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 :إلهداءا

 .معلم اإلنسانية مفردات الشجاعة والتقوى والصالحإىل  

ْمن إىل    .ضحى بنفسه من أجل تعاليم اإلسالمَ

 ".صىل اهللا عليه وآله وسلم"من أسلم برسالة خاتم األنبياء أول إىل  

 قبل هذه البضاعة المتواضعة  ت..منني أمري المؤ.. سيد الوصيني إىل  

 .من عبد أسري لمواله                                             



 

٤
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 :كلمة المركز

                          بسم اهللا الرمحن الرحيم

، صطفىُـ المٍ األمني، حممدِّيعىل النب ُالةَّ العالمني، والصِّ رب هللاُِالحمد

 .. الطاهرين َ الطيبنيِوعىل آله

 للعلامءَّإن
ِ

ًأثرا كبريا  سِ بيانِ من خاللِات، المجتمعِ يف حياةً ي ِلُبُّ اـل  الـت

امءُ، فمـسؤوليةِ والخـري،ِ والعدل،ِّحق إىل الُلِتوص  العـل
ِ

رية ةٌ كـب  ،ِ يف الهداـي

رشها ٌبعض ُاول التي حي،ِ والضالالت،ِ البدعِ وقمع،ِوالصالح ن،ـن  ِ خـالل ـم

 ُ الكريمُلذا فالقرآن، ِ المقدسةِ الرشيعةِ لها بواقعَ التي ال عالقة،ِ الباطلةِالتأويالت

َقد بين َّ اء األنبيِمقامل ِِه بيانَعند َمسؤولية هذه الَ
ِ

اىل،ِ يف المجتمع َ﴿هـو :  فقال تـع ُ

ْالذي بعث في األميني رسوال منهم يت َْ ْ ُ َ ِّ ُِّ َ
ِ ِ ًِ ُْ َ ََّ َلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتـاب َ َ َ َ ََ ِّ َ

ِ ِ ِْ ِّ َ ُُ ُ ُ ْ ُ َ ْ ُْ ِ َِ

الل مبني﴾ َ ٍوالحكمة وإن كانوا من قبل لفي ض ِ ُِ َ
ٍ َ ِ ِ َِ ُ َ َ ْْ ْ َ َُ َْ َوألن العلامء ،]٢: الجمعة[ ْ  ُ هم ورثةَّ

األنبياء
ِ

ت ِ األعاملِّ من أهم،ِ الفاضلةِ واألخالق،ِ والتعليم،ِ العلمُفنرش  ي كاـن  الـت

 . مسؤولياهتمَضمن

س)عليهم السالم( ِ البيتِ أهلِ من أتباعُوالعلامء ذهَاقنيَّبَّ كانوا من اـل  ِ لـه

عن  ًفضال ،)عليهم السالم( ِ واألئمةِّ النبيِ إىل عهدُ يعود،ٍ بعيدٍ زمنُ منذِالمسؤولية

 ِلموروث لً، إضافة عىل ذلكٍ شاهدُ أعظمُ، والواقع)عليه السالم (ِاإلمام ِ غيبةِزمن

 .هاِ من علامئُةَّ األمُ الذي ورثتهِّعلميال

ةِ الذين آثروا هذهِنا األعالمِومن علامئ  ،ِةَّالعالـم ،ِ المصلح،َ المسؤولـي

ة - َ الذي جاهد،)قدس رسه( ِّ الشهرستاينِّ الحسينيِ الدينِهبة  ِالسيد ذ نعوـم مـن

ني،ِ والفضيلة،ِ العلمِ نرشِ من أجل-أظفاره إىل آخر عمره الرشيف  َلمـسلمني اَ ـب



 

٦

ِ خزينا كبريا من المؤلفاتِةَّ لألمَ شتى، فرتكٍ وعىل مستويات،همِوغري ً  َ التي عالجً

َن هذا الرتاث إ-لألسف– ولكن ،ً ومتنوعة،ًفيها قضايا متعددة َ لم ير النورَّ  ِِه بطباعتَ

ذلكٍدةدعمت ٍ ألسباب،ِ من الزمنٍ بعقودِِه وفاتَ حتى بعدْلَ، بِِهيف حيات دَ، وـب  ِتَ فـق

ِ جزء كبريا من تراثُةَّاألم ً ً وحفاظـا عـىل ،هاِ وغريِ األسبابِ هذهِألجل . .ِمِّيَها القً

 من إنشاءُةَ المباركُ الخطوةِ لنا هذهْتَكانالكرام، نا ِلامئُ عِتراث
ِ

 مركز إلحياء هـذا 
ِ ٍ

كِوهتيأة ،ِ من الضياعِ عليهِلمحافظةل ؛ِالرتاث ات،ِ المخطوطـاتَ تـل  ِ والمؤلـف

ني"ِّالشهرستاين" ِ للسيدِةَّالعلمي ديَ ـب احثنيِ أـي ني،َ الـب  ،ِ للبحـث؛َ والمحقـق

ِحلتِ بِةَ للطباعً مهيأةَ لتكون؛ِ والدراسة،ِوالتحقيق َّ   .. منهاِةَّ العامِ، للفائدةِها الجديدةُ

ٍ علمي آخرٍ جهدَ أمامَ اليومُونحن ومب ُيتعلق ،)قدس رسه (ِ السيدِ من مؤلفات،ٍّ  ِـي

ة (ِبعنوانًعلمية  ًةرساليف ذلك  َ حيث كتب،ِّ األغرِالغدير اقش ،)رسالة غديرـي َ ـن

ِّفيها ما يتعلق بحديث النبي 
ِ ُ ِّألمري المـؤمنني عـيل) صىل اهللا عليه وآله وسلم(َّ َ ِ: 

َن كنت مـَم(( ُ ْ ُ َواله فهـْ َ ُ ِذا علـْ
َي مـَ ُوالهـٌّ شيخ،ُثِصدى الباحــَتوقد ، ))ْ  ُ اـل

 ،ٍّ علمـيٍ أيدينا، بأسلوبَ التي بنيِهذه الرسالة ِ وحتقيقِلدراسة" عامد الكاظمي"

ِفيه عىل المؤلف َ الضوءَسلط َ ومؤ،ِِّ ِلفهُ ِ ا ي ل؛َّ ًقدم للمكتبة اإلسـالمية سـفرا علمـي ً ْ ِ ِ ِ
َ ِّ

رنِ من نصفَ أكثراِه التي مىض عىل كتابت،ِ المخطوطةِالصفحاتِهبذه  ،ًجديدا  ٍ ـق

ًفجزاه اهللاُ خريا، و ،ًتقريبا مل ِةَ خدـم،ُهَ الذي بذلَ الكريمَلجهد اانبارك له هذُ  ،ِلعـل

َّ تعاىل أن يتقبُهُ، ونسألِوالرتاث  .     .ٌ جميبٌ سميعُهَّ إنِِه قبولِ بأحسنُهَلْ

  
   

 مركز إحياء تراث السيد 

 هبة الدين الحسيني الشهرستاين

 الكاظمية المقدسة

 عيد الغدير األغر

 ه١٤٣٣ ذو الحجة الحرام ١٨السبت 

 م٣/١١/٢٠١٢
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َ﴿ َيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك  َِّ ْ ََ ْ َ ُ َّ ُّ
ِ َ ِِّ َ ُِ ْ ُ َْ َ 

َوإن لم تفعل فما بلغت رسالته و ُ َ َ ََ َ ََ َّ ْ ََ َ ِْ ْ َ ْ ْ ُالله ِ َّ 

َيعصمك  ُ َ
ِ

ِمن الناس إن الله ال يهدي ْ ِ
ْ َ َ َِ ََّ َّ ِ َّ 

َ القوم الكافرين  ِْ ِ َ ْ َْ َ﴾ 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 -انشكر وعرف-

الحمد هللا رب العالمني، والصالة عىل النبي األمني، وعـىل آلـه 

 . .الهداة المهديني

ْ أن أسـجل جزيـل ،يطيب يل، وأنا أتقدم هبذا الجهد المتواضع

مركز إحياء تـراث  "يفالكرام إىل األساتذة  ،متناينٱ و، وعرفاين،شكري

ُ لام قدموه من ،"السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاين َّ  يف ،ٍ وعون،ٍساعدةمَ

ًمخطوطات الخاصة بالموضـوع، فـضال عـن ٍعدد من الِالحصول عىل  ِ ِ ِ

ِالرسالة موضوع الدراسة والتحقيق، و ِ اإلخـوة العـاملني يف مكتبـة إىل ِِ

يف " مؤسسة السيد هبة الدين الحـسيني الـشهرستاين"الجوادين العامة 

ِّل ما حيتاجـه ُ التي لم تبخل لحظة يف تقديم ك،الصحن الكاظمي الرشيف

ألساتذة األفاضل يف اللجنـة التحـضريية إىل ا والباحثون، و،الدارسون

 الذين كان لهم أثر كريم يف الحث عـىل ،لمهرجان الغدير العالمي األول

متناين ٱفلجميعهم والمشاركة يف المهرجان، إمتام هذا الجهد المتواضع، 

 . وتقديريودعائي

 



 

١٠

 

 

 

 

 

 

 



 

١١

 

 ثبت الرموز المستعملة

 المعنى الرمز

 جزء ج

 القسم ق

 صفحة ص

 مطبعة مط

 طبعة ط

 دون ذكر مكان النرش م٠د

 دون  ذكر الطبعة ط٠د

 دون ذكر المطبعة مط٠د

 دون ذكر مكان الطبع م.د

 دون ذكر تأريخ الطبع ت٠د

 تاريخ الوفاة ت

 ريخ الهجريأالت هـ

 ريخ الميالديأالت م
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 :مقدمة

ِّالحمد هللاِ رب العالمني، والصالة عىل النبي  ُ األمـني، فى ـالمصطُِّ

ِاألئمة الهداة المعصومنيِآله و ِ. 

ُيث عن يوم الغدير يف التأريخ اإلسالمي، يعني الحـديث َّإن الحد  َِّ ِ ِ ِ

ُّعن يوم عظيم من أيام المسلمني، حيث رجع النبي  َ ُ ٍِ صىل اهللا عليـه وآلـه (ٍ

ِمن حجة الوداع يف الثامن عرش من ذي الحجـة الحـرام للـسنة ) وسلم ِ ِِ ِ ِ ِ ِ

َالعارشة للهجرة المباركة، فوقف أمام المسلمني الذين كانوا  َ َ ِ ُقد حجوا معه ِ ُّ َ

ٍيف آخر حجة  ِ؛ ليؤكد عىل البيعةلهِ ِ عالنية بالوالية للويص من بعدهِّ ِ
ِّ واإلمرة  ،ً

ٍعيل بن أيب طالب للمؤمنني ل
ُ، بعد أن أمره اهللاُ تعاىل بذلك، إذ )عليه السالم(ِّ ْ

َ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك : َقال تعاىل َِّ ْ ََ ْ َ ُ َّ ُّ َ
ِ َ ِِّ َ ُِ ْ ُ َْ َوإن لم تفعل فمـا َ َْ ْ ََ َْ َ ْ ِ

َبلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله ال يهدي القوم الكافرين﴾ ْ َ َ ْ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْْ ْ َّ َّ َ ََّ َ ُ َ ََ ْ َ َّ ِ ِ َّ َ ََ ِ )١( ،

ِّفقد كانت هذه الواقعة قبل سبعني يوما تقريبا من رحيل النبي  ِ ً ً َُ َْ صىل اهللا عليه (ِ

ِّ، فقام الصحابة ليسلم)وآله وسلم ُ ِبـاإلمرة ) عليـه الـسالم(ٍّوا عىل عيل َ

ٌ، وقد ألفت مؤلفات َللمسلمني ْ َ ِّ ِّدة توثمتعدٌ ِ هذه الواقعة العظيمة، ُقٌ ِ ِيف عقيدة ِ

ِومن تلك المؤلفات رسالة مهمة للسيد َالمسلمني وتأرخيهم،  ٌِ ٌ هبة الـدين "َ

ًكونها خمطوطة لم يـتم التوفلو) قدس رسه" (الحسيني الشهرستاين ُيـق ِ
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َعتها، آثرت المشاركةلطبا ُ
ُ الغدير العالمي األول الذي تقيمه ِا يف مهرجانهب ِ ُ ِّ

ِ ِ

ُاألمانة العامة لل ِعلوية المطهرة بِعتبة الُ َحتقيقها ودراستها؛ لتكـون بـني عد ِ ِ ِ

ِأيدي الباحثني، لالطالع عىل هذا الجهد الفريد للـسيد  ِ ِ ِ َ  ،"ِّالـشهرستاين"ِ

ِا يتعلق بيوم الغديرِبيان مو ِ   ..ِ المباركُ

ِسم العمل يف المخطوطة عىل ُوسوف يق ُ  :نيقسمُ

ِ ما يتعلق بمؤلف المخطوطة من ُبيانويتم فيه  .ِالدراسةُقسم : األول - َِ ِّ حيث ُ

ِسريته ِ وجانب من حياته،ِ ِ  . ومنهج السيد فيها، وأمهية المخطوطة،ٍ

ِ المخطوطةِحتقيققسم : والثاين -  ومـا ،ِلمتنُ ما يتعلق بـاُبيانويتم فيه  .َ

ٍحيتاجه من بيان
ُ ِ حتقيق المخطوطات، من حيث ضـبط ٌمتبع يف وكام هو ،ُ ِ

ِاآليات القرآنية ِ واألحاديث الرشيفة،ِ ِ وترمجة األعالم،ِ  .ِ وغري ذلك،ِ

ِنتمنى التوفيق يف إخراج هذه المخطوطة َِ ِ ِّ وهذا الجهد العلوي بام ،َ
ِ

ًيليق به؛ لتكون مشاركة كريمة يف هذا المؤ ً َ ِمتر، فضال عن إحيـاء تـراث ُ ِ
ً ِ

َعلامئنا األعالم، ونسأله تعاىل التوفيق والتسديد َ ُ َ  إنه سميع الدعاءِ
ِ

ُ         . 
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 :متهيد

َّإن يوم الغدير من أعظم أيام المسلمني يف تأرخيهم، بل هو عيد من  

َّعيادهم؛ ألن اهللا تعاىل كرمأ ي  هذا اليوم باإلعالن العام لوالية النبـهم يفَّ

ٍطمئنان عىل ٱٍ؛ ليكون المسلمون بأمان و)صىل اهللا عليه وآله وسلم(األكرم 

ِّتبقى منارا للبرشية كلها، ويأخذ المسلمون ل ، بعدهتعاليم الرشيعة المقدسة ُ ً

ِأحكامهم من نمري القرآن العذب ِ  كتاب هدايـة لألمـة، ونظـام  الذي هو،ِ

ُ﴿إن هذا الق:  قال تعاىل، لوجودهممتكامل ْ َ َ َّ ُرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ِ ُ ُ َ َ ِّْ َ َ َ ْ َ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ

ًالمؤمنني الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبريا﴾
ِ َ ً ْ َ َ ُْ َ َّ ْ ََ َُ ََ ُ َّ َّْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ
، وألمهية هـذا )١( ْ

ِّفقد ألفت مؤلفات متعددةالكبري الحدث التأرخيي   تناولت ذلك من حيث ،ُ

ً، فمنها ما هو بالتفصيل تـارة ه وبيان ما يتعلق ب،التفسري والحديث واألدب ِ

ِ للعالمة الشيخ ،"الغدير يف الكتاب والسنة واألدب" موسوعة :مثل  عبـد"ِ

َوعة كتبـت يف هـذا  والتي تعد أكرب موس،)قدس رسه (" األمينيالحسني
ِ ُ

 ، والمؤلفـات، والشعراء، والعلامء، إذ تناولت رواة حديث الغدير؛الباب

ُ ومنها ما هو موجز تارة أخرى، السالفةوغري ذلك عرب القرون ً لة رسا (: مثل،ٌ

ِللعالمة السيد ) غديرية ، )قـدس رسه(" هبة الدين الحسيني الشهرستاين"ِ

التي بني أيدينا، وغريها من رسائل ومؤلفات العلامء، وألمهية هذه الرسالة 
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اركة يف إحياء ً إمتاما للفائدة، ومش،حتقيقوموجزة دراسة بسوف نتناولها ف

 .دير العظيميوم الغ

 الدراسة والتحقيق ه الرسالة منأما المنهج الذي سوف نتبعه يف هذ

 :فهو عىل النحو اآليت

 :وهي عىل النحو اآليت سيتم بيان أمور متعددة يف قسم الدراسة* 

 : تناولتلمحة من سرية السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاين: ًأوال

 .سمه ولقبهٱ  -١

 .أرسته -٢

 .والدته -٣

 .دراسته وأساتذته -٤

 .إجازاته العلمية -٥

 . ومنزلته مكانته-٦

 .جهاده -٧

 . مشاريعه اإلصالحية-٨

 .مؤلفاته -٩

 .وفاته  -١٠

 . نظرة عامة يف وصف المخطوطة: ًثانيا

 .أمهية المخطوطة ومنهج السيد يف كتابتها: ًثالثا

 .غدير خم يف التأريخ: ًرابعا



 

١٧

 :النحو اآليتعملنا عىل كان ويف قسم التحقيق * 

 واإلشارة ، نسخ المخطوط ومقابلة تلك النصوص مع النسخة األخرى-١

 .إىل االختالف بني النسختني يف الهامش

ُ ضبط النص وما أشكل من كلامت، ووضع عالمات الرتقيم، وزيـادة -٢

ًبعض الكلامت التي حيتاجها النص ليكون مستقيام، وقد وضع ذلك بـني  ِ ِ

، واإلشارة إليه يف محقق إشارة إىل الزيادة من ال، ]    [ قوسني معقوفيـن 

 .الهامش

 التي وردت خطأ يف المتن مـع اإلشـارة إليـه يف ت تصحيح الكلام-٣

  .  الهامش

لة  ك-٦ َتابة اآليات القرآنية مشكَّ  ،بالرسم القرآين داخل قوسني مزهرين ﴿  ﴾ُ

 .سم السورة ورقم اآلية يف الهامشٱوخترجيها بذكر 

 مـع توثيـق ذلـك مـن ،ج األحاديث الرشيفة من مـصادرها ختري-٧

 .اإلشارة إىل المصدر يف الهامشو ،الموسوعات الحديثية

ًعتامدا عىل مـصادر ٱ ترمجة األعالم الذين ورد ذكرهم يف المخطوط -٨

ًثالثة غالبا، فضال عن ترمجة كبار الصحابة؛ ألمهيـة ذلـك يف دراسـة  ً

 .األسانيد

 :مدت عليها الدراسةعتٱأهم المصادر التي * 

عتمدت الدراسة عىل مصادر متنوعة لعلوم خمتلفة بحسب طبيعة ٱ

البحث من المصادر اللغوية والتأرخيية والحديثية وكتب الرتاجم وغريها، 



 

١٨

 معجـم مقـاييس اللغـة البـن فـارس: فمن أهم المـصادر اللغويـة

 ).م١٣١١/ه٧١١ت( ، ولسان العرب البن منظور)م١٠٠٥/ه٣٩٥ت(

تـأريخ بغـداد للخطيـب : صادر التأرخييـة فمنهـاوأما المـ

ـــدادي  ـــذهبي )م١٠٧١/ه٤٦٣ت(البغ ـــالم لل ـــأريخ اإلس ، وت

 .وغريمها) م١٣٤٨/ه٧٤٨ت(

مسند أمحد بـن حنبـل ألمحـد : وأما المصادر الحديثية فمنها

 .  وغريه)م٨٥٥/ه٢٤١ت(بن حنبل ٱ

تذكرة الحفاظ وسري أعـالم النـبالء : رتاجم فمنهاأما ما يتعلق بال

، ولسان الميزان وهتذيب التهذيب البن حجر )م١٣٤٨/ه٧٤٨ت(ذهبي لل

) م١٣٤١/ه٧٤٢ت(ذيب الكــامل للمــزي ، وهتــ)م١٤٤٨/ه٨٥٢ت(

 . وغريها

 .ً فضال عن مصادر أخرىمحققها العتمدٱفهذه أهم المصادر التي 



 

١٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم األول 

 الدراسة

 



 

٢٠

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 



 

٢١

 :لمحة من سرية السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاين: ًأوال

نسلط الضوء يف هذه الدراسة الموجزة عىل سرية العالمة الـسيد 

 ؛ لنكون عىل بينة من مكانته) رسهقدس ("هبة الدين الحسيني الشهرستاين"

ُبين ذلك بإجياز دون تفصيل؛ ومنزلته، وسوف ن ُ كتبت عنـه رسـائل فقدِّ

 أو البد ،ً إذ ال فائدة من التكرار إال ما نراه مناسبا من ذكره،)١( أربعة جامعية

  ) ٢(. ًمنه، فضال عن المؤلفات التي تناولت ذلك

                                                
 :وهذه الرسائل هي )١(

د ، الطالب حممد باقر أمح-آثاره الفكرية ومواقفه السياسية– السيد هبة الدين الشهرستاين -١

 .م٢٠٠٠البهاديل، معهد التأريخ العريب، بغداد 

ة- هبة الدين الشهرستاين، منهجه يف اإلصالح والتجديد وكتابة التأريخ -٢ ، -دراسة حتليلـي

 .م٢٠٠٢الطالب إسامعيل طه الجابري، جامعة الكوفة، 

 . م٢٠١٠ السيد هبة الدين ودوره يف الصحافة، الطالب وسام غايل، جامعة بغداد، -٣

القراءات القرآنية دراسة –السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاين وجهوده يف علوم القرآن  -٤

وم اإلسـالمية -وحتقيق دن(، الطالب عامد موسى حممود، الجامعة العالمية للعـل ، )لـن

 . م٢٠١٢

 الذريعة إىل تصانيف نابغة العراق أو هبة الدين الشهرستاين، حممد مهدي العلوي،: ينظر     )٢(

 ، حممد حرز الـدين، ١٤١٣ ص٤ ق١، ج"أغابزرك"شيعة، حممد حمسن الطهراين، ال

 ، خري الدين الـزركيل، األعـالم ٣١٩ ص٢معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء ج

 ، السيد حممود المرعيش، المسلسالت يف إجازات السيد شـهاب الـدين ٣٠٩ ص٦ج

  الفقهـاء، الـشيخ جعفـر ، موسوعة طبقـات٣٢٩ ص٢الحسيني المرعيش النجفي ج

=  ، السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاين حياته ونشاطه العلمي٧٥٩ ص١٤السبحاين ج



 

٢٢

 : سمه ولقبهٱ  -١

حممد عيل بن الحسني العابد بن السيد حمسن الرصاف بن السيد 

 )١(... مرتىض الفقيه بن السيد حممد العالم بن السيد عيل الكبري 

عـيل " إثر رؤيـة كريمـة رآهـا الـسيد )هبة الدين(قب بـيلو

 "عيل بن الحسني زين العابـدين" يف منامه لإلمام "الشهرستاين المرعيش

ْ قد رزق بولد، فقل له فليـسمه"حسني"َّإن السيد : يقول له) عليه السالم( ُ َ ٍ ِ
ُ: 

: قالَّسم لم يتسم به أحد من قبل، وقد جاء ألبيه ليبلغه فٱفإنه ) هبة الدين(

قبل نصف سـاعة ! يا سبحان اهللا: ًفقال أبوه متعجبا. جئت ألبلغك بالرؤيا

ِرزقت بولد وأسميته
كـام ) هبة الدين(أردفه بـ: فقال له). حممد عيل (:ُ

 )٢(.  فيام بعد-هبة الدين-سم ٱلشتهر هبذا اٱف) عليه السالم(أسامه اإلمام 

                                                                                                           
، "أعـالم وتيـارات"واالجتامعي، السيد عبد الستار الحسني، آفاق التجديد اإلسالمي =

 .  وغريها من المؤلفات١١١الدكتور إبراهيم العايت ص

ب ينتهي نسبه إىل اإلمام الحس    )١( سالم(ني بن عيل بن أيب طاـل يهام اـل صيل يف ). عـل للتـف

 ، نـسب ١٦٣خمطوط الحائريات، السيد هبة الدين الشهرستاين ص :ينظرسلسلة نسبه 

 ،  ١٥العالمة الحجة المرحوم السيد هبة الدين الحسيني، السيد جـواد الـشهرستاين ص

   ٢٥ حممد باقر البهاديل صالسيد هبة الدين الشهرستاين آثاره الفكرية ومواقفه السياسية،

د ١٢٤ ص٤خمطوط مهامت، السيد هبة الدين الشهرستاين ج    )٢(  ، وقد ذكر ذلك السيد عـب

ن ٱبالستار الحسني  ـادا ٱ، )عليه السالم(ختالف بسيط دون ذكر اإلمام زين العابدـي ًعتـم

ة كتاب  ه السيد هبة الـدين الحـسيني الـشهرستاين حياتـ). إسالم وهيئت(عىل مقدـم

   ٢٣ صونشاطه العلمي واالجتامعي



 

٢٣

 :أرسته -٢

مـن علـامء ) م١٩٠٢/ه١٣١٩ت ("حسني العابد"والده السيد 

كـان ((: ، يصفه السيد الشهرستاين فيقولٍ ودين،ٍ وخلق،ٍكربالء، ذو علم

ًوالدي رمحه اهللا برا، تقيا، ثقة، صدوقا، عدال، نقيا، ورعا، لطيف العـرشة،  ً ً ً ً ًً ّ َ

