 
فلقيـه : ال قـ. اللهم من كنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد مـن عـاداه: فقال 

ّهنيئـــا لــك يـــا ابـــن أيب طالــب ، أصـــبحت وأمـــسيت مــوىل كـــل مـــؤمن : عمــر بعـــد ذلــك فقـــال 
  .78 / 12» ومؤمنة 

حـدثنا الفــضل بــن دكــني عــن ابــن أيب غنيــة عـن احلكــم عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن « 
مـررت مـع علـي إىل الـيمن فرأيـت منـه جفـوة فلمـا قـدمت علـى رسـول : عبـاس عـن بريـدة قـال 

ّى اهللا عليـه وسـلم ذكـرت عليـا فنقــصته ، فجعـل وجـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم ّاهللا صـل ّ ّّ
مـن كنـت : قـال . بلـى يـا رسـول اهللا: قلـت  ؟ أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهمألـست: ّيتغري فقـال 

  .84 / 12» مواله فعلي مواله 
 اهللا ّكنـــا مـــع رســـول ] :قـــال [ مـــسند الـــرباء بـــن عـــازب « : دي قـــال علـــي املتقـــي اهلنـــ

ّصلى اهللا عليه وسلم يف سفر ، فنزلنا بغدير خم ، فنودي الصالة جامعة ، وكسح لرسـول اهللا  ّ
ّصــلى اهللا عليــه وســلم حتــت شــجرة فــصلى الظهــر ، فأخــذ بيــد علــي ، فقــال  ّ ألــستم تعلمــون  :ّ

ألـستم تعلمـون أين أوىل بكـل مـؤمن مـن : بلـى ، فقـال :  قالوا ؟أين أوىل باملؤمنني من أنفسهم
أللهــم مــن كنـت مــواالة فعلــي مــواله ، أللهــم وال : فأخــذ بيـد علــي فقــال . بلــى:  قــالوا ؟فـسهن

هنيئــا لــك يــا ابــن أيب طالــب ، : مــن وااله ، وعــاد مــن عــاداه ، فلقيــه عمــر بعــد ذلــك فقــال 
  .)1(» ش  .أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة

__________________  
  .مز البن أيب شيبةر» ش «  و. 134 / 13كنز العمال ) 1(
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طـب عـن من كنت مواله فعلي مواله ، أللهم وال من وااله وعاد مـن عـاداه « : وقال 
حـم طـب ص عـن أيب أيـوب ومجـع مـن . ش عن أيب هريرة واثين عشر مـن الـصحابة. ابن عمر

يــد بــن أرقــم وثالثــني رجــال مــن  علــي وز عــن علــي وطلحــة ، حــم طــب ص عــن الــصحابة ، ك
  .)1(» اخلطيب عن أنس .  يف فضائل الصحابة عن سعدأبو نعيم. الصحابة

مـررت مـع علـي إىل الـيمن ، فرأيـت منـه جفـوة : عن بريدة بن احلصيب قال «  : وقال
ّ، فلما قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكرت عليا فتنقصته ، فجعل وجه رسـول  ّ

ّاهللا صلى اهللا عليه وسـلم يتغـري ، فقـال  ّ :  قلـت ؟ أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهمألـستيـا بريـدة : ّ
  .)2(» ش وابن جرير وابو نعيم  .من كنت مواله فعلي مواله: قال . بلى يا رسول اهللا

  هترجمت
  :وتوجد ترمجته يف بعض جملدات الكتاب ، لكن نذكر هنا 

  ..عبــداهللا بــن أيب شــيبة ، وهــو اإلمــام ، أحــد األعــالم أبــوبكروفيهــا « :  ـ الــذهبي 1
أيب : انتهـى علـم احلـديث إىل أربعـة : ما رأيـت أحفـظ منـه ، وقـال أبـو عبيـدة : رعة قال أبو ز

 أبـوبكرأحفظ من رأيـت عنـد املـذاكرة  :وقال صاحل جزرة . بكر بن أيب شيبة وهو أفقههم فيه
ملا قدم : وقال نفطويه . بن أيب شيبة

ّ
 ابـن أيب شـيبة بغـداد يف أيـام املتوكـل حـرزوا جملـسه أبوبكر

  .)3(» لفا بثالثني أ
ــــ  1 ــــافعي ـ ــــوبكراإلمــــام أحــــد األعــــالم ، : وفيهــــا  « :الي  بــــن أيب شــــيبة ، صــــاحب أب

  .)4(» .  ..التصانيف الكبار
__________________  

  .610 ـ 609 / 11املصدر ) 1(
  .134 / 13املصدر ) 2(
  .235العرب حوادث ) 3(
   66 / 10 وتاريخ بغداد 432 / 2تذكرة احلفاظ :  وله ترمجة يف 235مرآة اجلنان حوادث سنة ) 4(
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)22(  

  يبن عمر القواريرعبيداهللا رواية 
ثنــــا : بــــن أمحــــد يف مــــسند أبيــــه عبــــداهللا وقــــال أبــــو يعلــــى و« : قــــال احلــــافظ ابــــن كثــــري 

 :الــرمحن بــن أيب ليلــى قــال عــن عبــد القــواريري ، ثنــا يــونس بــن أرقــم ، ثنــا يزيــد بــن أيب زيــاد ، 
ّأنــشد بــاهللا مــن مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : اس شــهدت عليــا يف الرحبــة يناشــد النــ ّ

مــن كنـت مــواله فعلـي مـواله ملــا قـدم فــشهد ، قـال عبــد الـرمحن : يقـول يـوم غــدير خـم 
ّ

فقــام : 
ّنشهد أنـا مسعنـا رسـول اهللا صـلى  :اثنا عشر بدريا كأين أنظر إىل أحدهم عليه سراويل ، قالوا 

 أوىل بكـــم بــــاملؤمنني مـــن أنفــــسهم وأزواجــــي ألــــست :ّاهللا عليـــه وســــلم يقـــول يــــوم غـــدير خــــم 
فمـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم وال مـن وااله : قـال . بلى يا رسول اهللا:  قلنا ؟أمهام

  .)1(» وعاد من عاداه 
: بــن عمــر القــواريري قــال عبيــداهللا ين ، قــال حــدثعبــداهللا حــدثنا « : يف مــسند أمحــد و

شـهدت  :زيد بن أيب زياد عـن عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى قـال ثنا ي: حدثنا يونس بن أرقم قال 
ّأنــشد اهللا مــن مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول يــوم : عليــا يف الرحبــة ينــشد النــاس  ّ

من كنت مواله فعلي مواله ملا قام: غدير خم 
ّ

ّفقـام اثنـا عـشر بـدريا كـأين : قال عبد الـرمحن . 
ّا مسعنــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول يــوم غــدير نــشهد أنــ: أنظــر إىل أحــدهم فقــالوا  ّ

: بلــى يــا رســول اهللا قــال : لنــا  فق؟ أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهم وأزواجــي أمهــامألــست. خــم
  يفمن كنت مواله فعل

__________________  
 2الزاهرة  والنجوم 246 / 1 وطبقات املفسرين 315 / 10 وتاريخ ابن كثري 179: وخالصة تذهيب الكمال 

 /282.  
  .347 / 7تاريخ ابن كثري ) 1(
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  .)1(» اللهم وال من وااله ، وعاد من عاداه . مواله

  هترجمت
بـن عمـر بـن ميـسرة اجلـشمي ، مـوالهم املعـروف عبيـداهللا أبـو سـعيد  « : ـ السمعاني 1

.  ..بــالقواريري ، مــن أهــل البـــصرة ، ســكن بغــداد ، وكــان ثقـــة صــدوقا ، مكثــرا مــن احلـــديث
أبــو قدامــة السرخــسي ، وحممــد بــن إســحاق الــصغاين ، وأبــو داود السجــستاين ، : وى عنــه ر

وأبـــو زرعـــة وأبـــو حـــامت الرازيـــان ، وأمحـــد بـــن أيب خيثمـــة ، وأبـــو القاســـم البغـــوي ، وابـــو يعلـــى 
القــواريري : ّوثقــه حيــىي بــن معــني وغــريه ، وقــال أبــو علــي جــزرة احلــافظ .  ..املوصــلي وغــريهم
. ين وأشهر ، وأعلم حبديث البصرة ، وما رأيت أحدا أعلـم حبـديث البـصرة منـهأثبت من الزهرا

  .)2(» .  ..وتويف يف ذي احلجة سنة مخس وثالثني ومأتني
بــن عمــر القــواريري عبيــداهللا : ّويف ذي احلجــة مــات حمــدث البــصرة « :  ـ الــذهبي 2

  .)3(» هو أعلم من رأيت حبديث بلده : احلافظ ، قال صاحل بن حممد 
: ثقـة ، وقـال صـاحل جـزرة : قـال ابـن معـني والعجلـي والنـسائي .  .. «:ابن حجر  ـ 3

  .وهو اثبت من الزهراين وأشهر وأعلم حبديث البصرة: ثقة صدوق ، قال 
وذكـره ابـن حبـان يف .  ..صـدوق: وقـال أبـو حـامت . ثقة كثـري احلـديث: قال ابن سعد 

روى عنــه البخــاري مخــسة ، ومــسلم : زهــرة ويف ال. ثقــة: وقــال مــسلمة بــن قاســم .  ..الثقــات
  .)4(» أربعني 

__________________  
  .199 / 1مسند أمحد ) 1(
  .القواريري ـ األنساب) 2(
  .235حوادث سنة  ـ دول اإلسالم) 3(
  .7 / 40ذيب التهذيب ) 4(
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) 23(  

  هرواية إسحاق بن راهوي
ّإن النـيب صـلى ا: عـن علـي « : قال علي املتقـي اهلنـدي  ّهللا عليـه وسـلم أخـذ بيـده يـوم ّ

اللهـم وال مـن : فـزاد النـاس بعـده : قال . ّأللهم من كنت مواله فعلي مواله: غدير خم فقال 
  .)1(»  ابن راهويه وابن جرير .وااله وعاد من عاداه

  هترجمت
ّإســحاق بــن ابــراهيم بــن خملــد بــن إبــراهيم احلنظلــي ، أبــو يعقــوب  « :ـــ ابــن حبــان  1

ّمـات بنيـسابور ليلـة الـسبت ألربــع . يـروي عـن ابـن عيينـة.  يقـال لـه ابـن راهويـهاملـروزي ، الـذي
عــشرة خلــت مــن شــهر شــعبان ، ســنة مثــان وثالثــني ومــائتني ، وهــو ابــن ســبع وســبعني ، وقــربه 
ّمشهور يزار ، وكـان إسـحاق مـن سـادات أهـل زمانـه فقهـا وعلمـا وحفظـا ونظـرا ، ممـن صـنف 

  .)2(» ّ ، وذب عنها ، وقمع من خالفها ّالكتب ، وفرع الفروع على السنن
.  ..احلـافظ ، صـاحب التـصانيف.  ..وهو اإلمـام ، عـامل املـشرق.  ..«:  ـ الذهبي 2

قال حممد بـن . ال أعلم بالعراق له نظريا ، وما عرب اجلسر مثل إسحاق: وقال أمحد بن حنبل 
حتـاج إىل إسـحاق ، ما أعلم أحدا أخـشى هللا مـن إسـحاق ، ولـو كـان سـفيان حيـا ال: أسلم 

أن : ّأملى علي إسحاق التفـسري عـن ظهـر قلبـه ، وجـاء مـن غـري وجـه : وقال أمحد بن سلمة 
  إسحاق كان حيفظ سبعني ألف

__________________  
  .169 ـ 168 / 13كنز العمال ) 1(
  .115 / 8الثقات ) 2(
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ان بنيـسابور تـويف ليلـة نـصف شـعب. ما رؤي أحد أحفظ من إسـحاق: قال أبو زرعة . حديث
 «)1(.  

ــــ  3 ــــضاـ ــــو العبــــاس ، : عنــــه .  ..« : الــــذهبي أي ــــة شــــيخه ، وأب خ م د ت س ، وبقي
  .)2(» .  ..ّوالسراج

إسـحاق : وقـال االمـام أمحـد .  ..مجع بني احلـديث والفقـه والـورع.  .. «:ـ اليافعي  4
  .)3(» .  ..ومنه مسع البخاري ومسلم والرتمذي.  ..عندنا من أئمة املسلمني

أحـد أئمـة املـسلمني وعلمـاء الـدين ، اجتمـع لـه احلـديث والفقـه .  .. «: ـ السيوطي 5
: وقـال الـذهلي .  ..وعنه اجلماعـة سـوى ابـن ماجـة.  ..، واحلفظ والصدق ، والورع والزهد ،

اجتمـــع يف الرصـــافة أعـــالم أصـــحاب احلـــديث مـــنهم أمحـــد وابـــن معـــني وغريمهـــا ، فكـــان صـــدر 
وقــال ابـــن . إســـحاق إمــام مــن أئمــة املــسلمني :وقــال أمحــد . بالــس إلســحاق وهــو اخلطيــ

ّإذا حـدثك : ّلو كان إسحاق يف التابعني ألقروا له حبفظه وعلمه وفقهـه ، وقـال أمحـد : خزمية 
ّمـــا مسعـــت شـــيئا إال حفظتـــه ، وال : ّأبـــو يعقـــوب أمـــري املـــؤمنني فتمـــسك بـــه ، وقـــال إســـحاق 

  .)4(» .  ..حفظته فنسيته
__________________  

  .238حوادث  ـ العرب) 1(
  .106 / 1الكاشف ) 2(
  .238حوادث  ـ مرآة اجلنان) 3(
  .188: طبقات احلفاظ ) 4(
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) 24(  

  رواية عثمان بن أبي شيبة
ّرسول اهللا صـلى ال قال  ق2وعن ابن عمر « : الوصايب اليمين عبداهللا قال إبراهيم بن 

خرجه أبـو زيـد عثمـان بـن أيب شـيبة يف سـننه ،  أ.ّمن كنت مواله فعلي مواله :ّاهللا عليه وسلم 
  .)1(» وأخرجه ابن أيب عاصم ، وسعيد بن منصور يف سننهما عن سعد بن أيب وقاص 

  هترجمت
عثمــان بــن أيب شــيبة ، أبــو احلــسن العبــسي ، مــوالهم  ـ خ م د ق« :  ـ الــذهبي 1

ه حممـد وأبـو يعلـى خ م د ق وابنـ: وعنه . الكويف ، احلافظ ، عن شريك وجرير وأيب األحوص
  .)2( » 239والبغوي ، مات يف حمرم 

عثمــان بــن حممــد بــن أيب شــيبة ، العبــسي الكــويف احلــافظ وكــان : وفيهــا :  ـ الــذهبي 2
ّأكرب من أخيه أيب بكر ، رحـل وطـوف وصـنف التفـسري واملـسند ، وحـضر جملـسه ثالثـون ألفـا  ّ

  .)3(» ، روى عن شريك وأيب األحوص وخلق 
  .)4(» .  ..احلافظ عثمان بن أيب شيبة: وفيها «  : ـ اليافعي 3

__________________  
  .خمطوط ـ االكتفاء يف فضل األربعة اخللفاء) 1(
  .238العرب حوادث ) 2(
  .239العرب حوادث ) 3(
  .239حوادث  ـ مرآة اجلنان) 4(
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) 25(  

  رواية قتيبة بن سعيد
ابــن أيب عــدي ، عــن عــوف ، عــن أنبأنــا قتيبــة بــن ســعيد ، قــال ثنــا « : قــال النــسائي 

ّقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فحمـد اهللا : قال زيد بن أرقم : ، قال عبداهللا ميمون أيب  ّ
بلـــى :  قـــالوا ؟ّألـــستم تعلمـــون أين أوىل بكـــل مـــؤمن ومؤمنـــة مـــن نفـــسه: وأثـــىن عليـــه ، مث قـــال 

ّقــال صــلى اهللا عليــه وســلم . ّنــشهد ألنــت أوىل بكــل مــؤمن مــن نفــسه فــإين مــن كنــت مــواله : ّ
  .)1(» فهذا مواله ، وأخذ بيد علي 

  هترجمت
ورحـــل إليـــه أئمـــة الـــدنيا مـــن .  ..ّاحملـــدث يف الـــشرق والغـــرب.  .. «: ـ الـــسمعاني 1
البخــاري ومـــسلم وأبــو داود وأبـــو عيــسى وأبـــو عبـــد : ّروى عنـــه األئمــة اخلمـــسة .  ..األمــصار

  .)2(» .  ..الرمحن ، ومن ال حيصى كثرة
هـو آخـر مـن : قال األثرم عن أمحد أنـه ذكـر قتيبـة فـأثىن عليـه وقـال  « :بن حجر  ـ ا2

قـال الربسـاين .  ..صـدوق :ثقـة ، زاد النـسائي : وقال ابن معني والنسائي . مسع من ابن هليعة
وقـــال ابـــن حبـــان يف .  ..ّقتيبــة صـــدوق ، لـــيس أحـــد مـــن الكبـــار إال وقـــد محـــل عنـــه بـــالعراق: 

: وم األربعـــاء مـــستهل شـــعبان ســـنة أربعـــني ، وقـــال مـــسلمة بـــن قاســـم مـــات قتيبـــة يـــ: الثقـــات 
. ال يعـرف لـه تـدليس: وقـال ابـن القطـان الفاسـي  .خراساين ثقـة ، مـات سـنة إحـدى وأربعـني

  روى عنه البخاري: ويف الزهرة 
__________________  

  .95: اخلصائص ) 1(
  .البغالين ـ األنساب) 2(
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  .)1(» سلم ستمائة ومثانية وستني ثالمثائة ومثانية أحاديث ، وم
أبـــو رجـــاء البلخـــي ، عـــن مالـــك والليـــث ، وعنـــه . قتيبـــة بـــن ســـعيد« :  ـ الـــذهبي 3

مـــات عـــن اثنتـــني وتـــسعني ســـنة يف شـــعبان . ّاجلماعـــة ، لكـــن ق بواســـطة ، والفريـــايب والـــسراج
240 « )2(.  

  .)3(» .  ..ثقة ثبت ، من العاشرة.  .. «:ابن حجر  ـ 4

)26(  

  لحمد بن حنبرواية أ
ّبطــــرق متعــــددة ، وقــــد تقــــدم )  مناقــــب علــــي بــــن أيب طالــــب (و ) املــــسند ( رواه يف 

  :بعضها ، وإليك نصوص بعضها 
ن ، حدثين أيب ، ثنا عفان ، ثنا أبو عوانة ، عن املغـرية عـعبداهللا حدثنا « : يف املسند 

نزلنــا مــع رســول اهللا : ع قــال زيــد بــن أرقــم وأنــا أمســ :قــال عبــداهللا بيــدة ، عــن ميمــون أيب أيب ع
ّصــلى اهللا عليــه وســلم بــواد يقــال لــه  : ّوادي خــم ، فــأمر بالــصالة ، فــصالها جــري ، قــال : ّ

ّـ وظلل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثوب على شجرة مسرة من الشمس فخطبنا ّ : ــ فقـال  ّ
فمـــن :  قـــال .بلـــى:  قــالوا ؟ولـــستم تـــشهدون أين أوىل بكــل مـــؤمن مـــن نفـــسهم تعلمـــون أألــست

  .»كنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 
، حــدثين أيب ، ثنــا حممــد بــن جعفــر ، ثنــا شــعبة ، عــن ميمــون عبــداهللا حــدثنا « : فيــه و

  ىاء رجل من أقصقم ، فجكنت عند زيد بن أر: ، قال عبداهللا أيب 
__________________  

  .8 / 359ذيب التهذيب ) 1(
  .397 / 2لكاشف ا) 2(
  .123 / 2تقريب التهذيب ) 3(
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ــــه وســــلم قــــال : الفــــسطاط فــــسأل عــــن ذا فقــــال  ّإن رســــول اهللا صــــلى اهللا علي  أوىل ألــــست: ّ
من كنـت مـواله فعلـي مـواله ، قـال ميمـون فحـدثين : قال . بلى:  قالوا ؟باملؤمنني من أنفسهم

ّأن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــ: بعــض القــوم عــن زيــد  اللهــم وال مــن وااله وعــاد : ال ّ
  .»من عاداه 
حــدثنا زيــد : حــدثنا محــاد بــن ســلمة قــال : حــدثنا عفــان ، قــال « : يف مناقــب علــي و

ّكنـا مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف : بن عدي بن ثابت عن الـرباء بـن عـازب ، قـال  ّ ّ
ّهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم سفر ، فنزلنا بغدير خم ، ونودي فينا الصالة جامعة وكـسح لرسـول ا ّ

ألستم تعلمـون أين أوىل بـاملؤمنني مـن  :ّبني شجرتني ، فصلى الظهر ، وأخذ بيد علي ، فقال 
قـال . بلـى:  قـالوا ؟ّألستم تعلمون أين أوىل بكل مؤمن من نفسه: قال . بلى:  قالوا ؟أنفسهم

ل مـن وااله وعـاد مـن أللهـم مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، أللهـم وا: فأخذ بيـد علـي فقـال : 
ن ّهنيئــا لـــك يــا ابــن أيب طالـــب ، أصــبحت مـــوىل كــل مـــؤم: فلقيـــه عمــر فقـــال : قــال . عــاداه

  .»ومؤمنة 
 عـــن حـــدثنا أبـــو عبيـــدة: حـــدثنا أبـــو عوانـــة عـــن املغـــرية قـــال : حـــدثنا عفـــان ، قـــال « 

ّصـلى اهللا عليـه نزلنـا مـع رسـول اهللا : قال زيد بن أرقم ـ وأنا أمسـع ـ  :، قال عبداهللا ون أيب ميم
فخطبنــا وظلــل لرســول اهللا  :ّوادي خــم ، فــأمر بالــصالة ، فــصلى قــال : ّوســلم بــواد يقــال لــه 

ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم بثـــوب علـــى شـــجرة مـــن الـــشمس فقـــال ّ النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ّ ّ :
مـن : قـال . بلـى:  قـالوا ؟ّولستم تشهدون ، أين أوىل بكل مؤمن من نفـسهلمون ، أولستم تعأ

  .»كنت مواله فعلي مواله ، أللهم وال من وااله وعاد من عاداه 
مجـع : حـدثنا فطـر عـن أيب الطفيـل ، قـال : حدثنا حسني بن حممـد وأبـو نعـيم قـاال « 

ّأنــشد اهللا كــل امــرئ مــسلم مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : علــي النــاس يف الرحبــة ، مث قــال 
وسلم يوم غدير خم ما مسع ملا قام ، فقام

ّ فقـام أنـاس كثـري :  ثالثـون مـن النـاس قـال أبـو نعـيم ّ
:  قــالوا ؟تعلمــون أين أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهمأ: ا حــني أخــذ بيــده ، فقــال للنــاس ، فــشهدو

  من كنت مواله فهذا: قال . نعم يا رسول اهللا
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  .»مواله ، أللهم وال من وااله وعاد من عاداه 
مسعـت أبـا  :ن سـلمة بـن كهيـل ، قـال حـدثنا شـعبة عـ: حدثنا حممد بن جعفر قـال « 

ّالطفيل حيدث عن أيب السرحية أو زيد بن أرقم ـ شعبة الشاك ـ عن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ
وأنـا مسعـت مثـل هـذا عـن بـن : قال سـعيد بـن جبـري . من كنت مواله فعلي مواله: ، أنه قال 

  .»وكتمته : أظنه قال : عباس ، قال 
حــدثنا حــنش بــن احلــارث بــن لقــيط النخعــي ، عــن ربــاح : ل حــدثنا حيــىي بــن آدم قــا« 

: الــسالم عليـــك يــا موالنــا ، قـــال : جـــاء رهــط إىل علــي بالرحبـــة ، فقــالوا : بــن احلــارث قــال 
ّمسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول يـوم :  قالوا ؟وكيف أكون موالكم وأنتم قوم عرب ّ

 ؟ّاتبعـتهم وسـألت مـن هـم. فلمـا مـضوا: بـاح قـال ر. مـن كنـت مـواله فهـذا مـواله: غدير خم 
  .»نصاري ّنفر من األنصار ، فيهم أبو أيوب األ: قالوا 

مسعـت : حدثنا عبد امللك ، عن أيب عبد الرمحن الكندي ، عن زاذان أيب عمر قـال « 
ّمـن شـهد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وهـو يقـول مـا : ّعليا يف الرحبة وهو ينشد الناس  ّ

ّ فقــام ثالثــة عــشر رجــال ، فــشهدوا أــم مسعــوا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول :قــال  ّ :
  .»من كنت مواله فعلي مواله ، أللهم وال من وااله وعاد من عاداه 

ة العــويف قــال حــدث: ل حــدثنا ابــن منــري ، قــا«  أتيــت زيــد ابــن  :ّــنا عبــد امللــك عــن عطي
ديث يف شأن علي يوم غدير خم ، فأنـا أحـب إن ختنا يل حدثين عنك حب: أرقم ، فقلت له 

لــيس عليــك : ق فــيكم مــا فــيكم ، فقلــت لــه إنكــم معــشر أهــل العــرا: أن أمسعــه منــك ، فقــال 
ّنعم كنا باجلحفة ، فخـرج رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ظهـرا ، وهـو آخـذ : مين بأس قال  ّ
قـال . بلـى:  قـالوا ؟ مـن أنفـسهمأيها النـاس ألـستم تعلمـون أين أوىل بـاملؤمنني: بيد علي فقال 

ّهـل قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : فقلـت لـه : قال . من كنت مواله فعلي مواله:  ّ :
  .»إمنا أخربك ما مسعت  : قال ؟أللهم وال من وااله وعاد من عاداه
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مسعـت سـعيد : حـدثنا شـعبة عـن أيب إسـحاق قـال : حدثنا حممد بن جعفر ، قال  « 
ّنــشد علــي النــاس ، فقــام مخــسة أو ســتة مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه : بــن وهــب قــال 

ّدوا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ّوسلم ، فشه ّ   .»من كنت مواله فعلي مواله : ّ
حـدثنا شـعبة عـن أيب إسـحاق مسعـت عمـر ، وزاد فيـه : جعفـر قـال مد بن حدثنا حم« 

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق : أللهم وال من وااله وعاد مـن عـاداه ، وانـصر مـن : ال ّ
  .»ض من أبغضه نصره ، وأحب من أحبه ، وأبغ

بـــن حــدثنا ابــن أيب غنيــة عـــن احلكــم عــن ســعيد ا: حــدثنا الفــضل بــن دكــني ، قـــال « 
ّغــزوت مــع علــي الــيمن ، فرأيــت منــه جفــوة ، فلمــا  : عــن ابــن عبــاس عــن بريــدة ، قــال جبــري

ا فتنقــصته ، فرأيــت وجــه رســول اهللا قــدمت علــى رســول اهللا صــ ّلى اهللا عليــه وســلم ذكــرت علي ّــ ّ ّ
ّيه وسلم يتغري فقال ّصلى اهللا عل بلـى يـا :  قلـت ؟ أوىل باملؤمنني من أنفـسهمألستيا بريدة : ّ

  .»من كنت مواله فعلي مواله : رسول اهللا ، فقال 

  هترجمت
أنه وثقتــه وجاللتــه عنــد وأمحــد بــن حنبــل غــين عــن التعريــف والرتمجــة ، ألن شــ.  ..هــذا

بـذكر بعـض مــصادر ) حـديث النـور ( أهـل الـسنة أشـهر مـن أن يـذكر ، وقـد اكتفينــا يف قـسم 
  .ترمجته ، فلرياجع

)27(  

  رواية هارون بن عبد اهللا
  حدثنا: البغدادي احلمال ، قال عبداهللا أخربين هارون بن « : لنسائي قال ا
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: وأخربنــا أبــو داود قـــال . ة عــن أيب الطفيــلحــدثنا فطــر بـــن خليفــ: مــصعب بــن املقــدام قــال 
مجــع : حــدثنا فطــر عــن أيب الطفيــل عــامر بــن واثلــة ، قــال : حــدثنا حممــد بــن ســليمان ، قــال 

ّأنــشد بــاهللا كــل امــرئ مســع مــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : علــي النــاس يف الرحبــة فقــال  ّ ّ
فسهم ، وهو قائم ، مث أخـذ بيـد علـي ألستم تعلمون أين أوىل باملؤمنني من أن: قال يوم غدير 

: قـال أبـو الطفيـل . هـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداهألل. من كنت مواله فعلي مـواله: فقال 
 أنــا مسعتــه !!مــا تــشك: فخرجــت ويف نفــسي منــه شــيء ، فلقيــت زيــد بــن أرقــم وأخربتــه فقــال 

ّمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   .)1(» اللفظ أليب داود  و.ّ

  هتترجم
بـن مـروان البغـدادي ، أبـو موسـى البـزاز ، احلـافظ عبداهللا هارون بن  « : ـ ابن حجر 1

قال إبراهيم احلريب صـدوق ، لـو كـان الكـذب حـالال تركـه .  ..4عنه م .  ..املعروف باحلمال
  .)2(» .  ..وقال النسائي ثقة. ّتنزها

  .)3( » 243مات .  ..ثقة.  ..4م « :  ـ الذهبي 2
ابنه موسى ومسلم بن احلجاج وإبراهيم احلريب وأبـو : روى عنه .  .. «:ي السمعان ـ 3

  .)4(» .  ..عبد الرمحن النسائي وأبو زرعة وأبو حامت الرازيان
__________________  

  .100/ خصائص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ) 1(
  .11 / 8ذيب التهذيب ) 2(
  .214 / 3الكاشف ) 3(
  .الاحلم ـ األنساب) 4(
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) 28(  

  رواية محمد بن بشار
حدثنا حممد بن بشار ، نا حممد بن جعفر ، نا شعبة عـن سـلمة بـن « : قال الرتمذي 

ّمسعت أبا الطفيل حيدث عن أيب سرحية أو زيد بن أرقـم ـ شـك شـعبة ـ عـن النـيب : كهيل قال 
ّصلى اهللا عليـه وسـلم قـال  .  غريـبهـذا حـديث حـسن] و . [ مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله: ّ

ّعــن زيــد بــن أرقــم عــن النــيب صــلى اهللا عليــه عبــداهللا وروى شــعبة هــذا احلــديث عــن ميمــون أيب 
ّحذيفة بن أسيد صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم : وابو سرحية هو . ّوسلم حنوه ّ)1(.  

  هترجمت
 ، بنـدار ، ثقـة ، أبـوبكرحممد بن بشار بن عثمان العبـدي البـصري  ـ ع « :ابن حجر 

  .)2(»  وله بضع ومثانون سنة 52شرة ، مات سنة من العا

)29(  

  ىرواية محمد بن المثن
ثنـــا شـــعبة عــــن أيب ] ثنـــا حممـــد قـــال [ أنبأنـــا حممـــد بـــن املثـــىن قــــال « : قـــال النـــسائي 

  بقام مخسة أو ستة من أصحا :سعيد بن وهب قال ] حدثين [ ل مسعت سحاق قاإ
__________________  

  .297 / 5صحيح الرتمذي ) 1(
 280 وخالصـة تـذهيب الكمـال 511 / 2تـذكرة احلفـاظ : وتوجد ترمجتـه يف . 147 / 2تقريب التهذيب ) 2(

  .222:  وطبقات احلفاظ 3 / 2 والعرب 2/ 
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ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم فشهدوا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال  ّ ّ مـن كنـت مـواله : ّ
  .)1(» فعلي مواله 

  هترجمت
ــ الــسمعاني  1 وأبــو موســى حممــد بــن املثــىن العنــزي ، مــن أهــل البــصرة يــروي عــن  « :ـ

  .)2(» روى عنه البخاري والناس . غندر
ثقــة ورع ، مــات .  ..حممـد بــن املثـىن أبــو موسـى العنــزي احلـافظ ـ ع« :  ـ الـذهبي 2

252 « )3(.  
  .)4(» .  ..ثقة ثبت ، من العاشرة.  .. ـع « :ابن حجر  ـ 3

)30(  

  ن عرفةرواية الحسن ب
وقـــال احلـــسن بـــن عرفـــة العبـــدي ، ثنـــا حممـــد بـــن حـــازم أبـــو معاويـــة « : قـــال ابـــن كثـــري 

اص ّ أيب وقـالضرير ، عن موسى بن مسلم الشيباين ، عن عبد الرمحن بن سـابط عـن سـعد بـن
ا ، فقــال ســعد  :قــال  ّــقــدم معاويــة يف بعــض حجاتــه ، فــدخل عليــه ســعد فــذكروا علي مسعــت : ّ

ّعليــه وســلم يقــول لــه ثــالث خــصال ، لــئن يكــون يل واحــدة مــنهن أحــب ّرســول اهللا صــلى اهللا  ّ
ألعطـني : من كنت مواله فعلـي مـواله ، ومسعتـه يقـول  : الدنيا وما فيها ، مسعته يقول إيل من

ّأنت مين مبنزلة هارون مـن موسـى إال أنـه ال نـيب : ّالراية رجال حيب اهللا ورسوله ، ومسعته يقول 
  .بعدي

__________________  
  .96: اخلصائص ) 1(
  .العنزي ـ األنساب) 2(
  .93 / 3الكاشف ) 3(
  .204 / 2تقريب التهذيب ) 4(
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  .)1(» إسناده حسن ومل خيرجوه 

  هترجمت
احلسن بن عرفة بن يزيد العبدي ، أبـو علـي البغـدادي ،  ـ ت س ق « : ـ ابن حجر 1

  .)2(»  وقد جاوز املائة 257صدوق ، من العاشرة ، مات سنة 
ثقـة ، وقـال ابـن أيب : بن أمحد عن حيىي بن معني عبداهللا قال  « :ابن حجر أيضا  ـ 2

ال بأس : هو صدوق ، وقال النسائي : مسعت منه مع أيب ، وهو صدوق ، وقال أيب : حامت 
ال بأس به ، وذكره ابن حبان يف الثقات ، وذكره ابن علي احليـاين يف : به ، وقال الدار قطين 

أنـــا عنـــه غـــري : وقـــال مـــسلمة بـــن قاســـم . روى عنـــه يف كتـــاب الزهـــد:  ، قـــال شـــيوخ أيب داود
  .)3(» واحد ، وكان ثقة 

)31(  

  يرواية محمد بن يحيى النيسابوري الذهل
النيــسابوري وأمحــد بــن عثمــان بــن عبــداهللا مــد بــن حيــىي بــن نبأنــا حمأ« : قــال النــسائي 

قـال ] االيـامي [ ّ بن أيوب عـن طلحـة أخربنا هاين: بن موسى قال عبيداهللا ثنا : حكيم قاال 
ّ ـ وهـو ينـشد يف الرحبـة ـ مـن مسـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه يـاثنا عمرية بن سعد أنـه مسـع عل :

  .)4(» فشهدوا ] ستة نفر [  فقام بضعة عشر ؟ّمن كنت مواله فعلي مواله: ّوسلم يقول 
__________________  

  .340 / 7تاريخ ابن كثري ) 1(
  .168 / 1 التهذيب تقريب) 2(
  . باختصار2 / 293ذيب التهذيب ) 3(
  .96 ـ 95اخلصائص ) 4(
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  هترجمت
بـن خالـد بــن فـارس الـذهلي ، أبــو عبـداهللا حممــد بـن حيـىي بــن ــ  4 خ« :  ـ الـذهبي 1
خ : وعنــــه . ابــــن مهــــدي وعبــــد الــــرزاق وأمحــــد وإســــحاق: عــــن . النيــــسابوري احلــــافظعبــــداهللا 

وأبـو عوانـة ، وأبـو علـي امليـداين ، وال يكـاد البخـاري يفـصح بامسـه ملـا واألربعة ، وابـن خزميـة ، 
وقـال أبـو . ثنا حممد بن حيـىي وكـان أمـري املـؤمنني يف احلـديث: وقع بينهما ، قال ابن أيب داود 

  .)1( » 86 وله 258هو إمام أهل زمانه تويف : حامت 
  .)2(» ثقة حافظ جليل  « :ابن حجر  ـ 2

)32(  

   يوسف ابن الشاعررواية حجاج بن
حــدثين نعــيم بــن . حــدثنا شــبابة قــال: حــدثين حجــاج بــن الــشاعر قــال « : يف املــسند 

ّحدثين أبو مرمي ورجل من جلسائه عن علي أن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال : حكيم قال  ّ
وال مـن وااله وعـاد مـن : فزاد الناس بعد : قال . من كنت مواله فعلي مواله: يوم غدير خم 

  .)3(» داه عا

  هترجمت
  وهو ثقة. كتبت عنه: قال ابن أيب حامت . وكان ثقة حافظا « : ـ السمعاني 1

__________________  
  .107 / 3الكاشف ) 1(
  .217 / 2تقريب التهذيب ) 2(
  .152 / 1مسند أمحد ) 3(
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وســــئل أبــــو داود .  ..صــــدوق: مــــن احلفــــاظ ، ممــــن حيــــسن احلــــديث ، وســــئل أيب عنــــه فقــــال 
ّأميا أحــب إليــك الرمــادي أو حجــاج بــن الــشاعر: تاين السجـس ّ ــ ّحجــاج خــري مــن مائــة :  قــال ؟ّ

  .)1(» حجاج بن يوسف يقال له ابن الشاعر بغدادي ثقة : وقال النسائي . مثل الرمادي
  .)2( » 259ثقة حافظ ، من احلادية عشرة ، مات سنة  « :ابن حجر  ـ 2

)33(  

  هسمويعبداهللا رواية إسماعيل بن 
وألمحد يف رواية أخرى ، وال بـن حبـان واحلـاكم واحلـافظ أيب بـشر « :  البدخشاين قال

ضــي اهللا بريــدة رالعبــدي االصــبهاين املــشهور بــسمويه عــن ابــن عبــاس عــن عبــداهللا إمساعيــل بــن 
  .)3(»  من كنت مواله فعلي مواله ؟ أوىل باملؤمنني من أنفسهمألستيا بريدة  :عنهما بلفظ 
  . من كنت مواله فعلي مواله؟ أوىل باملؤمننيألستا بريدة ي« :  املتقي وقال

  .)4(»  ص عن ابن عباس عن بريدة  حم طب ومسويه ك

  هترجمت
  .)5(» مسعنا منه ، وهو ثقة صدوق : قال ابن أيب حامت  « : ـ السمعاني 1
  قال أبو.  ..احلافظعبداهللا وفيها تويف إمساعيل بن « :  ـ الذهبي 2

__________________  
  .الشاعر ـ األنساب) 1(
  .154 / 1تقريب التهذيب ) 2(
  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 3(
  .609 / 11كنز العمال ) 4(
  .السموي ـ األنساب) 5(
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  .)1(» كان حافظا متقنا يذاكر باحلديث : الشيخ 
ّكـــان مـــن احلفـــاظ والفقهـــاء ، .  ..ّمسويـــه احلـــافظ املـــتقن الطـــواف« :  ـ الـــسيوطي 3

ّمن تأمل فوائده املروية علم اعتنائه ذا الشأن ، قال ابـن أيب .  يذاكر باحلديثحافظا متقنا ، ّ
  .)2( » 267مات سنة . ثقة صدوق: حامت 

)34(  

  يرواية الحسن بن علي بن عفان العامر
بـن كيـسان املـديين ، عبـداهللا ثنا أمحد بن إبـراهيم بـن : وقال الطرباين « : قال ابن كثري 

 ثنــا إمساعيــل بــن عمــرو البجلــي ، ثنــا مــسعر عــن طلحــة ابــن مــصرف ، ســنة تــسعني ومــائتني ،
ّشهدت عليا على املنـرب يناشـد أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : عن عمرية بن سعد قال  ّ

ّمــن مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــوم غــدير خــم : ّوســلم  ّإال قــام ] يقــول مــا قــال [ ّ
و هريــرة وأبــو ســعيد وأنــس بــن مالــك ، فــشهدوا أــم أبــ: فقــام اثنــا عــشر رجــال مــنهم . فــشهد

ّسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول مسعوا ر من كنت مواله فعلي مواله اللهـم وال مـن وااله : ّ
  .وعاد من عاداه

أبو العباس ابن عقدة ، احلافظ الشيعي ، عن احلسن بن علي بـن عفـان العـامري ورواه 
عمـــرو ابـــن مـــر وســـعيد بـــن ] أيب إســـحاق عـــن  [ بـــن موســـى ، عـــن فطـــر عـــنعبيـــداهللا ، عـــن 
ا يقـول يف الرحبـة ، فـذكر حنــوه ، فقـام ثالثـة عــشر : وعـن زيـد بــن يثيـع قـالوا . وهـب ّــمسعنـا علي

ّرجال فشهدوا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال  مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، أللهـم : ّ
مـــن أبغـــضه ، وانـــصر مـــن نـــصره وال مـــن وااله وعـــاد مـــن عـــاداه ، وأحـــب مـــن أحبـــه وأبغـــض 

  .واخذل من خذله
__________________  

  .267حوادث  ـ العرب) 1(
  .243طبقات احلفاظ ) 2(
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  .)1(» ّيا أبا بكر أي أشياخ هم : قال أبو إسحاق حني فرغ من هذا احلديث 

  هترجمت
  .)2(» صدوق  :قال أبو حامت .  ..عفان] علي بن [ حسن بن  ـ ق« :  ـ الذهبي 1
ــ  2 وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات وقــال . صــدوق: قــال ابــن أيب حــامت  « :ابــن حجــر ـ

ـــدارقطين  ـــه ابـــن : وقـــال مـــسلمة بـــن قاســـم . احلـــسن وأخـــوه ثقتـــان: ّال كـــويف ثقـــة ، حـــدثنا عن
  .)3(» األعرايب 

)35(  

  يرواية ابن ماجة القزوين
د بـن سـلمة ، حدثنا علي بن حممد ، ثنا أبـو احلـسني ، أخـربين محـا« : قال ابن ماجة 

أقبلنا : قال  ] 2[ ّعن علي بن زيد بن جدعان ، عن عدي بن ثابت ، عن الرباء بن عازب 
ّمـــع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف حجتـــه الـــيت حـــج ، فنـــزل يف بعـــض الطريـــق ، فـــأمر  ّ ّ

:  قــالوا ؟ أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهمألــست: فقــال  ] 2[ الــصالة جامعــة ، فأخــذ بيــد علــي 
فهذا ويل من أنا مواله ، : لى ، قال ب:  قالوا ؟ّ أوىل بكل مؤمن من نفسهألست:  قال بلى ،

  .)4(» أللهم وال من وااله وعاد من عاداه 
__________________  

  .348 / 7تاريخ ابن كثري ) 1(
  .224 / 1الكاشف ) 2(
  . باختصار2 / 301ذيب التهذيب ) 3(
  .43 / 1السنن ) 4(
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  هترجمت
ّاحلــافظ الكبــري ، حممــد بــن يزيــد بــن ماجــة القــزويين ، صــاحب الــسنن  « :فعي ـــ اليــا 1

ّـوالتاريخ ، كان إماما يف احلديث ، عارفا بعلومه ومجيع مـا يتعلق بـه ، وكتابـه يف احلـديث أحـد 
هكــذا قــال الــذهيب ، وهــو مــذهب : ّالكتــب الــستة الــيت هــي أصــول احلــديث وأمهاتــه ، قلــت 

  .)1(» .  ..ّبعض احملدثني
ّصــاحب الــسنن ، أحــد األئمــة ، حــافظ ، صــنف الــسنن والتفــسري  « :ـــ ابــن حجــر  2 ّ

  .)2(» وله أربع وستون ] ومائتني [ والتاريخ ، مات سنة ثالث وسبعني 
ّثقــة كبــري ، متفــق عليــه ، حمــتج بــه ، لــه معرفــة : قــال اخلليلــي .  ..«:  ـ الــسيوطي 3 ّ

» .  ..والتــاريخ ، وكــان عارفــا ــذا الــشأنّباحلــديث وحفــظ ، ومــصنفات يف الــسنن والتفــسري 
)3(.  

)36(  

  يرواية البالذر
ّوأمـــا روايـــة أمحـــد بــــن حيـــىي الـــبالذري ، فـــسيأيت نــــصها ، مـــع ترمجتـــه ، يف قـــسم داللــــة  ّ

  .حديث الغدير ، إن شاء اهللا تعاىل
__________________  

  .273حوادث سنه  ـ مرآة اجلنان) 1(
  .220 / 2تقريب التهذيب ) 2(
  .278طبقات احلفاظ ) 3(
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) 37(  

  رواية ابن قتيبة
بـرد ، قـدم : ّــ وذكـروا أن رجـال مـن مهـدان يقـال لـه  : 2وقوع عمـرو يف علـي « : قال 

يــا عمــرو إن أشــياخنا مسعــوا رســول اهللا : علــى معاويــة ، فــسمع عمــرا يقــع يف علــي ، فقــال لــه 
ّصلى اهللا عليه وسلم يقول   فقـال عمـرو ؟ذلـك أم باطـلمن كنت مواله فعلي مواله ، فحـق : ّ

ّه لــيس أحــد مــن صــحابة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم لــه مناقــب إنــ: حــق ، وأنــا أزيــدك :  ّ
. إنـه أفـسدها بـأمره يف عثمـان] يـا ابـن أخـي : [ ففزع الفـىت ، فقـال عمـرو . مثل مناقب علي

 قـال ؟ناس عليهافهل بايعه ال: ال ولكنه آوى ومنع ، قال : قال  ؟هل أمر أو قتل: فقال برد 
ّاامي إياه يف عثمان:  قال ؟عتهفما أخرجك من بي: قال . نعم:  وأنـت أيـضا قـد : قـال لـه . ّ

ّـإنا أتينـا  :صدقت ، فيها خرجـت إىل فلـسطني ، فرجـع الفـىت إىل قومـه فقـال : ّامت ، قال 
ّقوما أخذنا احلجة عليهم من أفواههم ، علي على احلق فاتبعوه  ّ ّ «)1(.  

  هترجمت
  .أما ترمجته فستأيت إن شاء اهللا تعاىل

ـــه ، فإنـــه مـــن مـــصنفاته املعروفـــة ) اإلمامـــة والـــسياسة ( ّوامـــا اعتبـــار كتابـــه  ّفـــال ريـــب في ّ
وعمـر ) كتـاب ألـف بـاء ( املعتمد عليها لدى القوم ، وقد نقلـوا عنـه يف كتـبهم ، كـالبلوي يف 

  . ..)إحتاف الورى بأخبار أم القرى ( بن فهد املكي يف 
__________________  
  .109 / 1االمامة والسياسة ) 1(
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) 38(  

  يرواية أبي عيسى الترمذ
  .علم روايته للحديث مما تقدم يف رواية حممد بن بشار

ت ن  .عــن بريــدة.  حــم عــن الــرباء.مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله« :  الــسيوطي وقــال
  .)1(» والضياء عن زيد بن أرقم 

  هترجمت
ّأبو عيسى الرتمذي ، احلافظ الضرير أحد األئمة .  ..ن عيسىحممد ب« :  ـ الذهبي 1

صانيف البخـــاري عبـــداهللا وقـــد مســـع منـــه أبـــو .  ..ّـــاألعـــالم ، وصـــاحب اجلـــامع وغـــريه مـــن الت
ّكان ممن مجع وصنف ، وحفـظ وذاكـر ، وقـال جعفـر بـن : ّقال ابن حبان يف الثقات . شيخه ّ

ذ ، ليلــة االثنــني لــثالث عــشر مــضت مــن مــات أبــو عيــسى بالرتمــ: حممــد املــستغفري احلــافظ 
  .)2(» رجب ، سنة تسع وسبعني ومأتني 

ــ  2 ــافعي ـ  ّــأحــد األئمة املقتــدى ــم يف علــم احلــديث.  ..وفيهــا اإلمــام احلــافظ « :الي
.. . «)3(.  

__________________  
  .181 / 2اجلامع الصغري ) 1(
  .خمطوط ـ تذهيب التهذيب) 2(
 387 / 9 وــذيب التهــذيب 633 / 2تــذكرة احلفــاظ : ومــن مــصادر ترمجتــه . 279مــرآة اجلنــان حــوادث ) 3(

 والعـــرب حـــوادث ســـنة 174 / 2 وشـــذرات الـــذهب 88 / 3 والنجـــوم الزاهـــرة 203: خالصـــة تـــذهيب الكمـــال 
279.  
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) 39(  

  مرواية ابن أبي عاص
  :حيث قال ) ّكتاب السنة ( يث يف أخرج احلد

  .باب من كنت مواله فعلي مواله« 
 بن أيب شيبة ، ثنا أبو معاوية ووكيع عن األعمش ، عن سعد بن عبيدة عـن أبوبكرا ثن

  .من كنت مواله فعلي مواله :ّ وسلم  عليهّأبن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا
 بـــن أيب شـــيبة ، حـــدثنا شـــريك عـــن حـــنش بـــن احلـــارث عـــن ريـــاح ابـــن أبـــوبكرحـــدثنا 

ّل قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم احلارث عن أيب أيوب األنـصاري قـا مـن كنـت مـواله : ّ
  .فعلي مواله

شيط ، عـن مجيـل يـل بـن نـبـن موسـى ، ثنـا إمساععبيـداهللا حدثنا حممـد بـن عـوف ، ثنـا 
ّمسعـت رسـول اهللا صـلى : بن عمر ، عن ابـن عمـر قـال عبداهللا بن عمارة الواليب عن سامل بن 

  .همن كنت مواله فعلي موال: ي ـ فقال ـ وهو آخذ بيد عل ّاهللا عليه وسلم يقول
ّحــدثنا أمحــد بــن عبــده ، حــدثنا حــسني بــن حــسن ، ثنــا رفاعــة بــن إيــاس الــضيب ، عــن 

ّأنـــشدك بـــاهللا أمسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه :  قـــال لطلحـــة 2إن عليـــا  :ّجـــده أبيـــه عـــن 
  .نعم : قال ؟من كنت مواله فعلي مواله: ّوسلم يقول 

بــن داود ، ثنــا عبــد الواحــد بــن أميــن ، عــن أبيــه ، عــن عبــداهللا نــا ثنــا حممــد بــن حيــىي ، ث
ا قــدم نــزل بــذي طــوى ، فجــاء ســعد فأقعــده علــى ســريره : ّجــده قــال  ذكــر بريــدة أن معاويــة مل

ـ ّـ
ّفقال سعد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    همن كنت موال: ّ
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  .فعلي مواله
لمة بن الفضل ، عـن سـليمان ، عـن ثنا حممد بن أيب غالب ، ثنا علي بن حبر ، ثنا س

ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : مسعــت حبــشي بــن جنــادة قــال : أيب إســحاق قــال  ّ
  .من كنت مواله فعلي مواله: يقول 

الغـيالين ، ثنـا أبـو عـامر ، ثنـا كثـري بـن زيـد ، عـن حممـد بـن عبيداهللا حدثنا سليمان بن 
ّنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـام أن ال: عمر بن علي ، عن أبيه ، عن علـي   ـ حبفـرة الـشجرة خبـمّ

: بلـى ، قـال :  قـالوا ؟ّأيها الناس ، ألستم تشهدون أن اهللا ربكـم: وهو آخذ بيد علي ـ فقال 
بلـــــى ، وأن اهللا ورســـــوله :  قـــــالوا ؟ألـــــستم تـــــشهدون أن اهللا ورســـــوله أوىل بكـــــم مـــــن أنفـــــسكم

  .ّن هذا موالهفمن كنت مواله فإ: بلى ، قال :  قالوا ؟موالكم
، عن أبيه زيـد عبداهللا ثنا نصر بن علي ، ثنا عبد العلي ، عن عوف ، عن ميمون أيب 

ّ صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللابن أرقم قال قال    .من كنت مواله فعلي مواله :ّ
ثنا هدبة بن خالد ، ثنا محاد بن سـلمة ، عـن علـي بـن زيـد وأيب هـارون عـن عـدي بـن 

ّال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي ثابت ، عن الرباء ق هذا مـوىل مـن أنـا مـواله أو : ّ
  .ويل من أنا مواله

 دكــني ، عــن كامــل أيب العــالء ، عــن حبيــب بــن أيب ثابــت لفــضل بــن ، ثنــا اأبــوبكرثنــا 
ّعن زيد بن أرقم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال    .من كنت مواله فعلي مواله :ّ

نا حيىي بن محاد ، عن أيب عوانـة ، عـن سـليمان ، عـن حبيـب بـن حدثنا أبو موسى ، ث
ّ صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللاأيب ثابت ، عن أيب الطفيل ، عن زيد بن أرقم قال قال  من  :ّ

  .كنت مواله فعلي مواله
يعـــين  ـ حـــدثنا أبـــو موســـى ، حـــدثنا حيـــىي بـــن محـــاد ، عـــن أيب عوانـــة ، عـــن ســـليمان

ّأيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عن عطية ، عن  ـ األعمش   .مثل ذلك: ّ
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يب الطفيـل عـن طـر عـن أحدثنا أبو مسعود الرازي ، ثنا عبد الـرمحن بـن مـصعب ، ثنـا ف
ّعلــي قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  :  قــالوا ؟ أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهمألــست :ّ

ّفمن كنت وليه فهذا وليه: قال . نعم ّ.  
 مــسعود ، ثنــا عبــد الــرمحن بــن مــصعب ، عــن فطــر ، عــن أيب الطفيــل ، عــن حــدثنا أبــو

ّزيد بن أرقم ، عن النيب صلى اهللا عليه وسل   .من كنت مواله فعلي مواله :م قال ّ
حدثنا أبو مسعود ، ثنا عاصـم بـن مهجـع ، ثنـا يـونس بـن أرقـم ، عـن األعمـش ، عـن 

: ّيـــه وســـلم ّرســـول اهللا صـــلى اهللا علخـــرج علينـــا : أيب ليلـــى احلـــضرمي عـــن زيـــد بـــن أرقـــم قـــال 
  .من كنت مواله فعلي مواله: فقال . بلى:  قالوا ؟ أوىل بكم من أنفسكمألست

بن موسى ، عـن فطـر بـن خليفـة ، عـن أيب إسـحاق ، عبيداهللا أبو مسعود ، ثنا حدثنا 
ّ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 2عن زيد بن يثيع ، عن علي    .همن كنت مواله فعلي موال: ّ

، عــن أيب عبيـداهللا ثنـا أبــو مـسعود ، ثنــا عمـرو بــن عـون ، عــن خالـد ، عــن احلـسن بــن 
ّ صلى اهللا عليه وسلم قال ن النيبالضحى عن زيد بن أرقم ع   .من كنت مواله فعلي مواله :ّ

ّثنا عمار بن خالد ، ثنا إسحاق األزرق ، ثنا عبد امللك بن أيب سليمان ، حـدثين أبـو 
أنـــشد اهللا امـــرأ مســـع  :ّشـــهدت عليـــا بالرحبـــة فقـــال :  ، ثنـــا زاذان ، قـــال عبــد الـــرحيم الكنـــدي

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم غدير خم فقال    .من كنت مواله فعلي مواله: ّ
، ثنـا أيب عـن األجلـح ، عـن طلحـة بـن مـصرف قـال عبـداهللا حدثنا حممد بن خالد بـن 

 ناشــد النــاس علــى 2مسعــت عليــا :  يقــول مسعــت املهــاجر بــن عمــرية أو عمــرية بــن املهــاجر: 
ّاملنرب من مسع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول  فقـام اثنـا . مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله: ّ

  مسعنا رسول اهللا: عشر رجال فقالوا 
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ّصلى اهللا عليه وسلم يقوله ّ.  
علـي قـام : ّثنا حممد بن خالد ، ثنا شريك ، عن أيب إسـحاق ، عـن زيـد بـن يثيـع قـال 

ّأنــشد اهللا رجــال وال أنــشد إال أصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم مســع : قــال علــى املنــرب ف ّ ّ ّ
ّالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول يــوم غــدير خــم فقــام ســتة مــن هــذا اجلانــب وســتة مــن هــذا . ّ

ّنشهد أنا مسعنـا مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول : اجلانب فقالوا  مـن كنـت مـواله : ّ
  .ي موالهفعل

أمسعــت مــن زيــد بــن : قلــت أليب إســحاق : حــدثنا حممــد بــن خالــد ، ثنــا شــريك قــال 
  .من كنت مواله: يريد . نعم:  قال ؟أرقم هذا

بـــن شـــريك ، عـــن عبـــداهللا ثنـــا أبـــو مـــسعود ، ثنـــا علـــي بـــن قـــادم ، ثنـــا إســـرائيل ، عـــن 
ت مـن كنـ: ّ وسـلم ّاحلارث بن مالك ، عن سعد بن أيب وقاص قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه

  .593 ـ 590» مواله فعلي مواله 
مسعــت عليـــا يف الرحبــة ، وهــو ينـــشد : عـــن زاذان أيب عمــر قــال « : قــال علــي املتقــي 

ّمــن شــهد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــوم غــدير خــم وهــو يقــول مــا قــال: النــاس  فقــام . ّ
ّثالثة عـشر رجـال فـشهدوا أم مسعـوا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـ : ير خـم يقـول ّه وسـلم يـوم غـدّـ

  .)1(» ّوابن أيب عاصم يف السنة .  حم.من كنت مواله فعلي مواله

  هترجمت
ّـ أمحـد بـن عمـرو بـن أيب عاصـم الـضحاك ابـن خملد ، أبـوبكر اإلمام  ..«:  ـ الذهبي 1 ّ

وكــــان إمامــــا فقيهــــا  . ..ّالـــشيباين البــــصري ، احلــــافظ قاضــــي أصــــبهان ، وصــــاحب املــــصنفات
  .)2(»  صاحلا ورعا ، كبري القدر صاحب مناقب ّظاهريا ،
  وقال ابن.  ..ابن أيب عاصم احلافظ الكبري اإلمام« :  ـ السيوطي 2

__________________  
  .170 / 13كنز العمال ) 1(
  .287العرب حوادث سنة ) 2(
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ّكـــان مـــن حفـــاظ احلـــديث والفقـــه ، ظـــاهري املـــذهب: األعـــرايب  مـــات يف ربيـــع اآلخـــر ســـنة . ّ
287 « )1(.  

)40(  

  يرواية زكريا بن يحيى السجز
حـــدثنا  :ل  علـــي قـــاحـــدثنا نـــصر بـــن: أخـــربين زكريـــا بـــن حيـــىي قـــال « : قـــال النـــسائي 

ّقـال رسـول اهللا صـلى اهللا : بن داود عن عبد الواحد بن أمين ، عن أبيـه أن سـعدا قـال عبداهللا 
  .)2(» من كنت مواله فعلي مواله : ّعليه وسلم 

  هترجمت
ّزكريا بن حيىي الـسجزي احلـافظ ، أبـو عبـد الـرمحن خيـاط الـسنة ،  ـ س« : هبي  ـ الذ1 ّ

  .)3( » 289 ، ومات 195ولد . عن شيبان وقتيبة ، وعنه رفيقه س والطرباين ، ثقة
 حــافظ ثقــة :وقــال عبــد الغـين بــن ســعيد . ثقــة: قــال النـسائي .  .. «:ابــن حجــر  ـ 2

.. . «)4(.  
__________________  

  .280ات احلفاظ طبق) 1(
  .95: اخلصائص ) 2(
  .324 / 1الكاشف ) 3(
  .3 / 334ذيب التهذيب ) 4(
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) 41(  

  بن أحمدعبداهللا رواية 
حـــدثنا العبـــاس بـــن الفـــضل األســـقاطي ، ثنـــا احلـــسني بـــن علـــي ، ثنـــا « : عبـــداهللا قـــال 

 عمــران بــن أبــان ، حــدثين مالــك بــن احلــسني بــن مالــك بــن احلــويرث ، حــدثين أيب عــن جــدي
ّى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املنرب فقال رق: قال    .)1(» من كنت مواله فعلي مواله : ّ

النـاس ّشهدت عليا يف الرحبـة ينـشد  :عبد الرمحن بن أيب ليلى ، قال « : ي  املتقوقال
ّ أنـشد اهللا مــن مســع رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وســلم يقــول يــوم غـدير خــم : مــن كنــت مــواله  :ّ

ملا. هفعلي موال
ّ

ّنشهد أنا مسعنـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : ّفشهد اثنا عشر بدريا فقالوا .  قام ّ
.  فقلنـا بلـى؟ أوىل باملؤمنني مـن أنفـسهم وأزواجـي أمهـامألست: ّوسلم يقول يوم غدير خم 

 عـم ع وابـن جريـر .فمن كنت مواله فعلي مواله ، أللهم وال من وااله وعاد مـن عـاداه: قال 
  .)2( »خط ص 

ثنا القواريري ، ثنا : بن أمحد يف مسند أبيه عبداهللا وقال أبو يعلى و« : وقال ابن كثري 
» .  ..شــهدت: يــونس بــن أرقــم ، ثنــا يزيــد بــن أيب زيــاد ، عــن عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى قــال 

)3(.  
ّحـدثنا محـاد ، : حدثنا حجاج ، قال « : بن أمحد يف فضائل علي ألبيه عبداهللا  وقال

أقبلنـا مـع النـيب : علي بن زيـد ، عـن عـدي بـن ثابـت ، عـن الـرباء ـ وهـو ابـن عـازب ـ قـال عن 
ّصلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع ، حىت كنا بغدير خم فنود   يّ

__________________  
  .)غري املوجودة يف املسند عبداهللا هذا احلديث من زوائد ( زوائد مسند أمحد بن حنبل ) 1(
  .171 / 13 كنز العمال) 2(
  .347 / 7تاريخ ابن كثري ) 3(
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ّفينا الصالة جامعة ، وكسح لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بـني شـجرتني ، وأخـذ بيـد علـي  ّ
 أوىل بكـل ألـست :قـال . بلى يا رسـول اهللا:  قالوا ؟ أوىل باملؤمنني من أنفسهمألست: فقال 

ا مـوىل مـن أنـا مـواله ، أللهـم وال مـن  هـذ:بلـى يـا رسـول اهللا ، قـال :  قـالوا ؟مؤمن مـن نفـسه
هنيئــا لـك يـا ابـن أيب طالـب ، أصـبحت وأمــسيت : وااله وعـاد مـن عـاداه ، فلقيـه عمـر فقـال 

  .»موىل كل مؤمن ومؤمنة 
حدثنا علي بـن احلـسن قـال حـدثنا ابـراهيم بـن امساعيـل عـن أبيـه ، عـن « : عنه أيضا و

مسعــت زيــد بــن أرقــم يقــول وحنــن : قــال ّســلمة بــن كهيــل ، عــن أيب ليلــى الكنــدي أنــه حدثــه 
ّيــا أبــا عــامر أمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : ننتظــر جنــازة ، فــسأله رجــل مــن القــوم فقــال 

: قـال أبـو ليلـى . نعـم:  قـال ؟مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله: ّوسلم يوم غدير خم يقـول لعلـي 
  .»نعم قاهلا أربع مرات : ال  ق؟ّلمّقاهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: فقلت لزيد بن أرقم 

: ومـائتني قـال ] سـبعني  [  وتـسعنيبن الصقر سنة تسععبداهللا حدثنا « : عنه أيضا و
حـدثنا سـفيان عـن ابـن أيب جنـيح عـن أبيـه وربيعــة : ّحـدثنا يعقـوب بـن محـدان بـن كاسـب قـال 

تـذكر أ: لـه سـعد عنـد رجـل وعنـده سـعد بـن أيب وقـاص فقـال ] علـي [ أنه ذكر عليـا  اجلرشي
ّ إن لــه مناقــب أربعــا ، لــئن تكــون يل واحــدة مــنهن أحــب إيل مــن كــذا وكــذا وذكــر محــر !!عليــا

ّألعطــني الرايــة: الــنعم ، قولــه  مــن كنــت : وقولــه . ّوقولــه أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى. ّ
  .)1(» ونسي سفيان واحدة . مواله فعلي مواله

  هترجمت
كــان ثقــة ثبتــا فهمــا وقــال أبــو : خلطيــب  اأبــوبكرقــال  « : ـ عبــد الغنــي المقدســي 1

وعلـل احلـديث  .ّما زلنا نرى أكابر شـيوخنا يـشهدون لـه مبعرفـة الرجـال.  ..احلسني بن املنادي
واألمســاء والكــىن ، واملواظبــة علــى طلــب احلــديث يف العــراق وغريهــا ، ويــذكرون عــن أســالفهم 

ّاإلقرار له بذلك ، حىت أن بعضهم يسرف يف تقريظه إياه ّ  
__________________  

  .خمطوط ـ فضائل علي) 1(
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  .)1(» .  ..ّباملعرفة وزيادة السماع للحديث على أبيه
نبـل بأبيـه ، ولـه يف نفـسه حمـل يف العلـم ، ومل : وقال ابن عدي .  .. «:ـ ابن حجر  2

: وقــال الـــسلمي  .وقـــال النــسائي ثقــة.  ..ّيكتــب عــن أحــد إال مــن أمـــره أبــوه أن يكتــب عنــه
وقــال . ثقتــان نبــيالن :بــن أمحــد وحنبــل بــن إســحاق ، فقــال عبــداهللا ار قطــين عــن ســألت الــد

  .)2(» رجال صاحلا صادق اللهجة كثري احلياء عبداهللا كان :  اخلالل أبوبكر
وكـان إمامـا  . ..بـن أمحـدعبـداهللا أبو عبـد الـرمحن : وفيها تويف احلافظ « :  ـ الذهبي 3

وكــان مــن أروى النــاس عــن أبيــه ، وقــد مســع مــن صــغار ّخبــريا باحلــديث وعللــه ، مقــدما فيــه ، 
  .)3(» ّشيوخ أبيه ، وهو الذي رتب مسند والده 

)42(  

  يرواية علي بن محمد المصيص
  :قاضي املصيصة ، قال ] بن علي [ أخربنا علي بن حممد « : قال النسائي 

ه حدثين سـعيد بـن وهـب أنـ: حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق قال : حدثنا خلف قال 
وقــام ممــا يليــين ســتة ، فــشهدوا أــم مسعــوا رســول اهللا : وقــال زيــد بــن يثيــع . قــام ممــا يليــه ســتة

ّصلى اهللا عليه وسلم يقول    .)4(» من كنت مواله فعلي مواله : ّ
__________________  

  .باختصار. خمطوط ـ الكمال يف معرفة الرجال) 1(
  .5 / 143ذيب التهذيب ) 2(
  .290حوادث  ـ ن غربالعرب يف خرب م) 3(
  .»شعبة » « إسرائيل « وفيه بدل . مع اختالف يسري يف بعض األلفاظ. 96اخلصائص ) 4(
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  هترجمت
.  ..علي بن حممد بن علـي بـن أيب املـضا املصيـصي ، قاضـيها ـ س « :ابن حجر قال 

قـة ، ث: ذكره مسلمة ابن قاسم وقـال : قلت . ثقة وذكره ابن حبان يف الثقات: قال النسائي 
  .)1(» نعم الشيخ كان : وقال النسائي يف مشيخته 

)43(  

  سرواية إبراهيم بن يون
  »حرمي  « ـامللقب ب

أخربنــا أبــو : أخربنــا حرمــي بــن يــونس بــن حممــد الطرسوســي ، قــال « : قــال النــسائي 
ّأخربنا عبد السالم ، عن موسى الصغري ، عن عبـد الـرمحن بـن سـابط عـن سـعد : ّغسان قال 

ّلقـد مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا :  فقلـت 2ّت جالسا فتنقصوا علي بن أيب طالـب كن: قال 
ّإن له خصاال ثالثا ، لئن يكون يل واحدة منهن أحـب إيل مـن محـر الـنعم : ّعليه وسلم يقول  ّ

ّإنه مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي: ، مسعته يقول  ّ عطـني أل: ومسعتـه يقـول . ّ
ه اهللا ورســـولهّالرايــة غــدا  مـــن كنــت مــواله فعلـــي : ومسعتــه يقــول . ّــرجــال حيـــب اهللا ورســوله وحيب

  .)2(» مواله 

  هترجمت
  أبيه وعثمان. إبراهيم بن يونس بن حممد املؤدب ، عن ـ س« :  ـ الذهبي 1

__________________  
  .44 / 2 ووثقه ابن حجر يف تقريب التهذيب 7 / 380ذيب التهذيب ) 1(
  . مع اختالف بسيط50 ـ 49 اخلصائص) 2(
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  .)1(» س ومجاعة ، ثقة : وعنه . ابن عمر
  .)2(» صدوق ، من احلادية عشرة .  .. «:ابن حجر  ـ 2

)44(  

  ّرواية أبي بكر البزار
ّحدثنا يوسف بن موسى القطان وحممد بن عثمان بن كرامة ـ واللفـظ ليوسـف ـ قـاال « 

مسعـت عليـا ـ وهـو ينـشد النـاس :  الطفيـل قـال نـا فطـر عـن أيب: بـن موسـى قـال عبيـداهللا نا : 
ّأنـشد هللا كـل امـرئ مـسلم مسـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول يـوم غـدير : يف الرحبة ـ  ّ ّ

ّخم ما قال إال قام ، فقام ناس من الناس ، فشهدوا أنا رأينا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ
بلـى يـا رسـول اهللا قـال :  قالوا ؟مني من أنفسهم أوىل باملسلألست: أخذ بيد علي وهو يقول 

  .من كنت مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه: 
. ورواه عـن أيب الطفيـل عـن علـي فطـر. هذا احلـديث قـد روي عـن علـي مـن غـري وجـهو

  .133 / 2» ّورواه معروف بن خربوذ 
عفــر األمحــر ّحــدثين ج: نــا مالــك بــن إمساعيــل قــال : حــدثنا يوســف بــن موســى قــال « 

مسعـت  :ن بـن أيب ليلـى قـال د الـرمحنـا عبـ: وعـن مـسلم بـن سـامل قـاال . عن يزيـد بـن أيب زيـاد
ّأنــشد امــرأ مــسلما مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــوم غــدير : عليــا ينــشد النــاس يقــول  ّ

 علـي مث ّى اهللا عليـه وسـلم بيـدّأخـذ رسـول اهللا صـل: ّخم إال قام ، فقام اثنا عشر رجال فقـالوا 
اللهـم : قـال . بلـى يـا رسـول اهللا:  قـالوا ؟ أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهمألـستأيهـا النـاس : قال 

  مالله. من كنت مواله فعلي مواله
__________________  

  .97 / 1الكاشف ) 1(
  .47 / 1تقريب التهذيب ) 2(
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  .235 / 2» وال من وااله وعاد من عاداه 
بـن موســى عـن فطـر بــن خليفـة عــن أيب عبيـداهللا ا نــ: حـدثنا يوسـف بــن موسـى قـال « 

مسعنـا عليـا يقـول  :وعن سعيد بن وهب وعن زيد بـن يثيـع قـالوا ي مر ، إسحاق عن عمرو ذ
ّنـشدت اهللا رجـال مســع رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم يقـول يـوم غــدير خـم ملــا قـام ، فقــام :  ّ

:  قـالوا ؟وىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهم أألـست: أن رسول اهللا قال إليه ثالثة عشر رجال فشهدوا 
مــن كنــت مــواله فهــذا مــواله ، اللهــم وال مــن وااله : بلــى يــا رســول اهللا فأخــذ بيــد علــي فقــال 

ّوعاد من عاداه ، وأحـب مـن أحبـه وأبغـض مـن أبغـضه ، وانـصر مـن نـصره واخـذل مـن خذلـه  ّ
 «3 / 35.  

د بــن وهــب وزيــد عــن أيب إســحاق ، عــن عمــرو ذي مــر وســعي« : قــال املتقــي اهلنــدي 
ا يقــول : بــن يثيــع قــالوا  ّنــشدت اهللا رجــال مســـع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســـلم : ّـــمسعنــا علي ّ

يقول يوم غدير خم ما قال ملا قام
ّ

ّفقام ثالثة عـشر رجـال ، فـشهدوا أن رسـول اهللا صـلى اهللا .  ّ
قــال فأخــذ . بلــى يــا رســول اهللا : قــالوا ؟فــسهم أوىل بــاملؤمنني مــن أنألــست: ّعليــه وســلم قــال 

من كنت مواله فعلي مواله أللهم وال من وااله وعاد مـن عـاداه ، وأحـب مـن : بيد علي قال 
البـزار وابـن جريـر واخللعـي يف . أحبه وأبغـض مـن أبغـضه ، وانـصر مـن نـصره واخـذل مـن خذلـه

  .)1(» ّولكنهم شيعة : قال ابن حجر . رجال إسناده ثقاة: قال اهليثمي  .اخللعيات

  هترجمت
 أمحـد بــن عمـرو ابــن عبــد أبــوبكر: احلــافظ العالمـة الــشهري  ـ البــزار « :قـال الــسيوطي 

اخلـــالق البـــصري ، صـــاحب املـــسند الكبـــري املعلـــل ، رحـــل يف آخـــر عمـــره إىل أصـــفهان والـــشام 
  .)2( » 292مات بالرملة سنة . ينشر علمه

__________________  
  .158 / 13كنز العمال ) 1(
 334 / 4 وتـاريخ بغـداد 92 / 2 والعـرب 653 / 2تذكرة احلفـاظ :  ، وله ترمجة يف 285طبقات احلفاظ ) 2(

  .157 / 3 والنجوم الزاهرة 209 / 2وشذرات الذهب 
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)45(  

  يرواية النسائ
  .علم روايته من موارد متعددة من الكتاب ، حيث رواه بطرق خمتلفة

( والــــسيوطي يف ) رخيـــه تا( ورواه عنـــه مجاعـــة مـــن احلفـــاظ يف كتــــبهم ، كـــابن كثـــري يف 
ــــدر املنثــــور ( كمــــا تقــــدم ، ويف ) اجلــــامع الــــصغري  ــــه تعــــاىل ) ال ــــى (: بتفــــسري قول ــــي أول ْ النب َ  ِ

ْباْلمؤمنين من أنـفسهم  ُِ ِ ُ َْ ْ ِ َِ ِ ْ ِ(.  

  هترجمت
ّوفيها تويف اإلمام ، أحـد األعـالم ، صـاحب التـصانيف ، أبـو عبـد الـرمحن  « :الذهبي 

قـال .  ..ّوكـان رئيـسا نبـيال ، حـسن البـزة ، كبـري القـدر.  ..ئيأمحد بن شعيب بن علـي النـسا
مسعـتهم مبـصر يـصفون اجتهـاد النـسائي يف العبـادة بالليـل والنهـار ، وقـال : ابن املظفـر احلـافظ 

ّخرج حاجا فامتحن بدمشق وأدرك الـشهادة ، فقـال : الدار قطين  امحلـوين إىل مكـة فحمـل : ّ
  .)1(»  أفقه مشايخ مصر يف عصره ، وأعلمهم باحلديث وكان: ، وتويف ا يف شعبان قال 

  .وسيأيت تفصيل ترمجته فيما بعد إن شاء اهللا
__________________  

  .303حوادث سنة  ـ العرب) 1(
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) 46(  

  نرواية أبي العباس حسن بن سفيا
ثنــا  :وقــال احلــافظ أبــو يعلــى املوصــلي واحلــسن بــن ســفيان « : قــال احلــافظ ابــن كثــري 

رون ، عــن عــدي بــن ثابــت عــن الــرباء وأيب هــاثنــا محــاد بــن ســلمة ، عــن علــي بــن زيــد هدبــة ، 
ّكنــا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف حجــة الــوداع ، فلمــا أتينــا علــى غــدير خــم  :قــال  ّ

ّكــسح لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حتــت شــجرتني ، ونــود ي يف النــاس الــصالة جامعــة ، ّ
ّ عليــه وســلم عليــا وأخــذ بيــده فأقامــه عــن ميينــه فقــال ّودعــا رســول اهللا صــلى اهللا  أوىل ألــست: ّ

أللهـم وال مـن وااله . ّفـإن هـذا مـوىل مـن أنـا مـواله: قـال . بلـى:  قـالوا ؟ّبكل امـرئ مـن نفـسه
ّوأمـــسيت مــوىل كـــل هنيئـــا لــك أصــبحت : وعــاد مــن عـــاداه ، فلقيــه عمــر بـــن اخلطــاب فقــال 

  .)1(» مؤمن ومؤمنة 

  هترجمت
ّكان حمـدث خراسـان يف عـصره ، وكـان مقـدما يف الفقـه والعلـم .  .. «:اني ـ السمع 1 ّ

ّواألدب ، وله الرحلة إىل العراق والشام ومصر ، تفقه على أيب ثور إبراهيم بـن خالـد الكلـيب ، 
  . ..وكان إليه الرحلة خبراسان من أقطار األرض.  ..وكان يفيت على مذهبه
  .)2(» وز مشهور يزار ، زرته  ، وقربه بقرية بال303ومات يف سنة 

  . ..وفيها احلافظ الكبري أبو العباس احلسن بن سفيان« :  ـ الذهبي 2
__________________  

  .209 / 5تاريخ ابن كثري ) 1(
  .النسوي: وانظر . البالوزي ـ األنساب) 2(
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ّلتثبت ّكان حمدث خراسان يف عصره مقدما يف ا: وكان ثقة حجة ، واسع الرحلة قال احلاكم 
  .)1(» والكثرة والفهم واألدب والفقه ، تويف يف رمضان 

» .  ..احلـسن بـن سـفيان بـن عـامر ، احلـافظ اإلمـام شـيخ خراسـان« :  ـ الـسيوطي 3
)2(.  

)47(  

  يرواية أبي يعلى الموصل
كنـــز ( يف » ع « علـــم روايتـــه مـــن عبـــارة احلـــافظ ابـــن كثـــري الـــسابقة ، وهـــو املـــراد مـــن 

  .دميف ما تق) العمال 
  : )املسند ( وإليك نص روايته يف 

ثنا القواريري ، حدثنا يونس بن أرقـم ، حـدثنا يزيـد بـن أيب زيـاد عـن عبـد الـرمحن حد« 
ّأنشد اهللا عـن مسـع رسـول اهللا صـلى : شهدت عليا يف الرحبة يناشد الناس : بن أيب ليلي قال 

قــال . ملــا قــام فــشهد. الهمــن كنــت مــواله فعلــي مــو: ّ وســلم يقــول يف يــوم غــدير خــم اهللا عليــه
ّنـشهد أنـا : ّ ـ كـأين أنظـر إىل أحـدهم عليـه سـراويل ـ فقـالوا ّفقـام اثنـا عـشر بـدريا: عبد الـرمحن 

ّمسعنــــا رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم يقــــول يــــوم غــــدير خــــم   أوىل بــــاملؤمنني مــــن ألــــست: ّ
مــواله فعلــي مــواله ، فمــن كنــت : قــال . بلــى يــا رســول اهللا:  قلنــا ؟ّ أمهــامأنفــسهم وأزواجــي

  .428 / 1 .»اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 
  : ، حدثنا شريك ، عن أيب يزيد األودي ، عن أبيه ، قال أبوبكرحدثنا « 

__________________  
  .303العرب حوادث سنة ) 1(
  .305: طبقات احلفاظ ) 2(
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أنــشدك بــاهللا أمسعــت : قــال  أبــو هريــرة املــسجد فــاجتمع إليــه النــاس ، فقــام إليــه شــاب فدخــل
ّرســول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول  اللهـــم وال مـــن وااله . مـــن كنـــت مـــواله فعلـــي مـــواله: ّ

ّأشــهد أين مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول :  قــال فقــال ؟وعــاد مــن عــاداه مــن : ّ
  .307 / 11» مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه كنت مواله فعلي 

  هرجمتت
أبو يعلى املوصلي ، أمحد بن علي بن املثىن بن حيـىي التميمـي : وفيها  « :الذهبي قال 

ّاحلافظ ، صاحب املسند ، روى عن علي بن اجلعد ، وغـسان بـن الربيـع ، والكبـار ، وصـنف 
  .)1(» التصانيف ، وكان ثقة صاحلا متقنا ، حيفظ حديثه ، تويف وله سبع وتسعون سنة 

)48(  

  يمد بن جرير الطبررواية مح
املتقدمـة ، ومـن روايـات أخـرى مـذكورة ) كنـز العمـال ( علم روايته من عبارة املتقي يف 

فيــه ، وقــد عرفــت ســابقا مــن كلمــات مجاعــة مــن أعــالم القــوم ، كيــاقوت احلمــوي ، وابــن كثــري 
  .ّالدمشقي ، تصنيفه جملدا يف طرق حديث الغدير

  هترجمت
  الثناء عليه فيما بعد ، إن شاء اهللا ، ونذكروستأيت مصادر ترمجته ، وكلمات 

__________________  
 306 : والـسيوطي يف طبقـات احلفـاظ 707 / 2 وتـرجم لـه الـذهيب يف تـذكرة احلفـاظ 307العرب ـ حوادث ) 1(

  .ووصفه باحلافظ الثقة حمدث اجلزيرة
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لنحرير اإلمام ، أحـد احلرب ا: تويف ببغداد  ـ فيها«  : 310 يف حوادث سنة اليافعيهنا كلمة 
ّالعلمـــــاء األعـــــالم ، صــــــاحب التفـــــسري الكبــــــري ، والتـــــاريخ الــــــشهري ، واملـــــصنفات العديــــــدة ، 

  .ّواألوصاف احلميدة ، أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ، كان جمتهدا ال يقلد أحدا
. ما أعلم على األرض أعلم من حممد ابـن جريـر: ّقال إمام األئمة املعروف بابن خزمية 

لو سـافر رجـل إىل : وقال الفقيه اإلمام مفيت األنام أبو حامد اإلسفرايين . قد ظلمته احلنابلةول
  .ّالصني حىت حيصل تفسري حممد بن جرير مل يكن كبريا

وناهيـــك ـــذا الثنـــاء العظـــيم ، واملـــدح الكـــرمي ، مـــن هـــذين اإلمـــامني النبيلـــني ، : قلـــت 
. تويف يف أواخر شوال مـن الـسنة املـذكورة. عةوكان ذا زهد وقنا. 224ومولده بطربستان سنة 

  .)1(» .  ..وكان ثقة.  ..وكان إماما يف فنون كثرية

)49(  

  يرواية أبي القاسم البغو
جـاء رهـط اىل علــي : عـن ريـاح بـن احلـارث قـال « : ّقـال احلـافظ حمـب الـدين الطـربي 

:  قـالوا ؟م وأنـتم عـربكيـف أكـون مـوالك: السالم عليـك يـا موالنـا ، قـال :  ، فقالوا بالرحبة
ّمسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يوم غدير خم  قـال . من كنت مواله فعلي مواله: ّ

أبــو ] فــيهم [ نفــر مــن األنــصار مــنهم  : قــالوا ؟ّفلمــا مــضوا تبعــتهم فــسألت مــن هــؤالء: ريــاح 
  .ّ خرجه أمحد.أيوب

  لّأثر السفر ، فقابينما علي جالس ، إذ جاء رجل فدخل وعليه : عنه قال و
__________________  

  .310مرآة اجلنان حوادث سنة ) 1(
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. أفرجـوا لـه :قـال علـي . أبو أيوب األنصاري:  فقال ؟من هذا: ّالسالم عليك يا موالي قال 
مــن كنــت مــواله : ّ اهللا عليــه وســلم يقــول ّمسعــت رســول اهللا صــلى: فقــال أبــو أيــوب . ففرجــوا

  .)1(»  يف معجمه ّ خرجه البغوي.فعلي مواله

  هترجمت
وكان حمدثا ، حافظا .  ..بن حممدعبداهللا أبو القاسم : وفيها البغوي  « :الذهبي قال 

ّجمددا مصنفا ، انتهى إليه علو اإلسناد يف الدنيا ّ..  . «)2(.  

