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الحمد ہلل العلي القدیر العلیم الخبیر، السمیع البصیر، والصالة والسالم على البشیر النذیر، السراج المنیر، وعلى آلھ 

الوصیین وأمیر المؤمنین المنصوب بیوم الغدیر، ولعنة هللا على المنّزھین عن الرجس بنّص آیة التطھیر، وال سیّما سیّد 

 .أعدائھم أصحاب السعیر

فاستعرضت فیھ ما أُلّف من كتب مفردة حول واقعة الغدیر منذ ) الغدیر في التراث اإلسالمي(أما بعد، فھذا مقال كتبتھ عن 

من مجلة  ۲۱كتاباً، فنشر في العدد  ۱۲٥من ذلك نحواً من القرن الثاني وحتى یومنا، ھذا فبلغ ما أمكنني التوصل إلى معرفتھ 

التي تصدر في قم عن مؤسسة آل البیت إلحیاء التراث، وھو عددھا الخاص بالغدیر بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً ) تراثنا(

لمدینة في الجحفة، عند ماء على واقعة الغدیر، فقد كانت في حّجة الوداع مرجع النبي صلّى هللا علیھ وآلھ وسلّم من الحج إلى ا

 .یدعى غدیر خم وكان ذلك في الیوم الثامن عشر من ذي الحجة في السنة العاشرة للھجرة

مقارناً للمؤتمر العالمي العظیم الذي اُقیم في لندن، في الثامن عشر من ذي الحجة  ۱٤۱۰فصدر العدد في ذي الحجة سنة 

 .۱٤۱۰سنة 

 معلومات مستجدة واُصّحح أخطاء  وال زلت اتابع الموضوع فاضیف علیھ

 

الصفحة 

۸   

 .واقّدم واؤخر وأزید وانقص

 .كتاباً  ۱٦۲ثم أجریت علیھ تعدیالت وأضفت إلیھ ما كان تجّمع لدّي من كتب في الموضوع فبلغت 

للمؤتمر  وقد كنت أعددتھا!!) حدیث الغدیر رواتھ كثیرون للغایة، قلیلون للغایة(وأضفت في أّولھ كلمة لي عنوانھا 

م في  ۱۹۹۰ھـ ـ  ۱٤۱۱البیروتیة في عددھا السابع الصادر سنة " الموسم " المذكور، فالقیت في لندن ثم نشرت في مجلة 

 .وهللا ھو الموفّق والمعین ۹۱٦ـ  ۹۱۳ص

 

الصفحة 

۹   

 حدیث الغدیر

 !قلیلون للغایة.. رواتھ كثیرون للغایة
 

علیھ وآلھ وسلّم نحو المائة وعشرین من الصحابة، وال أظنّك تجد في السنّة النبویة روى حدیث الغدیر عن النبي صلّى هللا 

 .الشریفة كلھا حدیثاً آخر روتھُ ھذه الكثرةُ من الصحابة بل وال نصف ھذا العدد، فحدیث الغدیر رواتھ كثیرون للغایة



ھ وال في مسجده وال في قلّة من أصحابھ، بل ومن جانب آخر نرى أن النبي صلّى هللا علیھ وآلھ وسلّم لم یقل ذلك في بیت

في جمع مألوا البیداء المترامیة األطراف في أكبر تجمع اسالمي شھده ! أعلنھا صرخة مدّویة في جمع لم تسعھم المدینة كلّھا

 .التاریخ على عھد النبوة

الناس بذلك فقدم المدینة بشر كثیر فأجمع صلّى هللا علیھ وسلم الخروج الى الحج وآذن : ۲/۱۷۱قال ابن سعد في الطبقات 

 ..یأتمون برسول هللا صلّى هللا علیھ وسلم في حّجتھ

 .۱۲٤وذكر نحو ذلك ابن حبَّان في الجزء الثاني من كتاب الثقات ص

باب حجة النبي صلّى هللا علیھ وسلّم  ۱۲۱۸رقم  ۸۸٦ص ۲وھذا مأخوذ من حدیث لجابر فیما أخرجھ مسلم في صحیحھ ج

 إن رسول هللا صلّى هللا علیھ وسلّم مكث تسع سنین ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول هللا صلّى هللا علیھ : قال

 

الصفحة 

۱۰   

ثیر كلّھم یلتمس أن یأتم برسول هللا صلّى هللا علیھ وسلّم ویعمل مثل عملھ فخرجا معھ حتّى وسلّم حاّج، فقدم المدینة بشر ك

فصلّى رسول هللا صلّى هللا علیھ وسلّم في المسجد ثم ركب القصواء حتّى إذا استوت بھ ناقتھ على البیداء ... أتینا ذا الحلیفة

وابن أبي ... ذلك وعن یساره مثل ذلك ومن خلفھ مثل ذلكنظرت إلى مد بصري ین یدیھ من راكب وماش وعن یمینھ مثل 

 شیبة في الُمَصنَّف قال جابر فقدم المدینة بشر كثیر كلّھم یلتمس أن یأتَّم برسول هللا صلّى هللا علیھ وسلّم ویعمَل مثَل عملِھ وفي

 .ید الحج فامتألت المدینةأذن في الحج ان رسول هللا صلّى هللا علیھ وسلّم یر: عن جابر قال ۱۲۸۸مسند الحمیري 

والجزء الثاني عشر  ۲۰۲۷رقم  ۲٤وفي حدیث آخر لجابر أخرجھ أبو یعلى في مسنده مّرتین في الجزء الرابع ص

 ...فنظرت بین یدّي ومن خلفي وعن یمیني وعن شمالي مّد بصري والناس مشاة وركبان: قال جابر ٦۷۳۹رقم  ۱۰٦ص

وحّج معھ صلّى هللا علیھ وسلم من الصحابة مائة ألف : ۳۹٤ن التواریخ صوقال ابن شاكر في الجزء األول من عیو

 ..ویزیدون حتى حّج معھ من لم یره قبلھا وال بعدھا ونالوا بذلك نصیباً من الصحبة

وكان معھ صلّى هللا علیھ وسلم من : " ۳۰وقال سبط ابن الجوزي في تذكرة خواص األمة في كالمھ على حدیث الغدیر ص

من األعراب ممن یسكن حول مكة والمدینة مائة وعشرون ألفاً وھم الذین شھدوا معھ حّجة الوداع وسمعوا منھ ھذه الصحابة و

 ... ".المقالة

فعندما نقیس عدد الصحابة الرواة لحدیث الغدیر ـ وھم نحو مائة وعشرین صحابیاً ـ الى عدد الحضور ممن حضر وشھد 

 .فرواة حدیث الغدیر قلیلون للغایة!! األلف وسمع ورأى تكون النسبة نسبة الواحد في

 على أن رسول هللا صلّى هللا علیھ وآلھ وسلّم أّكد علیھم في غیر موقف وفي 

 

الصفحة 

۱۱   

 .أال فلیبلّغ الشاھد منكم الغائب: موقفھ ھذا بالذات بقولھ

اھا الى من لم یسمعھانّضر هللا إمراً َسِمَع مقالتي فوعاھا ثم : وقولھ صلّى هللا علیھ وآلھ  .)۱(أدَّ

 .فإن لم یكن قالھ في موقفھ ھذا، فقد كان قالھ في خطبتھ في الخیف من منى ولم یمض علیھ سوى بضعة أیام



ولكن لما تُوفي صلّى هللا علیھ وآلھ ولم یُنفَّذ ما أراده كفَّ الناس عن روایة ھذا الحدیث وكفّوا عن روایة أمثالھ، بل فُرِض 

روایة فضائل أمیر المؤمنین علیھ السالم ومناقبھ وُمنَِع الناس صراحة عن التحدیث عن رسول هللا صلّى هللا علیھ  التعتیم على

 .وآلھ

أال : بل اُمر الناس بسبِّ أمیر المؤمنین علیھ السالم وُعِرضوا على سبّھ، وقد كان علیھ السالم أخبرھم بذلك قبل وقوعھ فقال

 ..البراَءِة مني أما السبُّ فسبّونيأنكم ستُعَرضون على َسبِّي و

 ٤/۱۹۳فتناسى الناس كّل مزیة لعلي فضال عن حدیث الغدیر والنّص على استخالفھ فھذا البخاري یحّدثنا في تاریخھ الكبیر 

ُسبُّ علیّاً لم یقل كان یَ (عن سھم بن ُحَصین األسدي أنھ حّج مع صاحب لھ یسّمى عبدهللا بن َعْلقمة، وكان َسبَّابةً لعليٍّ دھراً 

ھل لك أن : ولما دخال مدینة الرسول صلّى هللا علیھ وآلھ قال سھم بن ُحصین لصاحبھ) وكان سبابةً لعلي دھراً : وإنما قال

! قلت ألبي سعید، ھل سمعت لعلي منقبة؟: فذھبا إلیھ، یقول سھم بن حصین) یعني أبا سعید الِخْدري(نُحدَث عھداً بھذا الرجل؟ 

 !!ألعليَّ منقبة: ّدى إلى ھذه الحال، والصحابة بعد متوفّرون فیسألھترى أن األمر أ

____________ 
 .۳٦۳و ۱۸۰/  ۲المعجم األوسط  -۱

 

الصفحة 

۱۲   

: قام النبي صلّى هللا علیھ وسلّم یوم غدیر خم فأبلغ فقال: نعم، إذا حدثتُك فسل المھاجرین واألنصار وقریشاً : فأجابھ أبو سعید

اُْدُن یا علي فدنا فرفع یده ورفع النبي صلّى هللا علیھ وسلم یده حتى نظرُت إلى بیاض . بالمؤمنین من أنفسھمألسُت أولى 

 .من كنت مواله فعلي مواله: إبطیھما فقال

نعم، وأشار إلى أذنیھ وصدره : قال أبو سعید! أنت سمعت ھذا من رسول هللا صلّى هللا علیھ وسلم؟: فقال عبدهللا بن َعْلقمة

 .َسِمَعْتھُ أُُذناَي ووعاهُ قلبي: وقال

أنت سمعت ھذا من رسول هللا؟ ومبالغة أبي سعید في : وإبداؤھم التعّجب الشدید من سماع ھذا الحدیث وتأكدھم منھ

 !الجواب، كّل ذلك ألنھم یفھمون منھ النّص على االستخالف ویتعجبون مما حدث بعد ذلك

 ۷۹رقم  ۹٦وفي خصائص علي علیھ السالم ص ۸٤٦٤رقم  ۱۳۰ص ٥الكبرى جوفي حدیث أخرجھ النسائي في الُسنَِن 

سمعتھ من : من كنت ولیّھ فھذا ولیُھ، فقلت لزید: فأخذ بید علي فقال: (عن أبي الطفیل عن زید بن أرقم في حدیث الغدیر وفیھ

 رسول هللا صلّى هللا علیھ وسلّم؟

 ).بأذنیھ ما كان في الدوحات أحٌد إال رآه بعینیھ وسمعھ: قال

 

 أبان لھ الوالیة لو اُطیعا ویوم الدوح دوِح غدیر خمّ 

 ولم أَر مثلھ حقّاً أُضیعا ولم أَر مثل ذاك الیوم یوماً 

 

فلم یستثن ممن كان . فسل المھاجرین واألنصار وقریشاً : إن حدیث الغدیر یعلمھ الناُس كلّھم: فترى أبا سعید الِخْدري یقول

 .أحداً، فكلّھم سمعوا ھذا الحدیثحیّاً في ذاك العھد 

 .وقریش، إما یقصد بني أمیة بالذات أو یقصد أھل مكة كلّھم ممن لم یھاجروا إلى المدینة



 

الصفحة 

۱۳   

وأخرج حدیث سھم بن حصین عن أبي سعید الِخدري كلٌّ من الحافظیَن ابن عقدة في كتاب الوالیة والمحاملي في أمالیھ، 

من طریقھما بلفظ أطول مما رواه  ٥٦۷و ٥٦٦ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السالم من تاریخھ برقم  وأخرجھ ابن عساكر في

البخاري في التاریخ الكبیر ولفظ البخاري أوجز، وأنا دمجت األلفاظ وربما زدت زیادات توضیحیة، ومن شاء فلیراجع لفظ 

 .۱۷۳ص ٤البخاري في التاریخ الكبیر ج

من كنت مواله فعليٌّ مواله حتى أخذ بَضْبِعھ ورفعھ أعلى ما أمكنھ حتى : لیھ وآلھ لم یكتف بقولھوأرى أن النبي صلّى هللا ع

 .ما كان في الدوحات أحٌد إال رآه بعینیھ وسمعھ باُذنیھ: باَن بیاض إبطیھما، لیراه كلُّ المأل الحضور كما في حدیث زید بن أرقم

أراد بقولھ من كنت : فیقولوا! خالفة واحتجاجاً على األمة لئال یؤّولونھ فیما بعدفعل ذلك صلّى هللا علیھ وآلھ اھتماماً بأمر ال

 !!مواله فعليٌّ مواله أي إن مواله عال من كنت أنا مواله فلھ مولى عال، ولیس ھذا في شأن أحد

 !قالوا أي عال بابُھا) أنا مدینة العلم وعلي بابھا: (كما فعلوا ذلك في قولھ صلّى هللا علیھ وآلھ

 .ھذا ما وسعنا اإلفاضةَ فیھ بشأن رواِة حدیِث الغدیِر من الصحابة

ا في طبقة التابعین فقد استمّر التعتیم مخیماً على حدیث الغدیر وعلى غیره من فضائل أمیر المؤمنین علیھ السالم  وأمَّ

تخرجھ من تحت األنقاض المتراكمة علیھ، ومناقبھ، حتى إذا كان في أُْخَریَاِت حیاتھ علیھ السالم أْحیا رمائم ھذا الحدیث واس

 :فجمع المتواجدین من أصحاب رسول هللا صلّى هللا علیھ وآلھ یومئذ بالكوفة وجمَع الناس وناشد الصحابة بحدیث الغدیر وقال

 من كنت مواله : ناشدت هللا من سمع رسول هللا صلّى هللا علیھ وآلھ یقول

 

الصفحة 

۱٤   

فلیقم ولیشھد وال یشھد إال من رآه وسمعھ، فقام ثالثون من الناس كما في .. من وااله وعاد من عاداهفعلي مواله اللھم وال 

وال تنافي بین الروایات فالشھود ثالثون، اثنا عشر منھم كانوا من  )۲(فقام إثنا عشر بدریاً : وفي بعض الروایات )۱(مسند أحمد

 .أصحاب بدر

د تكررت منھ علیھ السالم فتارة ناشدھم في الَرحبة َرحبِة مسجد الكوفة، وفي بعض ولكن یبدو من الروایات أن المناشدة ق

الروایات أنھ علیھ السالم ناشدھم من على المنبر فقام من ھذا الجانب ستة ومن ذاك الجانب ستة، والمناشدة من على المنبر ال 

 .تكون إال في داخل المسجد

! ھذا الحدیث ساري المفعول حتى في ھذا الموقف، نعم شھد قوم وكتم آخرونولكن بقي التعتیم والخوف من إذاعة أمثال 

 .فدعا علیھم فاستجاب هللا دعاءه فیھم فكل منھم أُصیب ببلیّة وآفة

واعجباه، ھذا أمیر المؤمنین علیھ السالم في عھد خالفتھ یناشد الناس بحدیث الغدیر وھو خلیفة وإمام ورئیس دولة فیكتمھُ 

فلو كان ناشدھم بھ قبل ذلك یوم السقیفة ألیس كان یُجابَھ باإلنكار والرّد والتكذیب أو !! منھ وال یؤدي الشھادة البعض على علم

كان یتناولھ السلب واالیجاب والنفي واالثبات، فیزیُد تنازع على ما كان من منازعات، فاألجدر بھ ھناك ھو السكوت إلى أن 

 .یجد جّواً مالئماً 

____________ 



وقال أبو نعیم فقام ناس كثیر فشھدوا وأخرجھ الضیاء المقدسي في المختارة : وفیھا ۲۹۰ومناقب علي رقم  ۱۱٦۷وفضائل الصحابة رقم  ۳۷۰/٤ -۱

 .٥/۲۱۱وابن كثیر في البدایة والنھایة  ٥۰٥و ٥۰٤أ وابن عساكر في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السالم رقم /  ۸۲ورقة  ۱ج
 .۹/۱۰٦ومجمع الزوائد  ۷/۳٤۸، البدایة والنھایة ۱۳۳رقم  ۱٦۲وأمالي المحاملي ص ۱۱۹و ۱/۸۸مسند أحمد  -۲

 

الصفحة 

۱٥   

ومھما كان، فأمیر المؤمنین علیھ السالم أحیا بمناشداتھ حدیث الغدیر وبرز بعد الكتمان وظھر بعد اإلخفاء وفشا الحدیث في 

 .التابعین ورووه لمن بعدھم

حدثني سعید بن وھب وزید بن یُثَیع وعمرو ذو ُمّر ومن ال : یقول في روایتھ لحدیث الغدیرھذا أبو اسحاق السبیعي 

 ...أن علیّاً استنشد الناس في الرحبة! أُحصي

ل من احتفل بحدیث الغدیر وجمع الناس إلحیاء ذكرى الغدیر، وھو اإلمام والقدوة والرائد  فأمیر المؤمنین علیھ السالم ھو أوَّ

 .متابعتھ في اإلحتفال بالغدیر في كل عام وفي كل مكان واألسوة یلزمنا

والكوفة أول بلد أقیم فیھ احتفال الغدیر فكان األولى واألجدر بمھرجان الغدیر أن یقام على مقربة منھا، یقام في النجف 

 .ب منھاألشرف بلد أمیر المؤمنین علیھ السالم، فالبلد بلده والیوم یومھ وكان أول االحتفاالت أقیم بالقر

أعاد سبحانھ وتعالى الى النجف األشرف كیانھا وعّزھا، لتستمر مشعال في طریق االسالم ومناراً للھدى ومدرسة كبرى 

 .للعلوم االسالمیة ومركزاً من مراكز إشعاع الفكر االسالمي ورحلة لطلبة العلم وموئال للعلماء

وضع حّد لھجمات خصومنا، فال زالت في تصاعد وتزاید  وأُھیب بمناشدي الوحدة اإلسالمیة أن یسعوا قبل كل شيء في

وفي السنین األخیرة نشروا مئات الكتب في مھاجمتنا والرد علینا وتشویھ سمعتنا، یكیلون لنا االتھامات ویفترون علینا 

دعوانا قول رسول  وإلى هللا المشتكى وھو المستعان، وآخر! وال دافع! األقاویل وینشرون مالیین منھا بشتى اللغات وال وازع

 .اللھم واِل من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلھ: هللا صلّى هللا علیھ وآلھ في أمیر المؤمنین علیھ السالم

 

الصفحة 

۱٦   

وتجمعت لدیھم اعتاد المحّدثون والحفّاظ ـ خاّصةً القدامى منھم ـ أنّھم إذ رأوا حدیثاً كثرت طرقھ وتوفّرت أسانیده وتنّوعت 

وفرة من الطرق والروایات بألفاظ مختلفة أو متقاربة، أفردوه بالجمع والتألیف ودّونوه في جزء یخّصھ، مثل حدیث الطیر 

وحدیث رّد الشمس وغیر ذلك، وقد ذكرنا في مقالنا أھل البیت علیھم السالم في المكتبة العربیة المنشور متسلسال ـ وال زال ـ 

الصادرة في قم عن مؤسسة آل البیت إلحیاء التراث حیا هللا العاملین علیھا، من ذلك الشي الكثیر، ومن " تراثنا " في مجلة 

 .ذلك حدیث الغدیر وھو أوالھا بذلك وأكثرھا إسناداً وطرقاً 

ر منھ في وكان ھذا األمر في القدامى منھم أكثر من غیرھم، ولذلك ترى التألیف في حدیث الغدیر مثال في القرن الرابع أكث

 .القرون التي تلیھ

ومكتبة الغدیر في التراث اإلسالمي أصبحت على مّر العصور مكتبة غنیّة تستحّق العنایة بالسرد والعرض ثم الدراسة 

 والبحث، فقد أفرد حدیث الغدیر 

 الصفحة  



۱۷  

ثین والُكتّاب والمؤّرخین واألُدباء والمتكلّم  .ینبالتألیف كثیر من العلماء والمحدِّ

وھذا عرض متواضع حسب التسلسل التأریخي لما ألّفوه في ھذا الصدد على اختالف قومیّاتھم ولغاتھم ومبادئھم 

 .الغدیر في التراث اإلسالمي لیعّم الجمیع: واتّجاھاتھم، ولذلك سّمیتھ

عنّا خبرهُ أكثر وأكثر مّما عثرنا  ونحن نذكر ھنا ما بلغھ علمنا ونالتھ یدنا، ونحن على یقین بأّن ما غاب عنّا علُمھ أو ُكتِم

 .علیھ واحتفظ لنا التاریخ ولو بمجّرد اسمھ وعنوانھ

 .وهللا من وراء القصد، وھو َولّي التوفیق والھادي لمن یشاء إلى سواء السبیل، وھو نعم المولى ونعم الوكیل

 

الصفحة 

۱۸   

 

الصفحة 

۱۹   

 

 إحصائیات حول

 كتب الغدیر
 

 

 

الصفحة 

۲۰   

 

الصفحة 

۲۱   

ویظھر مّما یأتي أن التألیف في الغدیر بدأ منذ القرن الثاني، ومنذ بدایة نشأة التألیف، واستمر حتى الیوم، وكان في القرون 

 .الماضیة كغیره من الموضوعات بین جزر ومّد، وإخفاق وازدھار

 .فترى في القرن الثاني كتاباً واحداً 

 .وفي القرن الثالث كتابین

 .كتب ۱۰وفي القرن الرابع 

 .كتاباً  ۱٥وفي القرن الخامس 

 .وفي القرن السادس كتاباً واحداً 



 .وفي القرن السابع كتابین

 .وفي القرن الثامن كتاباً واحداً 

 .وفي القرن التاسع كتاباً واحداً 

 .وفي القرن العاشر كتابین

 .وفي القرن الحادي عشر كتابین

 .كتب ۸وفي القرن الثاني عشر 

 .كتب ٤وفي القرن الثالث عشر 

 .كتاباً  ۷۲وفي القرن الرابع عشر 

 .كتاباً  ٤۳وفي القرن الخامس عشر 

 

الصفحة 

۲۲   

) ٥۰برقم (ثم إن في كتب الغدیر ما ھو في مجلد واحد، وما ھو في مجلدین كحدیث الغدیر من موسوعة عبقات األنوار 

رقم (وكتاب على ضفاف الغدیر ) ۱۱۳رقم (وترجمة الغدیر إلى االُردویة ) ۱۰۱رقم (وكتاب زاد المسیر إلى حق الغدیر 

۱۳۳.( 

وقد تقدم ھناك ) ٤برقم (ومنھا ما ھو في أكثر من ذلك ككتاب الوالیة ألبي جعفر الطبري صاحب التاریخ والتفسیر المتقدم 

داً من طرق ھذا الحدیث البن جریر رأیت مجل: " كالم الذھبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الطبري ص وھو قولھ ۳۱في ص 

 !... ".فاندھشت لھ ولكثرة تلك الطرق

وقد اعتنى بأمر ھذا الحدیث أبو جعفر محّمد بن جریر الطبري صاحب : " ٥/۲۰۸وقد ذكر ابن كثیر في البدایة والنھایة 

 ".التفسیر والتاریخ فجمع فیھ مجلدین أورد فیھما طرقھ وألفاظھ 

طبع منھا مجلد، وبقي مجلدان وھما  ۱٤۱۰لدات كمحاضرات مھرجان الغدیر المقام في لندن سنة ومنھا ما ھو في ثالث مج

 .جاھزان للطبع، وفّق هللا العاملین

وھو تعریب وتلخیص الموسوعة القیمة الضخمة كتاب ) ۱۳۲رقم (ومنھا ما ھو في أربع مجلدات كخالصة عبقات األنوار 

مجلدان في أسناد حدیث الغدیر ومجلدان منھ ) ٥۰برقم (األطھار علیھم السالم المتقدم  عبقات األنوار في إثبات إمامة األئمة

 .بحوث قیّمة حول داللة الحدیث ومصادره وتوثیقھا

ھـ،  ۱٤۱۲ومنھا ما ھو في عشر مجلدات كالقسم الخاص بحدیث الغدیر من كتاب عبقات األنوار، طبعة قم الحروفیة سنة 

ب البارع والمتتبع الفاضل الشیخ غالم رضا موالنا البروجردي دام فضلھ، فقد صدر في عشر تحقیق وتخریج وتعلیق الخطی

 .مجلدات خمسة منھا حول أسناد الحدیث ومصادره وخمسة حول داللة الحدیث على استخالف أمیر المؤمنین علیھ السالم

 

الصفحة 

۲۳   

الحجة العالمة األمیني رحمھ هللا الموسوعة القیّمة الخالدة ومنھا ما ھو في أكثر من عشرة أجزاء ككتاب الغدیر لشیخنا 

 .المنقطعة النظیر التي ھي معجزة العصر، ومن حسنات الدھر



طبع منھ في حیاتھ رحمھ هللا أحد عشر جزًء، وبقي الباقي بین مسودة ومبیضة، وحال المرض واألجل دون إنجازه، قیض 

بء الثقیل المضني ویحقّق آمال شیخنا المؤلف رحمھ هللا في إخراج بقیة أجزاء هللا سبحانھ بلطفھ وفضلھ من یقوم بھذا الع

 .الكتاب ویحیى جھوده الجبّارة، المجّمدة منذ وفاتھ قدس هللا نفسھ

ھـ، أنھ كان یتعّجب  ٤۷۸ومنھا ما ھو في أكثر من ذلك، كما یحكى عن أبي المعالي الجویني إمام الحرمین المتوفى سنة 

جلداً في بغداد في ید صحاف، وفیھ روایات خبر غدیر خم مكتوباً علیھ المجلدة الثامنة والعشرون من طرق رأیت م: ویقول

 !)۱(قولھ صلّى هللا علیھ وآلھ من كنت مواله فعلي مواله، ویتلوه المجلد التاسع والعشرون

والسید ) ۲٤، ۲۳رقم (فتح الكراجكي وأبي ال) ۱۷، ۱٦رقم (ثم إن في المؤلفین من لھ كتابان في الغدیر، كالشیخ المفید 

رقم (وھذا الفقیر مسود ھذه األوراق لھ في الغدیر ھذا الكتاب، ولھ على ضفاف الغدیر ) ۱٥٦، ۷٥رقم (سبط حسن الجائسي 

۱۸٤.( 

 ).۱٤۰، ۱۳۹، ۱۳۸رقم (وفیھم من لھ ثالثة كتب كالشیخ علي أصغر الكرماني الخراساني مرّوج الشریعة 

وما اشترك في تألیفھ ثالثة، ككتاب على ) ۱۱۲رقم (ب ما اشترك فیھ مؤلفان ككتاب اسناد حدیث الغدیر كما یوجد في الكت

 وترجمة ) ۱۳۳رقم (ضفاف الغدیر 

____________ 
 .٦/۱۰٥، خالصة عبقات األنوار ۱/۱٥۸، الغدیر ۳٦ینابیع المودة ص -۱

 

الصفحة 

۲٤   

فقد اشترك في ترجمتھ إلى الفارسیة ثالثة من أشبالھ ) ۱۳۷رقم (رحمھ هللا كتاب الغدیر لشیخنا الحجة العالمة األمیني 

 .وفّقھم هللا وأخذ بناصرھم

) ۸٤رقم (وترجمة كتاب الغدیر لشیخنا العالمة األمیني ) ۸٥رقم (وفیھا ما ھو عمل جماعة ككتاب حساسترین فراز تاریخ 

 ).۱٤۹رقم (ن الغدیر المقام في لندن ومحاضرات مھرجا) ۱٤۸رقم (والعدد الخامس من مجلة تراثنا 

 .منھا مطبوع ۱۰٤منھا مخطوط، و ۲٤منھا مفقود، و ۳٥ثّم إن ھذه الكتب 

 .منھا باالُردویة وكلھا نثر إالّ تسعة منھا فھي منظومات ۲۱منھا بالفارسیة و ٦۱كتاباً منھا باللغة العربیة، و ۸۳وأیضاً 

منھم من الفرس أّولھم أبو جعفر الطبري  ۸٤بن أحمد صاحب كتاب العین ومنھم من العرب أّولھم الخلیل  ٤۱والمؤلفون 

 .منھم ھنود وباكستانیون أّولھم صاحب العبقات ۲٥صاحب التاریخ، و

وھناك تركماني واحد وھو الحافظ الذھبي، وكردي واحد وھو الحافظ العراقي الرازیاني المھراني وعددناھما في المؤلفین 

 !العرب

 .، ثالثة وستون منھم معاصرون أحیاء حفظھم هللا ومّد في عمرھم، والبقیة أمواتوالمؤلفون أیضاً 

منھم سنیّون وخمسة منھم إسماعیلیون،  ۱۲مؤلفاً منھم من الشیعة و ۱۲۹واإلحصائیة األخیرة أن المؤلفین المذكورین 

 .وفیھم زیدیان ومسیحي واحد وھو بولس سالمة

 ِ د َوآلِِھ الطَّیِّبِیَن الطَّاِھِریَن َولَْعنَةُ وآِخُر َدْعَوانَا أَِن الَحْمُد ہلِلّ  هللاِ َعلَى أَْعَدائِِھم  َربِّ الَعالَِمیَن، َوَصلَّى ّهللاُ َعلَى َسیِِّدنَا َونَبِیِّنَا ُمَحمَّ

لِْیَن َواآلِخِرین  .َوُمْبِغِضْیِھم ِمَن األَوَّ

 .ھـ ۱٤۱۳فرغت من تألیفھ نھار یوم السبت سابع عشر جمادى اآلخرة سنة 

 



 عبد العزیز الطباطبائي

 

الصفحة 

۲٥   

 

 القَْرُن الثَّانِي
 

 

 

الصفحة 

۲٦   

 

الصفحة 

۲۷   

)۱( 

 جزء فیھ خطبة النبي صلّى هللا علیھ وآلھ یوم الغدیر
صاحب للخلیل بن أحمد الفراھیدي، وھو أبو عبدالرحمن الیحمدي العتكي األزدي البصري، النحوي العروضي اللغوي 

 ).ھـ ۱۷٥ـ  ۱۰۰(وواضع علم العروض " العین " كتاب 

ھـ ـ في رسالتھ إلى ابن ابنھ محّمد بن  ۳٦۸ذكره أبو غالب الزراري أحمد بن محّمد بن محّمد بن سلیمان ـ المتوفّى سنة 

ما أجاز لھ روایتھ، فقال في عبیدهللا بن أحمد، یترجم لھ فیھا اُسرتھ، ویجیز لھ روایة كتبھ وسماعاتھ، وروایاتھ، وعّد ھذا في 

 ".جزء فیھ خطبة النبي صلّى هللا علیھ وآلھ یوم الغدیر روایة الخلیل، كان أبوك وابن عمھ حضرا بعض سماعھ : " ۱۸۰ص

 

الصفحة 

۲۸   

بروایة جزء في خطبة النبي صلّى هللا علیھ وآلھ وسلّم في یوم الغدیر : " وقال ٥/۱۰۱وذكره شیخنا رحمھ هللا في الذریعة 

 ".، سمعھ الشیخ أبو غالب الزراري عن مشایخھ ۱۷۰الخلیل بن أحمد النحوي، المتوفّى سنة 

ومّما یبدو أنّھ روى الخطبة بطولھا من التابعین أو أتباع التابعین ثّم أضاف إلیھا بعض الشروح اللغویة وفّسر غریبھ، 

 .فأصبح جزًء ینسب إلیھ یتداولونھ بالروایة والسماع واإلجازة

 وقد ذكروا للخلیل كتاباً في اإلمامة، وال أدري أھو ھذا الكتاب أو ھو غیره؟

وكتابھ اإلمامة تّممھ أبو الفتح محّمد بن جعفر المراغي، المتوفّى سنة : " وقال ۲/۳۲٥ذكره لھ شیخنا رحمھ هللا في الذریعة 

 ".لھ كتاب الخلیلي في اإلمامة : المراغي قال ھـ، صاحب االستدراك المذكور سابقاً كما یظھر من النجاشي في ترجمة ۳۷۱



االستدراك لما أغفلھ الخلیل، للشیخ أبي الفتح محّمد بن : " قال ۲/۲۲وأّما االستدراك فقد ذكره شیخنا رحمھ هللا في الذریعة 