ً، وفيا، كامال، أديبا، عارفاحسن الصحبة ً  ، حب العلم، كان يغرس فيه)١(  ))ًً

ٌإىل جمالس العلامء، واألكابر، فكان كثـري صحبه واألخالق الفاضلة، وي

ً ويتوقعون منه تقدما عظيام، وله يف جملـس ،َّمنهم يتوسم فيه آثار النبوغ ُّ

ــسيد  ــدد ال ــة المج ــع الطائف ــشريازي"مرج ــسن ال ــد ح  "حمم

واقعة لطيفة تدل عىل نبوغه، ولم يبلغ من العمـر   )م١٨٩٤/ه١٣١٢ت(

  )٢(. ًست سنني تقريبا

ِّكانت من أجـل نـساء ) م١٩٢٢/ه١٣٤٠ت ("مريم"أمه السيدة  َ َ

ًعرصها، ومن الصالحات الفاضالت، ومن وأكملهن علام وأدبا، يـصفها  ً

َالمرأة العفيفة، النجيبة، الصالحة، التي لم أر مثلها يف النساء ((: السيد بقوله

ًزهدا، وعبادة، وفراسة، وكياسة، وخلقا، ومنطقا، وكنت أرى من زهـدها  ً ً ً ًُ ُ ً

، فقد أرضعته تلك الصفات الحميدة )٣()) فراستها غرائب وعجائبوتقاها و

ط هبا، ـًال عن علومها التي كانت حتيـ فض،ا أبلغ األثر يف الرتبيةـالتي له

                                                
  ٤١ص، السيد هبة الدين الشهرستاين خمطوط صدف الآلىلء يف نسب آل أيب المعايل   )١(

    ٢٨السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاين حياته ونشاطه العلمي واالجتامعي    )٢(

  ٤٥صخمطوط صدف الآلىلء    )٣(



 

٢٤

ْوقد قـرأت ((:  كانت عىل منزلة رفيعة من العلم والمعرفة، يقول السيدإذ َ َ

ًرا من الكتب، وشطرا من رشائـعىل أبيها كثي الصـة  ومن خ،المحققع ـً

َّ، وكان السيد قد تأثر هبا كثريا؛ ألنه تربى يف أحضاهنا )١( ))الحساب للبهائي ً َّ

ِّبعد فقد والده، وتعهدت تربيته تربية كاملة، لذا يبين حقيقتها وحقيقة تأثره 

 عمران يف أكثر صفاهتا، تبنوبالجملة وجدهتا مقتدية بمريم ((: هبا فيقول

ٍكـل فتـاة بأبيهـا : "ائـلقـول القًوإين أخترص يف ترمجتها خوفا مـن  ُّ ُ

 ، فكانت أكرب مشجع لولدها؛ للوصول إىل الدرجات الرفيعة)٢(.))"معجبة

 .  حتى توفيت عن عمر ناهز السبعني

 ،لمصاهرة والده األرسة الشهرستانية) الشهرستاين(شتهر السيد بـٱ

، ثم تزوج بعـد "فاطمة بنت السيد كاظم الشهرستاين"بزواجه من العلوية 

، وأمها " الشيخ صالح بن الشيخ مهدي الحائريتبنمريم "وفاهتا بالسيدة 

  )٣(. ًمن األرسة الشهرستانية أيضا

والشهرستانية أرسة جليلة، وبيت من أشهر بيوت كربالء يف الرياسة 

ًوالعلم، ومن األرس العراقية التي أنجبت يف عصور خمتلفة رجاال علـامء 

                                                
  .المصدر السابق، الصفحة نفسها   )١ (  

  ٧ ،  نابغة العراق صالمصدر السابق، الصفحة نفسها   )٢ ( 

   السيد هبـة الـدين ،  ٢نسب العالمة الحجة المرحوم السيد هبة الدين الحسيني ص: ينظر   )٣ ( 

   ٢٨الشهرستاين آثاره الفكرية ومواقفه السياسية ص



 

٢٥

ٍّوأجالء، ولها فروع يف كل من  والكاظمية، ومهنة هـذه ، والنجف، كربالءُ

  )١(. األرسة عىل سبيل العموم هي تدريس العلوم الدينية

بني أحضان هـذين األبـوين ) قدس رسه ("هبة الدين"نشأ السيد 

 واألخـالق ،الكريمني الصالحني اللذين غرسا يف نفسه الصفات الحميدة

ِّ والـورع، وحـب ،عفة وال، والتقوى،ًالفاضلة، فضال عن الرتبية الصالحة ُ

 . والتعلم،العلم

 

 :والدته -٣

 رجـب ٢٤( يف سـامراء ظهـر الثالثـاء "هبة الدين"ولد السيد 

، وكان والده قد هاجر إليها مـن كـربالء؛ )٢( )م١٨٨٤ آيار ٢٠/ه١٣٠١

 عندما كان يتـصدى "حممد حسن الشريازي"لالستفادة من دروس السيد 

 ،افقت والدته أحداث تدل عىل منزلتهوقد ر للمرجعية الدينية يف سامراء،

ام زين العابـدين ـسم له من قبل اإلمٱار ـختيٱه، منها ـ وكرامت،وفضله

كام تقدم، وغريها من الوقائع، وقـد كتبهـا يف مذكراتـه ) عليه السالم(

     )٣(). قدس رسه(الشخصية 

                                                
لـدكتور حـسني  عـيل ل" بيوتات الكاظمية"قسم الكاظمني /  موسوعة العتبات المقدسة  )١(

   ١٠١ ص٣حمفوظ  ج

  ٣١ ص٤  خمطوط مهامت، السيد هبة الدين الشهرستاين ج)٢(

 ١٠٤خمطوط مهامت ص: ينظرللتفصيل   )٣(



 

٢٦

 :دراسته وأساتذته -٤

ذ عىل أسـاتذة بتدأت دراسته عىل يدي والده أول أمره، ثم تتلمٱ

 :متعددين يف سامراء وكربالء والنجف، ومن أبرز أساتذته

 اآلخوند الموىل حممد كاظم الخراساين. 

 السيد حممد كاظم اليزدي. 

 شيخ الرشيعة فتح اهللا األصفهاين . 

 المريزا حسني النوري. 

 السيد حممد حسني الشهرستاين. 

 الشيخ عيل سيبويه الحائري. 

 الشيخ عباس األخفش. 

 د عيل الشهرستاينالسي. 

 ١ (. الشيخ حممد باقر الحائري(  

                                                
السيد هبة الدين الشهرستاين آثاره الفكرية ومواقفـه  ، ١٠ ص٤خمطوط مهامت ج:  ينظر  )١(

ياتـه ونـشاطه العلمـي ، السيد هبة الدين الحـسيني الـشهرستاين ح ٤٥ صالسياسية

   ٦٤واالجتامعي ص



 

٢٧

 :إجازاته العلمية -٥

جتهادية، وأخـرى ٱُأجيز السيد هبة الدين بإجازات متعددة بعضها 

ًروائية للحديث الرشيف من كبار علامء عرصه، فضال عن إجازات الرواية 

 . التي منحها لعدد من العلامء والفضالء يف البالد اإلسالمية

 : ًجتهادا وروايةٱالمشايخ الذين أجازوه فمن 

 . السيد إسامعيل بن السيد صدر الدين الصدر-١

 .  السيد مصطفى الحسيني الحجة الكاشاين-٢

 .  السيد حممد المجتهد الكاشاين-٣

 .  السيد حممد بن حممد باقر الحسيني الفريوز آبادي-٤

 .  السيد حممد مهدي الحكيم الحسيني الحائري-٥

 .يد مولوي الهندي الس-٦

 :  ومن المشايخ الذين أجازوه رواية

 .  الموىل حممد كاظم اآلخوند الخراساين-١

 .  السيد حسن الصدر-٢

 . السيد إسامعيل الصدر-٣

 .  المريزا حسني النوري-٤

 .  السيد عبد الصمد الموسوي الجزائري-٥

 . األمري السيد حممد الطهراين الطباطبائي-٦

 .اقر اإلصطهبانايت الشريازي الشيخ حممد ب-٧



 

٢٨

 .  السيد أمحد بن السيد حسني الحكيم-٨

 . األمري السيد حممد آل األمري عيل الكبري-٩

وأما الذين يروون عنه فهم عدة من أشهرهم السيد شهاب الدين المرعيش، 

  )١(..  والشيخ أغا بزرك الطهراين، والشيخ حممد عيل اليعقويب وآخرون

 

 : ومنزلته مكانته-٦

ْإن كل من حتدث عن  َ َّ ُ قـد ذكـر تلـك ) قدس رسه(السيد سرية َّ

ًالصفات العظيمة والمنزلة الكربى التي يتمتع هبا، فضال عن نشاطاته الجمة 

التي قام هبا، قال الشيخ أغا بزرك الطهراين زميله يف حلقة الدراسة والبحث 

ة، ونزعـة َّوقد متيز منذ شبابه بيقظة ووعي، وطموح ومهـ(( :ًواصفا إياه

ِّإصالحية، وقد كان خملصا لدينه وقومه يف كل ما قال وفعل، نقي الرسيرة،  ُ ً

ِّيقدس اإليامن الصادق، والعقل النير، ويذود عنهام بلسانه وقلمـه، فقـد  ِّ

ُ، فرأيـت "رمحهم اهللا"عرفته يومذاك وزاملته يف حلقات دروس مشاخينا 

وأهلـه دافعـه األول العلـم اإلخالص، والغرية عىل الدين واإلسـالم و

وبالجملة هذا الرشيف (( :المرعيششهاب الدين وقال السيد  )٢()). واألخري

                                                
 ، خمطـوط اإلجـازة الـسادسة، الـسيد هبـة الـدين  ٤٩خمطوط صدف اللئاىلء ص    )١(

السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاين حياته ونشاطه العلمي واالجتامعـي الشهرستاين،  

   ٧٧ ص

 ١٤١٤ ص٤ ق١الذريعة إىل تصانيف الشيعة، الشيخ أغا بزرك الطهراين ج    )٢(



 

٢٩

الجليل من أعيان العرص، ومفاخر الزمان يف جامعيته للعلوم المتنوعة، مع 

لمـني، جودة التحرير، وسالمة التقرير، سيد فالسفة اإلسالم، وأمري المتك

 )١()). فخر الشيعة، ونارص الرشيعة

 

 :جهاده -٧

للسيد الشهرستاين مواقف كبرية يف الجهاد ضد مستعمري البالد 

 وهتيأة المسلمني للدفاع حتاللهم العراق،ٱاإلسالمية، ومنهم اإلنكليز عند 

عن بالدهم ودينهم من خالل خطبه ورسائله للعشائر العراقية وزعامئهـا، 

ن، وغريها من يف ثورة العرشيكذلك مواقفه  وًفضال عن العلامء والمثقفني،

  )٢( .المواقف الكثرية

 

 : مشاريعه اإلصالحية-٨

لكن ووال يمكن بياهنا يف هذه السطور، كثرية ومتعددة مشاريعه َّإن 

وزارة المعارف، وجملس التمييز الجعفـري، وتأسـيس ل  توليهمن أمهها

  وتأسيسه لمكتبته العامـة يف الـصحن الكـاظميالجمعيات والمجالت

                                                
 ٣٣١ ص٢ المسلسالت يف إجازات السيد شهاب الدين المرعيش ج )١(

              ١٨ُّ ، معركة الشعيبة، السيد هبة الدين الشهرستاين ص١٢نابغة العراق ص  )٢(



 

٣٠

ً مـرشوعا )قـدس رسه (، فلقد كان)١( )م١٩٤١ /ه١٣٦١(الرشيف سنة 

ٍإصالحيا متكامال يف كل جوانبه، وداعيا إليه يف كل زمان ومكـان، فلـم  ٍ ِّ ُِّ ُ ًً ً

يتـأثر ذلك النشـاط بام أصابه من فقده لبرصه، وهي داهية عظمى كـام 

 )٢ (.يصفها

 

 :مؤلفاته -٩

ٍللسيد مؤلفات كثرية تربو عىل مخسني وثالثمئة مؤلـف،  َطبـع َّ ِ ُ

ه ـد أصـدرت مؤسـستـر منها خمطوط، وقـها يف حياته، وكثيـبعض

ًكراسا تفصيليا لمؤلفاته ) مكتبة الجوادين العامة( ً، ونذكر ثبتـا بـبعض )٣(ً

 : المطبوعة فالمخطوطةمؤلفاته

 )مطبوع. (حتفة اإلخوان يف حكم رشب الدخان .١

 )مطبوع. (توحيد أهل التوحيد .٢

 )مطبوع. (جبل قاف .٣

 )مطبوع (٥ج/٢ج/١مسائل جالدالئل وال .٤

 )مطبوع. (فيض الباري يف إصالح منظومة السبزواري .٥

                                                
،  ١٨٥السيد هبة الدين الشهرستاين  آثاره الفكرية ومواقفـه الـسياسية ص: ينظرللتفصيل    )١(

 ١٣ الدكتور عالء حسني الرهيمي صجملة العلم النجفية،

     ٥١الحسني ص: ينظرللتفصيل يف نشاطاته المتعددة بالرغم من فقده لبرصه    )٢(

 .  فهرس خمطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاين، عامد الكاظمي )٣(



 

٣١

 )مطبوع. (المعارف العالية .٦

 )مطبوع. (المعجزة الخالدة .٧

 )مطبوع. (نقل الجنائز المتغرية .٨

 )مطبوع. (هنضة الحسني .٩

 )مطبوع. (الهيأة واإلسالم .١٠

 )خمطوط. (إضافات المصنفات .١١

 )خمطوط. (إلتقاط النقاط .١٢

 )خمطوط. (لحاتالباقيات الصا .١٣

 )خمطوط. (بغداديايت .١٤

 )خمطوط. (البندريات .١٥

 )خمطوط. (تعاليق متشابه القرآن الصغرى .١٦

 )خمطوط. (تفسري آيات موسى والخرض .١٧

 )خمطوط. (تفسري المحيط .١٨

 )خمطوط. (تنزيه المصحف الرشيف .١٩

 )خمطوط. (مجهرة العلوم القرآنية .٢٠

 )خمطوط. (حديث مع الدعاة .٢١

 )خمطوط. (الحواصل .٢٢

 )طوطخم. (الخطابة .٢٣

 )خمطوط (١٣ / ١١ / ٨ / ٧ / ٦ / ٤:  األجزاء. الدالئل والمسائل .٢٤

 )خمطوط. (دليل القضاة .٢٥



 

٣٢

 :وفاته  -١٠

عن عمر ) م١٩٦٧ شباط ٦/ ه ١٣٨٦ شوال ٢٦(تويف فجر االثنني 

ًبلغ مخسة وثامنني عاما، ودفن يف الروضة الكاظميـة المقدسـة وسـط 

قاعتها الكربى، وقد أعقب من يف ) مكتبة الجوادين العامة(مؤسسته الثقافية 

ًالبنني ثالثا، السيد جواد، والسيد عباس، والسيد زيد، ومن اإلناث مخسا ً . 

 

  :نظرة عامة يف وصف المخطوطة: ًثانيا

خمطوطة كاملة ولها نسختان خطيتـان يف خزانـة مكتبـة الرسالة 

 ، وقد كتبت بخـط جيـد،الجوادين العامة يف الصحن الكاظمي الرشيف

ت السيد هبة الدين يف فهرست خمطوطا) ٦٨(لنسخة األوىل رقم وحتمل ا

، والنسخة الثانية )أ(عتامدها ورمزنا إليها بحرف ٱ تم هي التيالشهرستاين و

 .)ب(ورمزنا إليها بحرف ) ٢١٥(مها رق

 :  وأما مواصفات هاتني النسختني فهام عىل النحو اآليت

 )أ(النسخة = 

  ورقة١٨:  عدد األوراق-

  سطر١٤: ألسطر عدد ا-

  سم١٨:  الطول-

  سم١٦:   العرض-



 

٣٣

 بال:  الناسخ-

 بال:  تأريخ النسخ-

روي عـن ـالة بالحديث المـرسالة غديرية خصصت هذه الرس:  أولها-

 ) ...ع(يف غدير خم بشأن عيل ) ص(النبي 

ْوأسأل اهللا تعاىل بحق خاتم األنبياء أن خيتم يل ولكم بالحسنى :  آخرها-

 .اده هبة الدين الحسينيوأنا أحقر عب

  

 )ب(النسخة = 

  ورقة١٢:  عدد األوراق-

  سطر١٧:  عدد األسطر-

  سم٢٠:  الطول-

  سم١٦،٥:  العرض-

 بال:  الناسخ-

 بال:  تأريخ النسخ-

روي عـن ـالة بالحديث المـرسالة غديرية خصصت هذه الرس:  أولها-

 ) ...ع(يف غدير خم بشأن عيل ) ص(النبي 

ْأل اهللا تعاىل بحق خاتم األنبياء أن خيتم يل ولكم بالحسنى وأس:  آخرها-

 .وأنا أحقر عباده هبة الدين الحسيني

 



 

٣٤

 :أمهية المخطوطة ومنهج السيد يف كتابتها: ًثالثا

تعد الرسالة من المخطوطات المهمـة التـي تـضمنتها خزانـة              

تسلط الـضوء ؛ ألهنا "هبة الدين الحسيني الشهرستاين"خمطوطات السيد 

التي لم تقف أمام و ،عىل حادثة تأرخيية مهمة من حوادث التأريخ اإلسالمي

ِالبعد الزماين والمكاين فحسب، بل تتعداها إىل البعد العقائدي ِ
ْ ُ ْ  القائم عىل ،ُ

أهم مسألة من مسائل أصول الدين وهي اإلمامة، والتي كانت وما زالـت 

ِرق المسلمني، بل أدى ذلـك ِ والجدال بني ف، والمحاججة،مصدر النقاش
َ

ًإىل تفرق المسلمني فرقا متعددة، فكانت كـام قـال في ِ ِ
هـا الـشهرستاين ُّ

ِوأعظم خالف يف األمة ((: "الملل والنحل" يف كتابه )م١١٥٣/ه٥٤٨ت( ٍ
ُ

ُخالف اإلمامة، إذ ما سل سيف يف اإلسالم عىل قاعدة دينية مثلام س ُ
ٍ ٍ ِِ ٌ َّ َّل عىل ُ

ِّاإلمامة يف كل زم ُ
ًمهتام ) صىل اهللا عليه وآله وسلم(، ولام كان النبي )١(.))ٍانِ

َ أكد بأمر الرشيعة المقدسة فقد ية عىل مسألة اإلمامة والوصـبأمر اهللا تعاىل َّ

ْ﴿وأنـذر : عند نزول قوله تعـاىل" يوم الدار " الرشيفة يفمنذ بدء دعوته
ِ ْ َ َ

َعشريتك األقربني﴾ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ
ِ

عند نـزول قولـه " م الغديريو "أيامها يف  إىل آخر)٢( َ

ُ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكـم : تعاىل َ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َُ ُ ُ َُ َ َ ْ ُْ ُ ْ َ ُ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ َ َْ َ

ًاإلسالم دينا﴾
ِ

َ َْ ِ ُّ، ويعد نص)٣( ْ صىل اهللا عليه وآله ( الغدير المتواتر عن النبي ُّ

                                                
 ٢٥ص   )١(

 ٢١٤اآلية : سورة الشعراء   )٢(

 ٣اآلية : سورة الامئدة   )٣(



 

٣٥

 عليه وخصصته؛ َّ وأكدت،َّمن أهم النصوص التي بينت أمر الوالية) وسلم

 ، والتـدقيق، ذلك النص بالتحليل"الشهرستاين"ألجل ذلك تناول السيد 

ٍوالتحقيق، وما أثري عليه من شكوك ِ من قبل المعاندين للحق، ُ َ
 بأدلـة أثبتفِ

ُّعقلية ونقلية أن نص الغدير يدل عىل والية الحاكمية َّ َ  والـسلطة ألمـري ،َّ

 ومـنهم ،ِبشهادة كبار الصحابة) المعليه الس(ِّالمؤمنني عيل بن أيب طالب 

ً عندما هنأ اإلمام عليا ،عمر بن الخطاب  كام ،بإمرة المؤمنني) عليه السالم(َّ

 .سيظهر ذلك أثناء صفحات الرسالة

َوقد قسم السيد الرسالة عىل فصول أربعة              َّ  : تناول الفصل األول منها،َ

ٍّالموقع الجغرايف لغدير خم، والفصل الث َّ نص حديث الغدير من بعض :اينُ َ

 بيـان رواة الحـديث :كتب الحديث المعتربة عند العامة، والفصل الثالث

 بيان المعنى الحقيقـي الـذي :ووثاقتهم يف كتب الرجال، والفصل الرابع

نرصاف لفظ ٱيفهم من حديث الغدير، ثم ختم الرسالة بشواهد عرشة تؤكد 

 .   دون غريه من المعاين إىل إمرة المسلمنييف الحديث ) الويل(

تبعه الـسيد ٱَّإن هذه الصفحات تظهر المنهج العلمي الدقيق الذي              

 ال إذ ، يف مناقشة ما يتعلق هبذه الواقعة العظيمـة"هبة الدين الشهرستاين"

ِّ فيام حياول القوم من دسه ،ًيدع جماال للريبة والشك بالتأويل والتالعـب َ

َّتبع السيد مـنهج تتبـع معـاين ٱ، فقد ناه الحقيقيبرصف الحديث عن مع

ِ بمقابلة ذلك ،)صىل اهللا عليه وآله وسلم(األلفاظ التي وردت من قبل النبي 

 والمقالية التي تدلل عىل ، واالستعانة بالقرائن الحالية،مع المعاجم اللغوية



 

٣٦

يف الرواية ال يمكن رصفـه إىل غـري معنـى الواليـة ) الموىل(َّأن لفظ 

لفـظ تبني ًحاكمية، فضال عن االستدالل باآليات القرآنية المباركة التي وال

 وبيـان ،عةالموىل، وكذلك حتليل موقف عمر بن الخطاب يف هذه الواق

ٍَ ب ٍَبخ((: حقيقة قوله المشهور  ٍنِؤمُ مِّلُىل كْوَمَ وَاليْوَ مَتْحَبْصَ  أُّ يا عيلخ

 ناسبة، والمناقشة الدقيقة من خالليف هذه المداللة هذه المقالة  و))ٍَةنِؤمُمَو

 .    األدلة والقرائن الجليةعرض

 

 .غدير خم يف التأريخ: ًرابعا

ْإن من يتتبع التأريخ اإلسالمي يرى أمهية يوم الغدير يف اإلسالم َ  إذ ،َّ

 وما كان فيها ،)صىل اهللا عليه وآله وسلم(إنه يتعلق بالحجة األخرية للنبي 

 وهو يف أواخر أيامه الرشيفة، لذا كان النبي ،منيمن أقوال وتعليامت للمسل

ًحريصا عىل التأكيد واإلعالن عىل وصيه مـن ) صىل اهللا عليه وآله وسلم(

ًلتزاما بام أمره اهللا تعاىل يف ذلك، وقد ذكرت كتب السرية والتأريخ ٱ ،بعده

 .ة المهمةَّجَ وبيان ما ورد من خطبته يف هذه الح،ذلك بالتفصيل

يف كتابـه ) م١٠٢٢/ه٤١٣ت) (قـدس رسه(لمفيد الشيخ اقال 

صىل اهللا  (ولام قىض رسول اهللا": يف معرفة حجج اهللا عىل العباداإلرشاد "

ه، وقفل إىل المدينـة ِيْدَ يف ه)عليه السالم( ً أرشك عليا، نسكه)عليه وآله

، )غدير خم(ـتهى إىل الموضع المعروف بن ٱوهو معه والمسلمون، حتى

صـىل اهللا (، فنزل فيه والمرعى لعدم الامء ؛ك للنزولوليس بموضع إذ ذا



 

٣٧

 وكان سبب نزوله يف هـذا ، ونزل المسلمون معه، يف الموضع)عليه وآله

 خليفة يف األمة )عليه السالم(المكان نزول القرآن عليه بنصبه أمري المؤمنني 

ره َّ فـأخ،من بعده، وقد كان تقدم الوحي إليه يف ذلك من غري توقيت لـه

 جتاوز ْ فيه االختالف منهم عليه، وعلم اهللا سبحانه أنه إنُنَوقت يأملحضور 

 وبـوادهيم، ، وأمـاكنهم،نفصل عنه كثري من الناس إىل بالدهمٱغدير خم 

 ،)عليه السالم( جيمعهم لسامع النص عىل أمري المؤمنني ْفأراد اهللا تعاىل أن

َ﴿يا أ:  فأنزل جلت عظمته عليه، للحجة عليهم فيهًتأكيدا َيها الرسول بلغ ما َ ُ َّ ُّْ ِّ َ ُ َ

َأنزل إليك من ربك﴾ َِّ َْ ْ
ِ َ ِ َ ِ ْ ستخالف عيل بـن أيب طالـب أمـري ٱ يعني يف  )١( ُ

َ﴿وإن لم تفعل فما بلغـت  : والنص باإلمامة عليه،)عليه السالم(المؤمنني  َْ َّ ْ ََ َ ََ َْ ْ ْ ِ

ِرسالته والله يعصمك من الناس﴾ َّ ََ ْ ُ َ ُ
ِ َِ ُ َ ََّ َ فه من َّوَبذلك، وخ فأكد به الفرض عليه  ،ِ