)50(  

  يرواية الحكيم الترمذ
وادر أخــــرج احلكــــيم يف نــــ« : قــــال العالمــــة مــــريزا حممــــد بــــن معتمــــد خــــان البدخــــشاين 

ند صحيح يف الكبري ، عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسـيد رضـي اهللا اين بساألصول ، والطرب
ّأن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم خطــب بغــدير خــم ، حتــت شــجرة ، فقــال  :عنهمــا  يــا : ّ

ّأيها الناس إين قد نبأين الل ّطيـف اخلبـري أنـه مل يعمـر نـيب إال نـصف عمـر الـذي يليـه مـن قبلـه ، ّ ّ
 قـالوا ؟ّين قد يوشك أن أدعى فأجيب ، وإين مسئول وإنكم مسئولون ، فمـا ذا أنـتم قـائلونوإ
ألــيس تــشهدون أن : ّنــشهد أنــك قــد بلغــت وجهــدت ونــصحت ، فجــزاك اهللا خــريا ، فقــال : 

ّال إلــه إال اهللا وأن حممــدا عبــده ورســـو ّله ، وأن جنتــه حــق ونـــاره حــق ، وأن املــوت حـــق ، وأن ّ
:  قـالوا ؟ّوت ، وأن الساعة آتية ال ريب فيها ، وأن اهللا يبعث من يف القبـورالبعث حق بعد امل

  بلى نشهد
__________________  

  .223 ـ 222 / 2الرياض النضرة ) 1(
ــوادث ) 2( ــرب حــ  وشــــذرات 737 / 2 وتــــذكرة احلفــــاظ 111 / 10تــــاريخ بغــــداد :  وتوجــــد ترمجتــــه يف 317العــ

  .312:  وطبقات احلفاظ 275 / 2الذهب 
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ّيــا أيهــا النــاس إن اهللا مــوالي وأنــا مــوىل املــؤمنني ، وأنــا : مث قــال . أللهــم اشــهد: قــال . بــذلك
أوىل ــم مــن أنفــسهم ، فمــن كنــت مــواله فهــذا علــي مــواله ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن 

  .عاداه
ّ النــاس إين فــرطكم وإنكــم واردون علــي احلــوض ، حــوض أعــرض ممــا يــا أيهــا: مث قــال 

ّإىل صـنعاء ، فيـه عـدد النجـوم قـدحان مـن فـضة ، وإين سـائلكم حـني تـردون علـي بني بصرى 
عـن الثقلـني ، فـانظروا كيـف ختلفـوين فيهمـا ، الثقـل األكـرب كتـاب اهللا عـز وجـل ، سـبب طرفـه 

ّ، ال تــضلوا وال تبــدلوا ، وعــرتيت أهــل بيــيت ، وإنــه بيــد اهللا ، وطرفــه بأيــديكم ، فاستمــسكوا بــه 
ّقد نبأين اللطيف   .)1(»  اخلبري أما لن ينقضيا حىت يردا علي احلوض ّ

  هترجمت
ّاحلكـــيم حممـــد بـــن علـــي الرتمـــذي ، املـــؤذن الـــصويف الـــشافعي ، صـــاحب  « :ّالمنـــاوي  ّ

ّالتصانيف ، مسع الكثري من احلديث بالعراق وحنوه ، وحدث عن قتيبة بن سعيد وغريه ، وهـو 
نفــوه مــن ترمــذ وشــهدوا عليــه بــالكفر : ي مــن القــرن الثالــث مــن طبقــة البخــاري ، قــال الــسلم

ّبسبب تفضيله الوالية على النبوة ، وإمنا مراده والية النيب صلى اهللا عليه وسلم ّ ّ.  
ّكان العارفان الشاذيل واملرسي يعظمانـه جـدا جـدا ، ولكالمـه : وقال ابن عطاء اهللا «  ّ ّ

ول ابـــن أيب مجـــرة يف كتـــاب وقـــ. هـــو أحـــد األوتـــاد األربعـــة: عنـــدمها احلظـــوة التامـــة ، ويقـــوالن 
إنـه مل يكـن مـن أهـل احلـديث : ّاملختارة وابن القيم يف كتـاب اللمحـة يف الـرد علـى ابـن طلحـة 

كـان إمامـا مـن أئمـة املـسلمني ، لـه  :كيف وقد قال احلافظ ابن النجار يف تارخيه .  ..وروايته
ار وأخــذ عــنهم ، ويف ّاملــصنفات الكبــار يف أصــول الــدين ومعــاين احلــديث ، لقــي األئمــة الكبــ

  .مث أطال يف بيانه. شيوخه كثرة
__________________  

حـدثنا نـصر بـن علـي «  ) : 69 ـ 68: نـوادر األصـول ( خمطـوط وهـو يف  ـ مفتاح النجـا يف مناقـب آل العبـا) 1(
 حذيفة بن ّحدثنا معروف بن خربوذ املكي ، عن أيب الطفيل عامر بن واثلة عن: حدثنا زيد بن احلسن قال : قال 

  . ..أسيد الغفاري
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ّــلــه اللسان العــايل والكتــب املــشهورة ، وقــال القــشريي يف : وقــال الــسلمي يف الطبقــات 
لـه : وقـال احلـافظ أبـو نعـيم يف احلليـة . هو من كبـار الـشيوخ ، وأطـال يف الثنـاء عليـه: الرسالة 

ـــابع لألثـــر  وقـــال الكالبـــادي يف . ..ّالتـــصانيف الكثـــرية يف احلـــديث ، وهـــو مـــستقيم الطريقـــة ت
اىل غـري ذلـك مـن الكـالم يف شـأن هـذا االمـام ، وإمنـا أطلـت . ّهو من أئمة الـصوفية: ّالتعرف 

  .)1(» فيه دفعا لذلك االفرتاء ، فال تكن من أهل املراء 

)51(  

  يرواية الطحاو
قولـه يـوم غـدير ن  ، مـ6باب بيان مـشكل مـا روي عـن رسـول اهللا « : ّقال الطحاوي 

  .من كنت مواله فعلي مواله: خم لعلي 
حــدثنا ابــراهيم بــن مــرزوق ، ثنــا أبــو عــامر العقــدي ، ثنــا يزيــد بــن كثــري ، عــن حممــد بــن 

ّإن النـيب : عمر بن علـي ، عـن أبيـه عـن علـي   حـضر الـشجرة خبـم ، فخـرج آخـذا بيـد علـي 6ّ
تــشهدون أن م ألـست: قــال . بلـى:  قــالوا ؟ّ يــا أيهـا النــاس ألـستم تــشهدون أن اهللا ربكـم:فقـال 

مــن كنــت : قــال . بلــى:  قــالوا ؟ّاهللا ورسـوله أوىل بكــم مــن أنفــسكم ، وأن اهللا ورســوله مـوالكم
ّإين قــد تركــت فــيكم مــا إن أخــذمت لــن تــضلوا بعــدي ، كتــاب اهللا بأيــديكم  .مــواله فعلــي مــواله

  .وأهل بييت
خـربين أبـو حدثنا أبو أمية ، ثنا سهيل بن عامر البجلي ، ثنا عيسى بن عبد الـرمحن ، أ

مـن مســع : ّمسعـت عليــا ينـشد النـاس يف الرحبــة  ) :بيــاض يف النـسخة . (  ..سبيعيسـحاق الـإ
ّـ يقول يوم غدير خم إال قام ، فقام بضعة عشر رجـال فـشهدوا أم مسعـوا رسـول 6رسول اهللا  ّ

  هأللهم من كنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال من واال: ير خم يقول  يوم غد6اهللا 
__________________  

  .116 / 1فيض القدير يف شرح اجلامع الصغري ) 1(
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عــاد مــن عــاداه ، وأحــب مــن أحبــه وأبغــض مــن أبغــضه ، وأعــن مــا أعانــه وانــصر مــن نــصره ، و
  .واخذل من خذله

أشــهد اهللا كــل امــرئ : ّمسعــت عليــا ينــشد يقــول : عــن عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى قــال و
أخـذ رسـول اهللا : فقـالوا . ّفقام اثنا عـشر بـدريا. ّ إال قام يقول يوم غدير خم6مسع رسول اهللا 

بلـى يـا :  قـالوا ؟ أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهمألـستيا أيها النـاس :  بيد علي فرفعها ، فقال 6
  .ذا علي مواله ، وذكر احلديثأللهم من كنت مواله فه: رسول اهللا ، قال 

ا مل ، وذكــر مــستحيل فــدفع دافــع هــذا احلــديث ، وزعــم أنــه : قــال أبــو جعفــر  ّــأن علي
ّ يف خروجه إىل احلج من املدينة ، الذي مر يف طريقه بغدير خـم ، ألن غـدير 6يكن مع النيب  ّ

ثنا جعفر بن حممـد : ّخم إمنا هو باجلحفة ، وذكر يف ذلك ما قد حدثنا أمحد بإسناده ، قال 
فقــدم :  ، فقــال 6نــيب ّ، فــذكر حديثــه يف حجــة العبــداهللا قــال دخلنــا علــى جــابر بــن عــن أبيــه 

  . مث ذكر بقية احلديث6علي من اليمن ببدن النيب 
فهــذا احلــديث صــحيح اإلســناد ، ال طعــن ألحــد يف رواتــه ، فيــه أن : قــال أبــو جعفــر 

ه إىل املدينـــة ال يف 6ذلـــك القـــول كـــان مـــن رســـول اهللا  ّـــ لعلـــي بغـــدير خـــم يف رجوعـــه مـــن حج
  .)1(» .  ..ّخروجه حلجه من املدينة

  هترجمت
ّوفيهــا أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد األزدي الطحــاوي ، الفقيــه احلنفــي  « : ـ اليــافعي 1

: ّاملــصري ، بــرع يف الفقـــه واحلــديث ، وصــنف التـــصانيف املفيــدة ، قــال الـــشيخ أبــو إســـحاق 
  .)2(» .  ..انتهت إليه رئاسة احلنفية مبصر

صانيف البديعـة ، ّاإلمـام العالمـة احلـافظ ، صـاحب التـ ـ الطحـاوي« :  ـ الـسيوطي 2
  ّوكان ثقة ثبتا فقيها ، مل خيلف مثله ، انتهت إليه رياسة.  ..أبو جعفر

__________________  
  .309 ـ 308 / 2مشكل اآلثار ) 1(
  .321مرآة اجلنان حوادث ) 2(
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  .)1(»  ، وله معاين اآلثار 237ولد سنة . أصحاب أيب حنيفة

)52(  

  ّهرواية ابن عبد رب
أسـلم علـي وهـو ابـن عـشر سـنني ، وهـو « : د بن حممد بـن عبـد ربـه قال أبو عمر أمح

ّأول من شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ،  ّ النيب صلى اهللا عليـه وسـلم وقالّّ مـن : ّ
 مـن وااله ، وعـاد مـن عـاداه ، وأنـصر مـن نـصره واخـذل كنت مواله فعلـي مـواله ، أللهـم وال
ّلنـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  اوقـــال .ر دامـــن خذلـــه ، وأدر احلـــق معـــه حيـــث أمـــا ترضـــى أن : ّ

  .)2(» .  ..تكون مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي
وروى ابــن عبــد ربــه احتجــاج املــأمون علـــى الفقهــاء ، املــشتمل علــى حــديث الغـــدير ، 

  .)3( ، وهو خرب طويل 7ضمن مجلة من فضائل علي 

  هترجمت
كـــان مـــن العلمـــاء .  ..و عمـــر أمحـــد بـــن حممـــد بـــن عبـــد ربـــهأبـــ « :ابـــن خلكـــان قـــال 

، وهـو مـن ) العقـد ( ّاملكثرين مـن احملفوظـات ، واالطـالع علـى اخبـار النـاس ، وصـنف كتابـه 
.  ..الكتب املمتعة ، وتـويف يـوم األحـد ثـامن عـشر مجـادى األوىل سـنة مثـان وعـشرين وثالمثائـة

 «)4(.  
__________________  

 ، تـاريخ ابــن 19 / 1 ، وفيـات األعيـان 708 / 3تـذكرة احلفـاظ : ولـه ترمجـة يف . 337: ظ طبقـات احلفـا) 1(
  .73 / 1 طبقات املفسرين للداودي 102 / 1 اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية 174 / 11كثري 

  .311 / 4العقد الفريد ) 2(
  .102 ـ 92 / 5املصدر نفسه ) 3(
  .92 / 1وفيات األعيان ) 4(
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) 53(  

  ياية المحاملرو
  :حيث قال ) األمايل ( أخرج احلديث يف كتاب 

مسعـــت أبـــا : حـــدثنا حممـــد بـــن جعفـــر ، حـــدثنا شـــعبة ، عـــن ســـلمة بـــن كهيـــل قـــال « 
ّالطفيـل حيـدث عـن أيب سـرحية أو زيـد بـن أرقـم ـ شـعبة الـشاك ـ قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا  ّ

مسعت مثل هذا عن ابن وأنا : جبري  قال سعيد بن .من كنت مواله فعلي مواله: ّعليه وسلم 
  .85» عباس 

ثنـا مالـك بـن إمساعيـل عـن جعفـر : ثنا احلسني ، حدثنا عبد األعلى بن واصـل قـال « 
: بن زياد األمحر ، عن يزيد بن أيب زياد ومسلم بن سامل ، عـن عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى قـال 

ّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أنشد اهللا أمرأ مسلما مسع:  ينشد الناس يقول 7مسعت عليا  ّ
ّيقول يوم غدير خم ما يقول إال خرب ّأخـذ رسـول اهللا صـلى اهللا : ّفقام اثنا عشر بدريا فقالوا . ّ

ويف وانقطـع علـى القاضـي احلـديث ـ  ـ ألـستّأيهـا النـاس  :ّعليـه وسـلم بيـد علـي فرفعهـا وقـال 
  .162» وال من وااله وعاد من عاداه : آخره قال 

احملـاملي يف أماليـه . علي بن أيب طالب موىل من كنت مواله« : افظ السيوطي قال احل
  .)1(» عن ابن عباس 

علي بن أيب طالب موىل من كنت مواله ، احملـاملي يف أماليـه عـن ابـن « : وقال املتقي 
  .)2(» عباس 

__________________  
  .66 / 2اجلامع الصغري ) 1(
  .603 / 11كنز العمال ) 2(
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رواه أمحــد وابــن ماجــة عــن الــرباء ، وأمحــد عــن بريــدة ، : ويف اجلــامع « : القــاري وقــال 
ّوالرتمذي والنسائي والضياء عن زيد بن أرقم ، ففي إسناد املصنف احلـديث عـن زيـد بـن أرقـم  ّ

: يف روايــة ألمحــد والنــسائي واحلــاكم عــن بريــدة بلفــظ  وإىل أمحــد والرتمــذي مــساحمة ال ختفــى ،
ّلــي وليــّمــن كنــت وليــه فع علــي بــن أيب : روى احملــاملي يف أماليــه عــن ابــن عبــاس ، ولفظــه  و،ه ّ

  .)1(» طالب موىل من كنت مواله 

  هترجمت
ّاحلسني بن إمساعيل بن سعيد بن أبان الـضيب احملـاملي ، عبداهللا أبو  « :ـ السمعاني  1

جـل ، وكـان وكان حيضر جملـس إمالئـه عـشرة آالف ر.  ..ّكان فاضال صادقا دينا ثقة صدوقا
  .)2( » 330والدته يف مخس أو ست وثالثني ومائتني ، ومات يف شهر ربيع اآلخر سنة 

  .)3(» .  ..احملاملي الشهريعبداهللا اإلمام الكبري القاضي أبو : وفيها  « :اليافعي ـ  2
ّاحملاملي القاضي اإلمام العالمة احلافظ ، شيخ بغـداد وحمـدثها ، أبـو « :  ـ السيوطي 3 ّ

دعلــج والـدارقطين ، وكـان فاضــال : ّصـنف ومجـع ، روى عنـه .  ..احلـسني بـن إمساعيــلهللا عبـدا
ّدينا صدوقا ، وويل قضاء الكوفة سنتني مث استعفى ، وكان حيـضر مبجلـسه عـشرة آالف رجـل  ّ

  .)4( » 330، مات يف ربيع اآلخر سنة 

)54(  

  رواية أبي العباس ابن عقدة
د بن حممد بن سعيد الكويف املعروف بـابن عقـدة ، لقد علم سابقا أن أليب العباس أمح

ّكتابـــا مفـــردا يف طـــرق حـــديث الغـــدير ، وقـــد صـــرح بـــذلك كـــل مـــن ابـــن تيميـــة ، وابـــن حجـــر  ّ
  العسقالين ، والشيخاين القادري ، ونور الدين السمهودي ،

__________________  
  .568 / 5مرقاة املفاتيح يف شرح مشكاة املصابيح ) 1(
  .احملاملي  ـاألنساب) 2(
  .330مرآة اجلنان حوادث ) 3(
  .»ستني سنة : » سنتني « وفيه بدل . 343: طبقات احلفاظ ) 4(
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  .واملناوي ، وحممد البدخشاين
  :ولنذكر أحد ألفاظ روايته 

ّإن عليـا : عن أيب الطفيل « : قال السمهودي   قـام فحمـد اهللا وأثـىن عليـه ، مث قـال 2ّ
ّ خــم إال قــام ، وال يقــوم رجــل يقــول إين نبئــت أو بلغــين ، إال أنــشد اهللا مــن شــهد يــوم غــدير:  ّ

خزميـة بـن ثابـت ، وسـهل بـن : رجل مسعـت أذنـاه ووعـاه قلبـه ، فقـام سـبعة عـشر رجـال مـنهم 
و أيــوب األنــصاري ، وأبــو ســعيد اخلــدري ، ســعد ، وعــدي بــن حــامت ، وعقبــة بــن عــامر ، وابــ

ّأبو ليلى ، وابو اهليثم بن التيهـان ، ورجـال مـن وأبو شريح اخلزاعي ، وأبو قدامة األنصاري ، و
ّنشهد أنا أقبلنا مع رسول اهللا صـلى : هاتوا ما مسعتم ، فقالوا :  وعنهم 2قريش ، فقال علي  ّ

ّ الظهـر خـرج رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ّاهللا عليه وسلم من حجة الـوداع ، حـىت إذا كـان ّ
ّ مث نــادى بالــصالة ، فخرجنــا فــصلينا ، مث قــام ّفــأمر بــشجرات فــشذبن ، وألقــي علــيهن ثــوب ،

أللهـــم : ّقــد بلغــت قــال :  قــالوا ؟ّأيهــا النــاس مــا أنــتم قــائلون: فحمــد اهللا وأثــىن عليــه مث قــال 
يـب ، وإين مـسئول وأنـتم مـسئولون ، إين أوشـك أن أدعـى فأج: اشهد ، ثـالث مـرات ، قـال 

أوصــيكم . كم هـذا وحرمــة شـهركم هــذاّأال إن دمــائكم وأمـوالكم حــرام ، كحرمـة يــوم: مث قـال 
ّأيهــا : مث قــال . بالنــساء ، أوصــيكم باجلــار ، أوصــيكم باملماليــك أوصــيكم بالعــدل واإلحــسان

ّالنــاس إين تــارك فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا وعــرتيت أهــل بيــيت ، فإمــا لــن يفرتقــا حــىت يــردا علــي 
ّلى اهللا عليــه وســلم مــن كنــت وذكــر احلــديث يف قولــه صــ. ّاحلــوض ، نبــأين بــذلك العلــيم اخلبــري ّ

  .مواله فعلي مواله
  .صدقتم ، وأنا علي ذلك من الشاهدين: فقال علي 

أخرجــه ابــن عقــدة مــن طريـــق حممــد بــن كثــري عـــن فطــر وأيب اجلــارود ، كالمهــا عـــن أيب 
  .)1(» الطفيل 

  هترجمت
  .تقدمت ترمجته سابقا فال حاجة إىل االعادة

__________________  
  .خمطوط ـ قدينجواهر الع) 1(
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) 5(  

  يرواية أبي زكريا الغبر
وأما مـا ذكـر مـن اعتـزال سـعد بـن أيب وقـاص عـن القتـال فحـدثناه أبـو « : قال احلاكم 

زكريا حيىي بن حممد الغربي ، ثنا إبراهيم بن أيب طالب ، ثنا علي بن املنذر ، ثنـا ابـن فـضيل ، 
ــ وقـال لـه رجـل  سعد بن مالـكمسعت  :ثنا مسلم املالئي ، عن خيثمة بن عبد الرمحن ، قال 

ّواهللا إنـه لـرأي رأيتـه ، وأخطـأ رأيـي ، إن : ّإن عليـا يقـع فيـك أنـك ختلفـت عنـه ـ فقـال سـعد : 
ّعلي بن أيب طالب أعطي ثالثا ، لئن أكون أعطيت إحـداهن أحـب . ّ إيل مـن الـدنيا ومـا فيهـاّ

ّلقـد قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يـوم غـدير خـم هـل :  محـد اهللا والثنـاء عليـه ـ  ـ بعـدّ
اللهــم مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، وال مــن : نعــم ، قــال :  قلنــا ؟تعلمــون أين أوىل بــاملؤمنني

يـا رسـول اهللا إين أرمـد ، : ل وجئ به يوم خيرب وهـو أرمـد مـا يبـصر فقـا. وااله وعاد من عاداه
ّوأخـرج رسـول اهللا صـلى اهللا . فتفل يف عينيه ودعا لـه ، فلـم يرمـد حـىت قتـل ، وفـتح عليـه خيـرب

ّعليــــه وســــلم عمــــه العبــــاس وغــــريه مــــن املـــــسجد فقــــال لــــه العبــــاس  خترجنــــا وحنــــن عـــــصبتك : ّ
» م وأسـكنه ما أنا أخـرجتكم وأسـكنته ، ولكـن اهللا أخـرجك:  فقال ؟ّوعمومتك وتسكن عليا

)1(.  

  هترجمت
  موىلالغربي البغياين ، .  ..أبو زكريا حيىي بن حممد « : ـ السمعاني 1

__________________  
  .117 ـ 116 / 3املستدرك ) 1(
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ّأيب خرقاء السلمي ، من أهل نيسابور ، كان أديبا فاضال ، عارفا بالتفسري واللغـة ، وكـان أبـو 
ّالناس يتعجبون من حفظنـا هلـذه األسـانيد ، وأبـو زكريـا الغـربي حفـظ مـن : علي احلافظ يقول 

تـويف أبـو زكريـا .  .. لعجزنا عنه ، وما أعلم أين رأيت مثلـهّالعلوم ما لو كلفنا حفظ شيء منها
  .)1(»  ، وهو ابن ست وسبعني سنة 344يف شوال سنة 

  .)2(» ّاحلافظ األديب املفسر .  ..«:  ـ الذهبي 2

ّوفيهـــا احلــــافظ األديــــب املفــــسر أبــــو زكريــــا حيــــىي بــــن حممــــد الغــــربي « :  ـ اليــــافعي 3
  .)3(» النيسابوري 

)56(  

  يلج السجزرواية دع
ّمن كنت وليه فهذا وليه ( قال احلاكم بعد حديث  ّ: (  

أنبـأ حممـد بـن أيـوب ، :  بن إسحاق ودعلج بـن أمحـد الـسجزي قـاال أبوبكرحدثناه « 
ّثنـا األزرق بـن علــي ، ثنـا حـسان بــن إبـراهيم الكرمـاين ، ثنــا حممـد بـن ســلمة ابـن كهيـل ، عــن 

ّنـزل رسـول اهللا صـلى اهللا :  يقول 2د بن أرقم ع زي مسأنه: أبيه عن أيب الطفيل عامر بن واثلة 
ّعليــه وســلم بــني مكــة واملدينــة عنــد شــجرات مخــس دوحــات عظــام ، فكــنس النــاس مــا حتــت 

ّالـشجرات ، مث راح رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم عـشي ّ ّة فـصلى ، مث قــام خطيبـا فحمــد اهللا ّ
ّأيهــا النــاس إين تــارك فــيكم :  مث قــال ّوأثــىن عليــه ، وذكــر ووعــظ فقــال مــا شــاء اهللا أن يقــول ، ّ

  تعلمون أين أوىلأ:  وأهل بييت عرتيت ، مث قال ّأمرين لن تضلوا إن اتبعتمومها ، ومها كتاب اهللا
__________________  

  .البغياين ـ األنساب) 1(
  .344: حوادث  ـ العرب) 2(
  .344: حوادث  ـ مرآة اجلنان) 3(
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ّنعـم ، فقــال رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم :  قـالوا ؟راتبـاملؤمنني مـن أنفــسهم ، ثـالث مــ ّ :
  .)1(» من كنت مواله فعلي مواله 

  هترجمت
ّأخذ عن ابن خزمية مصنفاته ، وكان يفـيت مبذهبـه ، : قال احلاكم .  ..«:  ـ الذهبي 1

  .)2(» .  ..مل أر يف مشاخينا أثبت من دعلج: وقال الدار قطين 
  .ّ أمحد بن دعلج ، اإلمام الفقيه ، حمدث بغداددعلج بن« :  ـ السيوطي 2

ّوشــيخ أهــل احلـديث ، صــنف املــسند الكبــري ، ] وحبـور الروايــة [ كـان مــن أوعيــة العلــم 
  .)3(» ّ ، وخلف ثالمثائة ألف دينار 351ومات يف مجادى اآلخرة 

)57(  

  رواية أبي بكر الشافعي البزاز
  .)الفوائد ( سيأيت نص روايته عن أصل كتابه 

ثنا حممد بن سليمان بن احلـارث ، :  الشافعي أبوبكروقال « :  احلافظ ابن كثري وقال
ّبن موسى ، ثنا أبو إسرائيل املالئي عن احلكم عن أيب سليمان املؤذن عن زيـد بـن عبيداهللا ثنا  ّ

ا استنــشد النــاس : أرقــم  ّمــن مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول : ّــأن علي مــن كنــت : ّ
فعلـــي مـــواله ، أللهـــم وال مـــن وااله وعـــاد مــن عـــاداه ، فقـــام ســـتة عـــشر رجـــال فـــشهدوا مــواله 

  .)4(» بذلك وكنت فيهم 
__________________  

  .109 / 3املستدرك ) 1(
  .351: حوادث  ـ العرب) 2(
  .360طبقات احلفاظ ) 3(
  .347 / 7تاريخ ابن كثري ) 4(
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  هترجمت
:  هنـا ترمجتـه عـن احلـافظ الـسيوطي حيـث قـال ونـذكر. ستأيت ترمجته إن شاء اهللا تعـاىل

ّ الــشافعي ، اإلمــام احلجــة املفيــد حمــدث العــراق ، حممــد بــن أبــوبكرو«  بــن إبــراهيم بــن عبــداهللا ّ
ثقــة ثبــت حــسن التــصنيف ، : قــال اخلطيــب .  ..260عبدويــه البغــدادي البــزاز ، ولــد ســنة 

  .)1( » 354احلجة سنة مات يف ذي . مجع أبوابا وشيوخا ، وأملى يف حياة ابن صاعد

)58(  

  يرواية أبي حاتم ابن حبان البست
  :ّما نصه ) ّتيب صحيح ابن حبان اإلحسان برت( لقد جاء يف 

ّذكر دعاء املصطفى صلى اهللا عليه وسلم بالوالية مل«    .ن واىل عليا واملعاداة ملن عاداهّ
نـا أبــو نعـيم وحيــىي ، أخرببــراهيم بـن حممــد األزدي ، حـدثنا إســحاق بـن اعبــداهللا أخربنـا 
ّأنــشد اهللا كــل امــرئ  :حــدثنا فطــر بــن خليفــة ، عــن أيب الطفيـل قــال قــال علــي : بـن آدم قــال 

ّمســـع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول   بالنـــاس بـــاملؤمنني مـــن ألـــستم تعلمـــون أين أوىل: ّ
 مــن وااله مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله اللهــم وال: بلــى يــا رســول اهللا قــال :  قــالوا ؟أنفــسهم

وعاد من عاداه ، فخرجت ويف نفسي من ذلك شيء ، فلقيت زيد بن أرقم فـذكرت ذلـك لـه 
ّقد مسعناه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك له: فقال    قال أبو .ّ

__________________  
  .360: طبقات احلفاظ ) 1(
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  .ئة يومما:  قال ؟كم بني هذا القول وبني موته: فقلت لفطر : نعيم 
  .42 / 9 » 2. يريد به موت علي بن أيب طالب: قال أبو حامت 

ّأنــشد اهللا كــل : عــن أيب الطفيــل قــال قــال علــي « : ّقــال احلــافظ حمــب الــدين الطــربي 
ى اهللا عليــه وسـلم يقــول يـوم غــدير خــم ملـا قــام ، فقـام نــاس فــشهدوا ّامـرئ مســع رسـول اهللا صــل

ّ ّ
بلـى يـا رسـول :  قـالوا ؟ أوىل الناس باملؤمنني من أنفسهمألستم تعلمون أين: أم مسعوه يقول 

ّمن كنت مواله فإن هـذا مـواله ، أللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه ، فخرجـت : قال . اهللا
قــد مسعنــاه مــن :  فلقيــت زيــد بــن أرقــم ، فــذكرت لــه ذلــك فقــال ويف نفــسي مــن ريبــة شــيء ،

ّرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول لـه ذلـك   ـ يعـين الـذي روى قلـت لفطـر: قـال أبـو نعـيم ّ
يريــد مــوت : ّ خرجــه أبــو حـامت وقــال .مائـة يــوم:  قــال ؟كــم بـني القــول وموتــه: ـــ  عنـه احلــديث

  .)1(» خرجه أمحد و .علي بن أيب طالب
ويف روايـــة أخـــرى عنـــد ابـــن حبـــان واحلـــاكم واحلـــافظ أيب « :  العالمـــة البدخـــشاين وقــال

يــا  :الصــبهاين املــشهور بــسمويه ، عــن ابــن عبــاس عــن بريــدة بلفــظ اعبــداهللا ن اعيــل بــبــشر إمس
  .)2(»  من كنت مواله فعلي مواله ؟ أوىل باملؤمنني من أنفسهمألستبريدة 

  هترجمت
ّوفيها العالمة أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد بن حبان ابن معاذ ،  « :الذهبي قال 

ن مــن أوعيــة العلــم يف احلــديث والفقــه وكــا.  ..التميمــي البــسيت احلــافظ ، صــاحب التــصانيف
  .)3(» .  ..واللغة والوعظ وغري ذلك

__________________  
  .223 / 2الرياض النضرة ) 1(
  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 2(
 والـوايف 131 / 3 وطبقـات الـسبكي 920 / 3تـذكرة احلفـاظ :  وتوجد ترمجته يف 354العرب حوادث سنة ) 3(

  16 / 3 وشذرات الذهب 342 / 3 والنجوم الزاهرة 295 / 11ابن كثري  وتاريخ 317 / 2بالوفيات 
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) 59(  

  يرواية الطبران
 عــاداه ، مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن« : قــال املتقــي 

 معـا ّ طـب عـن عمـرو مـرة وزيـد بـن أرقـم.وانصر من نصره واخذل من خذله ، وأعن من أعانه
 «)1(.  

اللهــم مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن «  :  املتقــيوقــال
  .)2(»  طب عن حبشي بن جنادة .عاداه ، وانصر من نصره ، وأعن أعانه

ّشــهدت عليــا علــى املنــرب ناشــد أصــحاب رســول : عــن عمــرية بــن ســعد قــال «  : وقــال
ّاهللا صلى اهللا عليه وسـلم  ّوسـلم يـوم غـدير خـم يقـول مـا ّمـن مسـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : ّ

أبـو هريـرة وأبـو هريـرة وابـو سـعيد وأنـس بـن مالـك ، : فقام اثنا عشر رجال مـنهم . قال فيشهد
مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، : ّيــه وســلم يقــول ّفــشهدوا أــم مسعــوا رســول اهللا صــلى اهللا عل

  .)3(»  طس .أللهم وال من وااله وعاد من عاداه
  :أيضا حيث قال ) ملعجم الصغري ا( الطرباين يف ورواه 

 290بـن كيـسان الثقفـي املـديين األصـبهاين سـنة عبـداهللا حدثنا أمحد بن إبراهيم بن « 
: ، حدثنا إمساعيل بن عمرو ، حدثنا مسعر عن طلحة بن مـصرف عـن عمـرية بـن سـعد قـال 

ّ على املنرب يناشد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم 2ّشهدت عليا  ع رسـول مـن مسـ: ّ
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم غدير خ   مّ

__________________  
  .رمز للطرباين يف املعجم الكبري» طب «   و610 / 11كنز العمال ) 1(
  .609 / 11كنز العمال ) 2(
  .رمز للطرباين يف املعجم األوسط» طس «   و157 / 13املصدر ) 3(



 107 .............................................................................سند حديث الغدير 

م أبــو هريــرة وأبــو ســعيد وأنــس بــن مالــك ، فقــام اثنــا عــشر رجــال مــنه. يقــول مــا قــال فليــشهد
ّفشهدوا أـم مسعـوا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول  مـن كنـت مـواله فعلـي ] اللهـم : [ ّ

  .)1(» ّ مل يروه عن مسعر إال إمساعيل .وعاد من عاداهمواله ، اللهم وال من وااله 
ّ حــدث أمحــد ابــن ف العابــد األصــبهاين ، بــن يوســحــدثنا أمحــد بــن إمساعيــل«  : وقــال

الفرات الرازي ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا سفيان بن عيينة ، عن عمـرو بـن دينـار عـن طـاوس 
ّعن بريدة بن احلصيب عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم   مل يـروه .مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله :ّ

ّعن سفيان بن عيينة إال عبد الرزاق ، تفرد به  ّ   .)2(»  الفرات أمحد بنّ
  .)3(احلافظ ابن كثري روايته حلديث الغدير يف مواضع من تارخيه وذكر 
  :بألفاظ وأسانيد عديدة ، نذكر هنا بعضها ) املعجم الكبري ( الطرباين يف ورواه 

بـن حممـد بـن العبـاس األصـبهاين ، ثنـا أبـو مـسعود أمحـد بـن الفـرات ، عبـداهللا حدثنا « 
أن النـيب : ن أيب الطفيـل عـن زيـد ابـن أرقـم  ، ثنا فطـر بـن خليفـة عـبن مصعبثنا عبد الرمحن 

ّصلى اهللا عليه وسلم قال  ّمن كنت وليه فعلي وليه  :ّ ّ «)4(.  
حــدثنا حممــد بــن عثمــان املــازين ، حــدثنا كثــري بــن حيــىي ، ثنــا أبــو عوانــة وســعيد ابــن « 

مـرو ابـن واثلـة عـن بـت عـن ععبد الكرمي بن سليط احلنفي عن األعمش عن حبيـب بـن أيب ثا
ّملــا رجــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن حجــة الــوداع ، ونــزل غــدير  :بــن أرقــم قــال زيــد  ّ ّ

ّكــأين قــد دعيــت فأجبــت ، إين تــارك : ّــخــم أمــر بــدوحات فقمت مث قــام فقــال  فــيكم ثقلــني ّ
  لأحدمها أكرب من اآلخر ، كتاب اهللا وعرتيت أه

__________________  
  .65 ـ 64 / 1املعجم الصغري ) 1(
  .71 / 1ملعجم الصغري ا) 2(
  .210 / 5 ، و348 / 7: أنظر منها ) 3(
  185 / 5املعجم الكبري ) 4(
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إن : ّعلــي احلـوض ، مث قــال بيـيت ، فـانظروا كيــف ختلفـوين فيهمــا ، فإمـا لــن يتفرقـا حــىت يـردا 
من كنت مواله فهذا مواله ، اللهـم : ّاهللا موالي وأنا موىل كل مؤمن ، مث أخذ بيد علي فقال 

ّأنـــت مسعتـــه مــــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليــــه : وال مـــن وااله وعـــاد مــــن عـــاداه ، فقلـــت لزيــــد 
  .)1(» يه ّما كان يف الدوحات أحد إال قد رآه بعينيه ومسعه بأذن:  فقال ؟ّوسلم

ان احلـضرمي ، ثنـا جعفـر بـن محيـد ، وحـدثنا حممـد بـن عثمـعبـداهللا حـدثنا حممـد بـن « 
بــن بكـري عـن حكــيم عبـداهللا ثنـا :  ســعيد أبـو صـهيب ، قــاال يب شـيبة ، حــدثنا النـضر بـنبـن أ

ّنزل النيب صلى اهللا عليه وسلم يـوم اجلحفـة ،  :ّبن جبري عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقم قال  ّ
ّإين ال أجد لنيب إال نصف عمر الـذي قبلـه :  أقبل على الناس فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال مث

مـن كنـت أوىل بـه مـن نفـسه :  فقـال 2 مث أخذ بيد علي . ..، وإين أوشك أن أدعى فأجيب
  .)2(» ّفعلي وليه ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 

احلــضرمي ، ثنــا إمساعيــل بــن موســى الــسدي ، ثنــا علــي بــن عبــداهللا حــدثنا حممــد بــن « 
مسعــت رســول اهللا  :م قــال  بــن أرقــعــن أيب الــضحى ، عــن زيــدعبيــداهللا عــابس عــن احلــسن بــن 

من كنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال مـن وااله : ّاهللا عليه وسلم يقول يوم غدير خم ّصلى 
  .)3(» وعاد من عاداه 

حــدثنا إبــراهيم بــن نائلــة األصــبهاين ، ثنــا إمساعيــل بــن عمــرو البجلــي ، ثنــا حيــىي بــن « 
رقـم كنـت جالـسا يف جملـس بـين األ :ال اين ، قـالـشيبعبـداهللا سلمة بن كهيل عن أبيه عن أيب 

 ؟يف القوم زيدأ: ّ وقف على الس فسلم فقال ّ، فأقبل رجل من مراد يسري على دابته ، حىت
ّال إله إال هو يا زيد أمسعت رسول اهللا صلى أنشدك باهللا الذي : نعم هذا زيد ، فقال : قالوا  ّ

  تمن كن: ّاهللا عليه وسلم يقول لعلي 
__________________  

  .186 ـ 185 / 5املصدر نفسه ) 1(
  .187 ـ 186 / 5املعجم الكبري ) 2(

  .191 / 5املصدر نفسه ) 3(
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  .)1(» نصرف الرجل فا. نعم:  قال ؟مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

  هترجمت
أبو القاسم سليمان بن أمحـد ابـن أيـوب : وفيها احلافظ مسند العصر  « :اليافعي قال 

ذي القعدة بإصبهان ، وله مائة سنة وعشرة أشهر ، كان ثقة صدوقا ، اللخمي الطرباين ، يف 
  .)2(» .  ..واسع احلفظ ، بصريا بالعلل والرجال واألبواب ، كثري التصانيف

)60(  

  يرواية القطيع
أصــل داد مــن  أمحــد بــن جعفــر بــن محــدان القطيعــي ببغــأبــوبكرأخربنــا « : قــال احلــاكم 

ّنبـل ، حـدثين أيب ، ثنـا حيـىي بـن محـاد ، ثنـا أبـو عوانـة ، ثنـا بن أمحـد بـن حعبداهللا كتابه ، ثنا 
ة رهـط فقـالوا اين جلالس عند ابن عباس ، إذ أتاه تسع :أبو بلج ، ثنا عمرو بن ميمون ، قال 

ّيـا ابـن عبـاس إمـا أن تقـوم معنـا وإمـا أن ختلـو بنـا مـن بـني هـؤالء:  بـل أنـا : فقـال ابـن عبـاس . ّ
ّفتحـدثوا فـال ] فابتـدءوا [ فانتـدوا :  صحيح قبل أن يعمى ـ قال  ـ وهو يومئذقال. أقوم معكم

ضع عــشر أف وتــف ، وقعــوا يف رجــل لــه بــ: فجــاء يــنفض ثوبــه ويقــول : قــال . نــدري مــا قــالوا
ّوقعـوا يف رجـل قـال لـه النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  .فضائل ليست ألحـد غـريه ّألبعـثن رجـال : ّ

  ال خيزيه اهللا أبدا
__________________  

  .220 ـ 219 / 5املصدر نفسه ) 1(
 912 / 3 وتــذكرة احلفــاظ 215 / 1وفيــات األعيــان :  وتوجــد ترمجتــه أيــضا يف 360مــرآة اجلنــان حــوادث ) 2(

 وطبقــات 59 / 4 والنجــوم الزاهــرة 335 / 2 وتــاريخ أصــبهان 54 / 7 واملنــتظم 270 / 11وتــاريخ ابــن كثــري 
  198 / 1 وطبقات املفسرين 49 / 2احلنابلة 
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ّحيب اهللا ورسوله ، وحيبه اهللا ورسوله ، فاستشرف هلا مستشرف ، فقـال  : فقـالوا  ؟أيـن علـي: ّ
ه يف الرحــى يطحــن ، قــال  ـإن فجــاء وهــو أرمــد ال يكــاد أن :  قــال !! لــيطحنومــا كــان أحــد: ّـ

ّفنفث يف عينه ، مث هز الراية ثالثا فأعطاها إياه ، فجاء علي بصفية بنت حي: يبصر قال  ّ ّ ّ.  
ّمث بعـث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فالنـا بـسورة التوبـة ، فبعـث : قال ابن عباس  ّ

  .رجل هو مين وأنا منهّال يذهب ا إال : ّعليا خلفه فأخذها منه ، وقال 
ّوقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم لبــين عمــه أيكــم يــواليين يف الــدنيا : فقــال ابــن عبــاس  ّ ّ ّ ّ

: عهـم ـ فقـال رسـول اهللا ـ وأقبـل علـى رجـل رجـل مـنهم فقـال ـ واآلخـرة ـ قـال وعلـي جـالس م
  .يا واآلخرةّأنت وليي يف الدن: لعلي : فقال .  فأبوا؟ّأيكم يواليين يف الدنيا واآلخرة

  .ّوكان علي أول من آمن من الناس بعد خدجية رضي اهللا عنها: قال ابن عباس 
ّوأخــذ رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ثوبــه ف: قــال  وضــعه علــى علــي وفاطمــة وحــسن ّ

ً إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل اْلبـيت ويطهركم تطهيرا (: وحسني وقال  ِ ْ َ ْ ََُ ََ ُ َ ُ ُِ ْ َْ ْ َ  ُ ُ ْ َُ َ ِ ِْ ُ ِ ِ(.  
ّوشـــرى علـــي نفـــسه فلـــبس ثـــوب النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مث نـــام : قـــال ابـــن عبـــاس  ّ

  .مكانه
ّ رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فجــاء وكــان مــن املــشركون يرومــون: قــال ابــن عبــاس  ّ

ّ حيـسب أنـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال أبوبكر وعلي نائم قال وأبوبكر يـا : فقـال : ّ
ّإن نــيب اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــد انطلــق حنــو بــري ميمــون فأدركــه ، :  اهللا فقــال لــه علــي نــيب ّ

 يرمى باحلجارة كما كـان يرمـى 2ل علي جعو : فدخل معه الغار ، قال أبوبكرفانطلق : قال 
ّنيب اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وهـو يتـضور ، وقـد لـف رأسـه يف الثـوب ال خيرجـه حـىت أصـبح ،  ّ ّ ّ

  ه كشف عن رأسمث
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  .ّإنك للئيم وكان صاحبك ال يتضور وحنن نرميه وأنت تتضور ، وقد استنكرنا ذلك: فقالوا 
ّ عليــه وســلم يف غــزوة تبــوك وخــرج النــاس ّوخــرج رســول اهللا صــلى اهللا: فقــال ابــن عبــاس 

ّ قــال فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ؟أخــرج معــك: قــال فقــال لــه علــي . معــه ال ، فبكــى : ّ
ّـأمـا ترضــى أن تكـون مــين مبنزلـة هــارون مـن موســى إال أنه لــيس بعـدي نــيب ، : فقـال لــه . لـيع ّ ّ

ّإنه ال ينبغي أن أذهب إال وأنت خليفيت ّ.  
ّ وقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :قال ابن عباس  ّأنت ويل كل مؤمن بعـدي : ّ ّ

  .ومؤمنة
ّوسد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـ: قال ابن عباس  ّلم أبـواب املـسجد غـري بـاب علـي ّ

  .، فكان يدخل املسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غريه
ّوقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســل: قــال ابــن عبــاس   كنــت مــواله فــان مــواله مــن: م ّ

  علي
ّـوقــد أخربنـا اهللا عــز وجــل يف القــرآن أنه رضــي عــن أصــحاب الــشجرة : قـال ابــن عبــاس  ّ ّ

  !؟خربنا أنه سخط عليهم بعد ذلكفهل أفعلم ما يف قلوم ، 
ّوقــــال نــــيب اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم لعمــــر حــــني قــــال : قــــال ابــــن عبــــاس  ائــــذن يل : ّ

ّ وما يدريك لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر فقال !وكنت فاعال: فأضرب عنقه قال  اعملوا : ّ
  .ما شئتم

  .)1(» هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ذه السياقة 

  هترجمت
  . .. أمحد بن جعفر بن محدانأبوبكراحملدث املشهور ،  « : ـ السمعاني 1

   احلافظّاحلافظ ابن البيع ، وأبو نعيمعبداهللا أبو : يروي عنه . وكان مكثرا
__________________  

  .133 / 3املستدرك ) 1(
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األصــبهاين ، يف مجاعــة كثــرية ، وآخــرهم أبــو حممــد احلــسن بــن علــي اجلــوهري ، ومــات يف ذي 
  .)1( » 368احلجة سنة 

  .)2(» وكان شيخا صاحلا .  ..مسند العراق.  ..«:  ـ الذهبي 2

)61(  

  رواية ابن بطة
فــضائل أمحــد ، وأحاديــث « : ملناقــب البــن شهرآشـوب نقــال عـن ا) حبـار األنــوار ( يف 

ملا أقبلنا مع رسـول اهللا : أيب بكر بن مالك ، وإبانة ابن بطة ، وكشف الثعليب ـ عن الرباء قال 
ّ

ّصــلى اهللا عليــه وســلم يف حجــة الــوداع ، كنــا بغــدير خــم فنــادى أن الــصالة جامعــة ، وكــسح  ّ
ّللنيب صلى اهللا عليه وسلم حتت شجرتني ، ف  أوىل بـاملؤمنني مـن ألـست: أخـذ بيـد علـي فقـال ّ

. بلـى:  قـالوا ؟نفـسهّولست أوىل من كل مـؤمن بأ :بلى يا رسول اهللا ، فقال :  قالوا ؟أنفسهم
فلقيـه عمـر بـن : هذا مـوىل مـن أنـا مـواله ، اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه ، قـال : قال 

  .)3(» حت موىل كل مؤمن ومؤمنة هنيئا لك يا ابن أيب طالب أصب: اخلطاب فقال له 

  هترجمت
كـــان إمامـــا فاضـــال عاملـــا باحلـــديث .  ..بـــن حممـــدعبيـــداهللا عبـــداهللا أبـــو  « :الـــسمعاني 

ّوفقهه ، أكثر من احلديث ، ومسع مجاعـة مـن أهـل العـراق ، وكـان مـن فقهـاء حلنابلـة ، صـنف 
  .)4(» التصانيف احلسنة املفيدة 

__________________  
  .القطيعيـ  األنساب) 1(
  .368: حوادث  ـ العرب) 2(
  .25 / 3حبار األنوار للعالمة السي ، واخلرب يف املناقب ) 3(
  .ّالبطي ـ األنساب) 4(
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) 62(  

  يرواية الدار قطن
  :ّما هذا نصه ) العلل ( لقد جاء يف كتاب 

ّحــديث عمـرية بــن سـعد عــن علـي عـن النــيب صـلى اهللا عليــه وسـلم ن وسـئل عـ«  مــن : ّ
  . مواله فعلي موالهكنت

هو حديث يرويه طلحة بن مصرف وزبيد األيامي عـن عمـرية بـن سـعد ، فـرواه : فقال 
وكـذلك قـال ابـن . ّحممد بن طلحة بن مصرف وهاين بن أيوب عن طلحة عن عمرية بن سعد

ّ بــن عيــاش عــن األجلــح عــن طلحــة عــن عمــرية بــن أبــوبكروقــال . األجلــح عــن أبيــه عــن طلحــة
وروى هــــذا . د األيــــامي عــــن عمــــرية بــــن فــــالن والــــصواب عمــــرية بــــن ســــعدوقــــال زبيــــ. مهــــاجر

» ّالزبري بن عدي عن عمري بن سعيد عن علـي ولعلـه أراد عمـرية بـن سـعد أو غـريه : احلديث 
2/ . 19  

ّ صـلى اهللا عليـه وسـلم عـن النـيبعن حـديث سـعيد بـن وهـب عـن علـي ل وسئ«  مـن  :ّ
  .كنت مواله فعلي مواله

عمش وشعبة وإسرائيل عن أيب إسـحاق عـن سـعيد بـن وهـب عـن ّحدث به األ: فقال 
عنــه عـن أيب إســحاق عــن زيــد بــن : واختلــف عــن األعمــش فقــال عبـد الواحــد بــن زيــاد . علـي
وقـال . عن إسرائيل عن أيب إسحاق عـن سـعيد بـن وهـب وعبـد خـري: وقال عبد الرزاق . يثيع

ل يوسـف بـن إسـحاق بـن وقا. عن أيب إسحاق عن سعيد وعمر وذي مر: فضيل بن مرزوق 
وقـال فطـر . عن أيب إسحاق عن سعيد ابن وهب وزيد بن يثيع وعمر وذي مـر: أيب إسحاق 

عــن أيب إســحاق عــن ســعيد بــن وهــب وعمــرو ذي مــر وزيــد بــن يثيــع ، كقــول يوســف بــن : 
. عن أيب إسحاق عن سـعيد بـن وهـب وزيـد بـن يثيـع: وقال شريك  .إسحاق بن أيب إسحاق

  وقال عمران
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وقــال إســـحاق بــن حممـــد . عـــن شــريك عـــن أيب إســحاق عــن زيـــد بــن يثيـــع وحــده: بــان ابــن أ
وهـم ، وإمنـا أراد  .عن شريك عن أيب إسـحاق عـن سـعيد بـن وهـب وزيـد بـن وهـب: العزرمي 

عــن أيب إســحاق عــن ســعيد ابــن وهــب زيــد بــن يثيــع : وقــال عمــرو بــن ثابــت . زيــد بــن يثيــع: 
عن أيب إسحاق عن عبد خـري وعمـرو  :اح بن الضحاك وقال اجلر. وهبرية بن برمي وحبة العرين

وقــال أبــان . عــن أيب إســحاق عــن عمــرو ذي مــر وحــده: وقــال األجلــح . ذي مــر وحبــة العــرين
وقـال خالــد بـن عــامر بــن . ّعـن أيب إســحاق عـن عمــرو ذي مــر ، وآخـر مل يــسمه: بـن تغلــب 

  .بع على احلارثعن فطر عن أيب إسحاق عن احلارث األعور عن علي ، ومل يتا: عداس 
وأشـــبهها بالـــصواب قـــول األعمـــش وشـــعبة وإســـرائيل وإســـحاق بـــن أيب إســـحاق ومـــن 

  .226 ـ 224 / 3» واهللا اعلم . تابعهم
أنـشد اهللا امـرأ : خطـب علـي فقـال : عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قـال « : قال املتقي 

ّنشدة اإلسالم مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم غدير خم أخـ  ألـست: ذ بيـدي يقـول ّ
اله مـن كنـت مـو: قـال . بلـى يـا رسـول اهللا:  قـالوا ؟أوىل بكم يا معشر املـسلمني مـن أنفـسكم

فعلـي مـواله ، اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه ، وانـصر مـن نـصره ، واخـذل مـن خذلـه ، 
عمــوا فقــام بــضعة عــشر رجــال فــشهدوا ، وكــتم قــوم فمــا فنــوا مــن الــدنيا حــىت . ّإال قــام فــشهد

  .)1(» قط يف األفراد . وبرصوا

  هترجمت
أبـــو احلـــسن علـــي بـــن عمـــر بـــن أمحـــد البغـــدادي ، احلـــافظ : الـــدار قطـــين  « :الـــذهبي 

صانيف ، يف ذي القعــدة ولــه مثــانون ســنة ، روى عــن البغــوي وطبقتــه . ّــاملــشهور ، صــاحب الت
ّيف القـراء والنحـاة ، صـار أوحـد عـصره يف احلفـظ والفهـم والـورع ، وإمامـا : ذكره احلاكم فقال 

  .صادفته فوق ما وصف يل ، وله مصنفات يطول ذكرها
__________________  

  .131 / 13كنز العمال ) 1(
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كــان فريــد عــصره ، وقريــع دهــره ، ونــسيج وحــده ، وإمــام وقتــه ، انتهــى إليــه : وقــال اخلطيــب 
قــاد ، واالضــطالع مــن ّعلـم األثــر واملعرفــة بالعلــل ، وأمســاء الرجــال ، مـع الــصدق وصــحة االعت

الـدار قطـين : ّوقـال القاضـي أبـو الطيـب الطـربي .  ..علوم سـوى علـم احلـديث منهـا القـراءات
  .)1(» أمري املؤمنني يف احلديث 

)63(  

  يّرواية المخلص الذهب
. وعـــن زيـــد بـــن أرقـــم مثلـــه« قـــال احلـــافظ حمـــب الـــدين الطـــربي بعـــد روايـــة ربـــاح والـــرباء 

خــــرج أمحــــد يف كتــــاب  وّوخــــرج األول ابــــن الــــسمان ،.  مــــسندهأمحــــد يف] ّخرجــــه [ ّخرجهمـــا 
 .ّأحــب مــن أحبــه و:مــن عــاداه وانــصر مـن نــصره معنــاه عــن عمــر وزاد بعــد قولـه وعــاد املناقـب 

مــن كنــت مــواله  :ّسمان عــن عمــر منــه  ابــن الــّخــرج و.هأبغــض مــن أبغــض : وقــالقــال شــعبة أ
ّخرجــه املخلــص الــذهيب عــن حبــشي بــن جنــا و.فعلــي مــواله  وقــال بعــد وانــصر مــن نــصره ، دةّ

  .)2(» ومل يذكر ما بعده  .وأعن من أعانه

  هترجمت
مـن أهـل  .أبو طاهر حممد بـن عبـد الـرمحن: اشتهر به .  ..ّاملخلص « :ـ السمعاني  1

  .)3(» .  ..بغداد ، وكان ثقة صدوقا صاحلا مكثرا من احلديث
__________________  

 / 11تــاريخ ابــن كثــري . 34 / 12تــاريخ بغــداد : صادر ترمجــة الــدارقطين  ، ومــن مــ385: حــوادث  ـ العــرب) 1(
 طبقـات 171 / 4 النجـوم الزاهـرة 183 / 7 املنـتظم 558 / 1 طبقات القراء 991 / 3 تذكرة احلفاظ 317

  .331 / 1 وفيات األعيان 116 / 3 شذرات الذهب 462 / 3السبكي 
  .223 / 2الرياض النضرة ) 2(
  .ّخلصامل ـ األنساب) 3(
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تـويف يف . وكـان ثقـة. مسند وقته ، مسع أبا القاسـم البغـوي وطبقتـه.  ..«:  ـ الذهبي 2
  .)1(» رمضان وله مثان ومثانون 

)64(  

  مرواية الحاك
رواه بأســـانيده الـــصحيحة عـــن مجاعـــة مـــن األصـــحاب ، فـــرواه بإســـناده عـــن ســـعيد بـــن 

يح علــى شــرط مــسلم ومل هــذا حــديث صــح: جبــري عــن ابــن عبــاس عــن بريــدة األســلمي وقــال 
  .)2(خيرجاه 

هـــذا  :وبإســـناده عـــن حبيـــب بـــن أيب ثابـــت عـــن أيب الطفيـــل عـــن زيـــد بـــن أرقـــم وقـــال 
حــديث ســلمة  :شــاهده ) : قــال . ( حــديث صــحيح علــى شــرط الــشيخني ومل خيرجــاه بطولــه

مث ذكر حديث سـلمة بـن كهيـل الـذي . بن كهيل عن أيب الطفيل أيضا صحيح على شرطهما
  .)3(ر رواية دعلج سبق يف ذك

هــذا حــديث : وقــال . وبإسـناد آخــر عــن حبيــب عــن حيـىي بــن جعــدة عــن زيــد بـن أرقــم
  .)4(صحيح االسناد ومل خيرجاه 

 بن قريش ، ثنا احلسن بن سفيان ثنا حممد بـن أبوبكرد وأخربين الولي« :  احلاكم وقال
ّكنـا مـع  :ّعـن جـده قـال ّعبدة ، ثنا احلسن بن احلـسني ، ثنـا رفاعـة بـن أيـاس الـضيب عـن أبيـه 

نـشدتك اهللا : أن ألقين ، فأتـاه طلحـة ، فقـال عبيداهللا علي يوم اجلمل ، فبعث إىل طلحة بن 
ّهل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ّ:  

__________________  
  .393: حوادث  ـ العرب) 1(
  .110 / 3املستدرك ) 2(
  .109 / 3املصدر نفسه ) 3(
  .109 / 3املستدرك ) 4(
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نعـــم قـــال فلـــم :  قـــال ؟ مـــن عـــاداهمـــن كنـــت مـــواله فعلـــي مـــواله ، اللهـــم وال مـــن وااله وعـــاد
  .)1(» فانصرف طلحة : مل أذكر ، قال :  قال ؟تقاتلين

  هترجمت
، عبـداهللا حممـد بـن عبـداهللا اإلمـام الكبـري احلـافظ الـشهري أبـو  ـ وفيهـا « :اليـافعي قـال 

ع ال نيــسابوري ، إمــام أهــل احلــديث يف وقتــه ، كتــب عــن حنــو ألفــي ّــاملعــروف باحلــاكم ابــن البي
  .)2(» .  ..ّشيخ ، وبرع يف معرفة احلديث وفنونه ، وصنف التصانيف

)65(  

  يرواية الخركوش
( يف ذكـر حـديث الغـدير كمـا يف ) املناقـب ( حلـافظ ابـن شـهر آشـوب يف كتـاب قال ا
فقــال النــيب  :اء بــن عــازب يف خــرب اخلركوشــي يف شــرف املــصطفى عــن الــرب« ) : حبــار األنــوار 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم  : اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه ، فلقيــه عمــر بعــد ذلــك فقــال : ّ
  .)3(» هنيئا لك يا ابن أيب طالب ، أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة 

__________________  
  .371 / 3املصدر نفسه ) 1(
 1039 / 3 وتـــذكرة احلفـــاظ 473 / 5تــاريخ بغـــداد : وتوجـــد ترمجتـــه يف  ، 405حــوادث  ـ مــرآة اجلنـــان) 2(

  . وغريها484 / 1 ووفيات األعيان 274 / 7وتاريخ ابن كثري 
  .35 / 3حبار األنوار ، واخلرب يف املناقب ) 3(
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  هترجمت
ـــذهبي قـــال  عبـــد امللـــك بـــن أيب عثمـــان أبـــو ســـعد النيـــسابوري ، الـــواعظ القـــدوة  « :ال

مل : ّوشي ، صنف كتـاب الزهـد وكتـاب دالئـل النبـوة وغـري ذلـك ، قـال احلـاكم املعروف باخلرك
 »  ....ّأر أمجــع منــه علمــا وزهــدا وتواضــعا وإرشــادا إىل اهللا ، زاده اهللا توفيقــا وأســعدنا بأيامـــه

)1(.  

)66(  

  يرواية أبي بكر الشيراز
  .كما سيأيت يف قسم داللة حديث الغدير) األلقاب ( رواه يف كتاب 

)67(  

  هرواية ابن مردوي
أخــرج ابـــن مردويــه عـــن ابــن عبـــاس « : قــال املــريزا حممـــد بــن معتمـــد خــان البدخـــشاين 

ّاللهـم مـن كنــت مـواله فعلـي مــواله ، اللهـم وال مـن وااله وعــاد مـن عـاداه ، واخــذل : مرفوعـا 
  .)2(» من خذله وأبغض من أبغضه 
__________________  

  .407العرب حوادث ) 1(
  .خمطوط ـ جامفتاح الن) 2(
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  هترجمت
 أمحـــد بـــن موســـى ابـــن أبـــوبكرّابـــن مردويـــه احلـــافظ الكبـــري العالمـــة  « :الـــسيوطي قـــال 

مردويــه االصــبهاين ، صــاحب التفــسري والتــاريخ واملــستخرج علــى البخــاري ، مســع أبــا ســهل بــن 
لـيح ـذا الـشأن ، بـصريا بالرجـال ، طويـل البـاع ، م] فهمـا [ ّوكـان قيمـا . زياد القطـان وخلقـا

  .)1( » 410 ، ومات لست بقني من رمضان سنة 323التصانيف ، ولد سنة 

)68(  

  هرواية مسكوي
  .)2(الذي ذكره الكاتب اجلليب ) ندمي الفريد ( رواه يف كتابه 

ّفلـم يقـم مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه « إذ جاء فيه ما كتبه املأمون جبواب بين هاشم 
 بن أيب طالب ، فإنه آزره ووقـاه بنفـسه ونـام يف مـضجعه ّوسلم أحد من املهاجرين كقيام علي

ّ، مث مل يـزل بعـد متمــسكا بـأطراف الثغــور ، ينـازل األبطـال وال ينكــل عـن قــرن ، وال يـويل عــن  ّ
جـــيش ، منيـــع القلـــب ، يـــؤمر علـــى اجلميـــع وال يـــؤمر عليـــه أحـــد ، أشـــد النـــاس ووطـــأة علـــى 

 ديـــن اهللا ، وأقـــرأهم لكتـــاب اهللا وأعـــرفهم املـــشركني ، وأعظمهـــم جهـــادا يف اهللا ، وأفقههـــم يف
ّقولـه صـلى اهللا عليـه ب باحلالل واحلرام ، وهو صاحب الوالية يف حـديث غـدير خـم ، وصـاح

ّأنت مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي: ّوسلم  ّ ّ..  .«.  
__________________  

 وتـــاريخ 254 / 4 والنجـــوم الزاهـــرة 1050 / 3تـــذكرة احلفـــاظ :  وتوجـــد ترمجتـــه يف 412طبقـــات احلفـــاظ ) 1(
  . ..190 / 3 وشذرات الذهب 93 / 1 وطبقات الداودي 168 / 1أصبهان 

  .1937 / 2كشف الظنون ) 2(
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  هترجمت
 ، 421وقد ترجم اليب علي أمحد بن حممد بن يعقوب امللقب مبسكويه ، املتوىف سـنة 

  :أثىن عليه مجاعة من األعالم ، منهم 
  .35 / 1 يف اإلمتاع ان التوحيدي ـ أبو حي1
  .19 ـ 5 /5 يف معجم األدباء  ـ ياقوت الحموي2
  .269 / 2 يف فوات الوفيات  ـ ابن شاكر الكتبي3

)69(  

  يرواية الثعلب
 أبـوبكرأخربنـا أبـو القاسـم يعقـوب بـن أمحـد الـسري أنـا « : رواه يف تفسريه حيـث قـال 

الكجــي ، نــا حجــاج بــن عبــداهللا إبــراهيم بــن بــن حممــد ، حــدثنا أبــو مــسلم عبــداهللا حممــد بــن 
ملـا نزلنـا مـع رسـول : منهال ، نا محاد عن علي بـن زيـد عـن عـدي بـن ثابـت عـن الـرباء ، قـال 

ّ
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع كنا بغدير خم ، فنادى أن الـصالة جامعـة ، وكـسح  ّ ّ

بلـى :  قـالوا ؟ملؤمنني مـن أنفـسهم أوىل بـاألـست: للنيب حتت شجرتني ، فأخذ بيد علي فقـال 
هـذا مـوىل مـن أنـا : قـال . بلـى:  قالوا ؟ّ أوىل بكل مؤمن من نفسهألست: قال . ا رسول اهللاي

هنيئــا لــك يــا ابــن أيب : مــواله ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه ، قــال فلقيــه عمــر فقــال 
  .)1(» طالب ، أصبحت موىل كل مؤمن ومؤمنة 

__________________  
  .خمطوط ـ الكشف والبيان يف تفسري القرآن) 1(
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  هترجمت
أبـــو إســـحاق أمحـــد بـــن حممـــد بـــن إبـــراهيم الثعلـــيب النيـــسابوري ،  « :ابـــن خلكـــان قـــال 

ّاملفسر املشهور ، كان أوحـد زمانـه يف علـم التفـسري ، وصـنف التفـسري الكبـري الـذي فـاق غـريه  ّ
لفارســي يف كتــاب ســياق تــاريخ نيــسابور ، وذكــره عبــد الغــافر بــن إمساعيــل ا.  ..مــن التفاســري

تـويف : وقـال غـريه .  ..427وتـويف يف سـنة  . ..هو صحيح النقل موثوق بـه: وأثىن ليه وقال 
  .)1( » رمحه اهللا تعاىل. 437يوم األربعاء لسبع بقني من احملرم سنة 

)70(  

  مرواية الحافظ أبي نعي
  :حيث قال ) معرفة الصحابة ( رواه يف كتاب 

، ثنا الفضل بـن دكـني ثنـا ابـن أيب عبداهللا بن جعفر ، ثنا إمساعيل بن عبداهللا نا حدث« 
غــزوت مــع علــي إىل  :بريــدة قــال بــاس عــن غنيــة عــن احلكــم عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن ع

ّالـــيمن فرأيـــت منـــه جفـــوة ، فقـــدمت علـــى رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، فـــذكرت عليـــا  ّ
ّلى اهللا عليـــه وســـلم يتغـــري ، وقــاّفتنقــصته فرأيـــت وجـــه رســـول اهللا صــ ّ  أوىل ألـــستيـــا بريـــدة  :ل ّ

  .من كنت مواله فعلي مواله: قال . بلى يا رسول اهللا:  قلت ؟باملؤمنني من أنفسهم
  .164 / 3»  بن أيب شيبة عن الفضل مثله أبوبكررواه 

  :حيث قال ) حلية األولياء ( يف كتاب ورواه 
__________________  

  .6 / 1ان وفيات األعي) 1(
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حدثنا أمحد بن جعفر بن سلم ، ثنا العباس بن علـي النـسائي ، ثنـا حممـد بـن علـي  « 
ابن عيينة عن عمرو بـن دينـار عـن طـاوس عـن بريـدة عـن  ، ثنا بن خلف ، ثنا حسني األشقر
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم قال   غريب مـن حـديث طـاوس ، مل .همن كنت مواله فعلي موال :ّ

  .23 / 4» من هذا الوجه ّنكتبه إال 
حدثنا سليمان بن أمحد ، ثنا أمحد بن إبراهيم بـن كيـسان ، ثنـا إمساعيـل بـن «  : وقال

 : ثنـــا مـــسعر بـــن كـــدام عـــن طلحـــة بـــن مـــصرف عـــن عمـــرية ابـــن ســـعد قـــال لبجلـــي ،عمـــرو ا
ّشهدت عليا على املنرب ناشدا أصحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ وفـيهم  أبـو سـعيد : ّ

هـم حـول املنـرب وعلـي علـى املنـرب ، وحـول املنـرب اثنـا عـشر رجـال بو هريرة وأنـس بـن مالـك ـ ووأ
ّنـشدتكم بـاهللا هـل مسعـتم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول : فقـال علـي . هؤالء منهم ّ :

مـا منعــك : وقعـد رجــل فقـال . اللهـم نعـم: ّ فقـاموا كلهـم فقــالوا ؟مـن كنـت مـواله فعلــي مـواله
أللهــم إن كــان كاذبــا فاضــربه بــبالء : فقــال .  كــربت ونــسيتيــا أمــري املــؤمنني:  قــال ؟أن تقــوم
غريـــب مـــن . فمـــا مـــات حـــىت رأينـــا بـــني عينيـــه نكتـــة بيـــضاء ال تواريهـــا العمامـــة: قـــال . حـــسن

ّحـــديث طلحـــة ، تفـــرد بـــه مـــسعود عنـــه مطـــوال ورواه .  ورواه ابـــن عائـــشة عـــن إمساعيـــل مثلـــه.ّ
  .27 / 5» طلحة األجلح وهانئ ابن أيوب عن 

  :حيث قال ) أخبار أصبهان ( يف كتاب ورواه 
بــن كيــسان املــديين ســنة عبــداهللا حــدثنا ســليمان بــن أمحــد ، ثنــا أمحــد بــن إبــراهيم بــن « 

 ثنا إمساعيل بن عمرو البجلي ، ثنـا مـسعر عـن طلحـة بـن مـصرف عـن عمـرية بـن سـعد 290
ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم شـــهدت عليـــا علـــى املنـــرب يناشـــد أصـــحاب رســـول اهللا  :قـــال  مـــن مســـع ّ

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــوم غــدير خــم يقــول مــا قــال فيــشهد فقــام اثنــا عــشر رجــال . ّ
ّأبــو هريــرة وأبــو ســعيد وأنــس بــن مالــك فــشهدوا أــم مسعــوا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : مــنهم 

 / 1» ن عـــاداه مـــن كنـــت مـــواله فعلـــي مـــواله ، اللهـــم وال مـــن وااله وعـــاد مـــ: ّوســـلم يقـــول 
107.  

ّأال إن اهللا وليي وأنا ويل كل مؤمن ، من كنت مواله فعل« : قال املتقي    يّ
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  .)1(»  فضائل الصحابة عن زيد بن أرقم والرباء بن عازب معا  نعيم يفأبومواله ، 
من كنت مواله فعلي مواله ، أللهم وال من وااله وعاد مـن عـاداه طـب عـن «  : وقال

طــب عــن أيب أيــوب ومجــع مــن . يب هريــرة وأثــين عــشر مــن الــصحابة حــم ش عــن أ.ابــن عمــر
 أرقــم وثالثــني رجــال مــن وزيــد بــنعــن علــي . حــم طــب ص.  عــن علــي وطلحــة الــصحابة ، ك

  .)2(» اخلطيب عن أنس  .أبو نعيم يف فضائل الصحابة عن سعد. الصحابة

  هترجمت
بـــن امحـــد بـــن بـــداهللا عتـــويف أبـــو نعـــيم االصـــبهاين أمحـــد بـــن « : وفيهـــا :  ـ الـــذهبي 1

ّتفرد يف الدنيا بعلو اإلسناد ، مـع احلفـظ واالسـتبحار يف احلـديث .  ..إسحاق احلافظ الصويف ّ
  .)3(» ّوصنف التصانيف الكبار املشهورة يف األقطار .  ..وفنونه

كـان مـن .  ..تويف احلافظ الشيخ العـارف أبـو نعـيم االصـفهاين: فيها  « :ـ اليافعي  2
» .  .. وأكــابر احلفــاظ املفيــدين ، أخــذ عــن األفاضــل وأخــذوا عنــه وانتفعــوا بــهّأعــالم احملــدثني

)4(.  
__________________  

  .608 / 11كنز العمال ) 1(
  .609 / 11نفس املصدر ) 2(
  .430العرب حوادث سنة ) 3(
  .430مرآة اجلنان حوادث سنة ) 4(



  نفحات األزهار................................................................................ 124

) 71(  

  نّرواية ابن السما
بينمــا علــي : وعنــه قــال « : عــد ذكــر حــديث ربــاح ّقــال احلــافظ حمــب الــدين الطــربي ب

مـن : الـسالم عليـك يـا مـوالي ، قـال : جالس ، إذ جاء رجل فدخل وعليـه أثـر الـسفر فقـال 
مسعـت : فقـال أبـو أيـوب . أفرجوا لـه ، ففرجـوا: قال علي . أبو أيوب األنصاري:  فقال ؟هذا

ّرســـول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســـلم يقــــول  ّخرجــــه البغــــوي يف . ي مـــوالهمــــن كنـــت مــــواله فعلــــ: ّ
  .معجمه

ّكنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر ، فنزلنا بغـدير : وعن الرباء بن عازب قال  ّ ّ ّ
ّخــم ، فنــودي فينــا الــصالة جامعــة ، وكــسح لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حتــت شــجرة ،  ّ

 قـالوا ؟ؤمنني مـن أنفـسهمألستم تعملـون أين أوىل بـامل: ّفصلى الظهر ، وأخذ بيد علي ، وقال 
اللهم من كنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعـاد : بلى ، فأخذ بيد علي وقال : 

هنيئا لك يا ابن أيب طالب أصبحت وأمـسيت  :فلقيه عمر بعد ذلك فقال : قال . من عاداه
  .ّموىل كل مؤمن ومؤمنة

  .وعن زيد بن أرقم مثله
ّخرج األول ابن السمان ، وأخـرج أمحـد يف كتـاب املناقـب ّخرجهما أمحد يف مسنده ، و ّ

  .)1(» معناه 
. مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله: ّوخــرج ابــن الــسمان عــن عمــر منــه « : وقــال الطــربي 

ّوخرجه املخلص الذهيب  ّ «)2(.  
__________________  

  .223 / 2الرياض النضرة ) 1(
  .223 / 2الرياض النضرة ) 2(
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ّعلـي مــوىل مـن كـان رســول اهللا صـلى اهللا عليــه : عــن عمـر أنـه قــال و« : وقـال الطـربي 
  .ّوسلم مواله

إنك تصنع بعلي شيئا ما تصنعه بأحد مـن أصـحاب رسـول اهللا : وعن سامل قيل لعمر 
ّصلى اهللا عليه وسلم   .إنه موالي: قال . ّ

ــ  وعــن عمــر اقــض بينهمــا يــا ابــا احلــسن ، : وقــد جــاء أعرابيــان خيتــصمان فقــال لعلــي ـ
:  فوثـب إليـه عمـر وأخـذ بتلبيبـه وقـال ؟هـذا يقـضي بيننـاأ: فقال أحـدمها . قضى علي بينهماف

ّ هــذا مــوالي ومــوىل كــل مــؤمن ، ومــن مل يكــن علــي مــواله فلــيس !!وحيــك مــا تــدري مــن هــذا
  .مبؤمن

بيين وبينـك هـذا اجلـالس ، وأشـار إىل علـي بـن : وعنه وقد نازعه رجل يف مسألة فقال 
 حـىت شـاله مـن  فنهض عمر عن جملـسه وأخـذ بتلبيبـه!!هذا األبطن: رجل فقال ال. أيب طالب

  .ّ إنه موالي وموىل كل مؤمن؟ّتدري من صغرتأ: األرض ، مث قال 
ّخرجهن ابن السمان  ّ ّ «)1(.  

  هترجمت
ّإمساعيل بن علي بن احلسني السمان أبـو سـعد الـرازي ، حـافظ مكثـر  « :ـ الرافعي  1

ّـري ، ومعجم شـيوخه ومعجـم البلـدان مـن مجعـه يوضحان سـعة ، مسع ومجع وكتب وطاف الكث
  .)2(» .  ..رحلته وطلبه ومساعه ، وورد قزوين

ّأبو سعد السمان إمساعيـل بـن علـي الـرازي احلـافظ« :  ـ الذهبي 2 : قـال الكنـاين .  ..ّ
وم ّكـان متبحـرا يف العلـ: ّكان من احلفاظ الكبار ، زاهدا عابدا ، يذهب إىل االعتزال ، قلـت 

ولـه تـصانيف كثـرية ، يقـال  .من مل يكتـب احلـديث مل يتغرغـر حبـالوة اإلسـالم: ، وهو القائل 
  إنه مسع من ثالثة آالف شيخ ، وكان رأسا يف القراءة: 

__________________  
  .225 ـ 224 / 2نفس املصدر ) 1(
  .298 / 2التدوين يف أهل العلم بقزوين ) 2(
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:  أيب حنيفة والشافعي ، لكنه مـن رؤس املعتزلـة ، وكـان يقـال واحلديث والفقه ، بصريا مبذهيب
  .)1(» إنه ما رأى مثل نفسه 

: ّاحلــافظ أبــو ســعد الــسمان إمساعيــل بــن علــي الــرازي ، قــال الكنــاين « :  ـ اليــافعي 3
  .)2(» .  ..كان من احلفاظ الكبار زاهدا عابدا

وكان من احلفـاظ الكبـار .  ..عدّالسمان احلافظ الكبري املتقن أبو س « : ـ السيوطي 4
، إماما بال مدافعة يف القرآن واحلـديث والرجـال والفـرائض والـشروط وفقـه أيب حنيفـة واخلـالف 

  .)3( » 443ومات يف شعبان سنة .  ..، زاهدا ورعا معتزليا

)72(  

  يرواية أبي بكر البيهق
أمحـد بـن حنبـل يف وروى االمـام « : قال الشيخ نـور الـدين ابـن الـصباغ املـالكي املكـي 

ّمـع النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم [ كنـا : مسنده عن الـرباء بـن عـازب أنـه قـال  يف سـفر فنزلنـا ] ّ
ّبغـــدير خـــم ، فنـــودي فينـــا الـــصالة جامعـــة ، وكـــسح لرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم حتـــت  ّ ّ

 منني مــــنألــــستم تعلمــــون أين أوىل بــــاملؤ: ّشــــجرتني ، فــــصلى الظهــــر وأخــــذ بيــــد علــــي فقــــال 
. بلــى:  قــالوا ؟ّألــستم تعلمــون أين أوىل بكــل مــؤمن مــن نفــسه: بلــى ، قــال :  قــالوا ؟أنفــسهم

فلقيـه عمـر . اللهم من كنـت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه: فقال 
ّهنيئــا لــك يــا ابــن أيب طالــب أصــبحت وأمــسيت مــوىل كــل : بــن اخلطــاب بعــد ذلــك فقــال لــه 

  أبوبكروى احلافظ  ور.مؤمنةمؤمن و
__________________  

  .430طبقات احلفاظ ) 1(
  .445العرب حوادث سنة ) 2(
  .445مرآة اجلنان حوادث سنة ) 3(



 127 .............................................................................سند حديث الغدير 

 أيضا هذا احلديث بلفظه مرفوعا إىل الرباء ابـن عـازب رمحه اهللا تعاىلأمحد بن احلسني البيهقي 
 «)1(.  

 قـي ، وكـذا مجـال الـدين الزرنـديوقد روى اخلطيب اخلـوارزمي روايـات عديـدة عـن البيه
  .كما ستسمع فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل. ..

  هترجمت
 أمحـد بـن أبـوبكرّاإلمـام احلـافظ العالمـة شـيخ خراسـان ،  ـ البيهقـي « :الـسيوطي قـال 

 يف شـعبان ، 384ولـد سـنة . ّاحلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي ، صاحب التـصانيف
ّأكثر عنه جـدا ، وهـو مـن كبـار أصـحابه ، بـل زاد عليـه بـأنواع مـن ّولزم احلاكم ، وخترج به ، و

العلوم ، كتب احلديث وحفظه من صباه وبرع ، وأخـذ يف األصـول ، وانفـرد باإلتقـان والـضبط 
 بنيــسابور ، ونقــل يف تــابوت إىل بيهــق 458مــات يف عاشــر مجــادى األوىل ســنة .  ..واحلفــظ

  .)2(» .  ..مسرية يومني

)73(  

  عبد البررواية ابن 
زيد بـن  عازب ووروى بريدة وأبو هريرة وجابر والرباء بن« : قال أبو عمر ابن عبد الرب 

ّأرقــم كــل واحــد مــنهم عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، أنــه قــال يــوم غــدير خــم  ّ مــن كنــت  :ّ
  مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وبعضهم ال

__________________  
  .40: لفصول املهمة يف معرفة األئمة ا) 1(
 طبقــات 94 / 12 وتــاريخ ابــن كثــري 1132 / 3تــذكرة احلفــاظ :  وتوجــد ترمجتــه يف 433طبقــات احلفــاظ ) 2(

 / 8 واملنــتظم 77 / 5 والنجــوم الزاهــرة 304 / 3 وشــذرات الــذهب 20 / 1 وفيــات األعيــان 8 / 4الــسبكي 
242.. .  
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  .)1(» اله علي مومن كنت مواله ف: يزيد عن 

  هترجمت
احلـــافظ أبـــو عمـــر ابـــن عبـــد الـــرب القـــرطيب ، أحـــد األعـــالم وصـــاحب  « :اليـــافعي قـــال 

وليس ألهل املغرب أحفـظ منـه ، : التصانيف ، وعمره مخس وتسعون سنة ومخسة أيام ، قيل 
علـم وكـان لـه بـسطة كثـرية يف .  ..ّمع الثقة والـدين والنزاهـة والتبحـر يف الفقـه والعربيـة واألخبـار

  .)2(» ّالنسب ، مع ما تقدم من الفقه واألخبار والعربية 

)74(  

  يرواية الخطيب البغداد
  :بقوله ) تاريخ بغداد ( أخرج يف 

ـــه . ّاحلـــسن بـــن علـــي بـــن ســـهل العـــاقويل ، حـــدث عـــن محـــدان بـــن املختـــار«  روى عن
 ـ أخربنـا حممـد أخربنا أبو الفتح حممـد بـن احلـسني العطـار ـ قطـيط.  ابن اجلعايبأبوبكرالقاضي 

مــي احلــافظ ، حــدثنا ر التميّبــن أمحــد بــن عبــد الــرمحن املعــدل بإصــبهان ، حــدثنا حممــد بــن عمــ
بـن عبيـداهللا ّاحلسن بن علي بن سهل العاقويل ، حدثنا محدان بن املختار ، حدثنا حفص بـن 

ّمسعــت النــيب صــلى اهللا عليــه : عمــر عــن ســفيان الثــوري ، عــن علــي بــن زيــد ، عــن أنــس قــال 
 / 7» مـــن كنـــت مـــواله فعلـــي مـــواله ، اللهـــم وال مـــن وااله وعـــاد مـــن عـــاداه  :ّســـلم يقـــول و

377.  
__________________  

  .1099 / 3االستيعاب ) 1(
ــرآة اجلنــــان حــــوادث ) 2( ــه يف 463مــ ـــاظ :  وتوجــــد ترمجتــ ــان 1128 / 3تــــذكرة احلفـ ــات األعيــ  348 / 2 ووفيــ

  .375: ّاج املذهب  والديب255 / 3 والعرب 314 / 3وشذرات الذهب 
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بـن عمـر ابـن عبـداهللا عمـر بـن أخربنا ابن بكر ، أخربنا أبو عمـر حيـىي بـن حممـد بـن  « 
 ـ يف منزلــه بــدرب الــساج ، يف جــوار ابــن الــشونيزي ، يف حفــص بــن بيــان بــن دينــار األخبــاري

بـن سـعيد الكنـدي أبـو عبـداهللا  ـ حدثنا أبو جعفر أمحد بن حممد الضبعي ، حدثنا 363سنة 
بــن أيب الــرمحن ّــســعيد األشــج ، حــدثنا العــالء بــن ســامل العطار ، عــن يزيــد أيب زيــاد عــن عبــد 

ّمـن مسـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم : مسعـت عليـا ـ بالرحبـة ـ ينــشد النـاس  :ليلـي قـال  ّ
ا عــشر  فقــام اثنــ؟مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه: يقــول 

ّهدوا أم مسعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول ّبدريا فش مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله : ّ
  .236 / 14» اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 

شــهدت عليــا يف الرحبــة : عــن عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى قــال « : قــال املتقــي اهلنــدي 
مـن كنـت : م يقـول يـوم غـدير ّ اهللا عليه وسـلّأنشد اهللا من مسع رسول اهللا صلى: ينشد الناس 

ّنشهد أنا مسعنا رسول اهللا صـلى اهللا : قالوا . مواله فعلي مواله ملا قام ، فشهد اثنا عشر بدريا ّ
 فقلنـا ؟ أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهم وأزواجـي أمهـامألـست: ّعليه وسلم يقول يوم غدير خـم 

 عــم ع .ه وعــاد مــن عــاداه اللهــم وال مــن واالفمــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ،: قــال . بلــى: 
  .)1(» وابن جرير خط ص 

  هترجمت
واحلافظ أحد أئمة األعـالم ، صـاحب التواليـف املنتـشرة يف اإلسـالم ،  « : ـ اليافعي 1

ّصـــنف قريبـــا مـــن مائـــة مـــصنف ، .  .. اخلطيـــب ، أمحـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت البغـــداديأبـــوبكر ّ
ديث والتـاريخ ، تـويف يـوم االثنـني وكان فقيها يغلب عليـه احلـ.  ..وفضله أشهر من أن يوصف

وكان قـد انتهـى إليـه علـم احلـديث وحفظـه .  ..يف شوال: سابع ذي احلجة ، وقال السمعاين 
  مل يكن: ، قال ابن ماكوال 

__________________  
  .171 / 13كنز العمال ) 1(
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  .)1(» للبغداديني بعد الدار قطين مثل اخلطيب 
وشــهرته يف  . ..اظ احلــديث وضــابطيه املتقنــني ،أحــد حفــ « : ـ ابــن قاضــي شــهبة 2

احلديث تغين عن اإلطناب يف ذكر مشاخيه فيه ، وتعداد البلـدان الـيت رحـل إليهـا ومسـع فيهـا ، 
وذكر مصنفاته يف ذلك ، فإا تزيد على ستني مصنفا ، منها تـاريخ بغـداد ، قـال ابـن مـاكوال 

ّإتقانـا وضـبطا حلـديث رسـول اهللا صـلى اهللا ّكان آخر األعيـان ممـن شـاهدناه معرفـة وحفظـا و: 
ّعليــه وســلم ، وتفننــا يف عللــه وأســانيده ، وعلمــا بــصحيحه وغريبــه وفــرده ومنكــره ، وقــال  ومل : ّ

 أبــوبكركــان : يكــن للبغــداديني بعــد الــدار قطــين مثلــه ، وقــال الــشيخ أبــو إســحاق الــشريازي 
كان مهيبـا : ظه ، قال ابن السمعاين ّاخلطيب يشبه بالدارقطين ونظرائه يف معرفة احلديث وحف

  .)2(» .  ..ّوقورا ، ثقة متحريا ، حجة حسن اخلط ، كثري الضبط فصيحا ختم به احلافظ

)75(  

  يرواية أبي الحسن الواحد
  .سيأيت نص عبارته يف وجوه داللة حديث الغدير إن شاء اهللا تعاىل

  هترجمت
 الواحــدي ، صــاحب التفاســري ّعلــي بـن أمحــد بــن علــي بـن متويــه« : قـال ابــن خلكــان 

ّاملـشهورة ، كــان أســتاد عـصره يف النحــو والتفــسري ، ورزق الـسعادة يف تــصانيفه ، وأمجــع النــاس 
البـــسيط يف تفـــسري القـــرآن الكـــرمي ،  :ّعلـــى حـــسنها ، وذكرهـــا املدرســـون يف تدريـــسهم ، منهـــا 

بـــه الثالثـــة ، ولـــه ّوكـــذلك الوســـيط ، وكـــذلك الـــوجيز ، ومنـــه أخـــذ أبـــو حامـــد الغـــزايل أمســـاء كت
وكـــــان الواحـــــدي املـــــذكور تلميـــــذ الثعلـــــيب  . ..كتـــــاب أســـــباب النـــــزول ، والتحبـــــري يف التفـــــسري

  ّصاحب التفسري املقدم ذكره يف حرف
__________________  

  .463مرآة اجلنان حوادث ) 1(
  .246 / 1طبقات الشافعية ) 2(
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مــرض طويــل يف مجـادى اآلخــرة ســنة اهلمـزة ، وعنــه أخـذ علــم التفــسري وأرىب عليـه ، وتــويف عـن 
  .)1( » رمحه اهللا تعاىل.  مبدينة نيسابور468

)76(  

  يرواية أبي سعيد السجستان
ّلقــد علـــم فيمــا تقـــدم ان أبــا ســـعيد مـــسعود بــن ناصـــر السجــستاين ممـــن قــد مجـــع طـــرق 

ومــــن ذلــــك » الدرايــــة يف حــــديث الواليــــة «  بـــــ حــــديث الغــــدير وأســــانيده ، وقــــد أمســــى كتابــــه
ّملا خرج النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم اىل حجـة : قال « : بن عباس عبداهللا عن  التايلاحلديث  ّ ّ

ّ فــأمره أن يقــوم بعلــي فقــال صــلى اهللا عليــه وســلم 7الــوداع ، نــزل باجلحفــة ، فأتــاه جربئيــل  ّ :
مـن : سـول اهللا قـال بلى يـا ر:  قالوا ؟ّأيها الناس ألستم تزعمون أين أوىل باملؤمنني من أنفسهم

ّت مواله فعلي مواله ، أللهم وال من وااله وعاد من عاداه ، وأحب من أحبه وأبغـض مـن كن ّ
وجبـت واهللا يف : قـال ابـن عبـاس . ّأبغضه ، وانصر من نصره وأعز من أعـزه ، وأعـن مـن أعانـه

  .»أعناق القوم 

)77(  

  يرواية ابن المغازل
ّقوله صلى اهللا عليه وسلم « : روى حديث الغدير حيث قال  من كنت مـواله فعلـي  :ّ

أخربنـا عبـد الــسالم  :عـالف البـزار إذنــا قـال بـن العبيــداهللا أخربنـا أبــو يعلـى علـي بـن  ــ :مـواله 
حــدثنا حممــد بــن بكــر بــن  :بــن حممــد ابــن عثمــان قــال عبــداهللا أخربنــا : بــن حبيــب البــزار قــال 

ن إبـراهيم ، حـدثنا حـدثين مـسلم بـ :عبد الرزاق ، حدثنا أبو حامت مغرية بن حممد املهليب قـال 
  نوح بن قيس احلداين ، حدثنا الوليد بن صاحل

__________________  
  .464 / 2وفيات األعيان ) 1(
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  :عن امرأة زيد بن أرقم قالت 
ّأقبل نيب اهللا من مكة يف حجة الوداع ، حىت نـزل صـلى اهللا عليـه وسـلم بغـدير اجلحفـة  ّ ّ

ّا حتــتهن مــن شــوك ، مث نــادى الــصالة جامعــة ، ّنــة ، فــأمر بالــدوحات فقــم مــ، بــني مكــة واملدي
ّفخرجنــا إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، يف يــوم شــديد احلــر ، وإن منــا ملــن يــضع رداءه  ّ ّ
ّعلــى رأســه ، وبعــضه علــى قدميــه ، مــن شــدة الرمــضاء ، حــىت انتهينــا إىل رســول اهللا صــلى اهللا 

ّعليه وسلم فصلى بنا ا   :ل لظهر ، مث انصرف إلينا فقاّ
ّــاحلمــد هللا حنمــده ونــستعينه ، ونــؤمن بــه ونتوكل عليــه ، ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور أنفــسنا ، 
ّومن سيئات أعمالنا ، الذي ال هادي ملن أضل ، وال مضل ملن هدى ، وأشهد أن ال إله إال  ّ

  .ّاهللا وأن حممدا عبده ورسوله
ّأما بعـد ، أيهـا النـاس فإنـه مل يكـن   عمـر مـن قبلـه ، وإن ّلنـيب مـن العمـر إال نـصف مـنّ

ّعيسى بن مرمي لبث يف قومه أربعني سنة ، وإين قد أسرعت يف العشرين ، أال وإين يوشـك أن 
ّأفارقكم ، أال وإين وأنتم مـسئولون ، فهـل بلغـتكم ، فمـا ذا أنـتم قـائلون ّ فقـام مـن كـل ناحيـة ؟ّ

 ، وجاهــدت يف ّورســوله ، قــد بلغــت رســالتهعبــداهللا نــشهد أنــك : مــن القــوم جميــب ، يقولــون 
ا خــري مــا جــزى نبيــا عــن  ّســبيله ، وصــدعت بــأمره ، وعبدتــه حــىت أتــاك اليقــني ، جــزاك اهللا عن ّــ

  .أمته
دا عبـــده ورســـوله ، : فقـــال  ّـــألـــستم تـــشهدون أن ال إلـــه إال اهللا ال شـــريك لـــه ، وأن حمم ّ ّ

شـهد أن قـد فإين أ :بلى ، قال :  قالوا ؟ّوأن اجلنة حق وأن النار حق ، وتؤمنون بالكتاب كله
  .صدقتكم وصدقتموين

ّأال وإين فــــرطكم وإنكــــم تبعــــي ، توشــــكون أن تــــردوا علــــي احلــــوض ، فأســــألكم حــــني 
فأعيــل علينــا مــا نــدري مــا الــثقالن ، حــىت : قــال . كيــف خلفتمــوين فيهمــا. ّتلقــونين عــن ثقلــي

  ؟اهللا ما الثقالنّبأيب وأمي أنت يا نيب : قام رجل من املهاجرين وقال 
األكـــرب منهمـــا كتـــاب اهللا تعـــاىل ، ســـبب طرفـــه بيـــد اهللا : ّ عليـــه وســـلم ّقـــال صـــلى اهللا

  ّوطرف بأيديكم ، فتمسكوا به وال تضلوا ، واألصغر منهما عرتيت ، من استقبل قبليت
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ّوأجــــاب دعــــويت ، فــــال تقتلــــوهم ، وال تقهــــروهم ، وال قــــصروا عــــنهم ، فــــإين قــــد ســــألت هلــــم 
ّناصر وخاذهلما يل خـاذل ، ووليهمـا يل ويل وعـدومها يل يف اخلبري فأعطاين ، ناصرمها يل ّاللط ّ
  .ّعدو

ّأال وإــا مل لــك أمــة قــبلكم حــىت تتــدين بأهوائهــا ، وتظــاهر علــى نبوــا ، وتقتــل مــن 
  .قام بالقسط

مــن كنــت مــواله فهــذا مــواله ، :  فرفعهــا ، مث قــال 7مث أخــذ بيــد علــي بــن أيب طالــب 
ّ كنـــت وليـــه فهـــذا وليـــه ، اللهـــم ومـــن ّ هـــذا آخـــر . وال مـــن وااله وعـــاد مـــن عـــاداه ، قاهلـــا ثالثـــاّ

  .»اخلطبة 
حـدثنا أبـو احلـسني أمحـد بـن احلـسني :  أمحد بن حممد بـن طـاوان قـال أبوبكرأخربنا « 

حدثنا أبو حممد جعفـر بـن حممـد بـن نـصري اخللـدي حـدثنا علـي بـن سـعيد : ابن السماك قال 
ّة القرشــي ، عــن ابــن شــوذب عــن مطــر الــوراق حــدثنا ضــمرة بــن ربيعــ: بــن قتيبــة الرملــي ، قــال 

مــن صــام يــوم مثــاين عــشرة خلــت مــن ذي احلجــة  :أيب هريــرة قــال وشــب عــن عــن شــهر بــن ح
ّكتــب لــه صــيام ســتني شــهرا ، وهــو يــوم غــدير خــم ، ملــا أخــذ النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم بيــد  ّ ّ ّ

قـال . لـى يـا رسـول اهللاب:  قـالوا ؟وىل باملؤمنني من أنفسهم أألست: علي بن أيب طالب فقال 
بـخ بـخ لـك يـا علـي بـن أيب طالــب : فقـال عمـر بــن اخلطـاب  .مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله: 

ْ اْليـوم أكملت لكم دينكم (: ّأصبحت موالي وموىل كل مؤمن ، فأنزل اهللا تعاىل  ْ َُ ُ َْ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ(.  
ابــن هللا عبيـداحـدثنا أبــو احلـسني : أخربنـا أبـو طالـب حممــد بـن أمحـد بــن عثمـان قـال « 

: ليمان الباغنـــدي حـــدثنا وهبـــان قـــال مـــد بـــن ســـحـــدثنا حممـــد بـــن حم: ّأمحـــد بـــن البـــواب قـــال 
: ، عـن أيب الـضحى عـن زيـد ابـن أرقـم قـال عبـداهللا ، عن احلـسن بـن عبداهللا أخربنا خالد بن 

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .» ـ أو مواله ـ ّفعلي وليهّمن كنت وليه  :ّ
د بــن حممــد ابــن حلـسن أمحــحــدثنا أبــو ا: ّــو طــاهر حممــد بــن علـي البيع قــال أخربنـا أبــ« 

  نحدثنا علي ب: الصلت األهوازي ، قال حدثنا حممد بن جعفر املطريي قال 
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احلسني اهلامشي ، حدثنا أيب ، حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عـن أيب سـعيد اخلـدري قـال 
  .» ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه من كنت مواله فعلي مواله : 6قال رسول اهللا : 

حــدثنا أبــو احلــسني حممــد بــن املظفــر ابــن : أبــو طالــب حممــد بــن أمحــد قــال أخربنــا « 
حــدثنا : حــدثنا حممــد بــن علــي بــن إمساعيــل قــال : موســى بــن عيــسى احلــافظ البغــدادي قــال 

الـري ، عـن حـدثنا سـلمة بـن الفـضل األبـرش قاضـي : حـدثنا أيب قـال : احلسني بن علي قـال 
 : عبــد خــري وعمــرو ذي مــر وحبــة العــرين قــالوا اجلــراح الكنــدي عــن أيب إســحاق اهلمــداين عــن

ّمن مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم :  ينشد الناس يف الرحبة 7مسعنا علي بن أيب طالب  ّ
ا عــشر رجــال مــن أهــل بــدر مــنهم زيــد بــن أرقــم  فقــام اثنــ؟مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله: يقــول 

ّنشهد أنا مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يوم غدير خم : وا قال ّ مـن كنـت مـواله : ّ
  .»فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 

احلـسني ابـن حممـد عبـداهللا حـدثنا أبـو : أخربنا أمحـد بـن حممـد بـن عبـد الوهـاب قـال « 
حـــدثنا : بـــن حممـــد الواســـطي قـــال حـــدثنا أبـــو عيـــسى جبـــري : العـــدل العلـــوي الواســـطي قـــال 

حدثنا األعمش عن سـعد بـن عبيـدة عـن ابـن : حدثنا أبو معاوية قال : مد قال حسني بن حم
ّبعثنا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف سـرية ، واسـتعمل علينـا عليـا  :بريدة عن أبيه قال  ّ ّ ّ7 
فشكوته ـ أو شكاه :  قال ؟ كيف وجدمت صحبة صاحبكم6 لنا رسول اهللا ، فلما رجعنا قال

من كنت : ّ قد امحر وجهه وهو يقول 6غريي ـ وكنت رجال مكبابا ، فرفعت رأسي فإذا النيب 
ّوليه فعلي وليه  ّ«.  