 ". ۳۷۱جعفر بن محّمد المراغي، المتوفّى سنة 

الحسن صدر الدین یحتمل أنّھ متّمم لكتاب الخلیل في اإلمامة، ألّن الظاھر أنّھ من كتب اللغة وكان سیدنا : أقول: " ثم قال

 ".النجاشي عّد من تصانیف أبي الفتح المراغي في ترجمتھ كتاب الخلیلي في اإلمامة 

 محّمد بن جعفر بن : ۱۰٥۳أّما النجاشي فقد قال في فھرسھ برقم : أقــول

 

الصفحة 

۲۹   

 ...لھ كتاب مختار األخبار، كتاب الخلیلي في اإلمامة... المعروف بالمراغيمحّمد بن الفتح الھمداني الوادعي 

وللخلیل كتاب في اإلمامة، : ۱٤۹وقال السید حسن صدر الدین في كتاب تأسیس الشیعة الكرام لجمیع فنون اإلسالم، ص

اه كتاب الخلیلي في اإلمامة ذكره أورده بتمامھ محّمد بن جعفر المراغي في كتابھ، واستدرك ما أغفلھ الخلیل من األدلة وسمّ 

 ...أبو العباس النجاشي

 :ترجمة الخلیل بن أحمد

عبقري من : الخلیل بن أحمد الفراھیدي، وكتاباً آخر باسم: فقد ألّف الدكتور مھدي المخزومي محقّق كتاب العین كتاب

 .م ۱۹۷۲وآثاره طبع في بغداد سنة الخلیل بن أحمد الفراھیدي حیاتھ : البصرة، ولگورگیس عّواد، ومیخائیل عّواد

 .المعلم الخلیل بن أحمد الفراھیدي صدر عن الشركة العالمیة للكتاب في بیروت: وكتبت عنھ ثریا ملحس كتاباً باسم

وفي سیر أعالم  ۱٦۹ھـ من تاریخ االسالم ص ۱۷۰وأما في المعاجم وكتب التراجم فقد ترجم لھ الذھبي في وفیات سنة 

 ".حّدث عن أیّوب السختیاني وعاصم األحول والعّوام بن حوشب وغالب القطّان وطائفة : " قال فیھماو ۷/٤۳۰النبالء 

 وراجع مصادر ترجمة الخلیل المذكورة بھامشھما وأضف الى ذلك أیضاً 

 

الصفحة 

۳۰   

، ۷/۷٦رجال الحدیث ، ومعجم ۱۷۸): فّن العروض(، تأسیس الشیعة الكرام لجمیع فنون اإلسالم ۲/۲٤۹ریاض العلماء 

، وفي طبعة دار ۹۱ـ  ۳۰/٥۰، وترجمتھ المطّولة في أعیان الشیعة ۱/٤۰۲، وتنقیح المقال ۳/۲۸۹وروضات الجنّات 

، مستدركات أعیان ۲٦۷۱رقم  ٤/۲۰۱، قاموس الرجال ۳۳۳ـ  ۸/۳۲٦، وتھذیب الكمال للمزي ۳٤٦ـ  ٦/۳۳۷التعارف 

 .۸/۸۰ة ، وترجمتھ العربی۸/٥۱، سزگین ۳/۷٥الشیعة 

 

*  *  * 

 

 

 

 



 

الصفحة 

۳۱   

 

 القَْرُن الثَّالِثُ 
 

 

 

الصفحة 

۳۲   

 

الصفحة 

۳۳   

)۲( 

 كتاب الوالیة
: للطاطري، وھو أبو الحسن علي بن الحسن بن محّمد الطائي الجرمي الكوفي المعروف بالطاطري، لبیعھ ثیاباً یقال لھا

 .الطاطریة

ھـ ـ في فھرسیھما، فقال  ٤٦۰ھـ ـ وشیخ الطائفة الطوسي ـ المتوفّى سنة  ٤٥۰المتوفّى سنة  ترجم لھ أبو العبّاس النجاشي ـ

وكان فقیھاً، ثقةً في حدیثھ، وكان من وجوه الواقفة وشیوخھم، وھو اُستاذ الحسن بن محّمد بن : " ٦٦۷األول منھما في رقم 

 ... ".لرجالسماعة الصیرفي الحضرمي، ومنھ تعلّم، وكان یشركھ في كثیر من ا

 .كتاب التوحید، اإلمامة، المتعة، الغیبة، المناقب، الوالیة: " ثم عّدد كتبھ وننتقي منھا

 

الصفحة 

۳٤   

 .حّدثنا علّي بن الحسن بكتبھ كلّھا: حّدثنا محّمد ابن ثابت، قال: حّدثنا علي بن حاتم، قال: أخبرنا أبو عبدهللا بن شاذان، قال

حّدثنا أحمد بن عمر بن كیسبة : ، قال] ابن عقدة [ حّدثنا أحمد بن محّمد بن سعید : بن ھارون، قالوأخبرنا أحمد بن محمد 

 ".حّدثنا علي بن الحسن بكتبھ كلّھا : ومحّمد بن غالب، قاال

كتب  ولھ! صعب العصبیة على َمن خالفھ من اإلمامیة! كان واقفیاً شدید العناد في مذھبھ: " ۳۹۲وقال شیخ الطائفة في رقم 

كتاب ... كثیرة في نصرة مذھبھ، ولھ ُكتب في الفقھ، رواھا عن الرجال الموثوق بھم وبروایاتھم، فألجل ذلك ذكرناھا، منھا

 .إنّھا أكثر من ثالثین كتاباً : وقیل... كتاب الوالیة... فضائل أمیر المؤمنین علیھ السالم



، عن علي بن ] ابن الكوفي [ بن محّمد بن الزبیر القرشي  أخبرنا بروایاتھ كلّھا أحمد بن عبدون، عن أبي الحسن علي

 ".الحسن بن فّضال وأبي عبدالملك أحمد بن عمر بن كیسبة النھدي جمیعاً، عن علّي بن الحسن الطاطري 

 .٤٦وترجم لھ أیضاً في كتاب الرجال في أصحاب الكاظم علیھ السالم برقم 

ال وبنو ] وثاقة الراوي [ وألجل ذلك " : قال" عّدة االُصول " وذكره أیضاً في كتاب  عملت الطائفة بما رواه بنو فضَّ

 ".سماعة والطاطریّون 

 ٤۳۷رقم " معالم العلماء " ھـ ـ في  ٥۸۸وترجم لھ رشید الدین أبو جعفر محّمد بن علي بن شھرآشوب ـ المتوفّى سنة 

 فضائل أمیر : " وعّدد كتبھ وَسّمى منھا

 

الصفحة 

۳٥   

 ... ".علیھ السالم، الوالیة المؤمنین

 .۸۳۲رقم  ۲٥/۱٤۳وذكر كتابھ ھذا شیخنا رحمھ هللا في الذریعة إلى تصانیف الشیعة 

أحسن " ، وراجع ترجمتھ ومصادرھا في ۱۱/۳٤٤، ومعجم رجال الحدیث ۸۲۲۰رقم  ۲/۲۷۸ولھ ترجمة في تنقیح المقال 

 .فقد استقصى ووفى وكفى ۳۰۳رقم  ۱/٤۰۰ي للشبستر" التراجم في أصحاب اإلمام الكاظم علیھ السالم 

)۳( 

 كتاب في حدیث الغدیر

 .ألبي جعفر البغدادي، من أعالم القرن الثالث

ھـ ـ فقال  ۳۰۲ذكره الذھبي في سیر أعالم النبالء في ترجمة أبي عثمان سعید بن محّمد بن صبیح المغربي ـ المتوفّى سنة 

فإذا ... فأتیتھ وأبو جعفر البغدادي واقف: أتاه رسول عبیدهللا ـ یعني المھدي ـ قالبینا سعید ابن الحّداد جالس : " ۱٤/۲۰٦في 

 ... ".ھو صحیح وقد رویناه: قلت) حدیث غدیر خمّ (إعرض الكتاب على الشیخ، فإنھ : فقال ألبي جعفر! بكتاب لطیف

ھـ، وابن صبیح  ۲۹۷یعة عامة سنة عبیدهللا المھدي مؤّسس الدولة الفاطمیة في المغرب، بویع في القیروان ب: أقــول

 ھـ، فالكتاب ِمّما أُلّف في القرن الثالث، وأبو جعفر البغدادي لم أھتد إلى معرفتھ، فال ھو اإلسكافي  ۳۰۲المغربي توفّي سنة 

 

الصفحة 

۳٦   

 .ألنّھ لم یرحل إلى المغربھـ، وال ھو الطبرّي صاحب التاریخ ـ وإن كان لھ كتاب في حدیث الغدیر ـ  ۲٤۰ألنّھ توفّي سنة 

وقد  ۲۱برقم  ۹۳ویجوز أن یكون أبا جعفر محّمد بن موسى الذي لھ مسألة في معنى من كنت مواله، وھي اآلتیة ص 

 .أدرجنا ھناك نّصھا حرفیّاً 

 

*  *  * 

 

 الصفحة  



۳۷  

 

ابِعُ   القَْرُن الرَّ
 

 

 

الصفحة 

۳۸   

 

الصفحة 

۳۹   

)٤( 

 كتاب الوالیة

 "من كنت مواله فََعليٌّ مواله " جمع طرق حدیث في 
 ).ھـ ۳۱۰ـ  ۲۲٤(ألبي جعفر محّمد بن جریر بن یزید الطبري، صاحب التاریخ والتفسیر 

وكتاب فضائل َعلّي بن أبي طالب رضي هللا : " عند عّد مؤلفاتھ ٦/٤٥۲قال یاقوت في ترجمة الطبري من معجم األُدباء 

 ! ".األخبار الواردة في غدیر ُخّم ثم تَاله بالفضائل ولم یتمّ عنھ، تكلّم في أولھ بصّحة 

وكان إذا عرف من إنسان بدعة أبعده وأطرحھ، وكان قد قال بعض : " في سبب تألیفھ لھذا الكتاب ٤٥٥وقال في ص

وذكر طرق حدیث ُخّم،  وبلغ أبا جعفر ذلك فابتدأ بالكالم في فضائل َعلِّي بن أبي طالب،!!... الشیوخ ببغداد بتكذیب غدیر ُخمّ 

 ... ".فكثر الناس الستماع ذلك

ولَّما بلغھ أّن ابن أبي داود تكلّم : " ، وحكى عن الفراغاني أنّھ قال۷۱۳: وذكره الذھبي في ترجمة الطبري من تذكرة الحفّاظ

 :عمل كتاب الفضائل وتكلّم على تصحیح الحدیث ثم قال! في حدیث غدیر ُخمّ 

 ! ".طرق ھذا الحدیث البن جریر، فاندھشت لھ ولكثرة تلك الطرق رأیُت مجلّداً من: قلت

 

الصفحة 

٤۰   

یظھر من كالم الذھبي ھذا أّن الكتاب في أكثر من مجلّد، وإنّما رأى الذھبي مجلّداً منھ، وكان فیھ من الطرق : أقـول

 !الصحیحة كثرة ھائلة بحیث أدھشت حافظاً مثل الذھبي

أنّھ حّصل فیما بعد على المجلّد الثاني من كتاب الطبري، فقد جاء " من كنت مواله " ي حدیث ویظھر من رسالة الذھبي ف

قال محّمد بن جریر الطبري في المجلّد الثاني من كتاب غدیر ُخّم لھ ـ وأظنّھ بمثل جمع ھذا الكتاب : " ٦۱فیھا في الحدیث 

 ".... حّدثني محّمد بن حمید الرازي: ـ فقال! نسب إلى التشیّع



وترى أّن الطبري عنده من طرق حدیث الغدیر الكثرة الھائلة التي استغرقت مجلّدین، ومجلّد واحد منھما أدھش الحافظ 

 .الذھبي

وال یشیر إلى الغدیر من قریب وال ! ھذا الرجل، مع العلم الَجّم، تراه في تاریخھ یھمل ھذا الحدث التاریخي العظیم العظیم

 .یُكتب كما یشاؤه الحّكامألّن التاریخ !! بعید

ثارت ! ولكن لَّما بلغھ أّن بعض مناوئیھ ومنافسیھ ـ كابن أبي داود والبربھاري وأمثالھما من الحنابلة ـ أنكر حدیث الغدیر

وإبانة لجھلھ، ولیفضحھ في المأل، فروى حدیث الغدیر في ھذا الكتاب من ! حفیظتھ وأظھر من علمھ ما كتم رّداً على منافسھ

كمناشدة أمیر المؤمنین علیھ السالم یوم الشورى، وحدیث ! وسبعین طریقاً، وأضاف إلیھ مناقب اُخرى كثیرة كان كتمھاخمس 

ـ وھو قریب من  ۳٦٦للقاضي نعمان المصري ـ المتوفّى سنة " شرح األخبار " الطیر وأمثالھ ِمّما تجده منقوال منھ في كتاب 

ولو كان نقل أحادیثھ بأسانیدھا لكان قد احتفظ لنا بكتاب " شرح األخبار " لّھ في عصر الطبري، ولعلّھ نثر كتاب الطبري ك

 .الطبري بكاملھ

 ".مناقب أھل البیت علیھم السالم : " والشتمالھ على فضائل كثیرة سّماه السید ابن طاووس في ما ینقل عنھ في كتاب الیقین

 

الصفحة 

٤۱   

أي " الرّد على الحرقوصیة " كتابھ ھذا رّداً على إنكار بعض الحنابلة سّماه بعضھم حیث ألّف الطبري ... ومن ناحیة اُخرى

 .الحنابلة، نسبة إلى حرقوص بن زھیر الخارجي

محّمد بن جریر أبو جعفر الطبري، : " قائال ۸۷۹ـ ذكره في فھرسھ برقم  ٤٥۰فھذا أبو العبّاس النجاشي ـ المتوفّى سنة 

 .حرقوصیة، ذكر طرق خبر یوم الغدیرعاّمي، لھ كتاب الرّد على ال

 ".حّدثنا محّمد ابن جریر بكتابھ الرّد على الحرقوصیة : أخبرنا القاضي أبو إسحاق إبراھیم بن مخلد، حّدثنا أبي، قال

: ٦٥٤فقال في رقم " كتاب غدیر ُخّم : " ـ ذكره في فھرسھ باسم ٤٦۰ولكّن شیخ الطائفة أبا جعفر الطوسي ـ المتوفّى سنة 

 .محّمد بن جریر الطبري، یكنّى أبا جعفر، صاحب التاریخ، عاّمّي، لھ كتاب غدیر ُخّم وشرح أمره، تصنیفھ" 

 ".أخبرنا بھ أحمد بن عبدون، عن أبي بكر الدوري، عن ابن كامل، عنھ 

 .كما تقّدم" حدیث من كنت مواله " وھذا ھو االسم المشھور كما عبّر عنھ الذھبي حین نقل عنھ غیر مّرة في كتابھ في 

 .۱۰۸، ۷۲، ٦۲، ٤۱، ۳۳، ۲۰وروى الذھبي في رسالتھ عن كتاب الطبري ھذا في األرقام 

إنّي رأیت لھ كتاباً جمع فیھ أحادیث غدیر ُخّم في مجلّدین : " في ترجمة الطبري ۱۱/۱٤٦وقال ابن كثیر في البدایة والنھایة 

 ".ضخمین 

وقد جمعھ : " جمة أمیر المؤمنین علیھ السالم والكالم عن حدیث الغدیرفي تر ۷/۳۳۹وقال ابن حجر في تھذیب التھذیب 

 ".وصّححھ ] أي ابن عقدة [ ابن جریر الطبري في مؤلَّف فیھ أضعاف من ذكر 

 ولنا مع الطبري وكتابھ ھذا كالم طویل عریض نكلھ إلى محلھ في حرف الواو 

 

الصفحة 

٤۲   

كما یعبّر عنھ، ولو وفّق هللا سبحانھ " كتاب الوالیة : " فسوف نذكره ھناك باسم" بیة أھل البیت في المكتبة العر" من مقالنا 

 .الستیفاء الكالم فیھ لربّما شغل وحده مقاال بكاملھ، وهللا ولّي التوفیق



)٥( 

 خصائص الغدیر

الرازي ثم البغدادي أو خصائص یوم الغدیر، للكلیني، وھو ثقة اإلسالم أبو جعفر محّمد بن یعقوب بن إسحاق األعور 

 .ھـ ۳۲۸المتوفّى ببغداد شعبان سنة " الكافي في الحدیث " السلسلي، مؤلف كتاب 

ثقة عارف باألخبار، : " وقال ٦۰۳برقم " الفھرست " ترجم لھ شیخ الطائفة الشیخ أبو جعفر الطوسي ـ قّدس هللا نفسھ ـ في 

 ... ".لھ كتب

 ... ".جلیل القدر، عالم باألخبار ولھ مصنّفات: " قائال ٤۹٥ص" الرجال " وترجم لھ ایضاً في كتاب 

شیخ أصحابنا في وقتھ : " وقال ۱۰۲٦برقم " الفھرست " ھـ ـ في  ٤٥۰وترجم لھ أبو العبّاس النجاشي ـ المتوفّى سنة 

افي في عشرین بالرّي ووجھھم، المعروف بالكلیني، وكان أوثق الناس في الحدیث وأثبتھم، صنّف الكتاب الكبیر یسّمى الك

 ...كتاب العقل: سنة، شرح كتبھ

كتاب الرّد على القرامطة، كتاب رسائل األئّمة علیھم السالم، كتاب تعبیر الرؤیا، كتاب الرجال، : ولھ غیر كتاب الكافي

 .كتاب ما قیل في األئّمة علیھم السالم من الشعر

 النحوي ـ  كنت أترّدد إلى المسجد المعروف اللؤلؤي ـ وھو مسجد نِْفطویھ

 

الصفحة 

٤۳   

أقرأ القرآن على صاحب المسجد، وجماعة من أصحابنا یقرأون كتاب الكافي على أبي الحسین أحمد بن أحمد الكوفي 

 ... ".الكاتب، حّدثكم محّمد ین یعقوب الكلیني

لھ ذكر في غیرھا، ولكّن المصادر وھكذا تجد الثناء علیھ بكّل تجلّة وتبجیل في كّل كتبنا الرجالیة والحدیثیة وأینما جرى 

فالخطیب لفرط تعّصبھ ! العامیّة بین مھمل لھ كالخطیب والسمعاني ویاقوت وابن الجوزي وما شاكل، وبین ذاكر لھ بكّل إیجاز

وقبره بھا لم یترجم لھ في تاریخ بغداد على أنّھ انتقل إلیھا وأقام بھا إلى آخر عمره، وأملى الحدیث بھا إلى أن توفّي ودفن بھا، 

 .معروف مزور

 ٤٥۰ھـ ـ وأبا العباس النجاشي ـ المتوفّى سنة  ٤٦۰كما أھمل الشیخ أبا جعفر الطوسي ـ المتوفّى سنة ! مع ذلك كلّھ أھملھ

ھـ ـ وھما من معاصریھ ومعایشیھ، ویشتركان معھ في كثیر من مشایخھ، ولعلّھم كانوا یتالقون ویلتقون كّل یوم في حلقات 

 .على مشایخ بغداد سماع الحدیث

وضبطھ بضّم " المؤتلف والمختلف " ھـ في  ٤۰۷نعم ترجم للكلیني عبد الغني بن سعید األزدي المصري المتوفّى سنة 

وترجم لھ معاصر الخطیب وھو ابن " من الشیعة المصنّفین، مصنّف على مذھب أھل البیت علیھم السالم : " الكاف وقال

أّما الكلیني ـ بضّم الكاف، وإمالة الالم، وقبل الیاء نون ـ فھو ابو جعفر محّمد بن یعقوب  :فقال ۷/۱۸٦ماكوال في اإلكمال 

الكلیني الرازي، من فقھاء الشیعة والمصنّفین في مذھبھم، روى عنھ أبو عبدهللا أحمد بن إبراھیم الصیمري وغیره، وكان 

 ".، ودفن بباب الكوفة في مقبرتھا ۳۲۸ینزل بباب الكوفة في درب السلسلة في بغداد، توفّي بھا سنة 

أبو جعفر الكلیني الرازي، من شیوخ الرافضة، قدم دمشق، وحّدث : " وقال ۱٦/۱۳۷وترجم لھ ابن عساكر في تاریخھ 

 ببعلبك عن أبي الحسین محّمد بن علي الجعفري السمرقندي ومحّمد بن أحمد الخفّاف النیسابوري وَعلّي بن إبراھیم بن 

 الصفحة  



٤٤  

 .ھاشم

وأبو عبدهللا أحمد بن إبراھیم وأبو القاسم علّي بن محمد بن عبدوس ... روى عنھ أبو سعد الكوفي شیخ الشریف المرتضى

 ".الكوفي وعبدهللا بن محمد بن ذكوان 

على ضعف إعجاب المرء بنفسھ دلیل : " قال أمیر المؤمنین علیھ السالم: ثم َروى عنھ بإسناده عن الصادق علیھ السالم قال

 ".عقلھ 

: " ۱۱/۳۲۳" جامع األُصول " وذكره أبو السعادات ابن األثیر الجزري في المجّددین على رأس المائة الثالثة فقال في 

وأبو جعفر محّمد بن یعقوب الرازي ... ومن الفقھاء! فمن أُولي األمر، المقتدر بأمر هللا: وأّما من كان على رأس المائة الثالثة

 ".من اإلمامیة 

أبو جعفر ... وفیھا توفّي محّمد بن یعقوب: " ھـ ۳۲۸قال في وفیات سنة  ۸/۳٦٤وترجم لھ أخوه عّز الدین في الكامل 

 ".الكلیني وھو من أئّمة اإلمامیة وعلمائھم 

 ."محّمد بن یعقوب الكلیني من رؤوس فضالء الشیعة في أیام المقتدر : " قائال ۲/٥٥۳وأثنى علیھ الذھبي في المشتبھ 

شیخ الشیعة وعالم اإلمامیة، صاحب : " وقال ۱٥/۲۸۰وأطراه بأكثر من ھذا في سیر أعالم النبالء حیث ترجم لھ في 

 ".التصانیف، أبو جعفر محّمد بن یعقوب الرازي الكلیني، بنون 

 ...روى عنھ أحمد بن إبراھیم الصیمري وغیره، وكان ببغداد، وبھا توفّي، وقبره مشھور

من أھل الرّي، سكن بغداد ... محّمد بن یعقوب أبو جعفر الكلیني: " وقال ٥/۲۲٦ي في الوافي بالوفیات وترجم لھ الصفد

 .إلى حین وفاتھ، وكان من فقھاء الشیعة والمصنّفین على مذھبھم

 

الصفحة 

٤٥   

وَعلّي بن إبراھیم بن ھاشم، حّدث عن أبي الحسین محّمد بن َعلّي الجعفري السمرقندي ومحّمد بن أحمد الخفّاف النیسابوري 

 ". ۳۲۸توفّي سنة 

الرازي من فقھاء الشیعة ! وأبو جعفر محّمد بن یعقوب الكلبي: " وقال ۲/۷۳۷وترجم لھ ابن حجر في تبصیر المنتبھ 

 ".ومصنّفیھم، یعرف بالسلسلي لنزولھ درب السلسلة ببغداد 

الكلیني، بالضّم وإمالة الالم ثم یاء : " قائال ۳/۱۲۱۹التبصیر  الكلبي، على أنّھ ضبطھ ھو في: كذا ھنا في المطبوع: أقـول

أبو جعفر محّمد بن یعقوب الكلیني، من رؤوس فضالء الشیعة في أیام المقتدر، وھو منسوب إلى ُكلین من قرى : ساكنة ثم نون

 ".العراق 

سكن بغداد ... جعفر الكلیني بضّم الكاف محّمد بن یعقوب بن إسحاق أبو: " قائال ٥/٤۳۳وترجم لھ أیضاً في لسان المیزان 

 .وحّدث بھا عن محّمد بن أحمد بن عبدالجبّار، وعلي بن إبراھیم بن ھاشم وغیرھما

 ".ببغداد  ۳۲۸وكان من فقھاء الشیعة والمصنّفین على مذھبھم، توفّي سنة 

نذ القرن الرابع وحتى اآلن وإلى الخلود، فال وتجد ترجمتھ وذكره الجمیل بكّل تجلّة وإكبار في كل كتبنا الرجالیة والحدیثیة م

نطیل بسرد مصادر ترجمتھ في كتب أصحابنا، فال یخلو شيء منھا من ثنائھ العاطر، رحم هللا معشر الماضین منّا وألحقنا 

 .بسلفنا الصالحین



)٦( 

 كتاب الوالیة وَمن روى غدیر خمّ 

 البن عقدة، وھو الحافظ أبو العبّاس أحمد بن محّمد بن سعید بن عبدالرحمن 

 

الصفحة 

٤٦   

 ).ھـ ۳۳۳ـ  ۲٤۹(ابن زیاد بن عبدهللا بن زیاد بن عجالن، مولى عبدالرحمن بن سعید بن قیس السبیعي الھمداني الكوفي 

أخبرنا بنسبھ : " وسرد نسبھ كما حكیناه وقال ۸٦رقم " الفھرست " ترجم لھ شیخ الطائفة أبو جعفر الطوسي رحمھ هللا في 

 .أحمد بن عبدون، عن محمد بن أحمد ابن الجنید

وإنّما ذكرناه في جملة ! وأمره في الثقة والجاللة وعظم الحفظ أشھر من أن یذكر، وكان زیدیاً جارودیاً، وعلى ذلك مات

 ".أصحابنا لكثرة روایاتھ عنھم وخلطتھ بھم وتصنیفھ لھم 

كتاب من روى عن أمیر المؤمنین علیھ السالم ومسنده، كتاب من روى عن الحسن والحسین علیھما : ّم عّدد كتبھ ومنھاث

السالم، كتاب من روى عن علّي بن الحسین علیھ السالم وأخباره، كتاب من روى عن أبي جعفر محّمد بن علّي علیھما السالم 

ده، كتاب الرجال وھو كتاب من روى عن جعفر بن محّمد علیھ السالم، كتاب وأخباره، كتاب من روى عن زید بن َعلّي مسن

كتاب الوالیة ومن روى غدیر خّم، كتاب فضل الكوفة، كتاب من روى عن َعلّي علیھ السالم ... الجھر ببسم هللا الرحمن الرحیم

إنّما { : كتاب طرق تفسیر قول هللا عّز وجلّ . ..حدیث الرایة، كتاب الشورى] كتاب [ الطائر، ] َحدیث [ أنّھ قسیم النار، كتاب 

أنت منّي بمنزلة ھارون من موسى، كتاب تسمیة من : كتاب طرق حدیث النبي صلّى هللا علیھ وآلھ }أنت منذر ولكّل قوم ھاد 

روى عن  شھد مع أمیر المؤمنین علیھ السالم حروبھ من الصحابة والتابعین، كتاب الشیعة من أصحاب الحدیث، ولھ كتاب من

 .)۱(فاطمة علیھا السالم من أوالدھا، ولھ كتاب یحیى بن الحسین بن زید وأخباره

____________ 
 .سّمى الشیخ كتباً أكثر من ھذا حذفنا بعضھا اختصاراً، واكتفینا بما كان من حول العترة الطاھرة علیھم السالم وشیعتھم -۱

 

الصفحة 

٤۷   

الحسن أحمد بن محّمد بن موسى األھوازي، وكان معھ خطّ أبي العبّاس باإلجازة، وشرح  أخبرنا بجمیع روایاتھ وكتبھ أبو

 .روایاتھ وكتبھ عن أبي العبّاس أحمد ابن محّمد سعید، ومات أبو العبّاس بالكوفة سنة ثالث وثالثین وثالثمائة

جلیل القدر، عظیم : " وقال ۳۰قم بر) من لم یرو عنھم علیھم السالم(أیضاً، في باب " الرجال " وترجم لھ في كتاب 

إالّ أنّھ روى جمیع كتب أصحابنا، وصنّف ! المنزلة، لھ تصانیف كثیرة، ذكرناھا في كتاب الفھرست، وكان زیدیاً جارودیاً 

 .لھم، وذكر اُصولھم، وكان حفظة

 !! ".حدیث واُذاكر بثالثمائة ألف! أحفظ مئة وعشرین ألف حدیث بأسانیدھا: سمعت جماعة یحكون أنّھ قال

ھذا رجل جلیل في أصحاب الحدیث، مشھور بالحفظ، : " وقال ۲۳۳وترجم لھ أبو العبّاس النجاشي في فھرسھ برقم 

 ... ".وذكره أصحابنا الختالطھ بھم ومداخلتھ إیاھم وعظم محلّھ وثقتھ وأمانتھ... والحكایات تختلف عنھ في الحفظ وعظمھ



طرق حدیث ... كتاب الوالیة ومن روى غدیر خم: " ه من فھرس الطوسي، إلى أن قالثم عّدد كتبھ بنحو ما مّر وكأنّھ أخذ

كتاب صلح الحسن علیھ ... عن سعد بن أبي وقاص) أنت مني بمنزلة ھارون من موسى: (النبّي صلّى هللا علیھ وآلھ وسلّم

 .)۱(!رأیت أحداً ِمّمن حّدثنا عنھ ذكرهالسالم، كتاب الحسن علیھ السالم ومعاویة، تفسیر القرآن وھو كتاب حسن كبیر، وما 

 وقد لقیت جماعة ِمّمن لقیھ وسمع منھ وأجازه منھم، من أصحابنا ومن العامة 

____________ 
مجلّد واحد، راجع فھرس مكتبتھ " تفسیر القرآن عن أھل بیت رسول هللا صلّى هللا علیھ وآلھ " كانت نسخة منھ عند السید ابن طاووس وسّماه  -۱

 .۱۲۲رقم : یخ محّمد حسن آل یاسینللش

 

الصفحة 

٤۸   

 ".ومن الزیدیة، ومات أبو العبّاس بالكوفة سنة ثالث وثالثین وثالثمائة 

ثقة، : " ، ووثّقھ، وقال۷۷رقم " معالم العلماء " ھـ ـ في  ٥۸۸وترجم لھ الحافظ ابن شھرآشوب السروي ـ المتوفّى سنة 

كتاب ... التسمیة في فقھ أھل البیت علیھم السالم... وكتاب من روى غدیر ُخمّ ... مثل كتاب زیدّي، إالّ أنّھ مصنّف ألصحابنا

 ".یحیى بن الحسین، كتاب زید وأخباره 

جلیل القدر، عظیم : " وقال ۲۰۳ص" خالصة األقوال " ھـ ـ في كتاب  ۷۲٦وترجم لھ العالّمة الحلّي ـ المتوفّى سنة 

ذكرناه من جملة أصحابنا لكثرة روایاتھ عنھم وخلطتھ بھم وتصنیفھ لھم، روى جمیع كتب  وإنّما... المنزلة، وكان زیدیاً 

منھا كتاب أسماء ] كشف المقال [ لھ كتب ذكرناھا في كتابنا الكبیر ... أصحابنا وصنّف لھم، وذكر اُصولھم، وكان حفظة

فیھ لكّل رجل الحدیَث الذي رواه، مات بالكوفة سنة الرجال الّذین رووا عن الصادق علیھ السالم ـ أربعة آالف رجل ـ، وأخرج 

 ".ثالث وثالثین وثالثمائة 

روى عنھ : " ، وقال٤٦وترجم لھ شیخنا صاحب الذریعة رحمھ هللا في أعالم القرن الرابع من طبقات أعالم الشیعة، ص

ھذا الرجل ِمّمن ال یُطعن علیھ : (وقال) َغْیبةال(جماعة، منھم أبو عبدهللا محمد بن إبراھیم النعماني ـ تلمیذ الكلیني ـ في كتاب 

 ... ".ھـ ۳٦۸ومنھم أبو غالب الزراري المتوفّى سنة ) في الثقة وال في العلم بالحدیث والرجال الناقلین لھ

وھو من مشایخ الكلیني، وقد روى عنھ : " وقال ۲۸۰ـ  ۲/۲۷٤وترجم لھ سیّدنا االُستاذ رحمھ هللا في معجم رجال الحدیث 

وعیّن موارد . ٦٥۰ـ  ٦٤۹ثم ذكره في طبقات الرواة من الجزء نفسھ، ص" موارد، كما یأتي في تفصیل طبقات الرواة  في

 .روایاتھ وَعّمن روى ھو، وَمن روى عنھ في الكتب األربعة

 ، تنقیح ٥۸رقم  ۱/۲۰۸روضات الجنّات : ومن مصادر ترجمتھ عدا ما تقّدم

 

الصفحة 

٤۹   

من طبعة جماعة المدّرسین في قم، تھذیب  ٦۰۷ـ  ۱/٦۰۲، قاموس الرجال ۱۱٦ـ  ۳/۱۱۲أعیان الشیعة ، ۱/۸٦المقال 