ول اهللا ـ فنـزل رسـ،تأخري األمر فيه، وضمن له العصمة ومنع الناس منه

 المكان الذي ذكرناه ، لام وصفناه من األمر له بذلك )عليه وآلهاهللا صىل (

 شديد الحـر، فـأمر ً قائظاًاه، ونزل المسلمون حوله، وكان يوماـورشحن

 حتتها، وأمر بجمع الرحال يف ذلك ما )٢( َّمَ هناك فقٍ بدوحات)عليه السالم(

 ،المكان، ووضع بعضها عىل بعض، ثم أمر مناديه فنادى يف الناس بالصالة

 رداءه عىل قدميه من شـدة ُّ أكثرهم ليلفَّفاجتمعوا من رحالهم إليه، وإن

                                                
      ٦٧اآلية: لامئدةسورة ا   )١(

َّقم   )٢( ًقم اليشء قما كنسه: َ َ َّ َ   )قمم(بن منظور مادة ٱلسان العرب، . َّ



 

٣٨

 حتـى ، عىل تلك الرحال)عليه وآله السالم(جتمعوا صعد ٱ فلام ،الرمضاء

 حتى قام عن ، فرقى معه)عليه السالم(المؤمنني صار يف ذروهتا، ودعا أمري 

 فحمد اهللا وأثنى عليه، ووعظ فأبلغ يف الموعظة، ،يمينه، ثم خطب للناس

 ْ أنُكَوشُ ويُيتِعُي قد دِّإن:  )عليه وآله السالم(ونعى إىل األمة نفسه، فقال 

 ْ ما إنْمُ فيكٌفِّلَخُي مِّ، وإنْمُكِ أظهرِ من بني )١( ٌي خفوفِّنِ مَ، وقد حانَجيبُأ

 وعرتيت أهل بيتي، وإهنام لن يفرتقا ،كتاب اهللا : ًضلوا أبداَكتم به لن تَّمتس

  . الحوضَّدا عيلِرَحتى ي

 ى بكم منكم بأنفسكم ؟ َلْوَ أُتَْسلَأ: ثم نادى بأعىل صوته

 .اللهم بىل: فقالوا

 )سالمعليـه الـ(أمري المؤمنني  )٢( يَعْبَِض، وقد أخذ بفقال لهم عىل النسق

، ُالهْوَ مٌّيِلَ فهذا عُالهْوَ مُتْنُ كْنَمَف: ي بياض إبطيهام وقالِئُفرفعهام حتى ر

 . َُهلَذَ خْنَ مْلُذْخٱَ، وُهَرَصَ نْنَ مْرُصْنٱ، وُ عاداهْنَ مِعادَ، وُ واالهْنَ مِ والَّمُالله

 فصىل ركعتـني، ثـم -وكان وقت الظهرية- )صىل اهللا عليه وآله(ثم نزل 

 فصىل هبم الظهـر، وجلـس ،الة الفرضـ مؤذنه لصَنَّذَشمس فأزالت ال

                                                
ُالخفوف رسعة السري من المنزل، يقال  )١(    ِ ُ ُُ ُحان الخفوف، أي حركة وقرب : ُ ْ ُ ٌ ُ ََ ُ د ٱُ ٍرتحـال، يرـي ِ

ْ   

   )خفف (المصدر السابق مادة). ّصىل الله عليه وآله وسلم(اإلنذار بموته 

ُ الضبع )٢(    ْ ل: َّ ٌبسكون الباء وسط العضد بلحمه، يكون لإلنسان وغريه، والجمع أضـباع، وقـي َْ َُ ِ ِ ُ َ :

ُّالعضد كلها، وقيل ُ ُ ُاإلبط، وقيل: َ ْ ول: ِ َما بني اإلبط إىل نصف العضد من أعاله، تـق ِ َأخـذ : ِ َ

َبضبعيه، أي ْ َ ْ ْبعضديه: َ ََ   )ضبع(المصدر السابق مادة . ُ



 

٣٩

 جيلس يف خيمة له بإزائه، ثم ْ أنً يف خيمته، وأمر عليا)صىل اهللا عليه وآله(

موا عليـه ِّلَسُؤوه بالمقام، ويِّنَُه فيً فوجاً يدخلوا عليه فوجاْأمر المسلمني أن

 ومجيـع نـساء ،بإمرة المؤمنني، ففعل الناس ذلك كلهم، ثم أمر أزواجه

وكان   ،من عليه بإمرة المؤمنني ففعلنِّلَسُ يدخلن عليه، ويْالمؤمنني معه أن

هر له المرسة به وقـال  فأظ،ممن أطنب يف هتنئته بالمقام عمر بن الخطاب

ٍَب: فيام قال ٍَ بخ   .ٍَةنِؤمُمَ وٍنِؤمُ مِّلُىل كْوَمَ و،َاليْوَ مَتْحَبْصَ  أُّ يا عيلخ

ئذن ٱيا رسول اهللا :  فقال له)صىل اهللا عليه وآله(ول اهللا وجاء حسان إىل رس

  أقول يف هذا المقام ما يرضاه اهللا ؟ ْيل أن

 .سم اهللاٱقل يا حسان عىل : فقال له 

من األرض، وتطاول المسلمون لسامع كالمه، فأنـشأ  )١( ٍزِْشفوقف عىل ن

 )٢( ... نادياُ مِسولَّالرِ بْعِمْسَأَ وٍّمُِخ ب -  ْمُهُِّيبَ نِديرَ الغَمْوَ يِْمادهيَنُي: يقول

 

هبذا اليوم يف موسوعته ما يتعلق ) قدس رسه(وذكر الشيخ األميني 

 : ما نـصه)واقعة الغدير(حتت عنوان َّوموثقة ًعتامدا عىل مصادر متعددة ٱ

ج إىل الحج يف سنة عرش من  الخرو)صىل اهللا عليه وآله(أمجع رسول اهللا 

ون به يف حجته ُّ، فقدم المدينة خلق كثري يأمتلناس بذلكيف ا َنَّذَ، وأمهاجره

                                                
ًالنِّشز والنَّشز المرتفع من األرض، وهو أيضا ما   )١ (   َ َ ُ ُ َُ يس ٱْ وادي إىل األرض وـل ن اـل ع ـع َرتـف ِ

 ) نشز(المصدر السابق مادة . بالغليظ

  ١٧٧-١٧٥ ص١ج :ينظر  )٢(



 

٤٠

 وحجة ، وحجة البالغ،سالم وحجة اإل، التي يقال عليها حجة الوداع،تلك

اه اهللا ، فخرج َّفَوَ تْ ولم حيج غريها منذ هاجر إىل أن، وحجة التامم،الكامل

ثوبني  يف ًمتجردا ً،الِّ مرتج،ًناِّ متدهً،غتسالُ من المدينة م)صىل اهللا عليه وآله(

 أو ست بقني من ،ٍ، وذلك يوم السبت لخمس ليالإزار ورداء )١(ن ْيَّاريَحُص

ذي القعدة، وأخرج معه نساءه كلهن يف الهوادج، وسار معه أهـل بيتـه، 

 )٢( وأفنـاء ، من قبائل العـرب شاء اهللاْنَ، ومنصاروعامة المهاجرين واأل

ٌّ أصاب الناس بالمدينة جدري)صىل اهللا عليه وآله(وعند خروجه ، الناس  أو َُ

، ومـع )صىل اهللا عليه وآله( من الناس من الحج معه ً منعت كثريا،حصبة

خرج معه تسعون : ه مجوع ال يعلمها إال اهللا تعاىل، وقد يقالذلك كان مع

، ًلفـاألف وعـرشون أمئة : ، وقيلًلفاأربعة عرش ألف و أمئة : لف، ويقالأ

كثر من ذلك، وهذه عدة من أ ، و يقالًلفاأون ربعة وعرشألف وأمئة : وقيل

 والذين ، كالمقيمني بمكة،، وأما الذين حجوا معه فأكثر من ذلكخرج معه

صىل اهللا عليه (أصبح ، يب موسىأالمؤمنني  و أمري أتوا من اليمن مع عيل 

نـرصف ٱ و،فلام قىض مناسـكه -إىل قوله-  .... ْمَلْمََلحد بي يوم األ)وآله

وصل إىل غدير  و، كان من الجموع المذكوراتْنَ المدينة ومعه م إىلًراجعا

                                                
معجم البلدان، ياقوت . قصبة عامن مما ييل الجبل، وتؤام قصبتها مما ييل الساحل: ُ صحار  )١(

     ٣٩٣ ص٣الحموي ج

ٌواحده فنْو، أي:  أفناء  )٢(   
أخالط، ورجل من أفناء القبائل، أي: ِ

ِ ٌ ٍال يدرى من أي قبيلة هو: ٌ
ِّ ُ . 

 )فنى(لسان العرب مادة 



 

٤١

، ق المدنيني والمرصيني والعـراقينيخم من الجحفة التي تتشعب فيها طر

مني عن ليه جربئيل األإ نزل ، من ذي الحجةذلك يوم الخميس الثامن عرشو

َ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك : اهللا بقوله  ْ َ ُ َّ ُّ ََ ِِّ َ ُِ ْ ُ َْ َ َمن ربك﴾َ ِّ َْ
 يقيم ْ وأمره أن، اآليةِ

 ِّلُ الطاعة عىل كـِضْرَ وف، ويبلغهم ما نزل فيه من الوالية، للناسً علامًعليا

 تقـدم ْنَ مَّدُرَ يْ فأمر رسول اهللا أن، من الجحفةً، وكان أوائل القوم قريباأحد

 )١( ٍراتُمَ وهنى عـن سـ، يف ذلك المكان، تأخر عنهمْنَ وحيبس م،منهم

 حتـى إذا أخـذ ، ال ينزل حتتهن أحدْ أن، عظامٍ دوحات،متقارباتمخس 

 عمـد ، حتى إذا نودي بالصالة صالة الظهر،َّ ما حتتهنَّمُقَالقوم منازلهم ف

ه  يضع الرجل بعـض رداء،ً هاجراً، وكان يوماَّ فصىل بالناس حتتهنَّإليهن

 بثوب هللا لرسول اَلِّلُ، وظ وبعضه حتت قدميه من شدة الرمضاء،عىل رأسه

 مـن )صىل اهللا عليه وآلـه(نرصف ٱ، فلام عىل شجرة سمرة من الشمس

 ً رافعا الجميعَ وأسمع،بلاإل )٢(عىل أقتاب   وسط القوم ً قام خطيبا،صالته

ونتوكل عليه، ونعوذ باهللا  ، ونؤمن به،لحمد هللا ونستعينه ا:فقال ،)٣( عقريته

 َّلِضُ، وال مَّلَ ضْنَِمدي ل الذي ال ها،، ومن سيئات أعاملنامن رشور أنفسنا

 : ما بعـد أ ،ُهُ ورسولُهُ عبدً حممداَّ، وأن إال اهللاَُ ال إلهْ، وأشهد أن هدىْنَلم

                                                
ُ سمرات  )١( ِمجع سمرة، رضب من شجر الطلح: َ ْ َّ ِ ٌ

ٍ
ُ   )سمر(بن فارس مادة ٱمعجم مقاييس اللغة، . َ

ِاألقتاب مجع القتب والقتب إ   )٢   ( ُ َُ َْ َكاف البعري وقد يؤنث والتذكري أعم، وقيلِ اف : ُ و  اإلـك ِـه

َالصغري الذي عىل قدر سنام البعري
ِ ْ  )قتب(لسان العرب مادة . َ

   )عقر(المصدر نفسه مادة .  العقرية منتهى الصوت  )٣(



 

٤٢

عمـر  إال مثل نـصف ٌّ نبيْرَّمَعُ أنه لم ي،أين اللطيف الخبريَّبَأهيا الناس قد ن

ْأد ْي أوشك أنِّنإالذي قبله، و ،  وأنتم مـسؤولون،ي مسؤولِّ، وإنبيُجعى فأُ

 فامذا أنتم قائلون ؟ 

 .ً فجزاك اهللا خريا،َ وجهدت،َ ونصحت،َتْغَّلَنشهد أنك قد ب: قالوا 

 َُهتَّنَ جَّ، وأن عبده ورسولهً حممداَّ، و أن ال إله إال اهللاْ تشهدون أنْمُتَْسلَأ: قال 

 اهللا َّ وأن، فيهـاَ ال ريـبٌ آتيةَ الساعةَّ وأن،ٌّقَ حَ الموتَّ وأن،ٌّقَ حُهَ ونار،ٌّقَح

  يف القبور ؟ ْنَيبعث م

 .بىل نشهد بذلك: قالوا

 ال تسمعون ؟ َأهيا الناس أ: شهد، ثم قالٱللهم ا: قال

  .نعم: قالوا 

 عرضه َّ، وإن الحوضَّيَلَ عَ، وأنتم واردونعىل الحوض )١( ٌطَرَي فِّنإف : قال

ف  فانظروا كيـ،فيه أقداح عدد النجوم من فضة ،)٢( رصىُما بني صنعاء وب

  .ختلفوين يف الثقلني

  وما الثقالن يا رسول اهللا ؟: ٍفنادى مناد

                                                
َالفرط  )١  (  ِالمتقدم يف طلب الامء: َ ُ ِّومنه يقال يف الدعاء للصبي. ِّ َّ ُ

ِ
َّاللهم : " هْجعلٱُ َه فرطا ألبوـي ًُ ََ" ،

ًأجرا متقدما: أي ًِّ ْ   )فرط(معجم مقاييس اللغة مادة . َ

شق: ُوبرصى. عاصمة اليمن اليوم: صنعاء  )٢  (  معجـم . قصبة كوران أي حوران من أعامل دـم

 ٤٤١ ص١البلدان ج



 

٤٣

 ، بأيـديكمٌطـرف و، بيد اهللا عزوجـلٌ طرف،كرب كتاب اهللالثقل األ: قال

أين َّبـَ اللطيف الخبري نَّ، وإنصغر عرتيت ال تضلوا، واآلخر األفتمسكوا به

 ريب، فـال  ذلـك لهـامُ فسألت، الحوضَّاد عيلِرَ حتى ي،هنام لن يتفرقاأ

 فرفعهـا ٍّيِلَ، ثم أخذ بيد عتقدمومها فتهلكوا، وال تقرصوا عنهام فتهلكوا

ىل ْوَأ ْنَأهيا الناس م:  وعرفه القوم أمجعون، فقال،بياض آباطهام يِئُحتى ر

 نفسهم ؟ أناس بالمؤمنني من ال

 .هللا ورسوله أعلما: قالوا

 ْنَمـَ ف،ىل هبم من أنفسهم وأنا أو، وأنا موىل المؤمنني، اهللا مواليَّإن: قال

محد إمام الحنابلة أويف لفظ -ث مرات ، يقولها ثالُالهْوَ مٌّيِلَعَ فُالهْوَ مُتْنُك

، ُهَّبَحَ أْنَ مّبِحَ، وأُاداهَ عْنَ مِادَعَ، وُ واالهْنَ مِ والَّمُللها:  ثم قال-أربع مرات

 ُهَعـَ مَّقَ الحِرِدَأَ، وَُهلَذَ خْنَ مْلُذْخٱَ، وُهَرَصَ نْنَ مْرُصْنٱَ، وُهَضَغْبَ أْنَ مْضِغْبَأَو

 .َبِ الغايُدِاهُّ الشِغِّلَبُيْلَال فَ ، أَ دارُثْيَح

ْ﴿اليوم أكملت لكم ديـنكم  :قوا حتى نزل أمني وحي اهللا بقولهثم لم يتفر ْ َ َ َُ َُ ُ ْ
ِ َ ْ َْ ْ

ًوأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا﴾ ُ ُ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ ََ َ َِ ْ ُ َُ ْ َ فقـال رسـول اهللا  )١( ََ

 وإمتام النعمـة، ورىض ،الدين عىل إكامل ُكربأ هللاُا: )صىل اهللا عليه وآله(

 ون أمـريؤِّنـَهُ، ثم طفق القـوم ي من بعديٍّ، والوالية لعيلالرب برسالتي

 بوأالشيخان : أه يف مقدم الصحابةَّنَ وممن ه،)صلوات اهللا عليه(المؤمنني 

                                                
 ٣اآلية :   سورة الامئدة)١(



 

٤٤

ٍَ ب: يقولٌّلُ ك،بكر وعمر ٍَ بخ  َ مواليَ وأمسيتَ طالب أصبحتيبأ َنْبٱلك يا  خ

  )١(إلخ ....  ٍ ومؤمنةٍ مؤمنِّلُوموىل ك

فهذا جممل الحديث عن يوم الغدير كام ورد يف كتـب الـسرية  

َّوالتأريخ، إذ إن حديثه قد تواتر نقله من الصحابة والعلـامء والمـؤرخني، 

 بالحديث ورواته  يف رسالته بعض ما يتعلق"هبة الدين"وسوف يذكر السيد 

 .وحتليل نصوصه

 

                                                
  ٣٦ص-٣١ ص٢سني األميني جالغدير يف الكتاب والسنة واألدب، الشيخ عبد الح:  ينظر )١(



 

٤٥

 

 

 

 

 

 

 

 

  )أ(للنسخة من الرسالة املخطوطة صورة الورقة األوىل 
 



 

٤٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٤٧

 

 

 

 

 

 

 

  )أ(للنسخة من الرسالة املخطوطة  خريةصورة الورقة األ
 



 

٤٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٤٩

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  )ب(للنسخة ة املخطوطة من الرسالصورة الورقة األوىل 
 



 

٥٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٥١

 

 

 

 

 

 

 

 

  )ب(للنسخة من الرسالة املخطوطة  الورقة األخريةصورة 
 



 

٥٢

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٥٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ثاينالقسم ال 

 نص المحققال

 



 

٥٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٥٥

 رسالة غديرية

صىل اهللا عليه (خصصت هذه الرسالة بالحديث المروي عن النبي 

ًتعزيزه سـندا، أي و )١() عليه السالم(يف غدير خم بشأن عيل ) وآله وسلم

ًصدورا ومتنا، أي ظهورا إمالء أو إنشاء ً ً ً  من سامحة موالنا اإلمام، فيلسوف ،ً

 رئيس جملس التمييز "هبة الدين الحسيني"األنام، وحجة اإلسالم، السيد 

 متـع اهللا )٣(، ووزير معارفها األسبق )٢(ًالرشعي سابقا يف الحكومة العراقية 

 .المسلمني بفيض علومه

                                                
ـي ): صىل اهللا عليه وآله وسلم(يشري بذلك إىل قول النبي    )١  (  ذا عـل واله فـه ت ـم ٌّمن كـن َ َ

ِ َ ُُ ْ ُْ

ُمواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، و ْ َ ُ ْ ُ ُ َْ َ َّ َ
ِ َنصر من نصره، وٱِ ُ َ ْ َُ َ َْ ُخذل من خذلهٱْ َْ َْ َُ َْ. 

ري يف عمل السيد هبة الدين ر     )٢(   سم الجعـف داد للـق رشعي ببـغ ز اـل ًئيسا لمجلس التميـي

ًم ولمدة أحد عرش عاما تقريبا، وقد ترك المجلس بتأريخ ١٤/٨/١٩٢٣ م، ١٢/١٠/١٩٣٤ً

، وله آثار جليلة "خمطوط"بجزءين ) دليل القضاة(وكتب أثناء مدة عمله يف المجلس كتابه 

الدين الشهرستاين آثـاره الفكريـة السيد هبة : ينظرللتفصيل . يف جملس التمييز الجعفري

 ، السيد هبة الدين الحسيني الـشهرستاين ٢٠٧ومواقفه السياسية، حممد باقر البهاديل ص

    ٢٨١حياته ونشاطه العلمي واالجتامعي، السيد عبد الستار الحسني ص

حه م إذ رشـ٢٧/٩/١٩٢١ًختري السيد وزيرا للمعارف يف وزارة عبد الرمحن النقيب يف ٱ   )٣(   

ا ١٤/٨/١٩٢٢سـتقالته يف ٱالملك فيصل األول لذلك، وألسباب معينة قدم  ه فيـه م، وـل

 ، الحـسني ١٨٥البهـاديل ص:  ينظرخدمات جليلة يف تأريخ التعليم يف العراق للتفصيل

    ٢٧٧ص
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 اهللا الرمحن الرحيمبسم 

َّأطال اهللاُ بقاك، وثبتك عىل   )١(أما بعد الحمد والصالة، فإذ سألتني  َ َ

ُاإليامن بعد ما هداك، أن أحرر لك وجه الحجة يف حديث الغدير، المروي  ْ َ

عن سيدنا البشري النذير، صىل اهللا تعاىل عليه وعىل آله الطاهرين، لم أجد 

ًبدا من اإلجابة بالميسور ضمن  )٢(.  فصول أربعةُ

 .ٍّمُ خِديرَِغ لِِّيرافْغُ الجِعِقْوَي المِف:  الفصل األول-

ٍّحديث الغدير المشهور باإلضافة إىل غدير خم  بـضم الخـاء )٣( ُ

 ،)٤(المعجمة وتشديد الميم، موضع معروف عىل ثالثة أميال من الجحفـة 

                                                
م حيـصل ٱلم يذكر السيد     )١( سم السائل له، والطالب منه بيان ما يتعلق بحديث الغدير، وـل

  . ذلك يف خمطوطاته المتعددةالمحقق عىل

ك            )٢( َّال خيفى أن السيد أراد االختصار يف بيان ما يتعلق هبذا األمر العظيم، وسوف يظهر ذـل

اج "رسالة غديرية"من خالل الصفحات الالحقة ولذا أطلق عليها  ، وإال فالموضوع حيـت

 .  إىل أكثر من ذلك بكثري

ّخم    )٣( عند رجوعه من ) صىل اهللا عليه وآله وسلم(لذي وقف فيه النبي سم موضع للغدير اٱ: ُ

ٍّخم(حجة الوداع، ويراد ـب ه، فكأهنـا : النقاء، ومنه يقال): ُ ب أي نقـي ُفالن خمموم القـل

ن : سميت بذلك لنقائها، ويقع بني مكة والمدينة بالجحفة، وقيل ال ـم هو عىل ثالئة أمـي

ُالجحفة، وغدير خم ال يفارقه ماء المط ٍّ  ٣٨٩ ص٢معجم البلدان ج. ًر أبداُ

َالجحفة   )٤( ْ ع :ُ ىل أرـب ن مكـة ـع  بالضم ثم السكون والفاء، قرية كبرية عىل طريق المدينة ـم

ة  َمراحل، وهي ميقات أهل مرص والشام إن لم يمر هبا عىل المدينة، وإنام سميت الجحـف ْْ ُ

  ١١١ ص٢جالمصدر نفسه .  جتحفها ومحل أهلها يف بعض األعرامٱَّألن السيل 
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ْوالجحفة بضم الجيم ميقات  ُ
 الرسول معروف للحجاج بني مكة ومدينة )١(

 )٢(ً نزل الركب اإلسالمي قافال من حجة الوداع ،)صىل اهللا عليه وآله وسلم(

صىل اهللا عليـه (ول اهللا ـادي من رسـعتيٱٍبأمر غري   )٣(ذا الغدير ـعىل ه

ًهار حـدا يأبــر هذه القـصة يف االشتــ، وقد بلغ أم)وآله وسلم ّ ى ـَ

الك ـك والممـالـ والمس)٤( ةــاجم اللغـمع يـواء فـ س،ارـاإلنك

                                                
يشء             )  ١(   ل لـل ْالميقات هو الوقت المرضوب للفعل والموضع، فالتوقيت والتأقيت أن جيـع ِ ِ ُ ُ

ين : وقت خيتص به، وهو بيان مقدار المدة، وتقول ه إذا ـب َوقت اليشء يوقته ووقته يقـت َّ َ ََّ ِّ ََّ

َّحده، ثم  ل : للموضع ميقات، يقال: تسع فيه فأطلق عىل المكان، فقيلٱَ هذا ميقات أـه

 ).وقت(مادة  لسان العرب، تاج العروس، الزبيدي. ُالشام للموضع الذي يحرمون منه

دخول إىل  َ        وهو المكان الذي جيب أن يحرم اإلنسان منه بلبس ثوبي اإلحرام إذا أراد اـل ْ َُ ِْ

ْال جيوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخ: مكة، وله أحكام خاصة، قال الفقهاء ول الحرم َ

ًختيارا إال محرما، ومواقيت اإلحرام متعددة منهاٱْأو مكة أن يتجاوز الميقات  ة : ًُ الجحـف

ُّوهي ميقات أهل الشام ومرص والمغرب وكل من يمر عليها َْ ُّ مناسـك :  ينظـرللتفصيل. ُ

 ٨٠الحج، السيد عيل الحسيني السيستاين، ص

َوسميت هذه الحجة ـب    )٢( ِّ ه (ا كانت األخرية للنبي ؛ ألهن)حجة الوداع(ُ ه وآـل صىل اهللا علـي

ا، إذ إن ه ١٠يف الثامن عرش من ذي الحجة سنة ) وسلم َّ، أي قبل وفاته بسبعني يوم تقريـب ً ٍ