الربجي االصفهاين فيما كتب إيل أن عبيداهللا أخربنا أبو الفضل حممد بن حسني بن « 
د امحــــد بــــن جعفــــر حــــدثنا أبــــو حامــــ: ّأمحــــد بــــن عبــــد الــــرمحن بــــن العبــــاس األســــدي حــــدثهم 

 حممد ابن مجهور ، عن أمحد بن محزة عن أبان بن تغلب عـن يعلى بنحدثنا : األشعري قال 
  هّأيب جعفر حممد بن علي بن احلسني عن أبيه عن جد
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ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : عن علي بن أيب طالب قال  من كنـت مـواله : ّ
  .»وعاد من عاداه فعلي مواله ، اللهم وال من وااله 

: احلسني بـن حممـد العـدل قـال عبداهللا ّلبزار ، قال حدثنا أبو  حممد اأخربنا أمحد بن« 
حـدثنا الرمـادي قـال حـدثنا أبـو أمحـد الـزبريي ، حـدثنا : بن مبشر قال عبداهللا حدثنا علي بن 

مـن  يف الرحبـة ، إذ جـاء ركـب 7كنـا مـع علـي  :حنش بن احلارث عن رباح بن احلـارث قـال 
مسعنـا :  قـالوا ؟كيـف ذا وأنـتم قـوم مـن العـرب: السالم عليك يـا موالنـا قـال : األنصار فقالوا 

ّرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يـــوم غـــدير خـــم يقـــول  مث . مـــن كنـــت مـــواله فعلـــي مـــواله: ّ
  .»م من األنصار وفينا أبو أيوب األنصاري قو: قالوا  ؟من القوم: فقلت . انصرفوا

حـدثنا اجلــورايب :  العـدل قــال بـن حممــدحـدثنا احلــسني :  بــن حممـد قــال أخربنـا أمحـد« 
حـدثين : حدثنا إمساعيل بن أيب احلكم الثقفـي قـال : حدثنا أمحد بن حيىي الصويف قال : قال 

شـاذان عـن عمـران بــن مـسلم عـن ســويد بـن أيب صـاحل عــن أبيـه ، عـن أيب هريــرة عـن عمـر بــن 
  .»من كنت مواله فعلي مواله  :ّ عليه وسلم لعلي ّاخلطاب قال قال رسول اهللا صلى اهللا

حــدثنا أبــو احلــسني حممــد ابــن : أخربنــا أبــو طالــب حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان قــال « 
: حـدثنا حممــد يعـين ابـن علــي بـن إمساعيـل قــال : ّاملظفـر بـن موســى بـن عيـسى احلــافظ ، قـال 

حــدثنا : ن الفــرات ، قــال حــدثنا أبــو مــسعود أمحــد بــ: حــدثنا حممــد بــن ــار بــن عمــار ، قــال 
 ، حــدثنا أبــو حممــد قــيس بــن الربيــع ، عــن األعمــش عــن ابــراهيم عــن علقمــة عــن  احلمــاينحيــىي

ّأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : بن مسعود عبداهللا    .»من كنت مواله فعلي مواله  :ّ
: حــدثين أيب قــال : بــن شــوذب قــال عبــداهللا أخربنــا أبــو احلــسن علــي بــن عمــر بــن « 

حدثين أمحـد بـن حيـىي بـن عبـد احلميـد ، حـدثنا أبـو :  قال فراين ،دثنا حممد بن احلسني الزعح
 7نـشد علـي  :ّإسرائيل املالئي عن احلكـم ، عـن أيب سـليمان املـؤذن ، عـن زيـد بـن أرقـم قـال 

  جالأنشد اهللا ر: الناس يف املسجد قال 
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ّمســع النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول  لــي مــواله ، اللهــم وال مــن وااله مــن كنــت مــواله فع: ّ
  .»وعاد من عاداه ، وكنت أنا ممن كتم فذهب بصري 

حـــدثنا احلـــسني بـــن حممـــد العلـــوي العـــدل : أخربنـــا أمحـــد بـــن حممـــد بـــن طـــاوان قـــال « 
حـــدثنا إســـحاق : حـــدثنا عمـــار بـــن خالـــد قـــال : حـــدثنا ابـــن مبـــشر ، قـــال : الواســـطي قـــال 

رأيـت ابـن أيب أوىف وهـو يف دهليـز لـه بعـد مـا :  قـال األزرق ، عن عبد امللك عن عطية العويف
: قلــت : ّإنكــم يـا أهــل الكوفــة فــيكم مــا فــيكم قــال : ذهـب بــصره فــسألته عــن حــديث فقــال 

:  قـــال قلـــت ؟ّأي حـــديث :أصـــلحك اهللا إين لـــست مـــنهم ، لـــيس عليـــك مـــين عـــار ، قـــال 
ّعليــه وسـلم يف حجتــه ّخـرج علينــا رسـول اهللا صـلى اهللا : حـديث علـي يــوم غـدير خـم ، فقــال 

يـــا أيهـــا النـــاس ألـــستم تعلمـــون أين أوىل : يـــوم غـــدير خـــم ، وهـــو آخـــذ بعـــض علـــي ، فقـــال 
  .»فمن كنت مواله فهذا مواله : قال  .بلى يا رسول اهللا:  قالوا ؟باملؤمنني من أنفسهم

احلـسني بـن العلـوي العـدل عبـداهللا أخربنا أمحد بن حممد بن طاوان ، قال حدثنا أبـو « 
مبـــشر ، قـــال حـــدثنا احلـــسن بـــن عرفـــة ، قـــال حـــدثنا أبـــو علـــي بـــن ال حـــدثنا أبـــو احلـــسن ، قـــ

قـال رسـول : معاوية الضرير ، عن األعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة ، عن أبيـه قـال 
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم   .»لي وليه من كنت وليه فع ّ

لــوي العــدل ، قــال حــدثنا حــدثنا احلــسني بــن حممــد الع: أخربنــا أمحــد بــن حممــد قــال « 
حـــدثنا إســـحاق احلـــريب قـــال حـــدثنا أبـــو نعـــيم قـــال : ّ احلـــسني بـــن أخـــي كبـــري الزيـــات قـــال أبـــو

: حـــدثنا ابـــن أيب غنيـــة ، عـــن احلكـــم عـــن ســـعيد بـــن جبـــري عـــن ابـــن عبـــاس عـــن بريـــدة ، قـــال 
ّن ، فرأيــت منــه جفــوة ، فقــدمت علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم غــزوت مــع علــي الــيم ّ

ّكرت عليا فتنقصته ، فرأيت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتغري ، قال فذ ّ ّ ّ يا بريـدة أو : ّ
مــن كنــت مــواله فعلــي : قــال . بلــى يــا رســول اهللا:  قلــت ؟لــست أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهم

  .»مواله 
حـدثنا احلـسني بـن حممـد العلـوي العـدل قـال : أخربنا أمحد بن حممد بن طـاوان قـال « 

  يحدثنا أمحد بن منصور الرماد: بشر قال بن معبداهللا نا علي بن حدث: 
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بن صاحل عـن ابـن هليعـة عـن أيب هبـرية وبكـر بـن سـوادة ، عـن قبيـصة بـن عبداهللا حدثنا : قال 
ّ، أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه عبـــداهللا ذويـــب وأيب ســـلمة بـــن عبـــد الـــرمحن ، عـــن جـــابر بـــن 

ّوسلم نزل خبم فتنحى الناس عنه ،  ّونزل معه علي بن أيب طالب فشق على النـيب تـأخر النـاس ّ ّ
ّ، فأمر عليا فجمعهم ، فلما اجتمعوا قام فهم متوسدا علي بـن أيب طالـب ، فحمـد اهللا وأثـىن  ّ

  :عليه مث قال 
ّـ، حـىت خيل إيل أنـه لـيس شـجرة أبغـض إلـيكم ّأيها الناس إنـه قـد كرهـت ختلفكـم عـين 

 كمـا أنـا 2ّ بـن أيب طالـب أنزلـه اهللا مـين مبنـزليت منـه ، فلكـن علـي: مث قـال . من شجرة تليـين
ّعنه راض ، فإنه ال خيتار علي قريب ، وحمبيت شيئا ، مث رفع يديه وقال  من كنت مواله فعلي : ّ

  .مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه
ّفابتدر النـاس إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يبكـون ويتـضرعون ، و: ل قا يقولـون ّ

ّيـــا رســـول اهللا مـــا تنحينـــا عنـــك إال كراهيـــة أن نثقـــل عليـــك ، فنعـــوذ بـــاهللا مـــن شـــرور أنفـــسنا :  ّ
  .»وسخط رسول اهللا ، فرضي رسول اهللا عنهم عند ذلك 

األصـفهاين ـ قــدم علينــا واسـطا ـ عبــداهللا وحـدثين أبــو القاسـم الفــضل بــن حممـد بــن « 
مد بن علي بن عمر حدثنا حم ، قال 434إمالء من كتابه لعشر بقني من شهر رمضان سنة 

حــدثنا أمحـد بــن إبــراهيم : حــدثنا سـليمان بــن أمحـد بــن أيـوب الطــرباين قـال : بـن املهــدي قـال 
حـدثنا مـسعر : حـدثنا إمساعيـل ابـن عمـر البجلـي قـال : بن كيسان الثقفـي االصـفهاين ، قـال 

 علــى املنــرب 7 ّشــهدت عليــا :بــن كــدام عــن طلحــة بــن مــصرف ، عــن عمــرية ابــن ســعد قــال 
ّناشـدا أصــحاب رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم مــن مسـع رســول اهللا يـوم غــدير خـم يقــول مــا  ّ
قــال فليــشهد ، فقــام اثنــا عــشر رجــال مــنهم أبــو ســعيد اخلــدري وأبــو هريــرة وأنــس بــن مالــك ، 

ّ مسعــوا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول فــشهدوا أــم مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، : ّ
  .للهم وال من وااله وعاد من عاداهأ

  ّهذا حديث صحيح عن رسول اهللا صلى: قال أبو القاسم الفضل بن حممد 
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ّاهللا عليــه وســلم ، وقــد روى حــديث غــدير خــم عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حنــو مــن  ّ ّ
 ــذه الفــضيلة 7ّتفــرد علــي . مائــة نفــس مــنهم العــشرة ، وهــو حــديث ثابــت ال أعــرف لــه علــة

  .)1(» يس يشركه فيها أحد ل

  هترجمت
كـــان فاضـــال ، عارفـــا برجـــاالت واســـط وحـــديثهم ، وكـــان حريـــصا  « :ــــ الـــسمعاني  1

أبـا : على مساع احلديث وطلبه ، رأيت له ذيل التاريخ الواسط وطالعته ، وانتخـب منـه ، مسـع 
سن أمحـد احلسن علي بـن عبـد الـصمد اهلـامشي ، وأبـا بكـر أمحـد بـن حممـد اخلطيـب ، وأبـا احلـ

. ابنه بواسط ، وأبو القاسم علي بن طراد الـوزير ببغـداد: روى عنه . بن املظفر العطار وغريهم
  .)2(»  ، ومحل ميتا إىل واسط ، ودفن ا 483وغرق ببغداد يف دجلة ، يف صفر سنة 

ّوأبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن الطيـب اجلـاليب ، عـامل مـؤرخ  « :ـ الزبيدي  2 ّ ّ
  .)3(» .  .. الكثري من أيب بكر اخلطيب ، وله ذيل تاريخ واسط، مسع

كان حمدثا يسند إليه يف زمانه ، روى عنه الكثري  « :الحضرمي عبداهللا  ـ محمد بن 3
، وهو عن مجاعـة ، وكـان ثقـة أمينـا ، صـدوقا معتمـدا يف منقوالتـه مـسندا اليـه يف مروياتـه ، لـه 

هور ببحـشل وكتـاب يف مناقـب سـيدنا علـي كـرم اهللا كتب منها ذيل تـاريخ واسـط ألسـلم املـش
  .)4(» وجهه ، مجع فيه فأوعى ، نقل فيه عن ثقاة الرواة 

__________________  
  .27 ـ 16مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
  .ّاجلاليب ـ األنساب) 2(
  .186 / 1تاج العروس ) 3(
  .مي عن طبقات احلضر19: امليزان القاسط يف ترمجة مؤرخ واسط ) 4(
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) 78(  

  يرواية الحسكان
ّبـــن احلـــسكاين ، ممـــن ألـــف يف مجـــع طـــرق حـــديث عبيـــداهللا ولقـــد علـــم فيمـــا تقـــدم أن 

  .)1(» دعاء اهلداة إىل أداء حق املواالة «  بـ الغدير مؤلفا خاصا ، وقد أمساه

)79(  

  يرواية السمعان
ّأبو املظفر منصور بن حممـد بـن عبـد اجلبـار الـسمعاين ، املتـوىفورواه  ّ ّ فقـد روى  .489 ّ

: ّلـه مـا نـصه ) فـضائل الـصحابة (  عن كتـاب ;السيد هاشم بن سليمان احلسيين البحراين 
ــأقبلنــا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف حجة الــود: عــن الــرباء بــن عــازب قــال «  ّ ّ اع ، ّ

ّالصالة جامعة ، وكسح لرسول اهللا صـلى اهللا ع: ّحىت إذا كنا بغدير خم نودي فينا  ّليـه وسـلم ّ
ّحتت شجرتني ، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيد علي فقال   أوىل بـاملؤمنني ألـست: ّ

وعـاد مـن ّفإن هذا موىل من أنا مواله ، أللهم وال مـن وااله :  مث قال رسول اهللا ؟من أنفسهم
  تحهنيئا لك يا ابن أيب طالب أصب: فلقيه عمر بن اخلطاب بعد ذلك فقال : قال  .عاداه

__________________  
 ، وطبقات احلفاظ للـسيوطي ، وتـاريخ نيـسابور 390 / 4وتوجد ترمجة القاضي احلسكاين يف تذكرة احلفاظ ) 1(

  .لعبد الغافر النيسابوري ، وغريها
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  .)1(» ؤمن ومؤمنة ّأمسيت موىل كل مو
ّإن النـيب صـلى اهللا : ّـعن أيب هريـرة عـن عمـر بـن اخلطاب « : عنه و  :ّلم قـال سـعليـه وّ

  .)2(» من كنت مواله فعلي مواله 
ّإن النيب صلى اهللا عليه وسلم نزل بغدير خم ، وأمر فكسح بـني : عن الرباء « : عنه و ّ ّ

 أوىل بـاملؤمنني ألـست:  وأثىن عليـه مث قـال شجرتني ، وصيح بني الناس فاجتمعوا ، فحمد اهللا
ّفــدعا عليــا . بلــى:  قــالوا ؟ مــن آبــائهم أوىل بــاملؤمننيألــست: قــال . بلــى:  قــالوا ؟مــن أنفــسهم

فقــام . أللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه .ّهــذا ولــيكم مــن بعــدي: ّفأخــذ بعــضده مث قــال 
ّأمـسيت ـ مـوىل كـل مـؤمن  : وقـال ـ أحتعمر إىل علي فقال ليهنئك يا ابن أيب طالب ، أصـب

 «)3(.  
ـإنك : قيــل لعمــر : عــن ســامل بــن أيب اجلعــد قــال « : وعنــه  تــصنع بعلــي مــا ال تــصنع ّـ

ّبأحد من صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .)4(» ّألنه موالي : قال : ّ
ّومـــن كتــاب الفـــضائل أليب املظفــر الـــسمعاين أيــضا بإســـناده « :  الـــسيد البحــراين وقــال ّ

أنــشدك ـ أي  :قــدم أبــو هريــرة ودخــل املــسجد ، فاجتمعنــا حولــه ، وقــام رجــل وقــال : قــال 
ّن حـديثا مسعتـه مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول أسـألك ـ إ ّ مـن كنـت مـواله فعلـي  :ّ

 ّفــإين رأيتــك واليــت أعدائــه: قــال  .نعــم:  قــال ؟مــواله ، أللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه
  .)5(» وعاديت أوليائه 

  هترجمت
  :ترجم له .  من أكابر احملدثني ومشاهريهم:والسمعاني 

  .29 / 2ه  يف طبقات:األسنوي 
  .325 / 5 يف طبقاته :والسبكي 
  .489 يف العرب ودول اإلسالم حوادث :والذهبي 

__________________  
  .84:  غاية املرام )4 ـ 1(
  .85: غاية املرام ) 5(
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) 80(  

  يرواية الخلع
 يثيــع زيــد ابــنّعــن أيب إســحاق عــن عمــرو ذي مــر وســعيد بــن وهــب و« : قــال املتقــي 

ّنــشدت اهللا رجــال مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول يــوم  :ا يقــول ّــمسعنــا علي: قــالوا  ّ
ّغدير خم ما قال ملا قام ، فقام ثالثة عشر رجال فشهدوا أن رسول اهللا صـلى اهللا ّ عليـه وسـلم ّ

قـال فأخـذ بيـد علـي قـال . بلـى يـا رسـول اهللا:  قالوا ؟ أوىل باملؤمنني من أنفسهمألست: قال 
علـــي مـــواله ، أللهـــم وال مـــن وااله وعـــاد مـــن عـــاداه ، وأحـــب مـــن أحبـــه مـــن كنـــت مـــواله ف: 

البــــزار وابـــن جريـــر واخللعــــي يف  .وأبغـــض مـــن أبغـــضه ، وانــــصر مـــن نـــصره واخــــذل مـــن خذلـــه
  .)1(» ولكنهم شيعة : قال ابن حجر . رجال إسناده ثقات: اخللعيات ، قال اهليثمي 

  هترجمت
 علـي بـن احلـسن املـصري الفقيـه الـشافعي واخللعي القاضـي أبـو احلـسن« :  ـ الذهبي 1

، ولــه مثــان ومثــانون ســنة ، مســع عبــد الــرمحن بــن عمــر النحــاس وأبــا ســعد املــاليين ، وطائفــة ، 
ّفقيه له تصانيف ، ويل القضاء وحكم يومـا : وانتهى إليه علو اإلسناد مبصر ، قال ابن سكرة 

  .)2(» ن يوصف بدين وعبادة وكا: قلت  .تويف يف ذي احلجة. واستغفى وانزوى بالقرافة
  ّولد مبصر يف احملرم من السنة.  ..القاضي أبو احلسن « : ـ األسنوي 2

__________________  
  .158 / 13كنز العمال ) 1(
  .492العرب حوادث سنة ) 2(
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ّاخلامـــسة بعـــد األربعمائـــة ، وكـــان فقيهـــا صـــاحلا ، لـــه كرامـــات وتـــصانيف ، وروايـــات متـــسعة ، 
 مــصر إســنادا ، مجــع لــه أبــو نــصر أمحــد بــن احلــسن الــشريازي عــشرين جــزءا ، وكــان أعلــى أهــل

ّخرجها عنه ومساها اخللعيات ّ..  . «)1(.  

)81(  

  يذكر أبي حامد الغزال
، وســيأيت نــص عبارتــه ) ســر العــاملني وكــشف مــا يف الــدارين ( حــديث الغــدير يف كتابــه 

  .مع ترمجته فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل

)82(  

  يبغورواية ال
مــن كنــت :  قــال 7عــن زيــد بــن أرقــم عــن النــيب « : حيــث قــال ) املــصابيح ( رواه يف 

  .»مواله فعلي مواله 

  هترجمت
ّحمـــي الـــسنة البغـــوي ، اإلمـــام الفقيـــه ، احلـــافظ اتهـــد ، أبـــو حممـــد  « :الـــسيوطي قـــال 

التنزيـل ّاحلسني بن مسعود بن حممد الفراء الشافعي ويلقب أيـضا ركـن الـدين ، صـاحب معـامل 
ّتفقه على القاضي حسني ، وحدث عنـه . ّ، وشرح السنة ، والتهذيب واملصابيح ، وغري ذلك
  ، وعن أيب عمر عبد الواحد املليجي ، وبورك له يف

__________________  
  .479 / 1طبقات الشافعية ) 1(
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ّتـصانيفه لقــصده الــصاحل ، فإنــه كــان مــن العلمــاء الربــانيني ، ذا تعبــد ونــسك وقن اعــة باليــسري ، ّ
أبــو املكــارم فــضل اهللا بــن حممــد الربقــاين ، الــذي أجــاز للفخــر : وآخــر مــن روى عنــه باإلجــازة 

  .)1(»  عن مثانني 516مات مبرو الروذ يف شوال سنة . ابن البخاري

)83(  

  يرواية رزين العبدر
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم قـال: و زيد بن أرقم سرحية أعن أيب « رواه  مـن   :ّ

  .)2(» كنت مواله فعلي مواله 

  هترجمت
ورزيـن بـن معاويـة أبـو احلـسن العبـدري األندلـسي السرقـسطي مـصنف  « :الذهبي قال 

جتريد الصحاح ، روى كتاب البخاري عن أيب مكتوم ابن أيب ذر ، وكتاب مسلم عن احلسني 
  .)3(» الطربي ، وجاور مبكة دهرا ، وتويف يف احملرم 

__________________  
ــه يف » النوقــــاين « : » الربقــــاين « وفيــــه بــــدل . 457طبقــــات احلفــــاظ ) 1(  / 4تــــذكرة احلفــــاظ : ، وتوجــــد ترمجتــ

 7 وطبقـات الـسبكي 145 / 1 ووفيات األعيان 193 / 3 ومرآة اجلنان 193 / 12 وتاريخ ابن كثري 1257
  . وغريها37 / 4 والعرب 48 / 4 وشذرات الذهب 75/ 
  .خمطوط ـ اح الستةاجلمع بني الصح) 2(
 ومـرآة 1257 / 4 وتـذكرة احلفـاظ 457طبقـات احلفـاظ : وتوجـد ترمجتـه يف . 535: حـوادث سـنة  ـ العرب) 3(

  . وغريها205 / 1 وطبقات املفسرين 213 / 3اجلنان 
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) 84(  

  يرواية العاصم
ورواه أمحــد بــن حممــد العاصــمي بأســانيده املختلفــة ، بعــد أن قــال يف ذكــر مــشابه أمــري 

ّ مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 7ملــؤمنني ا ّالنــيب صــلى اهللا ن ّوأمــا املــوىل والواليــة فــإ« : ّ
  .»كنت مواله فعلي مواله من : ّعليه وسلم قال 

ولقــد كــان مـــن أوكــد مـــا دعــاين إليـــه .  ..«: وقــد ذكــر يف خطبـــة كتابــه مـــا هــذا نـــصه 
ظـن بعـض اجلهلـة األغثـام والغفلـة  ـ هّبعد الذي قدمت ذكـره وبينـت أمـر ـ وأشد ما حداين عليه

الذين هم يف بالدة األغنام ، بنا معاشر آل الكرام ومجاعة أهل السنة واجلماعة االحكام ، أنـا 
نـــستجيز الوقيعـــة يف املرتـــضى رضـــوان اهللا عليـــه وحبـــاه خـــري مـــا لديـــه ، ويف أوالده مث يف شـــيعته 

مــن كنــت : ّى اهللا عليــه وســلم ّقــال النــيب صــلي  وهــو الــذ!!وأحفــاده ، وكيــف نــستجيز ذلــك
» .  ..ّوهــذا حـديث تلقتــه األمـة بــالقبول ، وهـو موافــق لألصـول ، أخربنــا الـشيخ الزاهــد همـوال

وهلذا احلديث طرق سـوى مـا ذكرنـاه ، يأتيـك يف « : مث قال بعد روايته ببعض أسانيده وطرقه 
ّالفصل اخلامس من هذا الكتاب إن شاء اهللا عز وجل  ّ«.  

ّمن ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم يوم غدير خم و«  : وقال مـن كنـت مـواله فعلـي : ّ
  .)1(مث رواه بطرقه وأسانيده املختلفة  »مواله 

__________________  
  .خمطوط ـ زين الفىت يف تفسري سورة هل أتى) 1(
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) 85(  

  يذكر جار اهللا الزمخشر
ّير معظمـة عنـد الـشيعة ، ليلة الغـد« : ّحديث الغدير وأرسله إرسال املسلم حيث قال 

ّحميـاة عنــدهم بالتهجــد ، وهــي الليلــة الــيت خطــب فيهــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بغــدير  ّ ّ
  .)1(» من كنت مواله فعلي مواله : خم على أقتاب اجلمال وقال يف خطبته 

  هترجمت
حممــد بــن عمــر بــن حممــد بــن عمــر الزخمــشري ،  « :عبــد القــادر القرشــي الحنفــي قــال 

ــــل يف علــــم األدب ، لقــــي الفــــضالء وصــــنف التــــصانيف اإل : ّمــــام الكبــــري ، املــــضروب بــــه املث
ولــد . وشــهرته تغــين عــن اإلطنــاب بــذكره. ولــه ديــوان شــعر. التفــسري وغريــب احلــديث وغريمهــا

 جبرجانيـة خـوارزم  تعاىلرمحه اهللاوتويف . 467بزخمشر ، قرية من قرى خوارزم ، يف رجب سنة 
  .)2(» وأجاز للحافظ السلفي . 537، ليلة عرفة سنة 

__________________  
  .85 / 1ربيع األبرار ونصوص األخبار ) 1(
  .160 / 2اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ) 2(
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) 86(  

  يرواية النطنز
وروى أبــو الفــتح حممــد بــن علــي بــن إبــراهيم النطنــزي حــديث الغــدير ، وســتأيت عبارتــه 

  .)1(فيما بعد ، إن شاء اهللا تعاىل 

)87(  

  يرواية الموفق الخوارزم
وــذا اإلســناد « : ّاملوفــق بــن أمحــد املكــي املعــروف بأخطــب خــوارزم حيــث قــال ورواه 

د بـن أخربنـا أمحـ :علـي بـن أمحـد ابـن عبـدان قـال ] ذا [ عن أمحد بن احلسني هذا ، أخربنا 
ثنا زيـــد بـــن حـــد :حـــدثنا عثمـــان قـــال : حـــدثنا أمحـــد بـــن ســـليمان املـــؤدب قـــال : يـــد قـــال عب

حـدثنا أمحـد بـن سـلمة عـن علـي بـن زيـد بـن جـدعان عـن عـدي بـن ثابـت عـن : احلباب قال 
ّا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف حجتــه ، حــىت إذ كنــا بــني مكــة أقبلنــ: الــرباء ، قــال  ّ ّ ّ

  أوىل بـاملؤمننيألـست: ّواملدينة نزل فأمر مناديـا الـصالة جامعـة ، قـال فأخـذ بيـد علـي مث قـال 
: قــال . بلــى:  قــالوا ؟ّ أوىل بكــل مــؤمن مــن نفــسهألــست: بلــى ، قــال :  قــالوا ؟مــن أنفــسهم

ّيـه ، أللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه ، مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، ّفهذا ويل من أنا ول
هنيئــا لــك يــا ابــن أيب طالــب ، أصــبحت وأمــسيت : فلقيــه عمــر بــن اخلطــاب بعــد ذلــك فقــال 

  .)2(» مؤمنة موىل كل مؤمن و
__________________  

  .النطنزي ، الوايف بالوفيات ، وغريمها ـ األنساب: وتوجد ترمجة أيب الفتح النطنزي يف ) 1(
  . باختالف يف بعض أمساء الرواة94: مناقب علي بن أيب طالب ) 2(
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ّوأمـا مـا نـسيت « : وروى أخطب خوارزم كتابا لعمرو بـن العـاص إىل معاويـة جـاء فيـه 
ّا احلــسن أخــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ووصــيه ، إىل احلــسد والبغــي علــى عثمــان ، أبــ ّ ّ

ّومسيت الصحابة فسقة ، وزعمت أنه أشالهم علـى قتلـه ، فهـذا غوايـة ، وحيـك يـا معاويـة أمـا 
ّعلمـــت أن أبـــا حـــسن بـــذل نفـــسه بـــني يـــدي رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، وبـــات علـــى  ّ

ّقد قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ولسبق إىل اإلسالم واهلجرة ،فراشه ، وهو صاحب ا ّ
ّهو مين مبنزلـة هـارون مـن موسـى إال:  ّقـد قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  و،ّ أنـه ال نـيب بعـدي ّ

ّأال من كنت مواله فعلـي مـواله ، أللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه : ّوسلم يوم غدير خم 
  .)1(» خذل من خذله ، وانصر من نصره وا

)88(  

  ّرواية عمر المال
ّالــشيخ عمــر بــن حممــد بــن خــضر املعــروف بــاملال يف كتابــه يف الــسرية النبويــة ورواه  ّ ّ : »

ّأقبلنــا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف حجــة الــوداع ، حــىت إذا كنـــا : عــن الــرباء قــال  ّ
ّ صلى اهللا عليه وسـلم حتـت شـجرتني ّبغدير خم نودي فينا الصالة جامعة ، وكسح لرسول اهللا ّ
ّ، فأخــذ النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم بيــد علــي ، مث قــال   ؟ بــاملؤمنني مــن أنفــسهم أوىلألــست: ّ

ألـــيس أزواجـــي : قـــال . بلــى:  قـــالوا ؟ أوىل بكـــل مـــؤمن مــن نفـــسهألــست: قـــال . بلـــى: قــالوا 
  ن وال مأللهم. فإن هذا موىل من أنا مواله: قال . بلى:  قالوا ؟ّأمهاتكم

__________________  
 ، 568 :شــذرات الــذهب حــوادث : وتوجــد ترمجــة اخلــوارزمي يف . مناقــب أمــري املــؤمنني علــي بــن أيب طالــب) 1(

ّاجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ، العقد الثمني يف تـاريخ البلـد األمـني ، 
  .ر املذكورة وغريها يف قسم حديث التشبيهوستأيت ترمجته عن املصاد
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 هنيئـا لـك يـا ابـن أيب طالـب أصـبحت :وااله وعاد من عاداه ، فلقيه بعد ذلك عمر فقال لـه 
  .)1(» وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة 

)89(  

  رواية ابن عساكر
بأســـانيد وألفـــاظ ) تــاريخ دمـــشق (  مـــن 7أخــرج حـــديث الغـــدير برتمجــة ســـيدنا األمـــري 

، فأخرجـه عـن أمـري املـؤمنني ) 588(إىل احلـديث رقـم ) 501(من احلديث رقم . اّكثرية جد
ّبن مـسعود ، وجـابر ، وأيب سـعيد ، والـرباء ، وطلحـة ، وسـعد ، وزيـد بـن عبداهللا :  ، وعن 7

بــن عمــر ، ومســرة ، وأنــس ومجاعــة عبــداهللا أرقــم ، وحذيفــة بــن أســيد ، وأيب هريــرة ، وعمــر ، و
ّ الناس يف رحبة الكوفة عـن عـدة مـن الـصحابة 7ناشدة أمري املؤمنني كما روى خرب م. غريهم ّ

  :وحنن نكتفي هنا بإيراد الرواية التالية  .والتابعني
أنبأنــا الــسيد أبــو رودي ، أخربنــا أبــو القاســم زاهــر بــن طــاهر ، أنبأنــا أبــو ســعد اجلنــز« 

نبأنــا علــي بــن موســى احلــسن حممــد بــن علــي ، أنبأنــا أمحــد بــن علــي بــن مهــدي ، أنبأنــا أيب ، أ
الرضـا ، أنبأنــا أيب ، عــن أبيـه جعفــر الــصادق ، حـدثين أيب ، عــن أبيــه علـى بــن احلــسني ، عــن 

ّأبيه عن جده علي بن أيب طالب قال قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ مـن كنـت مـواله  :ّ
  . »فعلي مواله ، أللهم وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله

[ عــن أيب الطفيــل ] املكــي [ ّوقــد رواه معــروف بــن خربــوذ « : قــال احلــافظ ابــن كثــري 
ملا قفل رسو:  قال .]الغفاري [ عن حذيفة بن أسيد ] عامر بن واثلة 

ّ
  ل

__________________  
دين إىل متابعـــة ســـيد املرســـلني ) 1( كور يف قـــسم  ، وســـتأيت ترمجتـــه وبيـــان اعتبـــار كتابـــه املـــذ162 / 5ّـــوســـيلة املتعب

  .حديث التشبيه
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ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن حجــة الــوداع ، أمــر أصــحابه أن ي زلــوا عنــد شــجرات متقاربــات نّ
ّبالبطحاء ، فنزلوا حوهلن ، مث أمر فقم ما حتتهن من الشوك ، وشذبن مبقدار الـرءوس مث بعـث  ّ

ّإليهم فصلى حتتهن ، مث قام فقال  ّ:  
ّأيها الناس لقد نبأين اللط ّيف اخلبـري أنـه مل يعمـر نـيب إال مثـل نـصف عمـر الـذي قبلـه ، ّ ّ
 ؟فأجيب ، وإين مسئول وأنتم مسئولون ، فمـا ذا أنـتم قـائلون ّوإين ألظن أنه يوشك أن أدعى

ألـستم تـشهدون : ّنشهد أنك قد بلغت ونـصحت وجهـدت ، فجـزاك اهللا خـريا ، قـال : قالوا 
، وأن اجلنــة حــق وأن النــار حــق ، وأن املــوت حــق ، ّأن ال إلــه ، إال اهللا وحممــد عبــده ورســوله 

 ؟وأن البعــث حــق بعــد املــوت ، وأن الــساعة آتيــة ال ريــب فيهــا ، وأن اهللا يبعــث مــن يف القبــور
أيهــا النـاس إن اهللا مــوالي وأنـا مــوىل : مث قـال . أللهـم اشــهد: قــال  .بلـى نــشهد بـذلك: قـالوا 

مــواله ، أللهــم وال مـن وااله وعــاد مــن عــاداه ، املـؤمنني وأنــا أوىل ــم ، مـن كنــت مــواله فهـذا 
ّدون علـي احلـوض ، حـوض أعـرض ممـا بـني بـصرى رأيهـا النـاس إين فـرطكم وإنكـم وا :مث قال 

وصنعاء ، فيه آنية عدد النجـوم ، قـدحان مـن ذهـب وقـدحان مـن فـضة ، وإين سـائلكم حـني 
كـرب كتـاب اهللا سـبب طـرف تردون علي عن الثقلني ، فانظروا كيف ختلفـوين فيهمـا ، الثقـل األ
ّبيـــد اهللا وطـــرف بأيـــديكم ، فاستمـــسكوا بـــه وال تـــضلوا وال تبـــدلوا  ، وعـــرتيت أهـــل بيـــيت ، فـــإين ّ

ّنبأين اللطيف اخلبري أما مل يفرتقا حىت يردا علي احلوض ّ.  
  .)1(» ابن عساكر بطوله من طريق معروف كما ذكرنا رواه 
كنـت : ّس الـضيب عـن أبيـه عـن جـده ، قـال عن رفاعـة بـن أيـا« :  املتقي اهلندي وقال

أنــشدك اهللا أمسعــت رســول اهللا :  ، فقــال مــن علــي يف اجلمــل فبعــث إىل طلحــة أن ألقــين فلقيــه
ّصــلى اهللا عليــه وســلم يقــول  مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، أللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن : ّ

  .)2(»  كر !.؟فلم تقاتلين: قال . نعم:  قال ؟عاداه
__________________  

  . مع االختالف يف ألفاظ احلديث349 / 7تاريخ ابن كثري ) 1(
  .332 / 11كنز العمال ) 2(
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  هترجمت
بـن احلـسني ، احلـافظ عبـداهللا علي بن احلـسني بـن هبـة اهللا بـن  « ابن قاضي شهبةقال 

 الكبــري ، ثقــة الــدين ، أبــو القاســم بــن عــساكر ، فخــر الــشافعية وإمــام أهــل احلــديث يف زمانــه
ّوحامل لوائهم ، صاحب تـاريخ دمـشق ، وغـري ذلـك مـن املـصنفات املفيـدة املـشهورة ، مولـده 

ورحـــل إىل بـــالد كثـــرية ، ومســـع الكثـــري مـــن حنـــو ألـــف وثالمثائـــة شـــيخ . 499يف مـــستهل ســـنة 
ّومثــانني امــرأة ، وتفقــه بدمــشق وبغــداد ، وكــان دينــا خــريا خيــتم يف كــل مجعــة ، وأمــا يف رمــضان  ّّ

 ، معرضــا عــن املناصـــب بعــد عرضــها عليـــه ، كثــري األمــر بـــاملعروف والنهــي عـــن ّففــي كــل يـــوم
  .املنكر ، قليل االلتفات إىل األمراء وأبناء الدنيا

هـو كثـري العلـم ، غزيـر الفـضل حـافظ ثقــة : قـال احلـافظ أبـو سـعد الـسمعاين يف تارخيـه 
ّمتقن ، دين خـري حـسن الـسمت ، مجـع بـني معرفـة املتـون واألسـانيد ، صـ حيح القـراءة متثبـت ّ

ّحمتــاط ، رحــل وبــالغ يف الطلــب ، إىل أن مجــع مــا مل جيمــع غــريه ، وأرىب علــى أقرانــه ، وصــنف 
  .ّالتصانيف وخرج التخاريج ، وشرع يف تاريخ دمشق

رأيت احلافظ السلفي واحلافظ أبا العـالء اهلمـداين : القادر الرهاوي وقال أبو حممد عبد
.  ..571تـويف يف رجـب سـنة . ا رأيـت فـيهم مثـل ابـن عـساكرواحلافظ أبا موسى املديين ، م

 «)1(.  
__________________  

 215 / 7 وطبقـات الـسبكي 1328 / 4تـذكرة احلفـاظ : وتوجـد ترمجـة ابـن عـساكر يف . طبقات الـشافعية) 1(
وفيــات  و77 / 6 والنجــوم الزاهــرة 261 / 10 واملنــتظم 393 / 3 ومــرآة اجلنــان 294 / 12وتــاريخ ابــن كثــري 

  .239 / 4 وشذرات الذهب 335 / 1األعيان 
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) 90(  

  يرواية أبي موسى المدين
وعن عامر بن ليلى بـن ضـمرة وحذيفـة بـن أسـيد الغفـاري « : قال احلافظ السمهودي 

ّملا صدر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حجـة الـوداع ـ ومل حيـج  :ا ، قاال  عنهمرضي اهللا ّ ّ
ّان باجلحفة ، ـى عـن شـجرات بالبطحـاء متقاربـات ، ال ينزلـوا حتـتهن غريها ـ أقبل حىت إذا ك

ّذا نزل القـوم وأخـذوا منـازهلم سـواهن ، أرسـل إلـيهن فقـم مـا حتـتهن وشـذبن عـن رؤس ، حىت إ ّ ّّ
ّالقــوم ، حــىت إذا نــودي للــصالة غــدا إلــيهن ، فــصلى حتــتهن ، مث انــصرف إىل النــاس ، وذلــك  ّّ ّ

  :ة وله ا مسجد معروف ـ فقال  ـ وخم من اجلحفيوم غدير خم
ّيــا أيهــا النــاس إنــه قــد نبــأين اللطيــف اخل ّ ّبــري أنــه مل يعمــر نــيب إال نــصف عمــر الــذي يليــه ّ ّ

ّمن قبله ، وإين ألظن أن أدعى فأجيب ، وإين مـسئول وأنـتم مـسئولون هـل بلغـت ، فمـا أنـتم  ّ
ألستم تـشهدون : وقال ّنقول قد بلغت وجهدت ونصحت فجزاك اهللا خريا ، :  قالوا ؟قائلون

ّأن ال إلــه إال اهللا وأن حممــدا عبــده ورســوله وأن جن تــه حــق وأن نــاره حــق ، والبعــث بعــد املــوت ّ
 أال فـــإن اهللا !يـــا ايهــا النــاس أال تــسمعون: أللهــم اشــهد ، مث قــال : قـــال . بلــى:  قــالوا ؟حــق

 وأخـذ بيـد علـي موالي وأنا أوىل بكم من أنفـسكم ، أال ومـن كنـت مـواله فهـذا علـي مـواله ،
: مث قـال .  مـن وااله وعـاد مـن عـاداهأللهـم وال:  حىت عرفه القوم أمجعون ، مث قـال )1(فعرفها 

ّأيهــا النــاس إين فــرطكم ، وأنــتم واردون علــي احلــوض ، أعــرض ممــا بــني بــصري وصــنعاء ، فيــه 
  ،ّعدد جنوم السماء قدحان من فضة ، أال وإين سائلكم حني تردون علي عن الثقلني 

__________________  
  .فرفعها: كذا ولعله ) 1(
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الثقـــل  : قـــال ؟ومـــا الـــثقالن يـــا رســـول اهللا: قـــالوا . مـــا حـــني تلقـــوينهفـــانظروا كيـــف ختلفـــوين في
ّاألكرب كتاب اهللا ، سبب طرفه بيد اهللا وطرف بأيديكم ، فاستمسكوا به ال تضلوا بعـدي وال 

ّتبــدلوا ، وعــرتيت ، فــإين قــد نبــأين اخلبــري أن  ّال يتفرقــا حــىت يلقيــاين ، وســألت اهللا ريب هلــم ذلــك ّ
أخرجـــه ابـــن عقـــدة يف . ّوهم فتهلكـــوا ، وال تعلمـــوهم فهـــم أعلـــم مـــنكمقفأعطـــاين ، فـــال تـــسب

  .بن سنان عن أيب الطفيل عنهما بهعبداهللا املواالة من طريق 
، ّإنــه غريــب جــدا : ومــن طريــق ابــن عقــدة أورده أبــو موســى املــديين يف الــصحابة وقــال 

  .)1(» واحلافظ أبو الفتوح العجلي يف كتابه املوجز يف فضائل الصحابة 
أورده ابـــن . بـــن ياميـــلعبـــداهللا « :  علـــي بـــن حممـــد املعـــروف بـــابن األثـــري اجلـــزري وقـــال

مسعـت : بن ياميل قـال عبداهللا روى جعفر بن حممد عن أبيه وأمين بن نائل عن . دهعقدة وح
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  » أخرجــه أبــو موســى . مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله :يقــول ّ

)2(.  
  .وروى عنه أحاديث أخرى ، كما سيظهر عن كثب إن شاء اهللا تعاىل

  هترجمت
ـــذهبي 1 وأبـــو موســـى املـــديين ، حممـــد بـــن أيب بكـــر عمـــر بـــن أمحـــد احلـــافظ « :  ـ ال

ب أيب نعـيم ، صاحب التصانيف ، وله مثانون سنة ، مسع من غامن الربحي ومجاعة مـن أصـحا
مــات يف مجــادي األوىل ، وكــان مــع براعتــه يف احلفــظ والرجــال صــاحب . ّــومل خيلف بعــده مثلــه

  .)3(» ورع وعبادة وجاللة وتقى 
احلافظ أبو موسى املديين حممد بن عمـر بـن أمحـد املـديين االصـبهاين  « : ـ األسنوي 2

   ،501سنة ، االمام احلافظ ، ولد ليلة األربعاء تاسع عشر ذي القعدة 
__________________  

  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 1(
  .274 / 3أسد الغابة ) 2(
  .581حوادث سنة  ـ العرب) 3(
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ّوختــرج باإلمــام إمساعيــل بــن حممــد التيمــي ، وأخــذ عنــه املــذهب ، وعلــوم احلــديث ، ومســع مــن 
ّاضـعا متعففـا عمـا خالئق كثريين ، وصنف التـصانيف املـشهورة النافعـة ، وكـان ورعـا زاهـدا متو

  .ّيف أيدي الناس ، ال يقبل ألحد شيئا قط ، مع اهلرب من الناس
وعـــاش حـــىت صـــار أوحـــد وقتـــه وشـــيخ زمانـــه ، تـــويف منتـــصف يـــوم : قـــال ابـــن الـــدبيثي 

  .)1(» ّمل خيلف بعده مثله : ذكره يف العرب قال . 581األربعاء تاسع مجادى األوىل سنة 
 عمـر بـن حممـد احلـافظ الكبـري ، أبـو موسـى املـديين حممـد بـن « : ـ ابن قاضي شهبة 3

  .وكان حافظا ، واسع الدائرة ، جم العلوم.  ..االصبهاين أحد األعالم ،
وقـــال ابـــن . كتبـــت عنـــه ومسعـــت منـــه ، وهـــو ثقـــة صـــدوق: قـــال أبـــو ســـعد الـــسمعاين 

  .)2(» .  ..الدبيثي

)91(  

  يحكم التوربشت
ّعلـي مـين مبنزلـة هــارون : بعـد ذكـر حــديث باعتبـار حـديث الغـدير وشـهرته ، فإنــه قـال 

ولــيس هلــذه الطائفــة يف « : مــا تعريبــه  ـ واجلــواب عنهمــا.  ..وحــديث الغــدير.  ..مــن موســى
ّاألحاديــــث مــــا يتمــــسكون بــــه ، إال هــــذين احلــــديثني املــــشهورين املعتــــربين ، وقــــد ذكرنــــا وجــــه  ّ

ّه ، وإمــا موضــوع ال جيــوز ّــاالســتدالل مــا ، وأمــا غريمهــا فإما ضــعيف ال يــصلح لالحتجــاج بــ
  .)3(» .  ..ّالتفوه به ، فضال عن االستدالل

__________________  
  .440 / 2طبقات الشافعية ) 1(
  .373 / 1طبقات الشافعية ) 2(
  .املعتمد يف املعتقد للتوربشيت) 3(
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  هترجمت
: قــال الــسبكي يف الطبقــات الكــربى . فــضل اهللا التوربــشيت « :ابــن قاضــي شــهبة قــال 

فقيـــه حمـــدث مـــن أهـــل شـــرياز ، شـــرح مـــصابيح البغـــوي شـــرحا حـــسنا ، ولعلـــه كـــان يف حـــدود 
  .)1(» .  ..الستمائة

)92(  

  يرواية أبي الفتوح العجل
وروى احلـافظ «  :ّعلـي بـن حممـد املعـروف بـابن الـصباغ املـالكي  الدين قال الشيخ نور

ملـــوجز يف فـــضائل اخللفـــاء أبـــو الفتـــوح أســـعد بـــن أيب الفـــضائل بـــن خلـــف العجلـــي ، يف كتابـــه ا
ملـا صـدر : األربعة ، يرفعه بسنده إىل حذيفة بن أسيد الغفاري وعامر بن ليلى بن ضمرة قـاال 

ّ
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حجة الوداع ـ ومل حيج غريها ـ أقبل حىت إذا كـان باجلحفـة  ّ ّ

 حـىت إذا أخـذ القـوم منـازهلم ّ، ى عن مسرات متقاربات بالبطحاء ، أن ال ينزل حتتهن أحد ،
ّأرسل فقم ما حتتهن ، حىت  ّ ـ صالة الظهـر ـ غـدا النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ّإذا ثوب بالصالةّ ّ

ّفصلى بالناس حتتهن ، وذلك يوم غدير خم ، مث بعد فراغه من الصالة قال  ّ:  
ّأيها الناس إنه قـد نبـأين اللطيـف اخلبـري ، أنـه لـن يعمـر نـيب إال نـصف عمـ ّ ّ ر النـيب الـذي ّـ

:  قـالوا ؟إين مسئول هل بلغت فما أنـتم قـائلونوكان قبله ، وإين ألظن بأين أدعى فأجيب ، 
ألــستم تــشهدون أن ال إلــه : ّقــد بلغــت وجهــدت ونــصحت ، فجــزاك اهللا خــريا ، قــال : نقــول 

ّإال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله ، وأن جنته ح ّ   قّ
__________________  

  .146 / 4وترمجته يف طبقات السبكي . 367 / 1ية طبقات الشافع) 1(
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  .اللهم اشهد: قال . بلى نشهد:  قالوا ؟ناره حق ، والبعث بعد املوت حق أنو
أال فــإن اهللا مــوالي وأنــا أوىل بكــم مــن أنفــسكم ، : أيهــا النــاس أال تــسمعون : مث قــال 

اللهم وال : قوم ، مث قال أال ومن كنت مواله فعلي مواله ، وأخذ بيد علي فعرفه حىت نظره ال
  .)1( »من وااله وعاد من عاداه 

روايـة العجلـي حلـديث  ـ يف روايـة أيب موسـى املـديين ـ وقـد عرفـت مـن كـالم الـسمهودي
  .الغدير ، يف كتابه املوجز يف فضائل الصحابة

  هترجمت
 وفيها تويف العالمـة أبـو الفـتح العجلـي منتجـب الـدين ، أسـعد ابـن أيب« :  ـ الذهبي 1

ـــواعظ ، شـــيخ الـــشافعية ، عـــاش مخـــسا  الفـــضائل حممـــود بـــن خلـــف االصـــبهاين ، الـــشافعي ال
  .)2(» .  ..ومثانني سنة

ـــافعي  2 ـــ الي وفيهـــا تـــويف االمـــام العالمـــة أبـــو الفـــتح العجلـــي ، كـــان مـــن الفقهـــاء  « :ـ
 مــن ّالفــضالء ، املوصــوفني بــالعلم والزهــد ، مــشهورا بالعبــادة والنــسك والقناعــة ، ال يأكــل إال

  .)3(» .  ..كسب يده
  .)4(» .  ..كان فقيها مكثرا من الرواية ، زاهدا ورعا.  .. «:ـ ابن قاضي شهبة  3

__________________  
  .41: الفصول املهمة يف معرفة األئمة ) 1(
  .600حوادث  ـ العرب) 2(
  .600حوادث  ـ مرآة اجلنان) 3(
  .358 / 1طبقات الشافعية ) 4(
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)93(  

  ير الرازإثبات الفخ
األربعــني يف أصــول ( إمجــاع األمــة علــى حــديث الغــدير ، كمــا ذكرنــا ســابقا أنــه قــال يف 

مـــن كنـــت مـــواله فعلـــي  : 7بقولـــه ك وأمـــا الـــشبهة الثانيـــة عـــشر ، وهـــي التمـــس« ) : الـــدين 
ّاألمـة اتفقـت علـى صـحته ، ألن : ّـإنه خـرب واحـد ، قولـه : فجواا من وجـوه ، األول  .مواله

ّسك بــه يف فــضل علــي ، ومــنهم مــن متــسك بــه يف إمامتــهمــنهم مــن متــ تــدعى أن كــل : قلنــا . ّ
ّمــسلم : األمــة قبلــوه قبــول القطــع أو قبــول الظــن ، األول ممنــوع وهــو نفــس املطلــوب ، والثــاين 

  .)1(» وال ينفعكم يف مطلوبكم 
ير بأن خمالفي الشيعة يروون حديث الغـد) اية العقول ( أنه اعرتف يف : وتقدم أيضا 

  .، لالحتجاج به يف فضل علي بن أيب طالب
ْ يا أيـها الرسـول بـلـغ(: القول بنزول قوله تعـاىل ) تفسريه ( وذكر الرازي يف   َ ُُ  َـ َ . َمـا أنـزل ِ ُْ

ك  َإلي اه إىل ابــن عبــاس والــرباء بــن عــازب واالمــام حممــد بــن )َِْــ ـ اآليــة يف غــدير خــم ، ناســبا إي ّـ
  .إن شاء اهللا تعاىل ، كما علمت وستعلم 7علي الباقر 

  هترجمت
ّوفيهــا االمـــام الكبــري ، العالمــة النحريـــر ، األصــويل املــتكلم ، املنـــاظر  « :اليــافعي قــال 

ة يف ســوق اإلفــادة بالنفــاق ، االمــام  ّــاملفــسر ، صــاحب التــصانيف املــشهورة يف اآلفــاق ، احلظي ّ
ّتيمـي البكـري ، امللقـب حممد بن عمـر بـن حـسني القرشـي ، العبداهللا فخر الدين الرازي ، أبو 

ّباإلمـــام عنـــد علمـــاء األصـــول ، املقـــرر لـــشبه مـــذاهب الفـــرق املخـــالفني ، واملبطـــل هلـــا بإقامـــة 
  الرباهني ، الطربستاين األصل ،
__________________  

  .462األربعني يف أصول الدين ) 1(
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ذي قال فيه بعـض الرازي املولد املعروف به ، الشافعي املذهب ، فريد عصره ونسيج دهره ، ال
ّخـصه اهللا بـرأي هـو للغيـب طليعـة ، فـريى احلـق بعـني دوـا حـد الطبيعـة ،: العلماء  فـاق .  ..ّ

 ّأهــل زمانــه يف األصــلني واملعقــوالت وعلــم األوائــل ، صــنف التــصانيف املفيــدة يف فنــون عديــدة
.  .. العبـادوكل كتبه مفيدة ، وانتشرت تصانيفه يف البالد ، ورزق فيها سعادة عظيمة بـني. ..
 «)1(.  

)94(  

  رواية أبي السعادات ابن األثير
ّسول اهللا صلى اهللا عليـه زيد بن أرقم ـ أو أبو سرحية ، شك شعبة ـ إن ر« : رواه بقوله 

  .)2(»  أخرجه الرتمذي .من كنت مواله فعلي مواله: ّوسلم قال 

  هترجمت
 ، املبـــارك بـــن حممـــد ابـــن وفيهـــا العالمـــة جمـــد الـــدين ، أبـــو الـــسعادات « :اليـــافعي قـــال 

قـــال أبـــو الربكـــات ابـــن . حممـــد املعـــروف بـــابن األثـــري ، الـــشيباين اجلـــزري مث املوصـــلي الكاتـــب
أشـهر العلمـاء ذكـرا ، وأكـرب النـبالء قـدرا ، واحـد األفاضـل املـشار إلـيهم ، : املـستويف يف حقـه 

  .)3(» .  ..وفرد األماثل املعتمد يف األمور عليهم
__________________  

  .606حوادث  ـ مرآة اجلنان) 1(
  .468 / 9جامع األصول ) 2(
  .120 / 12وتوجد ترمجته يف الكامل . 606حوادث  ـ مرآة اجلنان) 3(
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) 95(  

  رواية أبي الحسن ابن األثير
بـن عبـداهللا أورده أبـو العبـاس ابـن عقـدة روى . عامر بن ليلـى بـن ضـمرة« : رواه بقوله 

 بــن واثلــة عــن حذيفـــة بــن أســيد الغفــاري وعــامر بــن ليلــى بـــن ســنان ، عــن أيب الطفيــل عــامر
ّملا صدر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حجة الوداع ـ ومل حيج غريهـا ـ أقبـل : ضمرة قاال  ّ

: حىت إذا كان باجلحفة ، وذلك يـوم غـدير خـم مـن اجلحفـة ـ ولـه ـا مـسجد معـروف ـ فقـال 
ّ ، أنــه مل يعمــر نــيب إالّأيهــا النــاس إنــه قــد نبــأين اللطيــف اخلبــري ّ نــصف عمــر الــذين قبلــه ، وإين ّ

مـن : فأخـذ بيـد علـي فرفعهـا وقـال : يوشك أن أدعى فأجيب ، مث ذكر احلـديث إىل أن قـال 
كنــت مــواله فهــذا مــواله ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه ، وذكــر احلــديث ، قــال أبــو 

 أخرجــه أبــو .ّإال مــن روايــة ابــن ســعيدهــذا حــديث غريــب جــدا ، ال أعلــم أين كتبتــه : موســى 
  .)1(» موسى 

 عــن أبيــه بــن حممــدروى جعفــر . أورده ابــن عقــدة وحــده. بــن ياميــلعبــداهللا «  : وقــال
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول : بن ياميل ، قال عبداهللا وأمين بن نائل ، عن  ّ: 

  .)2(»  أخرجه أبو موسى .من كنت مواله فعلي مواله
عـن سـلمة بـن كهيـل .  ..أبو سرحية الغفاري امسه حذيفة بن أسيد بن خالـد«  : لوقا

ّ ـ شـك شـعبة ـ عـن النـيب صـلى حية أو زيـد بـن أرقـم أيب سـرّمسعت أبا الطفيل حيدث عن: قال 
  .من كنت مواله فعلي مواله: ّاهللا عليه وسلم قال 

__________________  
  .92 / 3أسد الغابة ) 1(
  .274 / 3 أسد الغابة) 2(
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  .)1(» أخرجه أبو عمر وأبو نعيم وأبو موسى 

  هترجمت
االمام احلافظ ابن األثري ، أبو احلسن علي بن حممـد اجلـزري صـاحب  « :اليافعي قال 

التاريخ ، ومعرفة الصحابة ، وغـري ذلـك ، كـان صـدرا معظمـا كثـري الفـضائل ، كـان بيتـه جممـع 
 خبريا ألنساب العرب وأخبـارهم وأيـامهم ووقـائعهمالفضل ألهل املوصل ، وحافظا للتاريخ ، و

.. . «)2(.  

)96(  

  يرواية الضياء المقدس
عـــن «  :كتـــاب الـــذي التـــزم فيـــه بالـــصحة ، قـــال الـــسمهودي ، ال ) املختـــارة( رواه يف 

ّملا صدر رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن : حذيفة بن أسيد الغفاري أو زيد بن أرقم قال  ّ
ّبالبطحـــاء متقاربـــات أن ينزلـــوا حتـــتهن ، مث بعـــث ى أصـــحابه عـــن شـــجرات حجـــة الـــوداع ، ـــ

ّإليهن فقم ما حتـتهن مـن الـشوك ، وعمـد إلـيهن فـصلى حتـتهن ، مث قـام فقـال  ّ ّ يـا ايهـا النـاس : ّ
ّإين قـــد نبـــأين اللطيـــف اخلبـــري ، أنـــه مل يعمـــر نـــيب إال نـــصف عمـــر الـــذي يليـــه مـــن قبلـــه ، وإين  ّ ّ ّ

:  قـالوا ؟ وإنكم مسئولون ، فما أنتم قائلونفأجيب ، وإين مسئولّألظن أن يوشك أن أدعى 
ألـيس تـشهدون أن ال : ّنشهد أنك قـد بلغـت وجهـدت ونـصحت ، فجـزاك اهللا خـريا ، فقـال 

ّإله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله ، وأن جنته حق وناره حق ، وأن املوت حق ، وأن البعث  ّ ّ
  حق بعد

__________________  
  .208 / 5صدر نفسه امل) 1(
 ووفيـات األعيـان 1366 / 4 وتذكرة احلفاظ 120 / 5العرب :  وله ترمجة يف 630: حوادث  ـ مرآة اجلنان) 2(
  . وغريها278 / 2
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ّاملـــوت ، وأن الـــساعة آتيـــة ال ريـــب فيهـــا ، وأن اهللا يبعـــث مـــن يف القبـــور بلـــى نـــشهد :  قـــالوا ؟ّّ
  .اللهم اشهد: قال . بذلك

 مـوال يل وأنـا ويل املـؤمنني ، وأنـا أوىل ـم مـن أنفـسهم ، ّها النـاس إن اهللايا أي: مث قال 
يـا :  ـ يعـين عليـا ـ اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه ، مث قـال فمـن كنـت مـواله فهـذا مـواله

ّأيها الناس إين فرطكم وإنكم واردون علي احلوض ، حوض أعرض مما بـني بـصرى إىل صـنعاء 
ّ ســائلكم حــني تــردون علــي عــن الثقلــني ، فــانظروا حان مــن فــضة ، وإين، فيــه عــدد النجــوم قــد

كيف ختلفوين فيهما ، الثقل األكرب كتاب اهللا عز وجل ، سبب طرفه بيد اهللا وطرفه بأيـديكم 
ّ، فاستمسكوا به ال تضلوا وال تبدلوا ، وعرتيت أهـل بيـيت ، فإنـه قـد نبـأين اللطيـف اخلبـري أمـا  ّّ ّ

  .ّ علي احلوضلن ينقضيا حىت يردا
أخرجـــه الطـــرباين يف الكبـــري ، والـــضياء يف املختـــارة مـــن طريـــق ســـلمة بـــن كهيـــل عـــن أيب 

  .)1(» ، ومها من رجال الصحيح عنه بالشك يف صحابيته  لالطفي
 حــم عــن الــرباء ، .مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله« : للــسيوطي ) اجلــامع الــصغري ( يف و

  .)2(» م حم عن بريدة ، ن والضياء عن زيد بن أرق

  هترجمت
ّالــضياء االمــام العــامل ، احلــافظ احلجــة ، حمــدث الــشام شــيخ الــسنة ، « :  ـ الــذهبي 1

ّحـصل أصـوال كثـرية ،  . ..569ولـد سـنة .  ..حممـد بـن عبـد الواحـدعبداهللا ضياء الدين أبو 
ّونــسخ وصــنف وصــحح ولــني وجــرح وعــدل ، وكــان املرجــوع إليــه يف هــذا الــشأن ّ ّ قــال تلميــذه . ّ

شـيخ وقتـه ، ونـسيج وحـده ، علمـا وحفظـا وثقـة ودينـا عبداهللا شيخنا أبو :  بن احلاجب عمر
ّ، من العلماء الربانيني ، وهو أكثر من أن يدخل عليه مثـل ، كـان شـديد التحـري يف الروايـة ، 

  جمتهدا يف العبادة ، كثري الذكر ،
__________________  

  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 1(
  .181 / 2غري اجلامع الص) 2(
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ّمنقطعــا متواضــعا ســهل العاريــة ، رأيــت مجاعــة مــن احملــدثني ذكــروه فــأطنبوا يف حقــه ، ومــدحوه 
: ّـثقة جبل حـافظ دين ، وقـال ابـن النجـار : باحلفظ والزهد ، سألت الزكي الربزايل عنه فقال 

يقتـه ، ّحافظ متقن حجـة عـامل بالرجـال ورع تقـي ، مـا رأيـت مثلـه يف نزاهتـه وعفتـه وحـسن طر
 عــاش أربعــا وســبعني ســنة ،  ....وقــال الــشرف ابــن النابلــسي ، مــا رأيــت مثــل شــيخنا الــضياء

  .)1( » 643وتويف إىل رضوان اهللا يف مجادى اآلخرة سنة 

حممـــد بـــن عبـــد الواحـــد بـــن أمحـــد عبـــداهللا والـــشيخ الـــضياء أبـــو  « :الـــذهبي أيـــضا ــــ  2
مـره يف هـذا الـشأن ، مـع الـدين املتـني والـورع أفـىن ع.  ..املقدسي احلنبلي احلافظ أحد األعالم

ّ، والفــــضيلة التامــــة والثقــــة واإلتقــــان ، وانتفــــع النــــاس بتــــصانيفه واحملــــدثون بكتبــــه ، فــــاهللا يرمحــــه 
  .)2(» ويرضى عنه ، تويف يف السادس والعشرين من مجادى اآلخرة 

ث الــشام اإلمــام العــامل احلــافظ احلجــة حمــد: الــضياء املقدســي هــو « :  ـ الــسيوطي 3
ّصنف وصحح ولني وجرح وعدل ، وكان املرجوع إليه يف هـذا الـشأن ، جـبال .  ..ّشيخ السنة ّ ّ ّ

  .)3(» .  ..ّثقة دينا زاهدا ورعا

)97(  

  يرواية ابن الشيخ البلو
  :مبا هذا نصه ) كشف الظنون ( الذي ذكر يف ) ألف باء ( رواه يف كتابه 

__________________  
  .190/  4تذكرة احلفاظ ) 1(
  .643حوادث  ـ العرب) 2(
  .494طبقات احلفاظ ) 3(
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ألـــف بـــاء يف احملاضـــرات للـــشيخ أيب احلجـــاج يوســـف بـــن حممـــد البلـــوي األندلـــسي املعـــروف « 
. إن أفــصح كــالم مســع وأعجــز محــد اهللا تعــاىل نفــسه: ّبــابن الــشيخ ، وهــو جملــد ضــخم ، أولــه 

 عبــد الــرحيم ، ليقــرأه بعــد موتــه إذا مل يلحــق ذكــر فيــه أنــه مجــع فوائــد بــدائع العلــوم ال بنــه. إخل
ّبعد لصغره إىل درجة النبالء ، ومسى ما مجعه هلذا الطفل املربا بكتاب ألف بـا ومـن نظمـه يف . ّ

مث ذكــر تــسعة وعــشرين بيتــا علــى عــدد احلــروف املعجمــة ، وشــرحه كلمــة كلمــة مــع .  ..ّأولــه
 ، ويف آخرهـــــا أربعـــــا مـــــن الكلمـــــات مقلوبـــــة ومعكوســـــه ، وأورد يف أول الـــــشعر مثانيـــــة أبـــــواب

  .)1(» املزدوجات املتشاات احلروف ، وهو تأليف غريب ، لكن فيه فوائد كثرية 
ّ فمكانــــه علــــي ، وشــــرفه ســــين ، أول مــــن دخــــل يف 2وأمــــا علــــي « : فقــــال مــــا نــــصه 

ّ بنــت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، وقــد نظــم يف أبيــات املفــاخرة ، 3اإلســالم ، وزوج فاطمــة  ّ
ه 2ّذكــر فيهــا مــآثره ، حــني فــاخره بعــض عــداه ممــن مل يبلــغ مــداه ، فقــال و ّــ يفخــر حبمــزة عم

  :ّوجبعفر ابن أمه رضي اهللا عن مجيعهم 
ـــــــــــــــــــــي وصـــــــــــــــــــــــهري   حممـــــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــــيب أخــ

  
ــــــــــــــــــــشهداء عمــــــــــــــــــــــيو   ــ   ّمحــــــــــــــــــــــزة ســــــــــــــــــــــيد ال

  

ـــــــــــــــــــــــت حممـــــــــــــــــــــــد بيـــــــــــــــــــــــيت وعرســـــــــــــــــــــــيو   بن

  
  مــــــــــــــــــــشوط حلمهــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــدمي وحلمــــــــــــــــــــي  

  

  ســـــــــــــــــــــــبطا أمحـــــــــــــــــــــــد ولـــــــــــــــــــــــداي منهـــــــــــــــــــــــاو

  
   كــــــــــــــــــــــــسهميّفــــــــــــــــــــــــأيكم لــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــهم  

  

  جعفـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــذي ميـــــــــــــــــــسي ويـــــــــــــــــــضحيو

  
ي     ّــــــــــــــــــيطــــــــــــــــــري مــــــــــــــــــع املالئكــــــــــــــــــة ابــــــــــــــــــن أم

  

  ســـــــــــــــــــــــــــبقتكم إىل اإلســـــــــــــــــــــــــــالم طفــــــــــــــــــــــــــــال

  
  صــــــــــــــــــــغريا مــــــــــــــــــــا بلغــــــــــــــــــــت أوان حلمــــــــــــــــــــي  

  

  أوجــــــــــــــــــــب يل الــــــــــــــــــــوالء حقــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــيو

  
  كـــــــــــــــم رســـــــــــــــول اهللا يـــــــــــــــوم غـــــــــــــــدير خـــــــــــــــم  

  

مـــن كنـــت مـــواله فعلـــي مـــواله ، اللهـــم وال مـــن وااله وعـــاد مـــن  : 7قولـــه ك يريـــد بـــذل
  .)2(» عاداه 

__________________  
  .150 / 1كشف الظنون ) 1(
  .274 / 8وقد ذكر البلوي خري الدين الزركلي يف كتابه األعالم . ألف باء) 2(
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) 98(  

  رواية ابن طلحة
اه وامتزاجـــه بـــه ، وتنزيلـــه إيـــاه منزلـــة 6وأمـــا مواخـــاة رســـول اهللا « : رواه حيـــث قـــال  ــ اي ّـ

قــد روى اإلمــام الرتمــذي يف صــحيحه ، ه فإنــ:  فهــذا بيانــه نفــسه ، وميلــه اليــه ، وإيثــاره إيــاه ،
ملا آخى رسول اهللا بـني أصـحابه جـاءه علـي تـدمع عينـاه :  أنه قال 2بسنده عن زيد بن أرقم 

فــسمعت رســول : قــال . ، فقــال يــا رســول اهللا آخيــت بــني أصــحابك ومل تــؤاخ بيــين وبــني أحــد
  .أنت أخي يف الدنيا واآلخرة: اهللا يقول 
ّأن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال : سنده أيضا روى بو ّ مـن كنـت مـواله فعلـي : ّ

، وهذا اللفظ مبجرده رواه الرتمذي ومل يزد عليه ، وزاد غـريه ذكـره اليـوم واملوضـع ، فـذكر  هموال
ّالزمان وهو عند عود رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم مـن حجـة الـوداع مـن اليـوم الثـامن عـشر  ّ

 ، وذكر املكان وهو مـا بـني مكـة واملدينـة يـسمى مخـا يف غـدير هنـاك ، فـسمي من ذي احلجة
ّذلك اليوم يـوم غـدير خـم ، وقـد ذكـره حـسان يف شـعره الـذي تقـدم ، وصـار ذلـك اليـوم عيـدا 
ّومومســـا ، لكونـــه كـــان وقتـــا خـــص رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم عليـــا ـــذه املنزلـــة العليـــة ،  ّ ّ

ّوشرفه ا دون الناس كل   .همّ
مـــن شـــهد مـــنكم : مسعـــت عليـــا يف الرحبـــة وهـــو ينـــشد النـــاس : نقـــل عـــن زاذان قـــال و

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــوم غــدير خــم وهــو يقــول مــا قــال ، فقــام ثالثــة عــشر رجــال  ّ
ّفشهدوا أم مسعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول    تمن كن: ّ
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  .)1(» مواله فعلي مواله 

)99(  

  يط ابن الجوزرواية سب
مـــن كنــت مـــواله فعلـــي : حــديث يف قولـــه عليـــه الــصالة والـــسالم « : رواه حيــث قـــال 

قـــال أمحـــد بــن حنبـــل يف املـــسند ، ثنـــا ابــن منـــري ، ثنـــا عبـــد امللــك بـــن أيب عبـــد الـــرحيم  ، همــوال
مسعـت علـي بـن أيب طالـب يقـول يف الرحبـة ـ وهـو ينـشد النـاس ـ : الكنـدي عـن زاذان ، قـال 

ّ اهللا رجــال مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول يف يــوم غــدير خــم دأنــش: يقــول  مــن : ّ
كنت مواله فعلي مواله ، فقام ثالثة عـشر رجـال مـن الـصحابة فـشهدوا أـم مسعـوا رسـول اهللا 

ّصلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك ّ.  
ال اللهـم و: حديث حسن ، وزاد فيه : أخرجه الرتمذي أيضا يف كتاب السنن ، قال و

  .من وااله وعاد من عاداه ، وأدر احلق معه كيفما دار وحيث دار
حدثنا وكيع عن األعمـش عـن سـعد ابـن عبيـدة : ل فقال  الفضائّخرجه أمحد أيضا يفو

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن ابن بريدة عن أبيه قال  ّمن كنت مواله ـ أو وليه ـ  :ّ
  .فعلي وليه
ويف  علــي النــاس يف الرحبــة ، قــام خلــق كبــري فــشهدوا لــه بــذلك ،د ملــا نــش: يف روايــة و

  .فقام له ثالثون رجال فشهدوا: لفظ 
حدثنا حيىي بن آدم ، ثنا حنش بن احلارث بن لقيط النخعي :  أمحد يف الفضائل وقال

الــسالم عليــك يــا موالنــا ـ وكــان : جــاء رهــط إىل علــي فقــالوا : عــن ربــاح بــن احلــارث ، قــال 
  ؟كيف أكون موالكم وأنتم قوم عرب: فقال بالرحبة ـ 

__________________  
 ، األسنوي 128 / 4وتوجد ترمجة ابن طلحة يف مرآة اجلنان . 16: مطالب السئول يف مناقب آل الرسول ) 1(
  . وغريها213 / 5 العرب 26 / 5 ، السبكي 503 / 2
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ّمسعنــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول يــ: قــالوا  مــن كنــت مــواله فعلــي : ير خــم م غــدوّ
نفــر مــن األنــصار فــيهم أبــو أيــوب األنــصاري :  فقيــل ؟مــن هــؤالء: فقلــت : مــواله قــال ربــاح 

ّصاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّ.  
أتيـت زيـد : ثنا ابن منري عن عبد امللك عن عطية العويف قال :  أمحد يف الفضائل وقال

عنك حبديث يف شـأن علـي بـن أيب طالـب يـوم الغـدير حدثين إن ختنا يل : بن أرقم فقلت له 
: إنكــم معــشر أهــل العــراق فــيكم مــا فــيكم ، فقلــت لــه : فقــال . ّ، وأنــا أحــب أن أمسعــه منــك

ّنعــم كنــا باجلحفــة ، فخــرج رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : لــيس عليــك مــين بــأس ، فقــال  ّ ّ
يهــا النــاس ألــستم تعلمــون أين أ: ال علينــا ظهــرا ، وهــو آخــذ بعــضد علــي بــن أيب طالــب ، فقــ

قاهلــا أربــع . مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله: بلــى ، فقــال :  فقــالوا ؟أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهم
  .مرات

ثنـــا عفــان ، ثنـــا محــاد بـــن ســلمة ، ثنـــا علــي بـــن زيــد ، عـــن :  أمحـــد يف الفــضائل وقــال
ّليـه وسـلم فنزلنــا ى اهللا عّكنــا مـع رسـول اهللا صــل: عـدي بـن ثابــت ، عـن الـرباء بــن عـازب قـال 

ّبغــــدير خــــم ، فنــــودي فينــــا الــــصالة جامعــــة ، وكــــسح لرســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم بــــني  ّ
: اللهــم مــن كنــت مــواله فهــذا مــواله ، قــال : ّشــجرتني ، فــصلى الظهــر وأخــذ بيــد علــي وقــال 

 هنيئــا لــك يــا ابــن أيب طالــب ، أصــبحت وأمــسيت: فلقيــه عمــر بــن اخلطــاب بعــد ذلــك فقــال 
اللهــم فانــصر مــن نــصره ، واخــذل مــن خذلــه ، :  ويف روايــة .ّمــوىل كــل مــؤمن ومؤمنــةمــوالي و

  .)1(» وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه 
__________________  

 وقــد ذكرنـــا ترمجــة الــسبط عــن أيب املؤيــد اخلــوارزمي ، وابـــن 29 ـ 28تــذكرة خــواص األمــة يف معرفــة األئمــة ) 1(
كمــا ذكرنــا مــصادر  .يب الفــداء ، والــذهيب ، وغــريهم ، يف قــسم حــديث النــورخلكــان ، وقطــب الــدين اليــونيين ، وأ
  .أخرى أيضا يف قسم حديث الثقلني
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) 100(  

  يرواية الكنج
ّ، ومبــا أن كالمــه يتــضمن داللــة حــديث الغــدير علــى ) ّكفايــة الطالــب ( رواه يف كتابــه  ّ
 داللــة احلــديث ، إن شــاء ّ ، فإنــا ســنذكر نــص روايتــه وكالمــه يف مبحــث7إمامــة أمــري املــؤمنني 

  .)1(اهللا تعاىل 

)101(  

  يرواية الرسعن
مفتـاح النجـا يف ( رواه عبد الرزاق بن رزق اهللا الرسعين ، وسيأيت نص روايته من كتاب 

  .)2(إن شاء اهللا تعاىل . للبدخشاين) مناقب آل العبا 

)102(  

  يرواية النوو
الــصحايب أو زيــد بــن أرقــم ـ ويف كتــاب الرتمــذي عــن أيب ســرحية « : رواه حيــث قــال 

ّشك شعبة ـ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ّ   يمن كنت مواله فعل: ّ
__________________  

  .ذكرنا الثناء عليه وعلى كتابه يف قسم حديث النور) 1(
  .241 / 13 ، ابن كثري 243 / 4ذكره الذهيب يف تذكرة احلفاظ ) 2(
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سن ، والــشك يف عــني الــصحايب ال يقــدح يف صــحة حــديث حــ: وقــال  ي رواه الرتمــذ.مــواله
  .)1(» ّاحلديث ، ألم كلهم عدول 

  هترجمت
الفقيــه احلــافظ الزاهــد ، أحــد األعــالم ، .  ..حيــىي بــن شــرف « :ـــ ابــن قاضــي شــهبة  1

الدمـشقي  ـ حبـذف األلـف وجيـوز إثباـا ـ شيخ اإلسالم ، حمي الـدين أبـو زكريـا احلزامـي النـووي
كـــان حمققـــا يف علمـــه وفنونـــه ، ومـــدققا يف عملـــه وشــــئونه ، .  ..631م ســـنة ، ولـــد يف احملـــر

ّحافظـــا حلـــديث رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، عارفـــا بأنواعـــه مـــن صـــحيحه وســـقيمه ،  ّ
وغريــــب ألفاظـــــه واســـــتنباط فقهـــــه ، حافظـــــا للمــــذهب وقواعـــــده وأصـــــوله ، وأقـــــوال الـــــصحابة 

.  ..إىل أن تــويف.  ..لكا يف ذلــك طريقـة الــسلفوالتـابعني ، واخــتالف العلمــاء ووفـاقهم ، ســا
  .)2( » 677يف رجب سنة 

النووي اإلمـام الفقيـه احلـافظ ، األوحـد القـدوة ، شـيخ اإلسـالم علـم « :  ـ السيوطي 2
ّكان إماما بارعا حافظا متقنا ، أتقن علومـا شـىت ، وبـارك اهللا يف علمـه وتـصانيفه .  ..األولياء

  .)3(» .  ..ورع والزهد ، آمرا باملعروف ناهيا عن املنكرحلسن قصده ، وكان شديد ال

)103(  

  يرواية محب الدين الطبر
  نذكر اختصاصه بأنه موىل م« : الطربي عبداهللا ّ حمب الدين أمحد بن وقال

__________________  
  .152:  ورواه أيضا يف رياض الصاحلني 1 / 347ذيب األمساء واللغات ) 1(
  .9 / 2ة طبقات الشافعي) 2(
  .510: طبقات احلفاظ ) 3(
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ّالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مــواله  جــاء رهــط إىل علــي بالرحبــة  :اح بــن احلــارث قــال عــن ربــ: ّ
مسعنـــا : قـــالوا  ؟وكيـــف أكـــون مـــوالكم وأنـــتم عـــرب: الـــسالم عليـــك يـــا موالنـــا ، قـــال : فقـــالوا 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يوم غ قـال ربـاح . واله فعلـي مـوالهمن كنت م: ير خم دّ
نفـــــر مــــن األنـــــصار فــــيهم أبـــــو أيـــــوب :  قــــالوا ؟مــــن هـــــؤالء: فلمــــا مـــــضوا تبعــــتهم فـــــسألت : 

  .ّ خرجه أمحد.األنصاري
: عليه أثر السفر ، فقال ] و [ بينما علي جالس ، إذ جاء رجل فدخل : عنه ـ قال و

أفرجـوا لـه : فقـال علـي . يأبو أيوب االنصار :  قال؟من هذا: قال . السالم عليك يا موالي
ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول : ففرجــوا ، فقــال أبــو أيــوب  مــن كنــت مــواله : ّ

  .ّ خرجه البغوي يف معجمه.فعلي مواله
ّكنـا عنـد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يف سـفر فنزلنـا بغـدير : عن الرباء بن عـازب قـال و ّ ّ

ّ لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حتــت شــجرة ،  الــصالة جامعــة ، وكــسحخــم ، فنــودي فينــا ّ
:  قـالوا ؟ألستم تعلمـون أين أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهم: فصلى الظهر وأخذ بيد علي ، وقال 

اللهــم مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، اللهــم وال مــن : فأخــذ بيــد علــي وقــال : ] قــال . [ بلــى
هنيئــا لــك يــا ابــن أيب طالــب ،  :ال  فلقيــه عمــر بعــد ذلــك فقــ:وااله وعــاد مــن عــاداه ، قــال 

  .أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة
  .عن زيد بن أرقم مثلهو

  .ّأمحد يف مسنده ، وخرج األول ابن السمان] خرجه [ ّخرجهما 
وانـصر : وعاد من عـاداه : معناه عن عمر وزاد بعد قوله ّخرج أمحد يف كتاب املناقب و

  .أبغض من أبغضه : وقالأ : قال سعيد .ّحب من أحبهمن نصره وأ
ّخرج ابن السمان عن عمر منه و   .من كنت مواله فعلي مواله: ّ
ّخرجه املخلص الذهيب عن حبشي بن جنادة وقال و أعـن مـن  و:بعد وانـصر مـن نـصره ّ

  .ومل يذكر ما بعده. هأعان
  ىّمسع رسول اهللا صلأنشد اهللا كل إمرأ : قال علي : عن أيب الطفيل قال و
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ألــستم  :فقــام نــاس فــشهدوا أــم مسعــوه يقــول . ّوســلم يقــول يــوم غــدير خــم ملــا قــاماهللا عليــه 
مـن كنـت : قـال  .بلى يـا رسـول اهللا:  قالوا ؟باملؤمنني من أنفسهم] الناس [ تعلمون أين أوىل 

[  نفسي من الريبـة يفّمواله فان هذا مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ، فخرجت و
ّقـد مسعنـاه مـن رسـول اهللا صـلى : لقيت زيد بـن أرقـم فـذكرت ذلـك لـه فقـال شيء ، ف] ذلك 

:  ـ يعـين الـذي روى عنـه احلـديث ـ قلـت لفطـر: قـال أبـو نعـيم . ّاهللا عليه وسلم يقول له ذلـك
يريـد مـوت علـي بـن أيب : ّ خرجـه أبـو حـامت وقـال .مائـة يـوم: قـال  ؟كم بـني القـول وبـني موتـه

  .طالب
  .من كنت مواله فعلي مواله: ن ذلك ّخرج الرتمذي عنه مو
نــشد علــي فقــام مخــسة أو ســتة ] أ [  :ن وهــب ولفظــه قــال  ســعيد بــّخرجــه أمحــد عــنو

ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، فـــشهدوا أن رســـول اهللا صـــلى اهللا ] النـــيب [ مــن أصـــحاب رســـول اهللا  ّ ّّ
  .موالهمن كنت مواله فعلي : ّعليه وسلم قال 

ّأنـشد اهللا رجـال مسـع النـيب صـلى :  علـي النـاس فقـال استنـشد: عن زيد بن أرقـم قـال و
 ؟مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه: ّاهللا عليــه وســلم يقــول 

  .فقام ستة عشر رجال فشهدوا
أنـشد اهللا : مسعت علي بن أيب طالـب ينـشد النـاس فقـال : عن زياد بن أيب زياد قال و

ّ صلى اهللا عليه وسلم يقول يوم غدير خم ما قالرجال مسلما مسع رسول اهللا فقام اثنا عشر . ّ
  .رجال بدريا فشهدوا

ّغزوت مـع علـي الـيمن ، فرأيـت منـه جفـوة ، فلمـا قـدمت علـى النـيب : عن بريدة قال و
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ذكـرت عليــا فتنقـصته ، فرأيـت ] رسـول اهللا [  ّ ّوجـه رسـول اهللا صــلى اهللا ّ

ّعليه وسلم يتغري بلـى يـا رسـول : قلـت  ؟ أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهمألـستيا بريـدة :  ، وقال ّ
  . خرجه أمحد.من كنت مواله فعلي مواله: قال . اهللا

ّعلي موىل من كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مواله: وعن عمر أنه قال  ّ.  
  إنك تصنع بعلي شيئا ما تصنعه بأحد من أصحاب: وعن سامل قيل لعمر 
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ّل اهللا صلى اهللا عليه وسلمرسو   .إنه موالي:  قال ؟ّ
اقـض بينهمـا يـا أبـا احلـسن ، : فقـال لعلـي  ـ وقـد جـاءه أعرابيـان خيتـصمان ـ وعـن عمـر

:  فوثـب إليـه عمـر وأخـذ بتلبيبـه وقـال !هـذا يقـضي بيننـا: فقضى علي بينهما ، فقال أحدمها 
  . يكن مواله فليس مبؤمن هذا موالي وموىل كل مؤمن ، ومن مل؟وحيك ما تدري من هذا

بيين وبينـك هـذا اجلـالس ، وأشـار إىل علـي بـن : وعنه وقد نازعه رجل يف مسألة فقال 
 فنهض عمر عن جملسه وأخذ بتلبيبه حىت شـاله مـن !!هذا األبطن: أيب طالب ، فقال الرجل 

ّخـــرجهن ابـــن . مـــوالي ومـــوىل كـــل مـــسلم] هـــذا  [ !؟ّتـــدري مـــن صـــغرتأ:  ، مث قـــال األرض
  .)1(» سمان ال

ذخـائر العقـىب ( ّوقد روى احملب الطربي طرفا من ألفاظ حديث الغدير يف كتابه اآلخر 
ّذكر أنه من كان النيب صلى اهللا عليه وسلم مواله فعلي مواله « حتت عنوان )  ّ «)2(.  