ولھ في ھذه األربعة األخیرة ترجمة موّسعة، الجامع في الرجال ـ للعالّمة المغفور لھ الشیخ موسى  ٤۹٤ـ  ۳/٤۷۳المقال 

ترجمة ابن " لّفاتھ في مقّدمة طبع سیر أعالم النبالء باسم ، وأفرد الذھبي رسالة عن حیاتھ مذكورة في مؤ۱/۱٦۸الزنجاني ـ 

 ".عقدة 



ھذا، وقد ترجم لھ أعالم العاّمة بكّل تجلّة وتبجیل، ووثّقوه، وأثنوا على علمھ وحفظھ وخبرتھ وسعة اطّالعھ، وأّرخوا والدتھ 

ألبیھ الملقّب بعقدة في ضمن ترجمتھ، ھـ، وترجموا  ۳۳۲ذي القعدة سنة  ۷ھـ ووفاتھ في  ۲٤۹لیلة النصف من المحّرم سنة 

، ۳۸۹، تذكرة الحفّاظ ۲/۳۰، العبر ٦/۳۳٦المنتظم !) العقدي( ۹/۱٦، أنساب السمعاني ۲۰ـ  ٥/۱٤راجع مثال تاریخ بغداد 

، ومن المؤسف أّن ۱/۲٦۳، لسان المیزان ۱۱/۲۰۹، البدایة والنھایة ۷/۳۹٥، الوافي بالوفیات ۱٥/۳٤۰سیر أعالم النبالء 

سوى وریقات توجد في دار الكتب الظاھریة بدمشق، ضمن المجموعة  )۱(الرجل العظیم لم یبق من مؤلّفاتھ الكثیرة الكبیرة ھذا

 .۸۷، راجع فھرس حدیث الظاھریة لأللباني ص۱٥ـ  ۹جزء من حدیث ابن عقدة، من الورقة : ، باسم٤٥۸۱رقم 

____________ 
ولھ كتب كثیرة، منھا كتاب التاریخ، ذكر من روى : " ۸٦هللا في فھرسھ، في ترجمة ابن عقدة، رقم  ذكر شیخ الطائفة أبو جعفر الطوسي رحمھ -۱

لم یجتمع ! إنّھ ِحمل بھیمة: الحدیث من الناس كلّھم من العامة والشیعة وأخبارھم، خرج منھ شيء كثیر ولم یتّمھ، وكتاب السنن وھو كتاب عظیم، قیل

 ... ".ألحد، وقد جمعھ ھو

 

حة الصف

٥۰   

 وأّما كتاب الوالیة
 .فقد ظّل مرجعاً ومنھال لمن بعده، واعتمده الفریقان كإجماعھم على وثاقة مؤلِّفھ

ففي القرن الخامس أخرج الشیخ الطوسي من روایاتھ في أمالیھ، ورواھا عنھ بواسطة واحدة بینھ وبینھ، وھو ابن الصلت 

 .عنھ في كتبھاألھوازي، وكذلك الخطیب روى بواسطة مشایخھ 

عند " تاریخ دمشق " وفي القرن السادس أخرج ابن عساكر من طریقھ روایات في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السالم من 

 .سرده لروایات الغدیر

في كالمھ عن حدیث الغدیر " مناقب آل أبي طالب " ھـ ـ في كتابھ  ٥۸۸وذكره الحافظ ابن شھرآشوب ـ المتوفّى سنة 

صاحب [ ذكره محّمد بن إسحاق ... العلماء مطبقون على قبول ھذا الخبر: " ۲٥ص ۳ف في ذلك، قال في جوطرقھ ومن صنّ 

المھلّبي كتاَب الغدیر، وأحمد بن ) بالل(وقد صنّف علّي بن ھالل ... وأبو العبّاس ابن عقدة من مائة وخمس طرق]... السیرة 

 .)۱(... "محّمد بن سعید كتاَب من روى غدیر خمّ 

واحتفظ الدھر إلى ھذا " اُسد الغابة " ھـ في موارد من كتابھ  ٦۳۰إلى القرن السابع فأفاد منھ ابن األثیر المتوفّى سنة وبقي 

ھـ، ساقھا هللا إلى مكتبة السیّد رضّي الدین علي بن طاوس الحلّي ـ  ۳۳۰القرن بنسخة كتبت في عھد المؤلف، تاریخھا سنة 

حدیث الوالیة وقال : وسّماه )۲(عند كالمھ عن عید الغدیر" اإلقبال " ا في موارد من كتابھ ھـ ـ وأفاد منھ ٦٦٤المتوفّى سنة 

 وجدت ھذا الكتاب بنسخة قد كتبت : " عنھ

____________ 
 .۳۷/۱٥۷وأورده عنھ العالّمة المجلسي رحمھ هللا في كتابھ بحار األنوار  -۱
السید ابن طاووس للعالّمة الشیخ محّمد حسن آل یاسین ـ حفظھ  وفھرس مكتبة ۲٥/۱٤۳، وراجع الذریعة ٤٥۳: اإلقبال -۲

 .هللا ـ المنشور في مجلّة المجمع العلمي العراقي

 

الصفحة 

٥۱   



في زمن أبي العبّاس ابن عقدة مصنِّفھ، تاریخھا سنة ثالثین وثالثمائة، صحیح النقل، علیھ خطّ الشیخ الطوسي وجماعة من 

 ".فیھ نّص النبي صلّى هللا علیھ وآلھ على موالنا علّي علیھ السالم بالوالیة من مائة وخمس طرق شیوخ اإلسالم، وقد روى 

في ما نذكره من الجزء من فضائل موالنا علّي علیھ السالم، جمع أبي : " من كتاب الیقین ۳٥وقال رحمھ هللا في الباب 

وفي أّول الجزء أّن عبدالواحد ... ابن عبدهللا ابن المھدي الفارسيِمّما رواه عنھ عبدالواحد بن محّمد ... ابن عقدة... العبّاس

 .ھـ ٤۰٦الفارسي قرأه یوم السبت للیلتین خلتا من ذي الحّجة سنة 

جزء من فضائل علّي علیھ السالم، جمع أبي العبّاس أحمد بن محمد بن : باسم ۱٦۱وفي فھرس مكتبة ابن طاووس رقم 

 .رحمھ هللا كتاب الوالیة أو ھو كتاب آخر البن عقدة سعید ابن عقدة، وال أدري عنى بھ

ابن عقدة في ما ذكره في كتابھ ... في ما نرویھ ونذكره عن الحافظ: " قال ۳۷وروى عنھ أیضاً في كتاب الیقین، في الباب 

 ...)۱()حدیث الوالیة: (الذي سّماه

اإلجازات منھا عن السید السعید فخار بن معد رویناه من طرق كثیرة قد ذكرناھا في كتاب اإلجازات لما یخّصني من 

 ... ".الموسوي

 .فأورد رحمھ هللا إسناداً من أسانیده بروایة الكتاب عن مؤلفھ ابن عقدة

وجمع الحافظ ابن : " عند كالمھ عن حدیث الغدیر ٦۰ص" كفایة الطالب " ھـ ـ في  ٦٥۸وذكر الگنجي ـ المتوفّى سنة 

 ".عقدة كتاباً مفرداً فیھ 

، قال عند ٤/۸٦قي الكتاب إلى القرن الثامن، وسلم من عھد المغول وإباداتھم، فھذا ابن تیمیّة یذكره في منھاج الُسنّة وب

 ... ".وقد صنّف أبو العبّاس ابن عقدة مصنَّفاً في جمع طرقھ: " كالمھ عن حدیث الغدیر

____________ 
 .حاء بھذا العنوانفي حرف ال ٦/۳۷۸وذكره شیخنا رحمھ هللا في الذریعة  -۱

 

الصفحة 

٥۲   

 .۲۲/۳۰٥وذكره الذھبي في سیر أعالم النبالء 

ھـ ـ قّدس هللا نفسھ، حیث ذكره في إجازتھ لبني  ۷۲٦وكان عند العالّمة الحلّي جمال الدین ابن المطھّر ـ المتوفّى سنة 

في " بحار األنوار " العالّمة المجلسي في آخر كتابھ وقد أدرجھا [ زھرة، ورواه لھم بإسناده عن مصنّفھ فقال في اإلجازة 

سعید، المعروف بابن عقدة ] محّمد بن [ ومن ذلك كتاب الوالیة، تألیف أبي العبّاس أحمد بن ]: "  ۱۱٦ص ۱۰۷الجزء 

زة بن محّمد، شھریار الخازن، عن َعّمھ حم] محّمد بن [ الكوفي، رواه الحسن بن الدربي، عن الموفّق أبي عبدهللا أحمد ابن 

عن أحمد ابن محمد بن ] الشیخ الطوسي [ ابن محمد بن الحسن، عن أبیھ محمد بن الحسن ] الحسن [ عن خالھ أبي علي 

 ".موسى بن الصلت األھوازي، عن أبي العبّاس أحمد بن سعید ابن عقدة المصنّف 

 ... ".عید ابن عقدة، حّدثناحدیث أبي بكر بن أبي قحافة، قال أبو العبّاس أحمد بن س: " وأول الكتاب

 ...عن ابن عقدة فراجعھ" من كنت مواله " فروى الحدیث الذي أورده الذھبي في أول رسالتھ في حدیث 

، ۱۲، ۱في األحادیث، رقم  )۱(ھـ ـ فقد نقل عنھ في رسالتھ في حدیث الغدیر ۷٤۸وقد كان في حوزة الذھبي ـ المتوفّى سنة 

أنبأنا أحمد بن أبي الخیر، عن : " ، وفي ھذا األخیر رواه عنھ بسنده إلیھ فقال۱۲٤ ،۱۲۳، ۱۲۱، ۱۱٦، ۱۱٥، ۱۱٤، ٤

عبدالغنّي بن سرور الحافظ، أنا محمد بن عمر الحافظ، أنا حمزة بن العبَّاس، أنا أحمد ابن الفضل، أنا أبو سلمة بن شھدل، أنا 

 .رحبةفروى حدیث مناشدة أمیر المؤمنین علیھ السالم بال... " ابن عقدة



____________ 
 .الكتاب قید التحقیق -۱

 

الصفحة 

٥۳   

في آخر " تھذیب التھذیب " ھـ ـ في  ۸٥۲بل وبقي الكتاب حتى القرن التاسع، فقد تحّدث عنھ ابن حجر ـ المتوفّى سنة 

طرقھ أبو العبّاس واعتنى بجمع : " عند كالمھ عن حدیث الغدیر، وصّححھ وقال ۷/۳۳۹ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السالم 

 ... ".ابن عقدة فأخرجھ من حدیث سبعین صحابیاً أو اكثر

وأّما : " فقال ۷/٦۱] علیھ السالم [ مناقب علّي بن أبي طالب : في نھایة شرحھ لباب" فتح الباري " وكذلك تحّدث عنھ في 

، وقد استوعبھا ابن عقدة في كتاب !جّداً من كنت مواله فعليٌّ مواله، فقد أخرجھ الترمذي والنسائي وھو كثیر الطرق : حدیث

ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علّي بن : مفرد وكثیر من أسانیدھا صحاح وحسان، وقد روینا عن اإلمام أحمد قال

 ".أبي طالب 

 .كتاب المواالة: وسماه ٤۲۱و ٤/۸۰منھا " اإلصابة " وذكره في موارد من 

 .عنّا إالّ من نقل عنھ بالواسطة كالشیخ المحّدث الحّر العاملي وغیرهإلى ھنا انقطع خبر الكتاب 

)۷( 

 طرق حدیث الغدیر
 .للحسن بن إبراھیم العلوي النصیبي، من ذّریّة إسحاق بن جعفر الصادق

: وقالفي وجوه الشیعة ) الشیباني(ذكره أبو المفّضل النباتي : " وقال ۲/۱۹۱ھكذا ترجم لھ ابن حجر في لسان المیزان 

 ".وروى عن محّمد بن علي بن حمزة وغیره ) الغدیر! (سمعت علیھ حدیثاً كثیراً، ولھ تصنیف في طرق حدیث العزیز

ف الشیباني فیھ عند الطبع بالنباتي، وأبو المفضل الشیباني علم من أعالم " لسان المیزان " ھذا كّل ما في  وقد ُصحِّ

 نة ھـ وتوفّى س ۲۹۷المحدثین مشھور، ولد سنة 

 

الصفحة 

٥٤   

ف في الطبع٥/۲۳۱ھـ، ترجم لھ ابن حجر في لسان المیزان  ۳۸۷ وھو تصحیف ) العزیز(إلى ) الغدیر: (، كما ُصحِّ

 .واضح، والنصیبي نسبة إلى نصیبین، مدینة مشھورة في شمال العراق

)۸( 

 كتاب الغدیر
 .المھلَّبي البصري، من أعالم القرن الرابعألبي الحسن علّي بن بالل بن أبي معاویة بن أحمد األزدي 

شیخ أصحابنا : " ٦۹۰ترجم لھ أبو العبّاس النجاشي وشیخ الطائفة أبو جعفر الطوسي في فھرسیھما، فقال األول برقم 

 كتاب البیان عن خیرة الرحمان ـ في إیمان أبي طالب... كتاب المتعة] كتباً [ بالبصرة، ثقة، سمع الحدیث فأكثر، وصنّف 

أبو العبّاس [ وأحمد بن علّي بن نوح ] الشیخ المفید [ وآباء النبي صلّى هللا علیھ وآلھ وعلیھم ـ، أخبرنا بكتبھ محّمد بن محّمد 

 ].السیرافي البصري 



علّي بن بالل المھلَّبي، لھ كتاب الغدیر، أخبرنا أحمد بن عبدون عنھ، "  ٤۱٤: وقال شیخ الطائفة رحمھ هللا في الفھرست

 ".كتاب المسح على الرجلین، وكتاب في فضل العرب، وكتاب في إیمان أبي طالب علیھ السالم، وغیر ذلك  ولھ

علّي ابن بالل المھلَّبي روى عنھ ابن : " ، قال٥۸): من لم یرو عنھم علیھم السالم(وترجم لھ في رجالھ أیضاً، في باب 

 ".حاشر 

 ".الكتب كتاب الرشد والبیان  ولھ من: " ، قال۲۷۸: وترجم لھ الندیم في فھرسھ

 " شیخ أصحابنا بالبصرة : " قد صّرح النجاشي بتوثیقھ وأطراه بقولھ: أقـول

 

 

 

 

الصفحة 

٥٥   

 .وعلم ِمّما تقدَّم أنّھ روى عنھ ابن نوح السیرافي والشیخ المفید وأحمد بن عبدون ھو ابن الحاشر

وطریقھ إلى : " ، وحكى كالم الشیخ الطوسي وقال۱۱/۲۸۳رجال الحدیث وترجم لھ سیّدنا االُستاذ رحمھ هللا في معجم 

 ".كتاب الغدیر صحیح 

 .وسمى كتابھ حدیث الغدیر ۱/۱٥٥وذكره شیخنا العالمة األمیني رحمھ هللا في الغدیر 

 .۱٦/۲٥وذكر شیخنا رحمھ هللا كتابھ الغدیر في حرف الغین من كتاب الذریعة إلى تصانیف الشیعة 

 .۱۷٦: رحمھ هللا في أعالم القرن الرابع من طبقات أعالم الشیعة وترجم لھ

 ... ".والمھلبي نسبة إلى مھلّب بن بالل بن أبي صفرة األزدي العتكي: " قال

 .۲/۲۷۱، وتنقیح المقال ۳۸٦و ۳/۳۷۸وریاض العلماء  ٥۹ولھ ترجمة في معالم العلماء 

عند كالمھ عن حدیث  ۳/۲٥ھـ ـ في كتابھ مناقب آل أبي طالب  ٥۸۸وقال الحافظ ابن شھرآشوب ـ المتوفّى سنة : أقـول

المھلَّبي كتاب ) بالل(ذكره محمد بن إسحاق وقد صنّف علّي بن ھالل ... والعلماء مطبقون على قبول ھذا الخبر: " الغدیر

 ".الغدیر 

)۹( 

 طرق حدیث الغدیر

 .المحّدثین في القرن الرابعالبي جعفر محمد بن علّي بن دحیم الشیباني الكوفي، من أعالم 

 

الصفحة 

٥٦   

وكان أحد الثقات عاش ... الشیخ الثقة المسند الفاضل، محدِّث الكوفة: " قائال ۱٦/۳٦ترجم لھ الذھبي في سیر أعالم النبالء 

 ... ".إلى سنة إحدى وخمسین وثالثمائة

 .الغدیر وذكر أنّھ ِمّمن ألّف فیھفي طبقات رواة حدیث  ۱/۱۰٤عّده شیخنا رحمھ هللا في كتاب الغدیر 



)۱۰( 

 كتاب من روى حدیث غدیر ُخمّ 

للحافظ أبي بكر الجعابي، محمد بن عمر بن سالم بن البراء بن سیار التمیمي البغدادي، قاضي الموصل، تلمیذ الحافظ ابن 

 .ھـ ۳٥٥ھـ، وتوفّي سنة  ۲۸٤عقدة، وشیخ الحافظ الدارقطني، ولد سنة 

ولھ تصانیف : " ترجمة مطّولة وحكى ثناء الناس على علمھ وحفظھ، قال ۳۱ـ  ۳/۲٦تاریخ بغداد  ترجم لھ الخطیب في

 ! ".أحفظ أربعمائة ألف حدیث، واُذاكر بستّمائة: كثیرة في األبواب والشیوخ، وحكى عن الجعابي أنّھ كان یقول

 ".أبي بكر ابن الجعابي  وال رأیت في أصحابنا أحفظ من: " عن أبي علي الحافظ أنّھ قال ۲۷حكى في ص

 ".َحْسُب ابن الجعابي شھادة ابي علّي لھ أنّھ لم یَُر في البغدادیّین أحفظ منھ : قلت: " وقال

إنّھ یحفظ : ما شاھدنا أحفظ من أبي بكر ابن الجعابي، وسمعت من یقول: " عن أبي َعلّي المعّدل أنّھ قال ۲۸وحكى في ص

 مائتي ألف حدیث، ویجیب في مثلھا، إالّ إنّھ كان یَْفُضل الحفّاظ، فإنّھ كان یسوق المتون بألفاظھا، وأكثر الحفّاظ 

 

الصفحة 

٥۷   

وذكر الحدیث، وكان یزید علیھم بحفظ المقطوع : أثبتوا المتن، وإالّ ذكروا لفظةً منھ أو طرفاً وقالوایتسامحون في ذلك وإْن 

والمرسل والحكایات واألخبار، ولعلّھ كان یحفظ من ھذا قریباً ِمّما یحفظ من الحدیث المسند الذي یتفاخر الحفّاظ بحفظھ، وكان 

قد انتھى ھذا العلم إلیھ حتى لم یبق في زمانھ من یتقّدمھ في ... من معتلّیھمإماماً في المعرفة بعلل الحدیث وثقات الرجال 

 ... ".الدنیا

وكان من : " ووصفھ بالحافظ القاضي وقال ۱۰٥٥ھـ ـ في فھرسھ برقم  ٤٥۰وترجم لھ أبو العبّاس النجاشي ـ المتوفّى سنة 

یث وطبقاتھم، وھو كتاب كبیر سمعناه من أبي الحسین الشیعة من أصحاب الحد: حفّاظ الحدیث وأجالّء أھل العلم، لھ كتاب

إنّھ لعھد النبي األُّمي الَّي أنّھ ال یحبّني إالّ مؤمن وال : (محمد بن عثمان، وكتاب طرق من روى عن أمیر المؤمنین علیھ السالم

ن روى الحدیث من بني ھاشم كتاب م... كتاب ذكر من روى مؤاخاة النبي ألمیر المؤمنین علیھما السالم) یبغضني إالّ منافق

كتاب أخبار آل أبي طالب علیھ السالم، كتاب أخبار َعلّي بن الحسین علیھ ... وموالیھم، كتاب من روى حدیث غدیر ُخمّ 

 .السالم

 ".أخبرنا بسائر كتبھ شیخنا أبو عبدهللا محمد بن محمد بن النعمان رضي هللا عنھ 

: " ِمّمن ألّف في حدیث الغدیر فقال عند عّد المصنفین فیھ ۳/۲٥آل أبي طالب وعّده الحافظ ابن شھرآشوب في كتاب مناقب 

 ... ".وأبو بكر الجعابي من مائة وخمس وعشرین طریقاً 

فعّد أكثر من ... روى لنا قّصة غدیر ُخّم القاضي أبو بكر الجعابي عن أبي بكر وعمر: " وذكر عن الصاحب الكافي أنّھ قال

 .وا انھ رواه عنھم من مائة وخمس وعشرین طریقاً ، وذكر"ثمانین صحابیاً 

 .۳۷/۱٥۷وحكاه عنھ العالّمة المجلسي رحمھ هللا في كتاب بحار األنوار 

 

الصفحة 

٥۸   

 .، فراجع٤۸وأخرج عنھ الذھبي في رسالتھ في حدیث الغدیر في الرقم 



، الوافي بالوفیات ۱٦/۸۸، سیر أعالم النبالء ۳/۹۲٥، تذكرة الحفّاظ ۷/۳٦وللجعابي ترجمة في أنساب السمعاني، المنتظم 

 .۳۷٥: ، طبقات الحفّاظ للسیوطي۲٤۰/٤

)۱۱( 

 طرق حدیث الغدیر
ھـ، یُعرف عندنا  ۳٥٦ألبي طالب األنباري عبیدهللا بن أبي زید أحمد بن یعقوب بن نصر بن طالب، المتوفّى بواسط سنة 

 .بأبي طالب األنباري، وعند غیرنا بابن أبي زید

: أبو طالب عبیدهللا بن أحمد بن یعقوب األنباري، وكان مقیماً بواسط، وقیل: " فقال ۲٤۷ترجم لھ الندیم في الفھرست ص

قال لي أبو القاسم بوباش بن الحسن أّن لھ مائة وأربعین كتاباً ورسالة، ] الناووسیة : كذا والظاھر[ إنّھ من الشیعة البابوشیة 

 ".حقیقة اإلنسان، كتاب الشافي في علم الدین، كتاب اإلمامة فمن ذلك كتاب البیان عن 

عبدهللا : " ٤٤٦وترجم لھ شیخ الطائفة أبو جعفر الطوسي وأبو العبّاس النجاشي في فھرسیھما، فقال األول منھما في رقم 

اووسیة، لھ مائة وأربعون كتاباً إنّھ كان من الن: بن أبي أحمد بن أبي زید األنباري، یكنّى أبا طالب، وكان مقیماً بواسط، وقیل

 ...كتاب البیان: ورسالة، فمن ذلك

 ".أخبرنا بكتبھ وروایاتھ أبو عبدهللا أحمد بن عبدون، المعروف بابن الحاشر رحمھ هللا، سماعاً وإجازة 

 

الصفحة 

٥۹   

 .٤۸۱ص) َمن لم یرو عنھم(وترجم لھ أیضاً في رجالھ، في باب 

عبیدهللا بن أبي زید أحمد بن یعقوب بن نصر األنباري، شیخ من أصحابنا، یكنّى أبا طالب، ثقة في : " ٦۱۷وقال النجاشي 

 !الحدیث، عالِم بھ، كان قدیماً من الواقفة

كنت أعرف أبا طالب أكثر عمره واقفاً مختلطاً : قال أبو غالب الزراري]: الغضائري [ قال أبو عبدهللا الحسین بن عبیدهللا 

: م عاد إلى اإلمامة، وجفاه أصحابنا، وكان حسن العبادة والخشوع، وكان أبو القاسم بن سھل الواسطي العدل یقولبالواقفة، ث

ما رأیت رجال كان أحسن عبادة، وال أبین زھادة، وال أنظف ثوباً، وال أكثر تحلّیاً من أبي طالب، وكان یتخّوف من عاّمة 

د في الخرائب والكنائس والبِیَع، فإذا عثروا بھ وجد على أجمل حال من الصالة واسط أن یشھدوا صالتھ، ویعرفوا عملھ، فینفر

 .والدعاء

 .لھ كتاب اُضیف إلیھ یسّمى كتاب الصفوة! وكان أصحابنا البغدادیّون یرمونھ باالرتفاع

 !لم یفعلوا ذلكقدم أبو طالب بغداد، واجتھدُت أن یمّكنني أصحابنا من لقائھ فأسمع منھ، ف: قال الحسین بن عبیدهللا

كتاب االنتصار للشیع من أھل البدع، كتاب المسائل المفردة والدالئل المجّردة، كتاب أسماء أمیر : ولھ كتب كثیرة، منھا

المؤمنین علیھ السالم، كتاب في التوحید والعدل واإلمامة، كتاب طرق حدیث الغدیر، كتاب طرق حدیث الرایة، كتاب طرق 

ھارون من موسى، كتاب التفضیل، كتاب أدعیة األئّمة علیھم السالم، كتاب فدك، كتاب مزار أبي أنت منّي بمنزلة : حدیث

عبدهللا علیھ السالم، كتاب طرق حدیث الطائر، كتاب طرق قسیم النار، كتاب التطھیر، كتاب الخطّ والقلم، كتاب أخبار فاطمة 

 ناس علیھا السالم، كتاب فرق الشیعة، كتاب اإلبانة عن اختالف ال

 الصفحة  
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 .في اإلمامة، كتاب مسند خلفاء بني العبّاس

 ".أخبرني أحمد بن عبدالواحد عنھ بجمیع كتبھ، ومات أبو طالب بواسط سنة سّت وخمسین وثالثمائة 

بھا،  لم یترجم لھ الخطیب على عادتھ في أمثالھ من أعالم أصحابنا، على أنّھ كان قد ورد بغداد كما تقّدم وحّدث: أقـول

ھـ ـ وروى عنھ كتبھ،  ٤۲۳وِمّمن سمع منھ أحمد بن عبدالواحد، المعروف بابن عبدون وابن الحاشر البغدادي ـ المتوفّى سنة 

 .وھو من مشایخ العلمین الطوسي والنجاشي، رویا عنھ كتب أبي طالب األنباري وروایاتھ

وكان أدیباً، راویة لألخبار واألشعار، حّدث بكتاب : " لوقا ۳٤ـ  ۲/۲۷ولكن، ترجم لھ ابن النّجار في ذیل تاریخ بغداد 

 ...من جمعھ، وروى فیھ عن أحمد بن محمد المعطي) الخطّ والقلم(

ھـ، وأبو محمد ھارون بن موسى التلعكبري، وأبو بكر  ۳۱۸روى عنھ أبو الفوارس القاسم بن محّمد بن جعفر المّري سنة 

حسین َعلّي بن عبدالرحیم بن دینار الواسطي، وعبدالصمد بن أحمد بن خنبش محمد بن زھیر بن أخطل بن زھیر، وأبو ال

 .الخوالني، وأبو الحسن أحمد بن محمد بن عمران ابن الجندي، وكان من شیوخ الشیعة

مات أبو طالب عبیدهللا بن أحمد بن یعقوب األنباري : قرأت في كتاب فھرست العلماء لمحمد بن إسحاق الندیم بخطّھ، قال

 .إلى آخر ما مّر عن فھرست الندیم... " ن مقیماً بواسطوكا

 .عبیدهللا بن أحمد بن یعقوب بن نصر األنباري أبو طالب ابن أبي زید: " وقال ٤/۹٥وترجم لھ ابن حجر في لسان المیزان 

 روى عن أبي بكر بن أبي داود، ویوسف بن یعقوب القاضي، وأبي العبّاس 
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روى عنھ أبو الحسین بن ؛ العبّاس ابن َعّمار في آخرین، وجمع كتاباً سّماه الخطّ والقلم، وكان روایة لألخبار ثعلب، وأبي 

وذكر لھ ... دینار، وأبو الحسن ابن الجندي، وأبو بكر ابن زھیر ابن أخطل وغیرھم، وكان من شیوخ الشیعة، ذكره ابن النّجار

وكان مقیماً بواسط، مات في وسط المائة : مائة وأربعین ما بین كتاب ورسالة، قالمحمد بن إسحاق الندیم عّدة توالیف تبلغ 

 ".الرابعة 

معالم " ذكره شیخ الطائفة أبو جعفر الطوسي ـ قّدس هللا نفسھ ـ في َمْن اسمھ عبدهللا مكبّراً، وتبعھ ابن شھرآشوب في : أقـول

أورده في القسم األول " خالصة األقوال " ذا العالّمة الحلّي في فإنھ كتلخیص لفھرست الشیخ مع تذییل علیھ، وك" العلماء 

 .عبدهللا مكبراً ) الثقات(

 .وأجمع الباقون من الفریقین على تسمیتھ عبیدهللا مصّغراً، وأظنّھ ھو الصحیح

بن أبي زید أحمد ا: " وفي الثاني" ابن أحمد بن أبي زید : " كما أّن ھناك خالفاً بین فھرسي الطوسي والنجاشي، ففي األول

 .وأظّن ھذا ھو الصحیح" 

 ۱٦٤ـ  ۱٦۲: ، تنقیح المقال۸۲۳رقم : ، رجال ابن داود۱۰٦: خالصة األقوال ٤۹۹: معالم العلماء: ومن مصادر ترجمتھ

، معجم رجال الحدیث ۱٦۱و ۱٥۱: ، أعالم القرن الرابع من طبقات أعالم الشیعة٥/۳٦۹ترجمة مطّولة، قاموس الرجال 

 .٦/۲۳۸، معجم المؤلّفین ٤/۱۹۲، أعالم الزركلي ٦٥و ٦٤و ۱۱/٦۳و ۱۰٦و ۱۰/۸۸
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)۱۲( 

 ...)جزء في(طرق حدیث الغدیر 
 .ھـ ۳۸٥للحافظ الدارقطني، أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي البغدادي، المتوفّى سنة 

وقریع دھره ونسیج وحده وإمام وقتھ، إنتھى إلیھ علم وكان فرید عصره : " وقال ۱۲/۳٤ترجم لھ الخطیب في تاریخ بغداد 

 ... ".األثر والمعرفة بعلل الحدیث وأسماء الرجال وأحوال الرواة مع الصدق

وانظر المصادر الكثیرة المذكورة بھامشھ، وطبقات الشافعیة البن قاضي شھبة  ۲۱/۳٤۸ولھ ترجمة في الوافي بالوفیات 

 ٤٥۲وانظر المصادر التي ذكرھا المحقّق في تعلیقھ، وحكى الذھبي في ص ٤٦۱ـ  ۱٦/٤٤۹، وسیر أعالم النبالء ۱/۱٤۷

 ".ومصنّفاتھ یطول ذكرھا : " ٤٥۷وقولھ ثانیة في ص" ولھ مصنّفات یطول ذكرھا : " عن الحاكم قولھ

الحافظ جمع : " ٦۰عند كالمھ عن حدیث الغدیر ص" كفایة الطالب في مناقب علي بن أبي طالب " قال الكنجي في 

 ".الدارقطني طرقھ في جزء 

)۱۳( 

 من روى حدیث غدیر ُخمّ 

 ).ھـ ۳۸۷ـ  ۲۹۷(ألبي المفّضل الشیباني، محمد بن عبدهللا بن محمد بن عبیدهللا بن البھلول بن ھمام بن المطّلب البغدادي 
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ـ بعد أن أنھى نسبھ  ۱۰٥۹األول منھما في رقم ترجم لھ أبو العبّاس النجاشي وشیخ الطائفة الطوسي في فھرسیھما، فقال 

ورأیت جّل أصحابنا ! كان سافر في طلب الحدیث عمره، أصلھ كوفّي، وكان في أول أمره ثبتاً ثم خلّط: " إلى ذھل بن شیبان ـ

 .یغمزونھ ویضّعفونھ

كتاب ... الحسین علیھ السالم لھ كتب كثیرة منھا كتاب شرف التربة، كتاب مزار أمیر المؤمنین علیھ السالم، كتاب مزار

 ".رأیت ھذا الشیخ وسمعت منھ كثیراً ثم توقّفت عن الروایة عنھ إالّ بواسطة بیني وبینھ ... من روى حدیث غدیر ُخمّ 

كثیر الروایة، حسن الحفظ، غیر أنّھ ضّعفھ جماعة من أصحابنا، لھ : " ، بقولھ٦۱۱ووصفھ شیخ الطائفة في فھرسھ رقم 

 ".الطیّبة، ولھ كتاب الفرائض، ولھ كتاب المزار، وغیر ذلك، أخبرنا بجمیع روایاتھ عنھ جماعة من أصحابنا كتاب الوالدات 