بـن ٱالسرية النبويـة، : ينظر للتفصيل .ه١١وفاته يف الثامن والعرشين من شهر صفر سنة 

، تـأريخ ،  ١١٢ ص٢ ، تأريخ اليعقويب، أمحد بن أيب يعقـوب ج١٠٢٠ ص٢هشام ج

  ١٢٧ ص٥بن كثري جٱالبداية والنهاية، ،  ٧٠١ ص٢اإلسالم، الذهبي ج

َّالغدير مستنقع ماء المطر، وسمي بذلك ألن السيل غادره    )٣( ِّ ُ معجم مقـاييس اللغـة بـاب .  ُ

 ) غدر(

  ) وىل(لسان العرب، تاج العروس، مادة  : ينظر   )٤(
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، مما لو مجـع )٣( وكتب التأريخ )٢(، أو يف جوامع الحديث )١() الجغرافية(

المنظوم فيه والمنثور ألشغل المجلدات الضخام، وبلغنا عن مجاعة مـن 

حممد بن "ًأفاضل البحاثني تأليفهم كتبا خمتصة بإثبات هذا الحديث، منهم 

 يف "ياقوت الحموي" حَّرَ، فقد ص)هـ٣١٠( المتوىف سنة "جرير الطربي

ًن له كتابا يف تصحيإ ،"معجم األدباء"ترمجته من  ُمن ك( :ح حديثـَّ ْ ُت ْنـَ

َاله فْوـَم َي مِلَذا عـَهُ الحسني بن القاسم "ام الزيدية ـال إمـ، وق)٤( )ُالهْوـٌّ

                                                
  ١٥٦ ١ِ األقطار، حممد بن عبد المنعم الحمريي جالروض المعطار يف خرب :ينظر    )١(

بن يزيد ٱبن ماجة، حممد ٱ ، سنن ٨٤ ص١مسند أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل ج :ينظر    )٢(

 ، الكـايف، الـشيخ ٢٩٧ ص٥ ، سنن الرتمذي، حممد بن عيسى ج٤٥ ص١القزويني ج

   ١٠٩ ص٣ج ، المستدرك عىل الصحيحني، الحاكم النيسابوري ٢٨٧ ص١الكليني ج

 ، ٣٨٩ ص٧تأريخ بغداد، الخطيـب البغـدادي  ج ، ١٠٩ ص٢تأريخ اليعقويب ج: ينظر     )٣(

ا و ، ٧٠١ ص٢ ، تأريخ اإلسالم ج٦٩ ص١٣بن عساكر جٱتأريخ دمشق،  للتفصيل يف ـم

َّورد حول حديث الغدير والمصادر التي وثقتها يراجع ما كتبه العالمة الشيخ عبد الحسني 

ل باحث بام يتعلق ) الغدير يف الكتاب والسنة واألدب(وعته األميني يف موس ُ ٍفإنها غنًى لك ِّ َّ

  . هبذه الواقعة، فقد أحىص المؤلفات والعلامء والشعراء الذين ذكروا ذلك

ِومن كتب أيب جعفر كتاب فضائل عيل بن أيب طالب :     قال الحموي )٤( ُ تكلم " ريض اهللا عنه"ُ

ٍّدة يف غدير خم، ثم تاله بالفضائليف أوله بصحة األخبار الوار  ٢معجم األدباء مج :  ينظر.ُ

ن أيب داود ٱَّولام بلغه أن : ((بن جريرٱ، وقال الحافظ الذهبي يف ترمجة  ٢٤٤١ ص٦ج ـب

صحيح الحـديث،  ىل ـت م ـع ضائل، وتكـل ٍّتكلم يف حديث غدير خم عمل كتاب الـف ُ

ُرأيت جملدا من طرق الحديث البن جرير فاندهشت :ُقلت ك الطـرقًُ )). له، ولكثرة تـل

   ٧١٣ ص٢تذكرة الحفاظ ج
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غاية السؤل يف أصول " الكائن يف رأس األلف الهجري يف كتابه )١( "اليامين

، ومتثيله بحـديث )٢(سمة التواتر إىل اللفظي والمعنوي عند بيانه ق" الفقه

 "قبيلُالم"وقال العالمة : ًومخسني طريقا، قال  الغدير أنه مروي لديه من مئة

 فليسًلوما ـ معٍّمـُر خـث غديـن حديـم يكـه إذا لـ إن:)٣(

                                                
 الحسني بن القاسم بن حممد اليمني، الفقيه، الزيدي، األمري، :    الحسني بن القاسم اليامين  )١(

اٱَّتبحر يف أصول الفقه، ونال درجة االجتهاد، و : شتهر يف بالده، له مؤلفات متعددة منـه

ويف سـنة رشح هدا. *غاية السؤل يف أصول الفقه* سؤل، ـت ة اـل ول إىل غاـي ية العـق

 ٢ ، األعـالم  ج٨٧ ص١١موسـوعة طبقـات الفقهـاء ج:  ينظر). م١٦٤٠/ه١٠٥٠(

  ٤١ ص٤، معجم المؤلفني، عمر رضا كحالة ج٢٥٢ص

ًالحديث المتواتر هو الحديث الذي بلغت رواته يف الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطـؤهم       )٢(

واتر ستمر ذلك يفٱعىل الكذب، و سمني المـت  مجيع الطبقات إىل األول، ويقسم عىل ـق

ظ يف ٱًلفظا والمتواتر معنًى، فالمتواتر اللفظي هو الحديث الذي كثر رواته، مع  حتاد اللـف

ُوالمعنوي هو الحديث الذي تعددت ألفاظ المخربين يف خربهم، ولكـن . مجيع الطرق

ُّشتمل كل منهم عىل معنًى مشرتك بينها بالتضمن ٱ ٌّ در ُ أو االلتزام، وحصل العلم بذلك الـق

 ،١٠قواعد الحديث، السيد حميـي الـدين الغريفـي ص. المشرتك، بسبب كثرة األخبار

  ١٤٦معجم مصطلحات الرجال والدراية، حممد رضا جديدي نزاد ص

د سـنة : ُ المقبيل )٣( اء، وـل ان الفقـه ن أعـي د، ـم صالح بن مهدي بن عيل المقبيل، جمتـه

َ قرية مقبل يف جهة العة من بالد كوكبان باليمن، ونشأ وتعلم فيها يف) م١٧٣٧/ه١٠٤٧( ُ

ا  ب فيـه ويف كوكبان، وكان عىل مذهب اإلمام زيد، رحل بأهله إىل مكة فاشـتهر، وكـت

ىل . *العلم الشامخ يف إيثار الحق عىل اآلباء والمشايخ: *مؤلفاته، من مؤلفاته المنار ـع

 ٣األعالم ج:  ينظر).م١٦٩٦/ه١١٠٨(، تويف سنة وغريمها. البحر الزخار يف فقه الزيدية

 ١٤٧ ص١٢ ، موسوعة طبقات الفقهاء ج١٤ ص٥ ، معجم المؤلفني ج١٩٧ص
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 )١(. ٍ يشء بمعلوم يف دين اإلسالم

 

 يف المجمل من حديث الغدير:  الفصل الثاين-

الرأي الكيل أو القول اإلمجايل يف حديث غدير خم هـو قبولـه 

ن ـاق حمقق من طوائف المـسلميـتفٱ متيقن و)٢( ًمبدئيا بإمجاع حمصل

عامة وخاصة، وهو القدر المتواتر إسناده عند السلف الصالح، نعتمد فيـه 

ده ـل يف مـسنـد بن حنبـه إمام المحدثني السلفيني أمحـعىل ما أثبت

ن مسند أمـري ـهـ، وقد أورد ضم١٣١١هـ وسنة ١٣٠٢ المطبوع سنة

  )٤(د زيد بن أرقم ـ ومسن)٣() عليه السالم(ي طالب ـالمؤمنني عيل بن أب

                                                
  ، إذ ٥٦١ ص٢الغدير يف الكتاب والسنة واألدب، الشيخ عبد الحـسني األمينـي ج: ينظر   ) ١(

م: ُقال العالمة المقبيل بعد رسده لبعض هذا الحديث: (( قال ما نصه ذا ْفإن ـل  يكـن ـه

ٌمعلوما فام يف الدين معلوم ] حديث الغدير[ َّوهذا تعبري لطيف جدا؛ ألن واقعة الغدير )). ً ً

ت يف آخـر  ًفيها من القرائن المتعددة التي ال يمكن أن ينكرها أحد، خصوصا أهنـا وقـع ْ

 .مع ذلك العدد الكبري للمسلمني) صىل اهللا عليه وآله وسلم(حجة للنبي 

ُيقسم    ) ٢( َّ َ َّالمحصل والمنقول، فاإلمجاع المحصل هو :  اإلمجاع عند األصوليني عىل قسمنيُ َ َّ َُ ُ

ِّاإلمجاع الذي يحصله الفقيه بنفسه بتتبع أقوال أهل الفتوى َ ول. ُ و : واإلمجـاع المنـق ـه

ان  ْاإلمجاع الذي لم حيصله الفقيه بنفسه، وإنام ينقله له من حصله من الفقهاء سـواء ـك َ

 ، ١١٤ ص٣أصول الفقه، الشيخ حممد رضا المظفر ج: ينظر . أم بوسائطالنقل له بوساطة

 ٢٧١األصول العامة للفقه المقارن، السيد حممد تقي الحكيم ص

 ٨٤ ص١    ج)  ٣(

صاري، :  زيد بن أرقم        ٢٧٠ ص٤    ج ) ٤( نعامن، األـن ن اـل زيد بن أرقم بن زيد بن قيس ـب

ًسبع عرشة غزوة، روى حديثا كثريا) عليه وسلمصىل اهللا (الخزرجي، غزا مع رسول اهللا  ً= 
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َّإن : رة بأسانيد خمتلفة قوية االعتبار، خالصـتهاـ أحاديث كثي)١(وغريمها 

 من مجهور )٢(حبة ُّستشهد يف الرٱعندما ) عليه السالم ("عيل بن أيب طالب"

ْمن  ،بشأنه يف غدير خم) صىل اهللا عليه وآله وسلم( حرض ما قال رسول اهللا َ

ًثنا عرش بدريا، ويف بعض الروايات ثالثة عرش رجالٱقام إليه  ٌّ أفاد كل منهم ،ً ُ

ْألـست أوىل ((: يقول للناس)  عليه وآله وسلمصىل اهللا(بأنه سمع النبي  َ َُ ْ َ

َّ أمُهُواجْزَأَ وْمِهِسُفْنَ أْنِ مَننيِؤمُالمِب .  اهللاَِبىل يا رسول: اسـ  فقال الن؟ْمُهُهاتُ

ُمن ك: فقال لهم ْ َت مْنَ َاله فْوُ َي مِلَذا عَهُ َاله، اللهم وال من وااله، وعْوٌّ ُ ْ َُ َّ
ِ ْاد مـن ُ َ

ِ

َر من نُصْنٱُاداه، وَع ْ َ َه، وَرَصْ َل من خُذْخٱُ ْ َ  )٣(. إلخ ))َُهلَذْ

                                                                                                           
الطبقات الكـربى، :  ينظر).م٦٨٧/ه٦٨(،  تويف سنة )صىل اهللا عليه وسلم(عن النبي =

 ، أسـد ٢٤٨بن عبد الـرب صٱ ،  االستيعاب يف معرفة األصحاب، ١٨ ص٦بن سعد جٱ

 ٣٤٢ ص٢بن األثري جٱالغابة يف معرفة الصحابة، 

 ، وحديث بريدة  األسلمي ٣٣١ ص١ مسند أمحد مسند عبد اهللا بن عباس جًينظر أيضا يف      )١(

 ٥ ، وحديث ريـاح بـن الحـرث ج٣٦٧ ص٥ ، وحديث سعد بن وهب ج٣٤٧ ص٥ج

   ٤٢٠ص

. ُقرية بحذاء القادسية عىل مرحلة من الكوفة عىل يسار الحجـاج إذا أرادوا مكـة: ُّالرحبة    )٢(

ة " الغدير"يخ األميني يف كتابه وقد مجع الش   ،٣٣ ص٣معجم البلدان ج امت ثامنـي كـل

ابعني ن الـت  .عرش من الرواة للحديث يف هذه الواقعة، أربعة من الصحابة وأربعة عرش ـم

    ٣٧٥-٣٣٩ ص٢ج: ينظر

 ، وعن عبد الرمحن بن أيب ليىل ٨٤ ص١وقد وردت الرواية كذلك، عن زاذان بن عمر ج    )٣(

 ٣٧٠ ص٥ ،  وعن زيد بن أرقم ج٣٧٠ ص٤ ، وعن أيب الطفيل  ج١١٩ ص١ج



 

٦٢

ٍهذا القدر المسلم لدى كل مسلم خبري ٍ ِّ َُّ ُ َ  باألخبار، والمـأثور عـن النبـي ُ

 .المختار

تب الضخام حول صحة هذا ا ِّوقد ألف أهل العلم الكُ َ ُ َ َّلحديث، وتواتر النباء َّ ُّ

اجة إىل التوسـع يف هـذا ـكوك عن سامئه؛ فلسنا بحـزالة الشإ أو ،به

، وال حيوم الشك حول إمام المحدثني األثبات من الـسلف، )١(المخترص 

 كام ال حيوم الشك حـول ،)رض ("عبد اهللا أمحد بن حنبلأبا " :أعني به

ختاره فيه من المتن والسند، كام ال حيوم الشك حـول ٱكتاب المسند وما 

صىل اهللا عليـه وآلـه ( عىل صحة هذا الحديث النبوي ،هل العلمٱتفاق ٱ

 .عىل سبيل اإلمجال، وستسمع التفصيل يف الفصل التايل) وسلم

 

                                                
ك    )١( ري ذـل ِّللتفصيل يف المؤلفات التي ألفت عن الغدير وما ورد فيه من كلامت وشعر وـغ ُ .

 .   فإهنا ثروة علمية وتأرخيية يف هذا الباب ،موسوعة الغدير للشيخ األميني: ينظر



 

٦٣

 فصل من حديث الغديريف الم: الفصل الثالث

 "أبو بكر أمحد بن عـيل الخطيب البغدادي "ختاره ٱنختار منه ما 

ِّ؛ ألننا وجدنا المفصلني يف رواية حديث الغدير بني )هـ٤٦٣(المتوىف سنة  َ ُ

ٍآخذ يف التطويل، وبني آخذ يف التوسط، فوجدنا طريـق   يف "الخطيـب"ٍ

قرب إىل االعتبار، فقـد  وأوفق مع االقتصاد واالقتصار، وأ،ًروايته وسطا

 يف ١٣٤٩المطبوع بمرص سنة " تأريخ بغداد" المذكور يف "الخطيب"روى 

 )١( "حبشون بن موسى"  ضمن ترمجة ٢٩٠ ص- ٢٨٩جملده الثامن ص

ْمن صام يوم الثامن عرش :  أنه قال ما نصه)٢( "أيب هريرة"حديثه المسند إىل  َ

ّ غدير خم لما أخذ النبي ًمن ذي الحجة كتب له صيام ستني شهرا وهو يوم

َألـست و: بيد عيل بن أيب طالب فقـال) صىل اهللا عليه وآله وسلم( ُ ْ َ  ّيِلـَ

                                                
ا،حبشون بن موسى بن أيوب: حبشون بن موسى     )١( اب  أبو نرص الخـالل، ـك سكن ـب ن ـي

ن  البرصة، سمع من الحسن بن عرفة، وعيل بن إشكاب وغريمها، وحدث عنه أبو بكر ـب

: ينظر). م٩٤٢/ه٣٣١(شاذان، وعمر بن شاهني وغريمها، وكان أحد الثقات، تويف سنة 

    ٣١٦ ص١٥ ، سري أعالم النبالء ج٢٨٤ ص٨تأريخ بغداد ج

ـر، ،عمري بن عامر الدويس ، أو عبد الرمحن، عبد اهللا:أبو هريرة      )٢( ن عاـم  وقيل عبد اهللا ـب

ه وٱختلفوا يف ٱوقد  د سنةٱسـم را، وـل ه كثـي ام )م٦٠٢/ه قبل ٢١( ًسم أبـي ، أسلم ـع

ر ـب)صىل اهللا عليه وآله وسـلم(وشهدها مع النبي ، )ه٨(خيرب  ن الخطـاب ، واله عـم

ل سـنة ) م٦٧٧/ه٥٧(هتمه برسقة بيت الامل، مات سـنة ٱ ِالبحرين ثم عزله بعد أن وقـي

 ، ٣٣٥ ص٤ ، الطبقات الكـربى ج١٧٦٩ ص٤االستيعاب ج: ينظر). ه٥٩(أو ) ه٥٨(

   ٤٠٥ ص٣أسد الغابة ج



 

٦٤

ُمن ك: قال.  اهللاَبال يا رسول: ؟ قالواَالمؤمنني ْ َت مْنَ َي مِلَعَاله ُفْوُ فقـال . ُالهْوُّ

ٍ بَب: عمر بن الخطاب ٍ لَخ َت مْحَبْصَ أٍبِيب طالَ أَنْبٱَك يا َخ َالي وْوَ ِّىل كل ْوَمَ ُ

وسند  )١( . فأنزل اهللا تعاىل اليوم أكملت لكم دينكم إىل آخر الروايةٍم،ِلْسُم

 .هذا الحديث مصحح عند أهله

 )تصحيح السند (

إىل " ويشعر قولـه )٢( يف روايته هذه "أيب بكر الخطيب"لقد تعددت طرق 

ٍخترصها عن أصل مفصل، ويوثق أهل العلم بدراٱ بأنه )٣ ("آخر الرواية يـة ٍ

 وقد ،)٤( مشهور بالصدق والرصاحة "الخطيب"َّده، فإن ـالحديث رجال سن

                                                
 ٢٨٤ ص٨ج      ) ١(

ن ٱطريق عبد اهللا : ذكر الخطيب البغدادي هذا الحديث من طرق متعددة منها     ) ٢( يل ـب بن ـع

   ٢٨٥-٢٨٤ ص٨ج: ينظر .حممد بن برشان، وطريق األزهري

ه      )٣( د ترمجـت ن "لم ترد هذه العبارة عن الخطيب البغدادي يف تأريخ بغداد عـن شون ـب حـب

   .المصدر نفسه: ينظر). ٤٣٩٢(حتت رقم " موسى

رواة      )٤( ة واـل ه بالرواـي دادي باهتامـم ب البـغ وردت كلامت متعددة يف الثناء عىل الخطـي

د عليهمإ و،وتصحيحها را، قال فيه ُنه من أهل هذا الفن الذين يعتـم ساكرٱً كثـي ن ـع : ـب

ن ، عىل أيب حممد عبد الكريم بن محزةُقرأت((  عن أيب نرص عيل بن هبة اهللا بن عيل ـب

َّإن أبا بكر أمحد بن عيل بن ثابت الخطيب البغدادي كان آخر األعيان : جعفر الحافظ قال

ًممن شاهدناه معرفة، وإتقانا، وحفظا، وضبطا لحديث رسول اهللا  ً ً ، )هللا عليه وسلمصىل ا(ً

رده، ،ً وأسانيده، وخربة برواته،ًوتفننا يف علله ه، وـف صحيحه، وغريـب ً وناقليه، وعلام ـب

ر  ن عـم يل ـب د أيب الحـسن ـع ومنكره، وسقيمه، ومطروحه، ولم يكن للبغداديني بـع

ْالدارقطني رمحه اهللا من جيري جمراه، وال  =تـأريخ)).  قام بعده منهم هبذا الشأن سـواهَ



 

٦٥

، وحكي عن )١(وكان ثقة يسكن يف البرصة :  بقوله"حبشون بن موسى"َّزكى 

حبشون بن موسى بن أيوب :  أنه قال)٢(] الدارقطني[بن عمر الحافظ ٱ عيل

  )٣(. ٌالخالل صدوق

 األجالء، وقـد "الخطيب"ن شيوخ  يف هذا السند فهو م)٤(  "األزهري"أما 

ًأثنى عليه أثناء ترمجته ثناء عاليا  ً
 صـاحب "عيل بن عمر الحافظ"َّن إ، و)٥(

                                                                                                           
ة: (( ، وقال الحافظ الذهبي٣٥ ص٥شق جمدينة دم= ي، ،اإلمام األوحد، العالـم  المفـت

َ وصحح، وعلل،َنَّفَ وص،َ الناقد، حمدث الوقت أبو بكر، مجع،الحافظ َّ َ َ َّ َ وجرح، وعدل،َ َّ َ َ ََّ، 

َوأرخ  ١٨سـري أعـالم النـبالء ج)). َ وأوضح، وصار أحفظ أهل عرصه عىل اإلطالق،َّ

  ٢٧١ص

  ٢٨٤ ص٨ جتأريخ بغداد     )١(

دار ،عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي، أبو الحسن الدارقطني: الدارقطني      )٢(  الشافعي، ولد ـب

ً فقيها عىل مذهب اإلمام ،ً حافظا،ً، كان عالام)م٩١٩/ه٣٠٦(القطن من أحياء بغداد سنة 

ا، ـل،القراءاتيف  َفنََّالشافعي، إمام عرصه يف الحديث، وأول من ص ا أبواـب ه ً وعقد لـه

ة. *كتاب السنن: *مؤلفات متعددة منها وغريمهـا، . العلل الواردة يف األحاديث النبوـي

 ٣ ، تـذكرة الحفـاظ ج٢٧١ ص٢وفيات األعيـان ج :ينظر). م٩٩٥/ه٣٨٥( تويف سنة

  ٤١٣ ص٤  ،  األعالم ج٩٩١ص

 ٢٨٥ ص٨تأريخ بغداد ج     )٣(

رف )م٩٦٦/ه٣٥٥(ي، ولد سـنة  أبو القاسم عبيد اهللا بن أمحد البغداد:األزهري      )٤( ، ويـع

، كان من المهتمني برواية الحديث، ودراسة القرآن الكريم، تويف سـنة ) السواديبنٱ(ـب

  ٣٨٥ ص١٠تأريخ بغداد ج: ينظر). م١٠١٢/ه٤٠٣(

ًوكان أحد المكثرين من الحديث كتابة وسامعا، ومن المعنيني به، والجامعني له، : قال فيه     )٥(

د، ودوام درس ٱ، وصحة، ومع صدق، وأمانة ذهب، وحـسن معتـق ستقامة، وسالمة ـم

 .المصدر نفسه. للقرآن



 

٦٦

 له اليد الطوىل يف متييز األحاديث الصحيحة مـن ْنَ وم،الجرح والتعديل

تـذكرة " يف "الذهبي" و)١( يف تأرخيه "الخطيب"كام رصح بذلك  ،غريها

َّالحفاظ ُ".)٢(  

َ فقد مدحه النيقـد )٣( "بن سعيد الرميل الشاميعيل "وأما  ْ  يف "الـذهبي"َّ

  )٤(.  من الصدوقنيُهَّدَ وع"ميزان االعتدال"

 فهو من مشاهري رجال الصحاح، روى له )٥( "ضمرة بن ربيعة القريش"وأما 

  )٦(.  بعد توثيقه إياه"الذهبي"كام رصح بذلك  "مسلم"األربعة و

                                                
 ٤٤ ص١٢ج     ) ١(

 ٩٩١ ص٣ج     ) ٢(

ريش، شـيخ ، أبو نرص عيل بن أيب محلة:عيل بن سعيد الرميل     )٣(  من آل عتبة بن ربيعة الـق

ويف سـنة ال البخـاري ـت يس، ـق ن ـق ة ـب ىل عطـي رأ ـع  ضمرة بن ربيعة القريش، ـق

بـن ٱ ، لسان الميزان، ٢٨٧بن حبان صٱمشاهري علامء األمصار، : ينظر). م٧٧٣/ه١٥٦(

 ٢٢٧ ص٤حجر ج

 وال رأيت ،ًما علمت به بأسا: بن حجرٱبن حبان من المتقنني، وقال ٱَّ ، وعده ١٣١ ص٣ج     ) ٤(

ستة ُ ولم ي، وهو صالح األمر،ًأحدا إىل اآلن تكلم فيه خرج له أحد من أصحاب الكتب اـل

 ٢٢٧ ص٤ ، لسان الميزان ج٢٨٧مشاهري علامء األمصار ص: ينظر. مع ثقته

ة، ٱ ضمرة بن ربيعة، موىل عيل ،أبو عبد اهللا الرميل: ضمرة بن ربيعة القريش     )٥( بن أيب محـل

ويف ،روى عن إبراهيم بن أيب عبلة أمونني، ـت  واألوزاعي وغريمها، وهو من الثقات الـم

 ،  هتذيب الكامل، ٤٠٣ ص٤بن حجر جٱيب التهذيب، هتذ:  ينظر).م٨١٧/ه٢٠٢(سنة 

  ٣٢٠ ص١٣يوسف بن الزكي المزي ج

وروي عن أمحـد ، ٣٢٦ ص٩ ، سري أعالم النبالء ج٢٠١ ص١٤تأريخ اإلسالم ج: ينظر      )٦(

ِ حنبل أنه سئل عنه فقال فيهبنٱ
 = من الثقات المأمونني، رجل صالح، صالح الحـديث،: ُ



 

٦٧

 روى لـه األربعـة "شوذب البلخي] بن[ اهللا عبد" فهو "بَذْوُبن شٱ"وأما 

  )١(.ًأيضا

ِ فقد ذكرا بالمدح يف معاجم )٣( "اقَّرَ الوُرَطُم" و)٢( "بَشْوَ بن حُرْهَش"وأما  ُ