  هترجمت
ابــن حممــد عبــداهللا حمــب الــدين أبــو العبــاس أمحــد بــن « :  بقولــه األســنويوقـد تــرجم لــه 

ربي ، مث املكــي ، شــيخ احلجــاز ، كــان عاملــا عــامال جليــل القــدر ، عاملــا باآلثــار والفقــه ، الطــ
ّــاشــتغل بقــوص علــى الــشيخ جمــد الــدين القــشريي ، وشــرح التنبيــه ، وألف كتابــا يف املناســك ، 

ولـد يـوم اخلمـيس سـابع عـشر مجـادى . وكتابا يف األلغاز ، وكتابـا نفيـسا يف أحاديـث األحكـام
  .)3(»  ، قيل يف ذي القعدة ، وقيل غري ذلك 94وتويف يف سنة . 615اآلخرة سنة 

__________________  
  .225 ـ 222 / 2الرياض النضرة يف فضائل العشرة ) 1(
  .68 / 67ذخائر العقىب ) 2(
 ومــرآة 18 / 8 وطبقــات الــسبكي 1474 / 4تــذكرة احلفــاظ :  ولــه ترمجــة يف 179 / 2طبقــات الــشافعية ) 3(

  . وغريها415 / 5 وشذرات الذهب 74 / 8 والنجوم الزاهرة 224/  4اجلنان 
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) 104(  

  يرواية الوصاب
خرجـــت مـــع علـــي إىل الـــيمن ، فرأيـــت منـــه :  قـــال 2وعنـــه « : رواه عـــن بريـــدة بقولـــه 

أخرجــه أبــو زيــد عثمــان بــن أيب شــيبة يف ســننه ، وابــن جريــر يف ــذيب اآلثــار ، .  ..جفــوة ،
  .)1(» ابة ّوأبو نعيم يف فضائل الصح

ّقال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم :  قال 2وعنه « : قوله عن ابن عباس بو علـي : ّ
  .)2(»  أخرجه احملاملي يف أماليه .بن أيب طالب موىل من كنت مواله

ّقال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم :  قال 2وعن زيد بن أرقم « : قال  مـن كنـت : ّ
ّ يف فــــضائل الــــصحابة ، بــــو نعــــيماين يف الكبـــري ، وأخرجــــه أ أخرجــــه الطــــرب.مـــواله فعلــــي مــــواله

  .)3(» وأخرجه الرتمذي يف جامعه عن زيد بن أرقم 
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم :  قــال 2وعــن أيب أيــوب األنــصاري « : قــال  ّ :

 وأخرجـه أبـو نعـيم.  أخرجـه النـسائي يف سـننه والطـرباين يف الكبـري.من كنـت مـواله فعلـي مـواله
: قــال : عــن ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا قــال  و.ثحلــويرلــك بــن ايف فــضائل الــصحابة عــن ما

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   أخرجه أبو زيد عثمـان ابـن أيب .من كنت مواله فعلي مواله: ّ
أخرجـــه ابـــن أيب عاصـــم وســـعيد بـــن منـــصور يف ســـننهما عـــن ســـعد بـــن أيب  و، هشـــيبة يف ســـنن

ّن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال إ : 2وقـــاص ، عـــن علـــي  ّ مـــن كنـــت مـــواله فعلـــي : ّ
   أخرجه ابن عقدة.مواله

__________________  
أسـىن املطالـب يف مناقـب علـي بـن «  بــ خمطوط ، الباب الرابـع منـه املـسمى ـ االكتفاء يف فضل األربعة اخللفاء) 1(

  .»أيب طالب 
  .املصدر نفسه) 2(
  .خمطوط ـ االكتفاء) 3(
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االمام أمحد يف مـسنده ، عـن علـي وثالثـة عـشر رجـال مـن الـصحابة وأخرجه .  كتابه املواالةيف
  .)1(» األنصاري عبداهللا ّ، وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه عن جابر بن 

ّقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال « : قال  ّ :
 . أخرجه الطـرباين يف الكبـري.هم وال من وااله وعاد من عاداهمن كنت مواله فعلي مواله ، الل

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : أيب هريرة واثين عشر رجال من الصحابة وعن  ّ مـن : ّ
 أخرجه اإلمام أمحد يف مـسنده . من عاداهكنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد

 أيضا عن زيد بن أرقم وثالثني رجـال مـن  وأخرجه.اء يف املختارة، والطرباين يف الكبري ، والضي
وأخرجـه اخلطيــب . وأخرجـه أبــو نعـيم يف فــضائل الـصحابة عـن ســعد بـن أيب وقــاص. الـصحابة

  .يف املتفق واملفرتق عن أنس
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال : عن عمرو ذي مر و مـن كنـت مـواله فعلـي : ّ

 أخرجـه الطـرباين .وااله وعاد من عاداه ، وانصر من نصره وأعن من أعانهمواله اللهم وال من 
ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال : عن علي وطلحة معه رضي اهللا عنهما  و.يف الكبري ّ ّ

 أخرجـــه احلـــاكم يف .ال مـــن وااله وعـــاد مـــن عـــاداهمـــن كنـــت مـــواله فعلـــي مـــواله ، اللهـــم و: 
  .املستدرك
ــــدة قــــال قــــالو ــــدة  :ّ اهللا عليــــه وســــلم ّ صــــلى يل رســــول اهللاعــــن بري  أوىل ألــــستيــــا بري

أخرجـه من كنت مواله فعلـي مـواله ، : قال . بلى يا رسول اهللا:  قلت ؟باملؤمنني من أنفسهم
  .)2(» ّاإلمام أمحد يف مسنده ، ومسويه يف فوائده 

ّوعــن رفاعــة بــن أيــاس الــضيب عــن أبيــه عــن جــده قــال «  : وقــال  كنــت مــع علــي يف: ّ
ّأنــشدك اهللا أمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا : اجلمــل ، فبعــث إىل طلحــة أن ألقــين ، فلقيــه فقــال 

:  قـال ؟من كنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعـاد مـن عـاداه: ّعليه وسلم يقول 
  .أخرجه ابن عساكر يف تارخيه ؟لم تقاتلينف: قال . نعم

__________________  
  .وطخمط ـ االكتفاء) 1(
  .خمطوط ـ االكتفاء يف فضل األربعة اخللفاء) 2(
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كنــا باجلحفــة بغــدير خــم ، إذ خــرج علينــا :  قــال 2األنــصاري عبــداهللا عــن جــابر بــن و
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأخذ بيد علي بن أيب ط من كنت مـواله فعلـي : الب فقال ّ

  . أخرجه عثمان بن أيب شيبة يف سننه.مواله
ّقال كنا باجلحفة بغدير خـم ، ومثـة نـاس مـن جهينـة ومزينـة وغفـار  :رى أخ يف 2عنه و

ّ، فخــرج علينــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن خبــاء أو فــسطاط ، فأشــار بيــده ثالثــا ،  ّ
  .)1(» أخرجه النسائي يف سننه  واله فعلي موالهمن كنت م: فأخذ بيد علي فقال 

)105(  

  يذكر سعيد الدين الفرغان
  .)2(، وسيأيت نص كالمه ) شرح تائية ابن الفارض ( الغدير يف حديث 

)106(  

  يرواية الحموين
بـن علـي بـن حممـد بـن محويـه ، بـسنده عـن عبـداهللا ابراهيم بن حممد بن املؤيد بـن ورواه 

  :يل قال بن حممد بن عقعبداهللا املطلب بن زياد ، عن 
ّ وحممـــد بـــن احلنفيـــة وأبـــو يف بيتـــه ، وعلـــي بـــن احلـــسنيعبـــداهللا كنـــت عنـــد جـــابر بـــن « 

  تّأنشدك اهللا إال حدثتين مبا رأي: جعفر ، فدخل رجل من أهل العراق فقال 
__________________  

  .خمطوط ـ االكتفاء) 1(
  .559:  ونفحات األنس 689ترمجته يف العرب حوادث ) 2(
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ّما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقـال و  خـم ، ومث نـاس ّكنـا باجلحفـة بغـدير: ّ
ّكثــري مــن جهينــة ومزينــة وغفــار ، فخــرج علينــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن خبــاء أو  ّ

  .)1(» نت مواله فعلي مواله كمن : فسطاط ، فأشار بيده ثالثا ، فأخذ بيد علي فقال 
رده االمـــام أو«  : بـــسنده عـــن عـــدي بـــن ثابـــت عـــن الـــرباء بـــن عـــازب ، مث قـــالورواه 
 أمحد بن احلسني البيهقي بتفاوت ، يف فضائل أمري املؤمنني علـي ، أبوبكرالسنة احلافظ شيخ 

  .)2(» ونقلته من خطه املبارك 
كنـت بالــشام وعمــر بـن عبــد العزيــز « : بـسنده عــن زيـد بــن عمــر بـن مــورق قــال ورواه 

مـن أي قـريش : قلـت مـن قـريش قـال :  فقـال ؟ممـن أنـت: ّيعطي الناس ، فتقدمت إليه فقـال 
فــسكت ، فوضــع يــده علــى صــدره  ؟ّمــن أي بــين هاشــم: قــال . مــن بــين هاشــم:  قلــت ؟أنــت

ّالنــيب صــلى اهللا  ّحــدثين عــدة أــم مسعــوا :مث قــال . أنــا واهللا مــوىل علــي بــن أيب طالــب: فقــال 
:  قـال ؟يـا مـزاحم كـم تعطـي أمثالـه: مث قـال . من كنت مواله فعلـي مـواله: ّعليه وسلم يقول 
احلــق : أعطــه مخــسني دينــارا لواليــة علــي بــن أيب طالــب ، مث قــال : قــال . مائــة ومــائيت درهــم

  .)3(» ببلدك فسيأتيك مثل ما يأيت نظرائك 
  .)4(ورواه أيضا بأسانيد وألفاظ أخرى فراجعه 

__________________  
  .63 ـ 62 / 1فرائد السمطني ) 1(
  .65 ـ 64 / 1املصدر ) 2(
  .66 / 1فرائد السمطني ) 3(
  .67 / 1 ، الدرر الكامنة 722 العرب حوادث 298 / 4تذكرة احلفاظ  : ترمجته) 4(
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) 107(  

  يرواية جمال الدين المز
عـامر بـن واثلـة أبـو الطفيـل الليثـي « :  مجـال الـدين يوسـف بـن عبـد الـرمحن املـزي وقـال

  .من كنت مواله فعلي مواله :قم حديث ـ عن زيد بن أر] رؤية [ الكناين ـ وله رواية 
: ملناقــب عــن حممــد بــن بــشار عــن غنــدر عــن شــعبة عــن ســلمة بــن كهيــل قــال ت يف ا

 ـ شــك شـعبة ـ مسعـت أبـا الطفيـل حيـدث عـن حممـد بــن مثـىن عـن أيب سـرحية أو زيـد بـن أرقــم
  .حسن غريب: فذكره وقال 

عــن حممــد بــن مثــىن ، عــن حيــىي بــن محــاد ، عــن أيب عوانــة ، عــن ســليمان ، : فيــه ـــ  س
ملـا رجـع ونـزل : ّعن أيب الطفيل عن زيـد بـن أرقـم بـه أمت مـن األول عن حبيب بن أيب ثابت ، 

ّ
  .)1(» احلديث . غدير خم

: بــن ســابط اجلمحــي املكــي ، عــن ســعد حــديثا قــال عبــداهللا عبــد الــرمحن بــن : وقــال 
  .احلديث. ّقدم معاوية يف بعض حجاته ، فدخل عليه سعد ، فذكروا عليا

عاويـة عـن موسـى بـن مـسلم عـن ابـن سـابط يف السنة عن علي بن حممـد عـن أيب م ـ ق
  .)2(» به 

  هترجمت
ــ الــسيوطي  1 .  ..ّاإلمــام العــامل احلــرب ، احلــافظ األوحــد ، حمــدث الــشام ـ املــزي « :ـ

  .)3( » 742مات يوم السبت ، ثاين عشر صفر سنة 
__________________  

  .195 / 3حتفة األشراف مبعرفة األطراف ) 1(
  .302 / 3حتفة األشراف ) 2(
  .517طبقات احلفاظ ) 3(
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ّكـان أحفـظ أهـل زمانـه ، ال سـيما الرجـال املتقـدمني ، وانتهـت إليــه  « :ــ األسـنوي  2
ّالرحلـــة مـــن أقطـــار األرض ، لروايتـــه ودرايتـــه ، وكـــان إمامـــا يف اللغـــة والتـــصريف ، دينـــا خـــريا ،  ّ

ّمنقبــضا عــن النــاس ، طارحــا للتكلف ، فقــريا ، صــنف  مســاء الرجــال ، ــذيب الكمــال يف أ: ّــ
  .)1(» وكتاب األطراف 

  .)2(» .  ..شيخنا وأستاذنا وقدوتنا « : ـ السبكي 3
ّأخذ عنه األكابر ، وترمجوا له ، وعظموه جدا « : ـ الشوكاني 4 ّ..  . «)3(.  

 ، النجــــوم 233 / 5 ، الــــدرر الكامنــــة 1498 / 4تــــذكرة احلفــــاظ : ولــــه ترمجــــة يف 
  . وغريها191 / 14 ، الكامل 76 / 10الزاهرة 

)108(  

  يرواية الذهب
ّوشـهد لـه النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم باجلنـة ، «  : 7برتمجة أمري املؤمنني  الذهيب وقال ّ

ّأنـت مــين مبنزلـة هــارون مـن موســى إال أنــه ال : وقـال لــه .  كنـت مــواله فعلـي مــوالهمــن: وقـال  ّ
ّال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق: وقال . ّنيب بعدي ّ ّ.  

ّومناقب هذا اإلمام مجة ، أفردا يف جملد ومسيته بفتح املطالب يف مناقب علـي بـن أيب  ّ
  .)4( » 2طالب 

ّوأما حديث الطري فله طرق كثرية جدا ، قد أفردا مبـصنف ، « : وقال برتمجة احلاكم  ّ ّ
  تمن كنحديث ا ّوأم. وجمموعها يوجب أن يكون احلديث له أصل

__________________  
  .464 / 2طبقات الشافعية ) 1(
  .251 / 6طبقات الشافعية ) 2(
  .353 / 2البدر الطالع ) 3(
  .10 / 1تذكرة احلفاظ ) 4(
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  .)1(» ّفله طرق جيدة ، وقد أفردت ذلك أيضا  هموال

)109(  

  يرواية النيسابور
  .ورواه احلسن بن حسني النيسابوري أيضا ، وسيأيت نص روايته

)110(  

  يرواية السمنان
  .ه عالء الدولة أمحد بن حممد السمناين ، وسيأيت نص روايته كذلكوروا

)111(  

  يرواية الخطيب التبريز
ّإن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال : وعـــن زيـــد بـــن أرقـــم « : رواه حيـــث قـــال  مـــن : ّ

  .)2(» لرتمذي رواه أمحد واكنت مواله فعلي مواله ، 
  هّن رسول اهللا صلى اهللا عليإ: وعن الرباء بن عازب وزيد بن أرقم «  : وقال

__________________  
 110 / 2 والبـــدر الطـــالع 426 / 4الـــدرر الكامنـــة :  وتوجـــد ترمجـــة الـــذهيب يف 1039 / 3نفـــس املـــصدر ) 1(

  . وغريها163 / 2 والوايف بالوفيات 153 / 6 وشذرات الذهب 182 / 10والنجوم الزاهرة 
  .243 / 3مشكاة املصابيح ) 2(
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ســلم ملــاو
ّ ألــستم تعلمــون أين أوىل بــاملؤمنني مــن :  فقــال 2 نــزل بغــدير خــم ، أخــذ بيــد علــي ّ
بلــى ، :  قــالوا ؟ون أين أوىل بكــل مــؤمن مــن نفــسهم تعلمــألــست: بلــى ، قــال :  قــالوا ؟أنفــسهم

اللهم من كنـت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه ، فلقيـه عمـر : قال 
ّيــا ابــن أيب طالــب ، أصــبحت وأمــسيت مــوىل كــل مــؤمن ] لــك [ نيئــا ه: بعــد ذلــك فقــال لــه 

  .)1(» رواه أمحد  ومؤمنة ،

)112(  

  يرواية ابن الورد
: شــيء مــن فــضائله «  : 7وقــال عمــر بــن مظفــر املعــروف بــابن الــوردي يف ذكــر علــي 

ّمن ذلك مشاهده مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأخوة رسول اهللا لـه ، وسـبق إسـال ّ مه ّ
ّقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم يــوم خيــرب  و، ّألعطــني الرايــة رجــال حيــب اهللا ورســوله: ّ ّ  ، ثاحلــدي. ّ
ّقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم  و، هكنت مواله فعلي موالمن : قوله و ّأمـا ترضـى أن تكـون مـين : ّ

  .)2(» أقضاكم علي : قوله  و، ىمبنزلة هارون من موس

  هترجمت
عمـر بـن املظفـر بـن عمـر ابـن حممـد « :  بقولـه بة األسـديقاضى شـهوقد ترجم له ابن 

ّبن أيب الفوارس بن علي ، االمام العالمة األديب املؤرخ ، زين الدين أبو حفص املعـري احللـيب  ّ
ّ، الشهري بابن الوردي ، فقيه حلب ومؤرخها وأديبها ، تفقه على الشيخ شرف الدين البارزي  ّ

   وكان مالزما. ..، له مصنفات جليلة نظما ونثرا
__________________  

  .246 / 3نفس املصدر ) 1(
  .221 / 1تتمة املختصر يف أخبار البشر ) 2(
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ّلالشــتغال والتـــصنيف ، شــاع ذكـــره ، واشــتهر بالفـــضل امســه ، ذكـــر لــه الـــصالح الـــصفدي يف 
  .)1(» .  ..تارخيه ترمجة طويلة

)113(  

  مذكر ابن مكتو
األزهـار ( ، كمـا سـيأيت نـص عبارتـه ، نقـال عـن ) تذكرتـه ( القيسي حـديث الغـدير يف 

  .للسيوطي) فيما عقده الشعراء من اآلثار 
  .وسنذكر هناك طرفا من ترمجته ، إن شاء اهللا تعاىل

)114(  

  يرواية الزرند
 أبـوبكرروى االمام احلافظ « : لزرندي حيث قال  يوسف امجال الدين حممد بنورواه 

ّأقبلنــا مــع النــيب صــلى اهللا : ده إىل الــرباء بــن عــازب قــال  ، بــسن;أمحــد بــن احلــسني البيهقــي 
ّعليـــه وســـلم يف حجـــة الـــوداع ، حـــىت إذا كنـــ ا بغـــدير خـــم ، يـــوم اخلمـــيس ثـــامن عـــشر مـــن ذي ّ

ّاحلجــة ، فنـــودي فينـــا الـــصالة جامعــة ، وكـــسح للنـــيب صـــلى اهللا عليــه وســـلم حتـــت شـــجرتني ،  ّ
ّفأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم بيد علي ، مث ق  قـالوا ؟ أوىل باملؤمنني من أنفسهمألست: ال ّ

   أوىلألست: قال . بلى: 
__________________  

  .197 / 2طبقات الشافعية ) 1(
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فقـال رسـول . بلـى:  قـالوا ؟ألـيس أزواجـي أمهـاتكم: بلـى قـال :  قـالوا ؟بكل مؤمن مـن نفـسه
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم  ال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه فإن هذا موىل من أنا مواله ، اللهـم و: ّ

أيب طالــب ، أصــبحت هنيئــا لـك يــا ابــن :  بعـد ذلــك ، فقــال لــه 2، فلقيـه عمــر بــن اخلطــاب 
مــن كنــت مــواله : ويف روايــة قــال . هــذه إحــدى رواياتــه لــه. ّوأمــسيت مــوىل كــل مــؤمن ومؤمنــة

م وال مــن فعلــي مــواله ، اللهــم أعنــه وأعــن بــه ، وارمحــه وارحــم بــه ، وانــصره وانــصر بــه ، اللهــ
  .وااله وعاد من عاداه

ّهـــذه الواليـــة الـــيت أثبتهـــا النـــيب صـــلى اهللا عليـــه  : ;قـــال االمـــام أبـــو احلـــسن الواحـــدي 
َ وقفــوهم إنـهــم مــسؤلون ( مــسئول عنهـا يــوم القيامــة ، وروى يف قولـه تعــاىل 2ّوسـلم لعلــي  ُُ ْ ْ ْ ََ ُ ِ ُ ُ ِ( 

ّ املـواالة كمـا أوصـاهم النـيب صـلى ام يسئلون هل والوه حق:  ، واملعىن 2أي عن والية علي 
  .)1(» ّاهللا عليه وسلم أم أضاعوها وأمهلوها 

)115(  

  يذكر اليافع
عليــه ّقولــه صــلى اهللا  2ومــن مناقبــه « :  بقولــه 7حــديث الغــدير برتمجــة أمــري املــؤمنني 

ّألعطــني هــذه الرايــة غــدا رجــال يفــتح اهللا علــى يديــه ، حيــب اهللا ورســوله ،  :ّلم يــوم خيــرب وســ ّ
ّقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم لــه  و.احلــديث الــصحيح .ّوحيبــه اهللا ورســوله  أمــا ترضــى أن تكــون: ّ

ّــخلف رســول : فيــه  و.احلــديث الــصحيح .مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى غــري أنــه ال نــيب بعــدي
  هّاهللا صلى اهللا علي

__________________  
 وقـــد ذكرنــا ترمجـــة الزرنـــدي يف 109: الــسبطني نظــم درر الـــسمطني يف فــضائل املـــصطفى واملرتــضى والبتـــول و) 1(

  .قسم حديث النور
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 !؟ختلفـين يف النـساء والـصبيانيا رسـول اهللا أ: وة تبوك ، فقال يف غز ّسلم علي بن أيب طالبو
ّوقوله صلى اهللا عليه وسـلم . احلديث. أما ترضى: فقال  مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله اللهـم : ّ

  .)1(» رواه اإلمام أمحد  .وال من وااله وعاد من عاداه

)116(  

  يذكر سعيد الدين الكازرون
ّوقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم يف علـي « : حديث الغدير بقوله  مـن كنـت مـواله فعلـي : ّ

  .)2(» مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 

)117(  

  رواية ابن كثير
يف ذكــر فــضائل أمــري ورواه امساعيــل بــن عمــر املعــروف بــابن كثــري الدمــشقي الــشافعي ، 

، فـــأورد حـــديث مناشـــدة اإلمـــام النـــاس يف » حـــديث غـــدير خـــم «  حتـــت عنـــوان 7املـــؤمنني 
ّالرحبـة عـن أيب الطفيـل ، وروايـة أيب بكـر الـشافعي بـسنده عـن زيـد بـن أرقـم ، وروايـة أيب يعلــى 

رباين بــن أمحــد حــديث املناشــدة أيــضا عــن عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى ، وكــذا روايــة الطــعبــداهللا و
املناشــدة عــن عمــرية بــن ســعد ، وعــن ابــن عقــدة بــسنده عــن زيــد بــن يثيــع بــه ، وكــذا عــن عبــد 

  الرزاق بسنده عن سعيد بن
__________________  

 / 2 ، الدرر الكامنة 103 / 6 وترمجته يف طبقات السبكي 40: حوادث سنة . مرآة اجلنان وعربة اليقظان) 1(
247.  

  .255 / 4وترمجته يف الدرر الكامنة . خمطوط ـ ىاملنتقى يف سرية املصطف) 2(
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  .وهب وعبد خري ، وعن أمحد عن سعيد ، وعنه عن زياد بن أيب األسلمي ، وعنه عن زاذان
ّســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال إن ر : ورواه أمحــد عــن علــي نفــسه« : قــال  مــن  :ّ

  .وااله وعاد من عاداهاللهم وال من : فزاد الناس : كنت مواله فعلي مواله ، قال 
وقد روى هذا عن طرق متعـددة عـن علـي ، ولـه طـرق متعـددة أيـضا عـن زيـد ابـن أرقـم 

  .مث روى أحاديث أخرى غريها» 
  .ّوقد ذكرنا بعض تلك األحاديث عن ابن كثري ، كال يف حمله مما تقدم يف الكتاب

بـن عبـداهللا عـن : وقـال املطلـب بـن زيـاد « :  ابن كثري يف ذكر خـرب حجـة الـوداع وقال
دير خـم ، فخـرج علينـا رسـول كنا باجلحفـة بغـ: يقول عبداهللا حممد بن عقيل ، مسع جابر بن 

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم من خباء أو فسطاط ، فأخذ بيد علي فقال مـن كنـت مـواله فعلـي . ّ
قــد رواه ابــن هليعــة عــن بكــر بــن ســوادة ،  و.هــذا حــديث حــسن: قــال شــيخنا الــذهيب . مــواله

  .)1(» ريه عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بنحوه وغ
 بــن أيب شــيبة أنــا شــريك أبــوبكروقــال احلــافظ أبــو يعلــى املوصــلي ، ثنــا « :  أيــضا وقـال

دخــل أبــو هريــرة املــسجد فــاجتمع النــاس إليــه ، فقــام إليــه  :قــال ن أبيــه عـن أيب يزيــد األودي عــ
مــن كنــت مــواله : ّ اهللا عليــه وســلم يقــول ّأنــشدك بــاهللا أمسعــت رســول اهللا صــلى: ّشــاب فقــال 

  .نعم : قال ؟ه وعاد من عاداهفعلي مواله ، اللهم وال من واال
ه إدريـس األودي تابعـ. هرواه ابن جريـر ، عـن أيب كريـب ، عـن شـاذان ، عـن شـريك بـو

  .، عن أخيه أيب يزيد وامسه داود بن شريك به
__________________  

  .لسنة العاشرةحوادث ا. تاريخ ابن كثري) 1(
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» ابــن جريــر أيــضا مــن حــديث إدريــس وداود ، عــن أبيهمــا عــن أيب هريــرة فــذكره ورواه 
)1(.  

)118(  

  يرواية أبي حفص المراغ
« : املراغـــي ، فقـــد قـــال مشـــس الـــدين ابـــن اجلـــزري  احلـــسن أبـــو حفـــص عمـــر بـــنورواه 

 يوسف بـن يعقـوب أخربنا أبو حفص عمر بن احلسن املراغي فيما شافهين به ، عن أيب الفتح
 بالرحبـة 2مسعـت عليـا  :عن يزيد بن أيب زياد عن عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى قـال .  ..الشيباين

ّمن مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : ينشد الناس  من كنت مواله فعلي مواله ، اللهـم : ّ
ّسـول اهللا صـلى اهللا ّ فقام اثنا عشر بدريا ، فشهدوا أم مسعـوا ر؟وال من وااله وعاد من عاداه

  .)2(» هذا حديث حسن من هذا الوجه ، صحيح من وجوه كثرية  .ّعليه وسلم يقول ذلك

  هترجمت
عمر بن احلسن بن مزيد بـن أميلـة بـن مجعـة ، أبـو حفـص املراغـي  « : ـ ابن الجزري 1

  األصل ، احلليب احملتد ، الدمشقي املزي املولد ، رحلة زمانه يف
__________________  

 والنجوم الزاهـرة 153 / 1طبقات ابن قاضي شهبة والبدر الطالع : وتوجد ترمجة ابن كثري يف . نفس املصدر) 1(
 وشــذرات الــذهب 110 / 1 وطبقــات املفــسرين 399 / 1 والــدرر الكامنــة 39 / 1 وأنبــاء الغمــر 123 / 11
6 / 231.  
  .4 ـ 3:أسىن املطالب يف مناقب علي بن أيب طالب ) 2(
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وكان خريا دينا ثقة صاحلا ، انفرد بأكثر مسموعاته ، وتويف يف يوم االثنـني ، .  ..سنادّعلو اإل
  .)1(» ودفن باملزة ظاهر دمشق . 778ثامن ربيع اآلخر سنة 

كــان الــشيخ املــذكور ابــن أميلــة ثقــة .  ..«) : شــرح الــشمائل (  يف ـــ ابــن روزبهــان 2
 يسكن مبزة مـن الـشام ، وهـو شـيخ للـشيخ أيب متقنا رحلة ، يرحل إليه الناس يف زمانه ، وكان

.  ..اخلـري حممـد بـن اجلـزري ، وإليــه ينتهـي إسـناده وغـريه مــن أكـابر املـشايخ وأجلـة األصــحاب
«.  

)119(  

  يرواية السيد علي الهمدان
:  قــال 2الــشيباين عبــداهللا عــن أيب « : الــسيد علــي بــن شــهاب الــدين اهلمــداين ورواه 

م زيـد بـن ّأيكـ: ن أرقـم يف جملـس بـين األرقـم ، إذ جـاء رجـل فقـال بينما أنا جالس عنـد زيـد بـ
ّأنشدك بالذي ال إله إال هو مسعت رسول اهللا صلى اهللا : فقال . هذا زيد:  فقال القوم ؟أرقم ّ

:  قـال ؟من كنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعـاد مـن عـاداه: ّعليه وسلم يقول 
  .نعم

 مـــن صــام يـــوم الثـــامن عـــشر مــن ذي احلجـــة كـــان لـــه كـــصيام : قـــال 2عــن أيب هريـــرة و
ّســتني شــهرا ، وهــو اليــوم الــذي أخــذ فيــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بيــد علــي يف غــدير  ّ

مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم وال مـن وااله وعـاد : خم ، فقال عليـه الـصالة والـسالم 
  .من عاداه ، واخذل من خذله

 مثـــل ذلـــك ، بـــل روي عـــن كثـــري مـــن الـــصحابة يف :عـــن آبائـــه وعـــن اإلمـــام البـــاقر 
  .أماكن خمتلفة هذا اخلرب

__________________  
  .590 / 1طبقات القراء ) 1(
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ّنــصب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عليــا علمــا:  قــال 2 اخلطــاب عــن عمــر بــن ّ .
 ، واخذل من خذله من كنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه: فقال 

وكــان يف جنــيب شــاب حــسن الوجـــه : قــال . ي علــيهموانــصر مــن نــصره ، اللهــم أنــت شــهيد
ّيـا عمـر لقـد عقـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عقـدا ال حيله إال : طيب الريح ، فقـال يل  ّـ ّ ّ
ّفقلــت يـا رســول اهللا إنــك حيــث قلــت يف علــي كــان يف : قــال عمــر . ّمنـافق ، فاحــذر أن حتلــه

نعم يا عمـر ، إنـه لـيس مـن ولـد : كذا وكذا قال : نيب شاب حسن الوجه طيب الريح قال ج
  .آدم ، لكنه جربئيل أراد أن يؤكد عليكم ما قلته يف علي

ّأقبلــت مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف حجــة :  قــال 2وعــن الــرباء بــن عــازب  ّ
ْ يا أيـها الرسول بـلغ(وفيه نزلت .  ..الوداع  َ ُُ  َ َ ما أنزل إليك من ربك َ ََ ْ ِ َِْ َ ِ   .)1(»  اآلية )ُْ

)120(  

  برواية ابن المح
وألطف طريـق وقـع «  :اجلزري قال ابن .  ..ابن احملب املقدسيعبداهللا حممد بن ورواه 

بـن احملـب عبـداهللا  حممـد بـن أبـوبكرما حدثنا به شيخنا خامتة احلفاظ ، : هلذا احلديث وأغربه 
.  ..ربتنــا الــشيخة أم حممــد زينــب ابنــة أمحــد بــن عبــد الــرحيم املقدســيةاملقدســي مــشافهة ، أخ

بنات موسـى بـن  كلثوم ّحدثتنا فاطمة بنت علي بن موسى الرضا ، حدثتين فاطمة وزينب وأم
حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن حممـد الـصادق ، حـدثتين فاطمـة بنـت حممـد بـن : جعفر ، قلن 

  علي ، حدثتين
__________________  

  .249: أنظر ينابيع املودة . املودة يف القرىب للسيد علي اهلمداين) 1(
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 ، عـن أم كلثـوم  بـن علـيفاطمة بنت علي بن احلسني ، حـدثتين فاطمـة وسـكينة ابنتـا احلـسني
ّ ، عــن فاطمــة بنــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ورضــي عنهــا7بنــت فاطمــة بنــت النــيب  ّ .

ّاهللا عليــه وســلم يــوم غــدير خــم مــن كنــت مــواله فعلــي ّأنــسيتم قــول رســول اهللا صــلى : قالــت 
ّمواله ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم    ؟8أنت مين مبنزلة هارون من موسى : ّ

هـذا : وقـال ء افظ الكبري أبو موسى املديين يف كتابـه املسلـسل باألمسـاخرجه احلهكذا أ
ا ، فهـو روايـة احلديث مسلسل من وجه ، وهـو أن كـل واحـدة مـن الفـواطم تـروي عـن عمـة هلـ

ّمخس بنات أخ كل واحدة منهن عن عمتها  ّ «)1(.  

  هترجمت
 ابـن أبـوبكرّشيخنا وإمامنا ومربزنا ، احلافظ الكبري ، مشس الدين  « : ـ ابن الجزري 1

احلافظ حمب الدين أيب حممد الشهري بابن احملب الـصامت ، ولـد يـوم اجلمعـة أول شـعبان سـنة 
وكان صاحلا قانتا ، قانعا باليسري ، متقشفا ال مباليـا .  ..ّحلفاظّومسع منه األئمة وا.  ..712

ألحــد غـــريي ، رمبــا جـــاءين إىل منــزيل فـــأمسعين وأمســع أهلـــي وأوالدي ، وانتهــى إليـــه احلفـــظ يف 
زمانـــه ، رجـــاال ومتنـــا ومعرفـــة لألجـــزاء ورواـــا ، تـــويف يف ليلـــة األحـــد اخلـــامس مـــن شـــوال ســـنة 

789..  . «)2(.  
  .)3(» .  ..وكان عاملا متقنا فقهيا.  ..ابن احملب احلافظ« :  ـ السيوطي 2

__________________  
  .4 ـ 3:أسىن املطالب ) 1(
  .174 / 2طبقات القراء ) 2(
  .535: طبقات احلفاظ ) 3(
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)121(  

  رواية خواجة پارسا
 ان النــيب 2وعــن عمــر « : حممـد بــن حممــد احلـافظي الــشهري خبواجــة پارســا بقولـه ورواه 

  .)1(» من كنت مواله فعلي مواله  : 2ّى اهللا عليه وسلم قال لعلي ّصل

)122(  

  يرواية ابن الجزر
كمـا علمـت فيمـا تقـدم  ـ وروى مشس الدين حممد بـن حممـد بـن اجلـزري حـديث الغـدير

هذا حديث حسن من هذا الوجه ، صحيح من وجـوه « : عن شيخه املراغي مث قال ما نصه 
ّ ، وهـو متـواتر أيـضا عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وســلم ، 2ؤمنني علـي كثـرية ، تـواتر عـن أمـري املـ ّ

رواه اجلـــم الغفـــري عـــن اجلـــم الغفـــري ، وال عـــربة مبـــن حـــاول تـــضعيفه ممـــن ال اطـــالع لـــه يف هـــذا 
  .العلم

، عبيـداهللا ّأيب بكـر الـصديق ، وعمـر بـن اخلطـاب ، وطلحـة بـن : فقد ورد مرفوعا عـن 
  ّيب وقاص ، وعبد الرمحن بن عوفوالزبري بن العوام ، وسعد بن أ
__________________  

ــع ) 1( ــــضوء الالمـــــ ــه يف الـــ ـــة 20 / 10ترمجتـــــ ــــشقائق النعمانيــــ ـــــسنات ص 286 / 1 والـــ ـــد أيب احلــ  ، 199 وفوائــــ
  . وغريها392ونفحات األنس 
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والعبــاس بــن عبــد املطلــب ، وزيــد بــن أرقــم ، والــرباء بــن عــازب ، وبريــدة بــن احلــصيب ، وأيب 
بــن عبـاس ، وحبـشي بـن جنــادة ، عبـداهللا ، وعبـداهللا  سـعيد اخلـدري ، وجــابر بـن هريـرة ، وأيب

ابــن عمــر ، وعمــار بــن ياســر ، وأيب ذر عبــداهللا بــن مــسعود ، وعمــران بــن حــصني ، وعبــداهللا و
الغفـاري ، وسـلمان الفارسـي ، وأسـعد بـن زرارة ، وخزميـة بـن ثابـت ، وأيب أيـوب األنــصاري ، 

ن اليمــان ، ومســـرة بــن جنــدب ، وزيـــد بــن ثابـــت ، وأنــس بـــن وســهل بــن حنيـــف ، وحذيفــة بـــ
ّمالك ، وغريهم من الصحابة رضـوان اهللا علـيهم ، وصـح عـن مجاعـة مـنهم ممـن حيـصل القطـع 

  .خبربهم
ّوثبت أيضا أن هذا القول كان منه صـلى اهللا عليـه وسـلم يـوم غـدير خـم  مث إن .».  ..ّ

 ، وال )1(يخه احلــافظ ابــن احملــب املقدســي احلــافظ ابــن اجلــزري روى مــا تقــدم نقلــه عنــه عــن شــ
  . ..نعيده

  هترجمت
ــ القاضــي مجيــر الــدين أبــو الــيمن عبــد الــرحمن العليمــي  1 شــيخ اإلســالم مشــس  « :ـ

مولـده يف ليلـة الـسبت  .الدين ، أبو اخلري حممد بـن حممـد اجلـزري ، الدمـشقي املقـري الـشافعي
 نها ومهـر فيهـا ، ولـه مـصنفات جليلـة ، اعتىن بالقراءات فأتق751سادس عشر رمضان سنة 

  .)2(»  ورمحه 2 833وتويف بشرياز ار عيد األضحى سنة . ..
أبو اخلـري حممـد بـن حممـد بـن حممـد  « ) :شرح الشمائل ( ـ الفضل بن روزبهان في  2
 ، شـيخ مـشايخ اإلسـالم ، وقاضـي القـضاة بـن األنـام ، اجلـامع ألقـسام رمحـه اهللا تعـاىلاجلزري 
ّلــشرعية ، واحلــاوي للمعــارف األصــلية والفرعيـة ، كــان متوحدا يف زمانــه يف علــو الــشأن العلـوم ا ّــ

  ّيف العلوم سيما يف القراءة ، فقد وصف الشيخ االمام
__________________  

  .4 ـ 3:أسىن املطالب ) 1(
  .109 / 2األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل ) 2(
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إنـه املتفـرد الوحيـد يف القـراءة ، واملـشارك يف  ـ ن حجـرشـهر بـاب ـ األجـل أبـو الفـضل العـسقالين
ـــبالد والقـــى املـــشايخ  ـــو اإلســـناد ، ســـافر ال ـــه بعل احلـــديث ، وصـــاحب الفقـــه ، اشـــتهر يف زمان

  .)1(» .  ..وصحبهم

)123(  

  يرواية المقريز
اعلـم أن عيـد الغـدير مل  ـ عيـد الغـدير« : وقال أمحد بـن علـي بـن عبـد القـادر املقريـزي 

ّا مـــشروعا ، وال عملــــه أحـــد مـــن ســـالف األمــــة املقتـــدى ـــم ، وأول مـــا عــــرف يف يكـــن عيـــد
ّ ، فاختـذه الــشيعة 352اإلسـالم بـالعراق أيـام معـز الدولـة علـي بــن بويـه ، فإنـه أحدثـه يف سـنة 

  .من حينئذ عيدا
 2مــا خرجــه االمــام أمحــد يف مــسنده الكبــري مــن حــديث الــرباء بــن عــازب ه وأصــلهم فيــ

ّل اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف ســـفر لنـــا ، فنزلنـــا بكنـــا مـــع رســـو: قـــال  غـــدير خـــم ، ونـــودي ّ
ّالــصالة جامعــة ، وكــسح لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حتــت شــجرتني ، فــصلى الظهــر ،  ّ ّ

 قـالوا ؟ألـستم تعلمـون أين أوىل بكـل مـؤمن مـن نفـسه : فقال 2وأخذ بيد علي بن أيب طالب 
: قــال . مــواله ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداهمــن كنــت مــواله فعلــي : فقــال . بلــى: 

ّهنيئــا لــك يــا ابــن أيب طالــب ، أصــبحت مــوىل كــل مــؤمن :  فقــال 2فلقيــه عمــر بــن اخلطــاب 
  .)2(» ومؤمنة 

__________________  
 255 / 9 والــضوء الالمــع 257 / 2البــدر الطــالع : ولــه ترمجــة يف . شــرح الــشمائل البــن روزــان الــشريازي) 1(

  .204 / 7 وشذرات الذهب 59 / 2بقات الداودي وط
  .21 / 2 وتوجد ترمجة املقريزي يف الضوء الالمع 388 / 1املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ) 2(
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) 124(  

  يرواية الدولت آباد
ويف التـشريح قــال « : رواه شـهاب الـدين بـن مشـس الـدين الــدولت آبـادي حيـث قـال و

ال أبـو حنيفـة إن عليا أفضل من عثمـان فـال شـيء عليـه ، ألنـه قـ: من قال  : ;أبو القاسم 
ّمن قال إن عليا أفضل العاملني ، أو أفضل الناس وأكـرب الكـرباء ، فـال : وقال ابن مبارك  : 2 ّ

ّشـــيء عليـــه ، ألن املـــراد منـــه أفـــضل النـــاس يف عـــصره وزمـــان خالفتـــه ، كقولـــه صـــلى اهللا عليـــه 
  .)1(» أي يف زمان خالفته . همن كنت مواله فعلي موال: ّوسلم 

)125(  

  يرواية ابن حجر العسقالن
وأبـــو هريـــرة ، ) يعـــين بريـــدة ( وروى هـــو « : رواه ابـــن حجـــر العـــسقالين حيـــث قـــال و

ّوجـابر ، والـرباء بـن عـازب ، وزيـد بـن أرقـم عــن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أنـه قـال يـوم غــدير  ّ
  .)2(» من كنت مواله فعلي مواله : خم 
__________________  

  .19 / 3 ، نزهة اخلواطر 39: سبحة املرجان : وتوجد ترمجته يف . خمطوط. هداية السعداء) 1(
  .8 / 337ذيب التهذيب ) 2(
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مل جيـاوز املؤلـف مـا ذكـر : قلـت «  : 7وقال بعد ذكر طرف من مناقب أمري املؤمنني 
نفــر مســاهم فقــط ، وقــد مجعــه ابــن ابــن عبــد الــرب وفيــه مقنــع ، ولكنــه ذكــر حــديث املــواالة عــن 

ّجرير الطـربي يف مؤلـف فيـه أضـعاف مـن ذكـر ، وصـححه واعتـىن جبمـع طرقـه أبـو العبـاس ابـن 
  .)1(» ّعقدة ، فأخرجه من حديث سبعني صحابيا أو أكثر 

 (و  .) فــتح البــاري (و  ) 80 / 4اإلصــابة ( وقــد أورد ابــن حجــر حــديث الغــدير يف 
  .أيضا ) 60 / 4املطالب العالية 

فقـد أخرجــه الرتمــذي  نــت مــواله فعلـي مــواله ،مـن ك: حــديث ا ّوأمـ« : قـال يف الثــاين 
  .74 / 7» ، وهو كثري الطرق جدا ، وكثري من أسانيدها صحاح وحسان  يوالنسائ

)126(  

  يّرواية ابن الصباغ المالك
 مــن ورواه نـور الــدين علـي بــن حممـد املعــروف بـابن الــصباغ املـالكي املكــي عـن الرتمــذي

حــديث زيــد بــن أرقــم ، وعــن أمحــد بــن حنبــل يف مــسنده عــن الــرباء بــن عــازب ، وعــن البيهقــي 
  .عن الرباء أيضا

مث رواه عن العجلي بسنده إىل حذيفـة بـن أسـيد الغفـاري ، وعـامر بـن ليلـى ابـن ضـمرة 
  .)2(، وقد تقدم نقله سابقا 

__________________  
ــان 36 / 2الــــضوء الالمــــع : ة ابــــن حجــــر ومــــن مــــصادر ترمجــــ. 339 / 7نفــــس املــــصدر ) 1(  ، 5:  نظــــم العقيــ

  .87 / 1 ، البدر الطالع 547 ، طبقات احلفاظ 106 / 1 ، حسن احملاضرة 270 / 7شذرات الذهب 
  .283 / 5ترمجته يف الضوء الالمع . 41 / 40: الفصول املهمة يف معرفة األئمة ) 2(
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) 127(  

  يرواية الحسين الميبد
عــني الــدين امليبــدي ، حيــث أورده عــن أمحــد مــن حــديث الــرباء بــن ورواه حــسني بــن م

ّعازب وزيد بن أرقم مرتمجا إياه إىل الفارسية 
)1(.  

)128(  

  يرواية العين
  .)2(ورواه حممود بن أمحد العيين ، كما ستعرف ذلك إن شاء اهللا تعاىل 

)129(  

  رواية أصيل الدين الواعظ
، املــشتهر بأصــيل الــدين الــواعظ ، ذاكــرا معنــاه بــن عبــد الــرمحن احلــسيين عبــداهللا ورواه 

  .)3(بالفارسية ضمن بيان وقائع حجة الوداع 
__________________  

  .شرح ديوان أمري املؤمنني: الفواتح ) 1(
  . وغريمها386 وبغية الوعاة 131 / 10وتوجد ترمجة العيين يف الضوء الالمع ) 2(
  .بشردرج الدرر ودرج الغرر يف ميالد سيد ال) 3(
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  هترجمت
، كمــا ال خيفــى علــى نــاظر رســالته يف ) الــدهلوي ( وأصــيل الــدين الــواعظ مــن مــشايخ 

 ربيـع 17أصول احلـديث ، وقـد تـرجم لـه وأثـىن عليـه غيـاث الـدين خوانـد أمـري ، وقـد تـويف يف 
  .)1( 883اآلخر سنة 

)130(  

  ناثبات ابن روزبها
ّهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ذكــرهوأمــا مــا روي مــن أن رســول ا« : حــديث الغــدير بقولــه  ّ 

فقـد ثبـت هـذا يف الـصحاح ، وقـد .  أوىلألـست: ، حـني أخـذ بيـد علـي وقـال  يوم غدير خم
ّذكرنا سر هذا يف ترمجة كتاب كشف الغمة يف معرفة األئمة ّ ّ..  . «)2(.  

  ]القرن العاشر [ 

)131(  

  يرواية السمهود
   تقدم بعض ألفاظالسمهودي ، وقدعبداهللا ورواه نور الدين علي بن 

__________________  
  .12 / 5 ، وانظر الضوء الالمع 334 / 4حبيب السري يف أخبار أفراد البشر ) 1(
  .171 / 6إبطال الباطل ال بن روزان الشريازي ، ترمجته يف الضوء الالمع ) 2(
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  .)1(روايته سابقا 
كنــا عنــد : عــازب ، قــال ويف مــسند أمحــد عــن الــرباء بــن « ) : وفــاء الوفــاء (  يف وقــال

ّلنـيب صـلى اهللا عليــه وسـلم فنزلنــا بغـدير خــم ، فنـودي فينــا الـصالة ، وكــسح لرسـول اهللا صــلى ا ّ ّ
ألــستم تعلمــون أين : ّاهللا عليــه وســلم حتــت شــجرة ، فــصلى الظهــر ، وأخــذ بيــد علــي ، وقــال 

 مـن كنـت مـواله أللهـم :فأخذ بيد علـي وقـال : قال . بلى:  قالوا ؟أوىل باملؤمنني من أنفسهم
هنيئـا : فلقيه عمر بعـد ذلـك فقـال : اله ، أللهم وال من وااله وعاد من عاداه ، قال فعلي مو

  .لك يا ابن أيب طالب ، أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة
  .»عن زيد بن أرقم مثله و

  هترجمت
ّـهـو إنـسان فاضـل ، متفـنن متميز يف.  ..844ولـد يف صـفر سـنة « :  ـ السخاوي 1 ّ 

متوجــه للعبــادة وللمباحثــة واملنــاظرة ، قــوي  الفقــه واألصــلني ، مــدمي للعمــل واجلمــع والتــأليف ،
  .)2(» .  ..ّاجلالدة على ذلك ، طلق العبارة فيه ، مغرم به ، مع قوة نفس وتكلف

نزيـــل املدينـــة املنـــورة ، وعاملهـــا ومفتيهـــا ، ومدرســـها ومؤرخهـــا ،  « : ـ ابـــن العمـــاد 2
  .)3(» ّ القدوة احلجة املفنن الشافعي ، االمام

  .)4( وذكر مشاخيه ، وعد تآليفه ، وأثىن عليها : ـ ابن العيدروس 3
  .)5( كذلك  ـ الشوكاني4

__________________  
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 1(
  .245 / 5الضوء الالمع ) 2(
  .50 / 8شذرات الذهب ) 3(
  .60 ـ 58النور السافر ) 4(
  .470/  1البدر الطالع ) 5(
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) 132(  

  يرواية السيوط
  .لقد تقدم كالمه الصريح يف تواتر حديث الغدير

وأخــرج الرتمــذي عــن ســرحية أو زيــد بــن أرقــم عــن النــيب « ) : تــاريخ اخللفــا (  يف وقــال
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ، قــال  وأخرجــه أمحــد عــن علـــي وأيب مــن كنــت مـــواله فعلــي مــواله ، : ّ

والطـرباين عـن ابـن  . وأبـو يعلـى عـن أيب هريـرةعمـرو ذي مـر ،أيوب األنـصاري وزيـد بـن أرقـم و
عمر ومالك بن احلـويرث وحبـشي بـن جنـادة وجريـر وسـعد بـن أيب وقـاص وأيب سـعيد اخلـدري 

اللهــم وال مــن وااله وعــاد :  ويف أكثرهــا زيــادة .البــزار عــن ابــن عبــاس وعمــارة وبريــدة و.وأنــس
  .من عاداه
أنـشد بـاهللا كـل  : الرحبـة مث قـال هلـم لـي النـاس يفمجـع ع: ألمحد عن أيب الطفيل قـال و

ّامــرئ مــسلم مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول يــوم غــدير خــم مــا قــال ملــا قــام فقــام . ّ
ّإليــه ثالثـــون مـــن النــاس فـــشهدوا أن رســـول اهللا صــلى اهللا عليـــه وســـلم قــال  مـــن كنـــت مـــواله : ّ

  .)1( »اللهم وال من وااله وعاد من عاداه . فعلي مواله

  هترجمت
  .)2(» املسند احملقق املدقق ، صاحب املؤلفات الفائقة النافعة  « : ـ ابن العماد 1

__________________  
  .169: تاريخ اخللفاء ) 1(
  .51 / 8شذرات الذهب ) 2(
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  .)1(وقد أثىن عليه الثناء البالغ ، وذكر بعض كراماته وتآليفه  ـ ابن العيدروس ، 2
 ودروســه 849فــذكر ترمجتــه بالتفــصيل ، مــن والدتــه يف ســنة  ،  ـ الــسيوطي نفــسه3

  .)2(.  ..ومشاخيه ، ومؤلفاته ، وما قيل يف حقه

)133(  

  ثّرواية جمال الدين المحد
ّورواه عطاء اهللا بن فضل اهللا املعروف جبمال الدين احملدث الشريازي عـن االمـام جعفـر 

ٌ سأل سائل(:  ، وذكر نزول قوله تعاىل 7الصادق  ِ َ َ   : اآلية يف حق احلارث ، مث قال ).  ..َ
 ، وهـو متـواتر عـن 7أصل هذا احلديث سوى قصة احلارث متواتر عن أمري املـؤمنني « 

ّالنيب صلى اهللا عليه وسـلم أيـضا ، رواه مجـع كثـري وجـم غفـري مـن الـصحابة ، فـرواه ابـن عبـاس  ّ
ّملـا أمــر النـيب صـلى اهللا عليـه وســل: ولفظـه قـال  ّ ّ

بـن أيب طالــب الـذي قـام بــه ، م أن يقـوم بعلـي 
ّفانطلق النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل مكـة فقـال  رأيـت النـاس حـديثي عهـد بكفـر وجباهليـة : ّ

ّصـنع هـذا بـابن عمـه ، مث مـضى حـىت قـضى حجـة الـوداع ، مث : ، ومىت أفعل هـذا بـه يقولـون 
ّرجع حىت إذا كان بغدير خـم أنـزل اهللا عـز وجـل  ْيـها الرسـول بـلـغ مـا أنـزل إليـك مـن َ يـا أ(: ّ َ ُِ َ َِْ َ ُِ ُْ ْ   َـ 

َربـك  َ(مـن كنـت : فقـام منـاد فنـادى الـصالة جامعـة ، مث قـام وأخـذ بيـد علـي ، فقـال .  اآليـة
  .مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

__________________  
  .60 ـ 58النور السافر ) 1(
  .344 ـ 435 / 1حسن احملاضرة ) 2(
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ّملــا صــدر رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن  :حذيفــة بــن أســيد الغفــاري قــال ورواه  ّ ّ
ّحجة الوداع ى أصحابه عن شـجرات بالبطحـاء متقاربـات أن ينزلـوا حتـتهن ، مث بعـث إلـيهن 

ّفقم ما حتتهن من الشوك ، مث عمد إليهن فصلى حتتهن ، مث قام فقال  ّ ّّ ّأيهـا النـاس قـد نبـ: ّ أين ّ
ّخلبـــري أنـــه مل يعمـــر نـــيب إال مثـــل نـــصف عمـــر الـــذي يليـــه مـــن قبلـــه ، وإين ألظـــن أن ّاللطيـــف ا ّ ّ

نـشهد :  قـالوا ؟أوشك أن أدعى فأجيب ، وإين مسئول وإنكم مسئولون ، فما ذا أنتم قائلون
ّألـستم تـشهدون أن ال إلـه إال : ّأنك قد بلغت وجهدت ونصحت ، فجزاك اهللا خـريا ، فقـال 

ّن حممــدا عبــداهللا وأ ّه ورســوله ، وأن جنتــه حــق ونــاره حــق ، وأن املــوت حــق ، وأن البعــث بعــد ّ
  : مث قال ؟ّاملوت حق ، وأن الساعة آتية ال ريب فيها ، وأن اهللا يبعث من يف القبور

ّأيها النـاس إن اهللا مـوالي وأنـا مـوىل املـؤمنني ، وأنـا أوىل ـم مـن أنفـسهم ، فمـن كنـت 
ّأيهـا النـاس إين : يعين عليـا ـ اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه ، مث قـال مواله فهذا مواله ـ 

ّفرطكم وأنتم واردون علي احلوض ، حوض أعرض مما بني بصرى وصـنعاء ، فيـه عـدد النجـوم 
ّقدحان من فضة ، وإين سائلكم حني تردون علي عن الثقلني ، فانظروا كيـف ختلفـوين فيهـا ، 

ّاهللا وطرفــه بأيــديكم ، فاستمــسكوا بــه ال تــضلوا وال بب طرفــه بيــد الثقــل األكــرب كتــاب اهللا ســ
ه قـــد نبـــأين اللطيـــف اخلبـــري أمـــا لـــن يتفرقـــا حـــىت يـــردا علـــي  ّتبـــدلوا ، وعـــرتيت أهـــل بيـــيت ، فإن ّ ّ ّ ــ ّـ ّ

  .احلوض
ّ مــــن القــــصر ، فاســــتقبله ركبــــان متقلــــدي 7خــــرج علــــي : رواه زر بــــن حبــــيش فقــــال و

الـسالم عليـك يـا أمـري املـؤمنني ورمحـة : الوا عهد بسفر فقـالسيوف ، عليهم العمائم ، حديثي 
مـــن هاهنـــا مـــن : ّ بعـــد مـــا رد الـــسالم 7اهللا وبركاتـــه ، الـــسالم عليـــك يـــا موالنـــا ، فقـــال علـــي 

ّأصحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم خالـد بـن زيـد أبـو :  فقـام اثنـا عـشر رجـال ، مـنهم ؟ّ
ابت بـن قـيس بـن مشـاس ، وعمـار بـن ادتني ، وثأيوب األنصاري ، وخزمية ابن ثابت ذو الشه

ياسر ، وابو اهليثم ابن التيهان ، وهاشـم بـن عتبـة ، وسـعد بـن أيب وقـاص ، وحبيـب بـن بـديل 
ّفــشهدوا أــم مسعــوا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــوم غــدير خــم يقــول  .بــن ورقــاء مــن : ّ

  تكن
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  .احلديث. مواله فعلي مواله
مــا منعكمــا أن تقومــا فتــشهدا ، فقــد : ن عــازب والــرباء بــفقــال علــي ألنــس بــن مالــك 

ا الــرباء فعمــي ، :  فقــال ؟مسعتمــا كمــا مســع القــوم ّــاللهــم إن كانــا كتماهــا معانــدة فأبلهمــا ، فأم
ّكيف يرشد من أدركته الدعوة ، وأما أنـس فقـد برصـت قـدماه : فكان يسأل عن منزله فيقول 

ملــا استــشهده علــي : ، وقيــل 
ّ

ّاهللا عليــه وســلم مــن كنــت مــواله فعلــي ّيب صــلى  علــى قــول النــ7
فـربص . اللهم إن كان كاذبا فاضربه ببياض ال تواريـه العمامـة: مواله ، واعتذر بالنسيان فقال 

  .)1(» وجهه ، فسدل بعد ذلك برقعا على وجهه 
وهو الكتاب ) روضة األحباب يف سرية النيب واآلل واألصحاب ( ورواه أيضا يف كتابه 

و ) اخلمـيس : ( مد عليه أصحاب السري واملؤرخون ، كما ال خيفـى علـى مـن راجـع الذي اعت
  .) إزالة اخلفاء (و )  حبيب السري (

)134(  

  يذكر عبد الوهاب البخار
ّوسـيأيت نــص كالمــه إن شــاء اهللا . ابـن حممــد بــن رفيــع الـدين البخــاري ، حــديث الغــدير

)2(.  
__________________  

  .خمطوط ـ األربعني) 1(
  .206: وهو من علماء اهلند ، وقد ترمجه الشيخ عبد احلق الدهلوي يف أخبار األخيار ) 2(
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) 135(  

  يّرواية ابن حجر المك
 حيـث 7رواه أمحد بن حممد بـن علـي بـن حجـر املكـي ، ضـمن فـضائل أمـري املـؤمنني و

 رواه .اداهمن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـ: ّوأنه قال « : قال 
  .)1(» ثالثون صحابيا 
وجــواب هــذه الــشبهة الــيت « : يف اجلــواب عــن حــديث الغــدير ) الــصواعق ( وقــال يف 

ه حــديث  :ّهــي أقــوى شــبههم ، حيتــاج إىل مقدمــة ، وهــي بيــان احلــديث وخمرجيــه ، وبيانــه  ـإن ّـ
ّجـدا ، ومـن صحيح ال مرية فيه ، وقد أخرجه مجاعة كالرتمذي والنسائي وأمحد ، فطرقه كثرية 

ّمث رواه ستة عشر صحابيا ، ويف رواية ألمحـد إنـه مسعـه مـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ثالثـون  ّ
ا نــوزع أيـــام خالفتــه كمــا مــر ، وســـيأيت ، وكثــري مــن أســـانيدها  صــحابيا ، وشــهدوا بــه لعلـــي مل

ـ ّـ
ـــا كـــان بـــاليمن ،  ّصـــحاح وحـــسان ، وال التفـــات ملـــن قـــدح يف صـــحته ، وال ملـــن رده بـــأن علي

ّلثبوت رجوعه منها ، وإدراكه احلج مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وقول بعـضهم  إن زيـادة : ّ
ّمـــردود ، فقـــد ورد ذلـــك مـــن طـــرق صـــحح الـــذهيب . إىل آخـــر موضـــوعة هاللهـــم وال مـــن واال :

  .)2(» كثريا منها 
ّقال صلى اهللا عليه وسلم يوم غدير خم « :  أيضا وقال  همن كنت مواله فعلي مـوال: ّ

ّ، وقـــد مـــر يف حـــادي عـــشر الـــشبه أنـــه رواه عـــن النـــيب  ه، اللهـــم وال مـــن وااله وعـــاد مـــن عـــادا
ّصلى اهللا عليه وسلم ثالثون صحابيا ، وأن كثريا من طرقه صحيح أو ّ  

__________________  
  .شرح القصيدة اهلمزية ـ املنح املكية) 1(
  .25: الصواعق احملرقة ) 2(
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  .)1(»  معناه مستوىف ّحسن ، ومر الكالم مث على

  هترجمت
 ، 287 والنــور الــسافر 435 / 1رحيانــة األلبــاء : وتوجــد ترمجــة ابــن حجــر املكــي يف 

  . وغريها109 / 1والبدر الطالع 
الشيخ االمام ، شيخ اإلسالم ، خامتة أهل الفتيـا والتـدريس ، كـان  « :العيدروس قال 

مــام احلــرمني كمــا أمجــع علــى ذلــك العــارفون ، ّحبــرا يف علــم الفقــه وحتقيقــه ال تدركــه الــدالء ، إ
ّوانعقـــدت عليـــه خناصـــر املـــأل ، إمـــام اقتـــدت بـــه األئمـــة ومهـــام صـــار يف إقلـــيم احلجـــاز أمـــة ، 

  .»مصنفاته يف العصر آية ، يعجز عن اإلتيان مبثلها املعاصرون ، فهم عنها قاصرون 

)136(  

  يرواية المتق
، وقــد علمــت ذلــك ) كنــز العمــال ( يف ورواه علــي بــن حــسام الــدين الــشهري بــاملتقي 

  .من مواضع متعددة من الكتاب

  هترجمت
 ، والنـور الـسافر 43 ، وسـبحة املرجـان 245أخبار األخيار : وتوجد ترمجة املتقي يف 

315.  
  كان من العلماء العاملني ، وعباد اهللا« :  بقوله :ابن العيدروس وقد وصفه 

__________________  
  .84: قة الصواعق احملر) 1(
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ّالصاحلني ، على جانب عظيم من الورع والتقـوى ، واالجتهـاد يف العبـادة ورفـض الـسوى ، لـه 
ّفما كان هـذا الرجـل إال مـن حـسنات الـدهر .  ..ّمصنفات عديدة ، وذكروا عنه أخبارا محيدة

 ، وخامتــة أهــل الــورع ، ومفــاخر اهلنــد ، وشــهرته تغــين عــن ترمجتــه ، وتعظيمــه يف القلــوب يغــين
  .»عن مدحه 

)137(  

  يذكر محمد طاهر الفتن
  :نقال عن النهاية حيث قال ) جممع البحار ( حديث الغدير يف 

ّالـــرب ، واملالـــك ، والـــسيد ، واملـــنعم ، والناصـــر ، واحملـــب ، : اســـم املـــوىل يقـــع علـــى «  ّ
املـنعم عليـه والتابع ، واجلار ، وابن العم ، واحلليف ، والعقيـد ، والـصهر ، والعبـد ، واملعتـق ، و

ّ، وأكثرهـــا جـــاء يف احلـــديث ، وكـــل مـــن ويل أمـــرا أو قـــام بـــه فهـــو مـــواله ووليـــه ، وقـــد خيتلـــف  ّ
مـــصادرها ، فالواليـــة بـــالفتح يف النـــسب والنـــصرة والعتـــق ، وبالكـــسر يف االمـــارة ، والــــوالء يف 

كثـــر ، حيمـــل علـــى أ همـــن كنـــت مـــواله فعلـــي مـــوال :املعتـــق ، واملـــواالة مـــن واىل القـــوم ، ومنـــه 
  .)1(» األمساء املذكورة 

__________________  
 وسـبحة املرجـان 268 وأخبـار األخيـار 361وتوجد ترمجه الفتين يف النور الـسافر . مادة ويل:  ـ جممع البحار) 1(

  .)أنا مدينة العلم (  وتفصيل الكلمات يف حقه يف قسم حديث 895 وأجبد العلوم 43يف آثار هندوستان 
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)138(  

  ما مخدوذكر ميرز
ّابـــن عبـــد البـــاقي حـــديث الغـــدير ، وتـــصرحيه بتـــواتره ، مـــع مـــا هـــو عليـــه مـــن التعـــصب 

  .والعناد ، وقد تقدم ذلك سابقا

)139(  

  يرواية القار
ورواه علي بن سلطان حممد اهلـروي القـاري ، فقـد قـال يف شـرح قـول اخلطيـب التربيـزي 

 أمحـد وابـن ماجـة عـن الـرباء ، وأمحـد ويف اجلـامع رواه« : ّمـا نـصه » رواه أمحـد والرتمـذي « : 
ّففـي إسـناد املـصنف احلـديث عـن . عن بريدة ، والرتمـذي والنـسائي والـضياء عـن زيـد بـن أرقـم

يف روايـــة ألمحــد والنــسائي واحلــاكم عـــن  و.زيــد بــن أرقــم إىل أمحـــد والرتمــذي مــساحمة ال ختفــى
علـي : يه عن ابن عبـاس ولفظـه روى احملاملي يف أمال و.ّ فعلي وليهّمن كنت وليه: بريدة بلفظ 

  .)1(» بن أيب طالب موىل من كنت مواله 

  هترجمت
  أحد صدور العلم ، فرد عصره ، الباهر السمت يف التحقيق « :المحبي قال 

__________________  
  .568 / 5املرقاة يف شرح املشكاة ) 1(
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ذكــره ، وطــار صــيته ، اشــتهر .  ..وتنقــيح العبــارات ، وشــهرته كافيــة عــن اإلطــراء يف وصــفه ،
  .)1(» ّوألف التآليف الكثرية اللطيفة ، احملتوية على الفوائد اجلليلة 

أنــــا (  ، وســــيأيت عبارمــــا يف قــــسم حــــديث )3( ، والقنــــوجي )2(وكــــذا ترمجــــه الــــشوكاين 
  .)مدينة العلم وعلي باا 

)140(  

  يرواية المناو
حيـث قـال ) كنـوز احلقـائق (  يف ّالـدين حممـد املـدعو بعبـد الـرءوف املنـاويمشس ورواه 

  .)4(» حم . من كنت مواله فعلي مواله«  :
ّحــديث كثــري الطــرق ، قــد : قــال ابــن حجــر « ) : فــيض القــدير ( وقــال يف شــرحه يف 

قــال ذلــك  :اســتوعبها ابــن عقــدة يف كتــاب مفــرد ، منهــا صــحاح ومنهــا حــسان ، ويف بعــضها 
ّم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه ، وأحـب مـن أحبـه الله: زاد البزار يف روايته  و.يوم غدير خم

وملـــا مســـع عمـــر ذلـــك قـــال . وأبغـــض مـــن أبغـــضه ، وانـــصر مـــن نـــصره ، واخـــذل مـــن خذلـــه
ّ

 :
قيــل :  وأخــرج أيــضا .ّخرجــه الــدار قطــينّأمــسيت يــا ابــن أيب طالــب مــوىل كــل مــؤمن ومؤمنــة ، 

  .)5(» ّنه موالي إ: ّلعمر إنك تصنع بعلي شيئا ال تصنعه بأحد من الصحابة ، قال 
__________________  

  .185 / 3خالصة األثر ) 1(
  .445 / 1البدر الطالع ) 2(
  .إحتاف النبالء املتقني) 3(
  .118 / 2هامش اجلامع الصغري  ـ كنوز احلقائق يف حديث خري اخلالئق) 4(
  .218 ـ 217 / 6فيض القدير يف شرح اجلامع الصغري ) 5(
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  هترجمت
المام الكبـري ، احلجـة الثبـت القـدوة ، صـاحب التـصانيف الـسائرة ، ا « :المحبي قال 

وأجل أهل عصره من غري ارتيـاب ، وكـان إمامـا فاضـال ، زاهـدا عابـدا ، قانتـا هللا خاشـعا لـه ، 
.  ..فهو أعظم علماء هذا التاريخ آثارا ، ومؤلفاته غالبـا متداولـة ، كثـرية النفـع.  ..كثري النفع

  .)1( » 1031 ، وتويف 952وكانت والدته يف سنة 

)141(  

  سرواية شيخ العيدرو
ّوسيأيت نص روايته إن شاء اهللا . العيدروس أيضاعبداهللا ورواه شيخ بن 

)2(.  

)142(  

  يرواية الشيخاني القادر
ن تلــك ومــ« : حممــود بــن حممــد بــن علــي الــشيخاين القــادري املــدين حيــث قــال ورواه 

مــن كنــت مــواله فعلــي  : 2ّاهللا عليــه وســلم لعلــي ّاألحاديــث الــواردة الــصحيحة ، قولــه صــلى 
 أخرجـــه الرتمـــذي والنـــسائي واالمـــام أمحـــد وغـــريهم ، وكـــم حـــديث صـــحيح مـــا أخرجـــه .مـــواله

  .الشيخان
  نأنشد اهللا م:  يف الرحبة 2قال علي : سعيد بن وهب قال وعن 

__________________  
  .416 ـ 412 / 2خالصة األثر ) 1(
  .372 ، النور السافر 235 / 2صة األثر وتوجد ترمجته يف خال) 2(
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ّان اهللا ويل املؤمنني ، ومن كنت وليـه فهـذا وليـه ، اللهـم : مسع رسول اهللا يوم غدير خم يقول 
 أخرجــه .فقـام إىل جنــيب سـتة: قــال سـعيد . وال مـن وااله وعـاد مــن عـاداه ، وانـصر مــن نـصره

  . حديث صحيحهذا: ، قال احلافظ الذهيب  صائي يف كتاب اخلصائالنس
  النــاس يف الرحبــة2مجــع علــي : ّأخـرج اإلمــام أمحــد يف مــسنده عــن أيب الطفيــل ، قــال و

هـذا احلـديث صـحيح :  قـال احلـافظ الـذهيب .م وهذا احلديث مروي أيضا عن زيـد بـن أرقـ...
  .غريب

ّملـا رجـع رسـول اهللا صـلى :  قـال 2وأخرج أبو عوانـة عـن أيب الطفيـل عـن زيـد بـن أرقـم 
هـــذا حـــديث : قـــال احلـــافظ الـــذهيب .  ..ّه وســـلم مـــن حجـــة الـــوداع ونـــزل غـــدير خـــماهللا عليـــ
  .صحيح

ّكنـا مـع رسـول :  قـال 2وأخرج أبو يعلى واحلـسن بـن سـفيان يف مـسنديهما عـن الـرباء 
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع ّ   .هذا حديث حسن: قال احلافظ الذهيب .  ..ّ
ّلــسنة ، وأمــا مــا انفــرد بــه أهــل البــدع مــن اإلمساعيليــة اتفــق علــى مــا ذكرنــا مجهــور أهــل ا ّ

ّوقـــد مـــر األحاديـــث  :أقـــول .  ..بـــبالد الـــيمن ، وخـــالف فيـــه أهـــل اجلمعـــة واجلماعـــة والـــسنن
 مــن كنــت :الــصحاح واحلــسان ، ولــيس فيهــا مجيــع مــا ذكــره املــدعي ، بــل الــصحيح ممــا ذكرنــا 

 والــصحيح ممـــا ذكرنـــا .هم وال مـــن واالاللهـــ :، والــصحيح ممـــا ذكرنـــا أيــضا  همــواله فعلـــي مـــوال
ّإن اهللا وليــي وأنــا ويل املــؤمنني ومــن كنــت وليــه فهــذا وليــه ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد  :أيــضا 

ّقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم للنــاس ا  والــصحيح ممــا ذكرنــا أيــض.همــن عــاداه وانــصر مــن نــصر ّ: 
مــن كنـــت مـــواله : قـــال . رســـول اهللانعـــم يــا :  قـــالوا ؟تعلمــون أين أوىل بـــاملؤمنني مـــن أنفــسهمأ

  .فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه
ّقوله صلى اهللا عليه وسلم  والصحيح مما ذكرنا أيضا كأين قـد دعيـت فأجبـت ، وإين : ّ

  ف ، فانظروا كيقد تركت فيكم الثقلني كتاب اهللا وعرتيت أهل بييت
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ويل ] وأنــا [ ّإن اهللا مــوالي فأنــا : مث قــال . حلــوضختلفـوين فيهمــا ، لــن يفرتقــا حــىت يــردا علـي ا
ّمـن كنـت مـواله فهـذا وليـه ، اللهـم وال مـن وااله وعـاد : كل مؤمن ، مث أخذ بيد علـي فقـال 

ّوالصحيح مما ذكرنا أيضا قوله صلى اهللا عليه وسلم . من عاداه ىل بكـل مـؤمن مـن  أوألـست: ّ
ا مـواله ، اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه فإن هذا موىل من أنـ: قال . بلى:  قالوا ؟نفسه

 انتهـى مـا هـو .ةهنيئا لك ، أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنـ:  فقال 2، فلقيه عمر 
  .الصحيح واحلسان

ولــيس يف ذلــك خمرتعــات املــدعي ومفرتياتــه ، وقــد اســتوعب طــرق األحاديــث املــذكورة 
لشيخ نور الدين الـسيد اجلليـل علـي بـن وذكر بعضها أيضا ا. وغريها ابن عقدة يف كتاب مفرد

بـن أمحـد احلـسين الـسمهودي الـشافعي يف كتابـه املـسمى أجنـح املــساعي ، عبـداهللا مجـال الـدين 
ّيف رد شبه الداعي   .)1(» ّفاكتفينا برده على املدعي البدعي . ّ

)143(  

  يرواية الحلب
 أقـوى مـا متـسكت بـه وهـذا« : ورواه نور الدين احللـيب الـشافعي بلفـظ الطـرباين مث قـال 

ّالشيعة واالمامية والرافضة ، على أن عليا كـرم اهللا وجهـه أوىل باالمامـة مـن كـل أحـد ّ : وقـالوا . ّ
فلعلــي علــيهم مــن : قــالوا . هــذا نــص صــريح علــى خالفتــه ، مسعــه ثالثــون صــحابيا وشــهدوا بــه

ّالوالء ما كان له صلى اهللا عليه وسلم بدلي ّقوله صلى اهللا عليه وسلمل ّ   ؟ أوىل بكمألست : ّ
  وهذا حديث صحيح ورد بأسانيد صحاح وحسان ، وال التفات ملن قدح يف

__________________  
  .خمطوط ـ الصراط السوي يف مناقب آل النيب) 1(
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  إىل آخـرهــ هاللهم وال مـن واالة إن زياد: صحته كأيب داود ، وأيب حامت الرازي وقول بعضهم 
  .ّ ذلك من طرق صحح الذهيب كثريا منهاموضوعة ، مردود ، فقد وردـ 

ّقـد جــاء أن عليــا كــرم اهللا وجهـه قــام خطيبــا فحمــد اهللا وأثـىن عليــه مث قــال و أنــشد اهللا  :ّ
ّمن شهد يوم غدير خم إال قام ، وال يقوم رجل يقول نبئت أو بلغين ، إال رجل  مسعـت أذنـاه ّّ

سـتة : ويف املعجـم الكبـري ابيا ،  ثالثون صح ويف رواية.ووعى قلبه ، فقام سبعة عشر صحابيا
مــن : هــاتوا مـا مسعــتم ، فــذكروا احلـديث ، ومــن مجلتــه : فقــال . اثنــا عـشر: ويف روايــة عـشر ، 

  .فهذا مواله: ويف رواية كنت مواله فعلي مواله ، 
وكنـــت ممـــن كـــتم ، فـــذهب اهللا ببـــصري ، وكـــان علـــي كـــرم اهللا  : 2وعـــن زيـــد بـــن أرقـــم 

  .)1(» وجهه دعا على من كتم 

  هترجمت
ّاالمــام الكبــري ، أجــل أعــالم املــشايخ ، وعالمــة الزمــان ، كــان جــبال  « :المحبــي قــال  ّ

من جبال العلم ، وحبـرا ال سـاحل لـه ، واسـع احللـم ، عالمـة جليـل املقـدار ، جامعـا ألشـتات 
العلى ، صارفا نقد عمره يف بث العلـم النـافع ونـشره ، وحظـي فيـه حظـوة مل حيظهـا أحـد مثلـه 

ان درسه جممع الفضالء ، وحمط رحـال النـبالء ، وكـان غايـة يف التحقيـق ، حـاد الفهـم ، ، فك
ّقــوي الفكــرة ، متحريــا يف الفتــاوى ، جامعــا بــني العلــم والعمــل ، صــاحب جــد واجتهــاد ، عــم 

  .)2(» .  ..نفعه الناس ، فكانوا يأتونه ألخذ العلم عنه من البالد
__________________  

  .336 / 3 يف سرية األمني واملأمون إنسان العيون) 1(
  .122 / 3خالصة األثر ) 2(
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) 144(  

  يرواية ابن باكثير المك
عــن عــامر ابــن ليلــى « ورواه الــشيخ أمحــد بــن الفــضل بــن حممــد بــاكثري املكــي الــشافعي 

ّملـا صـدر رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : بن ضمرة وحذيفة بن أسيد رضي اهللا عنهما قاال  ّ ّ
. أخرجه ابن عقدة يف املواالة . ..أقبل حىت إذا كان باجلحفة ـ الوداع ومل حيج غريهامن حجة 

إنــه غريــب ، واحلــافظ أبــو الفتــوح : ومــن طريــق ابــن عقــدة أورده أبــو موســى يف الــصحابة وقــال 
  .»العجلي يف فضائل الصحابة 

ي اهللا وعـن أم سـلمة رضـ« : من حديث حذيفة وزيد والرباء بن عازب ، مث قال ورواه 
ّأخــذ رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف غــدير خــم بيــد علــي  :عنهــا قالــت   ، حــىت رأينــا 2ّ

يــا أيهــا النــاس إين : وفيــه مث قــال . احلــديث .مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله: بيــاض إبطــه فقــال 
 وأخرجـــه ابـــن .ّاب اهللا وعـــرتيت ، ولـــن يفرتقـــا حـــىت يـــردا علـــي احلـــوضخملـــف فـــيكم الثقلـــني كتـــ

  .عقدة
ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : أخرجــه حممــد بــن جعفــر الــرازي عنهــا بلفــظ و ّ

أيهــا النــاس يوشــك أن  :يف مرضــه الــذي قــبض فيــه ، وقــد امــتألت احلجــرة مــن أصــحابه فقــال 
ف فــيكم أقــبض قبــضا ســريعا ، فينطلــق يب ، وقــد قــدم ّــت القــول معــذرة إلــيكم ، أال وإين خمل

هـذا علـي مـع القـرآن والقـرآن : مث أخـذ بيـد علـي فقـال . هـل بيـيتّكتاب اهللا عز وجل وعرتيت أ
ّمع علي ، ال يفرتقان حىت يردا علي احلوض ، فأسأهلما ما خلفت فيهما   .قطين أخرجه الدار.ّ

إنــك تــصنع  : 2قيــل لعمــر بــن اخلطــاب : وأخــرج أيــضا عــن ســامل بــن أيب جعــد ، قــال 
   عليهّبعلي شيئا ال تصنع بأحد من أصحاب النيب صلى اهللا
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  .إنه موالي:  فقال !ّوسلم
أمــسيت يــا : إن أبــا بكــر وعمــر رضــي اهللا عنهمــا قــاال  : 2وعــن ســعد بــن أيب وقــاص 

  .ّابن أيب طالب موىل كل مؤمن ومؤمنة
:  يقـول 2مسعـت أبـا بكـر  : قال 2وأخرج الدارقطين يف الفضائل عن معقل بن يسار 

ّالــذين حــث النــيب صــلى اهللا : ّيــه وســلم أي ّعلــي بــن أيب طالــب عــرتة رســول اهللا صــلى اهللا عل
. ّعليه وسلم على التمسك م ، واألخذ ديهم ، فـإم جنـوم اهلـدى مـن اقتـدى ـم اهتـدى

 ألنـه االمـام يف هـذا الـشأن ، وبـاب مدينـة العلـم والعرفـان ، فهـو إمـام 2 بذلك أبوبكروخصه 
ّاألئمــة وعــامل األمــة ، وكأنــه أخــذ ذلــك مــن ختصيــصه صــلى اهللا ّ عليــه وســلم لــه مــن بيــنهم يــوم ّ

  .غدير خم مبا سبق
وهـــذا حـــديث صـــحيح ، ال مريـــة فيـــه ، وال شـــك ينافيـــه ، وروى عـــن اجلـــم الغفـــري مـــن 

قــال شــيخ اإلســالم احلــافظ شــهاب . الــصحابة وشــاع واشــتهر ، وناهيــك مبجمــع حجــة الــوداع
أخـرج . فعلـي مـوالهحديث من كنـت مـواله  : رمحه اهللا تعاىلالدين أمحد بن حجر العسقالين 

ّالرتمذي والنسائي ، وهو كثري الطرق جدا ، وقـد اسـتوعبها ابـن عقـدة يف كتـاب مفـرد ، وكثـري 
ّ وكــرم 2 ان عليــا 2مــن أســانيدها صــحاح وحــسان ، ويــدل علــى ذلــك مــا روى أبــو الطفيــل 

  .)1(» .  ..يف الرحبة ـ وهو خليفة ـ وجهه مجع الناس

  هترجمت
ّمـن أدبـاء احلجـاز وفـضالئها املتمكنـني ، كـان « :  بقولـه  ووصفهالمحبيوقد ترجم له 

  .)2(» فاضال أديبا ، له مقدار علي وفضل جلي 
__________________  

  .خمطوط ـ ّوسيلة املآل يف عد مناقب اآلل) 1(
  .271 / 1خالصة األثر ) 2(
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) 145(  

  يرواية عبد الحق الدهلو
« : ي يف شــرح املــشكاة حيــث قــال ورواه عبــد احلــق بــن ســيف الــدين الــدهلوي البخــار

وهــذا حــديث صــحيح ال مريــة فيــه ، وقــد أخرجــه مجاعــة كالرتمــذي والنــسائي وأمحــد ، وطرقــه 
ّكثــرية جــدا ، رواه ســتة عــشر صــحابيا ، ويف روايــة ألمحــد أنــه مسعــه مــن النــيب صــلى اهللا عليــه  ّ

 ملا نوزع أيام خالفته ، وكث2ّوسلم ثالثون صحابيا ، وشهدوا به لعلي 
ّ

ري من أسانيده صـحاح 
 هاللهم وال مـن واالة وحسان ، وال التفات ملن قدح يف صحته ، وال إىل قول بعضهم أن زياد
كـذا قـال الـشيخ ابــن . ّإىل آخـره موضـوع ، فقـد ورد ذلـك مـن طـرق صــحح الـذهيب كثـريا منهـا

  .)1(» حجر يف الصواعق احملرقة 

)146(  

  يذكر محمد بن محمد المصر
  ّ، فقد قال يف ذكر سيدنا أمري) الدرر العوال ( تاب حديث الغدير يف ك

__________________  
ـــوة ) 1( ـــدارج النبـ ـــد رواه يف مـ ـــشكاة ، وقـ ـــد احلــــق 401 / 2اللمعــــات يف شــــرح املـ ــد تــــرجم لعبـ ـــضا ، وقــ ـــريه أيـ  وغـ

  .)أنا مدينة العلم (  ، ونص عبارته يف قسم حديث 52: الدهلوي اهلندي عالمة اهلند يف سبحة املرجان 
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ّقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم : وورد يف فــضله أحاديــث كثــرية منهــا «  : 7املــؤمنني  مــن كنــت : ّ
  .)1(» مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 

)147(  

  برواية محمد محبو
ورواه حممد حمبوب عامل بن صفي الدين جعفر بدر عامل ، وسيأيت نص روايتـه إن شـاء 

  .اهللا

)148(  

  يبات المقبلإث
األحبـاث املـسددة ( وقد أثبت ضياء الدين صـاحل بـن مهـدي املقبلـي حـديث الغـدير يف 

  .وقد تقدم نص عبارته سابقا) 
ب مــن كــذ« : أورده املقبلــي يف كتابــه يف األحاديــث املتــواترة أيــضا ، حيــث جــاء فيــه و

 جيـد نعلـني فليلـبس مـن مل. علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ، من كنـت مـواله فعلـي مـواله
  .»ومن مل جيد إزارا فليلبس سراويل . ّخفني

  هترجمت
  .386 ، والتاج املكلل 288 / 1وتوجد ترمجة املقبلي يف البدر الطالع 

ّهـــو ممـــن بـــرع يف مجيـــع العلـــوم الكتـــاب والـــسنة ، وحقـــق األصـــولني  « :الـــشوكاني قـــال  ّ
  فاق يف مجيع ذلك ، ولهوالعربية ، واملعاين والبيان ، واحلديث والتفسري ، و

__________________  
  .الدرر العوال حبل ألفاظ بدء املآل) 1(
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ّمؤلفــات مقبولــة كلهــا عنــد العلمــاء ، حمبوبــة إلــيهم ، يتنافــسون فيهــا ، وحيتجــون برتجيحاتــه ، 
  .»وهو حقيق بذلك 

)149(  

  يذكر البرزنج
ّاعلــــم أن الــــشيعة « : ّحــــديث الغــــدير مــــع التــــصريح بــــصحته وكثــــرة طرقــــه ، فقــــد قــــال 

ّيـــدعون أن هـــذا احلـــديث نـــص جلـــي يف إمامـــة علـــي  ّ ّ ّ والقـــدر الـــذي .  ، وهـــو أقـــوى شـــبههم2ّ
صــحيح ،   ـ مــن دون تلــك الزيــادة مــن احلــديث ـهمــن كنــت مــواله فعلــي مــوال :ذكرنــاه وهــو 

  .)1(» وروي من طرق كثرية 

)150(  

  يرواية السهارنبور
رنبوري ، عــن أمحــد عــن الــرباء بــن عــازب ، ورواه حــسام الــدين بــن حممــد بايزيــد الــسها

  .)2(كما تقدم مرارا 
__________________  

أنـا مدينـة (  ، ونـصها يف قـسم حـديث 65 / 4خمطـوط ، وتـرجم للربزجنـي يف سـلك الـدرر  ـ نواقض الروافض) 1(
  .)العلم 

  .خمطوط ـ مرافض الروافض) 2(
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) 151(  

  يرواية البدخشان
لبدخـــشاين عـــن احلكـــيم يف نـــوادر األصـــول ، والطـــرباين ورواه حممـــد بـــن معتمـــد خـــان ا

  . ..بسند صحيح يف الكبري عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد رضي اهللا عنهما
« : ورواه عن أمحد عـن الـرباء بـن عـازب ، وزيـد بـن أرقـم ، رضـي اهللا عنهمـا ، مث قـال 

أيب هريـرة ، وابـن وأخرج هو عـن علـي وأيب أيـوب األنـصاري وعمـرو ذي مـر ، وأبـو يعلـى عـن 
أيب شيبة عنه وعن اثين عشر من الصحابة ، والبزار عن ابـن عبـاس وعمـارة وبريـدة ، والطـرباين 
عن ابن عمر ومالك بـن احلـويرث وأيب أيـوب وجريـر وسـعد بـن أيب وقـاص وأيب سـعيد اخلـدري 

اخلطيـب عـن  و.وأنس ، واحلاكم عن علي وطلحة ، وأبـو نعـيم يف فـضائل الـصحابة عـن سـعد
  :أنس رضي اهللا عنهم 

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال بغدير خم  ّ من كنت مواله فعلي مواله اللهم : ّ
  .وال من وااله وعاد من عاداه

و ذي مر وزيد بن أرقم وحبـشي بـن جنـادة رضـي اهللا يف رواية أخرى للطرباين عن عمرو
ل مــن وااله وعــاد مــن عــاداه ، مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، اللهــم وا :عــنهم مرفوعــا بلفــظ 

  .وانصر من نصره وأعن من أعانه
من كنت مواله فعلـي مـواله : عند ابن مردويه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما مرفوعا و

 مــن عــاداه ، واخــذل مــن خذلــه وانــصر مــن نــصره ، وأحــب مــن ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد
  .ّأحبه وأبغض من أبغضه

   فضائل الصحابة عن زيد بن أرقم والرباءيف رواية أخرى أليب نعيم يفو
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  .ّأال إن اهللا وليي وأنا ويل كل مؤمن ، من كنت مواله فعلي مواله: ابن عازب معا مرفوعا 
عبــداهللا ان واحلـاكم واحلــافظ أيب بــشر امساعيـل بــن ألمحـد يف روايــة أخـرى ، وال بــن حبــو

يـــا  :ضــي اهللا عنهمــا بلفــظ ّالعبــدي االصــبهاين املــشهور بــسمويه عــن ابــن عبــاس عــن بريــدة ر
  . من كنت مواله فعلي مواله؟ أوىل باملؤمنني من أنفسهمألستبريدة 

من  :ما بلفظ للطرباين يف رواية أخرى عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنهو
ّكنت أوىل به من نفسه فعلي وليه ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ّ.  