: ربیع الثاني، وحكى عنھ قولھ ۲۹وسرد نسبھ، وأّرخ والدتھ، وأرخ وفاتھ في  ٥/٤٦٦وترجم لھ الخطیب في تاریخ بغداد 

وعن خلق كثیر : " ي والباغندي والبغوي وابن أبي داود، قالوذكر روایتھ عن الطبر"  ۳۰٦وأول سماعي الصحیح سنة " 

ویملي في مسجد !... فكتب الناس عنھ بانتخاب الدارقطني، ثم بان كذبھ... من المصریّین والشامیّین والجزیریّین وأھل الثغور

 ... ".الشرقیة

البغدادیّین، ثّم الذین رووا عنھ من ترجمة مطولة وعّدد شیوخھ الدمشقیّین و ۱٥/٥٤۸وترجم لھ ابن عساكر في تاریخھ 

 .الشامیّین والعراقیّین ترجمة مطّولة

وھو مترجم في أكثر كتبنا الرجالیة فال مجال وال حاجة إلى نقل أقوالھم، وترجم لھ شیخنا المقدَّس صاحب الذریعة : أقـول

 مشایخ كثیرین حتى كتب تلمیذه وأدرك : " ، قال۲۸۰رحمھ هللا في أعالم القرن الرابع من طبقات أعالم الشیعة ص
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وصنّف كتاب معجم رجال . الراوي عنھ، الذي ھو من مشایخ النجاشي، وھو أبو الفرج القناني محمد بن علّي بن یعقوب

ھمام ھـ ـ وأبو َعلّي ابن  ۳۲۸أبي المفضل، وھو في ترجمة مشایخھ كما ینبئ َعنھ اسمھ، ومنھم الكلیني ـ المتوفّى سنة 

فظھر أّن للنجاشي یوم وفاة أبي المفّضل خمس عشرة سنة فتركھ للروایة عنھ إالّ : إلى قولھ... والحسین بن َعلّي البزوفري

بالواسطة إنَّما ھو الحتیاطھ من جھة صغر سنِّھ وقت السماع، ال من جھة غمز األصحاب فیھ، ألنّھ حكى الغمز عنھم من دون 

 ".تصدیق 

 ".وطریق الشیخ إلیھ صحیح : " ۲٤٥وقال في ص ۱٦/۲٤٤الُستاذ رحمھ هللا في معجم رجال الحدیث وترجم لھ سیّدنا ا
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 القَْرُن الَخاِمسُ 
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)۱٤( 

 "من كنت مواله فَعليٌّ مواله " طرق حدیث 

عبدهللا بن محّمد بن حمدویھ، ابن البیع الشافعي صاحب المستدرك على للحاكم النیشابوري وھو الحافظ أبو عبدهللا محمد بن 

 ).ھـ ٤۰٥ـ  ۳۲۱(الصحیحین 

قّصة الطیر، وھي رسالتھ في طرق حدیث الطیر، وترجمنا لھ ھناك بشيء من : ٦۷ص) تراثنا(من  ۱۸ذكرت لھ في العدد 

وأسانیده ومصادره والكتب المؤلفة فیھ بما وسعھ  البسط واإلسھاب، كما تطّرقنا ھناك لحدیث الطیر، وذكرنا رواتھ وطرقھ

 .المجال واقتضاه الحال

طرق حدیث " ، ذكرنا لھ ھناك أیضاً ۱٦في أول العدد " طرق حدیث من كنت مواله " كما ذكرنا ھناك للحاكم كتابھ ھذا 

كّرار [  ورسولھ، ویحبّھ هللا ورسولھ الُعطیّن الرایة غداً رجال یحّب هللا: " وھو قولھ صلّى هللا علیھ وآلھ یوم خیبر" الرایة 



فبات أصحابھ یدوكون تلك اللیلة أیّھم یعطاھا، وفیھم أبو بكر وعمر، على أنّھما " ال یرجع حتى یفتح هللا على یدیھ ] غیر فّرار 

 .بر وقلع بابھا وتتّرس بھافلّما أصبح صلّى هللا علیھ وآلھ دفعھا إلى َعلّي علیھ السالم، ففتح خی! أخذاھا یوم أمس ففّرا منھزمین

وھذا حدیث صحیح متواتر ثابت في الصحیحین وبقیّة الصحاح والسنن والمسانید ومعاجم الحدیث وغیرھا، وراجع كنموذج 

وراجع ما بھامشھ من مصادر  ۲۹۰ـ  ۲۱۸من الحدیث رقم  ۱لذلك تاریخ ابن عساكر، ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السالم، ج

 .وزیادة طرق

 

الصفحة 

٦۸   

أما ترضى یا َعلّي أن تكون منّي بمنزلة ھارون : " وھو قولھ صلّى هللا علیھ وآلھ" طرق حدیث المنزلة " وذكرنا لھ ھناك 

 ".من موسى إالّ أنّھ ال نبّي بعدي 

كثیر الطرق  وھذا أیضاً حدیث صحیح متواتر، مخّرج في الصحیحین وبقیّة الصحاح والسنن والمسانید والمعاجم الحدیثیة،

 .جّداً، أفرده بالتألیف غیر واحد

قال ابن كثیر في تاریخھ في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السالم، بعدما أورد جملة صالحة من طرق حدیث المنزلة وألفاظھ 

وبّرز  وقد تقّصى الحافظ ابن عساكر ھذه األحادیث في ترجمة َعلِّي في تاریخھ فأجاد وأفاد،: " ۷/۳٤۱ومصادره، قال في 

 ".على النظراء واألشباه واألنداد، رحمھ رّب العباد یوم التَناد 

، وراجع بھوامشھا ٤٥٦ـ  ۳۳٦تقّصاھا ابن عساكر في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السالم في الجزء األول من رقم : أقـول

 .من زیادة طرق ومصادر

من  ۱۲٦ص ۱۷وذكرنا لھ في العدد " ّماراً الفئة الباغیة تقتل عَ : طرق حدیث): " تراثنا(من  ۱۸وذكرنا للحاكم في العدد 

 ".فضائل فاطمة ): " تراثنا(مجلة 

)۱٥( 

 یوم الغدیر
 .ھـ ٤۱۱للغضائري، وھو أبو عبدهللا الحسین بن عبیدهللا بن إبراھیم البغدادي، المتوفّى سنة 

كتاب التمویھ والُغّمة، كتاب : لھ كتب منھا: " ۱٦٦ترجم لھ تلمیذاه النجاشي والطوسي، قال النجاشي في فھرسھ برقم 

 كتاب یوم الغدیر، ... الرحمان) خیرة(كتاب البیان عن خبوة ... التسلیم على أمیر المؤمنین علیھ السالم بإمرة المؤمنین
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 ...والمفوِّضة، كتاب سجدة الشكر، كتاب مواطن أمیر المؤمنین علیھ السالم كتاب الرّد على الغالة

 ".أجازنا جمیعھا وجمیع روایاتھ عن شیوخھ، ومات رحمھ هللا في نصف صفر سنة إحدى عشرة وأربعمائة 

الحسین بن : " ٥۲برقم ) من لم یرو عنھم علیھم السالم(في باب " الرجال " وترجم لھ شیخ الطائفة الطوسي في كتاب 

عبیدهللا الغضائري، یكنّى أبا عبدهللا، كثیر السماع بالرجال، ولھ تصانیف ذكرناھا في الفھرست، سمعنا منھ وأجاز لنا بجمیع 

 ".ھـ  ٤۱۱روایاتھ، مات سنة 



ھ لم نَر تَرجمة للغضائري وال البنھ أحمد في فھرست الشیخ، ال في نسخھ المطبوعة، وال في ما رأیت من نسخ: أقـول

من أولھ إلى آخره على أكثر من عشر نسخ من خیرة ما یوجد من مخطوطاتھ فلم أجد فیھ " الفھرست " المخطوطة، فقد قابلت 

 .ترجمة للغضائري، نعم، ترجمة الحسن بن محبوب ساقطة من الفھرست المطبوع موجودة في النسخ المخطوطة

شیخ الشیعة وعالمھم أبو عبدهللا الحسین بن عبیدهللا بن : " وقال ۱۷/۳۲۸وترجم لھ الذھبي ـ أیضاً ـ في سیر أعالم النبالء 

 .كان أحفظ الشیعة لحدیث أھل البیت غثّھ وسمینھ: إبراھیم البغدادي الغضائري، یوصف بزھد وورع وسعة علم، یقال

الدیباجي وأبي وھو یروي عن أبي بكر الجعابي وسھل بن أحمد ! روى عنھ أبو جعفر الطوسي وابن النجاشي الرافضیّان

 .المفّضل الشیباني

 !خدم العلم وطلبھ ہلل، وكان حكمھ أنفذ من حكم الملوك: قال الطوسي تلمیذه

 كتاب یوم الغدیر، وكتاب مواطئ : صنّف كتباً منھا: وقال ابن النجاشي

 

الصفحة 

۷۰   

 .ھـ ٤۱۱ أمیر المؤمنین، وكتاب الرّد على الغالة، وغیر ذلك، مات في صفر سنة] مواطن [ 

 ... ".ھو من طبقِة الشیخ المفید في الجاللة عند اإلمامیة یفتخرون بھما ویخضعون لعلمھما: قلت

كما لم یترجم الشیخ الطوسي وال النجاشي في فھرسیھما البنھ أبي الحسین أحمد ابن الحسین، المعروف بابن الغضائري 

عند كالمھ عن فھارس األصحاب وما صنّفوه، " الفھرست " ي مقّدمة وقد ذكره الشیخ ف" الرجال " والًء، المنسوب إلیھ كتاب 

ولم یتعّرض أحد منھم الستیفاء جمیعھ إالّ ما كان قصده أبو الحسین أحمد ... ولم أجد أحداً منھم استوفى ذلك: " ۲۳قال في ص

 !... ".ذین الكتابینواخترم ھو رحمھ هللا وعمد بعض ورثتھ إلى إھالك ھ... بن الحسین بن عبیدهللا رحمھ هللا

: ، وراجع مصفّى المقال في مصنّفي علم الرجال ـ لشیخنا صاحب الذریعة أیضاً رحمھ هللا ـ۸۹ـ  ۱۰/۸۷وراجع الذریعة 

 .۲٥/۳۰۳في الذریعة ) یوم الغدیر(وذكر رحمھ هللا كتابھ ھذا  ٤۸ـ  ٤٥

بن عبیدهللا بن إبراھیم الغضائري، كان من كبار الحسین ا: " فقال ۱۲/٤۲۱وترجم الصفدي للغضائري في الوافي بالوفیات 

 ... ".شیوخ الشیعة، وكان ذا زھد وورع وحفظ

 ".یوم الغدیر " وترجم لھ الذھبي في المیزان وابن حجر في لسانھ وذكرا لھ كتابھ 

 :ومن مصادر ترجمتھ في كتب أصحابنا سوى ما تقّدم

، ۱۳٦ـ  ۲/۱۲۹، ریاض العلماء لعبدهللا أفندي ۱۲٤: بن داود الحلّي، كتاب الرجال ال٥۰خالصة األقوال للعالّمة الحلّي 

 ، الكنى واأللقاب للمحدِّث القمي ۳۰٥ـ  ۲۹٥/  ۲، رجال بحر العلوم ۲٥٥رقم  ۲/۹٤أمل اآلمل للحّر العاملي 

 

الصفحة 

۷۱   

أعیان الشیعة للسیّد األمین العاملي ، ۳/۲۹٤، قاموس الرجال للتستري ۱/۳۳۳، تنقیح المقال للعالّمة المامقاني ٤۹٦/۲

): أعالم القرن الخامس(، طبقات أعالم الشیعة لشیخنا صاحب الذریعة ٦/٤٦، معجم رجال الحدیث لإلمام الخوئي ۸٦ـ  ۸۳/٦

، الجامع في الرجال للمغفور لھ الشیخ ۳/۲۷۷، بھجة اآلمال للعلیاري ۲۸٥ـ  ۲/۲۷۷، تھذیب المقال للعالّمة األبطحي ٦٤

 .٦۱۲ـ  ۱/٦۱۰ى الزنجاني موس



 )۱۷(و ) ۱٦(

 رسالة في أقسام المولى، رسالة في معنى المولى

كالھما للشیخ المفید، معلّم األُّمة، أبي عبدهللا محّمد بن محّمد بن النعمان الحارثي العكبري البغدادي، زعیم الشیعة في بغداد، 

 ).ھـ ٤۱۳ـ  ۳۳۸(بل رئیس الطائفة كلّھا في عصره 

 .تلمیذاه شیخ الطائفة أبو جعفر الطوسي وأبو العبّاس النجاشي في فھرسیھماترجم لھ 

ـ محّمد بن محّمد بن النعمان، یكنّى أبا عبدهللا، المعروف بابن المعلّم، من جلّة متكلّمي  ۷۱۰: " فقال أبو جعفر الطوسي

ناعة الكالم، وكان فقیھاً متقّدماً فیھ، حسن الخاطر، اإلمامیة، انتھت رئاسة اإلمامیة في وقتھ إلیھ في العلم، وكان مقدَّماً في ص

 .دقیق الفطنة، حاضر الجواب، ولھ قریب من مائتي مصنّف، كبار وصغار، وفھرست كتبھ معروف

ھـ، وكان یوم وفاتھ لم یر أعظم منھ من كثرة الناس  ٤۱۳ھـ، وتوفّي للیلتین خلتا من شھر رمضان سنة  ۳۳۸ولد سنة 

 للصالة علیھ، وكثرة البكاء من المخالف لھ 

 

الصفحة 

۷۲   

 .والمؤالف

 ".سمعنا منھ ھذه الكتب كلّھا، بعضھا قراءة علیھ وبعضھا یقرأ علیھ غیر مّرة ... فمن كتبھ

شیخنا واُستاذنا رضي هللا عنھ، فضلھ أشھر : " وسرد نسبھ إلى یعرب بن قحطان ثم قال ۱۰٦۷وترجم لھ النجاشي برقم 

ھـ،  ۳۳٦وكان مولده یوم الحادي عشر من ذي القعدة سنة ... من أن یوصف في الفقھ والكالم والروایة والثقة والعلم، ولھ كتب

 ... ".بمیدان األشنان وضاق على الناس مع كبره )۱(علي بن الحسین وصلّى علیھ الشریف المرتضى أبو القاسم

في عصرنا انتھت ریاسة متكلّمي الشیعة إلیھ، مقدَّم في : " ، وقال۲۲٦ص" الفھرست " وترجم لھ معاصره الندیم في 

 ". صناعة الكالم على مذاھب أصحابھ دقیق الفطنة، ماضي الخاطر، شاھدتھ فرأیتھ بارعاً، ولھ من الكتب

ابن المعلّم، أبو عبدهللا محّمد بن محّمد بن النعمان، في زماننا إلیھ انتھت ریاسة : " وقال ۲٤۷وكّرر ترجمتھ في ص

 أصحابھ من الشیعة اإلمامیة في الفقھ والكالم 

____________ 
 .والكالم والحدیث وغیر ذلك والشریفان الرضي والمرتضى علم الھدى من جملة تالمذتھ المتخّرجین علیھ في الفقھ واالُصول -۱

وقّصة رؤیاه في المنام فاطمةَ الزھراء سالم هللا علیھا مشھورة، وفي الكتب مسطورة أنّھ رآھا جاءت إلیھ آخذة بید ولدیھا 

دخلت إلیھ  فانتبھ متعّجباً من ذلك، فلّما تعالى النھار في صبیحة تلك اللیلة التي رأى فیھا الرؤیا! یا شیخ علّمھما الفقھ: وقالت لھ

المسجد فاطمة بنت الناصر وحولھا جواریھا وبین یدیھا ابناھا محمد الرضّي وَعلّي المرتضى صغیران، فقام إلیھا وسلّم علیھا 

 .فبكى أبو عبدهللا وقّص علیھا المنام، وتولّى تعلیمھما الفقھ؛ أیّھا الشیخ ھذان ولداي قد أحضرتھما لتعلّمھما الفقھ : فقالت لھ

وأنعم هللا علیھما وفتح لھما من أبواب العلوم : " عن السید فخار بن معد الموسوي ثم قال ۱/٤۱أبي الحدید  حكاه ابن

 ".والفضائل ما اشتھر عنھما في آفاق الدنیا وھو باق ما بقي الدھر 

 

الصفحة 

۷۳   

 ... ".واآلثار، ومولده سنة ثمان وثالثین وثالثمائة، ولھ من الكتب



ھـ ـ  ٥۹۷یخ ابن ادریس وھو فخر الدین أبو عبدهللا محّمد بن منصور ابن أحمد العجلي الحلّي ـ المتوفّى سنة وأثنى علیھ الش

وكان ھذا الرجل كثیر المحاسن، حدید الخاطر، جّم الفضائل، غزیر العلوم، : " فقال عنھ ۱٦۱في كتاب المستطرفات ص

وانحدر مع أبیھ إلى بغداد، وبدأ بقراءة العلم على أبي عبدهللا وكان من أھل عكبرا، من موضع یعرف بسویقة ابن البصري، 

 .المعروف بُجعل، بمنزلھ بدرب رباح

لم ال تقرأ على َعلِّي بن عیسى الرّماني : ثّم قرأ من بعده على أبي یاسر، غالم أبي الجیش، بباب خراسان فقال لھ أبو یاسر

 .س، فأرِسْل معي من یدلّني علیھما أعرفھ وال لي بھ اُن: الكالم وتستفید منھ؟ فقال

ففعل ذلك وأرسل معي من أوصلني الیھ، فدخلت علیھ والمجلس غاّص بأھلھ، وقعدت حیث انتھى بي المجلس، فلّما خف 

ھو من أھل : فقال؛ بالباب إنسان یؤثر الحضور بمجلسك وھو من أھل البصرة : الناس قربت منھ، فدخل علیھ داخل فقال

 العلم؟

 .ال أعلم، إالَّ أنّھ یؤثر الحضور بمجلسك :فقال غالمھ

 .فأِذن لھ فدخل علیھ فأكرمھ وطال الحدیث بینھما

 ما تقول في یوم الغدیر والغار؟: فقال الرجل لَعلِّي بن عیسى

ا خبر الغار فدرایة، وأّما خبر الغدیر فروایة، والروایة ال توجب ما توجب الدرایة: فقال  .أمَّ

 .یُحر خطاباً یورد إلیھ وانصرف البصري ولم: قال

 .أیّھا الشیخ مسألة: فقلت: قال المفید رحمھ هللا

 .ھات مسألتك: فقال

 ما تقول في من قاتل اإلمام العادل؟: فقلت

 

الصفحة 

۷٤   

 .یكون كافراً : فقال

 .فاسق: ثّم استدرك فقال

 ما تقول في أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السالم؟: فقلت

 .إمام: فقال

 فما تقول في یوم الجمل وطلحة والزبیر؟: فقلت: قال

 .تابا: فقال

 .أّما خبر الجمل فدرایة، وأّما خبر التوبة فروایة: فقلت

 كنَت حاضراً وقد سألني البصري؟: فقال لي

 .نعم، روایة بروایة ودرایة بدرایة: فقلت

 بمن تُعَرف؟ وعلى من تقرأ؟: فقال

 .وأقرأ على الشیخ أبي عبدهللا الُجَعلاُعرف بابن المعلّم، : فقلت

 .أوِصل ھذه الرقعة إلى أبي عبدهللا: ودخل منزلھ وخرج ومعھ رقعة قد كتبھا وألصقھا فقال لي. موضَعك: فقال

 .فجئت بھا إلیھ فقرأھا ولم یزل یضحك ھو ونفسھ

 .أیش جرى لك في مجلسھ؟ فقد وّصاني بك ولقّبك المفید: ثم قال لي



 ".وكان یعرف ببغداد بابن المعلّم ؛ المجلس بقّصتھ، فتبّسم فذكرت لھ 

تنبیھ " ھـ ـ في كتابھ  ٦۰٥وقد حكى ھذه الحكایة الشیخ وّرام بن أبي فراس المالكي األشتري الحلّي ـ المتوفّى بھا سنة 

إّن الشیخ المفید لَّما انحدر من عكبر إلى بغداد للتحصیل : " قال ۲/۳۰۲المشھور بمجموعة وّرام " الخواطر ونزھة النواظر 

بدهللا المعروف بالُجعل، ثم على أبي یاسر، وكان أبو یاسر ربّما عجز عن البحث معھ اشتغل بالقراءة على الشیخ أبي ع

 والخروج من عھدتھ، فاشار إلیھ بالمضّي إلى علي بن عیسى الرّماني الذي ھو من أعاظم علماء الكالم، وأرسل معھ 

 

الصفحة 

۷٥   

 ... ".أل الرّماني عن خبر الغار والغدیرفاتّفق أّن رجال من أھل البصرة دخل وس... من یدلّھ على منزلھ

 .فقد لقّبھ بالمفید أساتذتھ أوائل وروده إلى بغداد لطلب العلم واالشتغال منذ بدایة شبابھ: " أقـول

ھـ ـ  ۱۰۱۹وقد تحكى لھ نحو ھذه الحكایة مع القاضي عبدالجبّار المعتزلي حكاھا القاضي نور هللا المرعشي ـ الشھید سنة 

بینما القاضي عبدالجبّار ذات یوم في مجلسھ : " قال ما معّربھ )۱(عن كتاب مصابیح القلوب ۱/٤٦٤الس المؤمنین في كتابھ مج

في بغداد، ومجلسھ مملوٌء من علماء الفریقین، إذ حضر الشیخ وجلس في صّف النعال، ثم قال للقاضي إّن لي سؤاال، فإن 

 أجزت بحضور ھؤالء األئمة؟

 .سل: فقال لھ القاضي

أھو مسلَّم صحیح عن النبي صلّى ) من كنت مواله فَعلِيٌّ مواله: (ما تقول في ھذا الخبر الذي ترویھ طائفة من الشیعة: قالف

 هللا علیھ وآلھ یوم الغدیر؟

 .نعم خبر صحیح: فقال

 ما المراد بلفظ المولى في الخبر؟: فقال الشیخ

 .ھو بمعنى أْولى: فقال

 والخصومة بین الشیعة والُسنّة؟فما ھذا الخالف : قال الشیخ

 .أیّھا األخ ھذا الخبر روایة، وخالفة أبي بكر درایة، والعاقل ال یعادل الروایة بالدرایة: فقال القاضي

____________ 
راحة : " لّفات، منھافارسي، تألیف أبي سعید الحسن بن الحسین الشیعي السبزواري، من أعالم القرن الثامن، لھ عّدة مؤ" مصابیح القلوب " كتاب  -۱

 .ھـ، ومصابیح القلوب لم یطبع بعد، وِمنھ عّدة مخطوطات في مكتبات إیران ۷٥۳الذي فرغ من تألیفھ سنة " األرواح 

 

الصفحة 

۷٦   

 ؟)حربك حربي وسلمك سلمي: (فما تقول في قول النبي صلّى هللا علیھ وآلھ لعلّي علیھ السالم: فقال الشیخ

 .صحیح الحدیث: قال القاضي

 فما تقول في أصحاب الجمل؟: قال

 !أیّھا األخ إنّھم تابوا: فقال القاضي

 .أیّھا القاضي، الحرب درایة، والتوبة روایة، وأنت قد قّررت في حدیث الغدیر أّن الروایة ال تعارض الدرایة: فقال الشیخ

 من أنت؟: فنكس رأسھ ساعة، ثم رفع رأسھ وقال



 .بن محّمد بن النعمان الحارثيخادمك محّمد : فقال لھ الشیخ

 .أنت المفید حقّاً : فقام القاضي من مقامھ وأخذ بید الشیخ وأجلسھ معھ على مسنده وقال

أیّھا الفضالء العلماء، إّن ھذا الرجل أفحمني وعجزت عن جوابھ، فمن كان : فغاض الحاضرین فِعل القاضي ھذا فقال لھم

 .ویرجع إلى مكانھ األولعنده جواب ما ذكره فلیذكره لیقوم الرجل 

فلّما انفّض المجلس شاعت القّصة واتّصلت بعضد الدولة، فأرسل إلى الشیخ وسألھ فحكى لھ ذلك، فخلع علیھ خلعة َسنیّة، 

 .وأمر لھ بفرس محلّى بالزینة، وأمر لھ بوظیفة تجرى لھ

جاریة في مجالسھ العامرة فلیرجع إلى ما ومن أراد نماذج من مناظراتھ وبحوثھ الكالمیة والمساجالت العلمیة ال: أقـول

 ".الفصول المختارة من العیون والمحاسن " اختاره وجمعھ من ذلك تلمیذه الشریف المرتضى المطبوع باسم 

 .وأنت ترى أّن أساتذتھ لقّبوه بالمفید على أثر مناظراتھ وھو بعُد في سّن مبّكرة قد ورد بغداد لطلب العلم

 

 

 

 

الصفحة 

۷۷   

ھـ ـ في تاریخھ ترجمة جیّدة مطّولة، حكي في بعض المصادر  ٦۳۰وترجم لھ ابن أبي طّي الغّساني الحلبي ـ المتوفّى سنة 

كان أوحد في جمیع : " وحكى عن ابن أبي طّي قولھ ۱۷/۳٤٤جمل منھا، فقد ترجم الذھبي للشیخ المفید في سیر أعالم النبالء 

ر ومعرفة الرجال والتفسیر والنحو والشعر، وكان یناظر أھل كّل عقیدة مع العظمة في فنون العلم، األصلین والفقھ واألخبا

الدولة البویھیة والرتبة الجسیمة عند الخلفاء، وكان قوّي النفس، كثیر البّر، عظیم الخشوع، كثیر الصالة والصوم، یلبس 

، وبھذا قدر !إنّھ ما ترك للمخالفین كتاباً إالّ وحفظھ: لالخشن من الثیاب، وكان مدیماً للمطالعة والتعلیم، ومن أحفظ الناس، قی

على حّل شبھ القوم، وكان من أحرص الناس على التعلیم، یدور على المكاتب وحوانیت الحاكة فیتلّمح الصبي الفطن فیستأجره 

أسمر، عاش ستّاً وسبعین سنة،  إشفع تشفّع، وكان نحیفاً : ربّما زاره عضد الدولة ویقول لھ: من أبویھ وبذلك كثر تالمذتھ، وقیل

 ".، وشیّعھ ثمانون ألفاً ٤۱۳مات سنة ... ولھ أكثر من مائتي مصنَّف

شیخ المشایخ الجلّة، ورئیس رؤساء الملّة، فاتح أبواب : " فقال ۳۲۳ـ  ۳/۳۱۱وترجم لھ السید بحر العلوم في رجالھ 

ق المضلّة، اجتمعت فیھ خالل الفضل، وانتھت إلیھ رئاسة الكّل، التحقیق بنصب األدلّة، الكاسر بشقائق بیانھ الرشیق حجج الفر

 .واتفق الجمیع على علمھ وفضلھ وفقھھ وعدالتھ وثقتھ وجاللتھ

وكان رضي هللا عنھ كثیر المحاسن َجّم المناقب، حدید الخاطر، دقیق الفطنة، حاضر الجواب، واسع الروایة خبیراً بالرجال 

 .واألخبار واألشعار

 ... ".أھل زمانھ في الحدیث، وأعرفھم بالفقھ والكالم، وكّل من تأّخر عنھ استفاد منھ وكان أوثق

ولنقف إلى ھذا الحّد، وھذا غیض من فیض، مّما ذكره أصحابنا في ھذا العبقري العظیم، فكّل كتبنا الرجالیة والحدیثیة 

 والكالمیة والفقھیة والتاریخیة، 

 الصفحة  



۷۸  

 .ات والفھارس واألثبات، لھ فیھا الذكر الجمیل والثناء العاطر واستشھاد بأقوالھ وآرائھوكتب الطرق واإلجاز

ودراسة كّل جانب من جوانب حیاتھ یأتي مجلّداً برأسھ، فدراسة حیاتھ دراسة شاملة یستدعي مجلّدات، ولعّل هللا سبحانھ 

 .العاملین وفّقھم هللایقیّض لھذا األمر من یقوم بھ، أو یتوالّه غیر واحد من شبابنا 

وقد قیض هللا سبحانھ وتعالى ِمن ھذه الطائفة زمرة صالحة تبنت إقامة مھرجان ألفّي لذكراه الخالدة أداًء لبعض ما لھ علیھا 

 .من جمیل وجمیل

الناشئَْین عن  وأّما مخالفونا فقد ترجموا لھ بكّل إكبار وتجلّة فرضھ ھذا العبقري العمالق علیھم، ممزوجاً بالسباب والشتائم

غّل وغیظ وحقد، وذلك أدّل شيء على ما لھذا المجاھد العظیم من تأثیر كبیر في مجتمع ذلك الیوم بجھود وتضحیات ونشاط 

واسع ودؤوب، ومثابرة وراء صالح االُّمة وھدایتھا إلى سبیل الحّق ومكافحة الباطل وتزییف الضالالت، وما كان لھ من أثر 

وإلیك نصوص بعضھم  )۱(!م الكبرى بغداد في العھد العبّاسي، حتى أّدى إلى إبعاده منھا أكثر من مّرةكبیر في حاضرة اإلسال

محّمد بن محّمد بن النعمان : " وقال ۳/۲۳۱في ذلك بدًء من الخطیب البغدادي فقد ترجم لشیخنا األجّل المفید في تاریخ بغداد 

 المتعلّم على مذاھبھم، صنّف كتباً كثیرة في أبو عبدهللا المعروف بابن المعلّم، شیخ الرافضة و

____________ 
 .۳۰۷و ۹/۱۷۸: راجع الكامل البن األثیر؛  ٤۰۹، واُخرى في سنة ۳۹۳اُبعد من بغداد مّرة في عام  -۱

ومدى ومن أكبر األدلّة على دور الشیخ المفید في مكافحة الباطل وقمع الضالل وھدایة الخلق الكثیر إلى الحّق والصواب، 

في ترجمة أبي القاسم الخفاف،  ۱۰/۳۸۲تأثیره، وامتعاظ مخالفیھ من وجوده في الحیاة ما حكاه الخطیب في تاریخ بغداد 

: وقال! وبلغني أنّھ جلس للتھنئة لَّما مات ابن المعلّم شیخ الرافضة: " ھـ ـ قال عنھ ٤۱٥المعروف بابن النقیب ـ المتوفّى سنة 

 ! ".بعد أن شاھدت موت ابن المعلّمما اُبالي أّي وقت ُمّت 

 

الصفحة 

۷۹   

ھلك بھ خلق من الناس إلى أن أراح هللا المسلمین ! وكان أحد أئّمة الضالل... والذّب عن اعتقاداتھم ومقاالتھم! ضالالتھم

 .)۱(... "منھ

شیخ اإلمامیة وعالمھا، صنّف على أبو عبدهللا، المعروف بابن المعلِّم، : " فقال ۸/۱۱وترجم لھ ابن الجوزي في المنتظم 

مذھبھم، ومن أصحابھ المرتضى، وكان البن المعلّم مجلُس نظر بداره بدرب ریاح یحضره كافّة العلماء، وكانت لھ منزلة عند 

 ... ".اُمراء األطراف یمیلھم إلى مذھبھ

بلقبھ  ۱٥۹۷، رقم ۷۲۱م، صفي المجلّد الخامس، في حرف المی" تلخیص مجمع اآلداب " وترجم لھ ابن الفوطي في 

 .أبو بكر محّمد بن محّمد بن النعمان الحارثي، الفقیھ االُصولي: " المفید فقال

كتاب الرسالة المقنعة في شرائع اإلسالم ووجوه ... كتاب نھج البیان في حقیقة اإلیمان: ولھ تصانیف منھا! روى عن والده

راف في عاّمة فرائض اإلسالم على مذھب آل رسول هللا علیھ الصالة القضایا واألحكام، وكتاب شرح المتعة، وكتاب األش

 ".والسالم، وكتاب مختصر أحكام النساء في شرائع الدین 

وكنیتھ أبو عبدهللا بال خالف، وتفّرد في قولھ روى عن والده، وقد سألت !! وھم في موضعین، في تكنیتھ بأبي بكر: أقـول

 الخبیر الناقد المتتبّع المدقّق 

____________ 



 !... ".قلّة الفقھ والتعّصب: كان في الخطیب شیئان: " ۸/۱٥٥قال ابن الجوزي في المنتظم  -۱
وكان أبو بكر الخطیب قدیماً على مذھب أحمد بن حنبل، فمال علیھ : " في ترجمة الخطیب نفسھ ۲٦۷وقال أیضاً في ص

وتعّصب في تصانیفھ علیھم فرمز إلى ذّمھم ! لى مذھب الشافعيّ أصحابنا لَّما رأوا من میلھ إلى المبتدعة وآذوه، فانتقل إ