 )٤(. "هتذيب الكـامل"] خالصة هتذيب[ يف "الخزرجي"هام َقَّثَ و،الرجال

                                                                                                           
بن ٱوقال فيه  ، ٣٦٦ ص٢العلل، أمحد بن حنبل ج:  ينظر.شبههلم يكن يف الشام رجل ي=

ً خيرا،ً مأمونا،ًكان ثقة: سعد ِّ     ٢٧١ ص٧ الطبقات الكربى ج. لم يكن هناك أفضل منه،َ

د سـنة : بَذْوَعبد اهللا بن ش     ) ١( رصي، وـل أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن شوذب البلخـي، الـب

َّ، اإلمام، العالم، حد)م٧٠٥/ه٨٦( ن سـريينٱث عن الحسن البرصي، وَ ة، ،ـب  ومجاـع

وكان من الثقات، وثقه أمحد بن حنبل . بن المبارك، وضمرة بن ربيعة وعدةٱَّوحدث عنه 

 ، ميزان االعتدال، ٩٢ ص٧سري أعالم النبالء ج: ينظر). م٧٧٣/ه١٥٦(وغريه، تويف سنة 

 ٢٦٤ ص٧، لسان الميزان ج٤٤٠ ص٢الذهبي ج

 موىل أسامء بنت يزيد األنصارية، ،أبو سعيد شهر بن حوشب األشعري: بَشْوَ بن حُرْهَش     )٢(

ن أم سـلمة)م٦٤١/ه٢٠(من كبار التابعني ولد سنة  شة،، روى ـع رة ، وعاـئ  وأيب هرـي

ويف و يقرأ القرآن، ُهَّوغريهم، كان حيفظ األحاديث كأن ًكان فقيها، قارئا، قال البخـاري ـت ً

 ٤سري أعـالم النـبالء ج:  ينظر).ه١١٢(أو  ،)ه١١١( وقيل سنة ،)م٧٨١/ه١٠٠(سنة 

        ٣٢٤ ص٤ ، هتذيب التهذيب ج٢٤٤ ص٧ ،  لسان الميزان ج٣٧٢ص

ان ، الزاهد،هامن الوراق، اإلمامُأبو رجاء الخراساين مطر بن ط: اقَّرَ الوُرَطُم     )٣(  الصادق، ـك

ة ن عكرـم ك، روى ـع وعطـاء  ،من العلامء العاملني، وكان يكتب المصحف ويتقن ذـل

ويف سـنة ٱوغريمها، وروى عنه مجاعة، ذكره   ،)م٧٤٣/ه١٢٥(بن حبان يف الثقات، ـت

 ٤ ، ميزان االعتـدال ج٤٥٢ ص٥سري أعالم النبالء ج:  ينظر).م٧٤٦/ه١٢٩(وقيل سنة 

 ٥١ ص٢٨ ، هتذيب الكامل ج١٢٦ص

ام الخزرجي يف هتذيب الكامل: ل السيدوقي     )٤( اك سقط ألن ا. وثقـه ل هـن لخزرجـي َّفلـع

ي بعد سنة  ـس"خالصة هتذيب هتـذيب الكـامل"و مؤلف ـهو) ه٩٢٣(توـف =  ولـي



 

٦٨

طـب يف  وهو الق"أيب هريرة"ستقوا حديث الغدير عن ٱ  )١( فهؤالء الرواة

   .ة ال يسعهم ترك حديثه البت)٢(ة اح الستأحاديث الصح

 : تأكيد الرواية بأخرى

َّن الرواية التي أثبتها الخطيب المذكور هي من إربام خيال القارىء الكريم 

 "الخطيب" وعن غري "أيب هريرة"نوادره، بينام هي مشهورة الرواية من غري 

 جملـده "أمحد بن حنبـل"ند ومن غري أشياخه، ونكتفي بإيرادها عن مس

ُّوكل رجاله  ()٣( "الرباء بن عازب" عن ١٣١١ من طبعة سنة ٢٨١الرابع ص ُ

  )٤().  وغريه"الخزرجي"هتذيب ] خالصة[موثوقون يف 

                                                                                                           
و " هتذيب الكـامل "َّشتباه ألن مؤلفٱ، أو هناك كا ورد يف المتن" هتذيب الكامل=" ـه

خالصـة  : ينظر. من المصدرينتوثيقوالتخريج ال، لذلك تم )م١٣٤١/ه٧٤٢ت(المزي 

  ، هتـذيب ٣٧٨ ، ص١٦٩ اليمنـي صهتذيب هتذيب الكامل، الخزرجي األنـصاري

مطـر بـن طهـامن  (٥٣ ص٢٨، ج) شهر بن حوشب األشعري (٥٨٣ ص١٢الكامل ج

 ). الوراق

 .الرواة" ب"ويف النسخة . الروات: يف األصل     )  ١(

 .الست: يف األصل     )٢(

ازب، أو عامرة،بو عامر أ:الرباء بن عازب     ) ٣( صاري ، الرباء بن ـع ن  الخزرجـي، ،األـن ـم

، تويف )عليه السالم( وأصحاب أمري المؤمنني ،)صىل اهللا عليه وآله وسلم(أصحاب النبي 

 ، اإلصـابة يف متييـز ٢٧رجال الطويس، الشيخ الطويس ص: ينظر). م٦٩١/ه٧٢(سنة 

   ١٨٥ ص٤ ،  معجم رجال الحديث، السيد الخوئي ج٤١١ ص١بن حجر جٱالصحابة، 

حـدثنا :  أمحد بن حنبل عن الرباء بن عازب هبذا السند إذ قالاهروَّ إن هذا الحديث الذين     ) ٤(

دي  عبد اهللا، حدثني أيب، حدثنا عفان، حدثنا محاد بن سلمة، حدثنا عيل بن زيد، عن ـع

                                       =: وإليك ترمجة هؤالء الرواة. ثابت، عن الرباء بن عازببن ٱ



 

٦٩

َّكنا مع رسول اهللا : "الرباء"قال  يف سفر فنزلنـا ) صىل اهللا عليه وآله وسلم(ُ

ٍّخم"بغدير  ِ فنودي فينا الصالة مجاعة، وكس"ُ صـىل اهللا ( لرسول اهللا )١(َح ُ

 "عـيل" وأخذ بيـد ،رـ فصىل الظه،نـحتت شجرتي) عليه وآله وسلم

َ ألستم تعلمون: فقال،)عنهريض اهللا ( ُ ْ َ ِني أوىل بَ أَ ْ َ ؟ ْمِهِسُفـْنَ أْنِ مـَننيِؤمُالمِّ

ْألستم: َقال. بىل: قالوا ُْ َ ِني أوىل بَ أَمونَلْعَ تَ ْ َ ُكل مِّ ِّ ِن مِؤمُ . بىل: ؟ قالواِهِسْفَ نْنٍ

َي فقالِلَ عِدَِي بَذََخأَف: َقال ُمن ك: "ٍّ ْ َت مْنَ َاله فْوُ َي مِلَعُ ُ، اللهم وال من واالهُالهْوٌّ ْ َ َّ
ِ ُ ،

                                                                                                           
 وإمام مسجدهم، ولو كانت الشيعة مثله ،مُهُّ وقاص، وصادقهم،يعةعالم الش: عدي بن ثابت -=

ويف سـنة َّ، وث]كام يقول الذهبي [َّلقل رشهم سائي، ـت قه أمحد، وأمحد العجـىل، والـن

  ٢٦١ ص٣ ميزان االعتدال ج.)م٧٣٤/ه١١٦(

 ، األعمى، البرصي، القريش، أبو الحسن التيمي، اإلمام،عيل بن زيد بن جدعان:  عيل بن زيد-

ذي  ال الرتـم سيب وغريمهـا، ـق ن الـم عالم البرصة، روى عن أنس بن مالك وسعيد ـب

 ١٤٠ ص١تذكرة الحفاظ ج). ه١٣١(وقيل سنة ) م٧٤٦/ه١٢٩(صدوق، تويف سنة 

 الحافظ، شيخ اإلسـالم، ،مام محاد بن سلمة بن دينار، اإل،أبو سلمة الربعي:  محاد بن سلمة-

ُبية، فقيها، فصيحا، مً المحدث، وكان بارعا يف العر،النحوي ً ن َّوَفً نَّة، وـع ُـها، صاحب س َ ً

َّ من محاد بن سلمة فاتهمه عىل اإلسالم، تويف ُإذا رأيت الرجل ينال: أمحد بن حنبل قال

  ١١ ص٣ ، هتذيب التهذيب ج٢٠٣ ص١ تذكرة الحفاظ ج).م٧٨٣/ه١٦٧(سنة 

َ الثبت، مح، الحافظ، عفان بن مسلم، أبو عثامن األنصاري: عفان- ى ُ ال حيـي داد، ـق ِّدث بـغ

ْإذا وافقنى عفان فال أبايل من خالفني، وقال العجيل: القطان ت، صـاحب : َ ُعفان ثقة ثـب

ٌعفان ثقة، متقن، متني، تويف سـنة : ُسنَّة، وقال أبو حاتم ٌ ل سـنة ،)م٨٣٤/ه٢١٩(ٌ  وقـي

  ١٧٢ ص٢٠ ، هتذيب الكامل ج٣٨٠ ص١ تذكرة الحفاظ ج).ه٢٢٠(

سح ا: كسح   ) ١( َ ُالك نَـسةْ ْ ْـسحة المك سحه كسحا كنَسه، والمك ْ نْس، كسح البيت والبئر، يك َ ُلك ًِ ِ
َ َ ْ َ َ َُ ُ َ َ َُ َ ََ .

 )كسح(لسان العرب مادة 
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ُوعاد من عاداه ْ َ
 ٍيب طالبَ أَنْبٱًيئا يا ِنَ ه: عمر بعد ذلك فقال له)١(فلقيه : قال". ِ

َت وْحَبْصَأ َت مْيَسْمَأَ ِّىل كلْوَ َن وِؤمُ مُ  )٢(. ٍة إلخَنِؤمُمٍ

 

 تعليقات حول المعنى المفهوم من حديث الغدير :  الفصل الرابع

َّ بأن مـادة ، وشهدت موارد االستعامل،ت مراجع اللغة العربيةَّصَن

 ،الوالية وصيغ مشتقاهتا كالويل والموىل والوالء قد تأيت بمعنى الحـب

ٌ﴿كأنه ولي حميم﴾:  مثل ما يف آية،)٣(والمودة  ٌّ
ِ ِ

َ َ ُ َّ َ ً﴿يوم ال يغني مولى :  وآية)٤( َ ْ َْ ُ َ َ
ِ ْ َ

َعن مولى شيئا وال هم ينصرون﴾ ُ ُ ْ ْ ََ ُ َ ْ ْ َْ ًَ َ ، وقد تأيت بمعنى السيادة السلطة مثل ما )٥( ً

ِّ﴿هنالك الوالية لله الحق﴾: يف آية َ َ ُْ َّ ِْ ِ ُِ َ َ َ ِّ﴿موالهم الحق﴾ :،  وآية)٦( َ َ ُ ْْ ُ ، وقـد )٧( َ

: بن العم كام يف آيةٱرص والعبد وٍتأيت لمعان أخرى من باب المجاز  كالنا

ِ﴿وإني خفت الموالي من ورائـي﴾ ِ ِ ِ
َ َ ََ ْ َ َْ ُ ْ ِّ ُ، فال تفهم إال بشواهد الحال وقرائن )٨( ِ

                                                
 ). ب(وكذا يف نسخة . فلقيته عمر: يف األصل    )١(

 ٢٨١ ص٤مسند أمحد بن حنبل ج    )٢(

 ).وىل(لسان العرب مادة : ينظر   ) ٣(

 ٣٤اآلية : سورة فصلت    )٤(

 ٤١اآلية : سورة الدخان     )٥(

   ٤٤اآلية : سورة الكهف     )٦(

  ٦٢اآلية : سورة األنعام     )٧(

  ٥اآلية : سورة مريم     )٨(
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َالمقال؛ لذلك ترسب الشك إىل نفوس البعض يف المفهوم مـن حـديث  َّ

، والمقصود من لفظة الموىل فيه، فهل معناه األحـرى بالـسيادة )١( الغدير

 عىل األمة بعد نبيهـا) عليه السالم(ًون نصا يف إمامة عيل  فيك،والسلطان

 فيكـون ،، أو المعنى والية الحـب والمـودة)صىل اهللا عليه وآله وسلم(

  )٢(.  ال أكثر وال أقل،ًالحديث ناطقا بفضيلة اإلمام بني الصحابة الكرام

ٍّيتوجه إىل كل منهام فريق كبري من المسلمني،  )٣(رأيان يف القضية  ُ

 لـم ،ن إذا توجهنا إىل موارد استعامل اللغة يف اللفظة المبحوث عنهاونح

ٍنجد أية أمارة عىل أهنا حقيقة ساطعة النور يف أحد المعـاين المـذكورة َ َّ، 

، بـل )٤(  ٍ بقرينة مـا،ٍستعانة ماٱبحيث يتبادر المعنى إىل ذهن السامع دون 

                                                
ي  معناهَّإن اللفظ يف الحقيقة واضح     )١( الم النـب َّ، والحال والمقام يؤيد ذلك، إذ إن مقدمة ـك

 لبس فيه، ولكن الحقد الذي يكتمه ترصف اللفظ إىل معنى ال) صىل اهللا عليه وآله وسلم(

اظ،بعض من الناس أرادوا من خالله التأويل ن ه رصـف، والتالعب باأللـف انال ـع  ىمـع

 .   المقصود من الحديثالمعهود

ك      )٢( دم إرادة ذـل د ـع َّال يمكن أن ينرصف إىل ذلك خصوصا وأن عمر بن الخطاب قد أـك ً ْ

ٍبخ بخ لك يا : بقوله ٍموالي وموىل كل مؤمن ومؤمنةبن أيب طالب أصبحت ٱٍ ٍ ِّ فال يمكـن . ُ

يس  ضيلة، وـل ًاالنرصاف لغري الوالية، فإن عمرا ال يقول ذلك لمجرد كونه صـاحب ـف َّ

ة  رصيحهحديثوصاحب مقام معلوم،  ذكر واقـع  وقد ذكرته المؤلفات التي تعرضـت ـل

 .  الغدير

  .َّبأن يف القضية) ب(يف نسخة      )٣(

رصافه إىل ٱوذلك الحـتامل  "الموىل"ستعامل القرينة يف معرفة لفظ ٱىل َّإن الحاجة إ      )٤( ـن

 =ًكان ملتفتا إىل هذا األمر، ليس من) صىل اهللا عليه وآله وسلم( النبي َّ ولكنٍمعان أخرى،



 

٧٢

ٍ نشعر بحاجة ماسة إىل قرينة يف المقام، كام ،بالعكس
 ُّ ويلٌزيـد(: لو قيلُ

فال يتبني للسامع معنى الويل المقصود هنا، هـل  هـو  )١( )عمرو أو مواله

ِّالحبيب، أو السيد القيم، أو القريب التابع، أو غري ذلك، األمر الذي يسوقنا  َ

 .إىل االستعانة بالقرائن الكاشفة عن لثام اإلهبام يف المقام

ًولو تأملنا مليا يف حديث الغدير ً فيه حمفوفا بقرائن "الموىل"] لفظ[دنا  وج،ّ

ًالحال والمقال، وافرة العدد، ساطعة النور، ال تدع جماال للريبة والمراء يف 

وعملياتـه ) صىل اهللا عليه وآله وسلم(َّأن الهدف الحقيقي من مقالة النبي 

 ًبن عمه لوالية اإلمامة قائام مقامه يف األمة،ٱ  )٢(المأثورات إنام هو ترشيح 

                                                                                                           
ة حتامل ٱالناحية الغيبية يف = َتأويل النص من قبل القوم، بل من الناحية الظاهرية الواقعـي

ِ

ن  استعملٱ قدكذلك، ف ًلقرينة الحالية من حيث المكان والزمان وما يتعلق هبام، فضال ـع

سلطنة ٱالقرينة اللفظية إذ  ن بتدأ سؤاله بألفاظ تشري إىل معنى الوالية واـل دون سـواها ـم

م: (مثلالمعاين األخرى،  ُ م، من أوىل بأنفسك ُ ْمن وليك َ ْ َ
ِ ُِ ْ َ ِ ْ ْ ُّ َ ِّ، وسوف يبين السيد الشهرستاين )َْ

ه (ْ لذا ال يمكن للعريب أن يفهم غري معنى الوالية من حديثه ما يتعلق بذلك؛ صىل اهللا علـي

 .  ُّ، والسيد حياول التنزل مع القوم يف تأويالهتم)وآله وسلم

َّوع الذي نتحدث فيه انطباقا كامال، ألنه يفتـَّإن هذا المثال ال ينطبق عىل الموض    )١(   قد إىل ـً

  دير يقرتن بالقرائن المتعددة، ولكن لو كان لفظ الحديث ـحديث الغ، بينام ٍةـ قرينٍألفاظ         

 .   لكان األمر كام يف المثال) عيل ويل المسلمني أو المؤمنني: (ًمثال         

  حقيقة ثابتة وهيَّإن المتتبع لدراسة التأريخ اإلسالمي وما يتعلق بتأريخ اإلمامة يصل إىل      )٢(

لإلمامة كام أظنه، بل هو ) عليه السالم( تعيني أو ترشيح اإلمام عيل  يوم الغدير لم يكنَّنإ

ه ـنه وليـَّتأكيد إمامته وأخذ البيعة العامة من المسلمني له، وإال فإن تعيي ـده ًا ـل ن بـع ـم

دار"ة يف ـة الدعوة اإلسالميـكان يف بداي ِشتـهٱ إذ ،"حـديث اـل ُ ن النـبـْ   =     يـَر ـع
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 والشواهد التي ال تالئـم تفـسري ،نقترص عىل عرشة من هاتيك القرائنو

  .الموىل بالحبيب فحسب

  لتفسري الموىل)١(  ةالشواهد العرش

ذلك الرسول الحكيم المعصوم من الزلل والعبـث يف ] بـ[يقوم ] ْأن [-١

ِّحر الهجري  َ
 ما حول الغدير جيمع الجامهري إلبالغ مقالته إىل )٢( ورمضاء )١(

ٍالجموع آخذا بيد عيل مشريا إليه باهتامم ال مزيد عليه ً ًٍّ .)٣(  

                                                                                                           
اىل) عليه السالم(قوله بوالية عيل ) صىل اهللا عليه وآله وسلم(= ه تـع زول قوـل : عند ـن

َ﴿وأنذر عشريتك األقربني﴾  َ َ ِْ ََ ْْ ْ َ َ
ِ ِ َ ه ] ٢١٤/الشعراء[َ ففي الخرب المأثور عن الرباء بن عازب أـن

ب ) ّصىل اهللا عليه وآله وسلم(لام نزلت هذه اآلية مجع رسول اهللا : قال د المطـل بني عـب

ا ًوهم يومئذ أربعون رجال، الرجل أمر علـي ه (ً منهم يأكل المسنة ويرشب العس، ـف علـي

ِبرجل شاة فأدمها، ثم قال) السالم ْ ى ٱ: ِ أكلوا حـت رشة ـف دنوا بسم اهللا فدنا القوم عرشة ـع

رشبوا بسم اهللا فرشبوا حتى ٱلهم : صدروا، ثم دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعة، ثم قال

ه (جل، فسكت هذا ما سحركم به الر: رووا، فبدرهم أبو لهب فقال ه وآـل صـىل اهللا علـي

م ) ّوسلم رشاب، ـث ام واـل يومئذ ولم يتكلم، ثم دعاهم من الغد عىل مثل ذلك من الطـع

ذير : فقال )صىل اهللا عليه وآله وسلم( أنذرهم رسول اهللا ا الـن يا بني عبد المطلب إين أـن

ْمن يؤ: إليكم من اهللا عز وجل والبشري فأسلموا وأطيعوين هتتدوا، ثم قال اخيني ويؤازرين َ

ًويكون وليي ووصيي بعدي وخليفتي يف أهيل ويقيض ديني فسكت القوم، فأعادها ثالثا، 

ُّكل ذلك يسكت القوم و يقول عيل  ام : أنا، فقال يف المرة الثالثة): عليه السالم(ُ أنت، فـق

ِأطع : القوم وهم يقولون أليب طالب ِ َبنك فقد أمر عليكٱَ ِّ ُ لطـربيس جممع البيان، ا: ينظر. َ

 ١ ، شواهد التنزيـل، الحـسكاين ج١٨٢ ص٧، تفسري الثعلبي، الثعلبي ج ٣٥٦ ص٧ج

 ٥٤٣ص

 . الشواهد العرش: يف األصل    )١(



 

٧٤

ٍّستناده إىل نزول جربائيل بأمر جلل من رب جليل ٱ -٢ ٍ  :ً وخصوصا آية،)٤(ٍ

ُ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته  َ َ َ ِّ ْ ََ َ َ َْ َّ ْ َ َ َِّ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ُّ َِ ْ َْ ْ ْ ِ َِ َِ َ ُِ ُ ََ

َّوالل ِه يعصمك من الناس﴾ َ َّ َ ْ ُ
ِ َِ ُ َ

 تلك اآلية التي أنبأت عن خطورة األمر الذي ،)٥(

ْلواله لعادت رسالة الرسول كأن لم تكن، فام هي إال والية اإلمامة العاليـة 

ُ﴿اليوم أكملت :] قوله[ً، والحافظة للرشيعة، وخصوصا بشار ته بـ )٦( للنبوة ْ َْ َْ َ ْ َ

                                                                                                           
َالهجر والهجري والهاجرة نصف النهار عند     )١(

ِ ِ
َ ْ    )هجر(معجم مقاييس اللغة مادة . شتداد الحرٱَ

ّالرمض والرمضاء شدة الحر وا    )٢( ُ ْ َّ َ ََّ ُ ّ ُ
ّلرمض حر الحجارة من شدة حر الشمس وقيل هو الحـر، ِ ّ ُّ َ ََّ َّ ُ

َوالرمض شدة وقع الشمس عىل الرمل وغريه، واألرض رمضاء، واألرض رمضة ورمض  ُ ُ ُ
ِ ِ

َ َ ُ ْ َ َ ٌَّ َْ َ َ

ًيومنا بالكرس يرمض رمضا  َ َ َ ْ ُُ َ َشتد حره وأرمض الحر القوم ٱَ ُّ َ ْ َُّ ََ لسان العرب مادة . َّشتد عليهمٱََّ

   )رمض(

ْإن تفسري الموىل بالمحب والنارص ال يمكن أن يصدر من مثل رسول اهللا : أي    )٣( صـىل اهللا (َّ

ث،ًصوصا يف مثل هذا الرضفوخ) عليه وآله وسلم ان  من حـي ذي ،المكـان والزـم  اـل

ً إال إذا كان األمر عظيام وخطريا يستدعي ذلك، أو وجـود ،يمكن حتمله من شدة الحرال ً

ٍّأمر إلهي يف التبلي  .  غٍ

ٍمن رب ألمر جليل: أو قد يكون هناك تقدير حمذوف أي. لجليل: يف األصل    )٤( ٍ ٍّ . 