  .من كنت مواله فعلي مواله : 2زيد بن أرقم عند الرتمذي واحلاكم عن و
حممــد بــن أمحــد ابــن عبــداهللا ّهــذا حــديث صــحيح مــشهور ، نــص احلــافظ أبــو : أقــول 

عثمان الذهيب الرتكماين الفارقي مث الدمشقي على كثـري مـن طرقـه بالـصحة ، وهـو كثـري الطـرق 
يف املعـروف بـابن عقـدة ّجدا ، وقد استوعبها احلافظ أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد الكـو

  .)1(» .  ..يف كتاب مفرد
نـزل األبـرار مبـا صـح مـن مناقـب أهـل البيـت ( وقد روى البدخـشاين حـديث الغـدير يف 

ّوهـــذا حـــديث صـــحيح مـــشهور ، ومل يـــتكلم يف صـــحته إال « : كـــذلك ، مث قـــال ) األطهـــار  ّ
ّمتعصب جاحد ، ال اعتبار بقوله ، فإن احلديث كثري الطرق جدا ، وق د اسـتوعبها ابـن عقـدة ّ

ّيف كتــاب مفــرد ، وقــد نــص الــذهيب علــى كثــري مــن طرقــه بالــصحة ، ورواه مــن الــصحابة عــدد 
  .)2(» .  ..كثري

  هترجمت
  والبدخشاين من مشاهري علماء اهلند من أهل السنة ، كما ذكرنا يف قسم

__________________  
  .خمطوط ـ مفتاح النجا يف مناقب آل العبا) 1(
  .21: ألبرار مبا صح يف مناقب أهل البيت األطهار نزل ا) 2(
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  .من كتابنا) حديث التشبيه ( 

)152(  

  مرواية صدر عال
ّـورواه حممد صدر عامل عن عدة مـن احلفاظ ، عـن عـدد كثـري مـن الـصحابة ، قـائال يف 

 ، كمــا ذكــره يف قطــف ;مث اعلــم أن حــديث املــواالة متــواتر عنــد الــسيوطي « : بدايــة ذلــك 
  .)1(» .  ..ّ ، فأردت أن أسوق طرقه ليتضح التواتر ، فأقولاألزهار

)153(  

  يرواية ولي اهللا الدهلو
عــن الــرباء بــن « : حيــث قــال ) الــدهلوي ( ويل اهللا أمحــد بــن عبــد الــرحيم والــد ورواه 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا نـزل بغـدير خـم أخـذ بيـد علـي ،  :عازب وزيد بن أرقم 
ّ ّ ّ

ألـستم تعلمـون أين : قـال . بلـى : قـالوا ؟ستم تعلمون أين أوىل باملؤمنني مـن أنفـسهمأل: فقال 
مــواله ، اللهــم اللهــم مــن كنــت مــواله فعلــي : فقــال . بلــى:  قــالوا ؟أوىل بكــل مــؤمن مــن نفــسه

هنيئــا يــا ابــن أيب طالــب ، : وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه ، فلقيــه عمــر بعــد ذلــك فقــال لــه 
  .)2(» أخرجه أمحد  . كل مؤمن ومؤمنةأصبحت وأمسيت موىل

__________________  
  .خمطوط ـ معارج العلى يف مناقب املرتضى) 1(
  .168: قرة العينني ) 2(
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  .)1(»  أخرجه مجاعة .ن كنت مواله فعلي موالهم: وقال « :  أيضا وقال

)154(  

  رواية محمد األمير
شـرح  ـ الروضـة النديـة( صنعاين يف ورواه حممـد بـن إمساعيـل بـن صـالح األمـري اليمـاين الـ

  :حيث قال بشرح ) التحفة العلوية 
  ّو خبـــــــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــــــام فـــــــــــــــــــــــــيهم خاطبـــــــــــــــــــــــــا

  
  ّحتــــــــــــــــــت أشــــــــــــــــــجار ــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان يفيــــــــــــــــــا  

  

  قــــــــــــــــــائال مــــــــــــــــــن كنــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــواله فقــــــــــــــــــد

  
  صـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــواله كمـــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــا  

  

والبيتــان إشــارة إىل الفــضيلة ، الــيت هــي مــن أعظــم الفــضائل ، والتكرمــة مــن اهللا .  ..«
وحــديث الغــدير متــواتر عنــد أكثــر أئمــة احلــديث ، . ّوصــيه الــيت نقــص عنهــا األفاضــلورســوله ل

ّمـن كنـت مـواله ألـف حممـد بـن جريـر : قال احلافظ الذهيب يف تذكرة احلفاظ يف ترمجة الطـربي 
وقــال الــذهيب يف ترمجــة . وقفــت عليــه فاندهــشت لكثــرة طرقــه انتهــى: فيــه كتابــا ، قــال الــذهيب 

ّفله طرق جيدة أفردا مبصنف همن كنت موالحديث ا ّوأم: بن البيع عبداهللا احلاكم أيب  ّ.  
ّعـــده الـــشيخ اتهـــد نزيـــل حـــرم اهللا ضـــياء الـــدين صـــاحل بـــن مهـــدي املقبلـــي يف : قلـــت 

من كنـت مـواله فعلـي مـواله ، وهـو مـن : األحاديث املتواترة اليت مجعها يف أحباثه ، أعىن لفظ 
  .أئمة العلم والتقوى واإلنصاف

ّع إنصاف األئمة بتواتره فال ميل بإيراد طرقه ، بل يتربك ببعض منها وم   مث» ّ
__________________  

إزالــة اخلفــا يف تــاريخ اخللفــا ، لــويل اهللا الــدهلوي ، وهــو والــد عبــد العزيــز الــدهلوي صــاحب التحفــة واســتاذه ، ) 1(
  .)أنا مدينة العلم ( ترمجته يف قسم حديث 
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  .)1(الغدير ذكر طرفا من طرق حديث 

)155(  

  نرواية الصبا
ّوقــال صـلى اهللا عليــه وسـلم يــوم غــدير « : حممـد بــن علـي الــصبان املـصري بقولــه ورواه  ّ

 ، أللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه وأحـب مـن أحبـه ، من كنت مـواله فعلـي مـواله: خم 
 رواه روأبغــض مــن أبغــضه ، وانــصر مــن نــصره ، واخــذل مــن خذلــه ، وأدر احلــق معــه حيــث دا

ّعن النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثون صحابي   .)2(» ، وكثري من طرقه صحيح وحسن ا ّ

)156(  

  يذكر الشبرخيت
بــشرح ) الفتوحــات الوهبيــة (  ، حــديث الغــدير يف ّإبــراهيم بــن مرعــي بــن عطيــة املــالكي

عن أيب حممد احلـسن بـن علـي بـن أيب طالـب سـبط « : احلديث احلادي عشر الذي جاء فيه 
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ورحيانتــه  ّحفظــت مــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه :  ، قــال 2ّ

  »ّوسلم دع ما يريبك إىل ما ال يريبك 
__________________  

 ، 133 / 2توجــد ترمجــة حممــد بــن امساعيــل األمــري يف البــدر الطــالع . شــرح التحفــة العلويــة ـ الروضــة النديــة) 1(
  .وغريمها 414والتاج املكلل 

  .152: إسعاف الراغبني يف سرية املصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين ) 2(
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ّملــصطفى صــلى اهللا عليــه القائــل فيــه ا« : مــا نــصه ) علــي بــن أيب طالــب ( فقــال بــشرح كلمــة 
ّيكـىن أبـا احلـسن و .من كنت مواله فعلي مواله ، أللهم وال من وااله وعاد من عـاداه :ّوسلم 

اه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا وجده نائما وقد عاله الرتاب ّكن. وأبا تراب
ّ ّ ّ «)1(.  

)157(  

  يرواية العجيل
  :ورواه أمحد بن عبد القادر بن بكري العجيلي حيث قال 

ــــــــــــب لــــــــــــــشد مــــــــــــــا رب«    ّفاحـــــــــــــذرو ال تنقــ

  
  وكـــــــــــــــن معــــــــــــــــا حــــــــــــــــزب اإللــــــــــــــــه الغالــــــــــــــــب  

  

ـــــــــــــــــــــــــيكمو ّاقـــــــــــــــــــــــــرأ حـــــــــــــــــــــــــديث إمنـــــــــــــــــــــــــا ول ّ  

  
  »خــــــــــم امســــــــــع حــــــــــديثا جــــــــــاء يف غــــــــــدير و  

  

هذا صحيح ال مرية فيه ، أخرجـه الرتمـذي والنـسائي وأمحـد ، « : فذكر احلديث وقال 
  .)2(» .  ..وشهد به لعلي ثالثون صحابيا : رمحه اهللا تعاىلوطرقه كثرية ، قال االمام أمحد 

  هترجمت
 أمحـد: الشيخ العالمة املشهور ، عامل احلجاز على احلقيقـة ال اـاز  « :القنوجي قال 

مل يــزل جمتهــدا يف نيــل املعــايل ، وكــم ســهر يف طلبهــا . ;بــن عبــد القــادر بــن بكــري العجيلــي 
  ّالليايل ، حىت فاز من ذلك بالقدح املعلى ، وصلى يف

__________________  
الفتوحات الوهبية يف شرح األربعني النووية ، احلديث احلـادي عـشر ، وقـد تـرجم لـه العالمـة األميـين يف الغـدير ) 1(
1 / 141.  
  .خمطوط ـ ذخرية املآل يف شرح عقد جواهر اللئال) 2(
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  .) «)1ا وجلى ، أخذ العلوم عن آبائه الكرام ، وعن غريهم من األعالم ، وله مؤلفات 

)158(  

  يرواية الرشيد الدهلو
ــــذ  ــــدهلوي ( ورواه رشــــيد الــــدين خــــان الــــدهلوي تلمي عــــن ) مفتــــاح النجــــا ( عــــن ) ال

  .)2(.  ..وغريهالطرباين عن ابن عمر 

)159(  

  يرواية اللكهنو
يف و« املولوي حممد مبني اللكهنوي ، عن احلاكم وأمحد والطرباين وغريهم ، قـال ورواه 

ّالصواعق قال صلى اهللا عليه وسلم يوم غدير خم  مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، أللهـم وال  :ّ
ن كثــريا مــن طرقــه صــحيح ، وإا رواه ثالثــون صــحابيمــن وااله وعــاد مــن عــاداه ـ احلــديث ، 

  .)3(» وحسن 
__________________  

  .509التاج املكلل ) 1(
ورشـيد الـدهلوي مـن مـشاهري علمـاء أهـل الـسنة ومـؤلفيهم يف . الفتح املبني يف فضائل أهل بيت سيد املرسلني) 2(

 بــالرد علــى الــشيعة اهلنــد ، ومــن تالمــذة املولــوي عبــد العزيــز الــدهلوي صــاحب التحفــة االثنــا عــشرية ، وقــد اشــتهر
  .)أنا مدينة العلم ( ترمجته يف قسم حديث . االمامية كشيخه ، وله يف ذلك مؤلفات

  .102 ـ 101وسيلة النجاة ) 3(
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)160(  

  يرواية محمد سالم الدهلو
عن ) أصول االميان ( املولوي حممد سامل الدهلوي البخاري يف رسالته املوسومة ورواه و

  .)1(أمحد والرتمذي 

)161(  

  يرواية ولي اهللا اللكهنو
ورواه املولوي ويل اهللا اللكهنوي عن مجاعـة مـن احلفـاظ ، وقـد أورد كـالم ابـن حجـر يف 

  .)2(» .  ..ّإنه حديث صحيح ال مرية فيه وقد أخرجه مجاعة« من ) الصواعق ( 

)162(  

  يذكر المولوي حيدر عل
  .)3(الفيض آبادي حديث الغدير عن أمحد عن عائشة 

__________________  
  .خمطوط ـ أصول االميان) 1(
  .خمطوط ـ مرآة املؤمنني يف مناقب أهل بيت سيد املرسلني) 2(
  .76: منتهى الكالم ) 3(



 

  ملحق
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
احلمــد هللا رب العــاملني ، والــصالة والــسالم علــى حممــد وآلــه الطيبــني الطــاهرين ، ولعنــة 

  :ائهم أمجعني من األولني واآلخرين ، وبعد اهللا على أعد
هـذا مـا وفقنـا اهللا عـز وجـل إلحلاقـه : فيقول العبد علـي بـن نـور الـدين احلـسيين املـيالين 

بقــسم الــسند ، مــن مبحــث حــديث الغــدير ، جريــا علــى عادتنــا مــن القيــام ــذه املهمــة بقــدر 
  .ىل ، إمتاما للفائدةاإلمكان ، فيما طبع من كتابنا ، وما سيطبع إن شاء اهللا تعا

عبقـات األنـوار ( ّوإن كثريا من هذه األمساء مستخرج من األسـانيد املتقدمـة مـن كتـاب 
  .)الغدير ( ، كما أنا قد استفدنا كثريا يف هذا امللحق ، من كتاب ) 

ومـــن الـــضروري أن نـــشري هنـــا إىل أن صـــاحب العبقـــات طـــاب ثـــراه قـــد جعـــل موضـــوع 
، ومــن هنــا اقتــصر علــى ذكــر طائفــة ممــن  »ه فعلــي مــواله مــن كنــت مــوال« : حــديث ث البحــ

 »ت مواله فعلي مـواله من كن« :  يف يوم غدير خم 6لقول رسول اهللا ة روى األخبار احلاكي
ن  يف الرحبـة ، أو لـشهادة الركبـا7أو احلاكيـة ملناشـدة أمـري املـؤمنني . أو حنو ذلك من األلفـاظ

 وأصـحابه الكـرام وهـو يف 7مبحـضر اإلمـام  »اله مـن كنـت مـواله فعلـي مـو«  : 6بقول النـيب 
  نفس الوقت مل يكن بصدد استقصاء كل الذين رووا ذلك ،
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وإمنا اكتفى بذكر مجاعة منهم منذ القرن الثاين إىل من عاصره مـن علمـاء أهـل الـسنة يف القـرن 
  .الثالث عشر ، وذاك دأبه يف مجيع حبوث هذه املوسوعة اخلالدة

ْ يا أيـها الرسول بـلغ(: زول قوله تعاىل ّوأما ما ورد يف ن  َ ُُ  َ َ..  .( وقوله تعـاىل : ) وم َ اْليـ ْ َـ
ْأكملت لكم دينكم ْ َُ ُ َْ ِ َ ُ ْ ٍ سأل سائل بعذاب واقع(:  وقوله تعاىل ).  ..َ ِ ٍ َِ ٌ ِ َ َ  وغـريه مـن أخبـار ).  ..َ

 عليـــه واقعـــة الغـــدير ، فقـــد جعلهـــا مـــن وجـــوه داللـــة حـــديث الغـــدير علـــى إمامـــة أمـــري املـــؤمنني
الصالة والسالم وواليته ، ومن هنا ذكر طائفة من رواة هذه األحاديث مع نصوصها يف قـسم 

  .داللة احلديث
فهــــذا مــــا أردنــــا التنبيــــه عليــــه هنــــا ، واهللا نــــسأل أن حيــــشره وصــــاحب الغــــدير ، وســــائر 

ين يف علمائنـــا النحـــارير ، الـــذي خـــدموا احلـــق ودافعـــوا عنـــه وأثبتـــوه ، مـــع النـــيب واألئمـــة الطـــاهر
ّدرجــــتهم يف أعلــــى عليــــني ، وأن جيعلنــــا ممــــن ســــلك ســــبيلهم ، وأن ميــــن علينــــا بتعجيــــل الفــــرج 

  .والعافية والنصر خلامت األوصياء من أهل البيت األطهار ، إنه مسيع جميب
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  يالقرن الثان

)1(  
قـــال  )116(أو  )115( املتـــوىف ســـنة أبـــو محمـــد عمـــرو بـــن دينـــار الجمحـــي المكـــي

  :احلافظ أبو نعيم 
حدثنا أمحد بن جعفر بن سلم ، حدثنا العباس بن علي النسائي ، حدثنا حممـد بـن « 

ا ابن عيينة عن عمرو بن دينار ، عن طـاوس عـن بريـدة علي بن خلف ، ثنا حسني األقر ، ثن
ّعن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال    .)1(» من كنت مواله فعلي مواله  :ّ

  هترجمت
  .)2(» كان ثقة ثقة ثقة : قال مسعر  « : ـ الخزرجي 1

  .أحد األعالم ، روى عن جابر وأيب هريرة وابن عمر« :  ـ السيوطي 2
__________________  

  .23 / 4حلية األولياء ) 1(
  .244: خالصة تذهيب ذيب الكمال ) 2(
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  .شعبة وابن عيينة وأيوب ومحاد بن زيد وأبو حنيفة: وعنه 
قـه وال أعلـم مـن عمـرو بـن دينـار ، وال عطـاء وال مـا كـان عنـدنا أف: قال ابن أيب جنـيح 

  .)1(» .  ..جماهد وال طاوس
  .)2(» ثقة ثبت  « : ـ ابن حجر 3

)2(  
قـال احلـافظ  .)124( املتوىف سنة القرشي الزهريعبيداهللا  محمد بن مسلم بن أبوبكر

  :ابن األثري 
وانــة املــازين بــن العــال ، عــن الزهــري ، عــن ســعيد بــن جنــاب عــن أيب عنفعبــداهللا عــن « 

ّمسعـت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول : عن جندع ، قال  ّمـن كـذب علـي متعمـدا فليتبـوأ : ّ
  .لنارمقعده من ا

ّمسعته ـ وإال صمتا ـ يقول ـ وقد انصرف من حجة الوداع ، فلما نـزل غـدير خـم ، قـام و ّ
م وال مـن وااله ، مـن كنـت مـواله فهـذا وليـه ، أللهـ: يف الناس خطيبـا وأخـذ بيـد علـي وقـال ـ 

ّال حتـدث ـذا بالـشام وأنـت تـسمع : فقلـت للزهـري : بـن العـال عبداهللا قال . وعاد من عاداه
 أخرجــه .ّواهللا عنـدي مــن فـضائل علـي مــا لـو حتــدثت لقتلـت: فقــال . ّ أذنيـك ســب علـيمـلء

  .)3(» الثالثة 
 : 6سـول اهللا روى الرتمذي عن زيد بن أرقم قـال قـال ر« : ّ ابن الصباغ املالكي وقال

وزاد غــريه وهــو .  هــذا اللفــظ مبجــرده رواه الرتمــذي ومل يــزد عليــه.مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله
  ملا : ذكر اليوم والزمان واملكان ، قال الزهري

__________________  
  .43: طبقات احلفاظ ) 1(
  .69 / 2تقريب التهذيب ) 2(
  .308 / 1أسد الغابة ) 3(
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ــ6ّحــج رســول اهللا  وداع وعــاد قاصــدا املدينــة ، قــام بغــدير خــم ـ وهــو مــاء بــني مكــة  حجــة ال
أيهـا النـاس :  ـ فقـال جة احلـرام وقـت اهلـاجرةواملدينة ، وذلك يف اليوم الثامن عشر من ذي احل

وأنـا : قـال . ّنشهد أنك قـد بلغـت ونـصحت : قالوا ؟ّإين مسئول وأنتم مسئولون ، هل بلغت
ّأيهــا النـــاس ألــيس تــشهدون أن ال إلـــه إال اهللا ، وأين مث قــال . ّأشــهد أين قــد بلغــت ونـــصحت

وأنــــا أشــــهد مثــــل مــــا : قــــال . ســــول اهللاّنــــشهد أن ال إلــــه إال اهللا وأنــــك ر:  قــــالوا ؟رســــول اهللا
ّأيهـا النــاس قـد خلفـت فــيكم إن متـسكتم بـه لــن تـضلوا بعـدي : مث قـال . شـهدمت كتــاب اهللا : ّّ

ّوأهـل بيــيت ، أال وإن اللطيــف أخــربين أمـا ّ مل يفرتقــا حــىت يــردا علـي احلــوض ، حــوض مــا بــني ّ
 خلفتمـوين يف كتابـه وأهــل بـصرى وصـنعاء ، عـدد آنيتــه عـدد النجـوم ، إن اهللا مـسائلكم كيــف

أوىل : قـــال  .اهللا ورســـوله أعلـــم:  قـــالوا ؟أيهـــا النـــاس مـــن أوىل النـــاس بـــاملؤمنني: مث قـــال . بيـــيت
: ت مث قــال يف الرابعــة ـ وأخــذ بيــد علــي ـ النــاس بــاملؤمنني أهــل بيــيت ، يقــول ذلــك ثــالث مــرا

 عــاداه ، يقوهلــا ثــالث أللهــم مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، أللهــم وال مــن وااله ، وعــاد مــن
  .)1(» ّأال فليبلغ الشاهد الغائب . مرات

  هترجمت
  .)2(» مناقب الزهري وأخباره حتتمل أربعني ورقة « :  ـ الذهبي 1

مــا رأيــت أعلــم : قــال أيــوب الــسختياين .  ..ه الزهــريعــامل زمانــ « :الــذهبي أيــضا ـــ  2
  .)3(» .  ..كان الزهري أعلم أهل زمانه ، وكان وافر احلشمة: وقال غريه . من الزهري
  رأى عشرة من: قال ابن منجويه .  ..أحد األعالم« :  ـ السيوطي 3

__________________  
  .24: الفصول املهمة ) 1(
  .96 / 1تذكرة احلفاظ ) 2(
  .124: حوادث  ـ دول اإلسالم) 3(
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الــصحابة ، وكــان مــن أحفــظ أهــل زمانــه ، وأحــسنهم ســياقا ملتــون األخبــار ، فقيهــا فاضــال ، 
  .)1(» .  ..وقال الليث ، ما رأيت عاملا قط أمجع من ابن شهاب ، وال أكثر علما منه

  .)2(» .  ..أحد الفقهاء واحملدثني ، واألعالم والتابعني « : ـ اليافعي 4

)3(  
سـنة   املتـوىف التيمـي أبـو محمـد المـدنيعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبـي بكـر

)126(.  
روى سفيان الثوري ، عن عبـد الـرمحن بـن القاسـم ، عـن عمـر « : حلديد قال ابن أيب ا

إن أبا هريرة ملا قدم الكوفة مع معاوية ، كان جيلس بالعشيات ببـاب كنـدة ،  :بن عبد الغفار 
ّ

يـــا أبـــا هريـــرة أنـــشدك اهللا : النـــاس إليـــه ، فجـــاء شـــاب مـــن الكوفـــة فجلـــس إليـــه فقـــال وجيلـــس 
أللهـم وال مـن وااله : ّ عليـه وسـلم يقـول لعلـي بـن أيب طالـب ّأمسعت مـن رسـول اهللا صـلى اهللا

ّـفأشـهد بـاهللا لقـد واليـت عـدوه وعاديـت وليه ، مث  :قـال . أللهـم نعـم:  فقال ؟وعاد من عاداه ّ
  .)3(» .  ..قام عنه

  :ترجمته 
  .)4( وقد وصفه باالمامة والثقة : ـ الخزرجي 1

» عبد الرمحن بن القاسـم بـن حممـد بـن أيب بكـر التيمـي ، فقيـه املدينـة « :  ـ الذهبي 2
)5(.  

__________________  
  .42: طبقات احلفاظ ) 1(
  .124: حوادث  ـ مرآة اجلنان) 2(
  .360 / 1شرح ج البالغة ) 3(
  .197: ذهيب خالصة الت) 4(
  .126: حوادث  ـ دول اإلسالم) 5(
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  .)1(» الفقيه ، كان إماما ، ورعا ، كثري العلم « :  ـ اليافعي 3

  .)2(» ّوثقه أمحد وغري واحد  « :السيوطي  ـ 4

)4(  
قــال احلــافظ ابــن  )128( املتــوىف ســنة بكــر بــن ســوادة بــن ثمامــة أبــو ثمامــة البــصري

  :املغازيل 
حـدثنا احلـسني بـن حممـد العلـوي العـدل قـال : مد بن طـاوان قـال أخربنا أمحد بن حم« 

حـــدثنا : محـــد بـــن منـــصور الرمـــادي قـــال حـــدثنا أ: بـــن مبـــشر قـــال عبـــداهللا حـــدثنا علـــي بـــن : 
بن صاحل ، عن ابن هليعة ، عـن أيب هبـرية وبكـر بـن سـوادة عـن قبيـصة بـن ذويـب وأيب عبداهللا 

ّن رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وسـلم نـزل خبــم ، أعبـداهللا سـلمة بـن عبـد الـرمحن ، عــن جـابر بـن  ّ
لنـيب تـأخر النـاس ، فـأمر عليـا ّفتنحى الناس عنه ، ونزل معه علي بن أيب طالب ، فشق علـى ا

ّفجمعهم ، فلما اجتمعوا قام فيهم متوسدا علي بن أيب طالب ، فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال 
:  

ّأيها الناس إنـه قـد كرهـت ختلفكـم عـين ، حـىت خ ّيـل إيل أنـه لـيس شـجرة أبغـض إلـيكم ّ ّ
 كمـا أنـا 2 منـه ، فلكـن علـي بـن أيب طالـب أنزلـه اهللا مـين مبنـزليت: مث قـال . من شجرة تليـين

مـن كنـت مـواله فعلـي : عنه راض ، فإنه ال خيتار علـى قـريب وحمبـيت شـيئا ، مث رفـع يديـه وقـال 
  .مواله ، أللهم وال من وااله وعاد من عاداه

ّالنـاس إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يبكـون ويتـضرعون ، ويقولـون فابتدر : قال  ّ
ّيـــا رســـول اهللا مـــا تنحينـــا عنـــك إال:   كراهيـــة أن نثقـــل عليـــك ، فنعـــوذ بـــاهللا مـــن شـــرور أنفـــسنا ّ

ّفرضي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنهم عند. وسخط رسول اهللا ّ  
__________________  

  .126: مرآة اجلنان حوادث ) 1(
  .50: طبقات احلفاظ ) 2(
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  .)1(» ذلك 

  هترجمت
  .)2(» .  ..مفيت مصر بكر بن سوادة« :  ـ الذهبي 1
  .)3(» ثقة فقيه  « : ـ ابن حجر 2

  .)4(» ثقة .  ..بكر بن سوادة اجلذامي الفقيه« :  ـ الذهبي 3

)5(  
  .)131: ( املتوىف سنة بن أبي نجيح يسار الثقفي أبو يسار المكيعبداهللا 

 ـ عـن 48بـن أمحـد باالسـناد ـ كمـا يف العمـدة ص عبـداهللا رواه « ال العالمـة األميـين قـ
حــدثنا يعقــوب بــن محــدان بــن كاســب ، حــدثنا ســفيان :  قــال 299نة بــن الــصقر ســعبــداهللا 

  :عن ابن أيب جنيح عن أبيه عن ربيعة اجلرشي 
 إن !؟ليـاأتـذكر ع: أنه ذكر علي عنـد رجـل وعنـده سـعد بـن أيب وقـاص فقـال لـه سـعد 

: ّله مناقب أربعا ، لئن تكون يل واحدة منهن أحب إيل من كذا وكذا ـ ذكر محر الـنعم ـ قولـه 
مـــن كنـــت مـــواله فعلـــي : قولـــه  و.أنـــت مـــين مبنزلـــة هـــارون مـــن موســـى: وقولـــه . ّألعطـــني الرايـــة

  .)5(» ونسي سفيان واحدة  .مواله

  هترجمت
  .)6(» ّوثقه السائي « :  ـ الذهبي 1

__________________  
  .26 ـ 25املناقب البن املغازيل ) 1(
  .128: حوادث  ـ دول اإلسالم) 2(
  .106 / 1تقريب التهذيب ) 3(
  .161 / 1الكاشف ) 4(
ّ وعليـه صـححنا سـند احلـديث ، 214خمطـوط ، رقـم احلـديث  ـ  ألمحد بن حنبـل7فضائل أمري املؤمنني علي ) 5(

  .302لصقر املتوىف سنة بن اعبداهللا وهو من زيادات القطيعي عن 
  .137 / 2الكاشف ) 6(
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ّثقة رمي بالقدر ، ورمبا دلس « : ـ ابن حجر 2 ّ..  . «)1(.  

)6(  
( جــاء يف  .)133( املتــوىف ســنة ّمغيــرة بــن مقــسم أبــو هــشام الــضبي الكــوفي األعمــى

  : )املسند 
داهللا عبــعــن ســفيان ، عــن أيب عوانــة ، عــن املغــرية ، عــن أيب عبيــد ، عــن ميمــون أيب « 

ّنزلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم بـواد يقـال لـه و: وأنا أمسع قال قال زيد بن أرقم  ادي ّ
ّفخطبنا وظلل لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : قال . ّخم ، فأمر بالصالة ، فصالها جري ّ ّ

بكـل ولستم تشهدون أين أوىل  أ؟ألستم تعلمون :بثوب على شجرة مسرة من الشمس ، فقال 
فمن كنت مواله فـإن عليـا مـواله ، أللهـم عـاد مـن عـاداه : قال  .بلى:  قالوا ؟مؤمن من نفسه

  .)2(» ال من وااله وو

  هترجمت
كـان أحفـظ مـن محـاد : قال شعبة .  ..مغرية بن مقسم الفقيه احلافظ« :  ـ الذهبي 1

وضــعف . تهمــا وقــع يف مــسامعي شــيء فنــسي: بــن أيب ســليمان ، وروى جريــر عــن مغــرية قــال 
ّذكـي حـافظ صـاحب ســنة ، وقـال أمحـد العجلـي : أمحـد روايتـه عـن ابـراهيم فقــط وقـال   ثقــة: ّ

.. . «)3(.  
  .)4(» ثقة متقن  « : ـ ابن حجر 2

__________________  
  .456 / 1تقريب التهذيب ) 1(
  .372 / 4املسند ) 2(
  .143 / 1تذكرة احلفاظ ) 3(
  .270 / 2تقريب التهذيب ) 4(



  نفحات األزهار................................................................................ 232

» ّوثقــه ابــن معــني والعجلــي ، وكــان فقيهــا أعمــى حيمــل علــى علــي « : لــسيوطي  ـ ا3
)1(.  

)7(  
املـسند ( ففـي  )139( املتـوىف سـنة أبو عبـد الـرحيم خالـد بـن يزيـد الجمحـي المـصري

(.  
ثنــا ابــن منــري ، ثنــا عبــد امللــك ، عــن أيب عبــد الــرحيم الكنــدي ، عــن زاذان بــن عمــر « 

ّمن شهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم : و ينشد الناس مسعت عليا يف الرحبة وه: قال  ّ
فقـام ثالثـة عـشر رجـال ، فـشهدوا أـم مسعـوا رسـول . قـامّغدير خم وهو يقـول مـا قـال إال مـا 
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول    .)2(» من كنت مواله فعلي مواله : ّ

  هترجمت
  .)3(» فقيه ثقة « :  ـ الذهبي 1

خالـــد بـــن يزيـــد اجلمحـــي ، ويقـــال السكـــسكي أبـــو عبـــد الـــرحيم  «  :ابـــن حجـــر ـ 2
  .)4(» ثقة فقيه من السادسة ، مات سنة تسع وثالثني : املصري 

  .) ()5ذيب التهذيب ( وتوجد ترمجته املشتملة على توثيقات األئمة إياه يف  ـ 3
__________________  

  .59: طبقات احلفاظ ) 1(
  .84/  1مسند أمحد بن حنبل ) 2(
  .276 / 1الكاشف ) 3(
  .220 / 1تقريب التهذيب ) 4(
  .3 / 129ذيب التهذيب ) 5(
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) 8(  
قال ابـراهيم ابـن احلـسني  .)140( املتوىف بعد سنة الحسن بن الحكم النخعي الكوفي
  : )كتاب صفني ( بن علي الكسائي املعروف بابن ديزيل يف 

حــدثنا احلــسن بــن احلكــم : ل قــال حــدثنا ابــن فــضي: حــدثنا حيــىي بــن ســليمان قــال « 
 قــدم عليــه قــوم  ، إذ7كنــت جالــسا عنــد علــي : النخعــي عــن ربــاح بــن احلــارث النخعــي قــال 

ولكنـا . بلـى:  قـالوا ؟أولـستم قومـا عربـا :السالم عليك يا موالنا ، فقال هلم : متلثمون فقالوا 
 أللهـم وال مـن وااله مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ،:  يقول يـوم غـدير خـم 6مسعنا رسول اهللا 

حك  ضــ7لقــد رأيــت عليــا : فقــال . وعــاد مــن عــاداه ، وانــصر مــن نــصره وأخــذل مــن خذلــه
مث إن القــوم مــضوا إىل رحــاهلم ، فتبعــتهم فقلــت لرجــل . اشــهدوا: حــىت بــدت نواجــذه مث قــال 

 ـ يعنــون رجــال مــنهم ـ أبــو أيــوب حنــن رهــط مــن األنــصار وذاك:  قــالوا ؟مــن القــوم: مــنهم 
  .)1(» فأتيته وصافحته : قال . 6نزل رسول اهللا صاحب م

  هترجمت
صــدوق خيطــئ ، . احلــسن بــن احلكــم النخعــي ، أبــو احلكــم الكــويف « :ـــ ابــن حجــر  1

  .)2(» دت عس ق .  ..من السادسة ، مات قبيل اخلمسني

  .)3(» صاحل احلديث : قال أبو حامت « :  ـ الذهبي 2
__________________  

  .289 / 1غة شرح ج البال) 1(
  .165 / 1تقريب التهذيب ) 2(
  .220 / 1الكاشف ) 3(
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) 9(  

  ياألودي الكوفعبداهللا إدريس بن يزيد أبو 
شـريك عـن أيب :  بن أيب شـيبة ، أنبـأ أبوبكرثنا : أخرج احلافظ أبو يعلى املوصلي قال 

ن أيب كريـب احلـافظ ابـن جريـر الطـربي ، عـ جوأخـر. يزيد داود األودي ، عن أبيـه يزيـد األودي
  :د ، عن أبيهما يزيد األودي قال ، عن شاذان عن شريك عن إدريس وأخيه داو

أنــشدك بــاهللا  :بــو هريــرة املــسجد ، فــاجتمع إليــه النــاس ، فقــام إليــه شــاب فقــال دخــل أ
ّمسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول  مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم وال مـن : ّ

ّإين أشـــهد أين مسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم :  قـــال فقـــال ؟هوااله وعـــاد مـــن عـــادا ّ
  .)1(» علي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه من كنت مواله ف: يقول 

  هترجمت
. عــن قــيس بــن مــسلم وطلحــة بــن مــصرف. إدريــس بــن يزيــد األودي« :  ـ الــذهبي 1

  .)2(» ثقة . ووكيع وعدةعبداهللا ابنه : وعنه 
  .)3(» ع . ثقة ، من السابعة « : ابن حجر  ـ2

__________________  
  .214 / 5تاريخ ابن كثري ) 1(
  .101 / 1الكاشف ) 2(
  .50 / 1تقريب التهذيب ) 3(
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) 10(  
املـسند ( أخـرج يف  .)145( املتـوىف سـنة عبد الملك بن أبي سـليمان العرزمـي الكـوفي

( :  
سـألت زيـد : ليمان ، عن عطيـة العـويف قـال عن ابن منري ، عن عبد امللك بن أيب س« 

ديث يف شــأن علــي يــوم غــدير خــم ، فأنــا إن ختنــا يل حــدثين عنــك حبــ: بــن أرقــم فقلــت لــه 
فقلـت لـه لـيس عليـك . إنكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم: فقال . أحب أن أمسعه منك

 ـ وهـو ّلم إلينـا ظهـراّنعم كنا باجلحفة ، فخرج رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـ: فقال . مين بأس
 قـالوا ؟بـاملؤمنني مـن أنفـسهميـا أيهـا النـاس ألـستم تعلمـون أين أوىل : آخذ بعضد علي ـ فقـال 

اللهــم وال مــن وااله : هــل قــال : قــال فقلــت لــه . مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله: قــال . بلــى: 
  .)1(» إمنا أخربك كما مسعت  : قال ؟وعاد من عاداه

  .)2(ن أمحد يف الفضائل كذلك ذكره سبط ابن اجلوزي عو
لــك ، عـن أيب الــرحيم الكنـدي عــن زاذان ثنـا ابــن منـري ، ثنــا عبـد امل« ) : املـسند ( يف و

ّمسعت عليا يف الرحبة وهـو ينـشد النـاس ، مـن شـهد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  :بن عمر قال 
م مسعـوا رسـول اهللا ّوسلم يوم غدير خم وهو يقول ما قام ، فقام ثالثة عشر رجال فشهدوا أـ

ّصلى اهللا عليه وسلم وهو يقول    .)3( » من كنت مواله فعلي مواله: ّ
__________________  

  .368 / 4املسند ) 1(
  .18: تذكرة اخلواص ) 2(
  .84 / 1املسند ) 3(
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  هترجمت
ــ الــسمعاني  1 كــان : قــال أبــو حــامت ابــن حبــان . ّوثقــه أمحــد وحيــىي بــن معــني.  .. «:ـ

  .)1(» .  ..ن خيار أهل الكوفة وحفاظهمعبد امللك م
  . ..وكان من احلفاظ األثبات.  ..احلافظ الكبري.  ..«:  ـ الذهبي 2

  .)2(» .  ..ّثقة وكذا وثقه النسائي: وقال أمحد بن حنبل 
 » 4خــت م . 45صــدوق لـه أوهــام ، مـن اخلامـسة ، مــات سـنة  « : ـ ابــن حجـر 3

)3(.  

)11(  
  :أخرج النسائي  .)146( املتوىف سنة لهجري البصريعوف بن أبي جميلة العبدي ا

ميمـون قـال عبـداهللا  عن ابـن أيب عـدي ، عـن عـوف ، عـن أيب عن قتيبة بن سعيد ،« 
ّقـــام رســـول اهللا صــلى اهللا عليـــه وســـلم فحمــد اهللا وأثـــىن عليـــه ، مث قـــال  :قــال زيـــد بـــن أرقــم  ّ :

نـشهد ألنـت أوىل بكـل مـؤمن مـن بلـى :  قـالوا ؟ألستم تعلمون أين أوىل بكل مؤمن مـن نفـسه
  .)4(» أخذ بيد علي  و.هفإين من كنت مواله فهذا موال: قال . نفسه

عن أمحد بن شـعيب ، عـن قتيبـة بـن سـعيد ، عـن ابـن أيب عـدي ، « أخرجه الدواليب و
  هّكنا مع رسول اهللا صلى اهللا علي: عن عوف ، عن ميمون ، عن زيد قال 

__________________  
  .العرزمي ـ األنساب) 1(
  .155 / 1تذكرة احلفاظ ) 2(
  .519 / 1تقريب التهذيب ) 3(
  .16: اخلصائص للنسائي ) 4(



 237 .......................................................................ملحق سند حديث الغدير 

. إن الــصالة جامعــة: غــدير خــم فنــودي : ّســلم بــني مكــة واملدينــة ، إذ نزلنــا منــزال يقــال لــه و
ّفقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحمد اهللا وأثىن عليه ّ..  . «)1(.  

  هترجمت
ثقــة ، رمــي بالقــدر والتــشيع ، مــن الــسادسة ، مــات ســنة ســت أو  « :ن حجــر  ـ ابــ1

  .)2(» ع . سبع وأربعني ، وله ست ومثانون

  .)3( صفي الدين الخزرجيوذكره  ـ 2

)12(  
  بـن الخطـاب العـدوي العمـري المـدنياهللا بن عمر بن حفـص بـن عاصـم بـن عمـرعبيد
  .وقيل غري ذلك )147(املتوىف سنة 

  .)زين الفىت يف تفسري سورة هل أتى ( عاصمي بطريقه عنه يف أخرج احلافظ ال

  هترجمت
ّثقـة ثبـت ، قدمـه أمحـد بـن صـاحل علـى مالـك يف نـافع ، وقدمـه ابـن  « :ـ ابن حجر  1 ّ

معــني يف القاســم عــن عائــشة علــى الزهــري عــن عــروة عنهــا ، مــن اخلامــسة ، مــات ســنة بــضع 
  .)4(» وأربعني 

كان : ثقة ثبت ، وقال غريه : قال النسائي .  .. الثبتاالمام احلافظ« :  ـ الذهبي 2
  .)5(.  ..صاحلا عابدا حجة كثري العلم
__________________  

  .61 / 2الكىن واألمساء ) 1(
  .89 / 2تقريب التهذيب ) 2(
  .253: خالصة التذهيب ) 3(
  .537 / 1تقريب التهذيب ) 4(
  .160 / 1تذكرة احلفاظ ) 5(
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كـان مـن سـادات أهـل املدينـة وأشـراف قـريش ، : ل ابـن منجويـه قـا« :  ـ الـسيوطي 3
  .)1(» مات سنة سبع وأربعني ومائة . فضال وعلما وعبادة وشرفا وحفظا وإتقانا

)13(  
عــن حجــاج ) املــسند ( أخرجــه يف  .)148( املتــوىف ســنة نعــيم بــن الحكــيم المــدائني

 ورجـل مـن جلـساء علـي عـن حـدثين أبـو مـرمي« : الشاعر عن شبابة عن نعيم بن حكيم قـال 
  .)2(» من كنت مواله فعلي مواله : ّإن رسول اهللا قال يوم غدير خم : علي 

  هترجمت
صـدوق ال «  ونقل توثيقه عن حيىي بن معني والعجلي ، وعن ابن خـراش  ـ الخطيب1
  .)3(» بأس به 

ــن حجــر العــسقالني 2 صــدوق لــه أوهــام ، مــن الــسادسة ، مــات ســنة مثــان  « : ـ اب
  .)4(» ي د ص . عنيوأرب

)14(  
  .)148( املتوىف سنة التيمي الكوفيعبيداهللا طلحة بن يحيى بن طلحة بن 

عــن حممــد ابــن أيب « ) زيــن الفــىت يف شــرح ســورة هــل أتــى ( روى احلـافظ العاصــمي يف 
  زكريا ، عن أيب احلسن حممد بن أيب إمساعيل العلوي ، عن حممد بن عمر

__________________  
  .70: احلفاظ طبقات ) 1(
  .152 / 1مسند أمحد بن حنبل ) 2(
  .302 / 13تاريخ بغداد ) 3(
  .305 / 2تقريب التهذيب ) 4(
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بن زياد املقربي ، عن أبيه ، عن حفص بن عمر العمري ، عـن غيـاث بـن عبداهللا البزاز ، عن 
ّإن النـيب صـل: عبيـداهللا ّابراهيم عـن طلحـة بـن حيـىي ، عـن عمـه عيـسى ، عـن طلحـة بـن  ى اهللا ّ

  .)1(» اله من كنت مواله فعلي مو: ّعليه وسلم قال 

  هترجمت
  .)2(» وثقه مجاعة « :  ـ الذهبي 1
  .صدوق خيطئ ، من السادسة ، مات سنة مثان وأربعني « : ـ ابن حجر 2

  .)3(» م ع 
  .)4(  ـ صفي الدين الخزرجي3

)15(  
رواه ابـن  . بابن ما قبةيعرف )150( املتوىف بعد سنة أبو محمد كثير بن زيد األسلمي

حممـد بـن عمـر بـن  .كثري بطريق ابن جرير وابن أيب عاصم باسنادمها ، عن كثري بن زيد ، عن
  .)5(علي ، عن أبيه عن علي 

  هترجمت
  .)6(» صدوق فيه لني : قال أبو زرعة « :  ـ الذهبي 1
  صدوق خيطئ ، من السابعة ، مات يف آخر خالفة « : ـ ابن حجر 2

__________________  
  .خمطوط ـ زين الفىت يف شرح سورة هل أتى) 1(
  .45 / 2الكاشف ) 2(
  .380 / 1تقريب التهذيب ) 3(
  .153: خالصة تذهيب الكمال ) 4(
  .211 / 5تاريخ ابن كثري ) 5(
  .4 / 3الكاشف ) 6(
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  .)1(» ز د ت ق . املنصور

  .)2( كذلك .صفي الدين الخزرجي ـ 3

)16(  
فظ أبو نعـيم قـائال أخرج احلا .)155(أو  )153(املتوىف سنة  مسعر بن كدام الكوفي

حـــدثنا ســـليمان بـــن أمحـــد ، ثنـــا أمحـــد بـــن ابـــراهيم بـــن كيـــسان ، ثنـــا امساعيـــل ابـــن عمـــرو « : 
شـهدت  :البجلي ، ثنا مسعر بن كـدام ، عـن طلحـة بـن مـصرف ، عـن عمـرية بـن سـعد قـال 

ّليـه وسـلم وفـيهم أبـو سـعيد وأبـو هريـرة ّعليا علـى املنـرب ناشـدا أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا ع
أنــس بــن مالــك ، وهــم حــول املنــرب ، وعلــي علــى املنــرب ، وحــول املنــرب اثنــا عــشر رجــال هــؤالء و

ّنــشدتكم بــاهللا هــل مسعــتم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول : مــنهم ، فقــال علــي  مــن : ّ
ما منعك أن : قعد رجل ، فقال أللهم نعم ، و: ّ فقاموا كلهم فقالوا ؟كنت مواله فعلي مواله

اللهـــم إن كـــان كاذبـــا فاضـــربه بـــبالء : يـــا أمـــري املـــؤمنني كـــربت ونـــسيت ، فقـــال : ال  قـــ؟تقـــوم
  .)3(» .  ..فما مات حىت رأينا بني عينيه نكتة بيضاء ال تواريها العمامة: قال . حسن

  .)4(أخرجه ابن املغازيل بسنده عن الطرباين و
  .)5() تارخيه ( ري يف وكذا أخرجه احلافظ ابن كث

  هترجمت
  مسعر بن كدام ، االمام احلافظ ، أبو سلمة اهلاليل الكويف« :  ـ الذهبي 1

__________________  
  .»ابن مافنه بفتح الفاء وتشديد النون « وفيه . 131 / 2تقريب التهذيب ) 1(
  .283: خالصة التذهيب ) 2(
  .26 / 5حلية األولياء ) 3(
  . مع اختالف ال يبعد أن يكون حتريفا26:  املغازيل املناقب البن) 4(
  .211 / 5تاريخ ابن كثري ) 5(
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مـا رأيـت أثبـت مـن مـسعر ، وقـال أمحـد بـن : وقـال حيـىي القطـان .  ..األحول ، أحد األعالم
شــك مــسعر كيقــني غــريه ، وعــن احلــسن بــن : الثقــة مثــل شــعبة ومــسعر ، وقــال وكيــع : حنبــل 

ّ إال مثـــل مـــسعر فـــإن أهـــل اجلنـــة لقليـــل ، وقـــال ابـــن عيينـــة إن مل يـــدخل: عمـــارة قـــال  قـــالوا : ّ
  .)1(» .  ..شكه كيقني غريه: إن مسعرا شك يف حديثه ، فقال : لألعمش 
  .)2(» كان من العباد القانتني « :  ـ الذهبي 2

  .)3(» ثقة ثبت فاضل  « :ابن حجر  ـ 3

يء سألنا عنه مسعرا وقـال شـعبة كنا إذا اختلفنا يف ش: قال الثوري  « :السيوطي ـ  4
  .)4( » 153مات سنة . ّكنا نسمي مسعرا املصحف: 

)17(  
  .)155(أو  )154( املتوىف سنة أبو عيسى الحكم بن أبان العدني

ثنا أمحـد بـن نـصر ، وأخربنـا حممـد : عن حممد بن صاحل بن هاين قال « أخرج احلاكم 
ري ، ثنـا العمـعبـداهللا لغفـاري ، وأنبـأ حممـد بـن بن علي الشيباين بالكوفة ، ثنا أمحد بن حازم ا

ثنا أبو نعيم ، ثنا ابن أيب غنية : حممد بن إسحاق ، ثنا حممد بن حيىي وأمحد بن يوسف قالوا 
غـزوت مـع :  قـال 2، عن حكم ، عن سعيد بن جبري ، عن ابـن عبـاس عـن بريـدة األسـلمي 

  ،علي إىل اليمن فرأيت منه جفوة 
__________________  

  .188 / 1تذكرة احلفاظ ) 1(
  .137 / 3الكشاف ) 2(
  .243 / 2تقريب التهذيب ) 3(
  .81: طبقات احلفاظ ) 4(
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ّ فـــذكرت عليـــا فتنقـــصته ، فرأيـــت وجـــه رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه 6فقـــدمت علـــى رســـول اهللا  ّ
ّوســلم يتغــري . بلــى يــا رســول اهللا:  قلــت ؟ أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهمألــستيــا بريــدة : فقــال . ّ

  .وذكر احلديث. همن كنت مواله فعلي موال: فقال 
  .)1(» هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

  هترجمت
ثقة صاحب سنة ، إذا هدأت العيون وقـف يف البحـر إىل ركبتيـه يـذكر « :  ـ الذهبي 1

  .)2( » 154مات سنة . اهللا ، وكان سيد أهل اليمن ، عاش مثانني سنة

  .)3(» صدوق عابد ، وله أوهام  « :الني ابن حجر العسق ـ 2

)18(  
روى حـديث صـوم يـوم الغـدير بطريـق  .)157( املتوىف سنة بن شوذب البلخيعبداهللا 

بـن علـي بـن حممـد بـن عبداهللا عن « ّصحيح رجاله كلهم ثقات ، فقد أخرج احلافظ اخلطيب 
 علـي بـن سـعيد بشران ، عن علي بن عمر الدار قطـين ، عـن أيب نـصر حبـشون اخلـالل ، عـن

ّبــن شــوذب ، عــن مطــر الــوراق ، عــن شــهر بــن عبــداهللا  ربيعــة ، عــن الرملــي ، عــن ضــمرة بــن
مــن صــام يــوم مثــان عــشر مــن ذي احلجــة كتــب لــه صــيام ســتني : حوشــب عــن أيب هريــرة قــال 

ّشهرا ، وهو يوم غدير خم ، ملا أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم بيد علي بن أيب طالـب فقـال  ّ
  ؟ املؤمنني ويلألست: 

__________________  
  .110 / 3املستدرك على الصحيحني ) 1(
  .244 / 1الكاشف ) 2(
  .190 / 1تقريب التهذيب ) 3(
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بــخ : فقـال عمــر بـن اخلطــاب . مــن كنـت مــواله فعلـي مــواله: قـال . بلــى يـا رســول اهللا: قـالوا 
وم أكملـت (: فـأنزل اهللا . أصـبحت مـوالي ومـوىل كـل مـسلم. بخ لك يـا ابـن أيب طالـب ُ اْليـ ْ َ ْ َ َ ْ َـ

ْلكم دينكم  ُْ َُ ِ َ( « )1(.  

  هترجمت
صدوق عابد ، من السابعة ، مات سنة ست أو سبع ومخـسني بـخ  « : ـ ابن حجر 1

  .)2(» ع 

  .)3(» ذكرت املالئكة ّوثقه مجاعة ، كان إذا رئي « :  ـ الذهبي 2
  .)4( وحكى عن أمحد وابن معني ثقته الخزرجي ، ـ 3

)19(  
عن حممد بـن « ) املسند (  أخرج يف .)160( املتوىف سنة ن الحجاج الواسطيشعبة ب

كنـت عنـد زيـد بـن أرقـم ، فجـاء رجـل مـن  :قال عبداهللا جعفر ، عن شعبة ، عن ميمون أيب 
ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال : أقصى الفسطاط ، فسأله عن ذا ، فقـال   ألـست: ّ

  .ه فعلي موالهمن كنت موال: قال . بلى: وا  قال؟أوىل باملؤمنني من أنفسهم
ّفحدثين بعض القوم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : قال ميمون  اللهم وال : ّ

  .)5(» من وااله وعاد من عاداه 
__________________  

  .290 / 8تاريخ بغداد ) 1(
  .423 / 1تقريب التهذيب ) 2(
  .96 / 2الكاشف ) 3(
  .170: ب خالصة التذهي) 4(
  .372 / 4مسند أمحد بن حنبل ) 5(
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ابن كثري من طريق غندر ، عن شعبة ، عن سـلمة بـن كهيـل ، عـن أيب الطفيـل ، ورواه 
  .)1(.  ..عن أيب مرمي أو زيد بن أرقم

ثنـا أمحـد بـن : ثنـا زيـد بـن حممـد قـال : حدثنا حممد بن املظفر قال « : أبو نعيم قال و
ثنا سليمان بن حممد املباركي قـال :  قال اء بن اجلارود أبو املنذرثنا رج: حممد بن اجلهم قال 

ثنــا شــعبة ، عــن احلكــم ، عــن ابــن أيب : ثنــا حممــد بــن جريــر الــصنعاين وأثــىن عليــه خــريا قــال : 
ّليلــى ، عــن ســـعد بــن أيب وقـــاص قــال قـــال رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســـلم يف علــي بـــن أيب  ّ

ّألعطني الراي: طالب ثالث خالل  وله ، وحـديث الطـري ، وحـديث ّة غدا رجـال حيـب اهللا ورسـّ
  .)2(» ّ غريب من حديث شعبة واحلكم ، ما كتبناه إال من هذا الوجه .مغدير خ

  هترجمت
فنقـل » .  ..احلجـة احلـافظ شـيخ اإلسـالم«  بــ  برتمجـة حافلـة ، معنونـا إيـاه ـ الذهبي1

  .)3(.  ..كلمات األعالم يف ثقته والثناء عليه
  .)4(» أمري املؤمنني يف احلديث «  بـ )الكاشف  ( وصفه يفو ـ 2

ثقـة حـافظ مـتقن ، كـان « :  اللقب املذكور عن الثـوري ، قـال ابن حجروقد نقل  ـ 3
ّهو أمري املؤمنني يف احلديث ، وهو أول مـن فـتش بـالعراق عـن الرجـال ، وذب : الثوري يقول 

  .)5(» ّعن السنة ، وكان عابدا 

  .)6(» .  ..احلافظ العلم ، أحد أئمة اإلسالم « :طي السيووقال ـ  4
__________________  

  .348 / 7تاريخ ابن كثري ) 1(
  .356 / 4حلية األولياء ) 2(
  .193 / 1تذكرة احلفاظ ) 3(
  .11 / 2الكاشف ) 4(
  .351 / 1تقريب التهذيب ) 5(
  .83: طبقات احلفاظ ) 6(
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) 20(  
« أخرج احلـاكم  )160( الكويف املتوىف حدود سنة يميأبو العالء كامل بن العالء التم

عن حممد بن علـي الـشيباين بالكوفـة ، ثنـا أمحـد بـن حـازم الغفـاري ، ثنـا أبـو نعـيم ، ثنـا كامـل 
خرجنـا : مسعت حبيب بن أيب ثابت خيرب عن حيـىي ابـن جعـدة عـن زيـد قـال : أبو العالء قال 

ّمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت انتهي فكسح يف يـوم مـا نا إىل غدير خم ، فأمر بدوح ّ
يــا أيهـا النــاس إنــه مل يبعــث : ّأتـى علينــا يــوم كــان أشـد حــرا منــه ، فحمــد اهللا وأثـىن عليــه وقــال 

ّنيب قط إال ما عاش نـصف مـا عـاش الـذي كـان قبلـه ، وإين أوشـك أن أدعـى فأجيـب ، وإين 
يــا :  فقــال 2مث قــام فأخــذ بيــد علــي ّكتــاب اهللا عــز وجــل ، : ّتــارك فــيكم مــا لــن تــضلوا بعــده 

مـن كنـت مـواله فعلـي : قال . اهللا ورسوله أعلم:  قالوا ؟أيها الناس من أوىل بكم من أنفسكم
  .مواله

  .)1(» هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

  هترجمت
  . حديثه كما رأيت ، فهو عنده ثقةالحاكمّصحح  ـ 1
  .)2(دي والنسائي كما قال اخلزرجي  ونفى عنه البأس ابن عابن معينّوثقه ـ  2
  .)3(» د م ت ق . من السابعة. صدوق خيطئ « :ابن حجر وقال  ـ 3

__________________  
  .533 / 3املستدرك ) 1(
  .272: خالصة تذهيب الكمال ) 2(
  .131 / 2تقريب التهذيب ) 3(
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) 21(  
نــا أبــو الفــتح أخرب« : أخــرج اخلطيــب  .)161( املتــوىف ســنة ســفيان بــن ســعيد الثــوري

ّأخربنــا حممــد بــن أمحــد بــن عبــد الــرمحن املعــدل بأصــبهان ، :  العطــار قطــيط حممــد بــن احلــسني
 حممـد بـن عمـر التميمـي احلـافظ ، حـدثنا احلـسن بـن علـي ابـن سـهل العـاقويل ، أبوبكرحدثنا 

بـن عمـر ، عـن سـفيان الثـوري ، حـدثنا عبيـداهللا حدثنا محدان بن املختار ، حدثنا حفص بـن 
ّعت النيب صلى اهللا عليه وسـلم يقـول مس: لي بن زيد عن أنس قال ع مـن كنـت مـواله فعلـي  :ّ

  .)1(» مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 

  هترجمت
وكان إماما من أئمة املسلمني ، وعلما مـن أعـالم الـدين ،  « : ـ الخطيب البغدادي 1

اإلتقــان واحلفــظ واملعرفــة ، والــضبط والــورع جممعــا علــى إمامتــه حبيــث يــستغىن عــن تزكيتــه ، مــع 
  .)2(» والزهد 

مث نقـل بعـض الكلمـات يف الثنـاء » اإلمام شيخ اإلسالم سيد احلفاظ « :  ـ الذهبي 2
مناقب هذا االمام يف جملـد البـن اجلـوزي ، وقـد اختـصرته وسـقت مجلـة حـسنة « : عليه فقال 

  .)3(» من ذلك يف تارخيي 

فظ فقيه ، عابد إمام حجة ، من رؤس الطبقة السابعة وكان ثقة حا « :ابن حجر  ـ 3
  .)4(» .  ..ّرمبا دلس

__________________  
  .377 / 7تاريخ بغداد ) 1(
  .152 / 9املصدر ) 2(
  .203 / 1تذكرة احلفاظ ) 3(
  .311 / 1تقريب التهذيب ) 4(
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) 22(  
  .)167(أو  )165( املتوىف سنة جعفر بن زياد الكوفي األحمر

أخربنـــا عـــن الـــشيخ الزاهـــد « : قـــال )  زيـــن الفـــىت ( أمحـــد بـــن حممـــد العاصـــمي يف روى
أخربنـا الـشيخ الزاهـد أبـو علـي اهلـروي :  قـال 2أمحد بـن املهـاجر بـن الوليـد عبداهللا ّجدي أبو 

بــن عــروة قــال حــدثنا يوســف بــن موســى القطــان عــن مالــك بــن إمساعيــل عبــداهللا األديــب عــن 
أخربنـا : يـاد وعـن مـسلم بـن سـامل قـاال األمحـر عـن يزيـد ابـن أيب زحدثنا جعفر بن زياد : قال 

ّأنشد كل امرئ : مسعت عليا كرم اهللا وجهه ينشد الناس يقول  :عبد الرمحن بن أيب ليلى قال 
ّمسلم مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم غدير خم يقول إال قام ، فقام اثنا عشر بـدريا  ّ ّ

ّلى اهللا عليـه وسـلم بيـد أخذ رسـول اهللا صـ :فقالوا   ألـست: أيهـا النـاس : علـي فرفعهـا مث قـال ّ
اللهم من كنت مواله فعلي مواله : قال . بلى يا رسول اهللا:  قالوا ؟أوىل باملؤمنني من أنفسهم

  .)1(» ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 

  هترجمت
.  النسائي عنه البـأسصدوق ، ونفى:  ثقة شيعي ، وقال أبو زرعة :ـ قال أبو داود  1

  .)2(كذا قال اخلزرجي 

. مـن الـسابعة ، مـات سـنة سـبع وسـتني. صـدوق يتـشيع « :ابن حجر العـسقالني ـ  2
  .)3(» د ت س 

__________________  
  .خمطوط ـ زين الفىت يف تفسري سورة هل أتى) 1(
  .53: خالصة تذهيب الكمال ) 2(
  .130 / 1تقريب التهذيب ) 3(
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  .)1(» صدوق شيعي «  : ـ الذهبي 3

)23(  
  . املتوىف يف أواسط القرن الثاينمسلم بن سالم النهدي أبو فروة الكوفي

ّعلـــم روايتـــه حلـــديث املناشـــدة بلفـــظ عبـــد الـــرمحن بـــن أيب ليلـــى ، مـــن الـــسند املتقـــدم يف 
  .)زين الفىت ( رواية جعفر بن زياد عن 

  هترجمت
، والنــسائي ، وابــن ماجــة كمــا يف هــو مــن رجــال البخــاري ، ومــسلم ، وأيب داود ـــ  1
  .)2( الكاشف

  .)3(» صدوق من السادسة « :  بعد أن قال ابن حجر العسقالنيوكذا قال  ـ 2

)24(  
روى حـديث نـزول  .)165( املتـوىف سـنة قيس بن الربيـع أبـو محمـد األسـدي الكـوفي

َ اْليـوم أكملت لكم دينكم وأتممت عل(: قوله تعاىل  َ ُ ُْ َ َ ْ ْ ََْ َُ ُ َْ ِ َ ْ َ ْ ًيكم نعمتي ورضيت لكـم اإلسـالم دينـا َ ِ َ ْ ِْْ ُ ُ َُ ُ ِ َ َ َ ِْ ِْ
، ) ما نزل من القرآن يف علـي (  يف واقعة يوم الغدير ، وقد أخرج حديثه أبو نعيم يف كتابه )

) شـواهد التنزيـل ( ، وأبـو القاسـم احلـسكاين يف ) كتـاب الواليـة ( وأبو سعيد السجـستاين يف 
  صاخلصائ( ، وأبو الفتح النطنزي يف 

__________________  
  .185 / 1الكاشف ) 1(
  .140 / 3الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ) 2(
  .245 / 2تقريب التهذيب ) 3(
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  .)العلوية 

  هترجمت
قيس بن الربيع احلافظ ، أبـو حممـد األسـدي ، الكـويف ، أحـد األعـالم « :  ـ الذهبي 1

كـان ثقـة ، وقـال يعقـوب بـن شـيبة :  وقال عفـان كان شعبة يثين عليه ،.  ..على ضعف فيه
  .)1(» .  ..ّهو عند مجيع أصحابنا صدوق ، وكتابه صاحل ، وهو ردي احلفظ: 

  .)2(» .  ..ّصدوق تغري ملا كرب « : ـ ابن حجر 2
وقـال :  يف طبقاته ، فذكر ثقته عن الثوري وشـعبة وعفـان وغـريهم ، قـال  ـ السيوطي3

  .)3(تقيمة ابن عدي عامة رواياته مس

)25(  
  .)167( املتوىف سنة حماد بن سلمة أبو سلمة البصري

بإســناده عــن عفــان ، عــن محــاد بــن ســلمة ، عــن علــي بــن زيــد ، ) املــسند ( أخــرج يف 
ّكنـا مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم « : عن عدي بن ثابت ، عن الرباء بـن عـازب قـال  ّ

ّ صلى اهللا عليه وسـلم جامعة ، وكسح لرسول اهللايف سفر ، فنزلنا بغدير خم ، فنودي الصالة  ّ
ألستم تعلمون أين أوىل بكـل مـؤمن مـن : حتت شجرة ، فصلى الظهر ، فأخذ بيد علي فقال 

اللهـم وال مـن وااله . من كنت مواله فعلي مـواله: بلى ، فأخذ بيد علي فقال :  قالوا ؟نفسه
  .وعاد من عاداه

  تت وأمسييا ابن أيب طالب ، أصبحهنيئا لك : فلقيه عمر بعد ذلك فقال 
__________________  

  .226 / 1تذكرة احلفاظ ) 1(
  .128 / 2تقريب التهذيب ) 2(
  .96: طبقات احلفاظ ) 3(
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  .)1(» موىل كل مؤمن ومؤمنة 

  هترجمت
مث نقـل ثقتـه عـن ابـن معـني ، وعـن » االمـام احلـافظ ، شـيخ اإلسـالم « :  ـ الـذهبي 1

إذا : ّاد بـن ســلمة يعـد مــن األبــدال ، وعـن أمحــد ابـن حنبــل قــال كــان محــ: شـهاب بــن معمـر 
مناقـب محـاد يطـول « : مث قـال . ّرأيت الرجـل ينـال مـن محـاد مـن سـلمة فامـه علـى اإلسـالم

  .)2(» شرحها 

 167تـويف سـنة . هو ثقة صدوق ، يغلـط ولـيس يف قـوة مالـك« : وفي الكاشف ـ  2
 «)3(.  

  .)4(» .  ..ثقة عابد« : ابن حجر  ـ 3
  .)5(بذكر كلمات الثناء عليه السيوطي وترمجه   ـ4

)26(  
  .)174( املتوىف سنة بن لهيعة أبو عبد الرحمن المصريعبداهللا 

بـن حممـد بـن عقيـل مسـع عبـداهللا وقال املطلب بن زياد ، عن « : قال احلافظ ابن كثري 
 ّاهللا صــلى اهللا عليــهكنــا باجلحفــة بغــدير خــم ، فخــرج علينــا رســول : يقــول عبــداهللا جــابر بــن 

  .من كنت مواله فعلي مواله :ّوسلم من خباء أو فسطاط ، فأخذ بيد علي فقال 
__________________  

  .281 / 4مسند أمحد بن حنبل ) 1(
  .202 / 1تذكرة احلفاظ ) 2(
  .251 / 1الكاشف ) 3(
  .197 / 1تقريب التهذيب ) 4(
  .87: طبقات احلفاظ ) 5(
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  .هذا حديث حسن: قال شيخنا الذهيب 
وقد رواه ابن هليعة ، عن بكر بن سوادة وغريه ، عـن أيب سـلمة ، عـن عبـد الـرمحن عـن 

  .)1(» جابر بنحوه 

  هترجمت
.  ..ّابن هليعة ، االمام الكبري قاضي الـديار املـصرية ، وعاملهـا وحمـدثها« :  ـ الذهبي 1

» .  ..؟ه وضــبطه وإتقانــهمــن كــان مثــل ابــن هليعــة مبــصر يف كثــرة حديثــ: قــال أمحــد بــن حنبــل 
)2(.  

صـدوق مـن الـسابعة ، خلـط بعـد احـرتاق كتبـه ، وروايـة  « :ـ ابن حجـر العـسقالني  2
مـات سـنة . ابن املبـارك وابـن وهـب عنـه أعـدل مـن غريمهـا ، ولـه يف مـسلم بعـض شـيء مقـرون

  .)3(» م د ت ق . أربع وسبعني ، وقد ناف على الثمانني

)27(  
أو  )175( املتـــوىف ســــنة اليـــشكري الواســــطي البـــزازداهللا عبـــأبـــو عوانـــة الوضـــاح بــــن 

)176(.  
أخربنــا أبــو : حــدثنا حيــىي بــن محــاد قــال : عــن أمحــد بــن املثــىن قــال « أخــرج النــسائي 

ملـا : عوانة ، عن سليمان ، عن حبيب بن أيب ثابت ، عن أيب الطفيـل عـن زيـد بـن أرقـم قـال 
ّرجع النيب صلى اهللا عليه وسلم من حجة الودا  أمر بـدوحات فقممـن ، مث ع ونزل غدير خم ،ّ

كتـاب : كـأين دعيـت فأجبـت ، وإين تـارك فـيكم الثقلـني ، أحـدمها األكـرب مـن اآلخـر : قال 
  اهللا وعرتيت أهل بييت ، فانظروا كيف ختلفوين

__________________  
  .213 / 5تاريخ ابن كثري ) 1(
  .237 / 1تذكرة احلفاظ ) 2(
  .444 / 1تقريب التهذيب ) 3(
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ّإن اهللا موالي وأنا ويل كل مـؤمن ، : مث قال . ّإما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوضفيهما ، ف
مـــن كنـــت وليــه فهـــذا وليــه ، اللهـــم وال مــن وااله وعـــاد مـــن :  فقــال 2مث إنــه أخـــذ بيــد علـــي 
ّمسعتـــه مـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فقـــال : عـــاداه ، فقلـــت لزيـــد  وإنـــه مـــا كـــان يف : ّ

  .)1(»  رآه بعينه ومسعه بأذنيه ّالدوحات أحد إال
عــن ســفيان ، عــن أيب عوانــة ، عــن املغــرية ، عــن أيب عبيــد ، عــن « ) : املــسند ( ويف 
نزلنـا مـع رسـول اهللا بـواد يقـال لـه وادي : قال زيد بن أرقم وأنـا أمسـع : قال عبداهللا ميمون أيب 

  .)2(» .  ..خم
 نصر أمحد بن سهل الفقيه البخـاري ، ثنـا صـاحل بـن وحدثنا أبو« ) : املستدرك ( ويف 

حممــد احلــافظ البغــدادي ، ثنــا خلــف بــن ســامل املخرمــي ، ثنــا حيــىي بــن محــاد ، ثنــا أبــو عوانــة ، 
  .)3(» .  ..عن سليمان األعمش ، عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب الطفيل عن زيد

  هترجمت
  .)4(» .  ..احلافظ أحد الثقات« :  ـ الذهبي 1
  .)5(» .  ..ثقة ثبت « :ابن حجر  ـ 2
» كـان صـحيح الكتـاب ، كثـري العجـم والـنقط ، ثبتـا : قـال عفـان « :  ـ الـسيوطي 3

)6(.  
  .)7( فنقل كلمات القوم يف حقه .الخطيبوترمجه   ـ4

__________________  
  .93: خصائص أمري املؤمنني ) 1(
  .372 / 4مسند أمحد بن حنبل ) 2(
  .109 / 3املستدرك ) 3(
  .236 / 1تذكرة احلفاظ ) 4(
  .331 / 2تقريب التهذيب ) 5(
  .100: طبقات احلفاظ ) 6(
  .460 / 13تاريخ بغداد ) 7(
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) 28(  
  .)183( املتوىف سنه نوح بن قيس أبو روح الحداني البصري

بـن العـالف عبيداهللا أخربنا أبو يعلى علي بن « : أخرج حديثه ابن املغازيل حيث قال 
بـن عبـداهللا أخربنـا  : عبد السالم بن عبد امللك بن حبيب البزار قال أخربنا:  قال البزار إذنا ،

حدثنا حممد بن بكر بن عبد الرزاق ، حدثنا أبو حامت مغـرية بـن حممـد : حممد بن عثمان قال 
حــدثين مــسلم بــن إبــراهيم ، حـــدثنا نــوح بــن قــيس احلــداين ، حــدثنا الوليــد بـــن : املهلــيب قــال 

  :الت يد بن أرقم قصاحل عن امرأة ز
ّأقبل نيب اهللا من مكة يف حجة الوداع ، حىت نـزل صـلى اهللا عليـه وسـلم بغـدير اجلحفـة  ّ ّ

الـــصالة جامعـــة  :ّبـــني مكـــة واملدينـــة فـــأمر بـــدوحات ، فقـــم مـــا حتـــتهن مـــن شـــوك ، مث نـــادى 
ّفخرجنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف يوم شديد احلر ، وإن منا ملن يضع ردا ّ ءه على ّ

ّوبعضه على قدميه من شدة الرمضاء ، حىت انتهينـا إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم رأسه  ّ
احلمد هللا حنمده ونستعينه ، ونؤمن به ونتوكل عليـه  :فصلى بنا الظهر ، مث انصرف إلينا فقال 

 مـضل ّ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، الذي ال هادي ملن أضـل ، وال
ّى ، وأشهد أن ال إله إال اهللا ، وأن حممدا عبده ورسولهملن هد   : ـ أما بعد ّ

ّأيها الناس فإنه مل يكـن لنـيب مـن العمـر إال نـصف مـن عمـر مـن قبلـه ، وإن عيـسى بـن  ّ
ّمرمي لبث يف قومه أربعني سنة ، وإين قد أسرعت يف العشرين ، أال وإين يوشك أن أفـارقكم ، 

 فقـام مـن كـل ناحيـة مـن ؟ فمـا ذا أنـتم قـائلون؟ّ ، فهل بلغـتكمأنتم مسئولونأال وإين مسئول و
ّورسـوله ، قـد بلغـت رسـالته ، وجاهـدت يف سـبيله ، عبداهللا نشهد أنك : القوم جميب يقولون 

  .وصدعت بأمره وعبدته حىت أتاك اليقني ، جزاك اهللا عنا خري ما جزى نبيا عن أمته
  هّ ال شريك له ، وأن حممدا عبدّإال اهللاألستم تشهدون أن ال إله : فقال 
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فـــإين  :بلـــى قـــال :  قـــالوا ؟رســـوله ، وأن اجلنـــة حـــق وأن النـــار حـــق ، وتؤمنـــون بالكتـــاب كلـــهو
ّأشــهد أن قــد صــدقتكم وصــدقتموين ، أال وإين فــرطكم وإنكــم تبعــي توشــكون أن تــردوا علــي 

عيــل علينــا مــا فأ: ل احلــوض ، فأســألكم حــني تلقــوين عــن ثقلــي كيــف خلفتمــوين فيهمــا ، قــا
ـــثقالن ، حـــىت قـــام رجـــل مـــن املهـــاجرين وقـــال  بـــأيب وأمـــي أنـــت يـــا نـــيب اهللا مـــا : نـــدري مـــا ال

  ؟الثقالن
ّقـــال صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  األكـــرب منهمـــا كتـــاب اهللا تعـــاىل ، ســـبب طـــرف بيـــد اهللا : ّ

اب  وأجـواألصغر منهما عرتيت ، مـن اسـتقبل قبلـيت. ّوطرف بأيديكم ، فتمسكوا به وال تضلوا
ّدعــويت ، فــال تقتلــوهم وال تقهــروهم وال تقــصروا عــنهم ، فــإين قــد ســألت هلــم اللطيــف اخلبــري 

ّفأعطاين ، ناصرمها يل ناصر ، وخاذهلما يل خاذل ، ووليهما يل ويل ، وعدومها يل عدو ّ.  
ّأال وإــا مل لــك أمــة قــبلكم حــىت تتــدين بأهوائهــا ، وتظــاهر علــى نبوــا ، وتقتــل مــن 

  .القسطقام ب
من كنت مواله فهذا مواله ومـن كنـت : مث أخذ بيد علي بن أيب طالب فرفعها مث قال 
  .)1(» هذا آخر اخلطبة  .قاهلا ثالثا. ّوليه فهذا وليه ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

  هترجمت
  .)2( » 183مات سنة . ّحسن احلديث ، وقد وثق« :  ـ الذهبي 1

  .)3( ونقل ثقته عن بعض األئمة األعالم الخزرجيوترجم له صفي الدين  ـ 2
__________________  

  .18 ـ 16املناقب البن املغازيل ) 1(
  .211 / 3الكاشف ) 2(
  .347: خالصة تذهيب الكمال ) 3(
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) 29(  
قــال احلــافظ  .)185( املتــوىف ســنة المطلــب بــن زيــاد بــن أبــي زهيــر الكــوفي أبــو طالــب

اليا املشايخ ، منهم الشريف اخلطيب أبو متـام علـي بـن ذلك عأخربين ب« : الكنجي الشافعي 
أيب الفخار بن أيب منصور اهلامشي بكرخ بغداد ، وأبو طالب عبـد اللطيـف بـن حممـد بـن علـي 
بــن محــزة القبيطــي بنهــر معلــى ، وابــراهيم بــن عثمــان بــن يوســف بــن أيــوب الكاشــغري ، قــالوا 

وقـال . ّ سـليمان املعـروف بنـسيب ابـن البطـيقي بـنأخربنا أبو الفتح حممد بن عبد البا: مجيعا 
الكاشــغري أيــضا أخربنــا أبــو احلــسن علــي بــن أيب القاســم الطوســي املعــروف بــابن تــاج القــراء ، 

مالــك بــن أمحــد بــن علــي البانياســي ، أخربنــا أبــو احلــسن أمحــد بــن عبــداهللا أخربنــا أبــو : قــاال 
اهلــامشي ، حــدثنا أبــو ســـعيد صمد حممــد بــن موســى بــن الـــصلت ، حــدثنا ابــراهيم بــن عبــد الـــ

  :بن حممد ابن عقيل ، قال عبداهللا األشج ، حدثنا مطلب بن زياد ، عن 
يف بيتـه ، وعلـي بـن احلـسني وحممـد بـن احلنفيـة وأبـو جعفـر عبداهللا كنت عند جابر بن 

ّباهللا إال ما حدثتين ما رأيـت ومـا مسعـت مـن رسـول اهللا : ، فدخل رجل من أهل العراق فقال  ّ
ّكنــا باجلحفـــة بغــدير خـــم ، ومث نــاس كثــري مـــن جهينــة ومزينـــة : فقــال . ّ اهللا عليــه وســـلمىّصــل

وغفـار ، فخـرج علينـا رسـول اهللا مـن خبـاء فـسطاط ، فأشـار بيـده ثالثـا ، فأخـذ بيـد علـي بـن 
  .)1(» من كنت مواله فعلي مواله : أيب طالب وقال 

__________________  
  .61: كفاية الطالب ) 1(
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: قــال شـيخنا الــذهيب « : وقـال  ي وابـن كثــري الدمـشق)1(يخ اإلسـالم احلمــويين شـورواه 
  . وقد أسقط ابن كثري شطرا من لفظ احلديث)2(» هذا حديث حسن 

  هترجمت
  .)3(» أمحد وابن معني ووثقاه : وعنه « :  ـ الذهبي 1

ص بـخ . مـات سـنة مخـس ومثـانني: رمبا وهم ، من الثامنـة . صدوق « :ابن حجر ـ  2
  .)4(» ق 

)30(  
« : أخـرج احلـاكم  )186( املتـوىف سـنة ّحسان بن ابراهيم العنزي الكرمـاني أبـو هاشـم

أنبـأ حممــد بــن أيــوب ، ثنــا األزرق : عـن أيب بكــر بــن إســحاق ودعلـج بــن أمحــد الــسجزي قــاال 
بـن علـي ، ثنـا حــسان بـن ابـراهيم الكرمـاين ، ثنــا حممـد بـن سـلمة ابــن كهيـل ، عـن أبيـه ، عــن 

ّنــزل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بــني مكــة واملدينــة ، عنــد  :الطفيــل ، عــن زيــد يقــول أيب  ّ
ّمسرات مخس دوحات عظام ، فكنس النـاس مـا حتـت الـسمرات ، مث راح رسـول اهللا صـلى اهللا 
ّعليــه وســلم عــشية فــصلى ، مث قــام خطيبــا ، فحمــد اهللا وأثــىن عليــه ، وذكــر ووعــظ ، فقــال مــا  ّ ّ

ّأيهــا النــاس إين تــارك فــيكم أمــرين ، لــن تــضلوا إن اتبعتمومهــا ،  :ول ، مث قــال شــاء اهللا أن يقــ
 ثـــالث ؟تعلمــون أين أوىل بـــاملؤمنني مــن أنفــسهمأ: مث قــال . هللا وأهــل بيـــيت عــرتيتومهــا كتــاب ا

ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . نعم: قالوا  .مرات   يمن كنت مواله فعل: ّ
__________________  

  .63 ـ 62 / 1رائد السمطني ف) 1(
  .213 / 5تاريخ ابن كثري ) 2(
  .150 / 3الكاشف ) 3(
  .254 / 1تقريب التهذيب ) 4(
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  .)1(» مواله 

  هترجمت
  .)2(ّوثقه أمحد وأبو زرعة وابن معني وابن عدي كما يف اخلالصة وهامشها  ـ 1

  .)3(» ثقة .  ..خ م د« :  ـ الذهبي 2

  .)4(» . .. صدوق خيطئ « :ابن حجر  ـ 3

)31(  
أخــرج النــسائي  )192( املتــوىف ســنة المــروزي الــسينانيعبــداهللا الفــضل بــن موســى أبــو 

أخربنـا الفـضل بـن موسـى ، عـن األعمـش ، : أخربنا احلسني بن حريث املروزي قـال « : قال 
أنـشد بــاهللا : ّعـن أيب إسـحاق ، عـن سـعيد بـن وهـب قـال قـال علـي كـرم اهللا وجهـه يف الرحبـة 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يـوم غـدير خـم يقـول ع من مس ّإن اهللا ورسـوله ويل املـؤمنني ، : ّ
:  قـال ؟ومن كنت وليه فهذا وليه ، اللهم وال من وااله ، وعاد مـن عـاداه ، وانـصر مـن نـصره

: وقال عمرو ذي مر . قام عندي ستة: قام إىل جنيب ستة ، وقال زيد بن يثيع : فقال سعيد 
  .)5(» به وأبغض من أبغضه ن أحّأحب م

  هترجمت
  .)6( كما يف اخلالصة ابن معين وابو حاتمّوثقه  ـ 1

__________________  
  .109 / 3املستدرك ) 1(
  .64: خالصة التذهيب ) 2(
  .215 / 1الكاشف ) 3(
  .161 / 1تقريب التهذيب ) 4(
  .103: خصائص أمري املؤمنني ) 5(
  .263: خالصة التذهيب ) 6(
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  .)1(» ثبت  « :ال الذهبي  ـ وق2

  .)2(» ورمبا أغرب . ثقة ثبت « :وقال ابن حجر  ـ 3

)32(  
ابــن أخــت محيـــد « وهــو  )193( املتــوىف ســـنة اســماعيل بــن عليــة أبـــو بــشر األســدي

: أخربنـا يوسـف بـن خليـل الدمـشقي حبلـب قـال « : أخرج احلافظ الكنجي قـائال  .»الطويل 
 حيدرة احلـسيين الكـويف ببغـداد ، وأخربنـا أبـو الغنـائم حممـد د بنأخربنا الشريف أبو املعمر حمم

بـــن علـــي بـــن ميمـــون النرســـي بالكوفـــة ، أخربنـــا أبـــو املثـــىن دارم ابـــن حممـــد بـــن زيـــد النهـــشلي ، 
حدثنا أبو حكيم حممد بن إبراهيم بن السري التميمي ، حدثنا أبو العباس أمحد بـن حممـد بـن 

لوليد بن محاد ، أخربنا أيب ، أخربنا حيـىي بـن يعلـى ، عـن بن اسعيد اهلمداين ، حدثنا ابراهيم ا
حـرب بــن صـبيح ، عــن ابــن اخـت محيــد الطويـل ، عــن ابــن جـدعان ، عــن سـعيد بــن املــسيب 

  :قال 
ســل : قــال  .ّإين أريــد أن أســألك عــن شــيء وإين أتقيــك: قلــت لــسعد بــن أيب وقــاص 

ّـعما بـدا لـك فإمنـا أنـا عمك ّ صـلى اهللا عليـه وسـلم فـيكم يـوم اهللامقـام رسـول : قلـت : قـال . ّ ّ
مـن كنـت : نعم ، قام فينـا بـالظهرية ، فأخـذ بيـد علـي بـن أيب طالـب فقـال : قال . غدير خم

:  وعمـــر أبـــوبكرفقـــال : قـــال  .مـــواله فعلـــي مـــواله ، اللهـــم وال مـــن وااله ، وعـــاد مـــن عـــاداه
  .)3(» ّأمسيت يا ابن أيب طالب موىل كل مؤمن ومؤمنة 

  هترجمت
ّإمساعيــل بــن عليــة ، احلــافظ الثبــت العالمــة ، أبــو بــشر امساعيــل بــن « : بي  ـ الــذه1 ّ

  . ..موالهم البصري ، أحد األعالم. ابراهيم بن مقسم األسدي
__________________  

  .384 / 2الكاشف ) 1(
  .111 / 2: تقريب التهذيب ) 2(
  .62: كفاية الطالب ) 3(
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ّما أحد إال وقد أخطأ إال: قال أبو داود  كـان : وقـال ابـن معـني .  ابن علية وبشر بن املفضلّ
ّابـن عليـة سـيد احملـدثني :مسعـت شـعبة يقـول : ابن علية ثقة ورعا تقيا ، وقال يونس بن بكري  ّ 

.. . «)1(.  
وكـان إمساعيـل يكـىن أبـا بـشر ، وكـان ثقـة ثبتـا يف احلـديث « : ـ الخطيب البغـدادي  2

  .)2(» حجة 

  .)3(» ثقة حافظ « : ابن حجر  ـ 3

  .)4(فأورد كلمات الثناء عليه السيوطي وترمجة  ـ 4

)33(  
أخرج النسائي قال  .)194( املتوىف سنة محمد بن ابراهيم أبو عمرو السلمي البصري

: قـال عبـداهللا أخربنا قتيبة بن سـعيد ، عـن ابـن أيب عـدي ، عـن عـوف ، عـن ميمـون أيب « : 
: ّ عليـــه وســـلم فحمــد اهللا وأثـــىن عليـــه ، مث قـــال اهللاّقـــام رســـول اهللا صــلى : قــال زيـــد بـــن أرقــم 

بلـى نـشهد ألنـت أوىل بكـل مـؤمن مـن  : قـالوا ؟ألستم تعلمون أين أوىل بكل مؤمن مـن نفـسه
  .)5(» فإين من كنت مواله فهذا مواله وأخذ بيد علي : قال . نفسه

  هترجمت
  ّوثقه أبو حامت.  ..حممد بن أيب عدي احلافظ الثقة« :  ـ الذهبي 1

__________________  
  .322 / 1تذكرة احلفاظ ) 1(
  .229 / 6تاريخ بغداد ) 2(
  .65 / 1تقريب التهذيب ) 3(
  .133: طبقات احلفاظ ) 4(
  .95: خصائص أمري املؤمنني ) 5(
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  .)1(» .  ..الرازي وغريه
  .)2(» ثقة  « : ـ وفي الكاشف 2

  .)3(» ثقة  « :ابن حجر العسقالني  ـ 3

)34(  
« : أخـرج ابـن كثـري  .)195( املتـوىف سـنة م أبو معاوية التميمي الـضريرمحمد بن خاز

قال احلسن بن عرفة العبدي ، ثنا حممـد بـن خـازم أبـو معاويـة الـضرير ، عـن موسـى بـن مـسلم 
قـدم معاويـة يف بعـض : الشيباين ، عن عبد الـرمحن بـن سـابط ، عـن سـعد بـن أيب وقـاص قـال 

لـــه ثـــالث خـــصال لـــئن يل : فقـــال ســـعد  .كروا عليـــاص فـــذّحجاتـــه ، فأتـــاه ســـعد بـــن أيب وقـــا
ّواحدة منهن أحب إيل من الـدنيا ومـا فيهـا ، مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول  ّ ّ ّ ّ :

  .)4(» مل خيرجوه وإسناده حسن ) : قال ابن كثري . ( احلديث .من كنت مواله فعلي مواله

  هترجمت
ن حنبــل وحيــىي بــن معــني وأبــو خيثمــة أمحــد بــ: روى عنــه  « : ـ الخطيــب البغــدادي 1

  .)5(ّمث أورد كلمات القوم فيه ووثقه » .  ..زهري بن حرب

  .)6(» .  ..ّأبو معاوية احلافظ الثبت حمدث الكوفة« :  ـ الذهبي 2
__________________  

  .324 / 1تذكرة احلفاظ ) 1(
  .16 / 3الكاشف ) 2(
  .141 / 2تقريب التهذيب ) 3(
  .341 / 7ري تاريخ ابن كث) 4(
  .242 / 5تاريخ بغداد ) 5(
  .294 / 1تذكرة احلفاظ ) 6(
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  .)1(» .  ..ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش « : ـ ابن حجر 3
  .)2(» ّوثقه ابن معني والعجلي والنسائي والدار قطين  « : ـ السيوطي 4

)35(  
ل ابراهيم اق .)195(املتوىف سنة محمد بن فضيل بن غزوان أبو عبد الرحمن الكوفي 

كمـــا يف شـــرح ـــج ( بـــن احلـــسني بـــن علـــي الكـــسائي املعـــروف بـــابن ديزيـــل يف كتـــاب صـــفني 
) كتـاب ابـن ديزيـل يف وقعـة صـفني جملـد كبـري  : 71 / 11وقال ابن كثري يف تارخيه . البالغة

حـدثنا احلـسن بـن احلكـم النخعـي ،  :حدثنا ابن فـضيل قـال : حدثنا حيىي بن سليمان قال : 
. ّ إذ قــدم عليــه قــوم متلثمــون7كنــت جالــسا عنــد علــي  :ن احلــارث النخعــي قــال بــعــن ربــاح 

بلـــى ولكنـــا مسعنـــا :  قـــالوا ؟ولـــستم قومـــا عربـــاأ:  فقـــال هلـــم .الـــسالم عليـــك يـــا موالنـــا: فقـــالوا 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يوم غدير خم    .».  ..من كنت مواله فعلي مواله: ّ

  هترجمت
وكـــان مـــن علمـــاء هـــذا .  .. بـــن فـــضيل بـــن غـــزوان احملـــدث احلـــافظحممـــد « :الـــذهبي 

 كـان متواليـا فقـط: قلـت . حسن احلـديث شـيعي: ّالشأن ، وثقه حيىي بن معني ، وقال أمحد 
.. . «)3(.  