ثین، وفي ترجمة الشافعي: وصّرح بقدر ما أمكنھ، فقال في ترجمة أحمد بن حنبل فلم یذكر أحمد ! تاج الفقھاء: سیّد المحدِّ

لفظنا بالقرآن : إْن قلنا! أیش نعمل بھذا الصبي؟]: بن حنبل [ بالفقھ، وحكى في ترجمة حسین الكرابیسي أنّھ قال عن أحمد 

 ! ".ھذا ینبئ عن عصبیّة وقلة دین... بدعة،: غیر مخلوق، قال: وإن قلنا! بدعة: مخلوق، قال

 

الصفحة 

۸۰   

ھذا شيء لم یذكره أحد من أصحابنا، وال عثرنا على روایة لھ : " السیّد موسى الزنجاني ـ حفظھ هللا ورعاه ـ عن ذلك فقال

 ".كتبھ وال ُكتب غیره  عن أبیھ في شيء من

المعروف بالشیخ المفید، كان رأس الرافضة، صنّف لھم كتباً في : " وقال ۱/۱۱٦وترجم لھ الصفدي في الوافي بالوفیات 

، وعلیھ قرأ المرتضى وأخوه الرضي ٤۱۳والطعن على السلف، إالّ أنھ كان أوحد عصره في فنونھ، توفّي سنة ! الضالالت

 ... ".وغیرھما

الشیخ المفید، أبو عبدهللا محّمد بن محّمد بن النعمان : " ھـ وقال ٤۱۳في وفیات سنة  ۳/۱۱٤لھ الذھبي في العبر وترجم 

 .البغدادي الكرخي، ویعرف أیضاً بابن المعلِّم، عالم الشیعة وامام الرافضة، صاحب التصانیف الكثیرة

شیخ مشایخ الطائفة، ولسان االمامیة، ورئیس الكالم والفقھ ھو ]: تاریخ اإلمامیة [ قال ابن أبي طّي في تاریخھ : " وقال

 .والجدل، وكان یناظر أھل كّل عقیدة مع الجاللة العظیمة في الدولة البویھیة

كان صاحب ... عالم الرافضة، صاحب التصانیف، الشیخ المفید: " ، وقال۱۷/۳٤٤وترجم لھ ایضاً في سیر أعالم النبالء 

 .)۱(... "وأدب، ذكره ابن أبي طيّ ! لفنون وبحوث وكالم واعتزا

وفیھا توفّي عالم الشیعة وإمام الرافضة صاحب : " ھـ، قال ٤۱۳في وفیات سنة  ۳/۲۸وترجم لھ الیافعي في مرآة الجنان 

عقیدة  التصانیف الكثیرة، شیخھم المعروف بالمفید، وبابن المعلِّم أیضاً، البارع في الكالم والجدل والفقھ، وكان یناظر أھل كلّ 

 .)۲(... "مع الجاللة والعظمة في الدولة البویھیة، قال ابن أبي طيّ 

 وحكى كالم الذھبي والخطیب  ٥/۳٦۸وترجم لھ ابن حجر في لسان المیزان 

____________ 
 .۲۰۱تقّدم كالم ابن أبي طّي في ص -۲و  ۱

 

الصفحة 

۸۱   

لھ : (العلم، تخّرج بھ جماعة، وبرع في المقالة اإلمامیة حتى كان یقالوكان كثیر التقّشف والتخّشع واإلكباب على : " ثم قال

إّن عضد الدولة كان یزوره في داره ویعوده إذا : وولد بھا، وقیل بعكبرا، ویقال! وكان أبوه معلِّماً بواسط) على كّل إمامي ِمنّة

ینام من اللیل إالّ ھجعة، ثم یقوم یصلّي أو یدرس ما كان : مرض، وقال الشریف أبو یعلى الجعفري ـ وكان تزّوج بنَت المفید ـ

 ".أو یتلو القرآن 



كان عضد الدولة ُربَّما زار : وكان كثیر الصدقات، عظیم الخشوع، كثیر الصالة والصوم، خشن اللباس وقال غیره: " قال

مصنّف، وكانت جنازتھ مشھورة، الشیخ المفید، وكان شیخاً ربعة نحیفاً أسمر، عاش ستّاً وسبعین سنة، ولھ أكثر من مائتي 

 ... ".وشیّعھ ثمانون ألفاً 

 .ولنكتِف بما قّدمنا من النماذج وفیھ الكفایة، فالمجال ال یسع ألكثر من ھذا، وهللا المستعان وھو َولِّي التوفیق

 :مراثیھ رحمھ هللا

 .وقد رثاه تالمذتھ وشعراء عصره بمراث كثیرة

 .مثالب النواصب: البغدادي، من أعالم القرن الخامس، لھ كتابإسحاق بن الحسن بن محّمد : ـ منھم ۱

كان من تالمذة الشیخ : ذكره ابن أبي طّي في رجال الشیعة وقال: " ، قال۱/۳٦۰ترجم لھ ابن حجر في لسان المیزان 

 ... ".المفید، ورثاه بقصیدة طویلة نونیّة

ھـ ـ رثاه بقصیدة ذكر منھا شیخنا العالّمة األمیني  ٤۱۹ى سنة أبو محّمد عبدالمحسن بن محّمد الصوري ـ المتوفّ : ـ ومنھم ۲

 :بیتین، وھما ٤/۲۳۰رحمھ هللا في الغدیر 

 

 وبالموِت بیَن الخلِق ساوى بَعْدلِھِ  تبارَك َمْن َعمَّ األناَم بفضلِھِ 

 

 

الصفحة 

۸۲   

 

دٌ   َوھَیھاَت یأتِینا الزماُن بِِمْثلِھِ  َمضى مستقال بالعلوم ُمحمَّ

 

 :ولھ من اُخرى نونیّة أّولھا

 

 أْلَحَق ابَن النُعماِن بالنُعمانِ  یا لَھُ طارقاً ِمَن الحدثانِ 

ا اعتدْت َعلى اإلیمانِ  بَرئْت ِذمةُ الَمنون ِمن اإل  یماِن لَمَّ

 األرض وحیُث انتَحوا من األوطانِ  وأرى الناَس حیُث َخلَْو ِمنَ 

 !تمضي فكیف تبقى المعاني؟ یَطلبوَن المفیَد بعدَك واألسماءُ 

 )۱(صوَت العویِل ِمْن بغدانِ  فجعةٌ أصبحْت تبلُغ أھَل الشام

 

 :، أولھا۲۰٦ـ  ۳/۲۰٤ـ ورثاه الشریف المرتضى علم الھدى ـ قّدس هللا نفسھ ـ بقصیدة میمیّة مثبتة في دیوانھ  ۳

 

 !أوضفا ملبٌس علیھ وداما؟ َمْن على ھذِه الدیار أقاما

 



 :یقولإلى أن 

 

یِن والعْلـ  ـِم تولّى فأزعج اإلسالما إنَّ شیَخ اإلسالِم والدِّ

 أَیّام أودى فأوحش األیّاما والَّذي كان ُغّرةً في ُدجى الـ

 نصِّ َوصيٍّ وكم نصرَت إماما كم َجلَْوَت الّشكوَك تعرض في

 في حومة الخصاِم خصاما وخصوم لُدٍّ مالَْتھُم بالحقّ 

 )۲(ـْحر وما أرسلْت یداك سھاما ُمْصِمیاً ثُغرةَ النـَّعاینوا منك 

 )۳(ُشجاع یفري الطُّلى والھَاما وشجاعاً یَفِري المرائر ما كلَّ 

 ـّدین كانْت لھ یداه ِدعاما؟ َمن إذا مال جانٌب من بناِءالـ

 قاده نحوه فكان ِزماما وإذا اْزَورَّ جائٌر عن ھداه

 

____________ 
 .۸/۹۸سیّدنا األمین في ترجمة الصوري من أعیان الشیعة أوردھا  -۱
 .الرامي: المصمي -۲

 .الرؤوس: الرقاب، مفردھا الطلیة، والھام: یشّق، والطلى: یفري -۳

 

الصفحة 

۸۳   

 

 ومعان فضضَت عنھا ختاما؟ َمْن لفضل أخرجَت منھ خبیئاً 

 وحالل خلّصَت منھ حراما؟ َمْن لسوء میّزَت عنھ جمیالً 

 كّن ھُموداً ویُنتُج األفھاما؟ َمْن یُنیُر العقوَل من بعدما

 سلّھ في الخطوب كان حساما؟ من یُعیر الّصدیَق رأیاً إذا ما

 )۱(َن رجاٌل أْثَرْوا عیوباً وذاما فامِض ِصْفراً من العیوِب فكم با

 )۲(وصباحاً أطلعَت صار ظالما إنَّ جْلداً أوضحَت عاد بھیماً 

 

 .القصیدة وھي طویلةإلى نھایة 

 :أولھا ۳/۱۰۳ـ ومّمن رثاه مھیار الدیلمي بقصیدة المیة وردت في دیوانھ  ٤

 

 مني وال ظفرت بسمع معّذل ما بعد یومك سلوة لمعلل

 



 :وھي طویلة رنّانة ال مجال إلیرادھا كلّھا ننتقي منھا أبیاتاً 

 

 المتململفید الجلید على حشا  سوى المصاب بك القلوب على الجوى

 دمع المحّق لنا من المتعّمل وتشابھ الباكون فیك فلم یبن

 ہلل في نصر الھدى متبتّل سمح ببذل النفس فیھم قائم

 حتى یسوق الیھم النص الجلي نّزاع أرشیة التنازع فیھم

 فیھا الحجاج من الكتاب المنزل ویبین عندھم اإلمامة نازعا

 عرفت كأن لم تجھلوأمانة  بطریقة وضحت كأن لم تشتبھ

 حتى ینیب فكیف حالك بالولي یصبو لھا قلب العدو وسمعھ

 في الصدر ال تھوى وال ھي تعتلي من للخصوم اللد بعدك غصة

 بكربك افترعت وقولة فیصل من بعد فقدك رب كل غریبة

 

____________ 
 .الذم: الخالي، والذام: الصفر -۱
 .األسود: بیضت، والبھیم: أوضحت -۲

 

الصفحة 

۸٤   

 

 وفتحت منھ في الجواب المقفل ولغامض خاف رفعت قوامھ

 حلیا یقعقع كلما خرس الحلي من للطروس یصوغ في صفحاتھا

 بك من فم الراوي وعین المجتلي یبقین للذكر المخلد رحمة

 أین اللسان الصعب غیر مفلّل أین الفؤاد الندب غیر مضّعف

 حزة مفصل للمنصلما كل  تفرى بھ وتحز كل ضریبة

 من شارد وھدیت قلب مضلل كم قد ضممت لدین آل محّمد

 ضبعیك یوم البعث ینظر من عل ولننظرّن إلى علي رافعا

 منھا الھدى وبغمة ال تنجلي یوم أطّل بُغلّة ال یشتفي

 منھ واوجع رنة من معول ما إن رأت عیناي أكثر باكیا

 العطاش على شفیر المنھلحشد  ُحشدوا على جنبات نعشك وقّعا

 ـاسالم قبلك امھ لم تثكل وتنازعوا الدمع الغریب كأنما الـ



 كحل العیون بھا تراب األرجل یمشون خلفك والثرى بك روضة

 

 .إلى آخر القصیدة

 :مخطوطات الرسالتین

قیمة من مخطوطات القرن مخطوطاتھما متوفرة في مكتبات ایران والعراق والھند وغیرھا، وأقدمھا ما یوجد في مجموعة 

، وصفت في فھرسھا ۲٤۳رسالة من رسائل الشیخ المفید في مكتبة السید المرعشي العامة في قم، برقم  ۱٦السابع تحوي 

 .۲۷۰ـ  ۱/۲٦۷

كما أّن فیھا مجموعة اُخرى من رسائل الشیخ المفید، من مخطوطات القرن الثالث عشر، وفیھا ھذه الرسائل أیضاً، ورقم 

 .۹۷ـ  ۱/۸۹، وصفت في فھرسھا ۷۸ھناك  المجموعة

 

الصفحة 

۸٥   

 .۱/۲۸٥ذكرت في فھرسھا  ۲٥٥وفي مجموعة ثالثة فیھا رقم 

نسخة في مكتبة أمیر المؤمنین علیھ السالم العامة في النجف األشرف، ضمن مجموعة من " أقسام المولى " ومن رسالة 

 .الحادي عشر، من مخطوطات القرن ٤۱۰رسائل الشیخ المفید، رقم 

 .من مخطوطات القرن الثامن وعنھا مصورة في مكتبة المرعشي ۳۸۷۷وفي چستربیتي في المجموعة 

 :طبعاتھما

ضمن مجموعة من رسائل الشیخ المفید في النجف " رسالة في معنى المولى " و" أقسام المولى في اللسان " طبعت رسالة 

 .ھـ ۱۳۷۰األشرف، من منشورات المكتبة التجاریة سنة 

 .ثم أعادت مكتبة المفید في قم طبع ھذه المجموعة بالتصویر على طبعة النجف األشرف

من  ۱٤۱۰ثم حقّق العالّمة الشیخ محمد مھدي نجف ھاتین الرسالتین لمھرجان الغدیر الذي اُقیم في لندن، وصدرا معاً سنة 

 .منشورات المؤتمر في لندن

د في قم جمعت جمیع الموجود من رسائل الشیخ المفید وقامت بتحقیقھا وإعدادھا كما أن لجنة المؤتمر األلفي للشیخ المفی

 .للطبع، وسوف تطبع بالشكل الالئق وكما ینبغي في القریب العاجل إن شاء هللا

 :ملحوظة

الفقھ، ذكره شیخ  ھـ ـ وھو الذي كتب لھ أبوه رسالة في ٤٦۱خلّف شیخنا المفید رحمھ هللا ولده أبا القاسم علیّاً ـ المتوفّى سنة 

 الطائفة أبو جعفر الطوسي ـ تلمیذ 

 

الصفحة 

۸٦   

ورسالة في الفقھ إلى ولده ولم : " الشیخ المفید ومعاصر ابنھ ـ علّي ھذا فعّد من مؤلّفات المفید في ترجمة المفید في الفھرست

 ".یتّمھا 



من أجالّء أصحابنا، وھو ولد شیخنا المفید، ویروي  وكان: " وقال ٤/۲٤۱ترجم لھ میرزا عبدهللا أفندي في ریاض العلماء 

 ... ".عنھ الشیخ األجّل حسین بن محّمد ابن الحسن صاحب كتاب نزھة الناظر وتنبیھ الخاطر

ویروي عن : " وقال ۱۲۹وترجم لھ شیخنا صاحب الذریعة رحمھ هللا في أعالم القرن الخامس من طبقات أعالم الشیعة ص

 ... ".۳۸٥سنة التلّعكبري، المتوفّى 

علّي بن محمد بن محمد بن النعمان ـ المعروف بابن المعلِّم ـ أبو : " قال ٤/٦۸وترجم لھ ابن النّجار في ذیل تاریخ بغداد 

القاسم ابن أبي عبدهللا المفید، كان والده من شیوخ الشیعة ورؤسائھم ولھ مصنفات على مذھب اإلمامیة، حّدث عليٌّ ھذا بشيء 

 ... ".یسیر

علّي بن محمد بن محمد بن النعمان ـ المعروف بابن المعلّم ـ أبو : " وقال ۲۲/۱۳۱جم لھ الصفدي في الوافي بالوفیات تر

توفّي سنة ... وتقّدم ذكره في المحمدین... القاسم البغدادي، ھو ابن أبي عبدهللا المفید، كان والده من شیوخ الشیعة ورؤسائھم

٤٦۱ ." 

)۱۸( 

 طرق خبر الوالیة
 .ھـ ٤۱۳بي الحسن علي بن عبدالرحمن بن عیسى بن عروة بن الجّراح القناني، الكاتب البغدادي، المتوفّى سنة أل

 

الصفحة 

۸۷   

وكان سلیم االعتقاد، كثیر الحدیث، صحیح الروایة، ابتعت من كتبھ قطعة : " ، وقال۷۰٦ترجم لھ النجاشي في فھرسھ برقم 

 .من وجوه اصحابنا رحمھم هللا في دار أبي طالب بن المنھشم، شیخ

 ".ھـ  ٤۱۳كتاب نوادر األخبار، كتاب طرق خبر الوالیة، مات سنة : لھ كتب، منھا

وكان سلیم االعتقاد، كثیر : " وقال ۱۰۲ص) الثقات(في القسم األول " خالصة األقوال " وترجم لھ العالّمة الحلّي في 

 ... ".الحدیث، صحیح الروایة

وترجم لھ العالمة ". كان من أجلّة علماء أصحابنا : " وقال ٤/۹٤عبدهللا أفندي في ریاض العلماء وترجم لھ میرزا 

 .۲۹٥ـ  ۲/۲۹٤المامقاني ـ رحمھ هللا ـ في تنقیح المقال 

، كما ذكر كتابھ ھذا في ۱۳۲وترجم لھ شیخنا ـ قدس هللا نفسھ ـ في أعالم القرن الخامس من طبقات أعالم الشیعة ص

 .۱٥/۱٦۳لى تصانیف الشیعة الذریعة إ

 .۱۲/۷۰وترجم لھ سیّدنا األستاذ ـ رحمھ هللا ـ في معجم رجال الحدیث 

)۱۹( 

 كتاب حدیث الغدیر

 .للشیخ منصور الالئي الرازي

في  ۱/۱٥٥ھكذا ذكره شیخنا المغفور لھ العالّمة األمیني رحمھ هللا في الغدیر . ذكر فیھ أسماء رواتھ على ترتیب الحروف

 ھـ ـ وعن  ٥۸۸نقال عن كتاب مناقب آل أبي طالب البن شھرآشوب ـ المتوفّى سنة " المؤلّفون في حدیث الغدیر " عنوان 



 

الصفحة 

۸۸   

 .للشیخ أبي الحسن الفتوني العامليكتاب ضیاء العالمین، 

ولم أجد للمؤلّف ذكراً في المصادر ومعاجم التراجم رغم الفحص عنھ، ِمّما یظھر أّن ھناك خطأً مطبعیاً حدث في طبعة 

واستخرج : " ونّصھ" الالتي : " من طبعة قم الحروفیة ۳/۲٥والجزء  ۱/٥۲۹مناقب ابن شھرآشوب، ففي الطبعة الحجریة 

قّصة الغدیر، وھو عنوان [ الرازي في كتابھ أسماء رواتھا ] بالتاء  ۳۷/۱٥۰بالتاء، وعنھ بحار األنوار [ تي منصور الال

 .على حروف المعجم] الفصل 

منصور اآلبي الرازي، وھو الوزیر العالم األدیب المشھور، أبو سعد منصور بن الحسین اآلبي الرازي، من : والصحیح فیھ

 .المطبوع بمصر في سبعة أجزاء وغیر ذلك" نثر الدرر " حب كتاب أعالم القرن الخامس، صا

 :ومن مصادر ترجمتھ

، جامع الرواة ٤/۱٦۰، فوات الوفیات ٦/۲۳۸، معجم االُدباء ۳۷٦، فھرست منتجب الدین برقم ۱/٤٥۹دمیة القصر 

، ۳/۲٤۹، تنقیح المقال ۳/۳۸۸، مستدرك الوسائل )آب(، تاج العروس ٥/۲۱۹، ریاض العلماء ۲/۳۲٦، أمل اآلمل ۲/۲٦۷

 .۱۸/۳٤۷، معجم رجال الحدیث ۹٥): القرن الخامس(، وطبقات أعالم الشیعة ۲٤/٥۱و ۹/۱۱۰۸و ۳/۲٥٤الذریعة 

)۲۰( 

 مسألة في الجواب عن الشبھات الواردة لخبر الغدیر

بن إبراھیم ابن للشریف المرتضى علم الھدى ذي المجدین، أبي القاسم علي بن الحسین بن موسى بن محمد بن موسى 

 ).ھـ ٤۳٦ـ  ۳٥٥(اإلمام موسى بن جعفر علیھ السالم، الموسوي البغدادي 

 

الصفحة 

۸۹   

ترجم لھ أعالم تالمذتھ، شیخ الطائفة الطوسي وأبو العبّاس النجاشي في فھرسیھما والخطیب البغدادي في تاریخ بغداد 

۱۱/٤۰۲. 

علم الھدى األجّل المرتضى، طّول هللا : " وقال ٤۳۳في الفھرست برقم فأّما أبو جعفر الطوسي رحمھ هللا فقد ترجم لھ 

عمره، وعضد اإلسالم وأھلھ ببقائھ، وامتداد أیّامھ، متوّحد في علوم كثیرة، مجَمع على فضلھ، مقّدم في العلوم مثل علم الكالم 

 .والفقھ واُصول الفقھ واألدب والنحو والشعر ومعاني الشعر واللغة وغیر ذلك

 ".قرأت ھذه الكتب أكثرھا علیھ، وسمعت سائرھا یقرأ علیھ دفعات كثیرة ]... م عّدد مؤلفاتھ الكثیرة وقال ث[ 

 ... ".أكثر أھل زمانھ أدباً وفضال، متكلّم، فقیھ، جامع للعلوم كلّھا: " وقال ٤۸٥وترجم لھ أیضاً في كتاب الرجال ص

حاز من العلوم ما لم یدانھ فیھ أحد في زمانھ، وسمع الحدیث فأكثر، " : وقال ۷۰۸وأّما النجاشي فترجم لھ في فھرستھ برقم 

 ".وكان متكلّماً، شاعراً، أدیباً، عظیم المنزلة في العلم والدین والدنیا 

وقد انتھت : " ٤۹رقم  ٦۹وترجم لھ معاصروه، الثعالبي والباخرزي والنسابة العمري، أما الثعالبي فقال في تتّمة الیتیمة 

 ... ".الیوم ببغداد إلى المرتضى في المجد والشرف، والعلم واألدب، والفضل والكرم، ولھ شعر في نھایة الحسنالریاسة 



ھو وأخوه في دوح السیادة ثمران، وفي فلك : " وقال ۱/۲۹۹وأّما الباخرزي فقد ترجم لھ وألخیھ الرضي في دمیة القصر 

 ... ".ان كالفرند في متن الصارم المنتضىالریاسة قمران، وأدب الرضي إذا قرن بعلم المرتضى ك

نقیب النقباء، الفقیھ النظار، : " وقال ۱۲٥وأّما النسابة العمري علي بن محمد العلوي فقد ترجم لھ في المجدي ص

 المصنّف، بقیّة العلماء، وأوحد الفضالء، 

 

 

 

الصفحة 

۹۰   

 ... ".اجتمعنا سنة خمس وعشرین وأربعمائة ببغداد، فلّما !رأیتھ رحمھ هللا فصیح اللسان، یتوقّد ذكاءً 

 :ومن شعره في الغدیر قولھ رحمھ هللا في قصیدة رائیة

 

 لو كان ینفع حائراً أن ینذرا أما الرسول فقد أبان والءه

 وأشاد ذكراً لم یشده معّذراً  أمضى مقاال لم یقلھ معّرضاً 

 مشھّراعلماً على باب النجاة  وثنى إلیھ رقابھم وأقامھ

 ثلجت نفوسھم وأودى معشرا ولقد شفى یوم الغدیر معاشرا

 !نَفَساً، ومانع أنّھ أْن تجھرا قلعت بھ أحقادھم فمرّجع

 أشبت لساحتھ الھموم فأصحرا یا راكباً رقصْت بھ مھریّة

 جبال تطأطأ فاطمأّن بھ الثرى عج بالغرّي فإّن فیھ ثاویاً 

 كشفت لھ حجب الصباح فأبصرا واقرا السالم َعلیھ من كلف بھ

 تلك القبور الزھر حتى اُقبرا ولو استطعت جعلت دار إقامتي

 

، وقد طبعت بمساعي ۲٥۱وأّما رسالتھ ھذه في الغدیر فھي مطبوعة ضمن المجموعة الثالثة من رسائلھ ومسائلھ، ص

، وقد ۱٤۰٥دار القرآن الكریم في قم سنة زمیلنا العالّمة السید أحمد الحسیني اإلشكوري حفظھ هللا، وصدرت من مطبوعات 

 .قّدم لھا مقّدمة تحّدث فیھا عن الشریف المرتضى، كما كان أصدر السید الحسیني في بغداد كراساً عن حیاة الشریف المرتضى

 ".أدب المرتضى " وأفرد الدكتور عبدالرّزاق محیي الدین كتاباً عن حیاة الشریف المرتضى طبعھ ببغداد باسم 

لمحات عن حیاتھ في مقّدمات كتبھ بأقالم محقّقیھا كدیوانھ المطبوع في ثالثة أجزاء، وأمالیھ المطبوع في مجلّدین،  وھناك

 .وطیف الخیال، والذخیرة في علم الكالم، ونحو ذلك

 

الصفحة 

۹۱   



ترجمتھ فلیراجع، فقد ، وذكر الشيء الكثیر من مصادر ۲۹۹ـ  ٤/۲٦٤وأحسن من كتب عنھ شیخنا رحمھ هللا في الغدیر 

" أغنانا عن كثیر من الفحص والتنقیب، ونحن نذكر ھنا ما لم یذكره رحمھ هللا ِمّما طبع أو اُلّف بعد صدور الجزء الرابع من 

 :وھي" الغدیر 

 .٤۳۳ـ فھرست الطوسي رقم  ۱

 .٤۸٥ـ  ٤۸٤ـ رجال الطوسي  ۲

 .۷۰۸ـ رجال النجاشي رقم  ۳

 .٦۹ـ تتّمة الیتیمة ص ٤

 .٥٦جمھرة األنساب البن حزن صـ  ٥

 .۱۲٦ـ  ۱۲٥ـ المجدي في األنساب  ٦

 .۱/۲۹۹ـ دمیة القصر  ۷

 .٤۷۷ـ معالم العلماء ـ البن شھرآشوب ـ، رقم  ۸

 .۲/۲٤۹ـ إنباه الرواة  ۹

 .۹/٥۲٦ـ الكامل ـ البن األثیر ـ  ۱۰

 .۳/۳۱۳ـ وفیات األعیان  ۱۱

 .٤۷٥ـ  ٤٦٥مجلّد الثاني، صـ الذخیرة ـ البن بسام ـ القسم الرابع، ال ۱۲

 ۱قسم  ٤، وفي ج۱۰۲٦، حرف المیم، ترجم لھ بلقبھ المرتضى برقم ٥ـ ابن الفوطي في تلخیص مجمع اآلداب، جزء  ۱۳

 .بلقبھ علم الھدى ٦۰۰ص

 .۹٤ـ خالصة األقوال ـ للعالّمة الحلّي ـ ص ۱٤

 .۲٤۰ـ رجال ابن داود ص ۱٥

 .۱۷/۸۸ـ سیر أعالم النبالء للذھبي  ۱٦

 .۱/۲٥۸ـ دول اإلسالم، لھ  ۱۷

 

الصفحة 

۹۲   

 .۱۱۰۹ـ تذكرة الحفّاظ ص ۱۸

 .۳/۱۸٦ـ العبر  ۱۹

 .۲۰٤ـ عمدة الطالب ص ۲۰

 .۱۱ـ  ۲۱/٦ـ الوافي بالوفیات للصفدي  ۲۱

 .۳/۲٥٦ـ شذرات الذھب  ۲۲

 .۳/٥٥ـ مرآة الجنان  ۲۳

 .۱/۱٦۷ـ المختصر في أخبار البشر  ۲٤

 .۱/٥۲۷ـ تتّمة المختصر  ۲٥

 .٥/۳۹ـ النجوم الزاھرة  ۲٦

 .۱٦۹۹رقم  ۲/۱٦۲ـ بغیة الوعاة  ۲۷



 .۳/۲٥٦ـ شذرات الذھب  ۲۸

 .۲/۱۸۲ـ أمل اآلمل  ۲۹

 .٦٥ـ  ٤/۱٤ـ ریاض العلماء  ۳۰

 .۱۹۱ـ  ٤/۱۸۹ـ مجمع الرجال للقھبائي  ۳۱

 .۳۰۲و ۳۱۲و ۳۹۰ـ تأسیس الشیعة الكرام لجمیع فنون اإلسالم للسید الصدر ص ۳۲

 .٤۳۳ـ  ٥/٤۲۱بھجة اآلمال في شرح نخبة المقال للعلیاري  ـ ۳۳

 .٤٥۸ـ الدرجات الرفیعة ص ۳٤

 .۲/۳۷۳ـ نزھة الجلیس  ۳٥

 .۱٥٥ـ  ۳/۱۲۹ـ رجال السید بحر العلوم  ۳٦

 .۱/٦۸۸ـ ھدیّة العارفین  ۳۷

 .٤۷۳ـ  ۲/٤٦۸ـ طرائف المقال في معرفة الرجال  ۳۸

 

الصفحة 

۹۳   

 .۱/٥۷٥لألردبیلي ـ جامع الرواة  ۳۹

 .۳۲۲ـ  ۳۱۳ـ لؤلؤة البحرین  ٤۰

 .۱۷٥ـ  ۲/۱٦۹ـ تكملة الرجال للكاظمي  ٤۱

 .٦ـ لباب األلقاب ص ٤۲

 .۳۱۳ـ  ٤/۲۹٤ـ روضات الجنات  ٤۳

 .٤۷۸ـ  ٦/٤۷٥ـ قاموس الرجال  ٤٤

 .۳۷٤ـ  ۱۱/۳۷۰ـ معجم رجال الحدیث  ٤٥

 .۲۹۹ـ  ٤/۲٦٤ـ الغدیر ـ للعالّمة األمیني  ٤٦

 .۱۲۱ـ  ۱۲۰أعالم القرن الخامس من طبقات أعالم الشیعة لشیخنا صاحب الذریعة صـ  ٤۷

 .٤/۲۷۸ـ أعالم الزركلي  ٤۸

 .۷/۸۱ـ معجم المؤلفین  ٤۹

 .٥۹ـ  ۱/٥٥ـ موارد اإلتحاف في نقباء األشراف للسید عبدالرّزاق كمونة  ٥۰

 .۲۱۹ـ  ۸/۲۱۳، وفي طبعة بیروت ٤۱/۲۱۳ـ أعیان الشیعة  ٥۱

)۲۱( 

 "من كنت مواله فَعلِيٌّ مواله " لة في معنى مسأ
 .لألدیب أبي جعفر محمد بن موسى

من كنت : سألني الرئیس أبو إبراھیم ـ أدام هللا رفعتھ ـ في داره المعمورة ببقائھ عن معنى قولھ صلّى هللا علیھ وآلھ: " أّولھ

 عند السید شھاب " مواله فَعليٌّ مواله 



 

الصفحة 

۹٤   

 .الدین بقم

، وأظنّھ أبا جعفر محمد بن موسى بن عمران الزامي النیسابوري، الذي ترجم لھ ۲۰/۳۹٤ھكذا ذكره شیخنا في الذریعة 

من أفراد األدباء والشعراء بخراسان عامة وبنیسابور خاصة، إذ : " وقال ٤/۱۷۱الثعالبي في فضالء بخارى من یتیمة الدھر 

ع سبقھ في میادین الفضل راجحاً في موازین العقل، وترقّت حالھ من التأدیب في ھو من الزام إحدى رساتیق نیسابور، وكان م

الفارسي وھبّت ریحھ، وبعد صیتھ، ولھ ) إبراھیم بن علي(نیسابور إلى التصفح في دیوان الرسائل ببخارى بعد أبي إسحاق 

 ... ".ِشعر كعدد الَشعر

 .، نقال عن الیتیمة۱/۲٥۱ي بغیة الوعاة ، والسیوطي ف٥/۸۹وترجم لھ الصفدي في الوافي بالوفیات 

 .۱/۲۸۳، ذكرت في فھرسھا ۱۰٥٦كتبت سنة  ۸/۲٥٥منھا مخطوطة في مكتبة المرعشي العامة في قم، في المجموعة 

، من ٥/۸ومخطوطة اُخرى في مكتبة البرلمان السابق في طھران، من كتب إمام الجمعة الخوئي، في المجموعة 

 .۷/۳۰، ذكرت في فھرسھا مخطوطات القرن الحادي عشر

 :والیك نص الرسالة

 

الصفحة 

۹٥   

 في معنى َمْن ُكنُت َمْوالهُ فَعلِيٌّ َمْوالهُ 

د ْبن ُموسى  لِْالَ◌ِدْیب أَبي َجْعفَر ُمَحمَّ
 

في داره سألني السید الرئیس أبو إبراھیم ـ أدام هللا رفعتھ ـ : قال األدیب السعید أبو جعفر محمد بن موسى نّور هللا مصرعھ