 ٦٧اآلية: سورة الامئدة    )٥(

سنده إىل         زول ـل يب سـعيد ٱيف مطالب السؤول البن طلحة عن الواحدي يف أسباب الـن

شهرستاين(الخدري قال نزلت هذه اآلية يف عيل يوم غدير خم إلخ  سيد اـل : ينظـر) اـل

أسباب نزول اآليات،  ، ٨١بن طلحة الشافعي صٱمطالب السؤول يف مناقب آل الرسول، 

 ١٣٥صعيل بن أمحد الواحدي 

ن : أي    )٦( ه ـم ْاإلمامة التي حتافظ عىل أمر النبوة؛ ليبقى عاليا شاخما يف األمة، ال ييسء إلـي َ ً ً

 =تأويالت والترشيعات المخالفةفتصدر ال) صىل اهللا عليه وآله وسلم(ييسء بخالفته للنبي 



 

٧٥

م وأتممت  م دينكُ ُلكُ ْ َ ْ ْْ َ َ َ ِ ـم اإلسـالم دينـا﴾َ م نعمتي ورضيت لكُ ًعليكُ ِ ِ ِ
َ ْ ُ َ َ َْ ِ ْ َ َُ َ

ِ
َ ْ ْ )١(، 

َّلو فرضنا جـدال أن]فـ [ )٢(. ًعىل ستني شهرا] يوم الغدير[وترجيح صوم  ً 

َّاآلية لم حتتفل بأمر الوالية التي هي خالصة الرسالة، فإن ألقـوال نبـي 

َّ أو همتها الكربى،ُاإلسالم عند المسلمني قيمتها المثىل
َ﴿وما :] قال تعاىل[، ِ َ

َينطق عن الهوى  ََ ْ ِ ُ
ِ

ْ َإن هو إال وحي يوحى * َ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ َعلمه شديد القوى﴾* ِْ ُ َُ َْ َُّ
ِ

 فقوله ،)٣( َ

 )٤(.  وفعله معصوم، ومها حجتان من حجة معصوم،معصوم

ًللنبي كلمة تقدمت كقرنية لفظته عىل مقصوده مما تأخر، إذ قال أوال -٣ ِ ِ ٌ ِّ :

ْألست أوىل" َ َُ ْ ِ بالمؤمنني من أنفسهمَ
ُّألـست ويل " :، ويف الرواية األخرى"َ ُ ْ َ َ

ُإلخ، ووالية الرسول والية " لمؤمننيا ٍ سيادة إلهية، وسلطة حاكمية عامة )٥(ُِ ٍ ٍ ٍ ٍ

                                                                                                           
ي = ام اإللـه ْللنبوة، والشواهد التأرخيية متعددة، حتى آل األمر أن يتطاول عىل ذلك المـق

ن الحكـم  روان ـب ة وـم ن معاوـي األدعياء وأبناؤهم أمثال معاوية بن أيب سفيان ويزيد ـب

  .وغريهم

 ٣اآلية :  سورة الامئدة   )١(

  ٦٢ هريرة صأيبعن حديث ال كام تقدم يف    )٢(

 ٥-٣اآليات : سورة النجم    )٣(

ره،      )٤( ه وتقرـي َّلقد تقرر يف علم أصول الفقه أن السنة الرشيفة تتمثل يف قول المعصوم وفعـل

ات أو  رشيع سـواء يف الواجـب ل ما يصدر عنه من فعل أو قول يؤخذ به يف جمال الـت ُ ٍفك ٍ ُّ

: ينظـرللتفصيل .  رده أو تأييده ألمرالمستحبات، وكذلك عند إقراره لآلخرين بسكوته أو

    ١١٩األصول العامة للفقه المقارن ص

 . ووالية:  يف األصل   )٥(



 

٧٦

 ،ٍتامة، فهذه الكلمة متهيد وتوطئة لبيان مقصوده من كلمته الملحقـة هبـا

ْمن كنت مواله فهذا علي موال ":أعني َ ُ ْ َْ ٌّ َ َ
ِ

َ َ ُ ْ ، فيعود كالمه بفضل هذه القرينـة "ُهُ

ْبمنزلة أن يقول ِمن كنت أوىل به من نفسه وماله ":ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ِْ َ ُ ْ ُ ِ فعلي أوىل به من نفسه ،َ ِ ِ ِ ِ

ْ ْ َِ َ ٌّ َ

ِوماله  ،ُّ، وال يفهم العريب بذوقه السليم من مثل هذا الكالم إال ما أوضحناه"ِ

ِّسواء ألقى مثل هذا الكالم ملك لرعاياه يف ويل  ٌَ  ،ٍعهده، أو لقائد يف جندهِ

   )١ (.أو.. أو

ُ هذه السوالف -٤ ِ
َّ

ُ قرائن قولية، وشواهد عمليـة عقلـ)٢( ٌ ح ـٌية، توضــُ

 التي كانت لرسول اهللا ،ٍّالمقصود من ترشيح عيل لوالية السيادة والحاكمية

                                                
ة   يف الحقيق   )١( ُإنه ال يفهم من كالم العرب إال ما ذكر، بل إن تلك األلفاظ لو ترمجت إىل أـي َّ َُ

ِ
ُ

َّلغة حمفوفة بتلك القرائن لم يفهم إال ما تقدم، وخصوصا أن ال ً كالم صادر من حكيم، بل َّ

د  ْسيد الحكامء، وعاقل، بل سيد العقالء، إن لم نرد القول بأهنا نبوة وأمر إلهي لمن ال يرـي َ ْ ٍ

رس "ْذلك أو ال يريد أن يعرتف به أو ال يؤمن به؛ لذا قال الشيخ أبو حامد الغزايل يف كتابه 

ة"العالمني ً معقبا عىل ذلك الواقع الذي مرت به األـم ب خٱ : ((ِّ امء يف ترتـي ف العـل تـل

 لكن أسفرت الحجة وجهها، وأمجع الجامهري عىل متن -إىل قوله–الخالفة وحتصيلها 

ه "الحديث من خطبته يف يوم غدير خم باتفاق الجميع وهو يقول  ه وآـل صـىل اهللا علـي

ٍبخ بخ لك يا أبا الحسن لقد أصبحت ": فقال عمر" ُ موالهٌّ فعيلُ موالهُ كنتْنَم: ""وسلم ٍ

ِّالي وموىل كل مؤمن ومؤمنةمو ب ح" ُ  ُّبُـفهذا تسليم ورىض وحتكيم، ثم بعد هذا غـل

 )  المقالة الرابعة يف ترتيب الخالفة( باب ٢٠ص...)).  عمود الخالفة ُلْمَالرياسة، وح

َفالسوالف مجع السالفة أي األمم الامضـية . الشواهد أو الدالئل الامضية والمتقدمة: أي   )   ٢( ِ ِ
َّ َّ

، المفـردات، الراغـب ) سـلف(لسان العـرب مـادة : ينظر.  الغابرة أو المتقدمةأمام

    )سلف( مادة ٢٤٦األصفهاين ص



 

٧٧

ُّ، كذلك حتتف بالحديث شواهد عملية أخرى، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(

ُ تعين للمنصفني ه،ّلىُوقرائن لفظية ج ِّ َ ٍّدف الحديث، كمبايعة الناس لعيلُ
)١( ،

اين والتحية بذلك، ـديم بعضهم التهـوالسالم عليه بإمرة المسلمني، وتق

ٍ ": َّ المرصحة بأن أبا حفص قال آنذاك،كام يف رواية الخطيب البغدادي َبخ

ٍ لك يا  َبخ ٍبن أيب طالبٱَ َ ٍ أصبحت موالي وموىل كل مسلم،ْ ِّ ُ  إلخ،  فمثل )٢( "ََ

  )٣(ذه البخبخة ـه

                                                
َّكمبايعة الناس لعيل إن ذاك:   يف األصل  )١( ٍّ. 

 ٢٨٤ ص٨ ج   ) ٢(

ٍ والتعظيم إلمر ، والمدح،َّإن هذه الكلمة من الكلامت التي تستعملها العرب عند اإلعجاب    )٣(

ر ) صىل اهللا عليه وآله وسلم(َّ، وإن عظمة األمر الذي أعلنه النبي ٍمعني َهي التي دعت عـم َ

ًبن الخطاب أن خياطب عليا ٱ ال َّذا اللفظ، وقد أكد اللغويون هب) عليه السالم(ََّ ن ٱ"، ـق ـب

ى ذلك" فارس ك : (( يف معـن ال ذـل الن إذا ـق ٌوهو  قولهم عند مدح اليشء، وبخبخ ـف َ

ة فخـر، ": (( بن منظورٱ"، وقال )بخ(جم مقاييس اللغة مادة مع)). ًمكررا له  خ كلـم ْـب َ ُ ٍ َ

ٍوبخبخ الرجل قال بخ بخ، قال  ٍَ َ َ َُ َ ُبن األنباري معنى بخ بخ تعظيم األمر وتفخيمهٱْ ُِ َ َْ َْ خ . َ ْوبخ ـب َْ

د تعظـيم  ال عـن ة تـق ُوبخ بخ بالتنوين وبخ بخ كقولك غاق غاق ونحوه كل ذلك كلـم ُُّ ُ ٍ ٍ ٍْ ٍ ْ َ َ َ َ

ْسان، وعند التعجب من اليشء، وعند المدح والرضا باليشء، وتكرر للمبالغة فيقال بخ ِاإلن َ

ِبخ، فإن فصلت خففت ونونت فقلت بخ، التهذيب وبخ كلمة تقال عند اإلعجاب باليشء  ُ َُ َ ِّ ٍَ ِّ ُ ُْ ِْ

رم، أبو الهيثم بخ بخ كلمة تتكلم  َ ْختفف وتثقل وقال بخ بخ لهذا كرما فوق الك ْ ْ َْ َ َ ََ ْ َ ََ ً د َ هبـا عـن

ال )بخخ(لسان العرب مادة )). تفضيلك اليشء  م ": (( الزبيدي"، وـق د أي عظ َبخ كـق ُـ ََ ْ ْ

َاألمر وفخم، ويقال ُُ َ نني، وبخ بخ منونني مكسورين خمففني، وبخ بخ منونني : َ َّ ّبخ بخ مسك َّ َ ٍَّ ٍّ ْ َّْ َ َ ٍ ٍ ُ

د الرضـا واإلعجـاب با ِمكسورين مشددين، كل ذلك كلمة تقال عـن ِ ِّ ُُ ٌَّ ُّ شيء أو الفخـر َ ِـل ْ َ َ ِ َّ

َوالمدح، وقال أبو حيان يف شرح التسهيل َِ َّ َ ْ َ خ: قالوا يف الحذف: ْ ْبخ بخ بالكرس، وبخ ـب َْ َ ٍ ٍ= 



 

٧٨

ٍ من مثل أيب حفص يف أيب الحسن يف مثل ذلك الموقف ألمر )١(ال تصدر 

ِتافه، ومعنى مبتذل، كصريورة نارص المؤمنني ٍ ٍِ حو ذلك من والية الحب  أو ن،ً

ْ ومعافا من مثل عمر يف مثل تلك الـساعة أن )٢(ً يكون تافها والمودة، فلم ً

ٍّيبخبخ لعيل  ْلمجرد أنه صار نارصه ؟ بل الجدير بعيل أن يقول لعمرَ ٍبخ بخ : ٍّ ٍ

ًلك يا عمر فقد رصت نارصا لك، بخالف ما لو أفاد الموىل معنى الحاكمية ُ، 

ِّ وموىل كل،ووالية غري عمر أو عمر نفسه، بأنه صار مواله  .   ٍ مؤمنُ

َّ قرينة رصحية تشهد بأن،ِيف مقالة عمر) َأصبحت(َّ إن كلمة -٥ ٌ  الوالية هنا ٌ

صىل اهللا [ يف ذلك اليوم، ومنشأ حدوثه مقالة النبي ٌثَدَْحتْسُ م،عنوان جديد

                                                                                                           
ستعظام الشيء ٱٌبالتسكني، وهي كلمة تقال عند =

ِ
ْ ، ويف )بخـخ(تاج العروس مـادة     )). ّ

دح،ليشءكلمة تقال عند الرضا واإلعجاب با" بخ: (( "قالوا" المعجم الوسيط"  ،  أو الـم

 )بخ(مادة )).  بخ بخ و بخ بخ :ًتقول مكررا و، بخ بخ: تقول،أو الفخر

ي هنـَّلفبعد االطالع عىل هذه الكلامت ألعالم اللغويني   َـأَمعنى هذه الكلمة المهمة الـت

َّهل يعقل أن تفسر كلمة ف ،)عليه السالم(هبا عمر بن الخطاب اإلمام عيل  َ ْ َُ ُ ْ ري " الموىل"ُ لـغ

د !! ؟) صىل اهللا عليه وآله وسلم(مر العظيم الذي أراده النبي األ ولكـن الحـسد والحـق

د ، هو أساس تلك التأويالت،ِّواالتباع بغري دليل ن زـي ت ـب ل، وهللا در الكمـي  واألقاوـي

 : لوقيإذ ) م٧٤٤/ه١٢٦ت (األسدي 

َح دْوَّ الدُويوم      ُح غدير خْوِ ِ  ٍّم  ِ

َال تبايعـَّولكن الرج        وها  ـَ
 

ِ   أبان له الوالية لو أطيعا  ُ َ َ 

َ   فلم أر مثلها خطرا مبيعا  ًَ َ 
 

 

  .ال يصدر) ب( يف نسخة    )١(

 . ًتافها وهو الصحيح وقد أثبتناه) ب(ولكن يف نسخة . ًتأفها:   يف األصل  )٢(



 

٧٩

، وهذا العنوان الجديد ليس سوى )عليه السالم(يف عيل ] عليه وآله وسلم

 والسلطة المكتسبة من حديث الغـدير، وليـست بـالقطع ،والية السيادة

َّ؛ ألن هاتني كانت )١(ة النرصة  كال، وال والي،واليقني والية الحب والمودة

، وقد )عليه السالم( وراسخة بني المؤمنني وبني عيل ،منذ بدء اإلسالم ثابتة

 ونـرصة ،)٣( ، ووالية الحب والرمحة بينهم)٢(خوة المؤمنني إنزل القرآن ب

َ مذ شرع )٤(بعضهم لبعض  ِّ عليه الـصالة ( بعث النبي )٦( ومنذ ، اإلسالم)٥(ُ

َأصبحت موالي وموىل (: ٍّ يفهم من قول عمر لعيل آنذاك، فالذي)والسالم َ

                                                
ري    )١( ُّ وخصوصا بعدم التعرف عىل كلامت اللغويني يف لفظة هتنئة عمر بقوله ألـم ؤمنني ً الـم

ٍبخ بخ): (عليه السالم(  .  كام تقدم) ٍ

م : قوله تعاىلإىل آيات متعددة منها إشارة      )٢( ُ ين أخـويك ْ﴿إنما المؤمنُون إخوة فأصلحوا ـب ُ َْ َ َ ْ َ ُ ْ ََ َْ ِ َ َ ٌَ ْ َِّ ِِ ْ

م ترحمون﴾ سورة الحجراتٱَو ُ َتقوا الله لعلك ُُ ْ َْ َ َُ ََّّ َ    ١٠اآلية : َّ

ى : عددة منها قوله تعاىلإشارة إىل آيات مت    )٣(    ه أشـداء عـل َ﴿محمد رسول الله والذين مـع َّ َّ َُ َّ ٌُ َ ُ َ َّ ُ
ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ 

فار رحماء بينَهم﴾ سورة الفتح ُ ْالك ُ َ ُُ ْ َ َ ِ َّ  ٢٩اآلية : ْ

 .ووالية الحب والرمحة والنرصة بعضهم لبعض) ب( يف نسخة    )٤(

ِوالمؤمنُون والمؤم﴿: إشارة لقوله تعاىل         ِ
ْ ُْ ُْ َْ المعروف ََ أمرون ـب ض ـي ِنَات بعضهم أولياء بـع ِ

ُ َ ُ ُ ُ ْْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َْ ِ َْ ٍ َ ُ ُ

ك  وله أولـئ ه ورس ون الـل اة ويطيع ر ويقيمون الصالة ويؤتون الزـك َ َوينْهون عن المنْك َِ ِ َِ َ َّ ُْ ُ َ َ ُـ ُ َ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُـَ َ ُ َُ َ َ َ ََ َّ ُ ْ َ َِ ِ

ٌسيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ُ ُ ْ َ
ِ

َ َ ُ ُ َ ٌَ َِ َّ ََّّ  .، وغريها من اآليات المباركة٧١اآلية : التوبة﴾ سورة ِ

 .  لرشع: يف األصل    )٥(

 ). مذ) (ب(يف نسخة     )٦(
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ٍكل مسلم ِّ ْ جيب أن ينفـى هـاتني بـني ، أو النرصة،َّ أنه قصد المحبة،)١( )ُ

 الرجلني من قبل، وهل هذا إال إنكار البدهييات ؟ 

 ، إال والية جديـدة الحـدوث، والموىل،ًإذن فال ولن يصح معنى للويل

 والـسلطة ،، وهي والية الـسيادةٍّة لعيلبحت يف تلك الساعة مكتسبأص

  )٢(  .ِّلنبيالمختصة با

 بالغـة  )٣( لو أبدلنا كلمة الويل والموىل يف كالم أيب حفص الختلفت -٦

َكالمه، فلو بدلنا بخ بخ لك يا عيل أصبحت نارصي، أو حمبويب، أو عبدي،  ٍ ٍ َّ َ

ِّ نارص كـل ، وأصبحت)٤(، أو سائر المعاين ]هكذا [بن عمي، أو معتفىٱأو  ُ

                                                
ٍّفالذي يفهم من قول لعيل آنذاك:   يف األصل  )١(

سالم: (ٍ ذي ) أصبحت عليه الصالة واـل فاـل

سختني ٱ وهي ، فيه زيادة ...ِّيفهم من قول عمر لعيل آنذاك  ال الـن ِشتباه من الناسخ يف ـك

 . يحه كام يف المتن حيث يستقيم المعنىوتم تصح

اظ الحـديث  )٢( اقش ألـف ات ،  وهذا الدليل من أهم األدلة العقلية الرصينة التي تـن  وجمرـي

ْالواقعة، وال يمكن لإلنسان المنصف المتحرر من التعصب أن يقول غري ذلك، وهي دعوة  ُّ ِ ِ ِ
ُ

ائق ؛بدقة والقرائن ،للتأمل يف األلفاظ" قدس رسه"رصحية من السيد   للوصول إىل الحـق

 . عندما يعرتهيا الشك

 . الختلف:   يف األصل  )٣(

ويني، قال   )٤( ات اللـغ ى الويل يف كلـم ارسٱ"  ويف هذا إشـارة لام ورد يف معـن ن ـف ": ـب

ْالموىل(( َالمعتق، والمعتق، والصاحب، والحليف، و: َ ْ ُْ ُ
ل بن العم، والنارص، والجار،ٱِ ُّ ك ُـ

 ) ويل(مادة )). وهو القربهؤالء من الويل 
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ِبن عم كل مسلم، أو سائر المعاين ٱٍمسلم، أو  ٍ ِّ ُ ِّ  لم يكن لـه وزن هـذه ،)١(َ

 وأصـول ، عن حدود البالغةَلم يقم له وزن، أو شأن، وحاد] و[المعاين، 

ِّ عن كل ما سبق،البيان  لفظة الموىل يف )٢( وما سيلحق، بخالف ما لو أبدلنا ،ُ

َّ بلفظة دلت عىل اإلمر،كالمهام َ
 ألصـبح الكـالم ؛ والسلطان، والسيادة،ةٍ

 . منهام معتدل الموازين

َّ صرح مجع من أئمة النحاة وأساتذة العربية أن صيغة الموىل تأيت بمعنى -٧ ٌ َ ََّ

ِّ﴿ثم ردوا إلى الله موالهم الحـق﴾: كام يف آية، )٣(األوىل  َ ُ ْ ُّْ َّ َُ َ ُ ََّ ِ ِ  أي األوىل ،)٤( ُ

ُ﴿مأواكم ال: بكم منكم ، وآية َُ َ ْنار هي موالكم﴾ْ َ َ ُُ ََّ ْ
، )٦( أي النار أحرى بكم ،)٥( ِ

ٌّمن كنت مواله فهذا عيل  ":)صىل اهللا عليه وآله وسلم( يكون قول النبي إذن ُ ُْ َ

ْمن ك":  بمثابة قوله،"مواله ٌّنت أوىل به من نفسه فعيل َ
ِ

ْ َ ، "ْوىل به من نفـسهأُ

                                                
ه )١( ن قوـل ْ  إن كل هذه المعاين وغريها ال يمكن أن تستقيم يف ما أراده عمر بن الخطاب ـم َُّّ ُ :

ٍأصبحت موالي وموىل كل مؤمن أو مسلم( ٍ ِّ ُ َ ً ولم يكن يقصد أيا من تلك المعاين سوى ،)َ

 ).  صىل اهللا عليه وآله وسلم(والية السلطة من بعد النبي 

َّبدلنا): ب(يف نسخة     )٢( َ.  

 ).ويل( مادة ٣٥٥ ص٢أساس البالغة، أبو القاسم جار اهللا الزخمرشي ج: ينظر    )٣(

  ٦٢اآلية : سورة األنعام    )٤(

 ). موالكم النار: ( ، يف األصل١٥اآلية : سورة الحديد    )٥(

 ٩ القـرآن   ج، جممع البيـان يف تفـسري٦٤ ص٤تفسري الكشاف، الزخمرشي  ج :ينظر    )٦(

  ٢٢١ ص٨ ، تفسري البحر المحيط،  أبو حيان األندليس، ج٣٩٢ص
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ة يف المطلـوب ً بصيغة لفظه نصا عىل اإلمامة، وحقيقـ)١(ويعود الحديث 

عتمدنا عىل داللة القرائن ٱ و،منها، غري إننا تنازلنا عن هذه الدعوى النحوية

ٍ وشاهد حال،ٍ وعمل،ٍ من عقل،المحفوفة باللفظ صىل (ٍ ومقال، مثل قوله ،ِ

ْألست أوىل با"): اهللا عليه وآله وسلم َ َُ ْ ِلمؤمنني مـن أنفـسهم وأزواجـي َ ْ
ِ

َ

ُمهاتهمُأ ُفمن كنت مواله فعيل مـواله: "بىل، قال: ، قالوا"ُ ُ ٌّْ ُ َ إلخ،  فتقـديم " َ

ْألست أوىل" َ َُ ْ اه مـن لفظـة المـوىل ـنل ظاهر عىل إرادة معـ إلخ دلي"َ

 )٢(.الملتحقة به

تفقت عـىل إلحـاق ٱأهنا ) رض(بن حنبل ٱ سمعتم عن روايات مسند -٨

َألست أ"): صىل اهللا عليه وآله وسلم( بقوله "ُوأزواجه أمهاهتم": مجلة َُ ْ ْوىل َ

ُبالمؤمنني من أنفسهم وأموالهم، وأزواجه أمهاتهم َُ ُ َُ ُ ِْ ِ". )٣(  

ًيف حديث الغدير قرانا و) صىل اهللا عليه وآله وسلم( عقد النبي -٩ ًزدواجا ٱِ

صىل اهللا عليـه (وبني اإليامن سواء يف قوله ) عليه السالم(بني والية عيل 

َألست أوىل بـالمؤمنني"): وآله وسلم ْ َ َُ ْ ُّألـست ويل ": أو قولـهإلـخ، " َ ُ ْ َ َ

                                                
  .لحديث:  يف األصل   )١(

ة ) صىل اهللا عليه وآله وسـلم(تبعها النبي ٱً وهذا أيضا من أهم األدلة العلمية التي    )٢( يف إقاـم

للوصـول إىل  ؛ هبـاقرارته من خالل بيان المقدمة واإلالحجة والربهان عىل ما يريد إثبا

ل ؛)صىل اهللا عليه وآله وسلم(ٍّ غيبي منه ٍأمرُّهذا فإنه يدل عىل ً، فضال عن النتيجة ِّ لسد ك ُـ ِّ َ

ْذريعة يريد أن يتذرع هبا من  َ َّ ْ  .    يف تفسريه الحديث ورصفه عن مقصودهتبع هواهٱٍ

ًلم يظهر مراد السيد الشهرستاين من عد هذه الفقرة دليال لالستشها    )٣( ِّ  .  د به عىل لفظ الموىلَ
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ُاللهم وال من وااله": ، أو قوله"المؤمنني ْ َ َّ
ِ  إلخ، وكذا المفهوم من مقالة أيب " ُ

ِّأصبحت موالي وموىل كل مسلم أو موىل كل (: ٍحفص أليب الحسن آنئذ ُِّ ُ ٍَ َ

ٍمؤمن ومؤمنة إلخ ِعبائر الالظاهر من  ، ف)١( )ٍ ٍّمالزمة اإليامن مع والية عيلِ
ِ)٢( ،

ْ لزم أن ال حيبه غري ، ههنا الحب والمودة)٣(  ٍّلو كان المراد من والية عيلف

ًام نرى عليا حمبوبا عند مجاهريالمؤمن، بين  ، من نصارى،ُ من أمم األرضً

  كام أرشنا إىل عبائرهم الودية يف كتابنـا ،)٤( ووثنيني غري مؤمنني ،وهيود

ية أمري المؤمنني عيل يف شخص" ويف أوائل كتابنا ،"حب النصارى حيدرة"

                                                
ٍأصبحت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة إلخ( ) ب(  يف نسخة   )١( ٍ ِّ ُ َ َ.( 

 .فالظاهر من عبائر ومالزمة اإليامن مع والية عيل: يف األصل   )٢(

  ..فلو كان المراد من والية عيل: قوله) ب( سقط من نسخة   )٣(

ا ًالكلامت يف وصفه كثرية جدا ال يمكن لم    )٤( ره ْجلدات أن جتمعها، ومن غرر ذلك ـم ذـك

ك فإنه" ام عيل صوت العدالة اإلنسانيةاإلم"يف كتابه " جورج جرداق" ض تـل  يذكر بـع

" كارليل" ومنها للفيلسوف اإلنكليزي ،)عليه السالم(الكلامت لألوربيني يف اإلمام عيل 

َّأما عيل فال يسعنا إال أن نحب(: (قوله ْ نفسِ القدرُى رشيفًفت، فإنه ُهَقَّ ونتعشُهٌّ ايل اـل ، ِ، ـع

ٍة َّ برـقٌ ممزوجـةٌ، ولكنها شـجاعةٍ من ليثَ، وكان أشجعً ومحاسةً رمحةُ وجدانهُيفيض

ٌّوعيل هو ذلك ": ((ّكارا ديفو" ، وقول المسترشق  ٢٣٥ ص٥ج)) ٍ وحنانٍ، ورأفةٍولطف

ُ الموجعُالبطل ُتألم المَ  القرار، التي ِ العميقةِ الروح، ذوُ الشهيدُ، واإلمامُّ الصويفُوالفارس، ِّ

ِيكمن يف مطاوهيا سر العذاب ُّ
   ً فضال عن كلامت أخرى٢٣٨ ص٥ج). )ِّ اإللهيِ
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، فيعود المفهوم السابق خالف الحقيقة والواقع، لكنام يتم )١( "عليه السالم"

 وأيب ،)صىل اهللا عليه وآله وسلم(الكالم ويصح المفهوم من كلامت النبي 

 ، إذا محلنا الويل والموىل يف هذه المأثورات عىل والية الـسيادة،حفص

  )٢( . واإلمرة،والسلطان

                                                
م     )١( ة ـل  أوراق خمطوطة يف خزانة خمطوطات السيد الشهرستاين يف مكتبة الجوادين العاـم