  .)4(» ثقة شيعي  « : ـ وفي الكاشف 2

  .)5(» .  ..صدوق عارف رمي بالتشيع « :ابن حجر  ـ 3
__________________  

  .157 / 2ب التهذيب تقري) 1(
  .122: طبقات احلفاظ ) 2(
  .315 / 1تذكرة احلفاظ ) 3(
  .89 / 3الكاشف ) 4(
  .200 / 2تقريب التهذيب ) 5(
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) 36(  
  .)198( املتوىف سنة سفيان بن عيينة
حدثنا أمحد بن جعفـر بـن سـلم ، حـدثنا العبـاس بـن علـي النـسائي « : أخرج أبو نعيم 

 ، ثنا حسني األشـقر ، ثنـا ابـن عيينـة ، عـن عمـرو بـن دينـار خلف، حدثنا حممد بن علي بن 
ّ، عن طاوس ، عن بريدة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  » من كنت مواله فعلي مـواله  :ّ

)1(.  

  هترجمت
ّســفيان بــن عيينــة بــن ميمــون ، العالمــة احلــافظ ، شــيخ اإلســالم أبــو « :  ـ الــذهبي 1

وكــان إمامــا حجــة حافظــا ، واســع العلــم كبــري القــدر ، . .. ّحممــد اهلــاليل الكــويف حمــدث احلــرم
  .)2(» .  ..اتفقت األئمة على االحتجاج بابن عيينة حلفظه وأمانته

  .)3( » 198مات يف رجب سنة . ثقة ثبت حافظ إمام « :ـ الذهبي أيضا  2

ّثقـة حـافظ فقيـه ، إمـام حجـة ، إال أنـه تغـري حفظـه بـآخره ، وكـان  « :ابـن حجـر  ـ 3 ّ
 ّا دلس لكن عن الثقات ، من رؤس الطبقـة الثامنـة ، وكـان أثبـت النـاس يف عمـرو بـن دينـاررمب
.. . «)4(.  

__________________  
  .23 / 4حلية األولياء ) 1(
  .262 / 1تذكرة احلفاظ ) 2(
  .379 / 1الكاشف ) 3(
  .312 / 1تقريب التهذيب ) 4(
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  .)1(» .  ..أحد أئمة اإلسالم « : ـ السيوطي 4

)37(  
عن حيىي بـن آدم عـن حـنش بـن « ) : املسند ( أخرج يف  .حنش بن الحارث بن لقيط

جاء رهط إىل علي بالرحبـة : احلارث بن لقيط النخعي األشجعي ، عن رباح بن احلارث قال 
مسعنـــا :  قـــالوا ؟وكيـــف أكـــون مـــوالكم وأنـــتم عـــرب: الـــسالم عليـــك يـــا موالنـــا ، قـــال : فقـــالوا 

قـال ربـاح . من كنت مواله فعلـي مـواله :ّعليه وسلم يقول يوم غدير خم  ّرسول اهللا صلى اهللا
» نفر من األنصار فيهم أبو أيوب األنصاري : قالوا  ؟فلما مضوا تبعتهم فسألت من هؤالء: 

)2(.  
  .)3(وأخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد 

  هترجمت
  .)4(» ال بأس به ، من السادسة ، بخ  « :ـ ابن حجر العسقالني  1

وأبو أمحـد الـزبريي عبداهللا أبو أسامة ووكيع وشريك بن : وعنه  « :ابن حجر أيضا ـ  2
: قلــت . صــاحل احلــديث مــا بــه بــأس: وقــال أبــو حــامت . كــان ثقــة ، وعــدة: وأبــو نعــيم وقــال 

 البـزار أبـوبكركـان ثقـة قليـل احلـديث ، وقـال : وذكره ابن حبان يف الثقات ، وقـال ابـن سـعد 
  .)5(» ه بأس ، وقال العجلي ثقة ليس ب: يف مسنده 

__________________  
  .113: طبقات احلفاظ ) 1(
  .419 / 5مسند أمحد ) 2(
  .103 / 9جممع الزوائد ) 3(
  .205 / 1تقريب التهذيب ) 4(
  .3 / 57ذيب التهذيب ) 5(
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) 38(  
 روى احلـــافظ ابـــن كثـــري ، عـــن كتـــاب .يأبـــو محمـــد موســـى بـــن يعقـــوب الزمعـــي المـــدن

ر البــن جريـــر الطــربي ، عــن أيب اجلـــوزاء أمحــد بــن عثمـــان ، عــن حممــد بـــن خالــد ، عـــن لغــديا
عثمــة ، عــن موســى بــن يعقــوب الزمعــي وهــو صــدوق ، عــن مهــاجر بــن مــسمار ، عــن عائــشة 

ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وسـلم يقــول: بنـت ســعد عــن ســعد قـال  يــوم اجلحفــة وأخــذ  ّ
: فرفـع يـد علـي ، فقـال . صـدقت: ين ولـيكم ، قـالوا اس إأيهـا النـ: بيد علي فخطب مث قـال 

ّهــذا وليي واملــؤدي عــين ، وإن اهللا وايل مــن وااله وهــذا حــديث حــسن : قــال شــيخنا الــذهيب  .ّــ
  .)1(» غريب 

  هترجمت
ــ  1 هــو : يف التهــذيب ، فنقــل ثقتــه عــن ابــن معــني ، وعــن أيب داود ابــن حجــر ترمجــه ـ

هولـون ، وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات ، وعـن ابـن صاحل ، روى عنه ابن مهـدي ولـه مـشايخ جم
  .)2(وقال ابن القطان ثقة . ال بأس به عندي وال برواياته: عدي 

  .)3(» صدوق سيء احلفظ « : تقريبه ويف ـ  2

  .)4(صاحل : فذكر ثقته عن ابن معني ، وعن أيب داود الخزرجي وترمجه  ـ 3
__________________  

  .212 / 5تاريخ ابن كثري ) 1(
  .10 / 378ذيب التهذيب ) 2(
  .289 / 2تقريب التهذيب ) 3(
  .71 / 3خالصة تذهيب الكمال ) 4(
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) 39(  
حـدثنا «  :أخـرج حديثـه احلـافظ اخلطيـب حيـث قـال  .العالء بن سالم العطار الكـوفي

بــن ســعيد الكنــدي أبــو ســعيد األشــج ، عبــداهللا أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد الــضبعي ، حــدثنا 
 :ّء بن سامل العطار ، عن يزيد بن أيب زياد ، عـن عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى ، قـال العالحدثنا 

ّمسعــت عليــا بالرحبــة ينــشد النــاس مــن مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول  مــن كنــت : ّ
  ؟مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

ّ صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول ول اهللافقــام اثنــا عــشر بــدريا فــشهدوا أــم مسعــوا رســ مــن : ّ
  .)1(» كنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله ، وعاد من عاداه 

  هترجمت
» ّـالعـالء بـن سـامل العبـدي الكـويف العطار ، مقبـول ، مـن التاسـعة  « : ـ ابـن حجـر 1

)2(.  

  .)3(» العالء بن سامل العطار الكويف ، شيخ أليب سعيد األشج  « :الخزرجي  ـ 2
__________________  

  .236 / 14تاريخ بغداد ) 1(
  .92 / 2تقريب التهذيب ) 2(
  .311 / 2خالصة تذهيب الكمال ) 3(
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) 40(  
 أخرج احلاكم عـن أيب بكـر ابـن إسـحاق .ياألزرق بن علي بن مسلم أبو الجهم الكوف

ّنــا حــسان بــن ثنــا حممــد بــن أيــوب ، ثنــا األزرق بــن علــي ، ث: ودعلــج بــن أمحــد الــسجزي قــاال 
  . احلديث كما تقدم)1(» .  ..ابراهيم الكرماين

  هترجمت
  .)2( كما يف اخلالصة ّ ـ وثقه ابن حبان1

احلـسن بـن حممـد بـن الـصباح الزعفـراين ، وأبـو يعلـى ، : وعنـه  « :ابن حجر وقال  ـ 2
  .بن أمحد ، وأبو زرعة ، وعلي بن اجلنيد ، وغريهمعبداهللا وابن أيب عاصم ، و

وروى عنــه أيــضا صــاحل ابــن حممــد : قلــت . يغــرب: بــن حبــان يف الثقــات وقــال ذكــره ا
  .)3(» امللقب جزرة ، وأخرج له احلاكم يف املستدرك 

  .)4(» صدوق ، يغرب ، من احلادية عشرة ، خد  « :تقريبه وقال يف   ـ3

)41(  
ابـــن أخربنـــا حممـــد بـــن حيـــىي « أخـــرج النـــسائي قـــال  .هـــاني بـــن أيـــوب الحنفـــي الكـــوفي

  ىبن موسعبداهللا حدثنا : النيسابوري وأمحد بن عثمان بن حكيم قاال بداهللا ع
__________________  

  .109 / 3املستدرك على الصحيحني ) 1(
  .21: خالصة تذهيب الكمال ) 2(
  .1 / 200ذيب التهذيب ) 3(
  .51 / 1تقريب التهذيب ) 4(
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 وهـو 2مـرية بـن سـعد أنـه مسـع عليـا  حـدثنا ع:أخربنا هاين بن أيوب ، عن طلحة قال : قال 
ّمــن مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول : ينــشد النــاس يف الرحبــة  مــن كنــت مــواله : ّ

  .)1(» فقام ستة نفر فشهدوا . فعلي مواله

  هترجمت
  .)2(يف الثقات ابن حبان ذكره  ـ 1

  .)3(» ثقة « : الذهبي وقال  ـ 2

  .)4(» س . دسةمقبول من السا« : ابن حجر وقال ـ  3

  .)5(» ثقة « : ن كثير وقال اب ـ 4

)42(  
  .فضيل بن مرزوق األغر الرقاشي الرواسي الكوفي أبو عبد الرحمن

أخربنـــا الـــشيخ عمـــاد الـــدين عبـــد احلـــافظ ابـــن « : روى شـــيخ اإلســـالم احلمـــويين قـــال 
يب مد ابـــن أأخـــربك القاضـــي حممـــد بـــن عبـــد الـــص: بـــدران بـــن شـــبل بقـــراءيت عليـــه ، قلـــت لـــه 

: حممد بن الفضل الفراوي إجـازة قـال عبداهللا أنبأنا أبو : ّالفضل احلرستاين إجازة فأقر به قال 
:  أمحـد بـن احلـسن القاضـي قـال أبوبكر أمحد بن احلسني البيهقي احلافظ ، أنبأنا أبوبكرأنبأنا 

: قـال ن أيب غـرزة حـدثنا أمحـد بـن حـازم ابـ :أنبأنا أبو جعفر حممـد بـن علـي بـن دحـيم ، قـال 
حـــدثنا فـــضيل بـــن مـــرزوق ، عـــن أيب إســـحاق ، عـــن ســـعيد بـــن ذي : أنبأنـــا أبـــو غـــسان قـــال 

  :ّحدان وعمرو ذي مر قاال 
__________________  

  .95: خصائص أمري املؤمنني ) 1(
  .الثقات البن حبان) 2(
  .217 / 3الكاشف ) 3(
  .314 / 2تقريب التهذيب ) 4(
  .211 / 5تاريخ ابن كثري ) 5(
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 6مـن مسـع رسـول اهللا ــ  6ّــ وال أنـشد إال أصـحاب رسـول اهللا أنـشد اهللا : 7لي قال ع
فقــام اثنــا عــشر رجــال ، ســتة مــن قبــل ســعيد ، وســتة مــن قبــل عمــرو ، :  قــال ؟يــوم غــدير خــم

اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه ، وانــصر مــن :  يقــول 6فــشهدوا أــم مسعــوا رســول اهللا 
  .)1(» غض من أبغضه ّن أحبه ، وأبّنصره ، وأحب م

  هترجمت
كــان مــن أئمــة : ّوثقــه الثــوري ، وابــن عيينــة ، وابــن معــني ، وقــال اهليــثم بــن مجيــل ـــ  1

  .)2( تهذيب التهذيب: أنظر . اهلدى زهدا وفضال ، وقد أخرج حديثه مسلم يف صحيحه
  .)3(» ثقة  « :الذهبي وقال  ـ 2

)43(  
ــشيباني أبــو عيــسى ال ّكــوفي الطحــان المعــروف بموســى موســى بــن مــسلم الحزامــي ال

ثنــا حممــد بــن خــازم أبــو معاويــة : قــال احلــسن بــن عرفــة العبــدي « : أخــرج ابــن كثــري  .الــصغير
  .)4(احلديث كما تقدم يف أيب معاوية » .  ..الضرير ، عن موسى بن مسلم الشيباين

  هترجمت
  موسى بن مسلم الطحان الصغري ، عن ابراهيم: دق « :  ـ الذهبي 1
__________________  

  .68 / 1فرائد السمطني ) 1(
  .2 / 299ذيب التهذيب ) 2(
  .386 / 2الكاشف ) 3(
  .340 / 7تاريخ ابن كثري ) 4(
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  .)1(» مات ساجدا . ثقة. أبو معاوية والقطان: وعنه . وعكرمة
  .)2(» د ص ق . ال بأس به ، من السابعة ، مات وهو ساجد « : ـ ابن حجر 2
  .)3(» بن منري ، وثقه ابن معني عبداهللا شريك و: وعنه  « : ـ الخزرجي 3

)44(  
أخــرج ابــن كثــري عــن كتــاب الغــدير  .يعقــوب بــن جعفــر بــن أبــي كثيــر األنــصاري المــدني

البن جرير الطربي ، عن أيب اجلوزاء أمحد بن عثمان ، عن حممد بن خالد ، عـن عثمـة ، عـن 
ديث يعقـوب بـن جعفـر بـن أيب كثـري ، مث رواه ابـن جريـر مـن حـ.  ..موسى بن يعقوب الزمعي

ّ وقف حىت حلقه من بعده ، وأمر برد مـن كـان 7ّعن مهاجر بن مسمار ، فذكر احلديث وأنه 
  .)4(» .  ..تقدم فخطبهم

  هترجمت
يعقــوب بــن جعفــر بــن أيب كثــري األنــصاري املــدين ، مقبــول ، مــن  « :ـــ ابــن حجــر  1

  .)5(» ص . التاسعة

 يعقــوب بــن جعفــر بــن أيب كثــري األنــصاري ، مــوالهم «:  أيــضا ابــن حجــروقــال  ـــ 2
  .)6(» املدين ، روى عن موسى بن يعقوب الزمعي ، وعنه حممد بن حيىي بن أيب عمر 

  .)7(الخزرجي وكذا قال   ـ3
__________________  

  .189 / 3الكاشف ) 1(
  .288 / 2تقريب التهذيب ) 2(
  .392: خالصة تذهيب الكمال ) 3(
  .212 / 5كثري تاريخ ابن ) 4(
  .375 / 2تقريب التهذيب ) 5(
  .11 / 382ذيب التهذيب ) 6(
  .181 / 3خالصة التذهيب ) 7(
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) 45(  
  .أبو حمزة سعد بن عبيدة السلمي الكوفي

حدثنا األعمش عـن سـعد بـن : أخرج أمحد بن حنبل يف مناقبه عن احلافظ الوكيع قال 
ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بيــه قــال قــال رســول عبيــدة ، عــن ابــن بريــدة عــن أ مــن كنــت مــواله  :ّ

  .)1(» فعلي مواله 

  هترجمت
  .)2(وثقه النسائي كما يف اخلالصة  ـ 1
  .)3(» ثقة « : وقال الذهيب  ـ 2
. ثقـة مـن الثالثــة ، مـات يف واليـة عمـر بـن هبـرية علـى العــراق« : وقـال ابـن حجـر ــ  3

  .)4(» ع 
__________________  

  .112ورقم احلديث . طوطخم ـ فضائل علي) 1(
  .115: خالصة تذهيب الكمال ) 2(
  .353 / 1الكاشف ) 3(
  .288 / 1تقريب التهذيب ) 4(
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  ثالقرن الثال

)46(  
أنبأنــا «  :أخــرج اخلطيــب قــال  .)202( املتــوىف ســنة ضــمرة بــن ربيعــة القرشــي المــدني

بـو نـصر حبـشون بـن علـي بـن عمـر احلـافظ حـدثنا أبن علي بن حممد بن بـشران أنبأنـا عبداهللا 
موسى بن أيوب اخلالل ، حدثنا علي بن سعيد الرملـي حـدثنا ضـمرة بـن ربيعـة القرشـي ، عـن 

مـن صـام يـوم  :ابن شـوذب ، عـن مطـر الـوراق ، عـن شـهر بـن حوشـب ، عـن أيب هريـرة قـال 
ا أخــذ النــيب مثــان عــشرة مــن ذي احلجــة كتــب لــه صــيام ســتني شــهرا ، وهــو يــوم غــدير خــم  ، مل

ـ ّـ
بلـــى يـــا :  قـــالوا ؟ّ ويل املـــؤمننيألـــست: ّ عليـــه وســـلم بيـــد علـــي بـــن أيب طالـــب فقـــال ّصـــلى اهللا
بـخ بـخ لـك يـا ابـن : فقـال عمـر بـن اخلطـاب . من كنـت مـواله فعلـي مـواله: قال . رسول اهللا

ْ اْليـوم أكملت لكم دينكم (أيب طالب ، أصبحت موالي وموىل كل مسلم ، فأنزل اهللا  ْ َُ ُ َْ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ( « 
)1(.  

  همتترج
  صاحل من الثقات ، مل يكن بالشام رجل يشبههه: قال أمحد « :  ـ الذهبي 1

__________________  
  .290 / 8تاريخ بغداد ) 1(
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كــان أفقههــم يف زمانــه ، مــات يف رمــضان ســنة : وقــال ابــن يــونس . ّهــو أحــب ايل مــن بقيــة
202 « )1(.  

  .)2(» بخ ع . 202ة صدوق يهم قليال ، من التاسعة ، مات سن « :ابن حجر  ـ 2
  .)3( ثقة عن أمحد والنسائي وابن معني وابن سعد الخزرجيوذكر   ـ3

)47(  
أخـرج النـسائي  )203( املتـوىف سـنة الكـوفيعبـداهللا مصعب بن المقدام الخثعمـي أبـو 

: ب ابـن املقـدام قـال حـدثنا مـصع: البغـدادي احلبـال قـال عبـداهللا أخربين هـارون بـن « : قال 
  .خليفة عن أيب الطفيلحدثنا فطر بن 

 أيب الطفيــل عــامر حــدثنا حممــد بــن ســليمان ، حــدثنا فطــر عــن: أخربنــا أبــو داود قــال و
  :بن واثلة قال 

ّأنشد باهللا كل امرئ مسلم مسع رسول اهللا صلى : مجع علي الناس يف الرحبة فقال هلم  ّ
 مــن أنفــسهم ، وهــو ألــستم تعلمــون أين أوىل بــاملؤمنني : ّاهللا عليــه وســلم يقــول يــوم غــدير خــم

مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن : قائم ، مث أخذ بيد علـي فقـال 
  ؟عاداه

فخرجت ويف نفسي منـه شـيء ، فلقيـت زيـد بـن أرقـم وأخربتـه فقـال : قال أبو الطفيل 
  .)4(»  واللفظ أليب داود .ّ عليه وسلمّ أنا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا!!تشك: 

__________________  
  .38 / 2الكاشف ) 1(
  .374 / 1تقريب التهذيب ) 2(
  .150: خالصة تذهيب الكمال ) 3(
  .15: اخلصائص للنسائي ) 4(
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  هترجمت
بـن عبداهللا قد وصفه بالثقة حيىي بن معني وغريه من األئمة ، أخربين « :  ـ الخطيب 1

الـشافعي ، حـدثنا جعفـر بـن حممـد األزهـر بن ابـراهيم عبداهللا حيىي السكري ، أخربنا حممد بن 
أخربنــا اجلــوهري ، أخربنــا . مــصعب بــن املقــدام ثقــة: قــال أبــو زكريــا : حــدثنا ابــن الغــاليب قــال 

بـــن عبـــداهللا حـــدثنا ابـــراهيم بـــن : حممـــد بـــن العبـــاس ، حـــدثنا حممـــد بـــن القاســـم الكـــوكيب قـــال 
مـا أرى بــه : املقـدام فقــال عـن مــصعب بـن  ـ وأنــا شـاهد ـ ســئل حيـىي بـن معــني: اجلنيـد قـال 

أخربنـا العتيقـي ، أخربنـا حممـد بـن عــدي البـصري يف كتابـه ، حـدثنا أبـو عبيـد حممـد بــن . بأسـا
أخربنـا الربقـاين . ال بـأس بـه: سئل أبو داود عن مصعب بن املقـدام فقـال : علي اآلجري قال 

  .)1(» مصعب بن املقدام ثقة : مسعت أبا احلسن الدار قطين يقول : قال 
وقال . ال بأس به: وقال أبو داود . عن ابن معني ، ثقة« : ّ ما ملخصه  ـ ابن حجر2

ّكــويف متعبــد ، وقــال ابــن : وقــال العجلــي . صــاحل ، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات: أبــو حــامت 
  .)2(» صاحل ، وقال ابن قانع كويف صاحل : قال حيىي بن معني : شاهني يف الثقات 

)48(  
( أخـرج أمحـد يف  .)203( املتـوىف سـنة  حسين الخراساني الكوفيزيد بن الحباب أبو

  نعن أمحد بن عمر الوكيعي ، ثنا زيد بن احلباب ، ثنا الوليد ب) املسند 
__________________  

  .112 ـ 111 / 13تاريخ بغداد ) 1(
  .10 / 165ذيب التهذيب ) 2(
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دخلــت علــى عبــد : العبــسي قــال بــن نــزار العبــسي ، حــدثين مســاك بــن عبيــد بــن الوليــد عقبــة 
أنـشد اهللا رجـال مسـع رسـول اهللا :  يف الرحبـة قـال 2الرمحن بن أيب ليلى فحدثين أنه شهد عليا 

ّصلى اهللا عليه وسلم وشهد يوم غدير خم إال قام ، وال يقوم إال من قد رآه ، فقام اثنـا عـشر  ّ ّ ّ
للهــم وال مــن وااله ، وعــاد مــن ا: قــد رأينــاه ومسعنــاه ، حيــث أخــذ بيــده يقــول : وا رجــال فقــال

ّعـــاداه ، وانـــصر مـــن نـــصره ، واخـــذل مـــن خذلـــه ، فقـــام إال ثالثـــة مل يقومـــوا ، فـــدعا علـــيهم 
  .)1(» فأصابتهم دعوته 

  هترجمت
بـن وهـب ، ويزيـد بـن هـارون ، وأمحـد ابـن حنبـل عبداهللا : روى عنه « :  ـ الخطيب 1

سن بـن عرفـة ، وعبـاس الـدوري ، وزيـد بـن  بـن أيب شـيبة ، وحيـىي بـن احلمـاين ، واحلـأبوبكر، و
مث » .  ..ّامساعيل الصائغ ، وأبو حيىي حممد بن سعيد العطار وغريهم وقـدم بغـداد وحـدث ـا

مل يكـن : كان صـدوقا ، وعـن أيب زكريـا : ذكر ثقته عن حيىي بن معني والعجلي ، وعن أمحد 
  .)2(به بأس 

ّاحلسني العكلـي الكـويف الزاهـد ، احملـدث زيد بن احلباب احلافظ ، أبو « :  ـ الذهبي 2
ّاجلوال الرحال ،   .)3(» .  ..وثقه ابن املديين وغريه.  ..ّ

)49(  
عــن « ) املــسند ( أخــرج يف  .)206( املتــوىف ســنة شــبابة بــن ســوار الفــزاري المــدايني

حـدثين أبـو مـرمي ورجـل مـن جلـساء : يم بـن حكـيم قـال حجاج الشاعر ، عن شبابة ، عن نع
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يو :ن علي علي ، ع   مّ

__________________  
  .119 / 1مسند أمحد بن حنبل ) 1(
  .442 / 8تاريخ بغداد ) 2(
  .350 / 1تذكرة احلفاظ ) 3(
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  .)1(» من كنت مواله فعلي مواله : غدير خم 

  هترجمت
عـن : مث ذكر ثقته » .  ..أمحد بن حنبل وحيىي بن معني: روى عنه « :  ـ الخطيب 1

  .)2(ابن معني وابن خراش والساجي والعجلي وغريهم 
  .)3(» صدوق « وقال يف الكاشف .  يف تذكرة احلفاظالذهبيوذكره   ـ2

  .)4(» .  ..ثقة حافظ رمي باإلرجاء « :ابن حجر  ـ 3

)50(  
 أخرج ابن كثري عن كتاب الغدير البـن جريـر الطـربي .يمحمد بن خالد الحنفي البصر

 ، عــن موســى بــن )5(، عــن أيب اجلــوزاء أمحــد بــن عثمــان ، عــن حممــد بــن خالــد ، عــن عثمــة 
  . احلديث كما تقدم)6(» .  ..يعقوب الزمعي وهو صدوق

  هترجمت
  .عن مالك وعدة. حممد بن خالد بن عثمة البصري ـ ع« :  ـ الذهبي 1

  .)7(» صدوق . بندار والكدميي: وعنه 

  ويقال ـ لد بن عثمة مبثلثة ساكنة قبلها فتحةحممد بن خا « :ابن حجر  ـ 2
__________________  

  .152 / 1مسند أمحد بن حنبل ) 1(
  .290 / 9تاريخ بغداد ) 2(
  .3 / 2الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة . 361 / 1تذكرة احلفاظ ) 3(
  .345 / 1تقريب التهذيب ) 4(
جـده ، وكـذا عنونـه ابـن حجـر يف » عثمـة « ة البـصري ، وظـاهره كـون حممد بن خالد بن عثمـ: يف الكاشف ) 5(

  .»وعثمة أمه « : لكن يف ذيبه » ّويقال إا أمه « : التقريب مث قال 
  .212 / 5تاريخ ابن كثري ) 6(
  .38 / 3الكاشف ) 7(
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  .)1(» م . صدوق خيطئ ، من العاشرة. احلنفي البصري ـ ّأا أمه
 الثقــات ، وقـال أبــو حـامت صـاحل احلــديث ونفـى أبــو زرعـة عنــه وذكـره ابــن حبـان يف ــ 3

  .)2(.  ..البأس

)51(  
ـــرحمن ـــد ال ـــو عب ـــن تمـــيم الكـــوفي أب أخـــرج  )213(أو  )206( املتـــوىف ســـنة خلـــف ب

حــدثنا  : خلــف بــن متــيم قــال حــدثنا: أخربنــا علــي بــن حممــد بــن علــي قــال « : النــسائي قــال 
شـهدت عليـا بالرحبـة ينـشد أصـحاب : ر قـال إسرائيل ، حدثنا أبو إسحاق عـن عمـرو ذي مـ

ّأيكــم مسـع رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم يقــول يـوم غــدير خـم مــا قـال: حممـد  ّ فقــام أنــاس . ّ
ّفــشهدوا أــم مسعــوا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول   مــواله ، مــن كنــت مــواله فعلــي: ّ
ّاللهم وال مـن وااله ، وعـاد مـن عـاداه ، وأحـب مـن أحبـه ،  وأبغـض مـن أبغـضه ، وانـصر مـن ّ

  .)3(» نصره 

  هترجمت
.  ..خلف بن متيم ، اإلمـام احلـافظ الزاهـد ، أبـو عبـد الـرمحن التميمـي« :  ـ الذهبي 1

ثقــة صــاحل : ّثقــة صــدوق أحــد النــساك ااهــدين ، وقــال أبــو حــامت : قــال يعقــوب بــن شــيبة 
آالف حـديث ، وقـال ابـن احلديث ، وروى عنه يوسف بـن مـسلم أنـه مسـع مـن الثـوري عـشرة 

ّ ، وكــان مــن العبــاد اخلــشنرمحــه اهللا تعــاىل 206مــات ســنة : حبــان  ســنة : وقــال ابــن ســعد . ّ
  .)4(» ثالث عشرة 

__________________  
  .157 / 2تقريب التهذيب ) 1(
  .143 / 9أنظر ذيب التهذيب ) 2(
  .103: خصائص أمري املؤمنني ) 3(
  .379 / 1تذكرة احلفاظ ) 4(
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  .)1(» س ق . 206صدوق عابد ، من التاسعة ، مات سنة  « :ـ ابن حجر  2

)52(  
أخـرج  .)208( املتـوىف سـنة الحـسين بـن الحـسن األشـقر الفـزاري الكـوفيعبداهللا أبو 

 العبــاس بــن علــي النــسائي ، حــدثنا أمحــد بــن جعفــر بــن ســلم ، حــدثنا« : احلــافظ أبــو نعــيم 
األشـقر ، ثنـا ابـن عيينـة ، عـن عمـرو بـن دينـار ، حدثنا حممد بن علي بن خلف ، ثنا حسني 

ّعن طاوس ، عن بريدة عن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال  » مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله  :ّ
)2(.  

  هترجمت
  .)3( يف الثقات ابن حبانذكره   ـ1
ّ يف تلخيص املستدرك وحكم بصحة حديثه ، كمـا ذهـب إليـه احلـاكم  الذهبيوثقه ـ 2

  .)4(يف مستدركه 
  .)5(» ّصدوق ، يهم ويغلو يف التشيع  « :ابن حجر وقال   ـ3

واه ، « ّولعل ما وصفه به ابـن حجـر هـو الـسبب يف قـول الـذهيب يف الكاشـف : قلت 
  .»فيه نظر : قال البخاري 

__________________  
  .225 / 1تقريب التهذيب ) 1(
  .23 / 4حلية األولياء ) 2(
  .الثقات) 3(
  .130 / 3 الصحيحني املستدرك على) 4(
  .175 / 1تقريب التهذيب ) 5(
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) 53(  
عـن احلـسن «  :روى الدواليب  .)211( املتوىف سنة الحسن بن عطية القرشي الكوفي

مة بـن كهيـل ، عـن أنبـأ حيـىي بـن سـل: حـدثنا احلـسن بـن عطيـة قـال : بن علي بـن عفـان قـال 
نـشد النـاس  :قـال ) رين أيب قدامـة وكـذا والـصحيح عـن حبـة العـ( ّحبة العـرين ، عـن أيب قالبـة 

علي يف الرحبة ، فقام بضعة عشر رجال فـيهم رجـل عليـه جبـة عليهـا أزار حـضرمية ، فـشهدوا 
ّأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال    .)1(» من كنت مواله فعلي مواله  :ّ

  هترجمت
: وعنـه . يلعـن محـزة وإسـرائ. احلسن بن عطية بـن جنـيح القرشـي البـزاز« :  ـ الذهبي 1

  .)2(» صدوق ، والبخاري يف تارخيه : أبو زرعة وأبو حامت وقال 
» ت  .صــدوق مــن التاســعة ، مــات ســنة إحــدى عــشرة أو حنوهــا « : ـ ابــن حجــر 2

)3(.  

)54(  
أو  )212( املتــوىف ســـنة بــن يزيـــد العــدوي أبـــو عبــد الـــرحمن المقــري القـــصيرعبــداهللا 

  ;مد بن أمحد أخربين شيخي حم« : قال العاصمي  .)213(
__________________  

  .88 / 2الكىن واألمساء ) 1(
  .223 / 1الكاشف ) 2(
  .168 / 1تقريب التهذيب ) 3(
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عبـداهللا حدثنا أبو جعفر حممد بن إبراهيم بن حممد ابـن : أخربنا أبو أمحد اهلمداين قال : قال 
حــدثنا : قـال . قـائينحـدثنا أبــو قـريش حممـد بــن مجعـة بـن خلــف ال: بـن جبلـة القهــستاين قـال 

حــدثنا محــاد بــن ســلمة ، : حــدثنا أيب قــال : بــن يزيــد املقــرئ فقــال عبــداهللا أبــو حيــىي حممــد بــن 
ملـا قـال رسـول : ّعن علي بن زيد بن جدعان ، عن عدي بن ثابت عن الرباء بـن عـازب قـال 

ّاهللا صلى اهللا عليه وسـلم  أبـا احلـسن هنيئـا لـك يـا : قـال عمـر . مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله: ّ
  .)1(» أصبحت موىل كل مسلم 

  هترجمت
  .)2( يف الثقات ابن حبانذكره  ـ 1
ثقــة ، حديثــه عــن الثقــات : ّوثقــه النــسائي وابــن ســعد وابــن قــانع ، وقــال اخلليلــي  ـ 2

  .)3( تهذيب التهذيبحيتج به ويتفرد بأحاديث ، جاء ذلك يف 
بعني سـنة ، مـن التاسـعة ، مـات ثقة فاضـل ، قـرأ القـرآن نيفـا وسـ « :التقريب ويف  ـ 3

  .)4(» سنة ثالث عشرة وقد قارب املائة ، وهو من كبار شيوخ البخاري ع 
  .)5(» .  ..ثقة.  ..املقري احلافظ مبكة.  .. «:الكاشف ويف  ـ 4
وعـىن ـذا الـشأن .  ..املقرئ االمـام احملـدث شـيخ اإلسـالم « :تذكرة الحفاظ ويف  ـ 5

  .)6(» .  ..وثقه النسائي وغريه.  ..الكتب كلهاّوعمر دهرا ، وحديثه يف 
__________________  

  .خمطوط ـ زين الفىت يف تفسري سورة هل أتى) 1(
  الثقات) 2(
  .6 / 84ذيب التهذيب ) 3(
  .462 / 1تقريب التهذيب ) 4(
  .144 / 2الكاشف ) 5(
  .367 / 1تذكرة احلفاظ ) 6(



  نفحات األزهار................................................................................ 280

) 55(  
  .)212( املتوىف سنة ي الكوفيبن موسى العبسعبيداهللا أبو محمد 

النيـسابوري وأمحـد ابـن عثمـان عبـداهللا أخربنا حممد بـن حيـىي بـن « : روى النسائي قال 
:  عــن طلحــة قــال أخربنــا هــانئ بــن أيــوب: بــن موســى قــال عبيــداهللا حــدثنا : بــن حكــيم قــاال 

ول اهللا مــن مســع رســ:  وهــو ينــشد النــاس يف الرحبــة 2إنــه مســع عليــا  :حــدثنا عمــرية بــن ســعد 
ّصلى اهللا عليه وسلم يقول    .)1(»  فقام ستة نفر فشهدوا ؟من كنت مواله فعلي مواله: ّ

بن موسى ، عـن فطـر بـن عبيداهللا وأخرج ابن جرير الطربي عن أمحد بن منصور ، عن 
ّخليفة ، عن أيب إسحاق ، عـن سـعيد بـن وهـب وزيـد بـن يثيـع وعمـرو ذي مـر أن عليـا أنـشد 

  .ر احلديثوذك. الناس بالكوفة
  .)2(ابن كثري يف تارخيه : حكاه عن ابن جرير 

  هترجمت
بـــن موســـى احلـــافظ الثبـــت ، أبـــو حممـــد العبـــسي ، مـــوالهم عبيـــداهللا « :  ـ الـــذهبي 1

روى عنـه البخـاري مث روى هـو وبـاقي .  ..الكويف ، املقرئ ، العابد ، مـن كبـار علمـاء الـشيعة
وثقــه حيــىي بــن معـــني ، . وخالئــق . ..أمحــدّاجلماعــة يف كتــبهم عــن رجــل عنــه ، وحــدث عنــه 

  .)3(» .  ..ثقة صدوق: وقال أبو حامت 
__________________  

  .95: خصائص أمري املؤمنني ) 1(
  .210 / 5تاريخ ابن كثري ) 2(
  .353 / 1تذكرة احلفاظ ) 3(
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ــ الــذهبي أيــضا  2 بــن موســى أبــو حممــد العبــسي احلــافظ ، أحــد األعــالم عبيــداهللا  « :ـ
  .)1( » 213مات يف ذي القعدة سنة . ثقة.  ..شيعه وبدعتهعلى ت

 وقــــد ذكــــر ثقتــــه عــــن مجاعــــة يف ــــذيب .)2(» ّثقــــة كــــان يتــــشيع  « :ـــــ ابــــن حجــــر  3
  .)3(التهذيب 

)56(  
  .)213( املتوىف سنة أبو الحسن علي بن قادم الخزاعي الكوفي

د اهلمـداين عـن عن شيخه ابن اجلالب ، عن أيب أمحـ) زين الفىت ( أخرج العاصمي يف 
حممـــد الـــصفار ، عـــن أمحـــد بـــن مهـــران ، عـــن علـــي بـــن قـــادم عـــن فطـــر ، عـــن أيب عبـــداهللا أيب 

 امـــرئ مـــسلم مســـع ّأنـــشد اهللا كـــل:  النـــاس يف الرحبـــة مث قـــال هلـــم 2مجـــع علـــي : الطفيـــل قـــال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يوم غدير خم ما مسع ملا قام ، فقام ثالثون من النا

ّ ّ س ، ّ
نعـم :  قـالوا ؟تعلمـون أين أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهمأ: وا حني أخـذه بيـده فقـال للنـاس فشهد

  .عاد من عاداهمن كنت مواله فهذا مواله ، اللهم وال من وااله و :قال . يا رسول اهللا
ّإين مسعـت : ّفخرجـت وكـأن يف نفـسي شـيئا ، فلقيـت زيـد بـن أرقـم ، فقلـت لـه : قال 

ّ قد مسعت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول !؟فما تنكر:  وكذا ، قال  يقول كذا2عليا  ّ
  .)4(له ذلك 

  .كما يعلم روايته من كفاية الطالب أيضا
__________________  

  .234 / 2الكاشف ) 1(
  .539 / 1تقريب التهذيب ) 2(
  .7 / 53ذيب التهذيب ) 3(
  .خمطوط ـ زين الفىت يف تفسري سورة هل أتى) 4(
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  هترجمت
  .)1( يف الثقات ابن حبانذكره  ـ 1
ّ حمله الصدق:أبو حاتم  كويف صاحل وقال :ابن قانع  ، وقال ابن خلفونوثقه  ـ 2 ّ..  .

)2(.  
  .)3(» ّصدوق يتشيع  « :ابن حجر وقال  ـ 3

)57(  
 املتـــوىف ســـنة المعـــروف ببومـــةعبـــداهللا محمـــد بـــن ســـليمان بـــن أبـــي داود الحرانـــي أبـــو 

)213(.  
حـدثنا حممـد بـن سـليمان ، حـدثنا فطـر : أخربنا أبو داود قـال « : لنسائي قال أخرج ا

  .)4(احلديث كما تقدم سابقا » .  ..مجع علي الناس: ، عن أيب الطفيل عامر بن واثلة قال 

  هترجمت
  .)5( يف الثقات ابن حبانذكره   ـ1
  .)6( » 213مات سنة . ثقة« :  ـ الذهبي 2

__________________  
  .459 / 8لثقات ا) 1(
  .7 / 347ذيب التهذيب ) 2(
  .42 / 2تقريب التهذيب ) 3(
  .100: خصائص أمري املؤمنني ) 4(
  .69 / 9الثقات ) 5(
  .44 / 3الكاشف ) 6(
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  .)1(» ق . صدوق ، من التاسعة ، مات سنة ثالث عشرة « : ـ ابن حجر 3
  .)2( تهذيب التهذيبوترجم له بالتفصيل يف   ـ4

)58(  
أخـــرج  .)213( املتـــوىف ســـنة بـــن داود أبـــو عبـــد الـــرحمن المعـــروف بـــالخريبي عبـــداهللا

بـن داود عبـداهللا حـدثنا : حـدثنا نـصر بـن علـي قـال : أخربنا زكريـا بـن حيـىي قـال « : النسائي 
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : عــن عبــد الواحــد بــن أميــن ، عــن أبيــه أن ســعدا قــال  ّ: 

  .)3(» ه من كنت مواله فعلي موال

  هترجمت
.  ..بـن داود اخلـرييب ، االمـام أبـو عبـد الـرمحن اهلمـداين الكـويفعبداهللا « :  ـ الذهبي 1

  .)4( » 213ثقة حجة صاحل ، تويف سنة 
  .)5(يف ذيب التهذيب فأورد كلمات أعالم القوم يف توثيقه ابن حجر وترجم له  ـ 2
، مـات سـنة ثـالث عـشرة ، ولـه سـبع ثقـة عابـد ، مـن التاسـعة « : تقريبه وقال يف  ـ 3

  .)6( » 4خ . ومثانون سنة ، أمسك عن الرواية قبل موته ، فلذلك مل يسمع منه البخاري
__________________  

  .166 / 2تقريب التهذيب ) 1(
  .9 / 199ذيب التهذيب ) 2(
  .95: خصائص أمري املؤمنني ) 3(
  .83 / 2الكاشف ) 4(
  .5 / 200ذيب التهذيب ) 5(
  .412 / 1تقريب التهذيب ) 6(
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) 59(  
فقـد وقـع يف  )215( املتـوىف سـنة أبو عبد الـرحمن علـي بـن الحـسن بـن دينـار العبـدي

  .)2( وابن حجر العسقالين )1(طريق حديث الغدير ، يف رواية ابن األثري اجلزري 

  هترجمت
 أعلـم يف ال: وهذا الرجل من مشايخ البخاري ، وأمحد بـن حنبـل وغريمهـا ، قـال أمحـد 

مــن قــدم علينــا مــن خراســان أفــضل منــه ، ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات ، وترمجــه ابــن حجــر يف 
 وذكره الذهيب يف تـذكرة )4(» ثقة حافظ « :  ، وقال ابن حجر يف تقريبه ))3ذيب التهذيب 

ابنه حممـد وأمحـد ابـن حنبـل والبخـاري ، : عنه « :  وقال السيوطي .)6( والكاشف )5(احلفاظ 
  .)7( » 215ات سنة م

)60(  
  :أخرج النسائي  )215( املتوىف سنة يحيى بن حماد الشيباني المصري

__________________  
  .307 / 3أسد الغابة ) 1(
  .80 / 4االصابة ) 2(
  .7 / 297ذيب التهذيب ) 3(
  .34 / 2تقريب التهذيب ) 4(
  .370 / 1تذكرة احلفاظ ) 5(
  .281 / 2الكاشف ) 6(
  .158:  احلفاظ طبقات) 7(



 285 .......................................................................ملحق سند حديث الغدير 

عوانة ، عن سليمان قال  :حدثنا حيىي بن محاد قال أخربنا ابو : أخربنا أمحد بن املثىن قال « 
ّقال ملا رجع رسول اهللا صلى  : ثابت عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقم حدثنا حبيب بن أيب:  ّ

مـن كنـت وليـه :  فقـال 2أخـذ بيـد علـي .  ..ّاهللا عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم
ّمسعتــه مــن رســول اهللا صــلى : فهــذا وليــه ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه ، فقلــت لزيــد 

  .)1(» ّ ما كان يف الدوحات أحد إال رآه بعينه ومسعه بأذنيه واهللا:  فقال ؟ّاهللا عليه وسلم
، حــدثنا أبـو احلــسني حممــد بــن أمحـد بــن متــيم احلنظلــي ببغــداد « : وأخـرج احلــاكم قــال 

 حممـد بـن أمحـد أبوبكروحدثين . ثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد الرقاشي ، ثنا حيىي بن محاد
بـن أمحـد بـن حنبـل ، حـدثين أيب ، ثنـا عبـداهللا ثنـا :  أمحـد بـن جعفـر البـزار قـاال أبوبكربالويه و

وثنـــا أبــــو نـــصر أمحــــد بـــن ســــهل الفقيـــه ببخــــارى ، ثنـــا صــــاحل بـــن حممــــد احلــــافظ . حيـــىي محــــاد
ثنـــا أبـــو عوانـــة عـــن ســـليمان . غـــدادي ، ثنـــا خلـــف بـــن ســـامل املخرمـــي ، ثنـــا حيـــىي بـــن محـــادالب

ملــا رجــع : ثنــا حبيــب بــن أيب ثابــت عــن أيب الطفيــل ، عــن زيــد بــن أرقــم قــال : األعمــش قــال 
ّ

  .)2(» احلديث .  ..رسول اهللا
 بـن ميمـون ثنا حيىي بن محاد ، ثنا أبو عوانة ، ثنا أبو بلج ، ثنا عمرو« : أخرج أمحد و

ّيـا ابـن عبـاس ، إمـا أن تقـوم : إين جلالس إىل ابـن عبـاس ، إذ أتـاه تـسعة رهـط ، فقـالوا : قال 
وهــو يومئــذ :  ـ قــال بــل أقــوم معكــم: فقــال ابــن عبــاس . نــا عــن هــؤالءّمعنــا وإمــا أن ختلــو ب

بـه فجـاء يـنفض ثو: قـال . ّفابتـدءوا فتحـدثوا فـال نـدري مـا قـالوا: صحيح قبل أن يعمى ـ قـال 
ّ وقعــوا يف رجــل لــه عــشر ، وقعــوا يف رجــل قــال لــه النــيب صــلى اهللا عليــه !!أف وتــف: ويقــول 
: قال فاستـشرف هلـا مـن استـشرف قـال . ّبدا حيب اهللا ورسولهّألبعثن رجال ال خيزيه أ: ّوسلم 

فجـاء وهـو :  قـال !؟ومـا كـان أحـدكم يطحـن: قـال . هـو يف الرحـل يطحـن:  قـالوا ؟أين علي
  :د يبصر قال أرمد ال يكا

__________________  
  .93: اخلصائص ) 1(
  .109 / 3املستدرك ) 2(
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  .أعطاها إياه ، فجاء بصفية بنت حييّفنفث يف عينيه ، مث هز الراية ثالثا ف
ال يـذهب  :مث بعث فالنا بسورة التوبـة ، فبعـث عليـا خلفـه ، فأخـذها منـه قـال : قال 

  .ّا إال رجل مين وأنا منه
. فـأبوا.  قال وعلـي معـه جـالس؟أيكم يواليين يف الدنيا واآلخرة: ل لبين عمه وقا: قال 
  .أنت وليي يف الدنيا واآلخرة: ة فقال أنا أواليك يف الدنيا واآلخر: فقال علي 
  .وكان أول من أسلم من الناس بعد خدجية: قال 
ّوأخــذ رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ثوبــه فوضــعه علــى علــي وفاطمــة: قــال   وحــسن ّ

ً إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل اْلبـيت ويطهركم تطهيرا (: وحسني فقال  ِ ْ َ ْ ََُ ََ ُ َ ُ ُِ ْ َْ ْ َ  ُ ُ ْ َُ َ ِ ِْ ُ ِ ِ(.  
ّوشرى علي نفـسه ، لـبس ثـوب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مث نـام مكانـه ، قـال : قال  ّ

ّوكان املشركون يرمون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاء   أبـوبكرو:  وعلي نائم قـال كرأبوبّ
اهللا عليـه ّإن نـيب اهللا صـلى : فقـال لـه علـي : يـا نـيب اهللا قـال : حيسب أنه نيب اهللا ، قال فقال 

:  فــدخل معــه الغــار ، قــال أبــوبكرفــانطلق  :ّوســلم قــد انطلــق حنــو بئــر ميمــون فأدركــه ، قــال 
ّد لـف رأســه يف الثــوب ال وجعـل علــي يرمـى باحلجــارة كمـا كــان يرمــى نـيب اهللا ، وهــو يتـضور قــ

إنك للئيم ، كان صاحبك نراميه فـال يتـضور : خيرجه حىت أصبح ، مث كشف عن رأسه فقالوا 
  أنت تتضور وقد استنكرنا ذلك، و

 قـال فقـال لــه ؟أخـرج معــك: وخـرج بالنـاس يف غــزوة تبـوك ، قـال فقــال لـه علـي : قـال 
ّ مين مبنزلة هارون مـن موسـى إال أنـك فبكى علي ، فقال له أما ترضى أن تكون. ال: نيب اهللا 

  .ّلست بنيب ، إنه ال ينبغي أن أذهب إال وأنت خليفيت
  .أنت وليي يف كل مؤمن بعدي: هللا وقال له رسول ا: قال 
فيـــدخل املـــسجد جنبـــا وهـــو : ّســـدوا أبـــواب املـــسجد غـــري بـــاب علـــي ، فقـــال  : وقـــال

  .طريقه ليس له طريق غريه
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  .)1(» .  .. فان مواله عليمن كنت مواله: وقال : قال 

   :هترجمت
  .)2( يف الثقات ابن حبانذكره  ـ 1
حيىي بن محاد الشيباين موالهم خـنت أيب عوانـة : خ م ت س ق  « :الذهبي وقال  ـ 2

. ثقــة متألــه. البخــاري والــدارمي والكــدميي: وعنــه . وروايتــه ، ولــه عــن عكرمــه بــن عمــار وشــعبة
  .)3( » 215تويف سنة 
  .)4(.  .. حيث ذكر توثيقات األعالم إياهابن حجر وترمجه ـ 3
  .)5(» ثقة عابد  « :تقريبه وقال يف  ـ 4

)61(  
أخــرج  )217( املتــوىف ســنه حجــاج بــن منهــال الــسلمي أبــو محمــد األنمــاطي البــصري

 حممـد أبـوبكرأخربنا أبـو القاسـم يعقـوب بـن امحـد الـسري ، أخربنـا « : الثعليب يف تفسريه قال 
الكجـــي ، حـــدثنا حجـــاج بـــن عبـــداهللا بـــن حممـــد ، حـــدثنا أبـــو مـــسلم ابـــراهيم بـــن عبـــداهللا بـــن 

 : زيد ، عـن عـدي بـن ثابـت ، عـن الـرباء بـن عـازب قـال منهال ، حدثنا محاد ، عن علي بن
ملا نزلنا مع رسول اهللا يف حجـة الـوداع ، كنـا بغـدير خـم فنـادى 

ّ
إن الـصالة جامعـة ، وكـسح : 

:  قــالوا ؟ أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهمألــست :علــي ، فقــال للنــيب حتــت شــجرتني ، فأخــذ بيــد 
  مالله. قال هذا موىل من أنا مواله. بلى

__________________  
  .331 / 1مسند أمحد ) 1(
  .257 / 9الثقات ) 2(
  .253 / 3الكاشف ) 3(
  .11 / 199ذيب التهذيب ) 4(
  .346 / 2تقريب التهذيب ) 5(
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هنيئــــا لــــك يــــا ابــــن أيب طالــــب : فلقيــــه عمــــر فقــــال :  قــــال وال مــــن وااله وعــــاد مــــن عــــاداه ،
  .)1(» أصبحت موىل كل مؤمن ومؤمنة 

  :ترجمته 
: عنـه  . ..ّحجاج بن منهال احلافظ احلجة أبـو حممـد البـصر األمنـاطي« :  ـ الذهبي 1

ثقـة فاضـل ، : قـال أبـو حـامت . وخلـق.  ..البخاري وأمحد بن الفرات وعبد والـدارمي والـذهلي
ّثقة رجل صاحل ، وكان مسسارا يأخـذ مـن كـل دينـار حبـة ، وقـال خلـف : محد العجلي وقال أ

  .)2(» .  ..217مات يف شوال سنة : قال البخاري . ّكان صاحب سنة يظهرها: كردوس 
  .)3( » 217تويف سنة . ّكان ثقة ورعا ذا سنة وفضل« وقال  ـ 2
  .)4( يف ذيب التهذيب ابن حجروترمجه  ـ 3
  .)5(» ثقة فاضل  « :تقريبه يف وقال  ـ 4

)62(  
 الواحـدي يف أسـباب أخـرج .)219( املتوىف سنة علي بن عياش أبو الحسن الحمصي

النـزول ، عــن أيب سـعيد حممــد بــن علـي الــصفار ، عــن احلـسن بــن أمحــد املخلـدي ، عــن حممــد 
 علـي بن محدون بن خالد ، عن حممد بن ابراهيم احللواين عن احلـسن بـن محـاد سـجادة ، عـن

  نبن عياش ، عن األعمش وأيب اجلحاف ع
__________________  

  .خمطوط ـ تفسري الثعليب) 1(
  .403 / 1تذكرة احلفاظ ) 2(
  .208 / 1الكاشف ) 3(
  .2 / 206ذيب التهذيب ) 4(
  .154 / 1تقريب التهذيب ) 5(
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 2يب طالـب نزلت هذه اآلية يف غدير خم يف علي بـن أ: عطية ، عن أيب سعيد اخلدري قال 
 «)1(.  

  :ترجمته 
االمـــام القـــدوة ، أبـــو احلـــسن األهلـــاين . علـــي بـــن عيـــاش ، احلـــافظ« :  ـ الـــذهبي 1

أمحــــد والبخــــاري وأبــــو إســــحاق اجلوزجــــاين وابــــراهيم بــــن اهليــــثم : عنــــه .  ..احلمــــصي البكــــاء
كنـــت أفيـــد : ّوثقـــه النـــسائي والنـــاس ، وقـــال أبـــو حـــامت . والـــذهلي وحممـــد بـــن عـــوف وآخـــرون

  .)2(» .  ..اس عنهالن
 219 ومـات سـنة 143ّخ والذهلي والناس ، وثقوه ، ولد سـنة : عنه « : وقال ـ  2

 «)3(.  
  .)4(كلمات القوم يف حقه يف ذيب التهذيب ابن حجر وذكر  ـ 3
  .)5(» ثقة ثبت « : وقال  ـ 4
  .أمحد وابن معني والبخاري وخلق: وعنه « : وقال السيوطي وذكره  ـ 5

  .)6( » 218مات سنة 

)63(  
  )219( املتوىف سنة مالك بن اسماعيل بن درهم أبو غسان النهدي الكوفي

__________________  
  . يف آية التبليغ150: أسباب النزول ) 1(
  .384 / 1تذكرة احلفاظ ) 2(
  .292 / 2الكاشف ) 3(
  .7 / 368ذيب التهذيب ) 4(
  .42 / 2تقريب التهذيب ) 5(
  .165: طبقات احلفاظ ) 6(
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راءيت عليـه أخربنا الشيخ عمـاد الـدين عبـد احلـافظ بـن بـدران ابـن شـبل بقـ: روى احلمويين قال 
أخربك القاضـي حممـد بـن عبـد الـصمد بـن أيب الفـضل احلرسـتاين إجـازة فـأقر بـه ، : ، قلت له 

ـــا أبـــو : قـــال   أمحـــد بـــن أبـــوبكرأنبأنـــا : حممـــد بـــن الفـــضل الفـــراوي إجـــازة ، قـــال عبـــداهللا انبأن
فـر حممـد أنبأنـا أبـو جع:  أمحد بن احلسن القاضـي قـال أبوبكرسني البيهقي احلافظ ، أنبأنا احل

: أنبأنــا أبــو غــسان قــال : حــدثنا أمحــد بــن حـازم ابــن أيب غــرزة قــال : بـن علــي بــن دحــيم قــال 
ّحدثنا فضيل بن مرزوق ، عن أيب إسحاق عن سعيد بن ذي حدان وعمر وذي مر قاال  ّ:  

مـن مسـع خطبـة رسـول  ـ 6ّ باهللا ـ وال أنشد إال أصحاب رسـول اهللاأنشد : 7قال علي 
فقـام اثنـا عـشر رجـال ، سـتة مـن قبـل سـعيد ، : قال  ؟ّليه وسلم يوم غدير خمّاهللا صلى اهللا ع

ّوســتة مــن قبــل عمــرو ، فــشهدوا أــم مسعــوا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  اللهــم : يقــول : ّ
»  وانصر من نصره ، وأحب من أحبه ، وأبغض من أبغضه وال من وااله ، وعاد من عاداه ،

)1(.  

  :ترجمته 
 والبـاقون بواسـطة .ّحـدث عنـه البخـاري.  ..أبو غـسان احلـافظ احلجـة« :  ـ الذهبي 1

ّإن سرك أن تكتب عن رجل ليس يف قلبك منـه فاكتـب : قال ابن معني ألمحد بن حنبل . ..
لــيس بالكوفــة أتقــن منــه ، وقــال يعقــوب بــن  :وقــال أبــو حــامت قــال ابــن معــني . عــن أيب غــسان

أبــو غــسان مــن أئمــة : ثقــة متثبــت صــحيح الكتــاب ، مــن العابــدين ، وقــال ابــن منــري : شــيبة 
مل أر بالكوفــة أتقــن منــه ال أبــو نعــيم وال غــريه ، وكنــت إذا نظــرت : احملــدثني ، وقــال أبــو حــامت 

جيـد األخـذ شـديد : قـال أبـو داود ّإليه كأنه خرج مـن قـرب كـان لـه فـضل وعبـادة واسـتقامة ، و
  قال. التشيع

__________________  
  .68 / 1فرائد السمطني ) 1(
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  .)1(» .  ..مات سنة تسع عشرة ومائتني: ابن سعد 
ّحجة ، عابد ، قانت .  ..مالك بن امساعيل أبو غسان النهدي احلافظ« : وقال  ـ 2

  .)2( » 219تويف سنة . هللا
  . الثناء عليه يف ذيب التهذيب كلماتابن حجروذكر  ـ 3
  .)3(» ثقة متقن صحيح الكتاب عابد  « :تقريبه وقال يف  ـ 4

)64(  
( روى يف تفـسريه  .)224(او  )223( املتـوىف سـنة قاسم بن سالم أبـو عبيـد الهـروي

ّــملــا بلــغ رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم غــدير خــم مــا بلغ ، وشــاع « : قــال ) غريــب القــرآن  ّ ّ ّ ّ
مد ، أمرتنـا يا حم:  البالد ، أتى جابر بن النضر بن احلارث بن كلدة العبدري ، فقال ذلك يف

ّمـــن اهللا أن نـــشهد أن ال إلـــه إال اهللا ، وأنـــك رســـول اهللا ، وبالـــصالة والـــصوم واحلـــج والزكـــاة ،  ّ
من كنـت : فقبلنا منك ، مث مل ترض بذلك حىت رفعت بضبع ابن عمك ففضلته علينا وقلت 

ّإال هــو واهللا الــذي ال إلــه :  فقــال رســول اهللا ؟فهــذا شــيء منــك أم مــن اهللا.  مــوالهمــواله فعلــي
اللهم إن كان ما يقول حممد حقا فـأمطر : فوىل جابر يريد راحلته وهو يقول . إن هذا من اهللا

علينـــا حجـــارة مـــن الـــسماء ، أو ائتنـــا بعـــذاب ألـــيم ، فمـــا وصـــل إليهـــا حـــىت رمـــاه اهللا حبجـــر ، 
ٍ سأل ســائل بعذاب واقع (وخــرج مـن دبــره وقتلــه ، وأنــزل اهللا تعــاىل . فـسقط علــى هامتــه ِــ ٍ َِــ ٌ ِ َ َ  .)َــ

  .اآلية
__________________  

  .402 / 1تذكرة احلفاظ ) 1(
  .112 / 3الكاشف ) 2(
  .223 / 2تقريب التهذيب ) 3(



  نفحات األزهار................................................................................ 292

  :ترجمته 
ي  وأطنب فيها ، فذكر عن إسحاق بـن ابـراهيم احلنظلـالخطيب البغداديترجم له   ـ1

وعـن » ّإن اهللا ال يستحي من احلق ، أبو عبيد أعلى مين ومـن ابـن حنبـل والـشافعي « : قوله 
« : وعــن أمحــد بــن كامــل القاضــي » لــو كــان أبــو عبيــد يف بــين إســرائيل لكــان عجبــا « ثعلــب 

كــان أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم فاضــال يف دينــه ويف علمــه ، ربانيــا متفننــا يف أصــناف علــوم 
 القرآن والفقه والعربية واألخبار ، حسن الرواية ، صحيح النقل ، ال أعلم أحـدا اإلسالم ، من

كـان أبـو عبيـد كأنـه « : وعـن ابـراهيم احلـريب » من الناس طعن عليه يف شـيء مـن أمـره ودينـه 
مثلي يسئل عن «  ـ وقد سئل عن الكتابة عن أيب عبيد ـ وعن ابن معني» جبل نفخ فيه روح 

وعـن أيب » ثقـة « : وسـئل أيـضا عـن أيب عبيـد فقـال »  يـسأل عـن النـاس أبو عبيد ؟أيب عبيد
  .)1(» ثقة مأمون « : داود أنه سئل عنه فقال 

مـن نظـر يف كتـب أيب عبيـد : قلـت « :  بعد ذكـر بعـض الكلمـات :الذهبي وقال   ـ2
قـه وكان حافظا للحديث وعلله ، ومعرفته متوسطة ، عارفا بالف. علم مكانه من احلفظ والعلم

  .)2(» .  ..واالختالف ، رأسا يف اللغة ، إماما يف القراءات
  .)3(» ّاالمام املشهور ، ثقة فاضل مصنف  « :ابن حجر وقال   ـ3

)65(  
أخـرج ابـن األثـري عـن  .)223( املتوىف سنة العبدي البصريعبداهللا محمد بن كثير أبو 

  ن أيبابن عقدة بإسناده عن حممد بن كثري عن فطر وابن اجلارود ع
__________________  

  .416 ـ 403 / 12تاريخ بغداد ) 1(
  .417 / 2تذكرة احلفاظ ) 2(
  .117 / 2تقريب التهذيب ) 3(



 293 .......................................................................ملحق سند حديث الغدير 

: ّأنــشد اهللا تعــاىل مــن شــهد يــوم غــدير خــم إال قــام :  فقــال 2كنــا عنــد علــي : الطفيــل قــال 
ّلنا مع رسول اهللا صـلى ّنشهد أنا أقب: فقام سبعة عشر رجال منهم أبو قدامة األنصاري فقالوا 

ّ كـان الظهـر خـرج رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمّاهللا عليه وسلم من حجة الـوداع ، حـىت إذا ّ 
.. .)1(.  

  :ترجمته 
  .)2(»  عن مائة سنة 223مات . ثقة فاضل « : ـ ابن حبان 1
ــ ابــن حجــر  2 ّثقــة مل يــصب مــن ضــعفه ، مــن كبــار العاشــرة ، مــات ســنة ثــالث  « :ـ

  .)3(» ع .  وله تسعون سنةوعشرين ،
» .  ..كــان ثقــة فاضــال: قــال ابــن حبــان : خ د والــذهلي : وعنــه  « : ـ الخزرجــي 3

)4(.  

)66(  
أخـرج احلـافظ ابـن كثـري  .)223( املتـوىف سـنة موسى بـن اسـماعيل المنقـري البـصري ،

ن سـلمة وقال احلافظ أبو يعلى املوصلي واحلسن بن سـفيان ، ثنـا هدبـة ، ثنـا محـاد بـ« : قال 
كنـا مـع رسـول اهللا  :الـرباء قـال ، عن علـي بـن زيـد وأيب هـارون ، عـن عـدي بـن ثابـت ، عـن 

ّصلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع ، فلما أتينـا علـى غـدير خـم كـشح لرسـول اهللا صـلى اهللا  ّ ّ
  سّعليه وسلم حتت شجرتني ، ونودي يف النا

__________________  
  .276 / 5أسد الغابة ) 1(
  .77 / 9 الثقات )2(
  .203 / 2تقريب التهذيب ) 3(
  .357: خالصة التهذيب ) 4(
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ّالــصالة جامعــة ودعــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عليــا ، وأخــذ بيــده فأقامــه عــن ميينــه ،  ّ
فـإن هـذا مـوىل مـن أنـا مـواله ، : قـال . بلـى:  قـالوا ؟ أوىل بكل امرئ من نفـسهألست: فقال 

حت هنيئــا لــك أصــب :اد مــن عــاداه ، فلقيــه عمــر بــن اخلطــاب فقــال اللهــم وال مــن وااله وعــ
  .وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة

ابــن جريــر عــن أيب زرعــة ، عــن موســى بــن إمساعيــل ، عــن محــاد بــن ســلمة ، عــن ورواه 
  .)1(» .  ..علي بن زيد وأيب هارون العبدي

  :ترجمته 
 مـوالهم البـصري .يـل املنقـريالتبوذكي احلافظ الثقة ، موسـى بـن امساع« :  ـ الذهبي 1

قـال أبـو .  ..عنه الذهلي وأبو حامت والبخاري وأبو داود وأمحـد بـن أيب خيثمـة وخلـق كثـري. ..
  .)2(» .  ..ال أعلم بالبصرة ممن أدركنا أحسن حديثا من أيب سلمة: حامت 

  .)3( » 223ثقة متثبت ، مات سنة « : وقال  ـ 2
  .)4( التهذيب  ثقته عن مجاعة يفابن حجروذكر  ـ 3
ـــ  4 ثقـــة ثبـــت ، مـــن صـــغار التاســـعة ، وال التفـــات إىل قـــول ابـــن  « :تقريبـــه وقـــال يف ـ

  .)5(» ّخراش تكلم الناس فيه 

)67(  
  ىرو .)227( املتوىف سنة قيس بن حفص بن القعقاع أبو محمد البصري

__________________  
  .210 ـ 209 / 2تاريخ ابن كثري ) 1(
  .394 / 1تذكرة احلفاظ ) 2(
  .180 / 3الكاشف ) 3(
  .10 / 333ذيب التهذيب ) 4(
  .280 / 2تقريب التهذيب ) 5(
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أخـربين سـيد احلفـاظ أبـو منـصور شـهردار بـن شـريويه بـن شـهردار « : أخطب خطبـاء خـوارزم 
ابـــن عبـــدوس عبـــداهللا ّالـــديلمي ، فيمـــا كتـــب إيل مـــن مهـــدان ، أخـــربين أبـــو الفـــتح عبـــدوس بـــن 

عليـل الغنـوي ، حـدثين بن إسحاق البغـوي حـدثين احلـسن بـن عبداهللا ثين اهلمداين كتابة ، حد
حممـد بــن عبــد الـرمحن الــزراع حــدثين قـيس بــن حفــص ، حـدثين علــي بــن احلـسني ، حــدثنا أبــو 

ّإن النــيب صــلى اهللا  :احلــسن العبــدي ، عــن أيب هريــرة العبــدي عــن أيب ســعيد اخلــدري أنــه قــال 
، ّ خـــم ، أمـــر مبـــا كـــان حتـــت الـــشجرة مـــن الـــشوك فقـــم ّعليـــه وســـلم يـــوم دعـــا النـــاس إىل غـــدير

وذلــك يــوم اخلمــيس ، مث دعــا النــاس إىل علــي ، فأخــذ بــضبعه فرفعهــا ، حــىت نظــر النــاس إىل 
ــنكم وأتممــت (: بيــاض إبطيــه ، مث مل يتفرقــا حــىت نزلــت هــذه اآليــة  م دي وم أكملــت لك ُ اْليـ ُْ َ َ ْ ْ ََْ َُ ــ ُ َْ ِ َ ْ َ ْ ــ َ

َعليكم نعمتي ورضيت ل ُ ِ َ َ َ ِْ ِْ ُ َْ ًكم اإلسالم دينا َ ِ َ ْ ِْ ُ ّصلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا . )ُ اهللا أكرب : ّ
  .على إكمال الدين ، وإمتام النعمة ، ورضى الرب برساليت ، والوالية لعلي

  .اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله: مث قال 
 :فقــال  ؟ذن يــا رسـول اهللا يل أن أقــول أبياتــاتــأيـا رســول اهللا أ: ل حــسان بــن ثابــت فقـا

يا معشر مشيخة قريش امسعوا شـهادة رسـول اهللا : فقال حسان بن ثابت . قل بربكة اهللا تعاىل
ّصلى اهللا عليه وسلم   :مث قال . ّ

  ّينـــــــــــــــــــــــاديهم يـــــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــدير نبـــــــــــــــــــــــيهم

  
  ّخبــــــــــــــــــــــم وأمســــــــــــــــــــــع بالرســــــــــــــــــــــول مناديــــــــــــــــــــــا  

  

  .)1(» إىل آخر األبيات 

  :ترجمته 
  .)2( يف الثقات ابن حبانذكره   ـ1

__________________  
  .80: مناقب أمري املؤمنني ) 1(
  .15 / 9الثقات ) 2(
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. عــن أيب عوانــة وطبقتــه. قــيس بــن حفــص الــدارمي بــصري ـ خ « :الــذهبي وقــال ـــ  2
  .)1(» خ وابن الضريس ومجاعة : وعنه 

  .)2( كلمات التوثيق له يف ذيب التهذيب ابن حجروذكر  ـ 3
  .)3(» ثقة  « :تقريبه وقال يف ـ  4

)68(  
  .)228( املتوىف سنة يحيى بن عبد الحميد الحماني أبو زكريا الكوفي

عــن احلــسن ) اخلــصائص العلويــة ( روى احلــافظ أبــو الفــتح حممــد بــن علــي النطنــزي يف 
: حـدثنا حممـد بـن أمحـد ابـن علـي قـال : بـن أمحـد قـال عبـداهللا بن أمحـد املهـري عـن أمحـد بـن 

حـدثنا قـيس بـن الربيـع  :حـدثنا حيـىي احلمـاين قـال : ل ثنا حممد بن عثمان بن أيب شـيبة قـاحد
  :ن العبدي ، عن أيب سعيد اخلدري أبو هارو

ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم دعــا النــاس إىل علــي   يف غــدير خــم ، وأمــر مبــا 2ّ
 بــضبعيه فرفعهمــا ، ّحتــت الــشجرة مــن الــشوك فقــم ، وذلــك يــوم اخلمــيس ، فــدعا عليــا فأخــذ

ّإىل بيــاض إبطــي رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، مث مل يتفرقــوا حــىت نزلــت حــىت نظــر النــاس  ّ
ْ اْليـوم أكملت لكم دينكم ( هذه اآلية ْ َُ ُ َْ ِ َ ُ ْ َ َ ْ   . اآلية)َ

اهللا أكـرب علـى إكمـال الـدين وإمتـام النعمـة ، ورضـى الـرب برسـاليت ، : فقال رسول اهللا 
اله ، اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن مـن كنـت مـواله فعلـي مـو: قـال .  بعـديوالوالية لعلي من

  .عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله
فقـال . ائذن يل يا رسول اهللا ، فأقول يف علـي أبياتـا لتـسمعها: فقال حسان بن ثابت 

  :فقام حسان فقال . قل على بركة اهللا: 
__________________  

  .403 / 2الكاشف ) 1(
  .2908ذيب التهذيب ) 2(
  .128 / 2تقريب التهذيب ) 3(
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  .إىل آخر األبيات. ّيناديهم يوم الغدير نبيهم
ـــــه كـــــذلك أبـــــو نعـــــيم االصـــــبهاين يف ورواه  ـــــزل يف علـــــي ( عن وكـــــذا أبـــــو ســـــعيد ) مـــــا ن

فرائــــد ( واحلمــــويين يف ) شــــواهد التنزيــــل ( واحلــــسكاين يف ) كتــــاب الواليــــة ( السجــــستاين يف 
  .بطريق أيب نعيم ) 74 / 1 السمطني

  :ترجمته 
ابـن احلمـاين صـدوق « :  وذكـر عـن حيـىي بـن معـني الخطيـب البغـدادي ،ترجم لـه  ـ 1

  :وعنه أيضا » ّمشهور ، ما بالكوفة مثل ابن احلماين ، ما يقال فيه إال من حسد 
قـــال « وفيـــه » ثقـــة ومـــا كـــان بالكوفـــة يف أيامـــه رجـــل حيفـــظ معـــه وهـــؤالء حيـــسدونه « 

كـان : مسعت أبـا داود يقـول « : وعن أيب عبيد » مل يزل حيىي يقول هذا حىت مات  :اس عب
ّهــو عنـدي أوثـق مــن أيب بكـر بـن أيب شــيبة ، ومـا يتكلمـون فيــه إال : وعـن الرمـادي » حافظـا  ّ

  .»من احلسد 
كـــان معاويـــة ويف : مسعـــت حيـــىي بـــن عبـــد احلميـــد يقـــول « : وفيـــه بـــسنده عـــن دلويـــه 

  .)1(» ّعلى غري مله اإلسالم  ـ  مات معاوية:حديث العتيقي 
أبــو حــامت وابــن أيب : عنــه .  ..حيــىي بــن عبــد احلميــد احلــافظ الكبــري« :  ـ الــذهبي 2

مث ذكـر ثقتـه عـن حيـىي ، » كان من أعيـان احلفـاظ ولـيس مبـتقن . الدنيا ومطني والبغوي وخلق
 من هـؤالء كلهـم ، فاكتـب هو أكرب: سألت ابن منري عن حيىي احلماين فقال « : وعن مطني 

  .)2(» عنه 
ّحافظ ، إال أم اموه بسرقة احلديث  « : ـ ابن حجر 3 ّ «)3(.  

ّال يبعد أن تكـون هـذه التهمـة وغريهـا منبعثـة مـن احلـسد ، أو مـسببة عمـا كـان : أقول  ّ
  .يقوله بالنسبة إىل معاوية ، كما عرفت من تاريخ اخلطيب

__________________  
  .167 / 14بغداد تاريخ ) 1(
  .423 / 1تذكرة احلفاظ ) 2(
  .352 / 2تقريب التهذيب ) 3(



  نفحات األزهار................................................................................ 298

) 69(  
ـــي البغـــدادي ـــي المخرم ـــن ســـالم المهلب أخـــرج احلـــاكم  .)231( املتـــوىف ســـنة خلـــف ب
وثنـا أبـو نـصر أمحـد ابـن سـهل الفقيـه « حديث الغدير من طريقه عن زيد بن أرقم حيـث قـال 

البغـدادي ، ثنـا خلـف بـن سـامل املخرمـي ، ثنـا حيـىي بـن ببخارى ، ثنا صـاحل بـن حممـد احلـافظ 
ثنـا حبيـب ابـن أيب ثابـت عـن أيب الطفيـل عـن : محاد ثنا أبو عوانة عن سليمان األعمش قـال 

  . .. قال2زيد بن أرقم 
  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه بطوله) : مث قال احلاكم ( 

  .)1(.  ..ل أيضا صحيح على شرطهماشاهده حديث سلمة بن كهيل عن أيب الطفي

  :ترجمته 
وعـن » ال يـشك يف صـدقه « :  فذكر عـن أمحـد بـن حنبـل قولـه الخطيبترجم له  ـ 1

ّيا أبا زكريا إنه حيدث مبساوئ أصحاب رسـول « : فقيل ليحىي » صدوق « : حيىي بن معني 
كـان ثقـة « : ن شيبة وعن يعقوب اب» ّقد كان جيمعها ، وأما أن حيدث ا فال :  فقال ؟اهللا

  .)2(» ثقة « : وعن النسائي » ثبتا 
  .)3(» ّمن أعيان حفاظ بغداد « :  ـ الذهبي 2
  ثقة حافظ ، من العاشرة ، صنف املسند ، عابوا عليه « : ـ ابن حجر 3

__________________  
  .109 / 3املستدرك ) 1(
  .328 / 8تاريخ بغداد ) 2(
  .481 / 2تذكرة احلفاظ ) 3(
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  .)1(» شيع ، ودخوله يف شيء من أمر القاضي الت

)70(  
أخـرج أمحـد  )235( املتـوىف سـنة أحمد بن عمر بن حفص الجالب أبو جعفر الـوكيعي

عن أمحد بن عمر الوكيعي ، ثنا زيد بن احلبـاب ، ثنـا الوليـد بـن عقبـة ابـن نـزار العبـسي ، « : 
ليلــى ، ى عبــد الــرمحن بــن أيب دخلــت علــ: بــن الوليــد العبــسي قــال عبيــداهللا حــدثين مســاك بــن 

ّأنــشد اهللا رجــال مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  : يف الرحبــة فقــال 2فحــدثين أنــه شــهد عليــا 
ّوسلم ، وشهده يوم غدير خم إال قام ، وال يقوم إال من قـد رآه ّ فقـام اثنـا عـشر رجـال فقـالوا . ّ

صر مـن  وعاد مـن عـاداه ، وانـاللهم وال من وااله: قد رأيناه ومسعناه حيث أخذ بيده يقول : 
  .)2(» ّفقام إال ثالثة مل يقوموا ، فدعا عليهم فأصابتهم دعوته . نصره ، واخذل من خذله

  :ترجمته 
بــن أمحــد وحممــد بــن عبــداهللا  وذكــر ثقتــه عــن حيــىي بــن معــني ، والخطيــبتــرجم لــه   ـ1
  .)3(عبدوس 
  .)4( » 235: تويف . كان حافظا ثبتا« :  ـ الذهبي 2
  .)5(» ثقة ، من العاشرة ، مات سنة مخس وثالثني م ل  « :بن حجر  ـ ا3

__________________  
  .225 / 1تقريب التهذيب ) 1(
  .119 / 1مسند أمحد ) 2(
  .284 / 4تاريخ بغداد ) 3(
  .66 / 1الكاشف ) 4(
  .22 / 1: تقريب التهذيب ) 5(
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) 71(  
  .)236( املتوىف سنة المدنيالحزامي أبو إسحاق عبداهللا إبراهيم بن المنذر بن 

حـدثين : أخربين أبو عبـد الـرمحن زكريـا بـن حيـىي السجـستاين قـال « أخرج النسائي قال 
حدثين موسى بن يعقـوب  :حدثنا معن قال : أخربنا ابراهيم قال : حممد بن عبد الرحيم قال 

اهللا إن رسـول : ، عن املهاجر بن مسمار ، عن عائشة بنت سعد وعـامر بـن سـعد عـن سـعد 
مث أخذ . صدقت: قالوا . ّأما بعد أيها الناس فإين وليكم :ّ عليه وسلم خطب فقال ّصلى اهللا

» هـذا وليـي واملـؤدي عـين ، اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه : بيد علـي فرفعهـا ، مث قـال 
)1(.  

  :ترجمته 
  .)2( يف الثقات ابن حبانذكره   ـ1
ّمث قـال يف رد مـن قـال » وكـان ثقـة .  ..عيـلروى عنـه حممـد بـن امسا « : ـ الخطيب 2

ّأمـــا املنــاكري فقلمــا يوجـــد يوجــد يف حديثــه ، إال أن يكـــون عــن اهـــولني ، « : عنــده منــاكري  ّ
ّومن ليس مبشهور عند احملدثني ، ومع هذا فإن حيىي بن معني وغريه مـن احلفـاظ كـانوا يرضـونه 

  .)3(» ّويوثقونه 
  .)4( » 136صدوق تويف سنة .  ..أحد العلماء« :  ـ الذهبي 3

__________________  
  .100: خصائص أمري املؤمنني ) 1(
  .73 / 8الثقات ) 2(
  .179 / 1تاريخ بغداد ) 3(
  .94 / 1الكاشف ) 4(
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  .)1(» صدوق  « : ـ ابن حجر 4

)72(  
وهـو شـيخ  .)237( املتـوىف سـنة أبو سعيد يحيى بن سليمان الكوفي الجعفـي المقـرئ

وقـد أخـرج .  احلسني بن علي الكسائي املعـروف بـابن ديزيـل صـاحب كتـاب صـفنيابراهيم بن
  .ّعنه احلديث كما تقدم يف الكتاب

  :ترجمته 
  .)2( يف الثقات ابن حبانذكره   ـ1
  .)3( الدارقطني والعقيليّوثقه   ـ2
  .237خ واحلسن بن سفيان ، صويلح ، مات سنة : وعنه « :  ـ الذهبي 3

  .)4(» خ شي: وقال أبو حامت 
خ . صدوق خيطئ ، من العاشرة ، مات سـنة سـبع أو مثـان وثالثـني « : ـ ابن حجر 4

  .)5(» ت 
  .)6( يف خالصته الخزرجيوقد ترجم له   ـ5

__________________  
  .43 / 1تقريب التهذيب ) 1(
  .263 / 9الثقات ) 2(
  . وغريه227 / 11أنظر ذيب التهذيب ) 3(
  .257 / 3الكاشف ) 4(
  .349 / 2 تقريب التهذيب )5(
  .364: خالصة تذهيب الكمال ) 6(
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) 73(  
يف فـضائل علـي  .)241( املتـوىف سـنة يعقوب بن حميد بن كاسب أبو يوسف المـدني

 ـ حدثنا يعقـوب بـن محـدان:  قال 299بن الصقر سنة عبداهللا ألمحد بن حنبل باإلسناد عن 
 أيب جنـيح ، عـن أبيـه وربيعـة اجلرشـي بـن كاسـب ، حـدثنا سـفيان عـن ابـن ـ محيـد: والـصحيح 

  .)1(» .  ..عن سعد بن أيب وقاص

  :ترجمته 
  .)2( يف الثقات ابن حبانذكره   ـ1
.  ..يعقــوب بــن محيــد بــن كاســب ، االمــام احملــدث ، عــامل املدينــة ،« :  ـ الــذهبي 2

عاصـم  بـن أيب أبـوبكربن أمحد وامساعيل القاضـي وعبداهللا البخاري وابن ماجة و: حدث عنه 
  .)3(» .  ..ّمل نر إال خريا: ذكر البخاري فقال . وطائفة

  .ّمل نر إال خريا ، هو يف األصل صدوق« :  عن البخاري الكاشفويف   ـ3
  .)4( » 241مات سنة 

» صـدوق رمبـا وهـم ، مـات سـنة أربعـني أو إحـدى وأربعـني عـخ ق  « : ـ ابن حجـر 4
)5(.  

__________________  
  .»ابن أيب جنيح «  زيادات القطيعي يف فضائل أمحد بن حنبل كما تقدم يف وهذا احلديث من) 1(
  .285 / 9الثقات ) 2(
  .466 / 1تذكرة احلفاظ ) 3(
  .290 / 3الكاشف ) 4(
  .275 / 2تقريب التهذيب ) 5(
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) 74(  
روى عنـه  )241( املتوىف سنة الحسن بن حماد بن كسيب أبو علي سجادة البغدادي

  . يوم غدير وقد تقدم احلديث عن قريب7التبليغ يف والية علي الواحدي نزول آية 

  :ترجمته 
  .)1( يف الثقات ابن حبانذكره   ـ1
ّصــاحب ســنة ومــا « : مث روى عــن أمحــد أنــه قــال » وكــان ثقــة .  .. «:ـــ الخطيــب  2

  .)2(» ّبلغين عنه إال خري 
ّاحب ســنة ، ثقــة ، صــ. د ، ق ، وأبــو يعلــى ، وابــن صــاعد: وعنــه « :  ـ الــذهبي 3
  .)3( » 241تويف سنة 
  .)4(» صدوق  « : ـ الذهبي 4

)75(  
أخرجـــه النـــسائي عـــن  .)244( املتـــوىف ســـنة أبـــو عمـــار الحـــسين بـــن حريـــث المـــروزي

  ثأخربنا احلسني بن حري« : احلسني بن حريث املروزي إذ قال 
__________________  

  .175 / 8الثقات ) 1(
  .295 / 7تاريخ بغداد ) 2(
  .220 / 1لكاشف ا) 3(
  .165 / 1تقريب التهذيب ) 4(
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أخربنــا الفــضل بــن موســى ، عــن األعمــش ، عــن أيب إســحاق ، عــن ســعيد بــن : املــروزي قــال 
ّأنـشد بـاهللا مـن مسـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : وهب قال قال علي كرم اهللا وجهـه يف الرحبـة 

 ، ومـن كنـت وليـه فهـذا وليـه ، اللهـم وله ويل املـؤمننيّإن اهللا ورسـ: ّوسلم يوم غدير خم يقول 
قــام إىل جنبـه ســتة ، : فقـال سـعيد  : قــال ؟وال مـن وااله وعـاد مــن عـاداه ، وانـصر مــن نـصره

أحـــب مـــن أحبـــه وأبغـــض مـــن : وقـــال عمـــرو ذي مـــر . ّقـــام عنـــدي ســـتة: وقـــال زيـــد بـــن يثيـــع 
  .)1(» أبغضه ، وساق احلديث 

  :ترجمته 
 إمساعيـــل البخـــاري ، ومـــسلم بـــن احلجـــاج حممـــد بـــن: روى عنـــه « :  ـ الخطيـــب 1

  .)2(» احلسني بن حريث مروزي ثقة : أبو عبد الرمحن النسائي قال .  ..النيسابوري
  .)3( » 244ثقة ، تويف سنة « :  ـ الذهبي 2
  .)4(» خ م د ت س . مات سنة أربع وأربعني. ثقة ، من العاشرة « : ـ ابن حجر 3

)76(  
« : أخــرج النــسائي قـــال  .)246( املتــوىف ســـنة ريهــالل بــن بـــشر أبــو الحـــسن البــص

حـدثين موسـى بـن يعقـوب : حـدثنا حممـد بـن خالـد قـال : أخربنا هالل بن بشر البصري قال 
  حدثنا مهاجر بن مسمار بن سلمة ، عن عائشة بنت سعد: قال 

__________________  
  .103: اخلصائص ) 1(
  .36 / 8تاريخ بغداد ) 2(
  .229 / 1الكاشف ) 3(
  .175 / 1تقريب التهذيب ) 4(
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ّمسعـــت أيب يقــول مسعـــت رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســـلم يــوم اجلحفـــة ، فأخــذ بيـــد : قالــت  ّ
ّأيهـــا النـــاس إين ولـــيكم: علـــي ، فخطـــب فحمـــد اهللا وأثـــىن عليـــه مث قـــال  صـــدقت يـــا :  قـــالوا ؟ّ

ّليي ويؤدي عـين ديـين ، هذا و: مث أخذ بيد علي فرفعها فقال . رسول اهللا وأنـا مـوايل مـن وااله ّ
  .)1(» ومعادي من عاداه 

  :ترجمته 
  .)2( يف الثقات ابن حبانذكره   ـ1
 » 246مـات سـنة . ثقـة. عنه ، د ، س ، وابن خزميـة ، وابـن صـاعد« :  ـ الذهبي 2

)3(.  
  .)4(» ثقة  « : ـ ابن حجر 3

)77(  
« : ئي قــال أخــرج النــسا .)246( املتــوىف ســنة أبــو الجــوزاء أحمــد بــن عثمــان البــصري

ّفأخــذ رســول اهللا صــلى اهللا : عــن ســعد قــال .  ..أخربنــا أمحــد بــن عثمــان البــصري أبــو اجلــوزاء
أمل تعلمــوا أين أوىل بكــم مــن  :ّعليــه وســلم بيــد علــي فخطــب ، فحمــد اهللا وأثــىن عليــه مث قــال 

 مـن كنـت وليـه: علـي فرفعهـا فقـال نعم صدقت يا رسول اهللا ، مث أخذ بيـد :  قالوا ؟أنفسكم
  .)5(» فهذا وليه ، وإن اهللا ليوايل من وااله ويعادي من عاداه 

__________________  
  .47: اخلصائص ) 1(
  .248 / 9الثقات ) 2(
  .226 / 3الكاشف ) 3(
  .322 / 2تقريب التهذيب ) 4(
  .101: اخلصائص ) 5(
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  :ترجمته 
  .)1( يف الثقات ابن حبانذكره   ـ1
  .)2(، فنقل كلمات األعالم يف ثقته والثناء عليه  يف ذيبه ابن حجروترمجه   ـ2
» م ت س . ثقــة ، مــن احلاديــة عــشرة ، مــات ســنة ســت وأربعــني « :تقريبــه ويف   ـ3

)3(.  
. ثقــة ناســك. م ، ت ، س ، وابــن خزميــة ، وابــن جريــر: وعنــه  « :الــذهبي وقــال   ـ4

  .)4( » 246مات 

)78(  
  .)248(املتوىف سنة  محمد بن العالء الهمداني الكوفي أبو كريب

 ابن أيب شـيبة ، أنبأنـا شـريك عـن أيب يزيـد أبوبكرثنا « : أخرج أبو يعلى املوصلي قال 
دخـــل أبـــو هريـــرة املـــسجد فـــاجتمع اليـــه النـــاس ، : داود األودي ، عـــن أبيـــه يزيـــد األودي قـــال 

ّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنشدك باهللا هل مسعت: فقام إليه شاب فقال  مـن : ول يق: ّ
إين أشـهد أين : فقـال :  قـال ؟كنت مواله فعلي مواله ، اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه

ّمسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول  مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم وال مـن : ّ
  .)5(» وااله وعاد من عاداه 

 بــن العــالء الكــويف ، أخربنــا أبــو كريــب حممــد« :  النــسائي ، قــال كــذا أخرجــه احلــافظو
  نحدثنا األعمش ، عن عمرية بن سعد ع: حدثنا أبو معاوية قال : قال 

__________________  
  .42 / 8الثقات ) 1(
  .1 / 61ذيب التهذيب ) 2(
  .22 / 1تقريب التهذيب ) 3(
  .65 / 1الكاشف ) 4(
  .105 / 9وأنظر جممع الزوائد . مسند أيب يعلى) 5(
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ّبعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستعمل علينا عليا ، فلما : بيه ، قال ابن بريدة ، عن أ ّ
 فلما شكوته أنا ـ ومـا شـكاه غـريي ـ فرفعـت رأسـي ؟رجعنا سألنا كيف رأيتم صحبة صاحبكم

ّـ وكنت رجـال مكبابـا ـ وإذا وجـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  مـن كنـت : فقـال . قـد أمحـرّ
ّوليه فعلي وليه  ّ« )1(.  