فلم أجد محیصاً عن إیراد ما ھو . من كنت مواله فعلي مواله: المعمورة ببقائھ، عن معنى قول الرسول صلّى هللا علیھ وآلھ

مذھبي فیھ، فذكرت لھ ما سمعھ من فّي لما سمعتھ من فیھ، ثم خیّل الیھ أن ما أوردتھ ال یجدیھ نفعا مھماً لم یكن مكتوباً یعید فیھ 

 .فأملیت ثانیاً ما سمعھ مني بادیا لیتأملھ تأمال شافیاً نظره ویبدیھ، 

وبعد، فإني وإن لم أكن إماماً في األدب وعالمة في معرفة كالم العرب، فقد تشبثت منھ بسبب وأویت منھ الى مذھب ال 

 مذھب ومن كان مثلي ممن یعلم بعض 

 

الصفحة 

۹٦   

 .اعتماد، وعلى رأى سكون وإخالد العربیة فال بد من أن یكون لھ في مثل ذلك على شيء

والمولى ـ على ما یضمره فؤادي وعلیھ اعتقادي ـ في ھذا الخبر بمعنى األولى، وال یجوز غیره بدلیلین مقنعین، عند من 

 .أنصف ال من اعتسف



وذلك أن االسماء على ضربین مخصوصة ومشتركة، فالمخصوص منھا ال یمكن أن یعّدى بھ عن خصوصیتھ، اصطالحا 

والمشترك یحملھ كل ذي علم على ما یدّل . ن ام توقیفاً على ما ھو مسطور في الدفاتر ومبیّن لألصاغر من األدباء واألكابركا

 .علیھ علمھ ویھدیھ الیھ فھمھ، وكل حزب بما لدیھم فرحون

: ، واھل النحو یقولونوھذا االسم من المشترك عندي، وال یسوغ حملھ على المناسبة والمعاقبة، لكون ذلك معروفاً معلوماً 

األخبار بما یعرف ال یفید، وأنا وإن لم أكن نحویاً فقد شممت رائحتھ وأنت الئحتھ، والنبي صلّى هللا علیھ وآلھ أجّل وأعظم من 

 .أن یخبر بشيء ال یفید

تأویل موازیاً للوحي ، لیكون الخبر بھذا ال}النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم { : والمولى بمعنى األولى أولى لقولھ تعالى

كّل مؤمن أنا أولى بھ من نفسھ فعلي كذلك، ألن علیا علیھ السالم نفس النبي صلّى هللا علیھ : والتنزیل، فكأنّھ قال علیھ السالم

و ومعلوم أن اإلنسان ال یدع }فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم { : وآلھ بداللة قولھ تعالى

 .نفسھ، فثبت أن المراد بأنفسنا علي علیھ السالم

 .كان أمیر المؤمنین كذلك }النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم { : واذا كان كذلك فقول هللا تعالى

من كنت مواله فعلي مواله، وارد عنھ على ذلك المدرج والمنھج، فالعدول عن ذلك عندي : وقول النبي صلّى هللا علیھ وآلھ

 .ال یسوغ

 

الصفحة 

۹۷   

 .فھذا ـ أدام هللا رفعة السید ـ ما اعتقده فیھ، فان كنت مصیباً كان إليَّ وان كان مخطئا كان عليَّ 

والحمد ہلل رب العالمین وصلّى . وما توفیقي إالّ باہلل العلّي العظیم. على أنّي أتحقق أّن ذلك حق غیر باطل وحال غیر عاطل

 .الطاھرینهللا على محّمد وآلھ 

)۲۲( 

 بیان من كنت مواله
 .للشیخ العدل المحسن بن الحسین بن أحمد الخزاعي النیسابوري، من أعالم القرن الخامس

األمالي في : ثقة، حافظ، واعظ، وكتبھ: " ، وقال۳٦۰ترجم لھ الشیخ منتجب الدین ابن بابویھ الرازي في فھرستھ، رقم 

 .القرآن، كتاب بیان من كنت موالهاألحادیث، كتاب السیر، كتاب إعجاز 

 ".رحمھم هللا جمیعاً  )۱(أخبرنا بھا شیخنا اإلمام السعید جمال الدین أبو الفتوح الخزاعي، عن والده، عن جّده، عنھ

روى عنھ ابن أخیھ أبو سعد محمد بن أحمد بن الحسین الخزاعي في كتابھ األربعین حدیثاً، في الحدیث الخامس : أقـول

 أخبرنا المحسن بن : قال والعشرین،

____________ 
 .كثیراً من أمالیھ] المعتزلي : كذا، والظاھر[ ھـ، وسمع القاضي عبدالجبّار بن أحمد المقرئ  ٤۰۸أجاز لھ روایة مصنّفاتھ وروایاتھ سنة  -۱

الدین العاملي ـ قّدس هللا نفسھ ، عن خطّ الشیخ بھاء ٥/۹وفي ریاض العلماء ... حكاه عبدهللا أفندي في تعلیقھ على أمل اآلمل

 .ـ في حواشیھ على فھرس الشیخ منتجب الدین ابن بابویھ الرازي

 الصفحة  



۹۸  

حّدثنا قاضي القضاة عبدالجبّار : الحسین بن أحمد النیسابوري ابن الشیخ العم أبي الفتح رضي هللا عنھ، بقراءتي علیھ، قال

 ...بن أحمد قراءة علیھ

العم أبي الفتح، فیظھر أنّھ عّمھ، وأّن كنیتھ أبوالفتح، وھو یروي عن القاضي عبدالجبّار بن أحمد، وأبو ووصفھ بالشیخ 

" روض الجنان وروح الجنان " وھو من أعالم القرن السادس، صاحب تفسیر ) بیان من كنت مواله(الفتوح الخزاعي راوي 

دات، وھو اآلن قید التحقیق والطبع في مجمع البحوث اإلسالمیة ویعرف بتفسیر أبي الفتوح، المطبوع غیر مّرة في عشر مجلّ 

في مشھد الرضا علیھ السالم، وصدر منھ بضع مجلّدات وربّما تبلغ العشرین مجلّدة، وأفاد الفخر الرازي في تفسیره من ھذا 

 .التفسیر كثیراً 

عّم " بیان من كنت مواله " ومؤلفنا صاحب  وأبو الفتوح ـ صاحب التفسیر ـ سبط صاحب األربعین حدیثاً الذي تقّدم ذكره،

 .صاحب األربعین

وھذه االُسرة اُسرة شیعیة علمیة عریقة، أصلھم من خزاعة نزحوا الى نیسابور ثم انتقلوا إلى الرّي، وأنجبت أعالماً مشاھیر 

 .في القرنین الخامس والسادس

، ۲/۲۲۸أمل اآلمل : ، ومن مصادر ترجمة المؤلف۳/۱۸٤والكتاب ذكره شیخنا رحمھ هللا في الذریعة إلى تصانیف الشیعة 

، معجم رجال ۱٤۷، أعالم القرن الخامس من طبقات أعالم الشیعة لشیخنا صاحب الذریعة رحمھ هللا ص٥/۹ریاض العلماء 

، جامع الرواة، تنقیح المقال ۹/٤۷، أعیان الشیعة ٦/۷۸، روضات الجنّات ۳/٤۸۸، مستدرك الوسائل ۱٤/۱۹٥الحدیث 

 .وضبطھ بتشدید السین ٦۸٥رقم : ، تعلیقة أمل اآلمل لصاحب ریاض العلماء٥٤/۲

 

الصفحة 

۹۹   

)۲۳( 

 عّدة البصیر في حجج یوم الغدیر
 .ھـ ٤٤۹الواسطي، المتوفّى في صور سنة  )۱(للشیخ أبي الفتح محمد بن علّي بن عثمان الكراجكي

فقیھ األصحاب، قرأ ... الشیخ العالم الثقة: " وأطراه بقولھ ۳٥٥برقم ترجم لھ الشیخ منتجب الدین ابن بابویھ في الفھرست 

، كتاب النوادر، )۳(كتاب التعّجب: رحمھم هللا، ولھ تصانیف منھا )۲(على السیّد المرتضى علم الھدى والشیخ الموفق أبي جعفر

 ".أخبرنا الوالد، عن والده، عنھ رحمھم هللا 

في  )٤(لھ كتاب أخبار اآلحاد، التعّجب... القاضي أبو الفتح: " فقال ۷۸۸لماء، رقم وترجم لھ ابن شھرآشوب في معالم الع

 ... ".اإلمامة، حسن

عالم، فاضل، متكلّم، فقیھ، : " وأطراه بقولھ ۸٥۷رقم  ۲/۲۸۷وترجم لھ المحّدث الحّر العاملي رحمھ هللا في أمل اآلمل 

 ...".محّدث، ثقة، جلیل القدر، لھ كتب

____________ 
 .قریة على باب واسط: قال یاقوت: كراجك -۱
 .، وقبره ھناك معروف٤٦۰ھو شیخ الطائفة أبو جعفر محّمد بن الحسن الطوسي، المتوفّى في النجف األشرف سنة  -۲



ذكره شیخنا رحمھ هللا في الذریعة إلى تصانیف الشیعة " التعّجب من أغالط العامة في مسألة اإلمامة " كتاب  -٤و  ۳

وتبجیل . ، ذكر فیھ مناقضات أقوالھم ومنافرات أفعالھم في عاشوراء۱۳۲۲لھ سنة ) كنز الفوائد(طبع مع : " وقال ۲۱۰/۱٥

 !... ".ذّریة من نال من الحسین الشھید علیھ السالم شیئاً 

في حرف العین  وللسید المرتضى علم الھدى رحمھ هللا أیضاً كتاب بھذا االسم وفي ھذا المعنى ذكره شیخنا رحمھ هللا: أقـول

 ".عجائب األغالط " باسم  ۱٥/۲۱۸من الذریعة 

 

الصفحة 

۱۰۰   

دلیل النص بخبر الغدیر، : لھ رحمھ هللا مؤلّفات كثیرة ومنّوعة، ومنھا رسالتھ االُخرى في الغدیر التي سماھا: أقـول

 ).تراثنا(من مجلة  ۲۱المنشورة في العدد 

ضمن  ۱٤۰۳كتبھ في حیاتھ، عثرت علیھ في غرة جمادى االولى سنة  وقد كتب بعض معاصریھ أو تالمذتھ فھرس

، فنسختھ بیدي وصّححتھ وأجریت علیھ بعض التعدیالت إعداداً لنشره، ثم ٦۹٥٥مجموعة مخطوطة في جامعة طھران برقم 

ي وأحسنھا ھو وأوسع ترجمة للكراجك؛  ٤۹۷رأیت أّن المحّدث النوري قد أدرجھ في ترجمة المؤلف في خاتمة المستدرك ص

ما كتبھ العلمان المتعاصران صاحبا الروضات والمستدرك رحمھما هللا، وأنا أنتقي بعض مؤلفاتھ ِمّما جاء في فھرس كتبھ 

دامغة النصارى ـ وھو نقض كالم أبي الھیثم النصراني ـ، جواب رسالة : " المدرج في خاتمة المستدرك، فنذكر ِمّما جاء فیھ

 .األشعریة وإفساد أقوالھم وطعنھم على الشیعة ـ ستّون ورقةاألخوین في الرّد على 

عّدة البصیر في حجج یوم الغدیر، ھذا كتاب مفید یختّص بإثبات إمامة أمیر المؤمنین علیھ السالم : ومن الكتب في االمامة

لھ ھذه المسألة بطرابلس للشیخ في یوم الغدیر ـ جزء واحد مائتا ورقة، بلغ الغایة فیھ حتى حصل في اإلمامة كافیاً للشیعة، عم

 .الجلیل أبي الكتائب عّمار أطال هللا بقاءه

 .كتاب التعّجب في اإلمامة من أغالط العامة

كتاب االستنصار في النّص على األئّمة األطھار، ھذا كتاب یتضّمن ما ورد من طریق الخاصة والعامة من النّص على 

 .)۱(أعداد األئّمة علیھم السالم، جزء لطیف

 .كتاب معارضة األضداد باتفاق األعداد، في فّن اإلمامة، جزء لطیف

____________ 
 .مطبوع -۱

 

الصفحة 

۱۰۱   

 .المسألة القیسرانیة، في تزویج النبي صلّى هللا علیھ وآلھ عائشة وحفصة، جزء لطیف

 .سول هللا صلّى هللا علیھ وآلھالمسألة البنائیة في فضل أمیر المؤمنین صلوات هللا علیھ على جمیع البریة سوى ر

كتاب االنتقام مّمن غدر أمیر المؤمنین علیھ السالم، وھو النقض على ابن شاذان األشعري في ما أورده في آیة الغار، لم 

 .)۱(یسبق إلى مثلھ

 .كتاب الفاضح في ذكر معاصي المتغلّبین على مقام أمیر المؤمنین علیھ السالم

 .)۲(كتاب معدن الجواھر وریاضة الخواطر، یتضّمن من اآلداب والحكم مّما روي عن رسول هللا صلّى هللا علیھ وآلھ 



 .كتاب ریاض الحكم، وھو كتاب عارض بھ ابن المقفّع

 .)۳(كتاب التعریف بوجوب حقوق الوالدین

وى سیّدنا رسول هللا صلّى هللا علیھ وآلھ، عملھا الرسالة العلویة في فضل أمیر المؤمنین علیھ السالم على سائر البریّة س

 .للشریف أبي طالب، جزء لطیف

 .)٤(كتاب كنز الفوائد خمسة أجزاء، عملھ البن عمھ، یتضّمن اُصوال من األدلة وفنوناً 

 :ولھ أیضاً كتاب في اإلمامة سّماه: أقـول

____________ 
 .على ابن شاذان في مسألة الغارالنقض : وللشیخ أبي جعفر الطوسي رحمھ هللا أیضاً  -۱
 .مطبوع -۲

 .ھو قید التحقیق اآلن -۳

واُعید طبعھ في ! على الحجر، ثم طبع في بیروت طبعة حروفیة في جزءین طبعة ممسوخة ۱۳۲۲طبع في إیران سنة  -٤

 !!إیران بالتصویر علیھ

 

الصفحة 

۱۰۲   

)۲٤( 

 دلیل النص بخبر الغدیر

 )علیھ السالم(على إمامة أمیر المؤمنین 

وھو مّما أدرجھ في كنز الفوائد، وطبع بطبعاتھ، وتوجد منھ مخطوطة منضمة إلى كنز الفوائد في مكتبة اإلمام الرضا علیھ 

من مجلّة  ۲۱، وقد حقّقھ اُسامة آل جعفر على ھذه المخطوطة ونشره في العدد ٦۷۷، كتبت سنة ۲۲٦السالم في مشھد، رقم 

 ).تراثنا(

 .۳/٤۹۷رنا، فمؤلفاتھ رحمھ هللا كثیرة ومنّوعة، ومن أرادھا فلیطلبھا من كتاب المستدرك، في الخاتمة ولنكتف بما ذك

شیخ الرافضة وعالمھم، أبو الفتح محمد بن علّي، : " قال ۱۸/۱۲۱وترجم لھ من العاّمة، الذھبي في سیر أعالم النبالء 

 ". ٤٤۹صاحب التصانیف، مات بمدینة صور سنة 

رأس الشیعة وصاحب التصانیف، محمد بن علّي، مات بصور في ربیع اآلخر، وكان : " ، وقال۳/۲۲۰ي العبر وتَرجَم لھ ف

نحویاً، لغویاً، ومنّجماً، وطبیباً، متكلّماً، متفنّناً، من كبار أصحاب الشریف المرتضى، وھو مؤلف كتاب تلقین أوالد المؤمنین 

." 

 .بلفظ الذھبي في العبر آخَذْین منھ ۳/۲۸۳بن العماد في الشذرات ، وا۳/۷۰وترجم لھ الیافعي في مرآة الجنان 

وكان ... شیخ الشیعة، والكراجكي ـ بكافین وجیم ـ وھو الخیمي: " ، وقال٤/۱۳۱وترجم لھ الصفدي في الوافي بالوفیات 

 من فحول الرافضة، بارعاً في 

 

الصفحة 

۱۰۳   



تلقین أوالد المؤمنین، واألغالط في ما یرویھ الجمھور، وموعظة العقالء : فقھھم، لقي الكبار مثل المرتضى، لھ كتاب

 ".، كتاب المؤمن )۱(] ما جاء في عدد االثني عشر [ وكتاب ] والمنازل [ للنفس، 

علیھ في ذكر اإلمامیة، وذكر أّن لھ  بالغ ابن أبي طّي في الثناء: " قائال ٥/۳۰۰وترجم لھ ابن حجر في لسان المیزان 

 ". ٤٤۹تصانیف في ذاك، وذكر أنّھ أخذ عن أبي الصالح، واجتمع بالعین زربي، ومات في ثاني ربیع اآلخر سنة 

 .وعّدد بعض مؤلّفاتھ ۲/۷۰وترجم لھ إسماعیل پاشا في ھدیّة العارفین 

، رجال السید بحر العلوم ۳۳۷: ، لؤلؤة البحرین۲/۱٥٦ جامع الرواة: ومن مصادر ترجمتھ في كتب أصحابنا سوى ما تقّدم

أعالم القرن (، طبقات أعالم الشیعة ۳/۱۰۸، الكنى واأللقاب ٤٦/۱٦۰، أعیان الشیعة ۳/۱٥۹، تنقیح المقال ۳/۳۰۲

 .۸/۳۰۰، قاموس الرجال ۱۷/٥٤، معجم رجال الحدیث ۱۷۹ـ  ۱۷۷): الخامس

)۲٥( 

 اإلیضاح والتبصیر في فضل یوم الغدیر

، ثّم المصري المتوفّى بھا ۳۹۰للمؤیّد في الدین، داعي الدعاة، ھبة هللا بن موسى بن داود الشیرازي، المولود بھا حدود سنة 

 .ھـ ٤۷۰سنة 

ترجم نفسھ بقلمھ في كتاب أفرده في سیرتھ طبع بالقاھرة، كما طبع بھا دیوانھ مع مقّدمة ضافیة عن حیاتھ لالُستاذ محمد 

 .صحیفة ۱۸٦ كامل حسین استغرقت

____________ 
 .الذي تقّدم ذكره" االستنصار " وھو غلط وھو كتاب ! كتاب عدد ما جاء في االثني عشر: في المطبوع من الوافي -۱

 

الصفحة 

۱۰٤   

 .A ۱٦۷وذكره ایوانف في فھرستھ لكتب اإلسماعیلیة تحت رقم 

 .منھ نسخة في مكتبة الجمعیة اإلسماعیلیة في كراچي

)۲٦( 

 من كنت مواله فََعلِيٌّ مواله: الدرایة في حدیث الوالیة، حدیث
 .ھـ ٤۷۷للحافظ أبي سعید الركاب، مسعود بن ناصر بن أبي زید عبدهللا السجستاني، المتوفّى سنة 

روى لنا عنھ جماعة كثیرة بمرو ... كان حافظاً متقناً فاضال: " وقال) السجزي( ۷/۸٦ترجم لھ السمعاني في األنساب 

 .ولم یذكر لھ كتابھ ھذا الذي رآه بخطّ الحسن بن یعقوب وأجاز لھ جمیع روایاتھ" نیسابور وأصبھان و

ھـ ـ تلمیذ  ٥۱۷قال السمعاني في معجم شیوخھ، في ترجمة شیخھ أبي بكر الحسن بن یعقوب النیسابوري ـ المتوفّى سنة 

ألبي ) الوالیة(وكان قد كتب الحدیث الكثیر بخطّھ، رأیت كتاب . ..كان شیخاً فاضال نظیفاً، ملیح الخطّ : " السجستاني ھذا، قال

 ... ".بخطّھ الحسن الملیح] من كنت مواله فَعليٌّ مواله [ سعید مسعود بن ناصر السجزي، وقد جمعھ في طرق ھذا الحدیث 

اظ عصرنا المتقنین أحد حفّ : " ، وقال فیھ۱٤۷۲رقم  ٦٦٥ص) منتخب السیاق(وللمؤلّف ترجمة حسنة في تاریخ نیشابور 

 ... ".وكان متقناً ورعاً ... المكثرین، جال في اآلفاق وسمع الكثیر

 .٥۳٥ـ  ۱۸/٥۳۲، وفي سیر أعالم النبالء ۱۲۱۸ـ  ۱۲۱٦، وتذكرة الحفّاظ ۳/۲۸۹وترجم لھ الذھبي في العبر 



 

الصفحة 

۱۰٥   

الغدیر بطرقھ وأسانیده عن مائة وعشرین صحابیاً، جزًء في أكثر من عشرین كّراساً، روى فیھ حدیث  ۱۷وكتابھ ھذا في 

ولمسعود : " عّده مّمن ألّف في حدیث الغدیر كتاباً مفرداً فقال ۳/۲٥كما ذكر ذلك ابن شھرآشوب في مناقب آل أبي طالب 

، ۳۷/۱٥۷ألنوار وحكاه عنھ العالّمة المجلسي رحمھ هللا في كتاب بحار ا" فیھ رواة ھذا الخبر وطرقھ ] جمع [ السجزي كتاباً 

، وأّما ما رواه مسعود بن ٦٦۳وقال السید ابن طاووس في كتاب اإلقبال ـ عند كالمھ عن عید الغدیر وحدیث الغدیر ـ ص

ناصر السجستاني في صفة نّص النبي صلّى هللا علیھ وآلھ على علّي علیھ السالم بالوالیة فإنّھ مجلّد في عشرین كّراساً، وحكاه 

 .۳۷/۱۳۳جلسي في بحار األنوار عنھ العالّمة الم

 .كتاب الوالیة: وسّماه ھنا ۱٦۸ص" الیقین"وذكره السید ابن طاووس ـ أیضاً ـ في كتاب 

)۲۷( 

 دعاء الھداة إلى أداء حّق المواالة
 .للحاكم الحسكاني، أبي القاسم عبیدهللا بن عبدهللا بن أحمد الحسكاني الحّذاء الحنفي، من أعالم القرن الخامس

 ".من كنت مواله فَعليٌّ مواله : " في طرق حدیث الغدیروھو 

اإلرشاد في إثبات " و" إثبات النفاق ألھل النصب والشقاق " و" خصائص أمیر المؤمنین علیھ السالم : " منھا: لھ كتب

لسالم على منكب رسالة في صعوده علیھ ا" و" رسالة في أّن أمیر المؤمنین علیھ السالم ھو أول من أسلم " و" نسب األحفاد 

 ".النبي صلّى هللا علیھ وآلھ لكسر األصنام على الكعبة 

 

الصفحة 

۱۰٦   

وقد بسطنا القول فیھ وفي ترجمتھ ومصادرھا عند الكالم عن كتابھ ھذا في " كتاب شواھد التنزیل لقواعد التفضیل " ولھ 

 ).تراثنا(من مجلة  ۱۳أھل البیت علیھم السالم في المكتبة العربیة في العدد : مقالنا

رسالة " و" مسألة في تصحیح رّد الشمس وإرغام النواصب الُشمس " و" طیب الفطرة في حّب العترة " ولھ أیضاً كتاب 

 .وغیر ذلك" في المؤاخاه 

ئدة بعد إیراد الحدیث بعّدة طرق عند القول في نزول آیة سورة الما ۱/۱۹۰قال ھو في كتابھ شواھد التنزیل لقواعد التفضیل 

وطرق ھذا : " ۲٤٦بشأن أمیر المؤمنین علیھ السالم ونصبھ في الغدیر، قال بعد الرقم  }... یا أیّھا الرسول بلّغ ما اُنزل إلیك{ 

 ".من تصنیفي في عشرة أجزاء ) دعاء الھداة إلى أداء حّق المواالة(الحدیث مستقصاة في كتاب 

وینقل منھ في كتبھ كاإلقبال  )۱(۱۹۰ـ كما في فھرسھا برقم  ٦٦٤المتوفّى سنة وكان الكتاب في مكتبة السید ابن طاووس ـ 

 .والطرائف وغیرھما

____________ 
أنجبت . اقیةآل طاووس من االُسر العلمیة الشیعیة العراقیة في القرنین السابع والثامن، في الحلّة وبغداد والنجف وكربالء وغیرھا من البلدان العر -۱

 .شھر أعالم الطائفة، وخلّفوا تراثاً فكریاً في مختلف المجاالترجاال ھم من أ
 ).ھـ ٦٦٤ـ  ٥۸۹(ومن أشھرھم السید ابن طاووس، رضي الدین علي بن موسى الحسني 



كان نقیباً زعیماً نافذ الكلمة، وكانت لھ مكتبة ضخمة تحوي أعالقاً ونفائس ھي مصادر مؤلفاتھ، ینقل عنھا، وأحیاناً یصف 

لتي ینقل عنھا وصفاً دقیقاً یعّرفنا تاریخھا وحجمھا وعدد أوراقھا ومیزاتھا وما إلى ذلك، وقد بلغت من األھَّمیة المخطوطة ا

كشف المحّجة لثمرة المھجة " ، كما وصف الخزانة بإجمال في كتابھ "إقلید الخزانة " واالھتمام بھا أن كتب لھا فھرساً وسّماه 

 .۱۲٦صفحة  ۱٤۳ـ وھو وصیّتھ لولده ـ في الفصل " 

 .۱۰/۱۷٦كما أشار إلیھا شیخنا العالّمة الطھراني رحمھ هللا في كتاب الذریعة 

ولذلك تصّدى زمیلنا العالّمة الباحث الشیخ محمد حسن آل یاسین ـ دام موفّقاً ـ فاستخرج لھا فھرساً نُشر في المجلّد الثاني 

 .م، وقد وّزع عنھا مستالّت، وھذا ھو المقصود ھنا ۱۹٦٥ھـ ـ  ۱۳۸٤عشر من مجلة المجمع العلمي العراقي في بغداد سنة 

 

الصفحة 

۱۰۷   

)۲۸( 

 طرق حدیث الغدیر
ألبي طاھر ابن حمدان محمود بن أحمد بن َعلِّي بن حمدان الخراساني، من أعالم القرن الخامس، تلمیذ الحاكم النیشابوري 

 .من كنت مواله فَعلّي مواله: كتاب في جمع طرق حدیثوالمتخّرج بھ، لھ كتاب في جمع طرق حدیث الطیر، ولھ 

، والفارسي في السیاق، والصریفیني في ۱۷/٦٦۳، وفي سیر أعالم النبالء ۱۱۱۲: ترجم لھ الذھبي في تذكرة الحفّاظ

 .۸۳رقم : منتخب السیاق

أخبرنا أبو العبّاس ) الحدیثطرق ھذا (أبو طاھر ابن حمدان في ): " ٤٤رقم (قال الذھبي في رسالتھ في حدیث الغدیر 

 .فروى حدیث الغدیر... ". ابراھیم ابن أبي محمد السرخسي بمرو

 

*  *  * 

 

 

الصفحة 

۱۰۸   

 

الصفحة 

۱۰۹   

 

 القَْرُن السَّاِدسُ 
 

 



 

الصفحة 

۱۱۰   

 

الصفحة 

۱۱۱   

)۲۹( 

 مجلس یوم الغدیر

 )علیھ السالم(في إمامة علي بن أبي طالب 

 .الفارسي العراقي الزیدي، من أعالم القرن السادس ألبي طالب

الشیخ اإلمام المحقّق أبو طالب الفارسي رحمھ هللا أحد علماء العراق ومن : " وأطراه بقولھ" مطلع البدور " ترجم لھ في 

ح على التحریر فضالئھم، لھ حاشیة على اإلبانة، ولھ مجلس یوم الغدیر في إمامة علّي بن أبي طالب علیھ السالم، ولھ شر

ـ وقد تكلّم في أیام ھذا اإلمام الشھیر ـ أعني المؤیّد باہلل ـ جماعة من كبار : ألبي طالب الھاروني، سّماه التقدیر ـ إلى أن قال

 كتاب یسّمى الذخر المؤبَّد في سیرة المؤیَّد، ال أدري ھل ھو كتاب] باہلل [ العلماء، أبو طالب ھذا أحدھم، وفي أخبار المؤیّد 

 ".ھذا الشیخ أو غیره 

 

*  *  * 

 

 

الصفحة 

۱۱۲   

 

الصفحة 

۱۱۳   

 

ابِعُ   القَْرُن السَّ
 

 

 

الصفحة 

۱۱٤   



 

الصفحة 

۱۱٥   

)۳۰( 

 اإلیضاح والتفسیر

 في معنى یوم الغدیر
 .ھـ ٦۱۲لعلّي بن محّمد بن الولید األنف العبشمي الداعي اإلسماعیلي، المتوفّى سنة 

ـ  ۱۱۲: ، ومصادر الفكر العربي اإلسالمي في الیمن۱۲۷ـ  ۱۲۳: مطّولة مع ذكر كتبھ في فھرست مجدوعلھ ترجمة 

 .ولم یشیروا إلى مخطوطة لھ ۲٤۹، وذكره لھ ایوانف في فھرستھ برقم ٤۰۸: ، وفي أعالم اإلسماعیلیة۱۱۳

 .شره مصطفى غالبفي الرّد على أبي حامد الغّزالي، ن" دامغ الباطل وحتف المناضل : " وللمؤلف

، عنھ بوناواال في فھرسھ لكتب ۹۹ذكرھا ھو في فھرسھ لھا ص ۱۲۲ولھ مخطوطة في مكتبة فیضي في بمبي برقم 

 .۱٦٥ـ  ۱٦٤اإلسماعیلیة ص

)۳۱( 

 اإلیضاح والتبصیر

 ]في حدیث الغدیر [ في جواب مسألة المولى 
 .لمؤیّد الدین الحسین بن علّي بن محمد

وھي بابان، الباب األول في ذكر نبذ مّما جاء في والیة أمیر : " وقال ۱٥۲ذكره مجدوع في فھرسھ لكتب اإلسماعیلیة ص

 المؤمنین علیھ السالم من الروایات 

 

الصفحة 

۱۱٦   

وصالتھ وورد علیھا من االحتجاجات، والثاني في إیضاح معنى ما ورد عن موالنا الصادق علیھ السالم في فضل یومھ 

 ".وصومھ 

 .، كما في تعالیق مجدوع۲٥٦وذكره أیوانف في فھرسھ، رقم 

 

*  *  * 

 

 

الصفحة 

۱۱۷   

 



 القَْرُن الثَّاِمنُ 
 

 

 

الصفحة 

۱۱۸   

 

الصفحة 

۱۱۹   

)۳۲( 

 من كنت مواله: طرق حدیث

 ).ھـ ۷٤۸ـ  ٦۷۳(الدمشقي للذھبي، شمس الدین أبي عبدهللا محّمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الشافعي 

وأّما حدیث الطیر فلھ طرق كثیرة جّداً، قد : " قال ۱۰٤۳ذكره ھو في تذكرة الحفّاظ ـ في ترجمة الحاكم النیسابوري ـ ص

أفردتھا بمصنّف ومجموعھا ھو یوجب أن یكون الحدیث لھ أصل، وأّما حدیث من كنت مواله، فلھ طرق جیّدة، وقد أفردت 

 ".ذلك أیضاً 

وقد جمعت طرق حدیث الطیر في جزء، وطرق حدیث من كنت مواله، وھو : " ۱۷/۱٦۹أیضاً في سیر أعالم النبالء  وقال

 ".إنّھ لعھد النبّي االُمّي إلَيَّ أنّھ ال یحبّك إالّ مؤمن وال یبغضك إالّ منافق : أصّح، واصّح منھما ما أخرجھ مسلم عن علّي قال

صفحة، طبعت في مقّدمة سیر أعالم  ۱٤۰ار عواد معروف البغدادي ترجمة حافلة في وقد ترجم للذھبي صدیقنا الدكتور بشّ 

وذكر " الكالم على حدیث الطیر "  ٥من قائمة مؤلفاتھ، كما ذكر لھ برقم  ٤ھذا الكتاب برقم  ۷٥النبالء، وذكر لھ في الصفحة 

في ترجمة  ۱/۱۰ذكره ھو في تذكرة الحفّاظ " م فتح المطالب في فضائل علّي بن أبي طالب علیھ السال" كتابھ  ۱۱٥لھ برقم 

 :أمیر المؤمنین علیھ السالم قال

 

الصفحة 

۱۲۰   

وذكره تلمیذه الصفدي في " فتح المطالب في فضائل علّي بن أبي طالب : ومناقب ھذا اإلمام َجّمة أفردتھا في مجلّد سّمیتھ" 