 .ِينته من تأليفها

دون سواه، وكذلك ) هللا عليه وآله وسلمصىل ا(  وهذا هو المعنى الحقيقي الذي أراده النبي   )٢(

م  ذا ـل ًهو الذي فهمه عمر بن الخطاب من كالمه ألنه كان مهتام جدا بمثل هذه األمور، ـل ً

ْجيد بدا سوى أن يقابل ذلك المعنى بالمعنى نفسه يف هتنأته، وكذلك قام الشاعر حـسان  ً ُ

س) م٦٧٤/ه٥٤ت(بن ثابت  ة دون ِّليوثق هذه الواقعة هبذا المعنى من اـل يادة والحاكمـي

 : غريه إذ يقول

ــيهم ــدير نب ــوم الغ ـــم ي ُ       ينادهي ُّ َ ُِ 

ُوقال فمـن مـوالكم وولـيكم؟ ُّ َُ ْ َ 

ــا ــت ولين ــا وأن ُّإلهـــك موالن َ َ 

َّقـم يـا عـيل فـإننى: َفقـال له ُّ ْ ُ 

ُفمن كنـت مـواله فهـذا وليـه ُ ُّْ َُ ْ ُ 

ــه ــم وال ولي ــا الله ــاك دع ُهن َّ َّ
ِ ُ َ 

 

 

ــول  ــمع بالرس ــم وأس ِبخ
ْ

ِ
ْ ــاٍَّ  ُ منادي

ــدو  ــم يب ــالوا ول ــافق ــاك التعادي  َ هن

َولن جتـدن منـا لـك اليـوم عاصـيا  َ َّ 

ًرضــيتك مــن بعــدى إمامــا وهاديــا  َ ُ 

ــا  ــدق موالي ــصار ص ــه أن ــوا ل ُفكون َ
ٍ ْ

ِ 

ــا ــا معادي ــادى علي ــذي ع ــن لل ُوك ً َ ْ ُ 
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ُاللهم وال من وااله، "): صىل اهللا عليه وآله وسلم( يف مقالة النبي َّ إن-١٠ ْ َ َّ
ِ ُ

ُوعاد من عاداه، و ْ َ
ُنرص من نرصه، وٱِ َْ ُخذل من خذلهٱَْ َْ َ ًة لفظيةني قر"ْ ً أو شاهدا ،ً

ًجليا ٌ عىل أن المراد من الوالية هنا سيادة ممزوجة بمودة، وإمارة مقرونـة ،ّ ٌَّ ٌ
ٍ ٍ

ْبـالخري لمـن أحبـه ) صىل اهللا عليه وآله وسلم (ٍبمحبة، حيث دعا النبي َ

ُونرصه، ودعا بالرش عىل من عاداه وخذله، فلو كانت والية هذا المـوىل  ْ َ ِّ

ُنرص من نرصه، وٱو": السيادة لام قال] عن[حمبة جتردت  َْ ُخذل من خذلهٱَْ َْ َ ْ" ،

َّفإن ذلك من لوازم اإلمرة والسياسة، والسؤدد والرياسـة، كـام إهنـا أي 

ٍ لو كانت والية سلطات جتردت عن المحبة،لواليةا ِاللهم وال ":  لام قال،ُ
َّ ُ

ُمن وااله، وعاد من عاداه ْ ُ َْ َ
 ، والمتابعـة،إذ هذه من لـوازم المـشايعة )١(. "ِ

 يف كالم ،ي، وهذه الملحوظة القيمة من مزايا البالغة العلياِّ والترب،والتويل

 ، والموىل، ورس التعبري بالويل،)مصىل اهللا عليه وآله وسل(الرسول الحكيم 

                                                
ً إن من يتأمل جيدا يف حديث النبي     )١( ََّّ َّإن النبي أراد : قوليمكنه ال) صىل اهللا عليه وآله وسلم(َْ

ع ) عليه السالم(من المسلمني مواالة اإلمام عيل  ًمن بعده مطلقا سواء مع حمبتهم له أم ـم

ُمتثلوا لنبوته ومنهم من كان يظهر ٱعدمها، فإنام عليهم االمتثال ألمر اهللا تعاىل بواليته، كام  ْ َ

َّالحب ويبطن البغض، بل إن صيغة دعائه  ُ َّ ىل وجـود ) ه وسلمصىل اهللا عليه وآل(ُ ِّتؤكد ـع

ُمعارضة له غري ظاهرة لآلخرين من المسلمني، وهو هبذا الدعاء يرغب المحبني له بالنرص  ُِّ َ

ُوالتأييد من اهللا إن تولونه ونرصوه، ويحذر غري المحبني والمعادين من الخيبة والخـذالن  ِّ َْ ُ

  . ْإن عادوه وخذلوه
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 مما لم يـشرتط ، والسيادة، والرياسة،واألوىل، دون التعبري بألفاظ اإلمارة

 فاغتنم .  والوالء،فيها الحب

ْوأسأل اهللا تعاىل بحق خاتم األنبياء أن خيتم يل ولكم بالحسنى وأنا 

 )١( .أحقر عباده هبة الدين الحسيني

                                                
ه "الويل"َّلغديرية الرشيفة يف إثبات أن لفظ  هبذه الكلامت تنتهي هذه الرسالة ا   )١( ُ ال يراد مـن

د ، دون سواه من المعاين األخرى، والحاكمية،إال معنى السلطة ْ أسأله تعاىل أن نكـون ـق

ِّوفقنا يف إحي تهمـُ ا والـي ارك، ويرزقـن وي المـب رتاث العـل  ِّاء هذا األثر الرشيف من اـل

ه، وشفاعـت، المحتاج لعفوهر العبادـوشفاعتهم إنه سميع جميب، وأنا أحق  ،همـ وكرـم

ارك،، كتبه بيده الفانية يف يوم الجمعة"عامد الكاظمي "،وواليتهم  ، عيد األضـحى المـب

ني للهجــ لع،رامـارش من ذي الحجة الحـالع ة وثالـث ة وثالـث ف وأربعمـئ رة ـام أـل

سالم(ن ـامني الكاظميـوار اإلمـ بج،وية المباركةـالنب يهام اـل  ةـ وحتـت قـب،)عـل

شهرستاين ـة الدين الحـسيـد السيد هبـ إذ ضمت جس"مكتبة الجوادين العامة" ني اـل

ً فلله أوال وآخرا،)قدس رسه( ً . 

 



 

٨٧

 ثبت المصادر والمراجع

 .آن الكريمالقر

 المخطوطات* 

شهرستاين،اإلجازة السادسة،  -١ دين اـل ة اـل ة ـالكاظمـ (السيد هـب ية، مكتـب

 ). الجوادين العامة

شهرستاين، ـات، السيـالحائري -٢ دين اـل ة اـل ة ـية، مكتـبـالكاظمـ(د هـب

 ).الجوادين العامة

شهرستاين، صدف الآلىلء يف نسب آل أيب المعايل، -٣ دين اـل ة اـل  السيد هـب

 ).الكاظمية، مكتبة الجوادين العامة(

    ).الكاظمية، مكتبة الجوادين العامة ( مهامت، السيد هبة الدين الشهرستاين،-٤

سيد جـواد  -٥ دين الحـسيني، اـل نسب العالمة الحجة المرحوم السيد هبة اـل

 ).الكاظمية، مكتبة الجوادين العامة(الشهرستاين، 

 

 المطبوعات * 

ايت، "أعالم وتيارات"مي د اإلسالـاق التجديـآف -١ راهيم الـع ، الدكتور إـب

 ).م٢٠٠٣، ١دار الهادي، بريوت، ط(

اقوت "معجم األدباء"إرشاد األريب إىل معرفة األديب  -٢ دين ـي ، شهاب اـل

اس، ـان عـبـور إحـسـالدكت: ، حتقيق)م١٢٢٩/ه٦٢٦ت(وي ـالحم

 ).م١٩٩٣، ١دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط(



 

٨٨

ن  اإلرشاد يف معرفة حجج   -٣ اهللا عىل العباد، أبو عبد اهللا حممد بن حممد ـب

ت : ، حتقيق)م١٠٢٢/ ه٤١٣ت(النعامن الشيخ المفيد  مؤسـسة آل البـي

ق الـت) هم السالمـعلي( ، ٢روت، طـد، بـيـدار المفـي(راث، ـلتحقـي

 ).م١٩٩٣ه ١٤١٤

ن عمـر الزخمـرشي  -٤    أساس البالغة،  أبو القاسم جـار اهللا حممـود ـب

سود، : ق، حتقي)م١١٤٣/ه٥٣٨ت( ون اـل ب (حممد باسل عـي دار الكـت

 ). م١٩٩٨ه ١٤١٩، ١العلمية، بريوت، ط

سابوري   -٥ أسباب نزول اآليات، أبو الحسن عيل بن أمحـد الواحـدي النـي

 ).ط.م، د١٩٦٨مؤسسة الحلبي ورشكاه، مرص، (، )١٠٧٥/ه٤٦٨ت(

ي   -٦ رب القرطـب االستيعاب يف معرفة األصحاب،  أبو عمر يوسف بن عبد اـل

ريوت، ط(عادل مرشد، : ، تصحيح)م١٠٧١/ه٤٦٣ت( ، ١دار األعالم، ـب

 ). م٢٠٠٢ه١٤٢٣

أسد الغابة يف معرفة الصحابة، عز الدين أبو الحسن عيل بن أيب المكـارم   -٧

ريٱ(المعروف ـب ق)م١٢٣٣/ه٦٣٠ت) (بن األـث شيخ عـيل : ، حتقـي اـل

ة، (ود، ـوض والشيخ عادل أمحد عبد الموجــمع اب العلمـي دار الكـت

 ).ت.، دط.بريوت، د

سقالين  -٨ ن حجـر الـع ن عـيل ـب  اإلصابة يف متييز الصحابة، أمحـد ـب

شيخ عـيل : ، حتقيق)م١٤٤٨/ه٨٥٢ت( عادل أمحد عبد الموجـود واـل

 ).ه١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط(حممد معوض، 



 

٨٩

ــيم  -٩ ــي الحك ــسيد حممــد تق ــارن، ال ــة للفقــه المق  األصــول العام

 ).٢٠٠٥، ١بيك فدك، قم، ط(، )م٢٠٠١/ه١٤٢٢ت(

، أصــول )م١٩٦٣/ه١٣٨٣ت(  أصول الفقه، الشيخ حممد رضا المظفر  -١٠

 ). م١٩٦٦، ٢مط  دار النعامن، بريوت، ط(الفقه 

ريوت، ـمط دار الـع(ن الزركيل، ـر الديـاألعالم، خي  -١١ ني، ـب لم للمالـي

 ).م٢٠٠١، ١٥ط

ــشقي  -١٢ ــري الدم ــن كث ــامعيل ب ــداء إس ــو الف ــة، أب ــة والنهاي   البداي

ريب، (عيل شريي، : قيق، حت)م١٣٧٢/ه٧٧٤ت( رتاث الـع اء اـل دار إحـي

 ).م١٩٨٨، ١بريوت، ط

ذهبي  -١٣ ن عـثامن اـل ن أمحـد ـب   تأريخ اإلسالم، شمس الدين حممـد ـب

سـر عبـور عمـالدكت: ، حتقيق)م١٣٤٧/ه٧٤٨ت( دمري، ـد اـل الم ـت

 ).م١٩٨٧، ١دار الكتاب العريب، بريوت، ط(

صطفى : حتقيق، )م١٠٧١/ه٤٦٣ت( تأريخ بغداد، الخطيب البغدادي  -١٤ ـم

 ).م١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بريوت، ١ط(عبد القادر عطا، 

عيل شريي، : ، حتقيق)م١١٧٥/ه٥٧١ت(بن عساكر ٱ تأريخ مدينة دمشق،  -١٥

 ).ط.هـ، د١٤١٥دار الفكر، بريوت، (

وب  -١٦ ت، ـرشيـع(، )م٩٠٥/ه٢٩٢ت( تأريخ اليعقويب، أمحد بن أيب يعـق

 ).ه١٤٢٥، ١قم، ط



 

٩٠

ر القاموس، حمب الدين أبو الفيض حممد مرتىض   تاج العروس من جواه -١٧

ري، ـي شـيـعـل: ، حتقيق)م١٨٣٩/ه١٢٠٥ت(دي ـني الزبيـالحسي

 ).ط.م، د١٩٩٤دار الفكر، بريوت، (

ذهبي  -١٨ ن عـثامن اـل ن أمحـد ـب  تذكرة الحفاظ، شمس الدين حممـد ـب

 ).ت.ط، د.دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د(، )م١٣٤٧/ه٧٤٨ت(

يس  تفسري البحـر الم -١٩ ن يوسـف األندـل ان حممـد ـب و حـي حـيط، أـب

وض، : ، حتقيق)م١٣٤٤/ه٧٤٥ت( الشيخ عادل أمحد والشيخ عـيل مـع

 ).م١٩٩٣ه١٤١٣، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط(

راهيم  تفسري الثعلبي،  -٢٠ ن إـب ن حممـد ـب ي أبو إسـحاق أمحـد ـب الثعلـب

ن عاشـور، : ، حتقيق)م١٠٣٦/ه٤٢٧ت( اء (اإلمام أبو حممد ـب دار إحـي

 ).م٢٠٠٢، ١اث العريب، بريوت، طالرت

ل يف وجـوه (تفسري الكشاف   -٢١ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاوـي

، أبــو القاســم جــار اهللا حممــود بــن عمــر الزخمــرشي ) التأويــل

مصطفى البايب الحلبي وأوالده، مرص، ط األخرية، (، )م١١٤٣/ه٥٣٨ت(

 ).م١٩٦٦ه ١٣٨٥

دار الفكـر، (، )م١٤٤٨/ه٨٥٢ت(بن حجر الهيتمـي ٱ هتذيب التهذيب،   -٢٢

 ).م١٩٨٤، ١بريوت، ط

رمحن يوسـف المـزي  -٢٣ د اـل ، ) م١٣٤١/ه٧٤٢ت(  هتذيب الكامل، عـب

ريوت، (روف، ـواد معـار عـور بشـالدكت: حتقيق مؤسسة الرسـالة، ـب

 ).م١٩٨٠، ١ط



 

٩١

، )١٠ت ق( خالصة هتذيب هتذيب الكامل، الخزرجي األنصاري اليمني   -٢٤

ب، ـة، حـلـائر اإلسالمـيـدار البش(ة، دـاح أبو غـد الفتـعب: حتقيق

 ). ه١٤١١، ٤ط

راين " أغـابزرك"الذريعة إىل تصانيف الشيعة، الشيخ حممد حمسن   -٢٥ الطـه

زوي، : ، تح)م١٩٦٩/ه١٣٨٩ت( ط اآلداب، النجـف، (عيل نقي مـن ـم

 ). ط.م، د١٩٦٨

، )م١٠٦٨/ه٤٦٠ت(  رجال الطويس، الشيخ الطويس حممد بن الحـسن  -٢٦

 ).ه١٤١٥، ١مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، ط (جواد القيومي،: حتقيق

د المـنعم الحمـريي   -٢٧ ن عـب ِ الروض المعطار يف خرب األقطار، حممد ـب

اس، ـإحس: ، حتقيق)م١٤٩٥/ه٩٠٠ت( ريوت، (ان عـب رساج، ـب دار اـل

 ).م١٩٨٠، ٢ط

زايل  -٢٨  رس العالمني وكشف ما يف الدارين، أبو حامد حممد بن حممـد الـغ

 ).م١٩٦٥  ه١٣٨٥، ٢النعامن، النجف، ط(، )م١١١١/ ه٥٠٥ت(

ي ٱسنن   -٢٩ د القزويـن ق)م٨٨٦/ه٢٧٣ت (بن ماجة، حممد بن يزـي : ، حتقـي

 ).ت.ط، د.دار الفكر، بريوت، د(حممد فؤاد عبد الباقي، 

ذي ذي، أبو عيسى حممد بن عـيس سنن الرتم -٣٠ ، )م٨٩٢/ه٢٧٩ت( الرتـم

 ).م١٩٨٣، ٢وت، طدار الفكر، بري(عبد الرمحن حممد عثامن، : حتقيق

ذهبي  -٣١ ن عـثامن اـل ن أمحـد ـب  سري أعالم النبالء، شمس الدين حممد ـب

ق، : ، حتقيق)م١٣٤٧/ه٧٤٨ت( ، مؤسـسة الرسـالة، ٩ط(إبراهيم الزيـب

 ).م١٩٩٣بريوت، 



 

٩٢

ك  -٣٢ د المـل ن هـشام ٱ السرية النبوية، أبو حممد عـب ، )م٨٣٣/ه٢١٨ت(ـب

ة حممـد عـ(حممد حميي الدين عبد الحميد، : حتقيق يل صـبيح مكتـب

 ).ط.، دم ١٩٦٣وأوالده، مرص، 

ـروف  -٣٣ ن أمحـد المـع د اهللا ـب ل، عبـي ضـي   شواهد التنزيل لقواعد التـف

ق)ه٥ت ق" (الحـاكم الحـسكاين"ـب اقر : ، حتقـي شيخ حممـد ـب اـل

مؤسسة الطبع والنرش لوزارة الثقافة واإلرشـاد اإلسـالمي، (المحمودي، 

 ). م١٩٩٠، ١طهران، ط

ع الزهـري حممد بن الطبقات الكربى،  -٣٤ ، )م٨٤٤/ه٢٣٠ت( سعد بن منـي

 ).م١٩٦٨، ١دار صادر، بريوت، ط(إحسان عباس، : حتقيق

اة، ( اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية، جورج جرداق،  -٣٥ ة الحـي دار مكتـب

 ).ط.م، د١٩٧٠بريوت، 

ن : حتقيق، )م٨٥٥/ه٢٤١ت(أمحد بن حنبل :  العلل -٣٦ الدكتور ويص اهللا ـب

 ).ه١٤٠٨، ١، بريوت، طميالمكتب اإلسال(حممود عباس، 

د الحـسني األمينــي  -٣٧ سنة واألدب، الــشيخ عـب اب واـل دير يف الكـت الـغ

دير للدراسـات اإلسـالمية، : ، حتقيق)م١٩٧٠/ه١٣٩٠ت( ز الـغ مرـك

 ).م٢٠٠٦، ٤مؤسسة دائرة معارف الفقه اإلسالمي، قم، ط(

عـامد الكـاظمي،  مؤلفات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاين،  فهرس -٣٨

 ).  م٢٠١٠، ١ الجوادين العامة، الكاظمية، طمكتبة(

ي، قواعد الحديث،  -٣٩ دار األضـواء، ( السيد حميي الدين الموسوي الغريـف

 ).م١٩٨٦ه ١٤٠٦، ٢بريوت، ط



 

٩٣

ي  -٤٠ ق)م٩٤١/ه٣٢٩( الكايف، أبو جعفر حممد بن يعقوب الكليـن : ، حتقـي

 ).ش١٣٦٣، ٥حيدري، طهران، ط(عيل أكرب الغفاري، 

ن مكـرم  لسان العرب، أبو الفض -٤١ ن منظـور، ٱَّل مجال الدين حممـد ـب ـب

 ).ه١٣٠١، ١مط المريية ببوالق، مرص، ط(، )م١٣١١/ه٧١١ت(

مؤسسة األعلمي، (، )م١٤٤٨/ه٨٥٢ت(بن حجر الهيتمي ٱ لسان الميزان،  -٤٢

 ).م١٩٧١، ٢بريوت، ط

م، (النجفية، الدكتور عالء حسني الرهيمي،  جملة العلم  -٤٣ مط االعـتامد، ـق

 ).م٢٠٠٧ه١٤٢٨،  ١ط

ن الحـسن الطـربيس،  -٤٤ ضل ـب  جممع البيان يف تفسري القرآن، أبو عيل الـف

هـلجن: ، حتقيق)م١١٥٣/ه٥٤٨ت( دم ـل ني، ـق : َّة من العلامء والمحقـق

ريوت، ط(اميل، ـن األمني الـعـالسيد حمس ، ١مؤسـسة األعلمـي، ـب

 ).م١٩٩٥ه ١٤١٥

ق)م٩٦٥/ه٣٥٤ت(بن حبان ٱ مشاهري علامء األمصار،  -٤٥ رزوق : ، حتقـي ـم

 ).ه١٤١١، ١دار الوفاء، بريوت، ط(براهيم، عيل إ

شافعي  -٤٦ ن طلحـة اـل  مطالب السؤول يف مناقب آل الرسـول، حممـد ـب

رى، (ماجد بن أمحد العطية، : ، حتقيق)م١٢٥٥/ه٦٥٣ت( مؤسسة أم الـق

 )ه١٤٢٠، ١بريوت، ط

سابوري  -٤٧ ،  )م١٠١٤/ه٤٠٥ت( المستدرك عىل الصحيحني، الحـاكم النـي

ريوت، ( المرعـشيل،  نـف عبد الرمحـيوس: قـحتقي ة، ـب دار المعرـف

 ).ت.ط، د.د



 

٩٤

ي،  -٤٨  المسلسالت يف إجازات السيد شهاب الدين الحسيني المرعيش النجـف

 ).ط.، ده١٤١٦مط حافظ، قم، (السيد حممود المرعيش، 

ل  -٤٩ دار صـادر، (، )م٨٥٥/ه٢٤١ت( مسند أمحد بن حنبل، أمحد بن حنـب

 ).مط.ط، د.بريوت، د

ق  معارف الرجال يف تراجم ا -٥٠ دين، تعلـي : لعلامء واألدباء، حممد حرز اـل

 ).ط.، ده١٤٠٥مط الوالية، قم، (حممد حسني حرز الدين، 

، )م١٢٢٩/ه٦٢٦ت(وت الحمـوي ـاب الدين ياـقـ معجم البلدان، شه -٥١

 ).ط.م، د١٩٧٧دار صادر، بريوت، (

ة ( معجم المؤلفني، عمر رضا كحالة،  -٥٢ ريب ومكتـب رتاث الـع دار إحياء اـل

 ).ت.ط، د.دالمثنى، بريوت، 

السيد أبو القاسم الخـوئي ، وتفصيل طبقات الرواة معجم رجال الحديث  -٥٣

 ).م.مط، د.د. م١٩٩٢ه ١٤١٣، ٥ط(، )م١٩٩٢/ه١٤١٣ت(

زاد،ـة، حممد رضـال والدرايـم مصطلحات الرجـمعج   -٥٤ دي ـن  ا جدـي

 ).ه١٤٢٤، ٢دار الحديث، قم، ط: مط دار الحديث، النارش(

ارس،  معجم مقاييس اللغة، أبو الح -٥٥ ، )م١٠٠٥/ه٣٩٥ت(سني أمحد بن ـف

رعب واآلنسة فاطمة حممـد أصـالن، ـالدكتور حممد عوض م: عتنى بهٱ

 ).ط.م، د٢٠٠٨ه١٤٢٩مط دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، (

ادر  -٥٦ د الـق د عـب  المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وأمحد الزيات وحاـم

ة، : وحممد النجار، حتقيق ة العربـي دع(جممـع اللـغ ا، دار اـل وة، تركـي

 ).ط.م،د١٩٨٩



 

٩٥

مفردات غريب القرآن، أبو القاسم الحسني بن حممد الراغب األصـفهاين   -٥٧

ريب، (هيثم طعيمي، : ، ضبط)م١١٠٨/ه٥٠٢ت( رتاث الـع اء اـل دار إحـي

 ).    م٢٠٠٨، ١بريوت، ط

شهرستاين  -٥٨ ديم)م١١٥٣/ه٥٤٨ت( الملل والنحل، عبد الكريم اـل : ، تـق

رص، ط(، الدكتور عبد اللطيف حممد العبد و المـرصية، ـم ، ١مط األنجـل

 ).م١٩٧٧

م، ط( مناسك الحج، السيد عيل الحسيني السيستاين،  -٥٩ ط سـتارة، ـق ، ٣ـم

 ).ه١٤٢٤

م، طٱمط ( موسوعة طبقات الفقهاء، الشيخ جعفر السبحاين،  -٦٠ ، ١عتامد، ـق

 ).م١٩٩٨

ذهبي  -٦١ ن عـثامن اـل ن أمحـد ـب  ميزان االعتدال، شمس الدين حممـد ـب

دار المعرفة، بريوت، (عيل حممد البجاوي، : ق، حتقي)م١٣٤٧/ه٧٤٨ت(

 ).ت.ط، د.د

صحيح  -٦٢ وي، ـت : نابغة العراق أو هبة الدين الشهرستاين، حممد مهدي العـل

  ). ط.م، د١٩٢٩مط اآلداب، بغداد، (حسني هاشم، 

اقر   -٦٣ سياسية، حممـد ـب السيد هبة الدين الحسيني آثاره الفكرية ومواقفه اـل

 ).م٢٠٠١ه١٤٢٢، ١بغداد، طمط رشكة الحسام، (البهاديل، 

السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاين حياته ونشاطه العلمي واالجتامعي،   -٦٤

م، ط(السيد عبد الستار الحسني،  ، ١مط مكتب اإلعـالم اإلسـالمي، ـق

 ).ه١٤٢٩



 

٩٦

  

 

 

 

 



 

٩٧

 

 

 

 

 

 

 الفهارس الفنية

 فهرس اآليات القرآنية

 فهرس األحاديث 

 فهرس األعالم

 عفهرس األماكن والبقا

  



 