  :ترجمته 
ّأبـو كريـب حممـد بـن العـالء اهلمـداين الكـويف ، احلـافظ الثقـة ، حمـدث « :  ـ الـذهبي 1

بـــن أمحـــد ، والفريـــايب ، وابـــن خزميـــة ، وأبـــو عروبـــة ، عبـــداهللا اجلماعـــة ، و: وعنـــه .  ..الكوفـــة
ن أيب مــا بــالعراق أحــد أكثــر حــديثا مــ: قــال ابــن منــري . وحممــد بــن قاســم احملــرايب ، وخلــق كثــري

كريــب ، وال أعــرف حبــديث بلــدنا منــه ، وكــان ابــن عقــدة يقــدم أبــا كريــب يف احلفــظ والكثــرة 
  .)2(» .  ..صدوق :وقال أبو حامت .  ..على مجيع مشاخيهم

وهـو . مـن العاشـرة مـات سـنة سـبع وأربعـني. ثقـة حـافظ « :ـ ابن حجـر العـسقالني  2
  .)3(» ع . ابن سبع ومثانني سنة

)79(  
أخــرج  )249( املتــوىف ســنة ى بــن دينــار الزهــري أبــو يعقــوب المــروزييوســف بــن عيــس

حــدثنا : أخربنــا الفــضيل بــن موســى قــال : أخربنــا يوســف بــن عيــسى قــال « : النــسائي قــال 
  لقا: األعمش ، عن أيب إسحاق ، عن سعيد بن وهب قال 

__________________  
  .93: اخلصائص ) 1(
  .497 / 2تذكرة احلفاظ ) 2(
  .197 / 2 التهذيب تقريب) 3(
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ّأنشد اهللا من مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يـوم غـدير خـم يقـول :  يف الرحبة 2علي  ّ :
ّاهللا وليي وأنا ويل املؤمنني ، ومن كنت وليه فهذا وليه ، اللهم وال من وااله وعاد من عـاداه ، 

. قــام ســتة: بــن نــصر وقــال حارثــة . إىل جنــيب ســتة] فقــام : [  فقــال ســعيد .وانــصر مــن نــصره
أحب من أحبه وأبغـض مـن أبغـضه : وقال عمرو ذو مر . قام عندي ستة: وقال زيد بن يثيع 

 «)1(.  

  :ترجمته 
  .)2( » 249خ ، م ، ت س ، وعمر البجريي ، مات سنة : وعنه « :  ـ الذهبي 1
خ م ت س . ثقة ، فاضل ، من العاشـرة ، مـات سـنة تـسع وأربعـني« : ـ ابن حجر  2

 «)3(.  
  .)4(الخزرجي ّووثقه غري واحد من احلفاظ كما يف خالصة  ـ 3

)80(  
أخربنا « : أخرج النسائي قال  .)251( املتوىف سنة نصر بن علي بن نصر الجهضمي

، عن عبـد الواحـد بـن بن داود عبداهللا حدثنا : حدثنا نصر بن علي قال : زكريا بن حيىي قال 
ّســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمقــال ر: إن ســعدا قــال : أميــن عــن أبيــه  مــن كنــت مــواله فعلــي  ّ

  .)5(» مواله 
__________________  

  .131: اخلصائص ) 1(
  .300 / 3الكاشف ) 2(
  .382 / 2تقريب التهذيب ) 3(
  .378: خالصة تذهيب الكمال ) 4(
  .95: اخلصائص ) 5(



 309 .......................................................................ملحق سند حديث الغدير 

  :ترجمته 
  .)1(» .  ..كان من العلماء املتقنني « : ـ السمعاني 1
ـــذهبي 2 : وعنـــه  . ..ّنـــصر بـــن علـــي اجلهـــضمي احلـــافظ العالمـــة أبـــو عمـــرو« :  ـ ال

ّهــو أحــب إيل مــن : مــا بــه بــأس ، وقــال أبــو حــامت : قــال أمحــد .  ..اجلماعــة وزكريــا الــساجي
بعـــث اليـــه املـــستعني  :وقـــال ابـــن أيب داود . ثقـــة: قـــال النـــسائي . الفـــالس وأحفـــظ منـــه وأوثـــق

ّأســـتخري اهللا ، فرجـــع وصـــلى ركعتـــني :  البـــصرة فـــأخربه فقـــال ليشخـــصه للقـــضاء فـــدعاه متـــويل
مات سنة . ّمث نام ، فنبهوه فإذا هو ميت. اللهم إن كان يل عندك خري فاقبضين إليك: وقال 
  .)2( » رمحه اهللا تعاىل يف ربيع اآلخر 250

  .)3( تهذيب التهذيبوذكر كلمات الثناء عليه يف   ـ3
ب للقـضاء فـامتنع ، مـن العاشـرة ، مـات سـنة مخـسني ثبت ، طلـ « :التقريب ويف   ـ4
  .)4(» ع . أو بعدها

)81(  
: أخرج البزار قائال  .)253( املتوىف سنة يوسف بن موسى أبو يعقوب القطان الكوفي

فـر األمحـر عـن يزيـد حـدثين جع: نا هالل بن امساعيـل قـال : حدثنا يوسف بن موسى قال « 
مسعـت عليـا ينـشد : نـا عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى قـال  : بن أيب زياد وعن مسلم بن سـامل قـاال

ّأنشد امرأ مسلما مسع رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يقـول يـوم غـدير خـم إال  :الناس يقول  ّ ّ
  أخذ: فقام اثنا عشر رجال فقالوا . قام

__________________  
  .اجلهضمي ـ األنساب) 1(
  .519 / 2تذكرة احلفاظ ) 2(
  .430 / 10يب ذيب التهذ) 3(
  .300 / 2تقريب التهذيب ) 4(



  نفحات األزهار................................................................................ 310

ّرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بيـــد علـــي مث قـــال   أوىل بـــاملؤمنني مـــن ألـــستأيهـــا النـــاس : ّ
ال مـن اللهـم و .اللهم من كنت موىل له فهذا مواله: قال . بلى يا رسول اهللا:  قالوا ؟أنفسهم

  .)1(» وااله وعاد من عاداه 

  :ترجمته 
حممد بن امساعيل البخاري ، وابراهيم احلـريب ، وأبـو عبـد : روى عنه « :  ـ الخطيب 1

وقـد وصـف غــري واحـد مـن األئمـة يوسـف ابــن موسـى بالثقـة ، واحـتج بــه .  ..الـرمحن النـسائي
« :  ـ يف جــواب مــن ســأله عنــه ـ مث روى قــول حيــىي بــن معــني فيــه» البخــاري يف صــحيحه 

  .)2(» أس به ال ب« : وعن النسائي » صدوق أكتب عنه 
مات سـنة  .خ ، د ، ت ، ق ، واحملاملي ، ومسع منه ابن معني: عنه « :  ـ الذهبي 2

253 « )3(.  
  .)4(» .  ..صدوق « : ـ ابن حجر 3

)82(  
ـــزاز المعـــروف بـــصاعقة  ـــو يحيـــى البغـــدادي الب ـــرحيم أب ـــن عبـــد ال املتـــوىف ســـنة محمـــد ب

: ن زكريــا بــن حيــىي السجــستاين قــال أخــربين أبــو عبــد الــرمح« : أخــرج النــسائي قــال  .)255(
أخربنــا ابــراهيم حــدثنا معــن حــدثين موســى بــن يعقــوب ، : حــدثين حممــد بــن عبــد الــرحيم قــال 

  نعن مهاجر بن مسمار ، عن عائشة بنت سعد وعامر ب
__________________  

ّتقدم يف حمله ـ مسند أيب بكر البزار) 1( ّ.  
  .304 / 14تاريخ بغداد ) 2(
  .301/  3الكاشف ) 3(
  .383 / 2تقريب التهذيب ) 4(
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ّان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم خطــب فقــال : ســعد عــن ســعد  ا بعــد أيهــا النــاس ، : ّ ّأم ّــ
للهـم ّمث أخذ بيد علي فرفعها مث قـال هـذا وليـي واملـؤدي عـين ، ا. صدقت: قالوا . فإين وليكم

  .)1(» وال من وااله وعاد من عاداه 

  :ترجمته 
حممـــد بـــن حيـــىي : ّكـــان متقنـــا ضـــابطا عاملـــا حافظــا ، حـــدث عنـــه «  : ـ الخطيـــب 1

بــن عبــداهللا الــذهلي ، وحممــد بــن امساعيــل البخــاري يف صــحيحه ، وأبــو داود السجــستاين ، و
ّبـــن أمحـــد وابـــن صـــاعد والـــسراج عبـــداهللا مث روى ثقتـــه عـــن النـــسائي و» .  ..أمحـــد بـــن حنبـــل

  .)2(وغريهم 
  .)3(» .  ..كبريصاعقة احلافظ ال« :  ـ الذهبي 2
. خ ، د ، ت ، س ، وابـن صـاعد ، واحملـاملي وكـان بـزازا: عنـه  « :الكاشف ويف   ـ3
  .» يف شعبان 255تويف سنة 
» ثقـة حـافظ « :  كلمـات التوثيـق يف ذيبـه ، وقـال يف التقريـب ابـن حجـروأورد  ـ 4

)4(.  

)83(  
أخــربين «  :عاصــمي قــال ال .)256( املتــوىف ســنة العــدوي المقــريعبــداهللا محمــد بــن 

حـدثنا أبــو جعفـر حممــد  :أخربنــا أبـو أمحـد اهلمــداين قـال :  ، قـال ;شـيخي حممـد بــن أمحـد 
  :بن جبلة القهستاين قال عبداهللا بن ابراهيم بن حممد بن 

__________________  
  .100: اخلصائص ) 1(
  .363 / 2: تاريخ بغداد ) 2(
  .553 / 2تذكرة احلفاظ ) 3(
  .185 / 2تقريب التهذيب . 311 / 9يب ذيب التهذ) 4(
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بـن عبـداهللا حـدثنا أبـو حيـىي حممـد بـن : حدثنا أبو قريش حممد بن مجعة بن خلف القائين قال 
 بن جـدعان ، عـن حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد: حدثنا أيب قال : يزيد املقري قال 

ملــا قــال رســول اهللا :عــدي بــن ثابــت ، عــن الــرباء بــن عــازب قــال 
ّ

ّ صــلى اهللا عليــه وســلم  مــن : ّ
  .)1(» هنيئا لك يا أبا احلسن أصبحت موىل كل مسلم : قال عمر . كنت مواله فعلي مواله

  :ترجمته 
  .)2( يف الثقات ابن حبانذكره   ـ1
قـال أبـو حـامت  .س ، ق ، وابن خزمية ، وابـراهيم اهلـامشي: وعنه  « :الذهبي وقال   ـ2

  .)3( » 256مات سنة . صدوق: 
  .)4(وأورد ابن حجر كلمات التوثيق والثناء عليه يف ذيب التهذيب   ـ3
  .)5(» ثقة  « تقريبهوقال يف   ـ4

)84(  
 .حصـــاحب الـــصحي )256( املتـــوىف ســـنة محمـــد بـــن اســـماعيل البخـــاريعبـــداهللا أبـــو 

عبيـد ، عـن يـونس بـن بكـري ، عـن امساعيـل ابـن نـشيط العـامري ، « ديث مـن طريـق أخرج احل
ّإن ساملا حدثه مسع من مسع النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول يـوم غـدير : ن عامر عن مجيل ب ّ ّ

  .)6(» من كنت مواله فعلي مواله  :خم 
__________________  

  .خمطوط ـ زين الفىت يف تفسري سورة هل أتى) 1(
  .121 / 9الثقات ) 2(
  .66 / 3الكاشف ) 3(
  .9 / 284ذيب التهذيب ) 4(
  .181 / 2يب تقريب التهذ) 5(
  .375 / 1 قسم 1أنظر تارخيه ج ) 6(
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  :ترجمته 
ّوالبخاري غين عن التعريف ، فهو صاحب أهم الكتب وأوثقها عندهم بعد كتـاب اهللا 
عــز وجــل ، وقــد وصــفوه وكتابــه مبــا مل يــصفوا بــه غــريه ، وبــالغوا يف الثنــاء عليــه وعلــى كتابــه مبــا 

  .يفوق احلد واحلصر
  .صادر الرتاجم ومعاجم الرجالوتوجد ترمجته يف مجيع م

)85(  
 صـــاحب التفـــسري املتـــوىف ســـنة بـــن ســـعيد الكنـــدي الكـــوفي أبـــو ســـعيد األشـــجعبـــداهللا 

 :هم أخـــربين بـــذلك عاليـــا املـــشايخ مـــن« : ّأخـــرج احلـــافظ الكنجـــي الـــشافعي قـــال  .)257(
بــو الــشريف اخلطيــب أبــو متــام علــي بــن أيب الفخــار بــن أيب منــصور اهلــامشي بكــرخ بغــداد ، وأ

طالب عبد اللطيف بن حممد بن علي بـن محـزة القبيطـي بنهـر معلـى ، وابـراهيم بـن عثمـان بـن 
أخربنـا أبـو الفـتح حممـد بـن عبـد البـاقي بـن سـليمان : يوسف بن أيوب الكاشغري قالوا مجيعـا 

أخربنـا أبـو احلـسن علـي بـن أيب القاسـم :  ـ وقـال الكاشـغري أيـضا نسيب ابن البطـياملعروف ب
مالــــك بــــن أمحــــد بــــن علــــي عبــــداهللا أخربنــــا أبــــو : عــــروف بــــابن تــــاج القــــراء ، قــــاال الطوســــي امل

البانياسي ، أخربنا أبو احلسن أمحد ابن حممد بن موسى بن الـصلت ، حـدثنا ابـراهيم بـن عبـد 
بـن حممـد بـن عبـداهللا ا أبو سعيد األشـج ، حـدثنا مطلـب بـن زيـاد عـن الصمد اهلامشي ، حدثن

  :عقيل قال 
يف بيتـه وعلـي بـن احلـسني وحممـد بـن احلنفيـة وأبـو جعفـر ، عبداهللا  بن كنت عند جابر

ّبـاهللا إال مـا حـدثتين مـا رأيـت ومـا مسعـت مـن رســول اهللا : فـدخل رجـل مـن أهـل العـراق فقـال 
ّصــلى اهللا عليــه وســـلم كنــا باجلحفـــة بغــدير خـــم ، ومث نــاس كثــري مـــن جهينــة ومزينـــة  : فقــال. ّ

ّلى اهللا عليه وسلم من خباء فسطاط ، فأشار بيـده ثالثـا ، وغفار ، فخرج علينا رسول اهللا ص ّ
  .)1(» من كنت مواله فعلي مواله : فأخذ بيد علي بن أيب طالب وقال 

__________________  
  .62 ـ 61: كفاية الطالب ) 1(
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  ترجمته
بن سعيد ابن حصني عبداهللا األشج االمام شيخ اإلسالم ، أبو سعيد « :  ـ الذهبي 1
ّالكـويف ، احلـافظ حمـدث الكوفـة ، وصـاحب التفـسري والتـصانيفالكنـدي  ذكـره أبـو حـامت .  ..ّ

ما رأيت أحـدا أحفـظ : هو إمام أهل زمانه ، وقال حممد بن أمحد ابن بالل الشطوي : فقال 
 » ; وقـد زاد علـى التـسعني 257مات يف ربيع األول سـنة . صدوق: منه ، وقال النسائي 

)1(.  
  .مات سنة سبع ومخسني.  ، من صغار العاشرةثقة « : ـ ابن حجر 2

  .)2(» ع 
أبــو ســعيد األشــج الكنــدي : وفيهـا تــويف احلــافظ صــاحب التــصانيف « :  ـ اليــافعي 3
  .)3(» الكويف 

ــأحــد األئمة.  .. «: ـ الــسيوطي 4 ّاألئمــة الــستة ، وأبــو زرعــة ، وابــن أيب : وعنــه .  ..ّ
  .)4( » 257مات سنة . إمام أهل زمانهثقة صدوق ، : قال أبو حامت . الدنيا ، وخلق

)86(  
ــو   ، )262(أو  )261( املتــوىف ســنة األوديعبــداهللا أحمــد بــن عثمــان بــن حكــيم أب

النيــسابوري وأمحــد بــن عثمــان بــن عبــداهللا أخربنــا حممــد بــن حيــىي بــن « : أخــرج النــسائي قــال 
:  طلحــة قــال أخربنــا هــاين بــن أيــوب ، عــن: بــن موســى قــال عبيــداهللا حــدثنا : حكــيم قــاال 

   وهو2أنه مسع عليا  :حدثنا عمرية بن سعد 
__________________  

  .91 / 2وأنظر الكاشف . 501 / 2تذكرة احلفاظ ) 1(
  .419 / 1تقريب التهذيب ) 2(
  .257حوادث . مرآة اجلنان) 3(
  .218: طبقات احلفاظ ) 4(
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ّينشد يف الرحبة من مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول   ؟من كنت مواله فعلـي مـواله: ّ
  .)1(» فقام ستة نفر فشهدوا 

  هترجمت
البخــاري يف صــحيحه ، وابــو حــامت الــرازي ، وابــو عبــد : روى عنــه « :  ـ الخطيــب 1

» أمحـد بـن عثمـان بـن حكـيم ثقـة كـويف « : مث روى عن النسائي قوله » .  ..الرمحن النسائي
  .)2( »كان ثقة عدال « : وعن عبد الرمحن ابن خراش 

  .خ ، م ، س ، ق ، واحملاملي ، وأبو عوانة ، وخلق: وعنه « :  ـ الذهبي 2
  .)3( » 261مات 

  .)4(» .  ..ثقة « : ـ ابن حجر 3

)87(  
« أخـرج احلـافظ أبـو نعـيم  .)262(عمر بن شبة النمريي أبو زيد البصري املتـوىف سـنة 

ري ، عن ابن أيب داود قـاال عن أيب بكر حممد التسرتي عن يعقوب ، وعن عمر بن حممد الس
كنـت بالـشام وعمـر : حدثنا عمر بن شبة ، عن عيسى ، عن يزيد بن عمر بـن مـورق قـال : 

: قــال . مــن قــريش:  قلــت ؟ أنــتممــن: بــن عبــد العزيــز يعطــي النــاس ، فتقــدمت إليــه فقــال يل 
:  قلــت ؟مــن أي بــين هاشــم: فــسكت فقــال : مــن بــين هاشــم ، قــال :  قلــت ؟مــن أي قــريش

وأنـا ـ واهللا ـ مـوىل : فوضـع يـده علـى صـدره فقـال : قـال . فسكت ؟من علي:  علي قال موىل
  بعلي بن أيب طال

__________________  
  .95: اخلصائص ) 1(
  .296 / 4تاريخ بغداد ) 2(
  .65 / 1الكاشف ) 3(
  .21 / 1تقريب التهذيب ) 4(
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مـن كنـت : ّ اهللا عليه وسـلم يقـول ّحدثين عدة أم مسعوا النيب صلى: مث قال . كرم اهللا وجهه
  .)1(» .  ..مواله فعلي مواله

  هترجمت
ّوكــان ثقــة عاملــا بالــسري وأيــام النــاس ، ولــه تــصانيف كثــرية« :  ـ الخطيــب 1 مث » .  ..ّ

  .)2(» روى ثقته عند الدار قطين 
ّوثقـه .  ..عمر بـن شـبة بـن عبيـدة ، احلـافظ العالمـة األخبـاري ، الثقـة« :  ـ الذهبي 2

  .)3(» لدار قطين وغريه ا
ــــ 3 مــــات ســــنة . ثقــــة. ق ، وابــــن أيب حــــامت ، وابــــن خملــــد: وعنــــه  « :الكاشــــف ويف  ـ

  .)4(»  سنة 89عاش . 262
  .)5(» صدوق له تصانيف  « : ـ ابن حجر 4

)88(  
 املتـوىف بوري المعـروف بحمـدانأحمد بن يوسف بن خالـد الـسلمى أبـو الحـسن النيـسا

ثنـا أمحـد بـن نـصر ، وأخربنـا  : حممد بن صاحل بن هانئ قال أخرج احلاكم عن .)264( سنة
العمـري ، عبـداهللا حممد بن علي الشيباين بالكوفة ، ثنا أمحد بن حازم الغفاري ، ثنا حممد بـن 

ثنـا أبـو نعـيم ، ثنـا ابـن أيب : ثنا حممد بن إسحاق ، ثنا حممد بن حيىي وأمحـد بـن يوسـف قـالوا 
  نغنية ، عن حكم ، عن سعيد ب

__________________  
  .364 / 5حلية األولياء ) 1(
  .208 / 11تاريخ بغداد ) 2(
  .516 / 2تذكرة احلفاظ ) 3(
  .313 / 2الكاشف ) 4(
  .57 / 1تقريب التهذيب ) 5(
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  :ة بن احلصيب قال جبري ، عن ابن عباس ، عن بريد
كرت  فـذ6غزوت مع علي إىل اليمن ، فرأيت منه جفوة ، فقـدمت علـى رسـول اهللا « 

 أوىل بــاملؤمنني مــن ألــستيــا بريــدة : فقــال . ّ يتغــري6عليــا فتنقــصته ، فرأيــت وجــه رســول اهللا 
هـذا  .فـذكر احلـديث. ه فعلي موالهمن كنت موال: فقال . بلى يا رسول اهللا:  قلت ؟أنفسهم

  .)1(» حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 

  هترجمت
ّإلمــام احلــافظ ، حمــدث نيــسابور ، ابــو أمحــد بــن يوســف بــن خالــد ، ا« :  ـ الــذهبي 1

ّمتفـــق : قلـــت .  ..م ، د ، س ، ق: حـــدث عنـــه .  ..محـــدان. احلـــسن الـــسلمي النيـــسابوري
  .)2(» .  ..على عدالته وجاللته

  .)3( » 264مات . ّكان حافظا جواال « : ـ وفي الكاشف 2
  .)4(» حافظ ثقة  « : ـ وقال ابن حجر 3
أمحــد بــن يوســف الــسلمي النيــسابوري احلــافظ ، كــان ممــن وفيهــا تــويف  « :ـــ اليــافعي  4

بـــن عبيـــداهللا كتبـــت عـــن : رحـــل إىل الـــيمن ، وأكثـــر عـــن عبـــد الـــرزاق وطبقتـــه ، وكـــان يقـــول 
  .)5(» موسى ثالثني ألف حديث 

)89(  
  )264( املوىف سنة بن عبد الكريم أبو زرعة المخزومي الرازيعبيداهللا 

__________________  
  .110 / 3املستدرك ) 1(
  .565 / 1تذكرة احلفاظ ) 2(
  .73 / 1الكاشف ) 3(
  .29 / 1تقريب التهذيب ) 4(
  .264حوادث  ـ مرآة اجلنان) 5(
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روى ابن كثري الدمشقي حديث الغدير عـن احلـافظ أيب يعلـى واحلـسن بـن سـفيان ، باسـنادمها 
ّكنا مع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـل: عن عدي بن ثابت عن الرباء قال   م يف حجـة الـوداعّ

...  
ورواه ابن جريـر ، عـن أيب زرعـة ، عـن موسـى بـن امساعيـل عـن محـاد : مث قال ابن كثري 

  .)1(وقد تقدم يف موسى ابن امساعيل .  ..بن سلمة ، عن علي بن زيد وأيب هارون العبدي

  هترجمت
 أمحد ّمث روى عن» .  ..وكان إماما ربانيا متقنا حافظا مكثرا صادقا« :  ـ الخطيب 1

إذا رأيـت الـرازي وغـريه « : وعـن أيب حـامت » استأثرت مبذاكرة أيب زرعة على نـوافلي « : قوله 
ما رأيت أحدا أحفـظ مـن « : وعن أيب بكر ابن أيب شيبة » يبغض أبا زرعة فاعلم أنه مبتدع 

إىل غـــري ذلــــك مــــن كلمــــات » أبـــو زرعــــة الــــرازي ثقــــة « : وعــــن النــــسائي » أيب زرعـــة الــــرازي 
  .)2(م اليت رواها يف حق أيب زرعة األعال

  .)3( تذكرة الحفاظوكذا ذكر كلمام يف حقه يف   ـ2
  .)4( يف ذيب التهذيب ابن حجروكذا   ـ3
  .)5(» ّأحد األئمة األعالم وحفاظ اإلسالم « :  بقوله السيوطيووصفه   ـ4

)90(  
  حلافظقال ا )265( املتوىف سنة  الرماديأبوبكرأحمد بن منصور بن سيار 

__________________  
  .210 ـ 209 / 5تاريخ ابن كثري ) 1(
  .326 / 10تاريخ بغداد ) 2(
  .557 / 2تذكرة احلفاظ ) 3(
  .7 / 3ذيب التهذيب ) 4(
  .249: طبقات احلفاظ ) 5(
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ورواه النــسائي أيـضا مـن حــديث إسـرائيل عـن أيب إســحاق عـن عمـرو ذي مــر ، « : ابـن كثـري 
س بالرحبة فقام أناس فشهدوا أم مسعـوا رسـول اهللا يقـول يـوم غـدير خـم نشد علي النا: قال 

ّمن كنت مواله فإن عليا مواله ، اللهم وال من وااله وعـا:  د مـن عـاداه ، وأحـب مـن أحبـه ، ّ
  .وأبغض من أبغضه ، وانصر من نصره

ابـــن جريـــر ، عــــن أمحـــد بـــن منــــصور ، عـــن عبـــد الــــرزاق ، عـــن إســـرائيل عــــن أيب ورواه 
  . ، عن زيد بن وهب وعبد خري عن عليإسحاق
بن موسـى ـ وهـو شـيعي ثقـة ـ عـن عبيداهللا قد رواه ابن جرير عن أمحد بن منصور عن و

إن  :يفــة ، عــن أيب إســحاق ، عــن زيــد بــن وهــب وزيــد بــن يثيــع وعمــر وذي مــر فطــر بــن خل
  .»عليا أنشد الناس بالكوفة وذكر احلديث 

دثنا أمحـد بـن منـصور ، ثنـا أبـو عـامر العقـدي ـ حـ: وقـال ابـن جريـر « : قال ابن كثـري 
ــ ثنــا كثــري بــن زيــد حــدثين  وروى ابــن أيب عاصــم عــن ســليمان الغــاليب عــن أيب عــامر العقــدي ـ

فـذكر احلـديث . إن رسـول اهللا حـضر الـشجرة خبـم: حممد بن عمر بن علي عن أبيه عن علي 
  .)1(» من كنت مواله فإن عليا مواله : وفيه 

  هترجمت
امساعيـــل بـــن إســـحاق القاضـــي ، وقاســـم املطـــرز وأبـــو : روى عنـــه « : يـــب  ـ الخط1

القاسم البغوي ، وحيىي بن صاعد ، والقاضي احملاملي ، وحممد بن خملد واحلسني بـن حيـىي بـن 
 ّكتبنـا عنـه مـع أيب وكـان أيب يوثقـه :وقـال ابـن أيب حـامت . عياش ، وامساعيل بـن حممـد الـصفار

» أثبت مـن أيب بكـر بـن أيب شـيبة « اء عليه ، وعن بعضهم أنه مث روى عن مجاعة الثن» . ..
  .)2(» أمحد بن منصور الرمادي ثقة « : وعن الدار قطين 

__________________  
  .211 ـ 210 / 5تاريخ ابن كثري ) 1(
  .151 / 5تاريخ بغداد ) 2(
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فـة ، صـنف املـسند ، وكـان ذا حفـظ ومعر.  ..الرمـادي احلـافظ احلجـة« :  ـ الـذهبي 2
: لــو أن رجــال قــال  :وثقــه أبــو حــامت ، وقــال ابــن أورمــة االصــبهاين .  ..حــدث عنــه ابــن ماجــة

  .)1(» .  ..ثنا الرمادي لكانا سواء: أيب شيبة وقال اآلخر .  ابنأبوبكرثنا 
  .)2(» .  ..ثقة حافظ « : ـ ابن حجر 3

)91(  
  .)272( املتوىف سنة محمد بن عوف بن سفيان أبو جعفر الطائي الحمصي

حـدثنا حممـد «  :روى ابن كثري احلافظ عـن اجلـزء األول مـن كتـاب غـدير خـم للطـربي 
ن موسى ، أنبأنا امساعيـل بـن نـشيط ، عـن مجيـل بـن عمـارة ، بعبداهللا بن عوف الطائي ، ثنا 

أحـسبه قـال عـن عمـر ولـيس يف كتـايب مسعـت  :قـال ابـن جريـر . بن عمرعبداهللا عن سامل بن 
مـن كنـت مـواله فهـذا مـواله ، : ّ عليـه وسـلم ـ وهـو آخـذ بيـد علـي ـ يقـول ّرسول اهللا صلى اهللا

  .)3(» اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 

  هترجمت
حممــد بــن عـــوف بــن ســفيان ، احلــافظ االمـــام ، أبــو جعفــر الطـــائي « :  ـ الــذهبي 1

الـشام هـو عـامل حبـديث : قال ابن عـدي .  ..حدث عنه أبو داود.  ..ّاحلمصي حمدث الشام
الـصحيح منــه والــضعيف ، وعليــه كــان اعتمــاد ابــن جوصــاء ، ومنــه يــسأل حــديث أهــل محــص 

  قد وثقه غري واحد وأثنوا على معرفته: قلت . خاصة
__________________  

  .564 / 2تذكرة احلفاظ ) 1(
  .26 / 1تقريب التهذيب ) 2(
وجدته يف نسخة مكتوبة عن ابن جرير : لذهيب اعبداهللا قال شيخنا أبو « :  وفيه 213 / 5تاريخ ابن كثري ) 3(
«.  
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 » 272تـويف يف وسـط سـنة . ونبله ، وقد مسع منه أمحد بن حنبل حديثا حدثه بـه عـن والـده
)1(.  

ـــن حجـــر 2 ثقـــة حـــافظ ، مـــن احلاديـــة عـــشرة ، مـــات ســـنة اثنتـــني أو ثـــالث « :  ـ اب
  .)2(» دعس . وسبعني

ئي ، وأبو حـامت ، وأبـو زرعـة وخلـق ، وثقـه أبو داود ، والنسا: وعنه « :  ـ السيوطي 3
  .)3( » 272ومات حبمص سنة . النسائي

  .فيمن تويف يف السنة املذكورةاليافعي وذكره  ـ 4

)92(  
أخـــرج  )272( املتـــوىف ســـنة ســـليمان بـــن ســـيف بـــن يحيـــى الطـــائي أبـــو داود الحرانـــي

: يـــد ، قـــال عنـــه ، عـــن عمـــران بـــن أبـــان ، عـــن شـــريك ، عـــن أيب إســـحاق عـــن ز« النـــسائي 
ّإين أنــشد اهللا رجــال ـ وال يــشهد إال :  يقــول علــى منــرب الكوفــة 2مسعــت علــي بــن أيب طالــب 

ّ ـ مسع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يـوم غـدير خـم يقـول مدأصحاب حم مـن كنـت مـواله : ّ
 )4(فعلــي مــواله ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه ، فقــام ســتة مــن جانــب املنــرب اآلخــر 

ّهدوا أــم مسعــوا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول ذلــكفــش فقلــت أليب : قــال شــريك . ّ
  .)5(» نعم :  قال ؟ّء ابن عازب حيدث ذا عن رسول اهللاهل مسعت الربا: إسحاق 

__________________  
  .581 / 2تذكرة احلفاظ ) 1(
  .197 / 2تقريب التهذيب ) 2(
  .258طبقات احلفاظ ) 3(
  .كذا) 4(
  .96: اخلصائص ) 5(
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  هترجمت
  .)1( يف الثقات ابن حبانذكره   ـ1
ّســليمان بــن ســيف احلــافظ الثقــة أبــو داود احلــراين حمــدث حــران « :الــذهبي وقــال  ـــ 2 ّّ 

  .)2(» .  ..ّروى عنه النسائي كثريا ووثقه. ..
  .)3( يف ذيب التهذيب ابن حجروترمجه   ـ3
  .)4(» ثقة حافظ  « :تقريبه وقال يف   ـ4

)93(  
أخـــرج احلـــاكم أبـــو  .)276( املتــوىف ســـنة عبـــد الملـــك بـــن محمـــد أبـــو قالبـــة الرقاشـــي

النيــسابوري حــديث الغــدير ، عــن أيب احلــسني ابــن متــيم احلنظلــي البغــدادي ، عــن أيب عبــداهللا 
قالبة الرقاشي ، عن حيىي بن محاد ، عن أيب عوانة ، عن األعمش ، عن حبيب بن أيب ثابت 

  .)5(احلديث .  ..ملا رجع رسول اهللا: ل ، عن زيد بن أرقم قال ، عن أيب الطفي

  هترجمت
  .)6( يف الثقات ابن حبانذكره   ـ1
  ابن: ّحدث عنه .  ..احلافظ العامل املسند: أبو قالبة  « :الذهبي وقال   ـ2

__________________  
  .281 / 8الثقات ) 1(
  .593 / 2تذكرة احلفاظ ) 2(
  .4  /199ذيب التهذيب ) 3(
  .326 / 1تقريب التهذيب ) 4(
  .109 / 3املستدرك ) 5(
  .391 / 8الثقات ) 6(
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.  ..ّصــدوق كثــري اخلطــأ لكونــه حيــدث مــن حفظــه: قــال الــدار قطــين .  ..ماجــة وابــن صــاعد
وقـال حممـد بـن . أمني مأمون كتبت عنـه: سألت أبا داود عنه فقال : وقال أبو عبيد اآلجري 

  .)1(» .  ..ن أيب قالبةما رأيت أحفظ م: جرير 
  .)2(» صدوق خيطي  « :الكاشف ويف   ـ3
  .)3( يف ذيب التهذيب ابن حجروترمجه   ـ4
صدوق خيطئ ، تغري حفظه ملا سكن بغداد « :تقريب التهذيب ويف   ـ5

ّ ّ..  . «)4(.  

)94(  
 أخـرج .)276(املتـوىف سـنة  )5( أحمد بن حازم الغفاري الكوفي الشهير بابن أبي غرزة

ثنــا أمحــد بــن نــصر ، وأخربنــا حممــد بــن : احلــاكم احلــديث عــن حممــد بــن صــاحل بــن هــاين قــال 
أمحد بـن « إىل آخر ما تقدم يف رواية .  ..علي الشيباين بالكوفة ، ثنا أمحد بن حازم الغفاري

  .»يوسف 

  هترجمت
 هــو احلــافظ اــود أبــو عمــرو امحــد بــن حــازم الغفــاري. ابــن أيب غــرزة« :  ـ الــذهبي 1

مطــني وحممـد بــن علــي بـن دحــيم الــشيباين وابــراهيم : ّحـدث عنــه .  ..الكـويف صــاحب املــسند
: ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات وقــال  .بــن أيب العــزائم وابــن عقــدة احلــافظ وآخــرونعبــداهللا بــن 

  .كان متقنا
__________________  

  .580 / 2تذكرة احلفاظ ) 1(
  .214 / 2الكاشف ) 2(
  .6 / 420ذيب التهذيب ) 3(
  .522 / 2تقريب التهذيب ) 4(
  .»ابن عزيزة « كذا يف املصادر اآلتية ال ) 5(
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  .)1(» .  ..276تويف يف ذي احلجة سنة : قلت 
  .)2(» .  ..ابن أيب غرزة احلافظ اود« :  يف طبقاته حيث قال السيوطيوذكره  ـ 2
  .)3(»  الغفاري احلافظ ّوحمدث الكوفة أبو عمرو حممد بن حازم « :اليافعي وقال   ـ3

)95(  
  املتـوىف سـنة المعـروف بـابن ديزيـلابراهيم بن الحسين الكسائي الهمـداني ابـو إسـحاق

كمـــــــا تقـــــــدم يف ) كتــــــاب صـــــــفني ( روى حــــــديث الركبـــــــان يف كتابـــــــه  .)281(أو  )280(
  .الكتاب

  هترجمت
 الكـسائي ّـاحلـافظ الرحال ابـو إسـحاق ابـراهيم بـن احلـسني ـ ابـن ديزيـل« :  ـ الذهبي 1
ّوســيفنة طــائر ال حيــط علــى شــجرة إال أكــل ورقهــا. ويلقــب بدابــة عفــان وبــسيفنة. اهلمــداين ّ .

  .)4(» .  ..ثقة مأمون :قال احلاكم .  ..ّوكذا كان إبراهيم ال يأيت شيخا إال وينزفه
وقـال غـريه  .ثقـة مـأمون: قـال احلـاكم .  ..ابن ديزيل احلافظ الرحال« :  ـ السيوطي 2

اإلسـناد الــذي يــأيت بــه ابــن : قــال علــي بــن عيــسى . ذان كــان يــضرب بكتابــه املثـلحمـدث مهــ: 
ّديزيــل لــو كــان فيــه أن ال يؤكــل اخلبــز لوجــب أن ال يؤكــل ، لــصحة إســناده ، مــات يف شــعبان 

  .)5( » 281سنة 
__________________  

  .594 / 2تذكرة احلفاظ ) 1(
  .266: طبقات احلفاظ ) 2(
  .والظاهر أنه غلط» حممد « :  ، وفيها 276دث حوا ـ مرآة اجلنان) 3(
  .608 / 2تذكرة احلفاظ ) 4(
  .269: طبقات احلفاظ ) 5(
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) 96(  
  .)292( املتوىف سنة بن مسلم الكجي البصريعبداهللا ابراهيم بن 

أخربنـا أبـو القاسـم يعقـوب بـن أمحـد الـسري أخربنـا « : أخرج أبو إسحاق الثعلـيب قـال 
الكجــي ، حــدثنا عبــداهللا بــن حممــد ، حــدثنا أبــو مــسلم ابــراهيم بــن  عبــداهللا حممــد بــن أبــوبكر

منهال ، حدثنا محاد عن علي بن زيد ، عن عدي ابن ثابت عـن الـرباء بـن عـازب حجاج بن 
ملــا نزلنــا مــع رســول اهللا يف حجــة الــوداع كنــا بغــدير خــم ، فنــادى إن الــصالة جامعــة ،  :قــال 

ّ
 قـالوا ؟ أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهمألست:  فقال وكسح للنيب حتت شجرتني ، فأخذ بيد علي

فلقيـه :  مـن أنـا مـواله ، اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه ، قـال هـذا مـوىل: بلـى ، قـال : 
  .)1(» هنيئا لك يا ابن أيب طالب ، أصبحت موىل كل مؤمن ومؤمنة : عمر فقال 

  هترجمت
اعيـل بـن حممـد الـصفار ، وأبـو أبو القاسـم البغـوي ، وامس: روى عنه « :  ـ الخطيب 1

وكــان مــن أهــل الفــضل والعلــم واألمانــة ، .  ..عمــرو ابــن الــسماك ، وأمحــد بــن ســلمان النجــاد
مث ترمجـه فـروى ثقتـه عـن موسـى بـن هـارون والـدار قطـين ، » نزل بغـداد وروى ـا حـديثا كثـريا 
  .)2(» ثقة نبيل « وعن عبد الغين بن سعيد احلافظ 

  ّوثقه الدار قطين.  .. مسلم الكجي احلافظ املسندأبو« :  ـ الذهبي 2
__________________  

  .خمطوط ـ تفسري الثعليب) 1(
  .120 / 6تاريخ بغداد ) 2(
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  .)1(» .  ..وغريه ، وكان سريا نبيال عاملا باحلديث
  .)2(» ّوثقه الشيوخ « :  ـ السيوطي 3

)97(  
 أو )293(املتــوىف ســنة  )جــزرة (  بـــ صــالح بــن محمــد بــن عمــرو البغــدادي الملقــب

، أخــرج احلــاكم حــديث الغــدير ، عــن أيب نــصر أمحــد بــن ســهل الفقيــه ، عــن صــاحل  )294(
بن حممد احلافظ البغدادي ، عن خلف بن سامل املخرمي ، عن حيـىي ابـن محـاد عـن أيب عوانـة 

ملـا رجـع رسـول: عن األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقم قـال 
ّ

 
  .)3(احلديث .  ..اهللا

  هترجمت
ّكــان حافظــا عارفــا ، مــن أئمــة احلــديث ، وممــن يرجــع إليــه يف علــم « :  ـ الخطيــب 1

مث روى ثقتـه والثنـاء عليـه عـن » .  ..وكـان صـدوقا ثبتـا أمينـا.  ..اآلثار ومعرفة نقلة األخبـار ،
  .)4(الدارقطين وغريه 

  .)5(» .  ..، شيخ ما وراء النهرّجزرة ، احلافظ العالمة الثبت « :  ـ الذهبي 2
قال االدريسي .  ..ّجزرة احلافظ العالمة الثبت ، شيخ ما وراء النهر« :  ـ السيوطي 3

ّمــا أعلــم يف عــصره بــالعراق وال خبراســان مثلــه يف احلفــظ ، دخــل مــا وراء النهــر فحــدث مــدة : 
  .)6(» ّمن حفظه ومل يأخذ عليه أحد خطأ فيما حدث 

__________________  
  .620 / 2تذكرة احلفاظ ) 1(
  .273طبقات احلفاظ ) 2(
  .109 / 3املستدرك ) 3(
  .322 / 9تاريخ بغداد ) 4(
  .641 / 2تذكرة احلفاظ ) 5(
  .281: طبقات احلفاظ ) 6(
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) 98(  
  .)297(املتوىف سنة محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي 
علــي النطنــزي حــديث الغــدير عــن أيب وقــع يف ســند روايــة احلــافظ أيب الفــتح حممــد بــن 

  . ..سعيد اخلدري
عن أيب بكر بن خالد ، عن حممد بـن عثمـان بـن « افظ أبو نعيم االصبهاين روى احلو

أيب شيبة ، عن إبراهيم بن حممد بن ميمون ، عن علي بن عابس عن أيب اجلحاف واألعمـش 
ّ وسلم يف علي يوم غـدير خـم ّنزلت هذه اآلية على رسول اهللا صلى اهللا عليه: عن عطية قال 

 «)1(.  

  هترجمت
كــان كثــري احلــديث ، واســع الروايــة ، ذا معرفــة وفهــم ، ولــه تــاريخ « :  ـ الخطيــب 1

حممد بن حممـد الباغنـدي ، وحيـىي بـن حممـد بـن صـاعد والقاضـي احملـاملي ، : روى عنه . كبري
بـن كامـل ، وامساعيـل بـن  النجـاد ، وأمحـد أبوبكروحممد بن خملد ، وأبو عمرو بن السماك ، و

سئل أبو علـي صـاحل بـن حممـد .  .. الشافعي وغريهمأبوبكرعلي اخلطيب ، وجعفر اخللدي ، و
سـئل عبـدان عـن ابـن عثمـان بـن أيب شـيبة .  ..ثقـة :عن حممد بـن عثمـان بـن أيب شـيبة فقـال 

  .)2(» .  ..ّما علمنا إال خريا ، كتبنا عن أبيه املسند خبط ابنه الكتاب يقرأ علينا: فقال 
  مث ذكر ثقته عن جزرة ،» .  ..ّاحلافظ البارع حمدث الكوفة« :  ـ الذهبي 2

__________________  
  .خمطوط ـ ما نزل من القرآن يف علي) 1(
  .42 / 3تاريخ بغداد ) 2(
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مل أر لــه حــديثا منكــرا فــأذكره ، وهــو علــى مــا وصــف يل عبــدان ال بــأس « : وعــن ابــن عــدي 
  .)1(» به 

)99(  
يب بكـر بـن إسـحاق ودعلـج  أخـرج احلـاكم عـن أ.يبو هريـرة محمـد بـن أيـوب الواسـطأ

أنبــأ حممــد أيــوب ، ثنــا األزرق بــن علــي ، ثنــا حــسان بــن ابــراهيم « : بــن أمحــد الــسجزي قــاال 
نـــزل  :الكرمــاين ، ثنـــا حممـــد بـــن ســـلمة بــن كهيـــل ، عـــن أبيـــه عـــن أيب الطفيــل عـــن زيـــد يقـــول 

ّرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـل ، م بـــني مكـــة واملدينـــة ، عنـــد مســـرات مخـــس دوحـــات عظـــام ّ
ّفكنس الناس ما حتت السمرات ، مث راح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشية فصلى مث قـام  ّ ّ

أيهـا النـاس : مث قـال . ّـخطيبا ، فحمد اهللا وأثىن عليه وذكر ووعـظ فقـال مـا شـاء اهللا أن يقـول
 : مث قــال. تمومهــا ، ومهــا كتــاب اهللا وأهــل بيــيت عــرتيتّإين تــارك فــيكم أمــرين لــن تــضلوا إن اتبع

ّنعــم ، فقــال رســول اهللا صــلى : قــالوا .  ثــالث مــرات؟تعلمــون أين أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهمأ
  .)2(» من كنت مواله فعلي مواله : ّاهللا عليه وسلم 

  هترجمت
  .)3(» أبو حامت ، وأبو زرعة ، صدوق : عنه « :  ـ الذهبي 1
  .)4(يف الثقات بن حبان اوذكره  ـ 2
  .)5(حديثه يف املستدرك الحاكم وصحح  ـ 3

__________________  
  .661 / 2تذكرة احلفاظ ) 1(
  .109 / 3املستدرك ) 2(
  .23 / 3الكاشف ) 3(
  .114 / 9الثقات ) 4(
  .109 / 3املستدرك ) 5(



 329 .......................................................................ملحق سند حديث الغدير 

  .)1( يف ذيب التهذيب ابن حجروترمجه   ـ4
  .)2(» دوق ص « :تقريبه وقال يف   ـ5

__________________  
  .9 / 69ذيب التهذيب ) 1(
  .147 / 2تقريب التهذيب ) 2(
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  عالقرن الراب

)100(  
يف  .)302( املتــوىف ســنة بــن الــصقر بــن نــصر أبــو العبــاس الــسكري البغــداديعبــداهللا 

قر بـن الـصعبـداهللا عـن  ـ مـن زيـادات القطيعـي ـ  ألمحـد بـن حنبـل7فضائل أمـري املـؤمنني علـي 
حدثنا يعقوب بن محدان بن كاسب ، حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن :  قال 299سنة 

  .)1(» ابن أيب جنيح « احلديث كما تقدم يف .  ..أبيه عن ربيعة اجلرشي

  هترجمت
 الــشافعي ، وعبــد امللــك بــن أبــوبكرعنــه جعفــر اخللــدي ، و: روى  « :الخطيــب قــال 

: وقـال الـدارقطين . ، وأبو حفص بن الزيات وكان ثقةاحلسن السقطي ، وابن مالك القطيعي 
  .)2(» .  ..هو صدوق

__________________  
  .خمطوط ـ فضائل علي) 1(
  .483 / 9تاريخ بغداد ) 2(
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) 101(  
  .)311( املتوىف سنة أبو جعفر أحمد بن محمد الضبعي األحول

 أبــو عمــر حيــىي بــن أخربنــا ابــن بكــري ، أخربنــا« : روى احلــافظ اخلطيــب البغــدادي قــال 
بـن عمـر بـن حفـص بـن بيـان بـن دينـار األخبـاري ، يف منزلـه بـدرب عبـداهللا بن حممد بن عمر 

الساج ، يف جوار ابن الشونيزي ، يف ثالث وستني وثالمثائة حـدثنا أبـو جعفـر أمحـد بـن حممـد 
ّـلعطار بن سعيد الكندي أبو سعيد األشج ، حدثنا العالء بن سـامل اعبداهللا الضبعي ، حدثنا 

مسعـت عليـا بالرحبــة ينـشد النــاس  :د عــن عبـد الـرمحن بــن أيب ليلـى قــال ، عـن يزيـد بــن أيب زيـا
ّمن مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  من كنت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم وال مـن : ّ

ليــه ّفقــام اثنــا عــشر بــدريا ، فــشهدوا أــم مسعــوا رســول اهللا صــلى اهللا ع ؟وااله وعــاد مــن عــاداه
  .)1(» اله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه من كنت مو :ّوسلم يقول 

  هترجمت
بـن عبـداهللا  الـشافعي ، وأبـوبكرحممـد بـن خملـد ، و: روى عنه « : قال الخطيب ترمجه 

  .)2(» .  ..موسى اهلامشي ، وامساعيل بن حممد بن زجني ، وكان صدوقا

)102(  
  تقدم .)313( املتوىف سنة القهستاني أبو قريشمحمد بن جمعة بن خلف 

__________________  
  .236 / 14تاريخ بغداد ) 1(
  .107 / 5املصدر ) 2(
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وقوعـه يف سـند احلـديث ، املـشتمل علـى نئـة عمـر بـن اخلطـاب عـن الــرباء ) زيـن الفـىت ( عـن 
  .بن عازب

  هترجمت
ستاين ، كان ضابطا متقنا حممد بن مجعة بن خلف ، أبو قريش القه« :  ـ الخطيب 1

حافظـــا ، كثـــري الـــسماع والرحلـــة ، مجـــع املـــسندين علـــى الرجـــال واألبـــواب ، وصـــنف حـــديث 
ّاألئمــة مالــك والثــوري وشــعبة وحيــىي بــن ســعيد وغــريهم ، وكــان يــذاكر حبــديثهم حفــاظ عــصره 

 نــا أبــو قــريش حممــد بــن مجعــة القهــستاين« : مث روى عــن أيب علــي احلــافظ يقــول » فيغلــبهم 
  .)1(» حافظ حديثه عند أهل خراسان « : وعن الدار قطين » احلافظ الثقة األمني 

كان من العلمـاء الكبـار ، صـنف املـسند .  ..أبو قريش احلافظ احلجة« :  ـ الذهبي 2
َِالكبــري ، وكتابـــا علـــى األبـــواب ، وصـــنف حـــديث مالــك وســـفيان وشـــعبة ، وكـــان يقظـــا فهمـــا 

  .)2(» .  ..حافظا مذاكرا صاحب إتقان
  .)3(» .  ..أبو قريش احلافظ احلجة« :  ـ السيوطي 3

  .268 / 2 وشذرات الذهب 158 / 2وله ترمجة يف العرب 

)103(  
الكــــىن ( رواه يف كتابــــه  .)320( املتــــوىف ســــنة أبــــو بــــشر محمــــد بــــن أحمــــد الــــدوالبي

حـدثنا ابـن  :أنبأ قتيبة بن سعيد قال : أخربنا أمحد بن شعيب قال « : حيث قال ) واألمساء 
  م، عن زيد بن أرقعبداهللا دي ، عن عوف ، عن ميمون أيب أيب ع

__________________  
  .169 / 2تاريخ بغداد ) 1(
  .766 / 2تذكرة احلفاظ ) 2(
  .322: طبقات احلفاظ ) 3(
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ّكنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني مكة واملدينة ، إذ نزلنا منزال يقال لـه غـدير : قال  ّ
ّصالة جامعة ، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحمـد اهللا وأثـىن عليـه ، فنودي أن الخم  ّ

بلــى نــشهد أنــك أوىل بكــل : قــالوا  ؟ّألــستم تعلمــون أين أوىل بكــل مــؤمن مــن نفــسه: مث قــال 
  .)1( » 7فإين من كنت مواله فهذا مواله ، وأخذ بيد علي : قال . مؤمن من نفسه

أنبأ حيىي  :حدثنا احلسن بن عطية قال : فان قال ن علي بن عحدثنا احلسن ب : وقال
نـشد علـي يف الرحبـة ، فقـام بـضعة : بن سلمة بن كهيل ، عن حبة العـرين عـن أيب قالبـة قـال 

ّعـشر رجــال فــيهم رجــل عليـه جبــة عليهــا أزرار حــضرمية فـشهدوا أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 
  .)2(» من كنت مواله فعلي مواله : ّوسلم قال 

  هترجمت
ّ فذكر مشاخيه ومن روى عنه من كبـار األئمـة كـالطرباين وأيب حـامت ابـن ـ السمعاني ، 1

  .)3(حبان وابن عدي 
واعتمـد عليـه أربـاب .  ..كان عاملا باحلديث واألخبار والتواريخ ،« :  ـ ابن خلكان 2

  .)4(» .  ..هذا الفن يف النقل ، وأخربوا عنه يف كتبهم ومصنفام املشهورة
ّتكلمـوا فيـه ومـا تبـني مـن : قـال الـدارقطين .  ..الـدواليب احلـافظ العـامل« : ـ الذهبي  3 ّ

  .)5(» ّأمره إال خري 
__________________  

  .61 / 2الكىن واألمساء ) 1(
  .88 / 2املصدر نفسه ) 2(
  .الدواليب ـ األنساب) 3(
  .474 / 3وفيات األعيان ) 4(
  .759 / 2تذكرة احلفاظ ) 5(



 335 .......................................................................ملحق سند حديث الغدير 

) 104(  
ـــداهللا أبـــو جعفـــر أحمـــد بـــن  ـــريعب ـــابن الني  املتـــوىف ســـنة بـــن أحمـــد البـــزاز المعـــروف ب

النـريي عـن علـي بـن سـعيد ، عـن عبـداهللا وعـن أمحـد بـن « : روى احلافظ اخلطيـب  .)320(
ّضــمرة ، عــن ابــن شــوذب ، عــن مطــر ، عــن ابــن حوشــب عــن أيب هريــرة عــن النــيب صــلى اهللا 

وم مثــان عــشر مــن ذي احلجــة كتــب لــه صــيام ســتني شــهرا ،  يــمــن صــام: ّعليــه وســلم أنــه قــال 
ّوهــو يــوم غــدير خــم ، ملــا أخــذ النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم بيــد علــي بــن أيب طالــب فقــال  ّ :

مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، فقــال  :بلــى يــا رســول اهللا قــال :  قــالوا ؟ أوىل بــاملؤمننيألــست
 (موالي وموىل كـل مـسلم ، فـأنزل اهللا بخ بخ يا ابن أيب طالب أصبحت : عمر بن اخلطب 

ْاْليـوم أكملت لكم دينكم  ْ َُ ُ َْ ِ َ ُ ْ َ َ ْ   .)1(»  اآلية )َ

  هترجمت
حممد بـن املظفـر ، وأبـو حفـص بـن شـاهني ، وأبـو الفـتح : روى عنه « : ـ الخطيب  1

. بـــن أخـــي ميمـــيعبـــداهللا يوســـف القـــواس ، وأمحـــد بـــن حممـــد بـــن اجلـــراح احلـــرار ، وحممـــد بـــن 
وروى » .  ..أن يوسف القواس ذكره يف مجلة شيوخه الثقـات: ن بن أيب طالب وحدثين احلس

بــن النــريي أبــو عبــداهللا حــدثنا أمحــد بــن «  :عــن أمحــد بــن حممــد بــن الفــضل بــن اجلــراح احلــرار 
  .)2(» .  ..جعفر البزاز ثقة

ـــر 2 ـــن األثي ازمـــي عبـــداهللا أيب ســـعيد األشـــج ، وحممـــد بـــن : ّحـــدث عـــن « :  ـ اب
  حممد بن املظفر احلافظ ، وأبو حفص بن شاهني ،:  روى عنه .وغريمها

__________________  
  .290 / 8تاريخ بغداد ) 1(
  .266 / 4تاريخ بغداد ) 2(
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  .)1( » 320ومات يف شعبان سنة . ّوأبو الفتح القواس

  .)2(» وحكي أن القواس ذكره يف مجلة شيوخه الثقات  « :السمعاني  ـ 3

)105(  
  .)325( املتوىف سنة براهيم بن عبد الصمد بن موسى الهاشميأبو إسحاق ا

وأخربنـــا االمـــام الفقيـــه كمـــال الـــدين أبـــو غالـــب هبـــة اهللا ابـــن أيب : روى احلمـــويين قـــال 
ّالقاســـم ابـــن أيب غالـــب الـــسامري بقـــراءيت عليـــه ، جبـــامع القـــصر ببغـــداد ، ليلـــة األحـــد الـــسابع 

بأنــا الــشيخ حماســن ابــن عمــر بــن رضــوان أن:  ، قــال 682والعــشرين مــن شــهر رمــضان ســنة 
 حممـد بـن أبـوبكرأنبأنـا :  قـال 622احلرائيت مساعا عليه ، يف احلادي والعشرين من احملرم سنة 

:  قــاال 550بــن نــصر بــن الزعفــراين مساعــا عليــه ، يف الــسادس مــن شــهر رجــب ســنة عبــداهللا 
أنبأنـا : البانياسـي مساعـا عليـه قـال فـراء مالك بن أمحد بن علي ابـن ابـراهيم العبداهللا أنبأنا أبو 

أنبأنـــا أبـــو احلـــسن أمحـــد بـــن حممـــد بـــن موســـى بـــن :  قـــال 463ابـــن الزاغـــوين يف شـــعبان ســـنة 
أنبأنـا :  قـال 405القاسم بن الصلت بقراءة عليه وأنا أمسع ، يف ثالث عـشر مـن رجـب سـنة 

أنبأنـا : عيد األشج قال أبو سأنبأنا : إبراهيم بن عبد الصمد اهلامشي املكىن بأيب إسحاق قال 
  :بن حممد بن عقيل قال عبداهللا املطلب بن زياد عن 

 8يف بيته وعلي بن احلسني وحممد بـن احلنيفـة وأبـو جعفـر عبداهللا كنت عند جابر بن 
ّإال حـــدثتين مـــا رأيـــت ومـــا ] يـــا جـــابر [ أنـــشدك اهللا : ، فـــدخل رجـــل مـــن أهـــل العـــراق فقـــال  ّ

ّا باجلحفــة بغـــدير خــم ومث نــاس كثـــري مــن جهينــة ومزينـــة ّكنــ: ال  فقـــ6مسعــت مــن رســول اهللا 
  وغفار ، فخرج علينا رسول اهللا
__________________  

  .340 / 3اللباب ) 1(
  .النريي ـ األنساب) 2(
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مــن :  مــن خبــاء أو فــسطاط ، فأشــار بيــد ثالثــا ، فأخــذ بيــد علــي صــلوات اهللا عليــه فقــال 6
  .)1(» كنت مواله فعلي مواله 

  .أيضا ، وقد تقدم سابقا يافظ الكنجواه احلور

  هترجمت
أبو احلسني بن البواب املقرئ ، وأبـو احلـسن الـدارقطين ، : روى عنه « : ـ الخطيب  1

وأبو حفص بن شاهني ، ويوسف بن عمر القـواس وأبـو حفـص الكتـاين ومجاعـة آخـرهم أمحـد 
ّبــن حممــد بــن الــصلت اــرب ، وكــان إبــراهيم يــسكن ســر مــن رأى وحــدث ــ » .  ..ا وببغــدادّ

)2(.  
روى عنه الـدارقطين وابـن شـاهني يف آخـرين ، . ّحدث عن مجاعة« :  ـ ابن الجوزي 2

ّوكان يسكن سرمن رأى وحدث ا وببغداد ، وتويف يف حمرم هذه السنة  ّ «)3(.  

  .)4(» وهو آخر من روى املوطأ عن أيب مصعب « :  ـ الذهبي 3

)106(  
قــال احلـــافظ جـــالل الـــدين  .)327( املتـــوىف ســـنة زيعبــد الـــرحمن بـــن أبـــي حـــاتم الـــرا

وأخــرج عبــد بــن محيــد ، وابــن جريــر ، وابــن أيب حــامت ، وأبــو الــشيخ عــن جماهــد « : الــسيوطي 
ملا نزلت : قال 

ّ
َ بـلغ ما أنزل إليك من ربك (:  ََ ْ َِ َِْ َ ِ ُْ ْ ( يـا رب إمنـا أنـا واحـد ، كيـف أصـنع :  قال
ْ وإن(  فنزلت؟ّجيتمع علي الناس ُ لم تـفعل فما بـلغت رسالته َِ ََ َِ َ ْ  َ َ ْ َ ْ َ ْ(.  

__________________  
  .62 / 1فرائد السمطني ) 1(
  .137 / 6تاريخ بغداد ) 2(
  .325 حوادث 289 / 6املنتظم ) 3(
  .325 حوادث 205 / 2العرب ) 4(
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ذه نزلـت هـأخرج ابـن أيب حـامت ، وابـن مردويـه ، وابـن عـساكر عـن أيب سـعيد اخلـدري و
ّعلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم اآلية  َ يا أيـها الرسول بـلغ ما أنزل إليك من ربك (: ّ َـَ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َ ( 

ِ وإن لم تـفعل فما بـلغت رسالته واهللا يـعصمك من الناس (أن عليا موىل املؤمنني  َ ِ َ ُ َ ْ َِ ْ َ َُ ُ ََ َِ َ ْ  َِ ْ َ ْ َ ْ( « )1(.  
 وابــن مردويــه ، وابــن عــساكر عــن أيب ســعيد أيب حــامت ،أخــرج ابــن « :  الــشوكاين وقــال
َ يـا أيـها الرسـول بـلـغ مـا أنـزل إليـك ( نزلت هـذه اآليـة :اخلدري قال  َِْ َ ُِ ُْ َْ  َ ُ  َـ ( علـى رسـول اهللا يـوم 

  .)2( » 2غدير خم ، يف علي بن أيب طالب 
ّوكذا ذكر كل من شهاب الدين اآللوسي 

)3(.  
  .)4(والشيخ حممد عبده املصري 

  هترجمت
ـــ الـــذهبي  1 كـــان حبـــرا ال تدركـــه الـــدالء ، قـــال .  ..ّعبـــد الـــرمحن العالمـــة احلـــافظ« : ـ

  .)5(» عبد الرمحن بن أيب حامت ثقة حافظ : االمام أبو الوليد الباجي 

» .  ..ابــن أيب حــامت االمــام احلــافظ الناقــد شــيخ اإلســالم « :وقــال الــذهبي أيــضا ـــ  2
)6(.  

قــال أبــو يعلــى .  ..ن االمــام احلــافظ ابــن احلــافظاالمــام ابــ « : ـ ابــن شــاكر الكتبــي 3
.  ..كان يعد من األبدال ، وقد أثىن عليه مجاعة بالزهـد والـورع التـام والعلـم والعمـل: اخلليلي 

 «)7(.  
__________________  

  .298 / 2الدر املنثور ) 1(
  .57 / 3فتح القدير ) 2(
  .348 / 2روح املعاين ) 3(
  .463 / 6املنار ) 4(
  .236 / 13 سري أعالم النبالء )5(
  .829 / 3تذكرة احلفاظ ) 6(
  .287 / 2فوات الوفيات ) 7(
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  .)1( وحكى كلمة اخلليلي املذكورة  ـ السبكي4

)107(  
ــن موســى الخــالل ــو نــصر حبــشون ب روى اخلطيــب البغــدادي  .)331( املتــوىف ســنة أب

ن عمــر الــدارقطين عــن  علــي بــبــن علــي بــن حممــد بــن بــشران عــن احلــافظعبــداهللا احلــافظ عــن 
حبـشون اخلــالل عــن علـي بــن ســعيد الرملـي عــن ضــمرة عـن ابــن شــوذب عـن مطــر الــوراق عــن 

ّابن حوشب عن أيب هريرة عن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم إنـه قـال  مـن صـام يـوم مثـان عـشر  :ّ
عبــداهللا أمحــد بــن « إىل آخــر مــا تقــدم يف » .  ..مــن ذي احلجــة كتــب لــه صــيام ســتني شــهرا

  .)2(» ي ّالنري

  هترجمت
 ابـــن شـــاذان ، وأبـــو احلـــسن الـــدارقطين ، وأبـــو أبـــوبكر: روى عنـــه « : ــــ الخطيـــب  1

وكــان . حفــص ابــن شــاهني ، وأمحــد بــن الفــرج بــن احلجــاج ، وأبــو القاســم ابــن الــثالج وغــريهم
  .)3(» صدوق « مث روى عن الدارقطين قوله » ثقة 

: بــن عرفــة وغــريه ، روى عنــه  ، ومســع احلــسن 134ولــد ســنة « :  ـ ابــن الجــوزي 2
  .)4(» الدارقطين وابن شاهني ، وكان ثقة ، يسكن باب البصرة ، تويف يف شعبان هذه السنة 

__________________  
  .237 / 2طبقات الشافعية ) 1(
  .290 / 8تاريخ بغداد ) 2(
  .املصدر نفسه) 3(
  .331 حوادث 331 / 6املنتظم ) 4(
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ــ الــذهبي  3  بــن موســى أبــو نــصر اخلــالل ، ببغــداد يف شــعبان ولــه وفيهــا حبــشون« : ـ
  .)1(» .  ..ست وتسعون سنة

)108(  
حـدثنا «  :قـال احلـافظ أبـو نعـيم  .حممد بن علي بن خلـف العطـار الكـويفعبداهللا أبو 

أمحد بن جعفر بن سلم ، حدثنا العباس بن علي النسائي ، حدثنا حممـد ابـن علـي بـن خلـف 
ّبن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بريدة عـن النـيب صـلى ، ثنا ا، ثنا حسني األشقر 
  .)2(» من كنت مواله فعلي مواله  :ّاهللا عليه وسلم قال 

  هترجمت
حممـــــد بـــــن أمحـــــد بـــــن أيب الـــــثلج ، وأبـــــو ذر بـــــن : روى عنـــــه  « :الخطيـــــب تــــرجم لـــــه 

.  ..وري وغـريهمّالباغندي ، وأبو عبيد حممد بن أمحد بـن املؤمـل الناقـد ، وحممـد بـن خملـد الـد
» كــان حممــد بــن علــي بــن خلــف ثقــة مأمونــا حــسن العقــل : مسعــت حممــد بــن منــصور يقــول 

)3(.  

)109(  
أخـــرج الكنجـــي احلـــافظ  .)335( املتـــوىف ســـنة الهيـــثم بـــن كليـــب ابـــو ســـعيد الـــشاشي

  ،بن عمر بن محويه بدمشق عبداهللا أخربنا شيخ الشيوخ « : الشافعي قال 
__________________  

  .231حوادث  ـ العرب) 1(
  .23 / 4حلية األولياء ) 2(
  .57 / 3تاريخ بغداد ) 3(



 341 .......................................................................ملحق سند حديث الغدير 

أخربنا احلافظ أبو القاسم علي بن احلسن بن هبـة اهللا الـشافعي ، أخربنـا أبـو الفـضل الفـضيلي 
، أخربنا أبو القاسم اخلليلـي ، أخربنـا أبـو القاسـم اخلزاعـي ، أخربنـا اهليـثم ابـن كليـب الـشاشي 

بــن عبــداهللا  بــن شــداد الرتمــذي ، أخربنــا علــي بــن قــادم أخربنــا إســرائيل ، عــن ربنــا أمحــد، أخ
هـــل : أتيـــت مكـــة فلقيـــت ســـعد بـــن أيب وقـــاص فقلـــت  :شـــريك عـــن احلـــرث بـــن مالـــك قـــال 

ّقــد شــهدت لــه أربعــا لــئن تكــون يل واحــدة مــنهن أحــب إيل مــن :  قــال ؟مسعــت لعلــي منقبــة ّ ّ
  .الدنيا أعمر فيها مثل عمر نوح

ّ صلى اهللا عليه وسلم بعث أبا بكر برباءةّإن رسول اهللا ّ.. .  
ّوكنــا مــع النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يف املــسجد فنــودي فينــا لــيال : قــال  ليخــرج مــن  :ّ

  .ّإن اهللا أمر به.  ..ّاملسجد إال آل الرسول وآل علي
عمــر ، ّإن نــيب اهللا بعــث عمــر وســعدا إىل خيــرب ، فجــرح ســعد ورجــع : والثالثــة : قــال 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال    . ..ّألعطني الراية غدا رجال: ّ
ّوالرابعــة يــوم غــدير خــم ، قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وأبلــغ مث قــال : قــال  ّ :
أدن يـا : قـال  .بلـى:  قـالوا ؟ أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهم ـ ثـالث مـرات ـألـست: ايهـا النـاس 

: ّى اهللا عليـه وسـلم يـده حـىت نظـرت بيـاض إبطيـه ، فقـال ّرسول اهللا صـلفرفع يده ورفع . علي
  .)1(» .  ..حىت قاهلا ثالثا. من كنت مواله فعلي مواله

  هترجمت
ّالـــشاشي احلـــافظ احملـــدث الثقـــة« : ــــ الـــذهبي  1 ّحمـــدث مـــا وراء النهـــر ، ومؤلـــف .  ..ّ ّ

  .)2( » 335تويف سنة .  ..املسند الكبري

  .)3(» .  ..ّاحملدث الثقةّالشاشي احلافظ « :  ـ السيوطي 2
__________________  

  .286 ـ 285: كفاية الطالب ) 1(
  .848 / 3تذكرة احلفاظ ) 2(
  .351: طبقات احلفاظ ) 3(
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  . وغريها4 / 2 واللباب 242 / 2 والعرب 342 / 2وله ترمجة يف شذرات الذهب 

)110(  
، هـو مـن  )340( سـنة  املتوىفمحمد بن صالح بن هانئ أبو جعفر الوراق النيسابوري

  .)1(رجال سند رواية احلاكم النيسابوري حديث الغدير عن بريدة ابن احلصيب األسلمي 

  هترجمت
ّكــان ثقــة زاهــدا ، ال يأكــل إال مــن كــسب يــده ، وال يقطــع صــالة  « : ـ ابــن كثيــر 1

  .)2(» الليل 

سمع بغريهـا ، مسع الكثري بنيسابور ومل ي« :  وأثىن عليه حيث قال السبكيوترمجه  ـ 2
روى . ّوكــان صــبورا علــى الفقــر ، ال يأكــل إال مــن كــسب يــده ، مســع الــسري ابــن خزميــة وغــريه

 ، 340مـات يف سـلخ ربيـع األول سـنة .  بن إسحاق وأبو علي احلـافظ وغريمهـاأبوبكر: عنه 
ا دفــن وقــف علــى قــربه وتــرحم عليــه ، وأثــىنعبــداهللا ّوصــلى عليــه أبــو  ّبــن األخــرم احلــافظ ، ومل ـ ّـ

 
 إىل حينئــذ ، فمــا رآه أتــى شــيئا ال يرضــاه اهللا عــز 270عليــه ، وحكــى أنــه صــاحبه مــن ســنة 
  .)3(» وجل ، وال مسع منه شيئا يسئل عنه 

» مسع احلديث الكثري ، وكان ذا فهم وحفظ ، وكان من الثقات « :  ـ ابن الجوزي 3
)4(.  

__________________  
  .110 / 3املستدرك ) 1(
  .225 / 11ري تاريخ ابن كث) 2(
  .174 / 3طبقات السبكي ) 3(
  .340 حوادث 370 / 6املنتظم ) 4(
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) 111(  
( ذكــــره الــــسبكي يف  )346( املتــــوىف ســــنة علــــي بــــن الحــــسين المــــسعودي البغــــدادي

  . .. وترمجه)1() طبقات الشافعية 
عبيـــداهللا  حبـــديث الغـــدير يـــوم اجلمـــل ، علـــى طلحـــة بـــن 7روى مناشـــدة أمـــري املـــؤمنني 

 ؟يـا أبـا حممـد مـا الـذي أخرجـك:  طلحـة ، حـني رجـع الـزبري 2مث نادى علـي «  :ل حيث قا
قتــل اهللا أوالنــا بــدم عثمــان ، أمــا مسعــت رســول اهللا : الطلــب بــدم عثمــان ، قــال علــي : قــال 

ّ وأنـت أول مـن بــايعين مث نكثـت ، وقـد قــال اهللا ؟اللهـم وال مــن وااله وعـاد مـن عــاداه: يقـول 
َ فمن ن(ّ وجل ّعز ْ َ ِكث فإنما يـنكث على نـفسه َ ِ ْ ُ ََ َ ُ َْ َ    .)2(» أستغفر اهللا ، مث رجع :  فقال )َِ

)112(  
 املتــــوىف ســــنة أبــــو الحــــسين محمــــد بــــن أحمــــد بــــن تمــــيم الخيــــاط القنطــــري الحنظلــــي

)348(.  
أخــرج احلــاكم عــن أيب احلــسني حممــد بــن أمحــد بــن متــيم احلنظلــي ببغــداد عــن أيب قالبــة 

، عـــن حيـــىي بــن محـــاد ، عـــن أيب عوانـــة ، عـــن األعمـــش ، عـــن عبــد امللـــك بـــن حممـــد الرقاشـــي 
  .)3(.  ..حبيب بن أيب ثابت عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقم

__________________  
  .307 / 2طبقات الشافعية ) 1(
  .11 / 2مروج الذهب ) 2(
  .109 / 3املستدرك ) 3(
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  هترجمت
ه ، وأبــو احلــسن علــي ابــن حــدثنا عنــه أبــو احلــسن ابــن رزقويــ« : وقــال الخطيــب ترمجــه 

  .)1(» أمحد بن عمر املقري ، وأبو احلسن علي بن احلسني بن دوما النعايل 

)113(  
 347( املتوىف سنة جعفر بن محمد بن نصير أبو محمد الخواص المعروف بالخلدي 

 /348 (.  
أخربنــا  :قــال . انعــن أيب بكـر أمحــد بـن حممــد بــن طـاو« روى أبـو احلــسن ابـن املغــازيل 

حـدثين أبـو حممـد جعفـر بـن حممـد بـن نـصري : و احلـسني أمحـد بـن احلـسني بـن الـسماك قـال أب
حدثين ضمرة ابن ربيعة القرشـي ، عـن : اخللدي ، حدثين علي بن سعيد بن قتيبة الرملي قال 

مـن صـام يـوم : ّابن شـوذب ، عـن مطـر الـوراق ، عـن شـهر بـن حوشـب ، عـن أيب هريـرة قـال 
جة كتب له صـيام سـتني شـهرا ، وهـو يـوم غـدير خـم ، ملـا أخـذ  عشرة خلت من ذي احلمثاين

ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم بيد علي بن أيب طالب فقال   ؟ أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهمألـست: ّ
بــخ : فقـال عمــر بـن اخلطــاب . مــن كنـت مــواله فعلـي مــواله: قـال  .بلــى يـا رســول اهللا: قـالوا 

وم (فـأنزل اهللا تعـاىل . ّي ومـوىل كـل مـؤمن أيب طالـب ، أصـبحت مـوالبخ لك يا علي بن َ اْليـ ْ َـ
ْأكملت لكم دينكم  ْ َُ ُ َْ ِ َ ُ ْ َ( « )2(.  

  هترجمت
  كان سافر الكثري ، ولقي املشايخ الكرباء من احملدثني« :  ـ الخطيب 1

__________________  
  .283 / 1تاريخ بغداد ) 1(
  .19: املناقب البن املغازيل ) 2(
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أبـو عمـر بـن : ّ بغـداد فاسـتوطنها ، وروى ـا علمـا كثـريا ، حـدث عنـه والـصوفية ، مث عـاد إىل
 وكــان ثقـة صــادقا دينـا فاضــال.  ..وأبــو حفـص بــن شـاهنيقطنــي ، حيويـه ، وأبـو احلــسن الـدار

.. . «)1(.  
احلـارث بـن  :أحد مشايخ الصوفية ، له كرامات ظاهرة ، روى عـن « :  ـ ابن األثير 2

ومــات يف شــهر .  أبــو حفــص ابــن شــاهني والــدارقطين وغريمهــا:أيب أســامة وغــريه ، روى عنــه 
  .)2(»  وكان ثقة 348رمضان سنة 

ّكان صدوقا دينا ، حج ستني حجة « :  ـ ابن الجوزي 3 ّ ّ «)3(.  

)114(  
ف يف احلـــديث ، وصـــحح .يأبـــو جعفـــر محمـــد بـــن علـــي الـــشيباني الكـــوف ّ هــو ممـــن أل ّـــ

  .يف غري موضعاحلاكم يف املستدرك والذهيب يف تلخيصه حديثه 
  .وهو من رجال سند رواية احلاكم حديث الغدير عن بريدة بن احلصيب األسلمي

  هترجمت
  .)4( ووصفه مبسند الكوفة يف زمانه  ـ الذهبي1

  .)5(ّ مبحدث الكوفة تذكرة الحفاظووصفه يف   ـ2

وفيها أبو جعفر حممـد بـن علـي بـن دحـيم الـشيباين الكـويف ،  « :ابن العماد وقال   ـ3
  القصار وأمحد بنعبداهللا روى عن ابراهيم بن . سند الكوفة يف زمانهم

__________________  
  .226 / 7تاريخ بغداد ) 1(
  .456 / 1اللباب ) 2(
  .348 حوادث 391 / 6املنتظم ) 3(
  .351 حوادث 293 / 2العرب ) 4(
  .882: تذكرة احلفاظ ) 5(
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  .)1(» عرعرة ومجاعة 

)115(  
 املتـوىف سـنة سن بـن محمـد النقـاش المفـسر الموصـلي البغـدادي محمد بن الحـأبوبكر

ٍ سأل سائل بعذاب واقع ( روى حديث نزول آيـة )351( ِ ٍ َِ ٌ ِ َ َ  يف واقعـة غـدير خـم يف تفـسريه )َ
  .)شفاء الصدور ( 

  هترجمت
  .)2(» ّ النقاش املفسر ببغداد أبوبكروشيخ القراء « : ـ الذهبي  1

ا يف نفـــسه ، عابـــدا ناســـكا ، لـــه تفـــسري شـــفاء كـــان رجـــال صـــاحل« :  ـ ابـــن كثيـــر 2
  .)3(» الصدور 

)116(  
  .)365( املتوىف سنة  الختليأبوبكرأحمد بن جعفر بن محمد بن سلم 
« ، كمـا تقـدم يف » من كنت مـواله فعلـي مـواله « روى عنه أبو نعيم احلافظ حديث 

  .»حممد بن علي بن خلف 

  هترجمت
  ثرا ، ثقة ثبتا ، كتب عنه الدارقطينوكان صاحلا دينا مك« :  ـ الخطيب 1

__________________  
  .9 / 3شذرات الذهب ) 1(
  .882 / 3تذكرة احلفاظ ) 2(
  .244 / 11تاريخ ابن كثري ) 3(
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وكــان ثقــة ،  . ..:، قــال أمحــد بــن أيب الفــوارس .  ..، وأبــو نعــيم االصــبهاين.  ..ّوحــدثنا عنــه
  .)1(» .  ..غري ذلككتب من القراءات أمرا عظيما والتفاسري و

  .)2(» كان ثقة ، وقد قارف التسعني « :  ـ ابن كثير 2

بـن أمحـد بـن حنبـل وخلقـا كثـريا ، عبداهللا مسع أبا مسلم الكجي و« : ـ ابن الجوزي  3
وكتــب مــن التفاســري والقــراءات شــيئا كبــريا ، وكــان صــاحلا دينــا مكثــرا ، ثقــة ثبتــا ، كتــب عنــه 

  .)3(»  رزقويه والربقاين وأبو نعيم االصبهاين ابن: الدارقطين ، وروى عنه 

)117(  
روى  .)370( املتــوىف ســنة بــن موســى البغــدادي التــوزيعبــداهللا أبــو يعلــى الزبيــر بــن 

احلـاكم عبـداهللا أخطب خطباء خوارزم بإسناده عن احلافظ أيب بكر البيهقي ، عن احلافظ أيب 
البــزاز ، عــن علــي عبــداهللا جعفــر أمحــد بــن التــوزي ، عــن أيب عبــداهللا بــن ، عــن أيب يعلــى الــزبري 

بـن ســعيد ، عــن ضـمرة ، عــن ابــن شـوذب ، عــن مطــر ، عـن ابــن حوشــب عـن أيب هريــرة عــن 
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال    .)4(احلديث .  ..من صام يوم مثان عشر من ذي احلجة :ّ

  هترجمت
( ي لكــن اســم أبيــه  عــن احلــافظ أيب نعــيم وعــن احلــاكم النيــسابورالخطيــبترمجــه   ـ1
  .)5() عبيداهللا 

__________________  
  .71 / 4تاريخ بغداد ) 1(
  .283 / 11تاريخ ابن كثري ) 2(
  .365 حوادث 81 / 7املنتظم ) 3(
  .94: املناقب للخوارزمي ) 4(
  .473 / 8تاريخ بغداد ) 5(
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  .)1() عبد الواحد (  واسم أبيه عنده ابن األثيروذكره   ـ2

)118(  
، وقـد أكثـر الروايـة  )374( املتوىف سنة بن أحمد بن بالويه النيسابوري المعدلمحمد 

  .ّعنه احلاكم يف املستدرك وصحح حديثه فيه ، وكذا الذهيب يف تلخيص املستدرك
  .)2(وقد وقع يف طريق رواية احلاكم حديث الغدير 

  هترجمت
.  ..ثقـة : عنـه فقـال  الربقـاين وسـألتهأبـوبكرحـدثنا عنـه « :  فقـال الخطيـبترمجـه   ـ1

 «)3(.  
بـن حممـد بـن شـريويه ، وحممـد بـن إسـحاق بـن عبـداهللا مسع  « :ابن الجوزي وقال   ـ2

خزميـة ، وحممــد بـن إســحاق الـسراج وغــريهم ، وكـان ثقــة ، وتـويف بنيــسابور يـوم اخلمــيس ســلخ 
  .)4(» شوال هذه السنة عن أربع وتسعني سنة 

)119(  
 املتــوىف ســنة بــو محمــد المــصري الــشهير بــابن زوالقالحــسن بــن ابــراهيم بــن الحــسين أ

)387(.  
__________________  

  .4 / 9الكامل يف التاريخ ) 1(
  .109 / 3املستدرك ) 2(
  .282 / 1تاريخ بغداد ) 3(
  .374 حوادث 124 / 7املنتظم ) 4(
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  .)1(كما حكاه املقريزي يف اخلطط ) تارخيه ( رواه يف 

  هترجمت
ــــات األعيــــان وال بــــن زوالق ترمجــــة   321 / 11 وتــــاريخ ابــــن كثــــري 146 / 1يف وفي

 ولسان امليزان البـن حجـر العـسقالين 351 / 1وتتمة املختصر يف أخبار البشر البن الوردي 
  . وغريها553 / 1 وحسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي 191 / 2

)120(  
ـــه البخـــار ـــن ســـهل الفقي  أكثـــر الروايـــة عنـــه يف  مـــن مـــشايخ احلـــاكم ، وقـــد، يأحمـــد ب

  .مستدركه ، وصحح حديثه فيه ، وكذلك الذهيب يف تلخيصه
  .)2(أخرج حديث الغدير عنه احلاكم يف املستدرك 

)121(  
  .العباس بن علي بن العباس النسائي

روى أبـو نعــيم احلــافظ حــديث الغـدير عــن أمحــد بــن جعفــر بـن ســلم عنــه ، بــسنده عــن 
  .»حممد بن علي ابن خلف « يف  ، كما تقدم 6بريدة ، عن النيب 

  هترجمت
   الشافعي ، وأبوأبوبكر: روى عنه .  ..«: حيث قال الخطيب ترمجه 

__________________  
  .222 / 2خطط الشام ) 1(
  .109 / 3املستدرك ) 2(
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  .)1(» احلسني ابن املظفر ، وابن البواب املقرئ ، وإسحاق بن حممد النعايل ، وكان ثقة 

)122(  
حيــىي بــن حممــد بــن « : قــال اخلطيــب  . محمــد األخبــاري أبــو عمــر البغــدادييحيــى بــن

بـن عمـر بـن حفـص بـن عمـر بـن بيـان بـن دينـار األخبـاري الكاتـب يكـىن أبـا عبـداهللا عمر بن 
أمحد بن حممد الضبعي ، وحممد بن حممد الباغنـدي ، ونـصر بـن القاسـم : ّعمر ، حدث عن 

، ويعقــوب ابــن يوســف بــن حــازم الطحــان ، وعبــد الفرائــضي ، وحممــد بــن هــارون بــن اــدر 
  .الرحيم بن حممد بن أمحد بن بكر الوراق

حـدثنا عنــه حممــد بــن عمــر بـن بكــري املقــرئ ، أخربنــا ابــن بكـري ، أخربنــا أبــو عمــر حيــىي 
ي يف منزلــه ، بــن عمــر بــن حفــص بــن بيــان بــن دينــار األخبــارعبــداهللا بــن حممــد بــن عمــر بــن 

 ، حـــدثنا أبـــو جعفـــر أمحـــد بـــن حممـــد 363لـــشونيزي يف ســـنة بـــدرب الـــساج يف جـــوار ابـــن ا
ّـبن سعيد الكندي أبو سعيد األشج ، حدثنا العالء بن سـامل العطار عبداهللا الضبعي ، حدثنا 

مسعـت عليـا بالرحبـة ينـشد النـاس  :، عن يزيد بن أيب زياد ، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال 
ّمن مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  من كنت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم وال مـن : يقول ّ

ّ فقـــام اثنـــا عـــشر بـــدريا فـــشهدوا أـــم مسعـــوا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه ؟وااله وعـــاد مـــن عـــاداه
  .)2(» من كنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه : ّوسلم يقول 

__________________  
  .154 / 12تاريخ بغداد ) 1(
  .236 / 14تاريخ بغداد ) 2(
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  سالقرن الخام

)123(  
  .)403( املتوىف سنة  الباقالنيأبوبكرّالمتكلم القاضي محمد بن الطيب بن محمد 

  .)1() التمهيد يف أصول الدين ( أخرج حديث التهنئة يف كتابه 

  هترجمت
ّوحــدثنا عنــه القاضــي أبــو .  ..ســكن بغــداد ومســع ــا احلــديث.  ..«: ـــ الخطيــب  1

ّعفر حممد بن أمحد السمناين ، وكان ثقة ، فأما الكـالم فكـان أعـرف النـاس بـه ، وأحـسنهم ج
 ّخاطرا ، وأجودهم لسانا ، وأوضحهم بيانا ، وأصحهم عبارة ، وله التصانيف الكثرية املنتشرة

.. . «)2(.  
  أيب بكر بن مالك القطيعي ، وأيب: مسع احلديث من « :  ـ ابن الجوزي 2

__________________  
  .171: التمهيد ) 1(
  .379 / 5تاريخ بغداد ) 2(
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ّحممد ابن ماسي ، وأيب أمحد النيسابوري ، إال أنه كان متكلمـا علـى مـذهب األشـعري ّ ّ..  . «
)1(.  