 ".من أّولھ إلى آخره  وقرأتھ علیھ: " وقال ۳٤۳ص" نكت الھمیان " ترجمتھ في 

أعالم التاریخ : وأّما مصادر ترجمة المؤلف فقد كفانا الدكتور صالح الدین المنّجد مؤنتھا حیث ذكرھا في ترجمتھ في كتابھ

معجم المؤّرخین : فما بعدھا، كما وذكر مؤلّفات الذھبي التاریخیة والرجالیة ومخطوطاتھا في ۳/۹۹والجغرافیا عند العرب 

 .۱۷٥ـ  ۱٥۹: الدمشقیّین

فقد عثرنا على مخطوطة لھا في المكتبة المركزیة لجامعة طھران كتبت ) من كنت مواله: طرق حدیث(وأّما رسالتھ ھذه 

، وقد حقّقتھا ۳/٥۲۳ب، ذكرت في فھرسھا  ۲۲۳ـ  ۲۱۱، من الورقة ۱۰۸۰في القرن الثاني عشر، ضمن المجموعة رقم 

 .وأعددتھا للنشر



 

*  *  * 

 

 

الصفحة 

۱۲۱   

 

 القَْرُن التَّاِسعُ 
 

 

 

الصفحة 

۱۲۲   

 

الصفحة 

۱۲۳   

)۳۳( 

 من كنت مواله فَعلِيٌّ مواله: طرق حدیث

للحافظ العراقي، زین الدین أبي الفَضل عبدالرحیم بن الحسین بن عبدالرحمن الكردي الرازیاني المھراني الشافعي 

 .ھـ ۸۰٦والمتوفّى بھا سنة ھـ  ۷۲٥المصري، المولود بھا سنة 

قدم أبوه من بلدة رازیان ـ من عمل أربل ـ إلى القاھرة فولد ابنھ بھا، وزین الدین ـ ھذا ـ والد ولّي الدین أبي زرعة العراقي 

 .أحمد، وقد أفرد رسالة في ترجمة والده الحافظ العراقي ھذا

بحیث كان شیوخ عصره یبالغون في الثناء علیھ ] الحدیث [  وتقّدم فیھ: " وقال ۱۷۸ـ  ٤/۱۷۱وترجم لھ في الضوء الالمع 

 ... ".بالمعرفة كالسبكي والعالئي وابن جماعة وابن كثیر وغیرھم

وأورد شیئاً من القصائد ... " وصار المنظور إلیھ في ھذا الفنّ : " ، وقال۱۷٦ـ  ٥/۱۷۰وترجم لھ ابن حجر في إنباء الغمر 

 .في رثائھ

برع في الحدیث ... حافظ الدیار المصریة ومحّدثھا وشیخھا: " وأطراه بقولھ ۱/۳۸۲بقات القّراء وترجم لھ الجزري في ط

 .وأورد شیئاً من رثائھ لھ... " وكتب وألّف وجمع وخّرج، وانفرد في وقتھ... متناً وإسناداً 

 وقد ترجمھ : " وقال ۳٥٦ـ  ۱/۳٥٤وترجم لھ الشوكاني في البدر الطالع 

 الصفحة  



۱۲٤  

 ... ".جماعة من معاصریھ ومن تالمذتھ وَمن بعدھم وأثنوا علیھ جمیعاً وبالغوا في تعظیمھ

وأطراه  ۲۳٤ـ  ۲۲۰وأوسع ترجمة لھ ـ بعد رسالة ابنھ ـ ھو ما كتبھ ابن فھد في ذیلھ على تذكرة الحفّاظ ـ للذھبي ـ من ص

ثم عّدد مؤلّفاتھ ومنھا ھذا الكتاب، ذكره لھ في ... " ھفرید دھره، ووحید عصره، من فاق بالحفظ واإلتقان في زمان: " بقولھ

 .۲۳۱ص

وقد استوعبنا مسموعھ ومصنّفاتھ في المنھل الصافي، حیث ھو محّل : " وفیھ ۱۳/۳٤ولھ ترجمة في النجوم الزاھرة 

 ".اإلطناب 

 

*  *  * 

 

 

الصفحة 

۱۲٥   

 

 القَْرُن الَعاِشرُ 
 

 

 

الصفحة 

۱۲٦   

 

الصفحة 

۱۲۷   

)۳٤( 

 شرح حدیث الغدیر

 ... ".فارسي، للمولى عبدهللا القزویني، وھو كتاب جلیل حسن الفوائد، أورد فیھ خطبة الغدیر أبسط ِمّما ھو مشھور" 

 .۲٥/۱۲۰، وكّرره رحمھ هللا في ۱۳/۲۰٤ھكذا ذكره شیخنا رحمھ هللا في الذریعة 

فاضل عالم جامع، لھ " ولى عبدهللا بن عبدهللا القزویني الم: " وقال ۳/۲۲٤وللمؤلف ترجمة في ریاض العلماء : أقـول

كتاب بالفارسیة في خبر وفاة النبي صلّى هللا علیھ وآلھ وشرح الفتن الواقعة عند حضور وفاتھ، وذكر فیھ األخبار المرویّة في 

یر ذلك من النصوص، سیما خطبة وصیّة النبي صلّى هللا علیھ وآلھ إلى َعلِّي علیھ السالم وتنصیصھ فیھا ـ بخالفتھ بعده، وغ

 .یوم الغدیر وقد أورد فیھ ـ خطبة الغدیر بتمامھا على وجھ أبسط ِمّما ھو المشھور بكثیر ثم شرحھا



وقد ذكر فیھ أیضاً منازعة أصحابھ ومشاجرتھم ومخالفتھم في الخالفة حین وفاتھ صلّى هللا علیھ وآلھ وبعدھا، حسنة الفوائد 

." 

ھـ، وأظّن أنّھ ألّفھ  ۱۰۲۷ھ، لكن رأیت نسخة من ھذا الكتاب في تبریز، وكان تاریخ كتابتھا سنة ولم أعلم عصره بخصوص

 ...في بلدة حیدرآباد من بالد الھند، في عھد الملوك القطب شاھیھ

)۳٥( 

 طراز الكم

 في ما ُروي في غدیر ُخمّ 

 البن طولون، وھو شمس الدین أبو عبدهللا محمد بن علي بن أحمد المدعو محمد 

 

الصفحة 

۱۲۸   

 ).۹٥۳ـ  ۸۸۰(الحنفي الدمشقي الصالحي المشتھر بابن طولون وابن خمارویھ 

الفلك كان عالماً مشاركاً في جملة من العلوم المتداولة في عصره ولھ في كل منھا عدة توالیف كبار وصغار، ومنھا 

ألفھ في ترجمة نفسھ وسرد فیھ أسماء كتبھ البالغة  ۱۳٤۸طبع في دمشق سنة ) یعني نفسھ(المشحون في أحوال ابن طولون 

" ومنھا " ھطل العین في مصرع الحسین علیھ السالم " كتاباً ورسالة، وعّد منھا كتابھ ھذا عن حدیث الغدیر، ومنھا  ۷٤٦

منھ مخطوطة في جامع الزیتونة بتونس وعنھا نشره الدكتور " االثني عشر عند اإلمامیة الشذرات الذھبیة في تراجم األئّمة 

 .باسم األئّمة االثني عشر، واُعید طبعھ بالتصویر علیھ في قم ۱۹٥۸صالح الدین المنجد في بیروت سنة 

 .٤۷۲ثبات وفھرس الفھارس واأل ۸/۲۹۸وشذرات الذھب  ۲/٥۲والبن طولون ترجمة حسنة في الكواكب السائرة 

)۳٦( 

 خطبة یوم الغدیر
للخطیب األدیب الفاضل العالمة الشاعر الناثر السید فخر الدین وشمس الدین محمد بن أبي طالب بن أحمد بن محمد بن 

 ۹۲۱طاھر بن یحیى بن ناصر بن أبي العز الحسیني الموسوي الحائري أحد أعالم القرن العاشر، حج البیت الحرام عام 

رأیتھ في مكتبة نمازي في خوي رقم " زینة المجالس " و " تسلیة المجالس " ولھ  ۹٥٥سنة " السمع النفیس " وألّف كتاب 

وذیّلتھا بأحادیث رائعة ونكت شایقة یطرب لھا : قال) خطبة یوم الغدیر: (أحال فیھ الى بعض مؤلفاتھ منھا ھذا الكتاب ٤٥۹

 .المؤمن التقي ویھجرھا سمع المنافق الشقي

 

 الصفحة

۱۲۹   

 

الصفحة 

۱۳۰   

 



 القَْرُن الَحاِدي َعَشرَ 
 

 

 

الصفحة 

۱۳۱   

 

الصفحة 

۱۳۲   

)۳۷( 

 الغدیریّة

 .للمولى عبدهللا بن شاه منصور، القزویني المولد، نزیل طوس، من أعالم القرن الحادي عشر

فقیھاً، محّدثاً، لھ شرح ألفیّة ابن مالك، فارسي، ورسالة كان : " ـ وقال ۲/۱٦۱ترجم لھ المحدِّث الحر العاملي في أمل اآلمل 

 ".الغدیریّة، من المعاصرین : في إثبات إمامة أمیر المؤمنین علیھ السالم، فارسیة، سّماھا

 .۸/٥۳، وأعیان الشیعة ۳/۲۲۱ولھ ترجمة في ریاض العلماء 

من موسوعتھ القیّمة طبقات أعالم الشیعة  وترجم لھ شیخنا صاحب الذریعة رحمھ هللا في أعالم القرن الحادي عشر

الشیخ بھاء الدین العاملي [ ابن شاه منصور كان من تالمیذ البھائي : أقول: " وحكى كالم الحّر العاملي ثم قال ۳٥۲ص

 ... ".وقد شرح خالصة الحساب، تألیف اُستاذه في حیاتھ بالفارسیة]  ۱۰۳۰المتوفّى سنة 

الغدیریة في إثبات إمامة أمیر المؤمنین علیھ : " وقال ۱٦/۲۷في الذریعة في حرف الغین  وذكره شیخنا رحمھ هللا: أقـول

السالم، فارسي، للمولى عبدهللا بن شاه منصور القزویني المشھدي، المدّرس بمشھد خراسان، والمعاصر للمحّدث الحّر 

 ... ".العاملي

 

الصفحة 

۱۳۳   

)۳۸( 

 رسالة في حدیث الغدیر
خان بن خلف بن مطّلب بن حیدر بن محسن بن محمد بن فالح الموسوي المشعشعي الحویزي ـ المتوفّى سنة للسیّد علي 

 .ھـ إلى أن توفّي ۱۰٦۰ھـ ـ والي الحویزة وحاكمھا من سنة  ۱۰۸۸

 .ھـ ـ على ھذا الحدیث ۸۱٦أجاب فیھا عن شھبات السیّد الشریف الجرجاني ـ المتوفّى سنة 



، وترجم لھ في أعالم القرن الحادي عشر من طبقات أعالم الشیعة ترجمة ٥/۱۷٥في الذریعة ذكره شیخنا رحمھ هللا 

وكان جیّد النظم باللغتین العربیة " النور المبین في إثبات النّص على أمیر المؤمنین علیھ السالم " مطولة، وذكر لھ كتاب 

 .والفارسیة

 .٥٤٥: ، وسالفة العصر۲/۱۸٦، وأمل اآلمل ۸۱ـ  ٤/۷۷ولھ ترجمة في ریاض العلماء 

 :ومن شعره قولھ من قصیدة

 

 وما فیھم َمن یعبدهللا مسلما ولوال حسام المرتضى أصبح الورى

 أنار من اإلسالم ما كان مظلما وأبناؤه الغّر الكرام االُْولى بھم

 لَّما خلق الرّب الكریم جھنّما وأقسم لو قال األنام بحبّھم

 حساٌم سطا بحٌر طمى عارٌض ھما مسّودٌ وما منھم إالّ إماٌم 

 

 

الصفحة 

۱۳٤   

)۳۹( 

 تفسیر آیة تبلیغ الوالیة
لمحّمد علي بن عنایة هللا التبریزي من أعالم القرن الحادي عشر، ترجم لھ شیخنا رحمھ هللا في طبقات أعالم الشیعة قرن 

بسمة شیخ اإلسالم بتبریز، ورحل برھة إلى ] الصفوي ) [ ۱۰۳۸ـ  ۹۹٦(عیّنھ الشاه عباس األول : " وقال ۳۸۰ص ۱۱

 .النجف ثم رجع ولما وصل الى الري توفي بھا

 ... ".ویروي عنھ الحسین بن حیدر الكركي مفتي اصفھان ۹۹۷وھو یروي عن المالّ عبدهللا التستري الشھید البخاري 

بي الحسن الموسوي العاملي الجبعي، وممن ویروي عن الشیخ بھاء الدین العاملي وعن السید علي بن الحسین ابن أ: أقـول

 .ھـ ۱۰۳۲قرأ علیھ السید حبیب هللا بن السید علي أكبر الحسیني، وتوفي رحمھ هللا قبل سنة 

 .}... یا أیھا الرسول بلّغ ما اُنزل إلیك من ربّك وإن لم تفعل فما بلّغت رسالتھ{ : وكتابھ ھذا حول تفسیر قولھ تعالى

 .۹۸۹ألمر بنصب علي إماماً وخلیفة ووصیّاً، وفرغ من تألیفھ في تبریز في جمادى اآلخرة سنة ونزولھا في غدیر خم وا

تسّمى الدستور وصفت في فھرسھا  ۲۱٤٤منھ مخطوطة في المكتبة المركزیة بجامعة طھران في مجموعة قیّمة رقم 

۹/۸۱۹. 

 .۱٦۱ص ۱٤۱٥في قم سنة ) میراث اسالمى ایران(وطبع في المجلد الثاني من 

 

*  *  * 

 

 الصفحة  



۱۳٥  

 

 القَْرُن الثَّانِي َعَشرَ 
 

 

 

الصفحة 

۱۳٦   

 

الصفحة 

۱۳۷   

)٤۰( 

 كشف المھمّ 

 في طرق خبر غدیر ُخمّ 
 .ھـ ۱۱۰۷للسیّد ھاشم بن سلیمان بن إسماعیل الموسوي الكتكتاني التوبلي البحراني، المتوفى سنة 

 .)۱(كتاباً  ۷٥وغیرھما، البالغ " غایة المرام " و" البرھان " المشھور، مؤلّف تفسیر وھو العالّمة الجلیل، والمحدِّث 

ھـ، أبدى الملك الصفوي الشاه سلطان حسین اھتماماً أكثر بھذا العید األغّر، ورغب إلى  ۱۱۲٥وفي ھذا القرن، في عام 

عن العترة الطاھرة في ھذا الیوم من مسنونات  علماء عصره أن یؤلّفوا رسائل خاصة في عید الغدیر وحدیث الغدیر وما اُثر

ومندوبات وأعمال وأدعیة وزیارات، فألّف جمع منھم رسائل مفردة في الغدیر وذكروا في المقّدمة اھتماماتھ في ھذا العام لھذا 

ین البالد وإقامة الیوم التاریخي الخالد، والسعي في إحیائھ وإحیاء ذكراه البُّد ـ وعلى الصعید الرسمي والشعبي ـ من تزی

المھرجانات واإلحتفاالت، وتركھا من مآثره الخالدة رحمھ هللا كما وأبدى ھذا السلطان أیضاً اھتماماتھ بیوم میالد أمیر 

 .رجب وأمر بإحیاء ذكرى ھذا الیوم المبارك أیضاً رحمھ هللا ۱۳المؤمنین علیھ السالم في 

 البھویھیّین في العراق، كما كانت الحكومات الشیعیة في القرن الرابع، ك

____________ 
مع االطراء الكثیر والثناء البلیغ  ٥/۲۹۸ومیرزا عبدهللا أفندي في ریاض العلماء  ۲/۳٤۱ترجم لھ معاصراه المحدث الحر العاملي في أمل اآلمل  -۱

 .على علمھ وورعھ

 

الصفحة 

۱۳۸   

اھتماماً بالغاً بعید الغدیر األغّر، ویھتّمون إلحیاء ذكراه وإقامة والفاطمیّین في مصر، وغیرھم في غیرھما، یھتّمون 

 .للعالّمة الشیخ محمد ھادي األمیني حفظھ هللا" عید الغدیر في عھد الفاطمیّین " المھرجانات راجع كتاب 



غدیر ُخّم كما وفیھا عمل أھل بغداد یوم عاشوراء و: " ۸/٥۸۹ھـ من كتاب الكامل  ۳۷٥وقال ابن األثیر في حوادث سنة 

 ".جرت بھ عادتھم من إظھار الحزن یوم عاشوراء والسرور یوم الغدیر 

 .فیظھر أنّھا كانت عادة مطّردة منذ سنین في منتصف القرن الرابع

وقد كانت جرت عادة : " ھـ ۳۸۹في حوادث سنة  ۷/۲۰٦وابن الجوزي في المنتظم  ۹/۱٥٥قال ابن األثیر في الكامل 

وباب الطاق بنصب القباب وتعلیق الثیاب وإظھار الزینة في یوم الغدیر، وإشعال النار في لیلتھ ونحر جمل الشیعة في الكرخ 

فاّدعت الیوم الثامن من یوم الغدیر كان الیوم الذي حصل ! في صبیحتھ، فأرادت الطائفة االُخرى أن تعمل في مقابلة ھذا شیئاً 

فعملت فیھ مثل ما ] على أنّھ ال خالف أّن الھجرة كانت في ربیع األول ! [ ر معھالنبي صلّى هللا علیھ وسلّم في الغار وأبو بك

وحصلت بأزاء یوم عاشوراء یوماً بعده بثمانیة أیام نََسبَْتھ إلى مقتل مصعب بن الزبیر وزارت ! عملت الشیعة في یوم الغدیر

 !! ".كما یزار قبر الحسین علیھ السالم! قبره بمسكن

فة االُخرى وقفت عند ھذا الحّد، ولم تتجاوزه إلى مجازر طائفیّة مؤلمة مؤسفة، قال ابن الجوزي في ولیت الطائ: أقـول

 من ذي الحّجة، وھو یوم الغدیر، جرت فتنة بین أھل  )۱(وفي الیوم الثامن عشر: " ھـ ۳۸۱في حوادث سنة  ۷/۱٦۳المنتظم 

____________ 
 .الثاني عشر، وھو خطأ مطبعي: في المطبوع -۱

 

الصفحة 

۱۳۹   

 ... ".واستظھر أھل باب البصرة وخرقوا أعالم السلطان، فقتل یومئذ جماعة )۱(الكرخ وباب البصرة

وھكذا كانت ھذه الوحشیة تتجّدد بین فترة واُخرى، فإذا حّل عاشوراء أقامت الشیعة عزاء الحسین علیھ السالم إماِمھم وابن 

غریباً أقسى قتلة وأفظع جریمة، قتلوه جھاراً نھاراً، ھو ومن كان معھ من آل محّمد صلّى هللا بنِت نبیّھم، الذي قتلوه عطشاناً 

علیھ وآلھ، منعوھم الماء وقتلوا رجالھم، وذبحوا أطفالھم، ونھبوا خیامھم وأحرقوھا، وَسبوا بنات رسول هللا صلّى هللا علیھ 

 !یزید السّكیر في مجلسھ العامّ وآلھ وساقوھا، اُسارى من بلد إلى بلد حتى أدخلوھا على 

فالشیعة كانت وال تزال متى ما حّل عاشوراء تجّددت عندھم ھذه الذكریات فتقیم عزاءه وتظھر الحزن علیھ، وكان ذلك 

أثقل شيء على الیزیدیّین شیعة آل أبي سفیان، فكانوا كلّما مّكنتھم الظروف ھجموا بالسالح على ھؤالء األبریاء العّزل 

ه النبي صلّى هللا علیھ وآلھ في الحزن علیھ، فكانوا یھجمون علیھم قتال وجرحاً الخارجین  في عزاء إمامھم والمشاركین جدَّ

إعادةً لوحشیة الجاھلیة من غارة وقتل وسلب، وزادوا في الطنبور نغمة اُخرى، وھي إحراق محالّت الشیعة بما فیھا !! ونھباً 

 !!من أموال وأطفال ونساء وشیوخ

لمصادر المؤّرخة على السنین كالمنتظم والكامل والبدایة والنھایة وأمثالھا تجد العجب العجاب وإن كانت مكتوبة فاقرأ ا

 ...بأقالم

فما بال ھذه الوحشیة والمجازر  )۲(وھب أّن القرن الرابع والخامس والسادس والسابع كان عصر العصبیّات والطائفیّات

 الطائفیة ال تزال جاریة في أیّام 

____________ 
 .محلّة الُسنّیّین وھو باب المعظم الیوم: محلّة الشیعة، وباب البصرة: الكرخ -۱
ومن نماذج ذلك أیضاً ما ذكره ابن أبي الحدید المعتزلي الشافعي في شرح نھج البالغة وھو متحّدث عن فتنة المغول  -۲

 :۸/۲۳۷وقد عاصرھا وعایشھا قال في 



وحاربھم أھلھا، وقتل من الفریقین مقتلة عظیمة ولم  ٦۲۷إنّھم نزلوا علیھا مراراً في سنة ولم یبق لھم إالّ أصبھان، ف" 

، وھم طائفتان حنفیة وشافعیة، وبینھم حروب متّصلة وعصبیة ٦۳۳یبلغوا منھا غرضاً، حتى اختلف أھل أصبھان في سنة 

اقصدوا البلد حتى نسلّمھ : لتتار، فقالوا لھمفخرج قوم من أصحاب الشافعي إلى من یجاورھم ویتاخمھم من ممالك ا! ظاھرة

 !إلیكم

فنقل ذلك إلى قاآن بن جنكیزخان بعد وفاة أبیھ ـ والملك یومئذ منوط بتدبیره ـ فأرسل جیوشاً من المدینة المستجدة التي بنوھا 

م، فنزلوا أصفھان في وسّموھا قراحرم، فعبرت جیحون مغربة، وانضّم إلیھا قوم ِممن أرسلھ جرماغون على ھیئة المدد لھ

وفتحت أبواب المدینة، فتحھا ! المذكورة وحاصروھا، فاختلف سیفا الشافعیة والحنفیة في المدینة حتى قتل كثیر منھم ٦۳۳سنة 

فلّما دخلوا البلد بدؤوا بالشافعیة فقتلوھم قتال ! على عھد بینھم وبین التتار أن یقتلوا الحنفیة ویعفوا عن الشافعیة!! الشافعیة

 ... ".ذریعاً ولم یفوا مع العھد الذي عھدوه لھم، ثم قتلوا الحنفیة، ثم قتلوا سائر الناس

 .في معجم البلدان" الرّي " وراجع ـ كمثال آخر ـ عن الحروب بین ھاتین الطائفتین كلمة 

 

 

 

 

الصفحة 

۱٤۰   

عزاء الحسین علیھ السالم قتال وجرحاً، ففي كراجي، یھجم الیزیدیّون باألسلحة على مواكب ؛ عاشوراء في الباكستان 

! وال مانع! وال دافع! وال وازع! ویرتكبون أقبح الجرائم وأشنع الجنایات في عصر النور في عصر الحّریات ونبذ الطائفیّات

إنّا إلیھ راجعون، لعن هللا ، وال حول وال قّوة إالّ باہلل الَعلّي العظیم، وإنّا ہلل و...ال الحكومات الداخلیة وال المنظّمات الدولیة وال

المسبّبین لذلك، لعن هللا األصابع العمیلَة، لعن هللا من یكید اإلسالم وأھلھ ویرید بھم السوء، رّد هللا كیدھم في نحورھم وأراح 

 .العباد والبالد منھم

 :قد خرجنا عن البحث وشطّ بنا القلم، والشي بالشيء یذكر، ولنرجع إلى ما كنّا بصدده فنقول

د احتفظت مكتبة زمیلنا العالّمة المحقّق فضیلة السید محمد َعلِّي الروضاتي األصفھاني آل صاحب الروضات، حفظھ هللا ق

 ورعاه ـ وھي مكتبة قیّمة فیھا 

 

الصفحة 

۱٤۱   

 :ھـ وبناء على طلب الشاه سلطان حسین، وھي ۱۱۲٥النفائس واألعالق ـ بثالثة مّما ألّف عام 

)٤۱( 

 غدیریّة

، كان رحمھ هللا عالماً فاضال، ۱۱۲۷للمولى مسیح بن إسماعیل الشیرازي الفسوي المشتھر بالمالّ مسیحا، المتوفّى سنة 

أدیباً شاعراً باللسانین العربي والفارسي، منشئاً بلیغاً ماھراً فیھ وفي األدب العربي والفارسي والبالغة، والفلسفة والفلك 

ساً فیھاوالریاضیّات والعلوم اإلسالمیة  .، مؤلِّفاً مدرِّ



من أجالّء : " وقال" طبقات أعالم الشیعة " ترجم لھ شیخنا رحمھ هللا في أعالم القرن الثاني عشر من موسوعتھ القیّمة 

لطلبة اآلفاق، وفي آخر عمره ] رحلةً [ تالمیذ المحقّق آقا حسین الخونساري، وصار شیخ اإلسالم بشیراز، مرجعاً مدّرساً 

وقد تلمذت : وقال[ وسوانحھ  )۱(لى التسعین ذھب إلى فسا، وبھا توفّي، قرأ علیھ الشیخ َعلّي الحزین وترجمھ في تذكرتھالبالغ ا

والخطب في جلوس الشاه سلیمان ... ولھ خطب غّراء ومنشآت بدیعة )۲(... ] علیھ في المنطق والھیئة والحساب والطبیعیات

 ... ".والشاه سلطان حسین، ومراسالتھ من جانب السالطین وإلى العلماء واالُمراء

وذكر غدیریّتھ ھذه في الذریعة  ۱۰۷٥ـ  ۹/۱۰۷٤وترجم لھ شیخنا رحمھ هللا في قسم الشعر والشعراء من الَذریعة 

۱٦/۲۸. 

____________ 
 .تذكره حزین وتاریخ حزین كالھما فارسیّان مطبوعان -۱
 .۹/۱۰۷٥نقلناه من الذریعة  -۲

 

الصفحة 

۱٤۲   

 :وأورد نونیّتھ في مدح أمیر المؤمنین علیھ السالم یقول فیھا ۲۰۱ـ  ۱۹٥: وترجم لھ الكشمیري في نجوم السماء

 

 والناس طّراً عكوٌف عند أوثانِ  قد اقتدى برسول هللا في ظلم

 لھم بوارُق آیات وبرھانِ  كیف ضلّوا بعد ما ظھرت! تعساً لھم

 ھذا َعليٌّ فَمن واالهُ واالني :فھل أراه سواه حیث قیل لھم

 !أم ھل ھوى كوكٌب في بیت عثماِن؟ !ھل ُرّدت الشمُس یوماً البِن حنتمة؟

 !مناجیاً بین تحریم وأركاِن؟ ھل جاد یوماً أبو بكر بخاتِمھِ 

 

)٤۲( 

 فضائل الغدیر
للسیّد محمد الحسیني األصفھاني، من أعالم أصفھان في القرن الثاني عشر، ویظّن سماحة الحّجة الروضاتي ـ وظّن 

 .األلمعي یقین ـ أنّھ ابن محمد أمین، وكان أقضى القضاة في عصره ومن بیت العلم والقضاء

 ... ".حمد وسپاس بي قیاس خداوندى را سزاست: " والكتاب فارسي، أولھ

 .ھـ ۱۱۲٥ورقة، كتبھا بھاء الدین الطالقاني بخطّھ الجیّد سنة  ۹۳والمخطوطة في 

)٤۳( 

 رسالة في الغدیر

للشیخ محمد تقي األلماسي ابن محمد كاظم بن عزیزهللا ابن المولى محمد تقي المجلسي األصفھاني ثم األصطھباناتي 

 ).ھـ ۱۱٥۹ـ  ۱۰۸۹(الشمس آبادي 



 

الصفحة 

۱٤۳   

حفید أخي العالّمة المحدث المجلسي محمد باقر بن محمد تقي زعیم الطائفة وشیخ اإلسالم في العھد الصفوي وصاحب  ھو

وغیره من الكتب الممتعة المشھورة، وسبطھ رحمھ هللا، ألن والده محمد كاظم ابن أخي العالّمة " بحار األنوار " كتاب 

 .المجلسي صاحب البحار وصھره على بنتھ

طبقات أعالم " من موسوعتھ القیّمة " الكواكب المنتثرة " ؤلّف رسالة الغدیر ھذه، فقد ترجم لھ شیخنا رحمھ هللا في وأّما م

 ".بھجة األولیاء " وذكر من تصانیفھ كتاب " الشیعة 

راً من األعالم واُسرة آل المجلسي من االُسر العلمیة العریقة المشھورة، لھا مكانتھا المرموقة وشرفھا الباذخ، أنجبت كثی

 .وأّدت خدمات جلّى للشریعة اإلسالمیة من القرن الحادي عشر حتى عصرنا ھذا

تحّدث فیھ عن حیاة " الفیض القدسي " ولمؤلّفنا ھذا رسالة في أنساب المجلسیّین وتراجم أعالم االُسرة، وللمحّدث النوري 

یّد مصلح الدین المھدوي كتاب بھذا الصدد طبع في مجلّدین، المجلسي ونشاطاتھ وإنجازاتھ ومؤلّفاتھ واُسرتھ وأحفاده، وللس

 .ھـ ۱٤۱۲ولزمیلنا االُستاذ الشیخ علي الدواني كتاب عن حیاة العالّمة المجلسي طبع في طھران سنة 

 .والكتاب فارسي، صّدره باسم السلطان حسین الصفوي

 ... ".وأشرف أحبّائھ ومن ارتضاه في أرضھ وسمائھالحمد ہلل الذي نصب لنا بعد سیّد أنبیائھ أكرم أصفیائھ، : " أولھ

 .ھـ ۱۱۲٥فرغ منھ في شھر هللا المعظّم من شھور سنة 

 ] ".النصیري رحمھ هللا [ یوجد منھا نسخة في مكتبة مجد الدین : " وقال ۱٦/۲۷ذكره شیخنا رحمھ هللا في الذریعة 

 ث المحقّق وھي نسخة األصل بخطّ المؤلف، صارت عند زمیلنا الباح: أقـول

 

الصفحة 

۱٤٤   

 .السید محمد علي الروضاتي دام مؤیّداً، في مدینة أصفھان

 .كما أّن عنده نسخة اُخرى مبیّضة على نسخة األصل بخطّ جید، ولعلّھا المكتوبة لخزانة الشاه سلطان حسین الصفوي

)٤٤( 

 فضائل عید الغدیر
 .للسیّد محمد بن محمد باقر الحسیني األصفھاني

ھـ برغبة وطلب من الشاه سلطان حسین الصفوي، ولعّل المؤلّف ھو المختاري النائیني المولود  ۱۱۲٥ألّفھ بالفارسیة عام 

ھـ والمتوفّى في الثالثینات بعد المائة واأللف، ولكنّي راجعت العالّمة الروضاتي دام إفضالھ ـ فلم یؤیّد ھذا الرأي ـ  ۱۰۸۰عام 

المؤلف أحد السادة األجالّء من االُسرة الخاتون آبادیة، من االُسر العلمیة الحسینیة المعروفة  واستظھر من بعض القرائن أن

 .في أصفھان

 ... ".بعد از حمد وثناء بال غایة، وستایش بال نھایة: " أولھ

 .رتّبھ على فصول خمسة

 .ونصب سیّد األوصیاء علیھ السالمفي سرد واقعة یوم الغدیر، وبیان ھذا الحدث التاریخي المھّم، : الفصل الثاني



 .في فضائل ھذا الیوم المبارك: الفصل الثالث

 .في ما اُثر عن أئّمة العترة الطاھرة من مندوبات ومسنونات في ھذا العید األغرّ : الفصل الرابع

 

الصفحة 

۱٤٥   

)٤٥( 

 رسالة غدیریة

 .الثاني عشرللمولى محمد جعفر بن محمد صالح القاري، من أعالم القرن 

 .وكتابھ ھذا فارسّي مّما ألّف برغبة من السلطان حسین الصفو ى وبرسمھ

ھـ طبعة حجریة بخطّ  ۱۲۷۷، وقد طبعت في طھران سنة ۱٦/۲۷ذكرھا شیخنا رحمھ هللا في حرف الغین من الذریعة 

للمطبوعات الفارسیة صفحة، وذكرھا مشار في فھرسیھ  ۲۳۱ھـ في  ۱۳۹۱الخطّاط كلھر، وطبعت طبعة حروفیة سنة 