٩٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٩٩

 فهرس اآليات القرآنية 

 الصفحة اآلية سورة الامئدة

ي  م نعمـت ُ يك م وأتممت عـل ُ م دينك ُ ِ﴿اليوم أكملت لك ِ ِ
َ ْ ْ َ ْ ْ َ َْ ْ َ ْ ََ َ ْ َْ ُ ُْ َ ََ ْ

م اإلسالم دينا﴾ ُ ًورضيت لك ِ
َ ْ ُ ََ ْ َِ ُ ِ

َ 

م  ك وإن ـل ْ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رـب َ َ ُ ََّ ْ َ َ ِّ ُِ َِ ِّ ْ ْ َ َ ُّ ََ َ ِْ ِ ْ ُ َ

َتفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله  َ ْ َ ُ َ ُ َ ََّ َّ َّ َ َّ َ ْ ِْ ِ َّ ِ َ ُْ َ َ
ِ َ َِ َ

افرين﴾ َ َال يهدي القوم الك ْ ْ َِ ِ ِْ َ ْ ََ 

٣ 

 

٦٧ 

 

٤٣  ،  ٣ 

٧٤ 

٣٧،  ١٣   

٧٤ ، ٤١ 

   سورة األنعام

ِّ﴿ثم ردوا إلى الله موالهم الحق﴾ َ ْ ُّْ َ َّ َ ُُ َ ُ َُّ
ِ ِ ٨١،  ٧٠ ٦٢ 

   توبةسورة ال

َوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون ﴿ ْ َ ُْ ُ ُ ْ ُ ُْ ٍَ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
ِ ِ َِ ُ ُ ْ َْ ُ

ر ويقيمون الصالة ويؤتون  َ َبالمعروف وينهون عن المنك َ َ ْ َ ُْ َْ َُ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ُْ ُ ُ َ
ِ ِِ ْ ِْ ِ

َّالزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن  َّ َ َ َّ َِ ُ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ َُ ُ ْ َ ُ ََ ِ ُِ َ َ َّ

ٌالله عزيز  َِ َ ٌحكيمَّ
ِ

َ﴾ 

٧٩ ٧١ 

   سورة اإلرساء

َ﴿إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المـؤمنني  ْ
ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ َ ُ ْ َ َُّ ُ َ ِّْ َ ُ َ َ ْ ََ ِ َ َ ِ

ًالذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبريا﴾
ِ َ ً ْ َْ ُ َ َّ ْ َ ََ ََ َّ َ ُ َِّ ِ ِ 

١٥ ٩ 

   سورة مريم

ِ﴿وإني خفت الموالي من ورائي﴾ ِ ِ ِ
َ َ ََ ْ َ َْ ُْ ِّ ِ ٧٠ ٥ 

 
    الكهفسورة

ِّ﴿هنالك الوالية لله الحق﴾ ََ َ َْ َّ ُ َ ِْ ِ َِ ُ ٧٠ ٤٤ 



 

١٠٠

   سورة الشعراء

َ﴿وأنذر عشريتك األقربني﴾ َِ َ ْْ َْ َ َ َْ
ِ ِ َ َ ٣٤ ٢١٤ 

   سورة فصلت

ٌ﴿كأنه ولي حميم﴾ ٌّ
ِ ِ

َ َ ُ َّ َ َ ٧٠    ٣٤ 

   سورة الدخان

ُ﴿يوم ال يغني مولى عن مولى شيئا وال هم ينصر ْ َ َ ََ ُ َ ْ ْ ْ ْ ُ ْ َْ ُ َ ً ً ًَ ََ ِ  ٧٠ ٣٤ َون﴾ْ

   فتحسورة ال

ار  ـف ُ ى الك ِ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء عـل َّ ْ َ َّ َّ َُ ُ َ ُ َ َّ َُّ ٌ
ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ

ْرحماء بينهم﴾ ُ َ ُُ ْ َ ََ 

٧٩ ٢٩ 

   سورة الحجرات

م و ُ َ﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخـويك ْ َ َ ْ َ ُ ْ َْ ُ ََ َْ ِ َ َ َ ٌْ َِّ ُِ ِ
وا ٱْ ُـتق َّ

م ترحمون ُ َالله لعلك َّ َ َُّ ْ َْ َ َُ﴾ 

٧٩ ١٠ 

   سورة النجم

َ﴿وما ينطق عن الهوى  َ َ َْ ِ َ ُ ِْ
وحى * َ َإن هو إال وحـي ي ُـ ْ َ ٌَ َّ ِْ ُِ *

َعلمه شديد القوى﴾ ُُ ْ َُّ
ِ َ َ َ 

٧٥ ٥-٣ 

   الحديدسورة 

ْ﴿مأواكم النار هي موالكم﴾ َ َ ُ ُ َُ َُ ْ َ
ِ َّ ْ ٨١ ١٥ 

   جمعةسورة ال

ُ﴿هو الذي بعث في األميني رسوال منه ِّ َ َ َْ ِ ِ ًِ ْ َ َُّ َ َِّ ُ يهم ُ ْم يتلو عـل ِْ ْ ََ َُ ْ

مة وإن كانوا من  ْ ْآياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحك َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ُ ََ ِّْ َ ْ ْ ِِّ َ ُ ُ ْ ِ َ َ

ٍقبل لفي ضالل مبني﴾ ِ ُ
ٍ َ َ ُ ََ

ِ
ْ 

٥ ٢ 



 

١٠١

 فهرس األحاديث 

 الصفحة نسبة الحديث الحديث

ُمن كنت مواله فهذا علي مواله ْ َ ُ ْ َْ ٌّ َ َ
ِ َ َُ ْ  ٦ )وسلمصىل اهللا عليه وآله (النبي  ُ

٥٨ 

٧٦   

٨١ 

ُّمن كنت مواله ُفعيل مواله ُ ْ    ٦٩ )صىل اهللا عليه وآله وسلم(النبي  َ

٧٦  

٨٢ 

ْإين خملف فيكم ما إن متسكتم 

دا  اب اهللا : ًبه لن تضلوا أـب كـت

ن  وعرتيت أهل بيتي، وإهنام ـل

َّيفرتقا حتى يردا عيل الحوض
ِ َ 

   ٣٨ )صىل اهللا عليه وآله وسلم(النبي 

٤٠ 

ْفمن َ ي َ ذا عـل واله فـه ٌّ كنت ـم َ
ِ َ ُُ ْ ْ ُ

ن وااله،  م وال ـم ُمواله، الله ْ ُـ ُ َْ َّ َ
ِ

ُوعاد من عاداه، و ْ ََ
ن ٱِ صر ـم ْـن َُ ْ ْ

َنصره، و ُ ََ ُخذل من خذلهٱَ َْ َ ْ َُ َْ. 

   ٣٨ )صىل اهللا عليه وآله وسلم(النبي 

٦١ 

ن  ْاللهم وال من وااله، وعاد ـم َ ُ ْ َُ َ َّ
ِ

َ ِ

ُعــاداه، وأحــب مــن أحبــه،  َّ َ ْ ّ َُ ََ
ِ

َ

ْوأب َغض من أبغضه، وََ ُ ْ َْ َْ َ َ
ْنصر من ٱِ َُ ْ ْ

َنصره، و ُ ََ ِخذل من خذله، وأدر ٱَ ِ َ َ ُ َْ َ ْ َُ َْ

ِالحق معه حيث دار ، أال فليبلغ  ِّ ْ َ َُ ُ ْ َ ُ َ ََ َ َ َّ

 ٤٣ )صىل اهللا عليه وآله وسلم(النبي 



 

١٠٢

َالشاهد الغايب ِ ُ ِ ُّ. 

ْألــست أوىل بــالمؤمنني مــن  َ َُ ْ َ

.  ُأنفــسهم وأزواجــه أمهــاهتم

.  يا رسول اهللابىل: فقال الناس

ُمن كنت مواله فهذا : فقال لهم ُْ َ

ن  م وال ـم واله، الله ْعيل ـم ُـ َُ َّ
ِ

ٌّ

ُوااله، وعاد من عاداه، و ْ َُ
رص ٱِ ْـن

ُمن نرصه، و ْ ْخذل من خذلهٱَ َ ْ. 

 ٦١ )صىل اهللا عليه وآله وسلم(النبي 

ِمن كنت أوىل به من نفسه وماله  ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ِْ َ ُ ْ ُ َ

ِفعلي أوىل به من نفس ِ ِ
ْ ْ َِ َ ٌّ

ِ ِه ومالهَ ِ ِ. 

 ٧٦ )صىل اهللا عليه وآله وسلم(النبي 

ن - المؤمنني ـم ْ ألست أوىل ـب َ َُ ْ َ

  ..ُ أمهاهتميأنفسهم وأزواج

 ٨٢ )صىل اهللا عليه وآله وسلم(النبي 

ن - المؤمنني ـم ْ ألست أوىل ـب َ َُ ْ َ

.  ُأنفــسهم وأزواجــه أمهــاهتم

. بىل يا رسول اهللا: فقال الناس

ُمن كنت مواله : فقال لهم ُْ َ... 

 )صىل اهللا عليه وآله وسلم(النبي 

 )عليه السالم(اإلمام عيل 

 

٨٢ 

٦١ 

َبخ ٍ بخ يا عيل  أصبحت موالي  ْ ْ َ ْ ََ َ َ ُّ ٍ َ

ٍوموىل كل مؤمن ومؤمنة ِ َِ ُ ُ ََ ْ ٍَ ِّ ُ. 

 ٣٦ عمر بن الخطاب

ٍبخ بخ لك يا  ٍَ ب ٱَ ن أيب طاـل َـب ْ

َأصــبحت وأمــسيت مــوالي  َ َ

ٍوموىل كل مؤمن ومؤمنة ٍ ِّ ُ. 

 ٤٤ بن الخطابأبو بكر وعمر 



 

١٠٣

َبخ بخ لك يا  ٍ ب ٱٍ ن أيب طاـل ـب

ل  وىل ك ِّأصبحت موالي وـم ُـ َ َ

 ٍمسلم 

 ٦٤ عمر بن الخطاب

٧٧ 

َبن أيب طالب أصبحت ٱًهنيئا يا 

ؤمن  ل ـم وىل ك ٍوأمسيت ـم ِ ُـ َ

 .ٍومؤمنة

 ٧٠ عمر بن الخطاب

د  ٍبخ بخ لك يا أبا الحـسن لـق ٍ

ل  وىل ك ِّأصبحت موالي وـم ُـ

 .مؤمن ومؤمنة

 ٧٧ عمر بن الخطاب

ل  وىل ك ِّأصبحت موالي وـم ُـ َ َ

 ٍمسلم

 ٧٩ عمر بن الخطاب

٨٣ 

ن  ْمن صام يوم الثامن عـرش ـم َ

ذي الحجة كتب له صيام ستني 

 ...ًشهرا وهو يوم غدير خم 

 ٦٣ أبو هريرة

َّكنا مع رسـول اهللا  صـىل اهللا (ُ

يف سفر فنزلنا ) عليه وآله وسلم

صالة  ّبغدير خم فنودي فينا اـل ُ

 ...مجاعة 

 ٦٩ بن عازبالرباء 

 



 

١٠٤

 األعالمفهرس 

 
 حرف األلف

  ٢٢إبراهيم العايت   -

  ٦١  بن األثريٱ -

 ٢٨   حسني الحكيمأمحد بن  -

 ، ٦٠ ، ٥٨، ١٨أمحد بن حنبل   -

٨٢، ٧٠ ، ٦٩ ، ٦٨ ، ٦٧، ٦٢  

   ٦٩  أمحد العجىل -

    ٥٨ ، ٥٧  أمحد بن أيب يعقوب -

  ٦٥ ،  ٦٤  األزهري -

  ٢١إسامعيل الجابري   -

  ٢٧  صدر الدين الصدر إسامعيل -

   ٦٩  أنس بن مالك -

 باءحرف ال

   ٦١  بريدة األسلمي -

   ٧٣، ٧٣، ٦٩،  ٦٨الرباء بن عازب   -

   ٤٣أبو بكر   -

 ثاءحرف ال

   ٩٠ ، ٧٣بي  الثعل -

  
 

 

 جيمحرف ال

  ٢٠جعفر السبحاين   -

  ٢٢جواد الشهرستاين   -

 ٨٣ جورج جرداق -

 حاءحرف ال

   ٥٨  الحاكم النيسابوري -

   ٧٦  أبو حامد الغزايل -

  ٦٦  بن حبانٱ -

   ٦٥، ٦٤، ٦٣ حبشون بن موسى -

     ٦٨   ، ٦٦ ،  ١٨بن حجر   ٱ-

   ٨٤ ، ٣٩حسان بن ثابت    -

  ٧٣  حسكاينال -

  ٢٧  حسن الصدر -

  ٢٢  )ع (اإلمام الحسني  -

 ٢٣ ،  ٢٢الحسني العابد   -

   ٥٩، ٥٨ الحسني بن القاسم اليامين -

  ٢٥حسني عيل حمفوظ   -

 ٢٧ ، ٢٥سني النوري  ح -

 ٦٨  محاد بن سلمة -

   ٧٧ أبو حيان -



 

١٠٥

 

 

 

 

 

 

 

 

   ٨١  أبو حيان األندليس - 

  ٨٣  حيدرة -

 خاءحرف ال

   ٦٨    األنصاريالخزرجي -

   ٣١  )ع (رض خال -

 ، ٥٨ ،  ١٨الخطيب البغدادي   -

٧٧،    ٦٤ ، ٦٣  

  ٦٨  الخوئي -

   ٢١خري الدين الزركيل   -

 ذالحرف ال

   ،  ٦٥   ، ٥٨  ،  ٥٧  ، ١٨الذهبي   -

٦٦  

 راءحرف ال

  ٧٦  فهاينالراغب األص -

  ٦١  رياح بن الحرث -

 زايحرف ال

   ٦٠  زاذان بن عمر -

  ٧٧  ، ٥٧ الزبيدي -

   ٨١الزخمرشي   -

   ٦١   ،٦٠زيد بن أرقم   -

 

 سنيحرف ال

  ٣١السبزواري   -

   ٦١  بن سعدٱ -

   ٦١  سعد بن وهب -

  ٦٩  سعيد بن المسيب -

  ٦٧أم سلمة   -

 شنيحرف ال

  ٢٨  ، ٢١ المرعيش  شهاب الدين -

٢٩   

   ٦٧  شهر بن حوشب -

  ٦٧  بن شوذبٱ -

 صادحرف ال

 ٢٤ صالح مهدي الحائري -

  صالح بن مهدي بن عيل المقبيل -

٥٩  

 ضادحرف ال

   ٦٦  ضمرة بن ربيعة القريش -

 طاءحرف ال

  ٧٣الطربيس   -



 

١٠٦

   ٣٠  عالء حسني الرهيمي -

   ٧٤  عيل بن أمحد الواحدي -

 ، ٣٣،  ١٣ ، ٦  )ع (اإلمام عيل  -

٤٠ ، ٣٩  ،٣٨  ،٣٧ ، ٣٦ ، ٣٥ ، 

٦٣ ، ٦٠ ، ٥٩ ، ٥٨ ، ٥٥ ،  ٤٣ ، 

٧٧ ، ٧٦ ، ٧٤ ، ٧٣ ، ٧٢ ، ٧١ ، 

٨٣ ، ٨٢ ، ٨١ ، ٨٠ ، ٧٩ ، ٧٨ ،  

٨٥ ،  ٨٤ 

اإلمام عيل بن الحسني زين  -

  ٢٢  ) ع (العابدين

  ٥٧  عيل الحسيني السيستاين -

   ٢٦عيل سيبويه الحائري   -

  ٦٨  عيل بن زيد -

 ٦٦  عيل بن سعيد الرميل الشامي -

 ، ٢٤ين المرعيش  عيل الشهرستا -

٢٦  

]   الدارقطني[عيل بن عمر الحافظ  -

٦٥ ، ٦٤  

  ٨٦،  ٣٠ ، ٢١ ، ٦عامد الكاظمي  -

 ٣٩   ،٣٦ ، ٣٥عمر بن الخطاب   -

 ،٧٦ ،  ٧١ ،٧٠ ، ٦٤ ،  ٦٣ ، ٤٤ ، 

٨٤ ، ٨١  ، ٨٠،  ٧٩، ٧٨  ، ٧٧  

 

 ٦١ الطفيل  وأب -

  ٧٤  بن طلحة الشافعيٱ -

 ٦٨  الطويس -

 عنيحرف ال

   ٦٧عائشة   -

  ٢٦عباس األخفش   -

  ، ٤،  ٤١   ،١٥عبد الحسني األميني  -

٦١   ، ٦٠  ، ٥٨  

  ٥٥  عبد الرمحن النقيب -

  ٥٥،  ٣٠   ،٢٢ عبد الستار الحسني -

   ٢٧  الموسوي عبد الصمد  -

  ٦١بن عبد الرب  ٱ -

   ٦١  عبد الرمحن بن أيب ليىل -

   ٣٤تاين  عبد الكريم الشهرس -

   ٦٧  عبد اهللا شوذب البلخي -

  ٦١  عبد اهللا بن عباس -

   ٦٤ عبد اهللا بن عيل بن حممد  -

  ٧٣  عبد المطلب -

   ٦٨  عدي بن ثابت -

  ٦٤ ، ٥٨بن عساكر  ٱ -

  ٦٩ بن مسلم  عفان -

 



 

١٠٧

   ٢٦حممد باقر الحائري   -

  ٦٠  حممد تقي الحكيم -

  ٥٩  حممد رضا جديدي نزاد -

   ٦٠  حممد رضا المظفر -

 ٥٨  حممد بن جرير الطربي -

   ٢١حممد حرز الدين   -

  ٢٥ ،  ٢٣حممد حسن الشريازي   - 

  ٢٦اين  مد حسني الشهرستحم -

 ٢٧حممد الطهراين الطباطبائي   -

  ٥٦  ِحممد بن عبد المنعم الحمريي -

   ٢٨  حممد عيل اليعقويب -

 ٦٩   ،٥٨الرتمذي  حممد بن عيسى  -

   ٢٧  ، ٢٦حممد كاظم الخراساين   -

  ٢٦حممد كاظم اليزدي   -

  ٢٧  حممد المجتهد الكاشاين - 

 "  أغا بزرك الطهراين" حممد حمسن  -

٢٨   ،٢١  

حممد بن حممد باقر الحسيني  -

  ٢٧  الفريوز آبادي

حممد مهدي الحكيم الحسيني  -

  ٢٧  الحائري

  ٢١ حممد مهدي العلوي -

 

  ٥٩عمر رضا كحالة   -

 فاءحرف ال

  ٨٠  ،  ٧٧ ، ٤١ ،  ١٨بن فارس  ٱ -

 ٢٧فتح اهللا األصفهاين   -

   ٥٥  فيصل األول -

 كافحرف ال

 ٨٣ّكارا ديفو   -

 ٨٣ كارليل -

   ٢٤كاظم الشهرستاين   -

    ٥٧  بن كثريٱ -

  ٧٨  الكميت بن زيد األسدي -

 المحرف ال

  ٧٣  أبو لهب -

 ميمحرف ال

 ،  ٩ ،  ٦،   ٥  )ص(النبي حممد  -

٣٦  ،  ٣٥  ، ٣٤  ،  ٣٣ ، ١٥  ،١٣   ،

٦٨ ،  ٦٣ ،  ٦٢ ،  ٦١،   ٥٦،   ٥٥   ،

٨٠ ،  ٧٩ ،  ٧٨ ،  ٧٧ ، ٧٢ ،  ٧١  ،  

٨٥  ، ٨٤  ،  ٨٣ ، ٨٢،  ٨١      

  ٢٧حممد باقر اإلصطهبانايت  -

  ٥٥،  ٢٢ ، ٢١ حممد باقر البهاديل -

 



 

١٠٨

  ٥٨  حممد بن يزيد القزويني -

  ٢١حممود المرعيش   -

   ٥٩  حميي الدين الغريفي -

  ٧٥  مروان بن الحكم -

  ٢٤ مريم بنت عمران  -

  ٢٤ ، ٢٣مريم   -

 ٢٧   الكاشاينمصطفى الحسيني  -

  ٦٧  مطر الوراق -

  ٧٥  معاوية بن أيب سفيان -

  ٨٧ ،  ٣٦المفيد   -

   ٥٩مقبل  - -

  ٣١  ) ع (موسىالنبي  -

  ٢٧  مولوي الهندي -

   ٧٧ ،   ٣٧ ، ١٨بن منظور   ٱ-

 

 

  

 لنونحرف ا

            ٦٩النسائي   -

 لهاءاحرف 

، ٥هبة الدين الحسيني الشهرستاين   -

٢٥ ،  ٢٢، ٢١ ،  ١٦ ،  ١٥ ، ١٣  ، ٩  ،

٣٤ ،  ٣٣   ،٣٢   ،٢٥ ، ٢٤ ، ٢٧  ، 

٨٦ ، ٥٥ ، ٤٤   ، ٣٥   

   ٧٥ ، ٦٨ ،  ٦٧ ، ٦٣   هريرةوأب  -

  ٥٧  بن هشامٱ -

 لواواحرف                        

   ٢١وسام غايل    -

 لياءاحرف 

   ٥٨   ، ٤٠ياقوت الحموي    -

   ٦٨،   ٦٦  يوسف بن الزكي المزي  -

   ٧٥  يزيد بن معاوية  -

 

 



 

١٠٩

 لدانفهرس األماكن والب 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لباءاحرف 

   ٦٣ البحرين  -

   ٤٢ُبرصى   -

   ٦٣ البرصة  -

،  ٦٣ ،   ٥٨  ،  ٥٥،   ٢١ ، ٢بغداد  -

٦٩  ،  ٦٥ ،  ٦٤ 

 لجيماحرف 

 ٥٧ ، ٥٦ ، ٤١  الجحفة  -

 لدالاحرف 

   ٦٥دار القطن   -

   ٦٥ ،  ٥٨ ،  ٤٢دمشق   -

 لراءاحرف 

  ٦١الرحبة   -

 لسنياحرف 

  ٢٦   ،  ٢٥سامراء   -

 لشنياحرف 

   ٦٧  ،   ٥٧  ،  ٥٦ الشام  -

   ٢٩عيبة  ُّالش -

 لصاداحرف 

 ٤٢ صنعاء  -

 لعنياحرف 

  ٥٥ ، ٢٩ ، ٢العراق  -

   ٤٠عامن   -

 

 لقافاحرف 

  ٦١القادسية   -

 لكافاحرف 

  ٢٥   ،٦   ،٢  الكاظمية -

 ٢٦   ،٢٥ ، ٢٤ ، ٢٣كربالء  -

 ٦١ ،  ٢١الكوفة  -

 ٥٩كوكبان  -

 لالماحرف 

 ٥٩ العة  -

 ٢١   لندن-

 لميماحرف 

،  ٥٥  ، ٤٠ ،   ٣٩   ،٣٦   المدينة-

٥٦ 

   ٦٣ ،  ٥٧ ،   ٥٦مرص  - 

 ٥٧ المغرب  -

 ٦١ ، ٥٩ ، ٥٧ ، ٥٦،  ٤٠مكة - 

 لنوناحرف 

 ٢٦ ، ٢٥ النجف  -

 لياءاحرف 

 ٤٠ يلملم  -

   ٤٢  ،٤٠ اليمن  -

 

  



 

١١٠
 



 

١١١

 فهرس المحتويات

 ٣  كلمة -

 ٥ كلمة مركز إحياء تراث السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاين -

 ٩ شكر وعرفان -

 ١١ ثبت الرموز المستعملة -

 ١٣ المقدمة -

 ١٥ التمهيد -

 ١٩ الدراسة : القسم األول -

 ٢١ لمحة من سرية السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاين: ًأوال -

 ٢٢ : سمه ولقبهٱ  -١

 ٢٣ :أرسته -٢

 ٢٥ :والدته -٣

 ٢٦ :دراسته وأساتذته -٤

 ٢٧ :إجازاته العلمية -٥

 ٢٨ : ومنزلته مكانته-٦

 ٢٩ :جهاده -٧

 ٢٩ : مشاريعه اإلصالحية-٨

 ٣٠ :تهمؤلفا -٩



 

١١٢

 ٣٢ :وفاته  -١٠

 ٣٢  :نظرة عامة يف وصف المخطوطة: ًثانيا -

 ٣٤ :أمهية المخطوطة ومنهج السيد يف كتابتها: ًثالثا -

 ٣٦ .غدير خم يف التأريخ: ًرابعا -

 ٤٥ صورة للمخطوطة -

 ٥٣ لنص المحققا: القسم الثاين -

 ٥٥ رسالة غديرية -

 ٥٦  لغدير خميف الموقع الجغرايف: الفصل األول -

 ٦٠ يف المجمل من حديث الغدير:  الفصل الثاين -

 ٦٣ يف المفصل من حديث الغدير: الفصل الثالث -

 ٧٠ تعليقات حول المعنى المفهوم من حديث الغدير : الفصل الرابع -

 ٧٣  لتفسري الموىلةالشواهد العرش -

 ٨٧ ثبت المصادر والمراجع -

 ٩٩ فهرس اآليات القرآنية -

 ١٠١ فهرس األحاديث  -

 ١٠٤ األعالمفهرس  -

 ١٠٨ لدانفهرس األماكن والب -

 ١١١ فهرس المحتويات -

 