ــ الــذهبي  3  حممــد بــن الطيــب بــن جعفــر البــصري أبــوبكروابــن البــاقالين القاضــي « : ـ
  .)2(» .  ..وحد وقته يف فنهاملالكي األصويل املتكلم ، صاحب املصنفات وأ

مـــات ببغـــداد يف ذي .  ..أبـــوبكرواملـــشهور ـــذه النـــسبة القاضـــي  « :ــــ ابـــن األثيـــر  4
  .)3( » 403القعدة سنة 

)124(  
 املتوىف ّأحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلت أبو الحسن المجبر البغدادي

 عراقـــي جـــابر األنـــصاري روى احلـــافظ الكنجـــي بطريقـــه حـــديث مناشـــدة رجـــل .)405(ســنة 
  .وقد تقدم احلديث بسنده ونصه سابقا. حبديث الغدير

  هترجمت
سـألت أبـا طـاهر .  ..أبو القاسم األزهري ومجاعة غـريه: حدثنا عنه « : ـ الخطيب  1

  .)4(» .  ..ّكان شيخا صاحلا دينا: محزة بن حممد بن طاهر الدقاق عن ابن الصلت فقال 
  إبراهيم بن عبد الصمد: مسع .  ..ر به أبو احلسنواشته« :  ـ ابن األثير 2

__________________  
  .265 / 7املنتظم ) 1(
  .403العرب حوادث ) 2(
  .112 / 1اللباب ) 3(
  .95 / 5تاريخ بغداد ) 4(
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  .)1(» .  ..اهلامشي ، واحلسني بن إمساعيل احملاملي ، وأبا بكر بن األنباري وغريهم
  .)2( 405 يف سنة فيمن تويفالذهبي وذكره   ـ3

)125(  
 .)412( تـوىف سـنة محمد بن أحمد بن محمد بـن سـهل أبـو الفـتح ابـن أبـي الفـوارس

أخربنـــا أبـــو :  قـــال ;أخربنـــا حممـــد بـــن أيب زكريـــا « : روى أبـــو حممـــد أمحـــد العاصـــمي قـــال 
ّ فـأقر  الفتح ابن أيب الفوارس احلافظ عليه ببغـداداحلسن حممد بن عمر بن تة البزاز بقراءة أيب

أخربنا أبو العباس أمحد بن حممـد بـن سـعيد بـن عبـد الـرمحن بـن عقـدة اهلمـداين مـوىل : به قال 
 ـ ملـا قـدم علينـا بغـداد ـ قـال 330بين هاشم قراءة عليـه مـن أصـل كتابـه سـنة 

ّ
ّحـدثنا ابـراهيم : 

عـن أخربنـا حيـىي بـن يعلـى ، عـن حـرب بـن صـبيح : ل أخربنـا أيب قـا :بن الوليد بن محـاد قـال 
قلـت لـسعد بـن أيب  :ابن أخت محيد الطويـل عـن ابـن جـدعان ، عـن سـعيد بـن املـسيب قـال 

ّ وإين أتقيــكإين أريــد أن أســألك عــن شــيء ، :وقــاص  ّســل عمــا بــدا لــك ، فإمنــا أنــا : قــال . ّ ّ
نعـم ، قــام فينـا بــالظهرية : قــال  . فـيكم يــوم غـدير خـم6فقـام رســول اهللا : قـال قلــت . عمـك

من كنت مواله فعلي مواله ، اللهـم وال مـن وااله وعـاد : أيب طالب فقال فأخذ بيد علي بن 
» ن أيب طالــب مــوىل كــل مــؤمن ومؤمنــة أمــسيت يــا ابــ:  وعمــر أبــوبكرقــال فقــال . مــن عــاداه

)3(.  

  هترجمت
  كتب الكثري ومجع ، وكان ذا حفظ ومعرفة وأمانة ، وثقة« :  ـ الخطيب 1

__________________  
  .165 / 3اللباب ) 1(
  .89 / 3العرب ) 2(
  .خمطوط ـ زين الفىت) 3(
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أبــو ســعد : ّمــشهورا بالــصالح ، وكتــب النــاس بانتخابــه علــى الــشيوخ وخترجيــه ، وحــدث عنــه 
 الربقـاين ، وهبـة اهللا ابـن احلـسن الطـربي ، ومسعـت منـه بعـض أماليـه ، وقـرأت أبوبكراملاليين ، و

  .)1(» .  ..عليه قطعة من حديثه
 ، وســـافر يف طلـــب احلـــديث إىل الـــبالد وكتـــب 338ولـــد ســـنة «  : ــــ ابـــن الجـــوزي 2

الكثــري ومجـــع ، وكـــان ذا حفــظ ومعرفـــة وأمانـــة وثقــة ، مـــشهورا بالـــصالح ، وكتــب النـــاس عنـــه 
  .)2(»  ذي القعدة من هذه السنة 16بانتخابه على الشيوخ ، وتويف يوم األربعاء 

)126(  
 املتـوىف سـنة ابن الـسماك البغـداديأحمد بن الحسين بن أحمد أبو الحسن المعروف ب

جعفر بن حممد بن نـصري اخللـدي « وقع يف طريق رواية ابن املغازيل ، كما تقدم يف  .)424(
«.  

  هترجمت
كتبــت عنــه  . ..ّكـان لــه يف جـامع املنــصور جملــس وعـظ يــتكلم فيـه« :  ـ الخطيــب 1

  .)3(» .  ..شيئا يسريا
ن جعفر اخللدي وغـريه ، وكـان يعـظ  ، وحدث ع330ولد سنة « :  ـ ابن الجوزي 2

ّجبامع املنصور وجـامع املهـدي ، ويـتكلم علـى طريقـة التـصوف ، تـويف يف ذي احلجـة مـن هـذه  ّ
  .)4(» السنة 

__________________  
  .352 / 1تاريخ بغداد ) 1(
  .412ملخصا حوادث . 5 / 8املنتظم ) 2(
  .110 / 4تاريخ بغداد ) 3(
  .424وادث  ملخصا ح76 / 8املنتظم ) 4(
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) 127(  
  .)429( املتوىف سنة بن علي بن محمد بن بشرانعبداهللا أبو محمد 

 يف فــضل صــوم يــوم 6 اخلطيــب حــديث أيب هريــرة عــن النــيب أبــوبكرروى عنــه احلــافظ 
  .وقد تقدم نصه.  ..الغدير

  هترجمت
بــن بــشران أبــو حممــد عبــداهللا بــن علــي بــن حممــد بــن عبــداهللا « : قــائال الخطيــب ترمجــه 

أبـــا بكـــر ابـــن مالـــك القطيعـــي ، وأبـــا حممـــد ابـــن ماســـي وحممـــد بـــن احلـــسن : لـــشاهد ، مســـع ا
  .اليقطيين ، وخملد بن جعفر ومن بعدهم
  .كتبت عنه وكان مساعه صحيحا

ومــات يف  .355 مـن مجــادى اآلخــرة ســنة 11ولــدت يف يــوم األربعــاء : ومسعتـه يقــول 
  .)1(» تلك الليلة بباب حرب  ، ودفن يف صبيحة 429 من شوال سنة 22ليلة اجلمعة 

)128(  
يتيمة الدهر ( صاحب  )429( املتوىف سنة أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي

(  
ّوهي الليلـة الـيت خطـب رسـول اهللا صـلى « :  )ليلة الغدير ( فقد قال ما نصه يف بيان 

 كنــت مــواله مــن: ّاهللا عليــه وســلم يف غــدها بغــدير خــم علــى أقتــاب اإلبــل ، فقــال يف خطبتــه 
  فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ، وانصر

__________________  
  .14 / 10تاريخ بغداد ) 1(
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  .)1(» .  ..ّ، فالشيعة يعظمون هذه الليلة وحييوا قياما همن نصره واخذل من خذل

  هترجمت
» لناس ، بارعا مفيدا كان إماما يف اللغة واألخبار وأيام ا« :  وقال ابن كثيرذكره  ـ 1

)2(.  

أبــو منــصور الثعــاليب عبــد امللــك بــن حممــد النيــسابوري األديــب  « :اليــافعي  وقــال  ـ2
اللبيب الشاعر ، صاحب التصانيف األدبيـة الـسائرة يف الـدنيا ، وراعـي بالغـات العلـم وجـامع 

 يف املـشارق أشتات النظم ، سار ذكره سري املثـل وضـربت إليـه أكبـاد اإلبـل ، وطلعـت دواوينـه
  .)3(» .  ..واملغارب طلوع النجم يف الغياهب

  .)4( وأثىن عليه وعلى تآليفه ابن خلكانوترمجه   ـ3

)129(  
ـــابن المـــذهب ـــواعظ المعـــروف ب ـــن علـــي التميمـــي ال ـــي الحـــسن ب ـــو عل  املتـــوىف ســـنة ّأب

)444(.  
محــاد ابــن عبــداهللا خــربين الــشيخ أبــو الفــضل امساعيــل بــن أيب أ« : روى احلمــويين قــال 

ّبــن ســعادة املكــرب املكــي الرصــايف مساعــا عبــداهللا العــسقالين يف كتابــه ، أنبأنــا الــشيخ حنبــل بــن 
عليه ، أنبأنا أبو القاسم هبة اهللا بن حممد بن عبد الواحد بـن احلـصني مساعـا عليـه ، أنبأنـا أبـو 

بـن أمحـد عبـداهللا  القطيعي ، أنبأنا أبو عبد الرمحن أبوبكريه ، أنبأنا علي ابن املذهب مساعا عل
  نّحدثنا أمحد ب: بن حنبل ، قال 

__________________  
  .511: مثار القلوب يف املضاف واملنسوب ) 1(
  .429حوادث  ـ 44 / 12تاريخ ابن كثري ) 2(
  .429مرآة اجلنان حوادث ) 3(
  .315 / 1وفيات األعيان ) 4(
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ليـد بـن عقبـة بـن نـزار القيـسي قـال حـدثنا الو: حدثنا زيد بن احلباب قال : عمر الوكيعي قال 
دخلـــت علـــى عبـــد الـــرمحن ابـــن أيب ليلـــى : حـــدثين مســـاك بـــن عبيـــد بـــن الوليـــد العنـــسي قـــال : 

 وشـهده يـوم غـدير 6أنـشد اهللا رجـال مسـع رسـول اهللا : ّفحـدثين أنـه شـهد عليـا يف الرحبـة قـال 
ّخـم إال قـام ـ وال يقـوم إال مـن قـد رآه ـ قـال  قـد رأينـا ومسعنـا : فقـالوا فقـام اثنـا عـشر رجـال  :ّ

خـذل مـن اللهم وال من وااله وعاد من عـاداه ، وانـصر مـن نـصره وا: حيث أخذ بيده ويقول 
  .)1(» خذله 

  هترجمت
كتبنــا عنــه ، وكــان يــروي عــن ابــن مالــك القطيعــي مــسند أمحــد ابــن « :  ـ الخطيــب 1

  .)2(» .  ..ّحنبل بأسره ، وكان مساعه صحيحا إال يف أجزاء منه
أبا بكر ابن مالك القطيعي ، وأبا حممـد :  ، مسع 355ولد سنة « :  ابن الجوزي ـ 2

ّابــن ماســي ، وابــن شــاهني ، والــدارقطين وخلقــا كثــريا ، وال يعــرف فيــه إال اخلــري والــدين ، وقــد  ّ
: ّذكر اخلطيب عنه أشياء ال توجب القدح عند الفقهاء ، وإمنا يقـدح ـا عـوام احملـدثني فقـال 

ّن ابن مالك مسند أمحد بأسره وكان مساعه صحيحا إال يف أجزاء فإنه أحلق امسه كان يروي ع ّ
ّوهــذا ال يوجــب القــدح ، ألنــه إذا تــيقن مساعــه للكتــاب جــاز أن يكتــب : قــال املــصنف . فيهـا ّ

  .)3(» .  ..مساعه خبطه إلجالل الكتب
__________________  

  .96 / 1فرائد السمطني ) 1(
  .390 / 7تاريخ بغداد ) 2(
  .155 / 8املنتظم ) 3(
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  سالقرن الساد

)130(  
  .)510( املتوىف سنة أبو الغنائم محمد بن علي الكوفي النرسي

أخربنــا احلــافظ يوســف بــن خليــل الدمــشقي حبلــب « : قــال احلــافظ الكنجــي الــشافعي 
نـائم وأخربنـا أبـو الغ .أخربنا الشريف أبو املعمر حممد بـن حيـدرة احلـسيين الكـويف ببغـداد: قال 

حممد بن علي بن ميمون النرسي بالكوفة ، أخربنا أبو املثىن دارم ابن حممد بن زيد النهـشلي ، 
حدثنا أبو حكيم حممد بن ابراهيم بن السري التميمي ، حدثنا أبو العباس أمحد بـن حممـد بـن 

لـى ، عـن سعيد اهلمداين ، حدثنا ابراهيم ابن الوليد بن محاد ، أخربنا أيب ، أخربنا حيـىي بـن يع
  .إىل آخر ما تقدم سابقا.  ..حرب بن صبيح عن ابن أخت محيد الطويل

  هترجمت
الفقيـه نـصر املقدسـي ، : روى عنه .  ..ّالنرسي احلافظ حمدث الكوفة « :الذهبي قال 

واحلميــدي ، وابــن اخلاضــبة ، والــسلفي ، وابــن ناصــر ، ومعــايل بــن أيب بكــر الكيــاين ، ومــسلم 
  مد بن حيدرة بن عمرو ، وأبو الفرجبن ثابت النحاس ، وحم
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ّمــا بالكوفــة أحــد مــن أهــل الــسنة واحلــديث إال : كــان يقــول . ابــن كليــب إجــازة ، وخلــق كثــري
ذكــره عبـــد الوهــاب ابـــن األمنــاطي فوصـــفه بـــاحلفظ .  ..وكـــان ينــوب عـــن خطيــب الكوفـــة. أنــا

حافظـا ثقـة متقنـا ، كـان النرسـي  :قـال ابـن ناصـر .  ..كانت له معرفـة ثاقبـة: واإلتقان وقال 
  .)1(» .  ..ّما رأينا مثله ، كان يتهجد ويقوم الليل

ــــــذهب 212 / 5 والنجــــــوم الزاهــــــرة 22 / 4العــــــرب : وأنظــــــر   29 / 4 وشــــــذرات ال
  .458: وطبقات احلفاظ 

)131(  
  .)512( املتوىف سنة يحيى بن عبد الوهاب أبو زكريا االصبهاني الشهير بابن مندة

ذكــره ابــن منـــدة « ) : عــامر بــن ليلـــى الغفــاري ( ث ذكــر قــال احلــافظ ابــن حجــر حيـــ
مسعــت  :بــن يعلــى بــن مــرة عــن أبيــه عــن جــده قــال عبــداهللا أورد مــن طريــق عمــر بــن  وأيــضا ،

ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول  من كنـت مـواله فعلـي مـواله ، فلمـا قـدم علـي الكوفـة نـشد : ّ
  .)2(» .  ..الناس

  هترجمت
ــــذهبي  1 ــــ ال عبــــد الوهــــاب : ّحــــدث عنــــه .  ..ة احلــــافظ العــــامل املــــسندابــــن منــــد« : ـ

األمناطي ، وحيىي بن عبد الغـافر بـن الـصباغ ، وعلـي بـن أيب تـراب ، وابـن ناصـر ، والـسلفي ، 
ـــا حممـــد بـــن إمساعيـــل  وعبـــد احلـــق اليوســـفي ، وأبـــو حممـــد ابـــن اخلـــشاب ، وخلـــق آخـــرهم موت

  .الطرسوسي
__________________  

  .1260/  4تذكرة احلفاظ ) 1(
  .257 / 2االصابة ) 2(
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هـو جليـل القـدر ، وافـر الفـضل ، واسـع الروايـة ، ثقـة : ذكره أبو سعد السمعاين وقـال 
حافظ ، مكثر صدوق ، كثري التصانيف ، حسن الـسرية ، بعيـد مـن التكلـف ، أوحـد بيتـه يف 

 امساعيـل ّعصره ، خرج التاريخ لنفـسه وجلماعـة مـن شـيوخنا ، وأجـاز يل مـسموعاته ، وسـألت
  . ..بن حممد احلافظ عنه فأثىن عليه ، ووصفه باحلفظ واملعرفة والدراية

ّوكتب إيل معمر بن الفاخر أنه تويف يوم النحر سنة إحـدى عـشرة ، وقيـل تـويف يف ثـاين 
  .)1(» عشر ذي احلجة 

كـان مـن احلفـاظ املـشهورين ، وأحـد أصـحاب احلـديث املـربزين ، « : ـ ابن خلكان  2
 القدر ، وافر الفضل ، واسع الرواية ، ثقة حافظـا مكثـرا صـدوقا ، كثـري التـصانيف وكان جليل

 «)2(.  

)132(  
  .)525( املتوىف سنة هبة اهللا بن محمد بن عبد الواحد الشيباني

 الناس يف الرحبة عن أيب علي ابـن املـذهب ، 7هو راوي حديث مناشدة أمري املؤمنني 
  .»ابن املذهب « ّ كما تقدم يف بسنده عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ،

  هترجمت
ومسند العراقني أبو القاسم هبة اهللا بن حممد بن احلـصني ، ولـه ثـالث « : ـ الذهبي  1

  .)3(» وتسعون سنة 
__________________  

  .1250 / 4تذكرة احلفاظ ) 1(
  .366 / 2وفيات األعيان ) 2(
  .525 حوادث 47 / 2دول اإلسالم ) 3(
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راوي املسند عن أيب علي ابن املذهب ، عـن أيب بكـر بـن مالـك عـن «  :ـ ابن كثير  2
كــان ثقــة ثبتــا صــحيح  .ابــن اجلــوزي وغــري واحــد: وقــد روى عنــه . بــن أمحــد عــن أبيــهعبــداهللا 
  .)1(» السماع 
» وفيهــا تــويف مــسند العــراق ، هبــة اهللا بــن حــصني الــشيباين البغــدادي « : ـــ اليــافعي  3

)2(.  

)133(  
  .)552(بن نصر عبيداهللا  محمد بن أبوبكرابن الزاغوني 

بــــن حممـــود بـــن مـــودود احلنفــــي عبـــداهللا أخـــربين الــــشيخ جمـــد الـــدين « : قـــال احلمـــويين 
 املـسمار ابـن عمـر بـن أبـوبكرأنـا الـشيخ :  قـال 672بقراءيت عليه ببغداد ، ثالث رجب سنة 

قي املعـروف بـابن البطـي أنبـأ أبـو الفـتح حممـد بـن عبـد البـا: العويس البغدادي مساعا عليه قـال 
  .ح. مساعا عليه

وأخربنــا االمــام الفقيــه كمـــال الــدين أبــو غالــب هبـــة اهللا بــن أيب القاســم بــن أيب غالـــب 
الـسامري بقــراءيت عليــه ، جبــامع القـصر ببغــداد ليلــة األحــد الـسابع والعــشرين مــن شــهر رمــضان 

ا عليــه ، يف احلــادي أنبــأ الــشيخ حماســن بــن عمــر بــن رضــوان اخلــرائيب مساعــ:  قــال 682ســنة 
بــن نــصر ابــن الزاغــوين عبيــداهللا  حممــد ابــن أبــوبكرأنبــأ :  قــال 622والعــشرين مــن احملــرم ســنة 

مالـك بـن عبـداهللا أنبـأ أبـو :  قـاال 550مساعا عليه ، يف السادس عـشر مـن شـهر رجـب سـنة 
ان ســـنة أمحـــد بـــن علـــي بـــن ابـــراهيم الفـــراء البانياســـي مساعـــا عليـــه ، قـــال ابـــن الزاغـــوين يف شـــعب

أنبأ أبو احلسن أمحد بن حممـد بـن موسـى بـن الـصلت قـراءة عليـه ، وأنـا أمسـع يف :  قال 463
 قــال ابــراهيم بــن عبــد الــصمد اهلــامشي املكــىن بــأيب 405رجــب ثالــث عــشر مــن الــشهر ســنة 

  أنبأ أبو: إسحاق قال 
__________________  

  .203 / 12حوادث السنة املذكورة  ـ تاريخ ابن كثري) 1(
  .245 / 3حوادث السنة املذكورة  ـ مرآة اجلنان) 2(
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: بـن حممـد بـن عقيـل قـال عبـداهللا أنبأ أبـو طالـب املطلـب بـن زيـاد ، عـن : سعيد األشج قال 
  .)1(إىل آخر احلديث .  ..كنت عند جابر

  هترجمت
  .)2(»  ، وقرأت عليه كثريا من مسموعاته 468ولد سنة  « : ـ ابن الجوزي 1
  .)3(»  صار مسند العراق وكان صاحلا مرضيا «:  ـ الذهبي 2

)134(  
  .)544( املتوىف سنة عياض بن موسى اليحصبي

  .)4() الشفا بتعريف حقوق املصطفى ( روى حديث الغدير يف كتابه 

  هترجمت
كان إمام وقتـه يف احلـديث وعلومـه ، والنحـو واللغـة وكـالم العـرب  « :ـ ابن خلكان  1

  .)5(» التصانيف املفيدة ّوأيامهم وأنسام ، وصنف 

.  ..هــو مــن أهــل العلــم واليقــني والــذكاء والفهــم: قــال ابــن بــشكوال « :  ـ الــذهبي 2
  .)6(» قدم علينا قرطبة فأخذنا عنه 

ّأحد األئمة احلفاظ ، احملدثني األدباء ، وتآليفه وأشعاره « :ابن الوردي  ـ 3 ّ ّ  
__________________  

  .62 / 1فرائد السمطني ) 1(
  .552املنتظم حوادث ) 2(
  .552حوادث  ـ العرب) 3(
  .456 / 3الشفاء بشرح اخلفاجي ) 4(
  .152 / 3وفيات األعيان ) 5(
  .1304 / 4تذكرة احلفاظ ) 6(
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  .)1(» شاهدة بذلك 

.  ..كان إمام احلديث يف وقته ، وأعلم الناس بعلومـه والنحـو واللغـة « :السيوطي  ـ 4
 «)2(.  

)135(  
  .)548( املتوىف سنة ّد بن عبد الكريم الشهرستاني المتكلم األشعريأبو الفتح محم
ومثـل مـا جـرى يف كمـال اإلسـالم وانتظـام « : ما نـصه ) امللل والنحل ( ذكر يف كتابه 

ْ يـا أيـها الرسـول بـلـغ مـا أنـزل إليـك مـن ربك وإن لم تـفعل(: احلال ، حني نزل قوله تعـاىل  َـ ْ َ ْ َ َـَ َْ ِـ َِ َْ َ ُِ ْ َ ُِ ُْ َْ    َـ
ُفما بـلغت رسالته  ََ ِ َ ْ  َ  فلما وصل إىل غدير خم أمر بالدوحات فقممن ونادوا الصالة جامعة ، )َ

مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن : ّوهو على الرحال ـ ـ  7 مث قال
 ؟ّأال هـــل بلغـــت. عـــاداه ، وانـــصر مـــن نـــصره واخـــذل مـــن خذلـــه ، وأدر احلـــق معـــه حيـــث دار

  .)3(» ثالثا 

  هترجمت
ّكــان إمامــا مــربزا ، مقــدما يف علــم الكــالم والنظــر ، بــرع يف الفقــه « :  ـ الــسبكي 1 ّ

  .)4(» واألصول والكالم 

ّوالـــشهرستاين األفـــضل حممـــد بـــن عبـــد الكـــرمي املـــتكلم ، صـــاحب « :  ـ الـــذهبي 2
  .)5(» .  ..وعظ ببغداد وظهر له القبول التام.  ..التصانيف

__________________  
  .72 / 2تتمة املختصر ) 1(
  .468: طبقات احلفاظ ) 2(
  .220 / 1 ـ هامش الفصل ـ امللل والنحل) 3(
  .128 / 6طبقات الشافعية ) 4(
  .132 / 4العرب ) 5(
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كــان كثــري احملفــوظ حــسن .  ..ّكــان إمامــا مــربزا ، فقيهــا متكلمــا ، « : ـ الــصفدي 3
ام ا ثالث سنني ، وظهر له قبول كثـري عنـد  وأق510احملاورة يعظ الناس ، دخل بغداد سنة 

.  ..العوام ، ومسع من علي بن املديين بنيسابور وغريه ، وكتب عنه احلافظ أبو سعد السمعاين
 «)1(.  

االمام العامل املتكلم ، كان إمام عصره يف علم الكالم ، عاملـا  « :ـ ابن تغرى بردي  4
  .)2(» كثرية من العلماء ّبفنون كثرية من العلوم ، وبه خترج مجاعة 

)136(  
  .)671( املتوىف سنة محمد بن أحمد األنصاري القرطبيعبداهللا أبو 

ٌ سأل سائل ( حديث نزول اآلية) تفسريه ( روى يف  ِ َ َ حيث  يف واقعة يوم غدير خم )َ
ّملا قال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم « : قال بتفسري اآلية  قـال . مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله: ّ

ّلنــضر بــن احلــارث لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أمرتنــا بالــشهادتني عــن اهللا فقبلنــا منــك ا ّ ،
 ؟ أم مـن عنـدك؟اهللا أمـركّ تـرض حـىت فـضلت علينـا ابـن عمـك أوأمرتنا بالصالة والزكـاة ، مث مل

ّله إال هو إنه من عند اهللا ، فوىل وهو يقول والذي ال إ: فقال  ّ حلـق ّاللهم إن كـان هـذا هـو ا: ّ
  .»فوقع عليه حجر من السماء فقتله  .من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء

  هترجمت
كان من عباد اهللا الصاحلني ، والعلماء العارفني الـورعني الزاهـدين يف  « :ـ الداودي  1

الدنيا ، املشغولني مبا يعنيهم مـن أمـور اآلخـرة ، أوقاتـه معمـورة مـا بـني توجـه وعبـادة وتـصنيف 
  ّيف تفسري القرآن كتابا كبريا يف مخسة عشر جملدا ، مساه، مجع 

__________________  
  .278 / 3الوايف بالوفيات ) 1(
  .305 / 5النجوم الزاهرة ) 2(
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كتـاب جـامع أحكــام القـرآن واملبــني ملـا تــضمنه مـن الـسنة وآي القــرآن وهـو مــن أجـل التفاســري 
ّ

حــر يف العلــم لــه تــصانيف مفيــدة تــدل علــى إمــام مــتقن متب: قــال الــذهيب .  ..وأعظمهــا نفعــا
إمامتــه وكثــرة اطالعــه ووفــور فــضله ، كــان مــستقرا مبنيــة بــين خــصيب مــن الــصعيد األدىن ، وــا 

  .)1( » 671تويف يف ليلة االثنني التاسع من شوال سنة 

حممـــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فـــرج عبــداهللا وفيهــا االمــام أبــو  « :ابــن العمـــاد  ـ 2
زرجي القرطيب ، صاحب كتاب التذكرة بأمور اآلخرة ، والتفسري اجلامع ألحكـام األنصاري اخل

ّالقرآن ، احلاكي مذاهب السلف كلها ، وما أكثر فوائده ، وكـان إمامـا علمـا ، مـن الغواصـني  ّ
  .)2(» على معاين احلديث ، حسن التصنيف ، جيد النقل 

__________________  
  .65 / 2طبقات املفسرين ) 1(
  .335 / 5 شذرات الذهب )2(
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  عالقرن الساب

)137(  
روى  .)613( املتــوىف ســنة تــاج الــدين زيــد بــن الحــسن الكنــدي أبــو الــيمن البغــدادي

 يف الرحبــة ، عــن عبــد الــرمحن 7احلــافظ ابــن اجلــزري مــن طريقــه حــديث مناشــدة أمــري املــؤمنني 
ن احلـسن املراغــي ، أخـربين فيمـا شـافهين بـه أبـو حفـص عمـر بـ« : بـن أيب ليلـى ، حيـث قـال 

عــن أيب الفــتح يوســف بــن يعقــوب الــشيباين ، عــن أيب الــيمن زيــد الكنــدي ، عــن أيب منــصور 
  .)1(» .  ..القزاز ، عن أيب بكر بن ثابت ، عن حممد بن عمر عن أيب عمر

  هترجمت
كان إماما يف النحو واللغة ، وله اإلسناد العايل يف احلديث ، وكان  « : ـ ابن األثير 1

  .)2(» نون كثرية من أنواع العلوم ذا ف
  العالمة تاج الدين الكندي أبو اليمن زيد بن احلسن بن« :  ـ الذهبي 2

__________________  
  .3: أسىن املطالب ) 1(
  .130 / 12الكامل ) 2(
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زيـــد بـــن احلـــسن البغـــدادي املقـــرئ اللغـــوي ، شـــيخ احلنفيـــة والقـــراء والنحـــاة بالـــشام ، ومـــسند 
  .)1(» .  ..العصر

 ببغــداد ، وتلقــى القــرآن علــى ســبط 520ولــد يف شــعبان ســنة  « :ـــ ابــن الجــزري  3
اخلياط وله حنو من سبع سنني وهذا عجيب ، وأعجب من ذلـك أنـه قـرأ القـراآت العـشر وهـو 
ّابن عشر ، وهذا ال يعرف ألحد قبله ، وأعجب من ذلك طول عمـره وانفـراده يف الـدنيا بعلـو 

ديث ، فعاش بعد أن قرأ القـراآت ثالثـا ومثـانني سـنة ، وهـذا مـا نعلمـه اإلسناد يف القراآت واحل
  .)2(» وقع يف اإلسالم 

)138(  
مشـس األخبـار املنتقـى ( أخرجـه يف كتابـه  .)621( املتـوىف سـنة علي بن حميد القرشي

للموفـق بـاهللا احلـسني بـن امساعيـل ) سـلوة العـارفني ( نقـال عـن كتـاب ) ملختـار من كالم النيب ا
، أنه ملا سئل عن معىن قوله  6رجاين والد املرشد باهللا ، بإسناده عن النيب اجل

ّ
:  

  :قال  »من كنت مواله فعلي مواله « 
اهللا مــوالي ، أوىل يب مــن نفــسي ، ال أمــر يل معــه ، وأنــا مــوىل املــؤمنني أوىل ــم مــن « 

ي ، فعلـي مـواله أنفسهم ال أمـر هلـم معـي ، ومـن كنـت مـواله أوىل بـه مـن نفـسه ال أمـر لـه معـ
  .)3(» أوىل به من نفسه ال أمر له معه 

  هترجمت
علــي بــن محيــد ابــن  : 610علــي القرشــي ، كـان حيــا ســنة  « :قــال عمــر رضــا كحالــة 

  مشس األخبار املنتقاة« : ّأمحد بن جعفر بن الوليد القرشي ، حمدث ، من آثاره 
__________________  

  .613العرب حوادث ) 1(
  .297 / 1ية يف طبقات القراء غاية النها) 2(
  .38:  عن مشس األخبار 386 / 1الغدير ) 3(
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  .)1(» من كالم النيب املختار 

139  
  .)604(بن سعادة المكبر الرصافي عبداهللا حنبل بن 

ابــن محــاد عبــداهللا خ أبــو الفــضل إمساعيــل بــن أيب أخــربين الــشي« : روى احلمــويين قــال 
بــن ســعادة املكــرب الرصــايف مساعــا عليــه ، عبــداهللا يخ حنبــل بــن العـسقالين يف كتابــه ، أنبأنــا الــش

أنبأنـا أبـو القاسـم هبــة اهللا بـن حممـد بـن عبــد الواحـد بـن احلـصني مساعــا عليـه ، أنبأنـا أبـو علــي 
بـن أمحـد بـن عبـداهللا  القطيعـي ، أنبأنـا أبـو عبـد الـرمحن أبـوبكرابن املذهب مساعا عليه ، أنبأنـا 

أنبأنـا : أنبأنـا زيـد بـن احلبـاب قـال : نا أمحد بـن عمـر الـوكيعي قـال أنبأ: قال . حممد بن حنبل
دخلـت  :حدثين مساك بن عبيد بن الوليـد العنـسي قـال : الوليد بن عقبة بن نزار القيسي قال 

أنــشد اهللا رجــال مســع : علــى عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى فحــدثين أنــه شــهد عليــا يف الرحبــة قــال 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـل ّم وشـهده يـوم غـدير خـم ، إال قـام ، وال يقـوم أحـد إال مـن قـد ّ ّ

  .رآه
اللهـم وال مـن : قـد رأينـا ومسعنـا حيـث أخـذ بيـده ويقـول : نا عشر رجـال فقـالوا فقام اث

  .)2(» واخذل من خذله وااله وعاد من عاداه ، وانصر من نصره 

  هترجمت
املكـرب ، راوي املـسند يف نيـف  عبـداهللالرصـايف ، أبـو عبداهللا حنبل بن « : ـ الذهبي  1

وعــشرين جملــسا بقــراءة ابــن اخلــشاب ، ســنة ثـــالث وعــشرين ، تــويف يف رابــع عــشر احملــرم بعـــد 
  عوده من دمشق ، وما ىن بالذهب الذي ناله وقت مساعهم

__________________  
  .85 / 7معجم املؤلفني ) 1(
  .69 / 1فرائد السمطني ) 2(
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  .)1(» عليه 

  .)2(مجه ابن العماد احلنبلي ناقال عبارة الذهيب وكذا ترـ  2

: كـان فقـريا جـدا ، وكـان قـد مسـع املـسند مـن ابـن احلـصني فقيـل لـه « : ابن شامة ـ  3
لـــو ســـافرت إىل الـــشام ، فخـــرج مـــن بغـــداد فـــأمسع املـــسند بإربـــل ، فـــسمعه ابـــن زيـــن الـــدين ، 

 كثــري ، وهــو آخــر مــن رواه وباملوصــل ، وبدمــشق ، فــسمعه عليــه امللــك املعظــم عيــسى يف مجــع
  .)3(» .  ..عن ابن احلصني ، فأحلق الصغار بالكبار

)140(  
ــدين   .)683( املتــوىف ســنة بــن محمــود بــن مــودود الحنفــي الموصــليعبــداهللا مجــد ال

يــروي عنــه احلمــويين حــديث مناشــدة رجــل عراقــي جــابر األنــصاري حــديث غــدير خــم ، وقــد 
  .تقدم نصه سابقا

  هترجمت
 ، فأخذ عن مجال الدين احلـصريي 599ولد باملوصل سنة « : وقال وي اللكهنترمجه 

، وتــوىل القــضاء بالكوفــة مث عــزل ، ودخــل بغــداد ورتــب الــدرس مبــشهد أيب حنيفــة ، ومل يـــزل 
 ، وكــان مــن أفــراد 683يفــيت ويــدرس إىل أن مــات يــوم الــسبت التاســع عــشر مــن احملــرم ســنة 

) املختـار (  الفتاوى على حفظه ، ومـن تـصانيفه الدهر يف الفروع واألصول ، وكانت مشاهري
، ومهــا كتابــان معتــربان عنــد ) باالختيــار ( ألفــه يف عنفــوان شــبابه ، مث صــنف شــرحا لــه ومســاه 

  .)4(» الفقهاء 
__________________  

  .10 / 5604العرب حوادث ) 1(
  .604 حوادث 12 / 5شذرات الذهب ) 2(
  .604 حوادث 63: ذيل الروضتني ) 3(
  . ملخصا106: الفوائد البهية يف تراجم احلنفية ) 4(
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) 141(  
أورد  .)685( املتــوىف ســنة عمــر أبــو الخيــر البيــضاوي الــشافعيعبــداهللا ناصــر الــدين 

  .يف علم الكالم يف البحث عن مسألة االمامة) طوالع األنوار ( احلديث يف كتابه 

  هترجمت
  .)1(» ا متعبدا زاهدا ّكان إماما مربزا نظارا ، صاحل« :  ـ السبكي 1

عارفـا بالفقـه والتفـسري واألصـلني والعربيـة واملنطـق . ّكان إماما عالمة« : ـ السيوطي  2
  .)2(» .  ..، نظارا صاحلا متعبدا شافعيا

  .)3( كذلك  ـ الداودي3
__________________  

  .157 / 8طبقات الشافعية ) 1(
  .50 / 2بغية الوعاة ) 2(
  .242 / 1طبقات املفسرين ) 3(
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  نالقرن الثام

)142(  
 .)749( املتوىف سنة زين الدين عمر بن مظفر الحلبي الشافعي المشهور بابن الوردي

مـشاهده : مـن ذلـك ــ  2 شيء من فضائله« : حيث قال ) تارخيه ( روى حديث الوالية يف 
ّقولـه صـلى اهللا عليــه وسـل ووأخـوة رســول اهللا لـه ، وسـبق إســالمه ،. مـع رسـول اهللا  م يـوم خيــربّ

قولــه  و.همــن كنـت مــواله فعلــي مــوال: قولــه  و.احلــديث. ّألعطـني الرايــة رجــال حيــب اهللا ورسـوله
ّصــلى اهللا عليــه وســلم  ّقولــه صــلى اهللا  و.ىأمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســ: ّ

  .)1(» .  ..أقضاكم عليّعليه وسلم 

  هترجمت
عي ، الــشاعر املـشهور ، نـشأ حبلـب وتفقــه الفقيـه الـشاف « :ــ ابـن حجـر العــسقالني  1

  ا ففاق األقران ، وكان ينوب يف احلكم يف كثري من معامالت حلب ،
__________________  

  .221 / 1تتمة املختصر يف أخبار البشر ) 1(
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  .)1( » 749وويل قضاء منبج ، ومات يف الطاعون العام آخر سنة 

فقـه والنحــو واألدب ، مفننـا يف العلــم ونظمــه كــان إمامـا بارعــا يف ال« : ــ الــسيوطي  2
  .)2(» يف الذروة العليا والطبقة القصوى ، وله فضائل مشهورة 

)143(  
ذكـر حـديث الغـدير يف  .)756( املتـوىف سـنة عبد الرحمن بن أحمد اإليجي الـشافعي

  .ّيف علم الكالم ، حيث أورده يف مبحث االمامة وتكلم حوله) املواقف ( كتابه 

  هترجمت
عبــد الــرمحن بــن أمحــد بــن عبــد الغفــار القاضــي عــضد  « :ـــ ابــن حجــر العــسقالني  1

الدين اإلجيي ، ولد بإيج من نواحي شرياز بعد السبعمائة ، وأخـذ عـن مـشايخ عـصره ، والزم 
الــشيخ زيــن الــدين اهلنكــي تلميــذ البيــضاوي وغــريه ، وكــان إمامــا يف املعقــول ، قائمــا باألصــول 

ّ مـشاركا يف الفنـون ، وكـان كثـري املـال جـدا ، كـرمي الـنفس يكثـر اإلنعـام علـى واملعـاين والعربيـة ،
 756الطلبة ، وجرت له حمنة مـع صـاحب كرمـان فحبـسه بالقلعـة ، فمـات مـسجونا يف سـنة 

ّ، أرخه السبكي وأرخه األسنوي قبل ذلك  ّ «)3(.  

ــ  2 قــوالت ، قاضــي القــضاة عــضد الــدين الــشريازي ، كــان إمامــا يف املع « :الــسبكي ـ
عارفا باألصلني واملعاين والبيان والنحو ، مشاركا يف الفقـه ، لـه يف علـم الكـالم كتـاب املواقـف 

  وغريها ، وكانت له سعادة مفرطة ، ومال جزيل وإنعام على
__________________  

  .272 / 3الدرر الكامنة بأعيان املائة الثامنة ) 1(
  .226 / 2حاة بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والن) 2(
  .429 / 2الدرر الكامنة ) 3(
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  .)1(» .  ..طلبة العلم وكلمة نافذة
كـان إمامــا يف علــوم متعــددة ، حمققــا ، مــدققا ، صــاحب تــصانيف  « : ـ األســنوي 3

  .)2( » 753مشهورة ، تويف يف سنة 

  .)3( مبثل ما تقدم الشوكاني ـ 4

)144(  
 الهواري المالكي الشهير بابن جابر محمد بن أحمد بن عليعبداهللا شمس الدين أبو 

  :، ذكر احلديث يف شعر له حيث قال  )780(املتوىف األندلسي 
ـــــــــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــــــــول اهللا إين مدينـــــــــــــــــــــــــة«    وق

  
  مـــــــن العلـــــــم وهـــــــو البـــــــاب والبـــــــاب فاقـــــــصد  

  

ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــواله علـــــــــــــــــي وليـــــــــــــــــهو   ّمـــــــــــــــــن كن

  
)4(» مــــوالك فاقــــصد حــــب مــــوالك ترشــــد و  

  

  

  هترجمت
 وابـن )6(  والحـافظ الـسيوطي)5( ابـن حجـر العـسقالني وقد ترجم له واثىن عليـه احلـافظ

  . ، فراجع)8(  والمقري)7( العماد
__________________  

  .46 / 10طبقات الشافعية ) 1(
  .857 / 2طبقات الشافعية ) 2(
  .326 / 1البدر الطالع ) 3(
  .607 ـ 603 / 4نفح الطيب ) 4(
  .339 / 3الدرر الكامنة ) 5(
  .14: بغية الوعاة ) 6(
  .268 / 6شذرات الذهب ) 7(
  .408 ـ 373 / 4نفح الطيب ) 8(
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) 145(  
ذكـر حـديث  .) 792 / 791(  املتـوىف سـنة سعد الـدين مـسعود بـن عمـر التفتـازاني

  .ّيف علم الكالم وتكلم حول مفاده) شرح املقاصد ( الغدير يف حبث االمامة من كتابه 

  هترجمت
لكبـــري ، صـــاحب شـــرحي التلخـــيص وشـــرح العالمـــة ا « : ـ ابـــن حجـــر العـــسقالني 1

العقائد يف أصول الدين ، وله غري ذلك من التصانيف يف أنواع العلوم الـذي تنـافس األئمـة يف 
حتـصيلها واالعتنـاء ـا ، وكـان قـد انتهـت إليــه معرفـة علـوم البالغـة واملعقـول باملـشرق بـل ســائر 

ّ ، ومل خيلــف 792 صــفر ســنة األمــصار ، مل يكــن لــه نظــري يف معرفــة هــذه العلــوم ، مــات يف
  .)1( » 712بعده مثله ، وكان مولده سنة 

االمــام العالمــة ، عــامل بــالنحو والتــصريف واملعــاين والبيــان واألصــلني « : ـــ الــسيوطي  2
  .)2(» .  ..واملنطق وغريها ، شافعي

__________________  
  .120 / 5الدرر الكامنة ) 1(
  .285 / 2بغية الوعاة ) 2(
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  علتاسالقرن ا

)146(  
  .)807( املتوىف سنة علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي

« : ّأخرج حديث الغدير يف كتابه بطرق كثرية صحح غري واحد منها ، من ذلك قولـه 
ّ صلى اهللا عليه وسلم يقول يوم غدير خم مسعت رسول اهللا: حبشي  اللهم من كنـت مـواله : ّ

 رواه .د من عـاداه ، وانـصر مـن نـصره وأعـن مـن أعانـهفعلي مواله ، اللهم وال من وااله ، وعا
  .)1(» رجاله وثقوا  والطرباين

رجــال « روايــة احلــديث عــن حذيفــة بــن أســيد بطــريقني للطــرباين ، مث قــال : ومــن ذلــك 
  .)2(» أحد اإلسنادين ثقات 

« : روايتـه عـن الرتمـذي والطـرباين والـرباء باسـنادهم عـن زيـد بـن أرقـم قـال : من ذلك و
ّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالشجرات فقم مـا حتتهـا ورش ، مث خطبنـا فـو اهللا مـا مـن أمر ّ ّ ّ

  :ّشيء يكون إىل يوم الساعة إال قد أخربنا به يومئذ ، مث قال 
__________________  

  .106 / 9جممع الزوائد ) 1(
  .165 / 9املصدر ) 2(
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فمــن : قــال  .ورســوله أوىل بنــا مــن أنفــسنااهللا :  قلنــا ؟أيهــا النــاس مــن أوىل بكــم مــن أنفــسكم
اللهم وال من وااله وعاد  :مث أخذ بيده فبسطها مث قال . فهذا مواله ، يعين علياكنت مواله 

  .)1( »ووثق رجاله . من عاداه
ّإن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم « : ما رواه من طريق البزار عن سعد :  ذلك منو ّ

: قـال »  مـن كنـت وليـه فعلـي وليـه ؟ بـاملؤمنني مـن أنفـسهم أوىلألـست :أخذ بيد علي فقـال 
  .)2(» ورجاله ثقات ر رواه البزا« 

  هترجمت
علــي بــن أيب بكــر احلــافظ ويعــرف بــاهليثمي ، ولــد يف رجــب ســنة « : الــسخاوي قــال 

 وكــــان عجبــــا يف الــــدين والتقــــوى والزهــــد واإلقبــــال علــــى العلــــم والعبــــادة واألوراد ، قــــال 735
ّوكان خريا ساكنا لينا سليم الفطرة شديد اإلنكـار للمنكـر: مه شيخنا يف معج وقـال الربهـان . ّ

كـان كثـري احلفـظ للمتـون واآلثـار : وقـال التقـي الفاسـي . إنه كـان مـن حماسـن القـاهرة: احلليب 
كــان إمامــا عاملــا حافظــا زاهــدا متواضــعا متــوددا يف النــاس ذا : وقــال األقفهــسي . ّصــاحلا خــريا

  .ورععبادة وتقشف و
» ّوالثناء على دينه وزهـده وورعـه وحنـو ذلـك كثـري جـدا ، بـل هـو يف ذلـك كلمـة اتفـاق 

)3(.  
ــــــسيوطي وكــــــذا ترمجــــــه   362 / 1 وحــــــسن احملاضــــــرة 541: يف طبقــــــات احلفــــــاظ ال

  . وغريهم44 / 1: والشوكاين يف البدر الطالع 
__________________  

  .105 / 9جممع الزوائد ) 1(
  .107 / 9املصدر ) 2(
  . ملخصا200 / 5ّالضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) 3(
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) 147(  
صـاحب  )808( املتـوىف سـنة ولي الدين عبد الرحمن بن محمد الـشهير بـابن خلـدون

ـــان الـــنص علـــى االمامـــة عنـــد االماميـــة  إنـــه جلـــي «  :التـــواريخ ، ذكـــر يف مقدمـــة تارخيـــه يف بي
  .»واله ّمن كنت مواله فعلي م: قوله ل وخفي ، فاجللي مث

ّومل تطــرد هــذه الواليــة إال يف علــي ، وهلــذا قــال عمــر : قــالوا « : مث قــال ابــن خلــدون  ّ :
  .)1( مث شرع يف املناقشة يف مفاد احلديث .»أصبحت موىل كل مؤمن ومؤمنة 

  هترجمت
 بتــــونس ، وأخــــذ 732ولــــد يف أول رمــــضان ســــنة « : ّمبــــا ملخــــصه الــــسخاوي ترمجــــه 

عــا ، واعتــىن بــاألدب وأمــور الكتابــة واخلــط ، وأخــذ ذلــك عــن أبيــه القــراءات الــسبع أفــرادا ومج
 فحـج مث عـاد إليهـا ، 84وغريه ، ومهر يف مجيعه ، مث قدم الديار املصرية يف ذي القعدة سـنة 

وتلقاه أهلها وأكرموه وأكثروا مالزمته والرتدد إليه ، بل تصدر لإلقراء جبامع األزهر مدة ، وقد 
تــا وكــذا تــدريس الفقــه بقبــة الــصاحل بالبيمارســتان إىل أن مــات ، وقــد وىل مــشيخة البيربســية وق

  .)2(» ترمجه مجاعة 

)148(  
  .)618( املتوىف سنة الشريف الجرجاني علي بن محمد بن علي الحسيني الحنفي

__________________  
  .138: املقدمة ) 1(
  .145 / 4الضوء الالمع ) 2(
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يف علــم الكــالم مــع ) شــرح املواقــف ( تابــه ذكــر حــديث الغــدير يف بــاب اإلمامــة مــن ك
  .البحث حول مفاده وداللته

  هترجمت
عامل املشرق ، ويعرف بالسيد الشريف ، وصفه العفيـف اجلرهـي يف « : ـ السخاوي  1

مشيخته بالعالمة فريد عصره ووحيد دهره ، سلطان العلمـاء العـاملني افتخـار أعـاظم املفـسرين 
إن مــــن شــــيوخه بالقــــاهرة العالمــــة : ع الفقــــراء ، وقــــال غــــريه ، ذي اخللــــق واخللــــق والتواضــــع مــــ

وقـال أبـو الفتـوح الطاووسـي ، وهـو ممـن أخـذ عنـه . مباركشاه ، قرأ عليه املوافق لـشيخه العـضد
شــهرته تغنيــين عــن ذكــر نــسبه ، وحــديث مهارتــه يف العلــوم يكفيــين يف : ّبعــد أن عظمــه جــدا 

 حاشــيته الــيت كتبهــا علــى املطــول ، وكــذا بيــان حــسبه ، مسعــت عليــه مــن شــرحي التلخــيص مــع
وقـد تـصدى .  ..كـان عـامل الـشرق عالمـة دهـره: مؤلفه شرح املفتاح ، وقال فيـه البـدر العيـين 

ّلإلقراء والتصنيف والفتيا ، وخترج به أئمة حنـارير ، وكثـرت أتباعـه وطلبتـه ، واشـتهر ذكـره وبعـد 
  .)1(»  بشرياز 16مات سنة  .صيته

عـامل حنريـر ، قـد حـاز قـصبات الـسبق يف التحريـر ، « :  اللكهنـوي  ـ أبـو الحـسنات2
فــصيح العبــارة دقيــق االشــارة ، نظــار فــارس يف البحــث واجلــدل ، ولــد يف جرجــان لثمــان بقــني 

  .)2(» .  ..740من شعبان سنة 

)149(  
  .)828(أو  )827( املتوىف سنة محمد بن خلفة الوشتاني المالكيعبداهللا أبو 

__________________  
  .328 / 5الضوء الالمع ) 1(
  .137 ـ 125: الفوائد البهية ) 2(
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 ـ املـذكورة سـابقا ـ  حبـديث الغـدير يـوم اجلمـل علـى طلحـة7روى مناشدة أمـري املـؤمنني 
  .)1(يف شرحه على صحيح مسلم بن احلجاج » املسعودي « يف 

  هترجمت
 ـ ّكون الـالم وبعـدها فـاءبكـسر اخلـاء املعجمـة وسـ ـ حممـد بـن خلفـة « :ــ الـشوكاني  1

االيب بــضم اهلمــزة ، نــسبة إىل قريــة مــن تــونس ، التونــسي ، قــرأ علــى ابــن عرفــة وغــريه ، وكــان 
عاملا حمققا أخذ عنه مجاعة ، ووصفه ابن حجر بأنه عامل املغرب باملعقول ، وأنه سكن تـونس 

مجــع فيــه بــني الــذي ) إكمــال إكمــال املعلــم يف شــرح مــسلم ( ، ولــه شــرح مــسلم الــذي مســاه 
املازري وعياض والقرطيب والنووي ، مع زيادات من كالم شيخه ابن عرفة يف ثـالث جملـدات ، 
ّوحيكى عنه من سـالمة الفطـرة مـا خيرجـه إىل حـد الغفلـة ، مـع مزيـد تقدمـه يف العلـوم ، ومـات 

  .)2( » 827سنه 

ين ، البـارع حممـد بـن خلـف املعـروف بـاآليب الوشـتاعبداهللا أبو  « :محمد مخلوف ـ  2
ّاحملقـق العالمــة األصــويل املطلـع الفهامــة ، املؤلــف املـتقن الفقيــه املتفــنن ، الراويـة النظــار املتحلــي  ّ
بالوقــار ، أخــذ عــن أئمــة مــنهم ابــن عرفــة ، الزمــه وبــه انتفــع وهــو مــن أكــابر أصــحابه ، وعنــه 

  .)3( » 828أخذ أئمة وتويف سنة 

)150(  
الدمـشقي الـشافعي  )الزرعي ( د الرحمن االذرعي بن عبعبداهللا نجم الدين محمد بن 

  .)876( املتوىف سنة المعروف بابن عجلون
__________________  

  .236 / 6إكمال الدين املعلم ) 1(
  .169 / 2البدر الطالع ) 2(
  .244: شجرة النور الزكية ) 3(
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ي املتــوىف ســنة حممــد الــشيباين الــشافععبــداهللا ذكــر العالمــة االميــين يف مــا يتبــع شــعر أيب 
ّــ قــول جنــم الــدين العجلــوين يف شــرح قــصيدة الــشيباين الــذي مساه ببــديع املعــاين يف شــرح 777

  :أشار الناظم بقوله « : عقيدة الشيباين 
  مــــــــــــن كــــــــــــان مــــــــــــواله النــــــــــــيب فقــــــــــــد غــــــــــــداو

  
  علــــــــــــــــي لــــــــــــــــه بــــــــــــــــاحلق مــــــــــــــــوىل ومنجــــــــــــــــدا  

  

ّورد يف احلــديث الــصحيح إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ا إىل مــ مــن كنــت : قــال ّ
  .)1(» .  ..مواله فعلي مواله

  هترجمت
 ، وأكثر من 831ولد يف يوم السبت ثاين عشري ربيع األول سنة « : ـ السخاوي  1

ّخمالطــة العلمــاء والفــضالء مــع مالزمــة املطالعــة والعمــل ، والنظــر يف مطــوالت العلــوم وخمتــصرها 
فـضائل ، بـل أقبــل علـى االقـراء واإلفتــاء قـدميها وحـديثها ، حبيـث كــان يف ازديـاد مـن التفــنن وال

ّوالتــأليف ، وصــار أحــد األعيــان ، وكــان إمامــا عالمــة متقنــا حجــة ضــابطا جيــد الفهــم لكـــن 
ّحافظتــه أجـــود ، دينــا عفيفـــا وافـــر العقــل كثـــري التــودد واخلـــربة مبخالطـــة الكبــار ، مـــات يف يـــوم  ّ

  .)2( » 76االثنني ثالث عشر شوال سنة 

ــن العمــاد  ـ 2 أخــذ عــن . ّاالمــام العالمــة املفــنن املعــروف بــابن قاضــي عجلــون « :اب
  .)3(» علماء عصره وبرع ومهر ، وأخذ عنه من ال حيصى 

ة ،  « :الــشوكاني  ـ 3 ّــمتيــز يف غالــب الفنــون ، ودرس مبــواطن وتــصدر جبــامع بــين أمي ّّ
ّبالــديار ّوكــان إمامــا عالمــة متقنــا حجــة ضــابطا جيــد الفهــم ، مل يكــن بالــشام مــن ينــاطره وال 

  .)4(» .  ..ّاملصرية
__________________  

  .56 / 6الغدير ) 1(
  .96 / 8الضوء الالمع ) 2(
  .322 / 7شذرات الذهب ) 3(
  .197 / 2البدر الطالع ) 4(
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) 151(  
  .)879( املتوىف سنة عالء الدين علي بن محمد القوشجي

  .)شرح التجريد ( ذكر حديث الغدير يف مبحث االمامة من 

  همتترج
  .)1(» كان ماهرا يف العلوم الرياضية « :  وذكر تآليفه وقال  ـ بدر الدين1

  .)2( باملوىل احملقق وأثىن على شرحه الكاتب الجلبيوصفه   ـ2

  .)3( زاده وأثىن عليه ووصفه باملوىل الفاضل طاشكبريوترمجه   ـ3

  .)4( أيضا والقاضي الشوكاني ـ 4

)152(  
  .)895( املتوىف سنة الحسيني السنوسي التلمسانيمحمد بن يوسف عبداهللا أبو 

 حبـــديث الغـــدير يـــوم اجلمـــل علـــى طلحـــة ، يف 7روى حـــديث مناشـــدة أمـــري املـــؤمنني 
  .)5(» املسعودي « شرحه على صحيح مسلم بن احلجاج ، وقد تقدم احلديث يف 

__________________  
  .214تعاليق الفوائد البهية ص ) 1(
  .ر شروح التجريديف ذك ـ كشف الظنون) 2(
  .181 ـ 177 / 1الشقائق النعمانية ) 3(
  .495 / 1البدر الطالع ) 4(
  .236 / 6مكمل إكمال اإلكمال ) 5(
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  هترجمت
 يفالمواهــب القدســية  ( ـبــأفــرد تلميـذه املــاليل كتابــا يف أحوالـه وســريه وفوائـده مســاه ــ  1

  .)المناقب السنوسية 
ـــ وقـــال الزركلـــي  2 بـــن يوســـف بـــن عمـــر بـــن شـــعيب الـــسنوسي الـــسنوسي حممـــد « : ـ

» ، عــامل تلمــسان يف عــصره وصــاحلها ، لــه تــصانيف كثــرية عبــداهللا احلــسين مــن جهــة األم أبــو 
)1(.  

__________________  
  .154 / 7األعالم ) 1(
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  القرن العاشر

)153(  
 املتــوىف ســنة أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر أبــو العبــاس القــسطالني المــصري الــشافعي

فقــــال  همــــن كنــــت مــــواله فعلــــي مــــوال: حــــديث الرتمــــذي والنــــسائي ا وأمــــ« : قــــال  .)926(
أن اهللا مــولى الــذين آمنــوا وأن (: يريــد بــذلك والء اإلســالم كقولــه تعــاىل : الــشافعي  ك ب  ذل ََ ُ َ ْ ََ ِ  َ َ ِــَ َ ِــ

ْاْلكافرين ال مولى لهم  ُ َ ْ َ َ ِ   .ويل كل مؤمن: أصبحت موىل كل مؤمن أي :  وقول عمر )ِ
ّا احلــديث كثــرية جــدا ، اســتوعبها ابــن عقــدة يف كتــاب مفــرد لــه ، وكثــري مــن وطــرق هــذ

  .)1(» أسانيدها صحاح وحسان 

  هترجمت
كـان إمامـا حافظـا متقنـا ، « : ّ فذكر مشاخيه وعـد تآليفـه وقـال العيدروس ،ترمجه  ـ 1

  جليل القدر حسن التقرير والتحرير ، لطيف االشارة بليغ العبارة ، حسن
__________________  

  .13 / 7املواهب اللدنية بشرح الزرقاين ) 1(
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  .)1(» اجلمع والتأليف ، لطيف الرتتيب والرتصيف ، كان زينة أهل عصره ونقاوة ذوي دهره 

 ، وكـان متعففـا جيـد القـراءة 851ولد يف الثاين عشر من ذي القعدة سنة  « :الشوكاني ـ  2
ّركا يف الفـــضائل ، متـــوددا لطيـــف العـــشرة للقــرآن واحلـــديث واخلطابـــة ، شـــجي الـــصوت ، مــشا

  .)2(» ّسريع احلركة ، مع كثرة استقامة ، واشتهر بالصالح والتعفف على طريق أهل الفالح 
  . وغريه كذلك103 / 2يف الضوء الالمع السخاوي وقد ترمجه أيضا 

)154(  
ــديبع ــابن ال  قــال يف ذكــر أمــري )944( املتــوىف ســنة عبــد الــرحمن بــن علــي المعــروف ب

ّ قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 2وعــن زيــد بــن أرقــم «  : 7املــؤمنني علــى  مــن : ّ
  .)3(»  أخرجه الرتمذي .كنت مواله فعلي مواله

  هترجمت
االمام احلافظ احلجة املتقن ، شـيخ اإلسـالم عالمـة األنـام ، اجلهبـذ « :  ـ العيدروس 1

يد املرســلني ، خامتــة احملققــني شــيخ مــشاخينا االمــام مــسند الــدنيا ، أمــري املــؤمنني يف حــديث ســ
  .)4(» املربزين 

الشيخ االمام العالمة األوحد احملقـق الفهامـة ، .  ..عبد الرمحن بن علي« : ـ الغزي  2
ّحمدث اليمن ومؤرخها وحميي علوم األثر ا وحيد الدين أبو الفرج ّ  

__________________  
  .115 ـ 113النور السافر ) 1(
  .102 / 1ر الطالع البد) 2(
  .271 / 3تيسري الوصول ) 3(
  .222 ـ 221النور السافر ) 4(
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  .)1(» .  ..الشيباين
 / 8 وابـــن العمـــاد يف شـــذرات الـــذهب 335 / 1يف البـــدر الطـــالع الـــشوكاني وترمجـــه 

255.  

)155(  
صـاحب التفـسري  )977( املتوىف سـنة شمس الدين محمد الشربيني القاهري الشافعي

  .باخلطيب الشربيين، املعروف 
ٍ سأل سائل بعذاب واقع (: قال بتفسري قوله تعاىل  ِ ٍ َِ ٌ ِ َ َ اختلـف يف هـذا الـداعي ، «  : )َ

ذلـك أنـه ملـا بلغـه  و.هـو احلـارث بـن النعمـان: وقيل . هو النضر بن احلارث: فقال ابن عباس 
ّ

ّقــول النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  اء حــىت أنــاخ ركــب ناقتــه فجــ. مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله: ّ
ّيا حممد ، أمرتنا عـن اهللا أن نـشهد أن ال إلـه إال اهللا وأنـك رسـول اهللا : راحلته األبطح مث قال 

ّفقبلناه منك ، وأن نصلي مخسا ونزكي أم والنا فقبلنـاه منـك ، وأن نـصوم شـهر رمـضان يف كـل ّ
فهــذا  أ!نــاّمث مل تـرض حــىت فـضلت ابــن عمـك علي. عـام فقبلنــاه منـك ، وأن حنــج فقبلنـاه منــك

ّ فقال النيب صلى اهللا عليه وسـلم !؟شيء منك أم من اهللا تعاىل ّوالـذي ال إلـه إال هـو مـا هـو : ّ
للهم إن كان ما يقول حممد حقا فأمطر علينا حجارة ا: ّإال من اهللا ، فوىل احلارث وهو يقول 

اىل حبجــر فوقــع فــو اهللا مــا وصــل إىل ناقتــه حــىت رمــاه اهللا تعــ. مــن الــسماء أو ائتنــا بعــذاب ألــيم
ٌ سأل سائل(على دماغه فخرج من دبره فقتله فنزلت  ِ َ َ   .)2(» اآليات  ).  ..َ

__________________  
  .158 / 2الكواكب السائرة ) 1(
  .364 / 4السراج املنري يف تفسري القرآن ) 2(



  نفحات األزهار................................................................................ 388

  هترجمت
د أخـــذ عـــن الـــشيخ أمحـــ.  ..ّاخلطيـــب االمـــام العالمـــة« : تـــرجم لـــه ابـــن العمـــاد بقولـــه 

ّوأجـازوه باإلفتـاء والتـدريس ، فـدرس وأفـىت يف حيـاة أشـياخه وانتفـع بـه خالئـق ال .  ..الربلسي
حيـــصون ، وأمجـــع أهـــل مـــصر علـــى صــــالحه ، ووصـــفوه بـــالعلم والعمـــل والزهـــد والـــورع وكثــــرة 

  . ..النسك والعبادة
  .)1(» وباجلملة كان آية من آيات اهللا تعاىل ، وحجة من حججه على خلقه 

)156(  
 املتـوىف مبـصر عـشر الثمـانني ياء الدين أبـو محمـد أحمـد بـن محمـد الـوتري الـشافعيض

  .)2(والتسعمائة 
  .)3() روضة الناظرين ( ّذكر حديث الوالية مرسال إياه إرسال املسلم يف كتابه 

  هترجمت
أمحــد بــن حممــد الــوتري املوصــلي األصــل ، البغــدادي الــدار ، املــصري  « :كحالــة قــال 
لـــه روضـــة النـــاظرين ، وخالصـــة مناقـــب . افعي الرفـــاعي ، أبـــو حممـــد ضـــياء الـــدينالوفـــاة ، الـــش

  .)4(» الصاحلني 
__________________  

  .384 / 8شذرات الذهب ) 1(
  .980: يف االعالم ومعجم املؤلفني ) 2(
  .2: روضة الناظرين ) 3(
  .167 / 2معجم املؤلفني ) 4(
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) 157(  
  .)1(صفوري الشافعي الشيخ عبد الرحمن بن عبد السالم ال

ٌ سأل سائل ( أورد حديث نزول اآلية ِ َ َ   .)2( يف واقعة الغدير نقال عن القرطيب )َ

  هترجمت
عبــد الــرمحن بـــن عبــد الــسالم بــن عبـــد الــرمحن بــن عثمــان الـــصفوري  « :الزركلــي قــال 

احملاســن : الــشافعي ، مــؤرخ أديــب مــن أهــل مكــة ، نــسبته إىل صــفورية يف األردن ، مــن كتبــه 
ـالس ومنتخـب النفـائس 229تمعة يف اخللفاء األربعة خمطوط يف الظاهرية اورقة ، ونزهـة ا 

مطبـــــوع ، وكتـــــاب الـــــصيام خمطـــــوط يف األزهريـــــة ، وصـــــالح األرواح والطريـــــق إىل داء الفـــــالح 
  .)3(» خمطوط فقه يف البصرة العباسية 

__________________  
  .894: يف األعالم ) 1(
  .242 / 2نزهة االس ) 2(
  .310 / 3األعالم ) 3(
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  القرن الحادي عشر

)158(  
 أبـو العبــاس أحمــد جلبـي بــن يوســف بـن أحمــد الــشهير بـابن ســنان القرمــاني الدمــشقي

  .مؤلف التاريخ املشهور )1019(املتوىف سنة 
  .)1( بطريق الرتمذي 6ذكر حديث الغدير عن أيب الطفيل عن النيب 

  هترجمت
 ســــنان املعــــروف بالقرمــــاين الدمــــشقي ، صــــاحب التــــاريخ أمحــــد بــــن « :المحبــــي قــــال 

املشهور ، وأحد الكتـاب املـشهورين ، كـان كاتبـا منـشئا حـسن العبـارة وكـان حـسن احملاضـرة ، 
وله خمالطة مع احلكام خصوصا قضاة القضاة ، وكان له حشمة وانصاف يف كثـري مـن األمـور 

يل واألمـراء املتـأخرين ، ومسـاه أخبـار الـدول ّ، ومجع تارخيه الشائع ، وتعـرض فيـه لكثـري مـن املـوا
  .وآثار األول

__________________  
  .102: أخبار الدول ) 1(
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 » 1019وتويف يوم اخلميس تاسع عـشري شـوال سـنة . 939وكانت والدته يف سنة 
)1(.  

)159(  
 املتـــوىف ســـنة الحـــسين ابـــن االمـــام المنـــصور بـــاهللا القاســـم بـــن محمـــد بـــن علـــي اليمنـــي

غايـة الــسئول ( صـاحب التـأليف القـيم املطبـوع يف جملــدين ضـخمني يف اهلنـد امسـاه  )1050(
  .)1049(فرغ منه سنة ) هداية العقول ( وشرحه ) يف علم األصول 
  .حديث الغدير بطرق كثرية لو أفردت تأيت رسالة) هداية العقول ( ذكر يف 

  هترجمت
 إمـــام علـــوم حممـــد ، الـــذي :قـــال القاضـــي احلـــسيين املهـــال يف حقـــه  « :المحبـــي قـــال 

اعــرتف أولــوا التحقيــق بتحقيقــه ، وأذعــن أربــاب التــدقيق لتدقيقــه ، واشــتهر يف مجيــع األقطــار 
  .)2(» .  ..اليمنية بالعلوم السنية ، أخذ عن والده االمام املنصور

)160(  
ــدين الخفــاجي  الــشيخ أحمــد بــن محمــد بــن عمــر قاضــي القــضاة الملقــب بــشهاب ال

  .)1069(ملتوىف سنة  االمصري الحنفي
قـــال رســـول اهللا « ف عنـــد قـــول املـــصن) شـــرحه علـــى الـــشفا ( ذكـــر حـــديث الغـــدير يف 
ّصلى اهللا عليه وسلم يف علي    همن كنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال من واال: ّ
__________________  

  .209 / 1خالصة األثر ) 1(
  .104 / 2خالصة األثر ) 2(
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  .)1(»  وهو عند غدير خم وقد خطب الناس «: قال  »عاد من عاداه و

  هترجمت
« :  بالثنــاء عليــه وذكــر مــشاخيه وعــد تآليفــه وتوليــه القــضاء ، قــال المحبــيترمجــه   ـ1

صــاحب التــصانيف الــسائرة ، وأحــد أفــراد الــدنيا امــع علــى تفوقــه وبراعتــه ، وكــان يف عــصره 
ورئيس املصنفني ، سار ذكره سري املثـل ، بدر مساء العلم ونري أفق النثر والنظم ، رأس املؤلفني 

  .)2(» .  ..وطلعت أخباره طلوع الشهب يف الفلك
  .)3() رحيانة األلباء ( وتقد ترجم اخلفاجي لنفسه يف   ـ2

__________________  
  .456 / 3نسيم الرياض ) 1(
  .331 / 1خالصة األثر ) 2(
  .261: رحيانة األلباء ) 3(
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  القرن الثاني عشر

)161(  
إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن محمـــد كمـــال الـــدين الحنفـــي المعـــروف بـــابن حمـــزة الحرانـــي 

  .)1120( املتوىف سنة الدمشقي
  .)1(ذكر احلديث عن الطرباين واحلاكم باسنادمها عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقم 

  هترجمت
مــة العــامل االمــام املــشهور ، احملــدث النحــوي العالمــة ، كــان وافــر احلر « :المــرادي قــال 

مــشهورا بالفــضل الــوافر ، أحــد األعــالم احملــدثني والعلمــاء اجلهابــذة ، الــسيد الــشريف احلــسيب 
رأيـت خبطـه يف « : مث ذكـر مـشايخ أخـذه وروايتـه وقـال » النسيب ، ولد يف دمـشق وـا نـشأ 

  .)2(مث ذكر تآليفه ووفاته » إجازته أن مشاخيه يبلغون مثانني شيخا 
__________________  

  .136 / 1تعريف والبيان ال) 1(
  .24 ـ 22 / 1سلك الدرر ) 2(
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  .)1(وكذا ترمجه احمليب 

)162(  
  .)1122( املتوىف سنة محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكيعبداهللا أبو 

  .»وصححه الضياء املقدسي « : روى حديث الغدير عن زيد بن أرقم مث قال 
ّا أيهـا النـاس إن اهللا مـوالي وأنـا مـوىل يـ«  6ذكر من طريق الطرباين من احلـديث قولـه و

املــؤمنني ، وأنــا أوىل ــم مــن أنفــسهم ، فمــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، اللهــم وال مــن وااله 
ّداه ، وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه ، وانصر من نصره واخذل مـن خذلـه ، وعاد من عا

  .»وأدر احلق معه حيث دار 
أمـسيت  : وعمـر ذلـك قـاال أبـوبكرملـا مسـع  : روى الدار قطين عن سعد قـال« : قال 

  .)2(» يا ابن أيب طالب موىل كل مؤمن ومؤمنة 

  هترجمت
حممــد الزرقــاين ابــن عبــد البــاقي بــن يوســف األزهــري املــالكي الــشهري  « : ـ المــرادي 1

  .)3( » 1022وكانت وفاته سنة . بالزرقاين ، االمام احملدث الناسك ، النحرير الفقيه العالمة

ّ باملوىل العالمة خامتة احملدثنيالجلبيووصفه   ـ2 ّ.  
__________________  

  .66: نفحة الرحيانة رقم ) 1(
  .13 / 7شرح املواهب اللدنية ) 2(
  .32 / 4سلك الدرر ) 3(
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) 163(  
 املتـوىف حامد بن علي بن إبراهيم بن عبد الرحيم الحنفي الدمشقي المعروف بالعمادي

  .)1171(سنة 
الـصالة ( ّلغدير من طرق كثرية ، وعده مـن األحاديـث املتـواترة يف تأليفـه روى حديث ا

  .)الفاخرة باألحاديث املتواترة 

  هترجمت
مفـيت احلنفيـة بدمـشق وابـن مفتيهـا ، وصـدرها وابـن صـدرها  « ـووصفه بالمرادي ترمجه 

ا حمققــا ، ، الــصدر املهــاب احملتــشم األجــل املبجــل العــامل الفقيــه الفاضــل الفرضــي ، كــان عاملــ
  .)1(» أديبا عارفا ، نبيها كامال مهذبا 

)164(  
ـــدين الـــشافعي ـــي شـــمس ال ـــن أحمـــد المـــصري الحفن  املتـــوىف ســـنة محمـــد بـــن ســـالم ب

  .ذكر حديث الغدير يف حاشيته على اجلامع الصغري جلالل الدين السيوطي .)1181(
__________________  

  .11 / 2سلك الدرر ) 1(
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  هترجمت
حممـد احلفـين ابـن سـامل بـن أمحـد الـشافعي املـصري الـشهري بـاحلفين ، «  :المرادي قال 

الشيخ العامل احملقق املدقق ، العارف بـاهللا تعـاىل ، قطـب وقتـه ، أبـو املكـارم جنـم الـدين ، كـان 
حيـضر درســه أكثــر مــن مخـسمائة طالــب ، حــسن التقريــر ، ذا فـصاحة وبيــان ، شــهما مهابــا ، 

عــا ، واشــتهرت طريقــة اخللوتيــة عنــه يف مــشرق األرض ومغرــا يف مــدققا ، يهــرع إليــه النــاس مجي
  .)1( » 1181حياته ، وكانت وفاته يف شهر ربيع األول سنة 

__________________  
  .49 / 4سلك الدرر ) 1(
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  القرن الثالث عشر

)165(  
ــــدي الحنفــــي  املتــــوىف ســــنة أبــــو الفــــيض محمــــد بــــن محمــــد المرتــــضى الحــــسيني الزبي

)1205(.  
  .)املوىل ( حديث الغدير يف عد معاين ) تاج العروس  ( ذكر يف

  هترجمت
ّعالمــة باللغــة واحلــديث والرجــال واألنــساب ، مــن كبــار املــصنفني ،  « :الزركلــي قــال 

أصــله مــن واســط يف العــراق ، ومولــده باهلنــد يف بلجــرام ، ومنــشؤه يف زبيــد بــاليمن ، رحــل إىل 
. وزاد اعتقـاد النـاس فيـه.  ..ت عليه اهلـدايا والتحـفاحلجاز وأقام مبصر ، فاشتهر فضله واال

  .)1(مث ذكر مؤلفاته » وتويف بالطاعون يف مصر 
__________________  

  .70 / 7األعالم ) 1(
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) 166(  
روى حـديث نـزول  )1250( املتوىف سنة القاضي محمد بن علي بن محمد الشوكاني

« اعـة مـن احلفـاظ األئمـة ، كمـا تقـدم يف  يف واقعة يـوم الغـدير ، عـن مج7آية التبليغ يف علي 
  .»ابن أيب حامت 

  هترجمت
  .فراجعها ) 225 ـ 214 / 3البدر الطالع ( له ترمجة ضافية بقلمه يف كتابه 

)167(  
  .)1270( املتوىف سنة اآللوسي البغدادي الشافعيعبداهللا محمود بن 

  .)1(عن مجاعة من األئمة واحلفاظ ) تفسريه ( روى حديث الغدير يف 

  هترجمت
احلــسيين اآللوســي ، شــهاب الــدين ، أبــو الثنـــاء ، عبــداهللا حممــود بــن  « :كحالــة قــال 

ّمفــسر ، حمــدث ، فقيــه ، أديــب ، لغــوي ، حنــوي ، مــشارك يف بعــض العلــوم ، ولــد ببغــداد ،  ّ
روح املعـاين يف :  ذي القعـدة ، مـن تـصانيفه الكثـرية 25ّوتقلد اإلفتاء ا ، وعزل ، وتـويف يف 

  .)2(» .  ..يف تسع جملدات. سري القرآن والسبع املثاينتف
  . وغريمها198 / 2 ومشاهير العراق 21 ص أعالم العراقوله ترمجة يف 

__________________  
  .349 ـ 348 / 2روح املعاين ) 1(
  .175 / 12معجم املؤلفني ) 2(
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) 168(  
( ، رواه يف كتابـه  )1276(املتـوىف سـنة محمد بن درويش الحـوت البيروتـي الـشافعي 

مــن كنــت مــواله فعلــي حــديث «  :حيــث قــال ) أســىن املطالــب يف أحاديــث خمتلفــة املراتــب 
مـن كنـت  :ورواه أمحد ، وصححوه ، وروي بلفظ .  أيب داود رواه أصحاب السنن غري.مواله

  .»رواه أمحد والنسائي واحلاكم وصححه وليه فعلي وليه ، 

  هترجمت
رويـش البـريويت الـشهري بـاحلوت ، أبـو عبـد الـرمحن حمـدث ، حممد بـن د « :كحالة قال 
  .)1(» من آثاره أسىن املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب . ولد ببريوت

)169(  
  .)2( )1293( املتوىف سنة سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي

  .)ينابيع املودة ( روى حديث الغدير يف مواضع عديدة من كتابه 

  هترجمت
سليمان بـن ابـراهيم القنـدوزي البلخـي احلـسيين الـصويف ، مـن تـصانيفه  « :ة كحالقال 

  .)3(» مجع الفوائد ، مشرق األكوان ، ينابيع املودة لذوي القرىب : 
__________________  

  .299 / 9معجم املؤلفني ) 1(
  .1270وأرخ الزركلي يف األعالم وفاته بسنة : قال . كذا يف الغدير) 2(
  .1294وأرخ وفاته بسنة . 252 / 4ؤلفني معجم امل) 3(
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) 170(  
  .)1( )1306( املتوىف سنة أحمد بن مصطفى القادين خاني

  : ، الذي أوله 7شعر أمري املؤمنني ) هداية املرتاب ( ذكر يف كتاب 
  محــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــيب أخــــــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــــنوي« 

  
  »محـــــــــــــــــــزة ســـــــــــــــــــيد الـــــــــــــــــــشهداء عمـــــــــــــــــــي و  

  

  :وفيه 
  فأوجــــــــــــــــــــــــــب يل واليتــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــيكم« 

  
   يــــــــــــــــــــــــوم غــــــــــــــــــــــــدير خــــــــــــــــــــــــمرســــــــــــــــــــــــول اهللا  

  

  فويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مث ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مث ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  
  »ملــــــــــــــن يلقـــــــــــــــى اإللـــــــــــــــه غـــــــــــــــدا بظلمـــــــــــــــي   

  

  هترجمت
أمحــــد بــــن مــــصطفى القــــادين خــــاين الرومــــي ، صــــويف ، مــــن اخللفــــاء  « :كحالــــة قــــال 

  .)2(» هداية املرتاب يف فضائل األصحاب : من آثاره . النقشبندية بقونية ، وتوىف ا
__________________  

  .عجم املؤلفني ، فيكون من رجال القرن الرابع عشر ، لكنا ذكرناه هنا تبعا للغديركذا يف م) 1(
  .179 / 2معجم املؤلفني ) 2(
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  القرن الرابع عشر

)171(  
روى حـديث الغـدير حيـث قـال  )1304(أمحد بن زيين بن أمحـد دحـالن املتـوىف سـنة 

وقـد . ّ اهللا عليـه وسـلمّ حيب علي بن أيب طالب وأهل بيت رسول اهللا صـلى2وكان عمر « : 
  .جاء عنه يف ذلك شيء كثري

ّفمن ذلك أنه ملا قال النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، قـال : ّ
  .)1(» أمسيت يا ابن أيب طالب موىل كل مؤمن ومؤمنة :  وعمر رضي اهللا عنهما أبوبكر

  هترجمت
ي ، فقيــه ، مــؤرخ ، مـــشارك يف أمحــد بــن زيــين دحــالن املكــي الــشافع« : قــال كحالــة 

  .)2(مث ذكر مؤلفاته » أنواع من العلوم ، مفيت الشافعية مبكة ، ولد ا ، وتويف يف احملرم 
__________________  

  .306 / 2الفتوحات اإلسالمية ) 1(
  .229 / 2معجم املؤلفني ) 2(
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) 172(  
  .)1322( كان حيا سنة مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي ،

ٌ سأل سائل (:  نزول قوله تعاىل روى حديث ِ َ َ   .)1( يف واقعة غدير خم )َ

  هترجمت
مــؤمن بــن حــسن مــؤمن الــشبلنجي ، فاضــل ، مــن أهــل شــبلنجة مــن « : قــال كحالــة 

فــتح املنــان بتفــسري : قــرى مــصر قــرب بنهــا العــسل ، تعلــم بــاألزهر وأقــام يف جــواره ، مــن آثــاره 
ل بيـت النـيب املختـار ، وخمتـصر عجائـب اآلثـار غريب مجل القرآن ، نور األبـصار يف مناقـب آ

  .)2(» للجربيت يف جزءين صغريين 

)173(  
  .)1323( املتوىف سنة محمد عبدة بن حسن المصري

 وعـن ابــن أيب )3(روى حـديث الغـدير مـن طريـق أمحـد وابـن ماجــة عـن الـرباء بـن عـازب 
  .)4(حامت وابن مردويه وابن عساكر عن سعد بن مالك 

__________________  
  .78: نور األبصار ) 1(
  .53 / 13معجم املؤلفني ) 2(
  .464 / 6املنار ) 3(
  .463 / 6املصدر ) 4(
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  هترجمت
حممـد عبـدة بـن حـسن خـري اهللا ، مـن آل الرتكمـاين ، فقيـه ، مفـسر ،  « :كحالـة قال 

  .)1(» ّمتكلم ، حكيم ، أديب ، لغوي ، كاتب ، صحايف ، سياسي ، مفيت الديار املصرية 

)174(  
  .)1324( املتوىف سنة اآللوسي البغدادي الشافعيعبداهللا عبد الحميد بن 

  .)2( 7من فضائل موالنا أمري املؤمنني ) نثر اللئايل ( ّعد حديث الغدير يف كتابه 

  هترجمت
. بــن حممـــود بــن احلــسني اآللوســي البغـــداديعبــداهللا عبــد احلميـــد بــن  « :كحالــة قــال 

ديـوان شـعر ، : مـن آثـاره . شاعر ، ولد ببغداد وتويف ودفن بـالكرخّمتكلم ، صويف ، أديب ، 
  .)3(» ونثر الآليل يف شرح نظم األمايل 

)175(  
  .)1341( املتوىف سنة عبد المسيح األنطاكي الحلبي

  .ذكر حديث الغدير يف شعره يف تاريخ اإلسالم
__________________  

  .272 / 10معجم املؤلفني ) 1(
  .166: يف شرح نظم األمايل نثر اللئايل ) 2(
  .102 / 5معجم املؤلفني ) 3(
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  هترجمت
عبــد املــسيح بــن فــتح اهللا األنطــاكي احللــيب ، أديــب ، كاتــب ، شــاعر  « :كحالــة قــال 

  .)1(» .  ..صحايف ، يوناين األصل

)176(  
  .)1350( املتوىف سنة يوسف بن إسماعيل النبهاني البيروتي

 يف الرحبــة ، مــن طريــق ابــن أيب شــيبة ، عــن زيــد 7 روى حــديث مناشــدة أمــري املــؤمنني
  .)2(بن يثيع 

  هترجمت
يوسف بن إمساعيل بن يوسـف النبهـاين الـشافعي ، أبـو احملاسـن أديـب  « :كحالة قال 

، شاعر ، صويف ، من القضاة ، ولد بقرية اجزم بشمايل فلسطني ، ونشأ ا ورحل إىل مـصر 
 قـــــصبة جنـــــني مـــــن أعمـــــال نـــــابلس ، ورحـــــل إىل ، فانتـــــسب إىل األزهـــــر ، وتـــــوىل القـــــضاء يف

القــسطنطينية ، وعــني قاضــيا بكــوي ســنجق مــن أعمــال واليــة املوصــل ، فرئيــسا حملكمــة اجلــزاء 
  .)3(» بالالذقية ، مث بالقدس ، فرئيسا حملكمة احلقوق ببريوت 

__________________  
  .174 / 6معجم املؤلفني ) 1(
  .113: الشرف املؤيد ) 2(
  .275 / 13املؤلفني معجم ) 3(
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) 177(  
  .)1356( املتوىف سنة أحمد نسيم المصري

  .)1(ذكر حديث الغدير يف تعليقة ديوان مهيار الديلمي 

  هترجمت
أمحد نسيم ، شاعر ، ولد بالقاهرة ، كـان مـن املـشرفني علـى تـصحيح  « :كحالة قال 

ديــوان شــعر يف :  مــن آثــاره .ّالــدواوين الــشعرية القدميــة الــيت تولــت دار الكتــب املــصرية نــشرها
  .)2(» جزءين 

)178(  
  .)1363( املتوىف سنة محمد حبيب اهللا الشنقيطي

  .)3(حديث الغدير ، عن مجاعة من األئمة احلفاظ ) كفاية الطالب ( ذكر يف كتابه 

  هترجمت
ـــة قـــال  بـــن أمحـــد الـــشنقيطي ، حمـــدث ، ولـــد عبـــداهللا حممـــد حبيـــب اهللا بـــن  « :كحال

 ا ، واختريبشنقيط ، ونشأ ا ، مث قدم مراكش فاملدينة فمكة فالقاهرة ، وأقام  
__________________  

  .182 / 3أنظر ) 1(
  .194 / 2معجم املؤلفني ) 2(
  .30 ـ 28كفاية الطالب ملناقب علي بن أيب طالب ) 3(
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المـام  صـفر ، ودفـن مبقـابر ا8ّمدرسا يف كلية أصول الدين جبامعة األزهر ، وتـويف بالقـاهرة يف 
» .  ..زاد املسلم فيمـا اتفـق عليـه البخـاري ومـسلم ، يف سـتة أجـزاء: الشافعي ، من تصانيفه 

)1(.  

)179(  
  .)1380( املتوىف سنة أحمد بن محمد بن الصديق

ذكــره يف كتابــه نقــال عــن مجــع كثــري مــن احلفــاظ بأســانيدهم عــن أربــع ومخــسني صــحابيا 
)2(.  

  هترجمت
بــن الــصديق أبــو الفــيض ، حمــدث ، حــافظ مــن أهــل أمحــد بــن حممــد  « :كحالــة قــال 

  .)3(» املعجم الوجيز للمستجيز : املغرب األقصى ، من آثاره 

)180(  

  .القاضي بهلول بهجت الشافعي
  .)4(ذكر حديث الغدير بطرق عديدة 

__________________  
  .176 / 9معجم املؤلفني ) 1(
  .77: تشنيف اآلذان ) 2(
  .368  /13: معجم املؤلفني ) 3(
  .68 ـ 67: تاريخ آل حممد ) 4(
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) 181(  

  يأحمد فريد رفاع
  .)1( يف الغدير 7ذكر يف تعليق معجم األدباء بييت أمري املؤمنني 

)182(  

  يأحمد زكي العدوي المصر
  .)2(ذكر حديث الغدير يف تعليقات كتاب األغاين 

)183(  

  يمحمد محمود الرافعي المصر
  .)3(للكميت أثبت احلديث يف شرح اهلامشيات 

)184(  

  .محمد شاكر الخياط النابلسي األزهري المصري
   يف شرح6رواه عن أمحد عن أيب الطفيل عن النيب 

__________________  
  .48 / 14أنظر ) 1(
  .363 / 7أنظر ) 2(
  .81: أنظر ) 3(
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  .)1(اهلامشيات 

)185(  

  .علي جالل الدين الحسيني المصري
  .)2(سني ذكر حديث الغدير يف كتابه احل

)186(  
  . مدير كلية احلقوق ببغداد.حسين علي األعظمي البغدادي

 كمـــا يف 7ّويف كتابـــه ألفـــه يف االمـــام أمـــري املـــؤمنني . أثبـــت حـــديث الغـــدير يف شـــعر لـــه
  .الغدير

)187(  
  . أحد أئمة اجلماعة يف حلب.محمد سعيد دحدوح

  .زء الثامن من الغديرأثبت احلديث يف كتاب له ذكره العالمة األميين يف مقدمة اجل
__________________  

  .60: شرح اهلامشيات ) 1(
  .132 / 1احلسني ) 2(
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) 188(  

  .صفا خلوصي
رأى احلـــديث مـــن املقطـــوع بـــه يف كتـــاب لـــه طبـــع يف مقدمـــة اجلـــزء اخلـــامس مـــن كتـــاب 

  .الغدير

)189(  

  .عبد الفتاح عبد المقصود المصري
 األميـين يف تقـريظ الغـدير ، طبـع يف مقدمـة أخبت إىل احلديث يف كتاب له إىل العالمة

  .اجلزء السادس
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