 .۲/۳۲۳وللمؤلفین  ۳/۳٦۱۱

 .٥/۲۰٥، ذكرت في فھرسھا ۱۸۲۲ومنھا مخطوطة في مكتبة المرعشي، برقم 

 .۳/۱۹۲ھـ، ذكرت في فھرسھا  ۱۱۲٦، كتبت سنة ٥۳۸۹واُخرى في مكتبة سپھساالر في طھران، رقم 

)٤٦( 

 رسالة في الغدیر
المؤّرخ، میرزا مھدي خان ابن میرزا نصیر األسترابادي، كان من كبار رجاالت للوزیر الفاضل، المنشئ البلیغ، األدیب 

دّره نادري " العھد النادري وكان كاتب اإلنشاء في بالت السلطان نادرشاه، ومؤّرخ حوادث ذلك العھد یوماً فیوماً، ولھ كتاب 

 .ت، ولھ منشآت في عّدة مجلّداتفي تاریخ تلك الفترة بالفارسیة، مطبوعان عّدة مرا" جھانكشاي نادري " و" 

 

الصفحة 

۱٤٦   

ھـ كان الفتح والغلبة لنادرشاه، فعرضوا علیھ الصلح فأجاب  ۱۱٥۸وفي حرب إیران والعثمانیّین في إیروان في عام 

لتوقیع ھـ للمفاوضة، وبعد انتھائھا أرسل نادرشاه مندوبین إلى إسالمبول  ۱۱٥۹وأرسلوا مندوبین إلى أصفھان في سنة 

المعاھدة، وھما مصطفى خان شاملو ومیرزا مھدي خان منشئ الممالك مؤلف ھذه الرسالة وبقي بھا سفیراً إلیران، ولَّما قتل 

 .ھـ رجع میرزا مھدي خان إلى ایران ولم یمكث بعده إالّ قلیال وتوفّي بعد فترة ۱۱٦۰نادرشاه عام 

ن القرن الثاني عشر ولعلّھا كتبت في عھد المؤلف، والمخطوطة في والرسالة ھذه فارسیة أدبیة بلیغة، منھا مخطوطة م

 .۹/۱۲٤٦، ذكرت في فھرسھا ۲۸٦ـ  ۲۷٦، من الورقة ۲٤۷۷المكتبة المركزیة لجامعة طھران، ضمن المجموعة رقم 

 .۳۲۳ـ  ۳۰۱ص) میراث اسالمى ایران(ھـ في المجلد الثاني من  ۱٤۱٥وطبعت في قم سنة 

)٤۷( 

 غدیریّة



تصرة في بیان النص على علي بن أبي طالب علیھ السالم في یوم الغدیر، تألیف لقمانجي بن حبیب هللا رسالة مخ

 .۱۱۷۳اإلسماعیلي الرامبوري المتوفى ثامن جمادى اآلخرة سنة 

 .۲۰۲ذكره بوناواال في فھرسھ لكتب اإلسماعیلیة ص

 

*  *  * 

 

 

الصفحة 

۱٤۷   

 

 القَْرُن الثَّالُِث َعَشرَ 
 

 

 

الصفحة 

۱٤۸   

 

الصفحة 

۱٤۹   

٤۸ 

 حدیث الغدیر

 ).ھـ ۱۲٥۹ـ  ۱۲۱۲(للسیّد كاظم بن قاسم الحسیني الرشتي، نزیل كربالء، وتلمیذ الشیخ أحمد األحسائي 

ثم رحل إلى مدینة یزد قاصداً الشیخ أحمد األحسائي، وكان . ولد ـ على ما یقال ـ في مدینة رشت ونشأ بھا وتعلّم المبادئ

یومئذ في یزد فدرس عنده وتخّرج بھ وأصبح من أصحابھ ومالزمیھ وأشھر تالمذتھ، ثم صحب الشیخ إلى كربالء فأقام بھا، 

من الرسائل وأجوبة ) ۱٥۰(ھـ قام الرشتي مقامھ من بعده، واشتغل بالتألیف، ولھ نحو  ۱۲٤۳ولما توفّى الشیخ األحسائي سنة 

باشا ـ الوالي العثماني ـ مدینة كربالء المقّدسة وقتّل أھلھا قتال ذریعاً وفّر من أمكنھ ھـ حاصر نجیب  ۱۲٥۸المسائل، وفي عام 

إنّھ دعاه نجیب باشا : الفرار، وخلت المدینة، فال تجد إالّ قتیال أو فاّراً، ونجا الرشتي في ھذه الفجیعة والمجزرة الفظیعة، ویقال

وسّمھ في القھوة، ولما رجع الرشتي من ضیافتھ إلى البیت تقیّأ دماً ھـ إلى بغداد وعمل لھ دعوة  ۱۲٥۹بعد عام، أي سنة 

فأسرعوا بھ نحو كربالء، ومات بھا مساء عید األضحى، ودفن في الرواق الشرقي من الحائر الحسیني، وانقسم أصحابھ من 

 .شیخیة وبابیة: بعده قسمین



ن مجموعة من رسائلھ، ذكرھا مشار في فھرسھ ھـ، ضم ۱۲۷۷ورسالتھ ھذه حول حدیث الغدیر مطبوعة في تبریز عام 

 .۳۰۷للمطبوعات العربیة ص

 

الصفحة 

۱٥۰   

٤۹ 

 غدیریة وشرحھا

بالفارسیة للشاعر الفارسي المتصّوف رائض الدین عبدالكریم بن محمد َعلّي الشیرازي الزنجاني عارف َعلي شاه اُعجوبة، 

 .والمدفون بھاھـ في مدینة خوي  ۱۲۹۹شوال سنة  ۱۳المتوفّى في 

 .والقصیدة عربیة نونیة، شرحھا بالفارسیة

 .نسخة في مكتبة اإلمام الرضا علیھ السالم في مشھد

 .۳/٤، كما في فھرسھا ٦۱٥ونسخة في مكتبة نوربخش في طھران، في المجموعة 

 .۲/۳۱۳واُخرى في مكتبة شاه چراغ في شیراز، ضمن مجموعة ذكرت في فھرسھا 

 .۲/۳۱۷ذكرت في فھرسھا  ٦۱۸ضمن المجموعة رقم واُخرى فیھا أیضاً، 

٥۰ 

 عبقات األنوار في إمامة األئمة األطھار
للسید میر حامد حسین ابن السید محمد قلي بن محمد بن حامد حسین بن زید العابدین الموسوي، النیشابوري األصل، 

 ).ھـ ۱۳۰٦ـ  ۱۲٤٦(الھندي الكنتوري اللكھنوي 

 ن أكبر علماء الشیعة في الھند، ومن أعظم كان والده السید محمد قلي م

 

الصفحة 

۱٥۱   

متكلّمي اإلمامیة بھا، لھ مؤلّفات ضخمة قیّمة تدّل على طول باعھ وسعة اطّالعھ، وأوالده كلّھم علماء أصحاب تألیف، 

علماء الطائفة في فنّھ، ومؤلّفنا صاحب العبقات أصغرھم سنّاً وأعلمھم وأفضلھم وأشھرھم، بل ھو أفضل أعالم عصره، وأعلم 

 .ال یشّق غباره في فنون الكالم والمناظرة وسعة االطّالع واإلحاطة وشمول البحث وقّوة اإلحتجاج

وھذا السید الطاھر العظیم كوالده المقّدس، سیف من سیوف : " ۱/۱٥۷قال عنھ العالّمة األمیني رحمھ هللا في كتاب الغدیر 

 ... ".ظفر الحّق والدین، وآیة كبرى من آیات هللا سبحانھ، قد أتّم بھ الحّجة، وأوضح المحّجة هللا المشھورة على أعدائھ، ورایة

طبع منھ أحد عشر مجلّداً ضخاماً ثالثة منھا في " عبقات األنوار " لھ عّدة مؤلّفات قیّمة، أشھرھا وأكبرھا كتابھ الخالد 

 .حدیث الغدیر

وكان كثیر التتبّع، واسع االطّالع : " في ترجمة المؤلف ۱/۳٤۷اء البشر وقال شیخنا صاحب الذریعة رحمھ هللا في نقب

واإلحاطة باآلثار واألخبار والتراث اإلسالمي، بلغ في ذلك مبلغاً لم یبلغھ أحد من معاصریھ وال المتأّخرین عنھ، بل وال كثیر 

 ... ".من أعالم القرون السابقة



كان من أكابر المتكلّمین، وأعلم علماء : " سید الصدر أنّھ قال في ترجمة المؤلفالُستاذه ال" أمل اآلمل " ثم حكى عن تكملة 

الدین وأساطین المناظرین المجاھدین، بذل عمره في نصرة الدین، وحمایة شریعة جّده سیّد المرسلین واألئمة الھادین 

 ... ".بتحقیقات أنیقة، وتدقیقات رشیقة، واحتجاجات برھانیة

وكان بارعاً في الكالم والجدل، واسع االطّالع، : " وأطراه بقولھ ۸/۹۹اللكھنوي في نزھة الخواطر وترجم لھ عبدالحّي 

 كثیر المطالعة، سائل القلم، سریع التألیف، وقد أضنى نفسھ في الكتابة والتألیف حتى اعترتھ األمراض الكثیرة 

 

الصفحة 

۱٥۲   

 .ومخطوطاتھا وبالغ في وصفھا وإطرائھاكما تحّدث عن مكتبتھ ... ". وضعفت قواه

وخلفھ ولده السید ناصر حسین في كّل شؤونھ فأتّم بعض مجلّدات العبقات، ونسج على منوال والده، وكان من أكبر علماء 

ي وألّف الشیخ فدا حسین كتاباً ف؛ ھـ، وترك عّدة مؤلّفات مخطوطة ومطبوعة  ۱۳٦۱اإلمامیة في الدیار الھندیة، وتوفّى سنة 

كما ألّف الشیخ سعادت حسین رحمھ هللا أیضاً كتاباً عن حیاة " سبیكة اللجین في حیاة السیّد ناصر حسین " ترجمة حیاتھ سّماه 

 ".ضیاء العین " السید ناصر حسین سّماه 

سّمیت ولسیّدنا المؤلف مكتبة نفیسة شھیرة تحوي آالف المخطوطات القیّمة، وعشرات األلوف من المطبوعات النادرة، 

، وصحیفة مكتبة أمیر المؤمنین علیھ السالم العامة في ۷/۹۹المكتبة الناصریة، جاء وصفھا في نزھة الخواطر : باسم ابنھ

النجف األشرف نشرةٌ كانت تصدرھا المكتبة، في ضمنھا تفاصیل عن رحلة شیخنا الحّجة األمیني ـ قّدس هللا نفسھ ـ صاحب 

لھ في مكتباتھا ومن ضمنھا المكتبة الناصریة، وھي مكتبة آل صاحب العبقات، ففیھا في العدد الغدیر إلى الدیار الھندیة وتجوّ 

المكتبة الناصریة العامة، تزدھر ھذه المكتبة العامرة بین األوساط العلمیة وحواضرھا الثقافیة في العالم : " ۱٤الثاني ص

 ... ".ھا من الكتب الكثیرةاإلسالمي بنفائسھا الجّمة، ونوادرھا الثمینة، وما تحوي خزانت

 .ولالُستاذ خواجھ پیري ـ وفّقھ هللا ـ كتاب بالفارسیة عن حیاة ھذه االُسرة الكریمة ورجاالتھا ومكتبتھا

 ".میر حامد حسین " ولالُستاذ محمد رضا الحكیمي كتاب خاّص عن حیاة صاحب العبقات بالفارسیة، طبع باسم 

 ۱۸۹۱ھـ، ورثي بمراثي كثیرة طبعت بالھند سنة  ۱۳۰٦لثامن عشر من صفر سنة وتوفّي صاحب العبقات رحمھ هللا في ا

 القصائد المشكلة في المراثي " م باسم 

 

الصفحة 

۱٥۳   

 .ھـ ۱۲٤٤محرم سنة  ٤وكانت والدتھ في " المثكلة 

" حیاة صاحب العبقات سّماه  ولصدیقنا العالّمة الجلیل الباحث السید علي الحسیني المیالني ـ حفظھ هللا وأیّده ـ كتاب عن

طبع في مقّدمة الجزء األول من تعریبھ للعبقات، وصدر مستقال أیضاً، وسوف نتحّدث عنھ وعن " دراسات في كتاب العبقات 

 .تعریبھ العبقات إن شاء هللا تعالى

أھمھا وأشھرھا " نقباء البشر " ولصاحب العبقات عّدة مؤلفات قیّمة مطبوعة وغیر مطبوعة مذكورة في ترجمتھ في 

وأكبرھا كتاب عبقات األنوار في إثبات إمامة األئّمة األطھار علیھم السالم، طبع منھ أحد عشر مجلّداً ضخماً، وقد تحّدثنا عنھ 

 .٦۱ـ  ٥۳في العدد السادس من تراثنا ص



اع التابعین، ثم الرواة مجلّده األول في حدیث الغدیر، وھو في قسمین، قسم السند ورواتھ من الصحابة والتابعین وأتب

والمحدِّثون من غیر الشیعة حسب التسلسل الزمني وحتى عصر المؤلف، مع اإلسھاب في تراجمھم وتوثیقاتھم ومصادرھا 

 .وتوثیق تلك المصادر

شبھ والقسم الثاني حول لفظ الحدیث ووجوه داللتھ على خالفة أمیر المؤمنین علیھ السالم والقرائن الدالّة على ذلك، ودفع 

الخصوم ودحض كّل الشكوك واألوھام والتمّحالت الباردة والتأویالت السخیفة، وما إلى ذلك من دراسات وبحوث حول حدیث 

 .الغدیر

صفحة بالقطع  ۱۲٥۱ھـ في ثالث مجلّدات ضخام، القسم األول في  ۱۲۹۳وقد طبع بقسمیھ في حیاة المؤلف بالھند سنة 

 .ھـ في مجلّدین في أكثر من ألف صفحة ۱۲۹٤نة، أي سنة الكبیر، وطبع القسم الثاني بعده بس

وتقاطرت علیھ تقاریظ أعالم عصره من كّل قطر ومصر فجمعت بخطوط أصحابھا المقّرظین في مجلّد ضخم، كما جمع 

 المؤلّف رحمھ هللا صورة رسائلھ إلى أعالم 

 

الصفحة 

۱٥٤   

 .وھي ال زالت محفوظة في مكتبتھ العامرة بالھند" مختصاتنا "  عصره ودّونھا في مجلّد، وسّمى ھذین المجلّدین باسم

 ".سواطع األنوار في تقاریظ عبقات األنوار " ھـ باسم  ۱۳۰۳طبع بعضھا في حیاة المؤلف في لكھنو سنة 

 ٦۰۰ھـ طبعة حروفیة، في  ۱۳٦۹القسم األول من مجلّد حدیث الغدیر في طھران سنة " عبقات األنوار " واُعید طبع 

 .صفحة بالحجم الكبیر

وطبع ما یخص الغدیر أیضاً بتحقیق العالّمة الجلیل الشیخ غالم رضا موالنا البروجردي ـ دام موفّقاً ـ وقد عانى جھداً، 

وقاسى عناًء في تصحیحھ وتخریجھ ومقارنة نصوصھ المنقولة مع مصادرھا، وتعیین أرقام الجزء والصفحة، وصدر منھ من 

 .سنین في عشرة أجزاءمطابع قم طوال عّدة 

ونقلھ إلى اللغة العربیة كّل من الشیخ عبّاس المحّدث القمي والسید محسن نواب والسید َعلِّي المیالني والسید ھاشم األمین، 

 .وسوف نتحّدث عن كّل واحد منھم مستقال

 :ملحوظة

وھو ابن ستّین سنة ـ ولكن حیث أّن نشاطھ ھـ توفّى  ۱۳۰٦ولیعلم أّن سیّدنا المؤلف ـ قّدس هللا نفسھ ـ وإن عاش إلى عام 

العلمي ھذا كان في ھذا القرن، وإنتاجھ ھذا من إنتاج ھذا القرن، وطبع وصدر، وكذلك سوف نسیر في القرن الرابع عشر، لما 

في أعمارھم،  كان اُلّف فیھ وطبع فیھ ذكرناه فیھ في القرن الرابع عشر وإن عاش المؤلّفون إلى ھذا القرن الخامس عشر مّد هللا

أو اُلّف قبلھ ولم یطبع بعد، ومن مؤلّفات المعاصرین األحیاء نذكره في القرن ] الخامس عشر [ وما كان من إنتاج ھذا القرن 

 .الخامس عشر

 

الصفحة 

۱٥٥   

مثبتة في رثاه بقصیدة ھائیة  ٥٦ومّمن رثاه عالم الشعراء وشاعر العلماء میرزا أبو الفضل الطھراني ـ اآلتي في رقم 

 :۳۸٥"  ۳۸٤الدائر السائر ص" دیوانھ المطبوع 

 



 ونزار في عّزھا من عزاھا من غزا ھاشماً وفّل شباھا

 ركن علیائھا وقطب رحاھا ومعّد من استعّد لیردي

 نصلھّن الردى وفیھا رماھا من تولّى كنانة بسھام

 مّكنتھ أیدي القضا في حشاھا من رمى ملّة الحنیف بنصل

 ضاق عن بعض رزئھ البتاھا المصطفى بفادح خطبودھى 

 بسھام فیھ أصابت خطاھا قد أصابت أیدي الّردى أریحیّاً 

 یوم فقدانھ مدار عالھا فقدت ھاشم لعمر أبیھا

 شمس أضحائھا ھالل مساھا غیث مجد بھا جدى مجتدیھا

 حیث تنبو من الّسیوف ظُباھا وحساماً مھنّداً لیس ینبو

 ھّد من ھّده مشید بناھا للمكرمات رفیعاً وعماداً 

 بل ومن عذرة العلوم أباھا وأخا جملة الُعال والمساعي

 ـضاء من كتبھ وحامي حماھا حافظ الملّة الحنیفیّة البیـ

 أغطشت لیلھا فجّن دجاھا ومجلّي العلوم من شبھات

 من تصانیفھ الحكیم انتشاھا كم وكم عبقة ألنوار فضل

 فرآھا قد أفحمت ما عداھا االعتبار لبیبوكم استقصى 

 نار شرك كانت تشّب لظاھا وكم اجتاح اصل غّي وأطفى

 من علوم اآلل الكرام سقاھا بمجارى أقالمھ كم ریاض

 وسرى في البسیط طیب َشذاھا عبقات األنوار منھّن فاحت

 في نحیب لنیل أقصى مناھا فھي تدعوه بكرة وأصیال

 

 

الصفحة 

۱٥٦   

 

 )عبقات األنوار تبكیھ آھا( وتدیل الدموع سكباً فأّرخ

 

٥۱ 

 یوم الغدیر
 .لمھدي علي خان الھندي العظیم آبادي

 .ھـ ۱۳۰۲طبع في كلكتھ سنة 



٥۲ 

 شرح الخطبة الغدیریّة

صاحب النراقي حفید المالّ أحمد النراقي وسبط المحقّق القّمي ] جواد؟ [ للحاج میرزا جالل الدین علي ابن مال محمد 

 .۱۰٤ـ  ۱۰۳لباب األلقاب ص. ھـ ۱۲۸۸ـ  ۱۲٤۱القوانین 

 .)۱(ذكرناه في مستدرك الذریعة فراجع

____________ 
 :قال قدس سره في مستدرك الذریعة ما ھذا لفظھ -۱

 ابن العالمة الشیخ محمد المشتھر بعبد الصاحب) علي(شرح الخطبة الغدیریة، للعالمة األدیب الحاج میرزا جالل الدین 

 .ھـ ۱۲۸۱ـ  ۱۲٤۱ابن الفقیھ المحقق مال أحمد بن مال مھدي النراقي الكاشاني 

 .ھو سبط المحقق القمي صاحب القوانین فھو جده المھ

فھو مع كونھ ذا الشرفین، كان بنفسھ عالماً : (وقال ۱۰٤ـ  ۱۰۳ترجم لھ مالّ حبیب هللا الكاشاني في لباب األلقاب ص

ومن مصنّفاتھ كتاب معتضد ... ة، فصیحاً بلیغاً في الغایة، محققاً مدققاً في الفقھ واألصولفاضال، كامال في علومھ العربی

 ...).الشیعة وشرح على خطبة الغدیریة، وكان مجازاً عن والده

 

 

 

 

الصفحة 

۱٥۷   

 

ابُِع َعَشرَ   القَْرُن الرَّ
 

 

 

الصفحة 

۱٥۸   

 

الصفحة 

۱٥۹   

٥۳ 

 لواء الحمد



الدین محمد الشریف ابن الشیخ محمد إبراھیم بن محمد إسماعیل ابن محمد إبراھیم ابن المولى محمد صادق للشیخ صارم 

 .األردستاني الیزدي الحائري

في وقائع حّجة الوداع وفضل یوم الغدیر وخطبة النبي : لواء الحمد: " قال ۱۸/۳٥٦ذكره شیخنا رحمھ هللا في الذریعة 

 .ھـ، وطبع بعدھا بسنة في بمبيء على الحجر ۱۳۰٤فرغ منھ في سنة ]... الغدیریة [ القصائد  وبعض... صلّى هللا علیھ وآلھ

 ...).الحمد ہلل الذي جعلنا من اُّمة محمد صلّى هللا علیھ وآلھ: (أولھ

 ".وفي آخره قصیدتان للمؤلف في مدح أمیر المؤمنین علیھ السالم 

 :مخّمساً، آخرھا ٥۸بیتاً، وثانیتھما في  ۷٤ والقصیدتان باللغة العربیة، أوالھما في: أقـول

 

 سادتي قد أتاكم ورجاكم صارم الدین عبدكم بفناكم«

 وھو یرجو في النشأتین حباكم مستجیر بحبّكم ووالكم

 »آمال وصلكم وخیر تفون

 

بخطّھ بعض مراثیھ  ورأیت: " وقال ۹/٥۸۳كذا ذكره كلّھ شیخنا رحمھ هللا في قسم الدواوین والشعر والشعراء من الذریعة 

 ".الفارسیة، فھو شاعر ذو لسانین 

 

الصفحة 

۱٦۰   

 .والشطر األخیر من المخمس كذا وجدتھ في المطبوع ولم أھتد إلى الصواب فیھ: أقـول

 .٤٥/۳۱۳ولھ ترجمة في أعیان الشیعة 

٥٤ 

 الرحیق المختوم

ابن السید دلدار علي النقوي الھندي النصیرآبادي اللكھنوي لتاج العلماء السیّد علي محمد ابن سلطان العلماء السید محمد 

 ).ھـ ۱۳۱۲ـ  ۱۲٦۰(

ولد بالھند في اُسرة علمیة عریقة في العلم والفضل والسیادة والزعامة، آباؤه وأعالم اُسرتھ كلّھم علماء أجالّء أفاضل، 

ھـ ـ مؤّسس  ۱۲۳٥د دلدار علي ـ المتوفى سنة أصحاب مؤلفات كثیرة في شتّى الفنون وألوان من المعرفة، وجّده األعلى السی

 .كیان االُسرة، بل مؤّسس كیان الشیعة والتشیّع في الدیار الھندیة، فھو شیخ أعالم الطائفة بھا واُستاذ علمائھا

ف ثم إنّھ بذل جھده في إحقاق مذھبھ وإبطال غیره، ال سیما األحنا: " ۷/۱٦٦قال عبد الحّي في ترجمتھ في نزھة الخواطر 

 ... ".والصوفیة واألخباریة حتى كاد یعّم مذھبھ في بالد إود ویتشیّع كّل من الفرق

وأّما حفیده ـ مؤلّفنا ـ فنشأ في ھذه االُسرة نشأة علمیة وتعلّم المبادئ والعلوم واآلداب عند السید محّمد عبّاس التستري 

أعالمھا كالفاضل األردكاني والسید علي نقي الطباطبائي وغیره، ثم رحل في طلب العلم إلى كربالء والنجف، فقرأ على أكبر 

 .في كربالء، والشیخ راضي الفقیھ في النجف األشرف وغیرھم

 ترجم لھ شیخنا رحمھ هللا في أعالم القرن الرابع عشر من طبقات أعالم 



 

الصفحة 

۱٦۱   

المیة فقد كان جامعاً للمعقول والمنقول، إجازة، وبرع في كثیر من العلوم اإلس ۱۸ولھ نحو : " وقال ٤/۱٦۲٤الشیعة 

 ... ".مشاركاً في فنون المعرفة ومختلف اللغات القدیمة كالعبریة والسریانیة، وآثاره الكثیرة المتنّوعة القیّمة التي قاربت المائة

الرحیق المختوم : " فقال ۱۰/۱۷۳ثم عّدد كثیراً من مؤلّفاتھ، كما نثرھا في الذریعة أیضاً ومنھا كتابھ ھذا ذكره في الذریعة 

 ... ".في قضیّة الغدیر

 .۸/۳۳۱ولھ ترجمة في نزھة الخواطر 

٥٥ 

 الغدیریّة
للعالّمة الجلیل المشارك في جملة من العلوم والفنون السید میرزا محمد حسین ابن محمد علي الحسیني الشھرستاني 

 ).ھـ ۱۳۱٥ـ  ۱۲٥٥(المرعشي الحائري 

قصیدة في وصف یوم الغدیر وقضیّتھ للحاج میرزا حسین : الغدیریة: " ۱٦/۲۷الذریعة قال شیخنا رحمھ هللا في 

 ... ".الشھرستاني توجد في خزانة كتبھ

وسرد نسبھ الشریف إلى الحسین بن علّي ابن ابي طالب علیھم السالم، ثم تكلّم عن اُسرتھ  ۲/٦۷۲وترجم لھ في نقباء البشر 

 :الكریمة فقال

بیوت العلم العلویة الجلیلة في الحائر الحسیني المقّدس، وھي اُسرة شریفة النسب، قدیمة في العلم،  آل الشھرستاني من" 

 ... ".ألفرادھا مكانتھم السامیة في النفوس، نبغ فیھا غیر واحد من الفطاحل والجھابذة

لة من العلوم والفنون القدیمة ومن أشھرھم سیّدنا المؤلف رحمھ هللا فقد اشتھر بالنبوغ منذ صغره، وشارك في جم: أقـول

 والحدیثة وألّف فیھا نحو ثمانین مؤلّفاً ما بین فارسي وعربي، ومطبوع ومخطوط، وكان یشبّھ في عصره ببھاء الدین العاملي 

 

الصفحة 

۱٦۲   

 .في مشاركتھ في العلوم والفنون

ھذا التلمیذ الشاّب، وھو یومئذ أصغر القوم، وكان وكان اُستاذه الفاضل األردكاني رحمھ هللا ال یبدأ بالتدریس حتى یحضر 

 .یقّدمھ ویفّضلھ على كبار تالمذتھ من أصحاب الفضیلة والسّن العالیة

 .فلیراجع ٦۳۱ـ  ٦۲۷وقد ترجم لھ شیخنا رحمھ هللا في النقباء ترجمة حسنة من ص

 .۳۲۱و ۱٤۲و ۲۸۱ص" تراث كربالء " ونجد الحدیث عن حیاتھ واُسرتھ ومكتبتھ في 

 .۱/۱۸۰وفي مستدركھ  ۹/۲۳۲ولھ ترجمة في أعیان الشیعة 

٥٦ 

 منیة البصیر في بیان كیفیّة الغدیر
 ).ھـ ۱۳۱٦ـ  ۱۲۷۳(للحاج میرزا أبو الفضل ابن میرزا أبو القاسم بن محمد علي بن ھادي، النوري األصل، الطھراني 



ونور من بالد مازندران قریبة من آمل وكانت نور كان جّده الحاج ھادي تاجراً، وھو أول من ھاجر من نور إلى طھران، 

 .والنسبة إلیھا الناتلي) ناتل(تسّمى قدیماً 

كان من أجالّء علماء عصره، ومن أرشد تالمذة الشیخ ) ۱۲۹۲ـ  ۱۲۳٦(وأبوه الفقیھ المتبّحر میرزا أبو القاسم كالنتر 

الدرس، وكتب تقریر دروس اُستاده الشیخ  مرتضى األنصاري في النجف ومعید درسھ للطالّب، وكان ینوب عنھ في

 والبنھ أبي الفضل رسالة مفردة " مطارح األنظار " األنصاري وطبع غیر مّرة باسم 

 

الصفحة 

۱٦۳   

وترجم فیھا لنفسھ أیضاً كما رثى والده بقصیدتین " صدح الحمامة في ترجمة والدي العالّمة " في ترجمتھ سّماھا 

من نماذج النثر األدبي في ذلك العصر، أنشأھا إنشاًء أدیباً بدیعیاً تشبھ " صدح الحمامة " ورسالتھ مطبوعتین في دیوانھ، 

 .مقامات الحریري في عصره

وأّما مؤلّفنا فقد كان اُعجوبة زمانھ ونابغة عصره في النظم والنثر باللسانین الفارسي والعربي، ولھ مشاركة قویّة في أكثر 

 .فنون عصره

عالم متفنّن، وفقیھ متبّحر، كان عالماً فاضال : " وأطراه بقولھ ۱/٥۳نا الطھراني رحمھ هللا في نقباء البشر ترجم لھ شیخ

عارفاً فقیھاً اُصولیاً رجالیاً مؤّرخاً، شاعراً في اللغتین، متبّحراً في أكثر الفنون، لم یر نظیره في عصره بكثرة الحفظ، فقد كان 

 ... ".فرسیحفظ االُلوف من شعر العرب وال

درس العلوم األدبیة والریاضیات والفلك والفلسفة وغیرھا من العلوم والفنون في طھران، ثم رحل إلى النجف األشرف 

إلنھاِء دروسھ، فحضر في الفقھ واُصولھ على أعالمھا كالمیرزا حبیب هللا الرشتي وغیره، ثم ھاجر إلى سامّراء فحضر على 

لطائفة في ذلك العصر، واجتمع ھناك بالسید حیدر الحلّي الشاعر المشھور فتجاریا في میرزا محمد حسن الشیرازي زعیم ا

الشعر والفنون األدبیة فغلبھ المؤلف لكثرة محفوظاتھ وحّدة ذھنھ واستحضاره، وعجز عنھ السید حیدر فمدحھ بقصیدة رائیة 

 :أولھا ۲۰۳مطبوعة في دیوانھ ص

 

 من بیانك سحرا فیھ أودعت یا أبا الفضل كلّما قلت شعرا

 

 :منھا قولھ ۱۱۹كما أّن للسید محمد سعید الحبوبي أیضاً قصیدة في مدح مؤلّفنا مطبوعة في دیوانھ ص

 

 أرسى مضاربھ على العیوقِ  والفضل للمولى أبي الفضل الذي

 أوحى لھا والمخرس المنطیقِ  المنطق الخرس الیراعة بالذي

 

 

الصفحة 

۱٦٤   



أبو الفضل شخصیّة فّذة عجیبة، أكثر من ذكر مآثرھا ووصفھا كثیر من : " وقال" شعراء الغرّي "  وترجم لھ الخاقاني في

 ... ".األعالم وأطروھا بكّل تجلّة واحترام

 ... ".وكان حاّد الذھن، سریع االنتقال، دقیق الفكر، حسن المحاضرة: " قولھ" الحصون المنیعة " ثم حكى عن صاحب 

بشعر لمؤلفنا وھو " أبدع البدایع " علماء في صنعة االشتقاق من المحّسنات البدیعة في كتابھ واستشھد معاصره شمس ال

 :قولھ

 

 لم یعرف الناس منھ خاصراً وفما لوال تمنطقھ ومنطقھ

 

 :وقال في الفخر

 

 إن تأّملتھ یٌد بیضاءُ  أنا موسى شرع البیان وطرسي

 األعداءُ مبین تفنى بھ  ویراعي إن اُلقھ فھو ثعبان

 لمصاب بالجھل حقّاً شفاءُ  وبیاني أنفاس عیسى ففیھ

 والعبارات مریُم عذراءُ  وأنا الروح والحقائق عیسى

 

 :وقال

 

 ومآذن العّز المبلّج تشمخُ  بي غّرةُ المجد المؤثّل تشدخ

 ومكارم آثارھم ال تُنسخُ  في سؤدد عال وعلم معرق

 

شفاء الصدور في شرح " ونثر، مطبوع وغیر مطبوع، فمن مطبوعھا دیوانھ وكتابھ ولھ مؤلّفات عّدة في فنون شتّى، نظم 

طبع مّرتین، االُولى حجریة والثانیة حروفیة في مجلدین، ولھ في مقّدمتھ ومقّدمة الدیوان ترجمة مبسوطة " زیارة عاشور 

 ".شعراء الغرّي " ترجمتھ في  كما ذكره الخاقاني أیضاً في" منیة البصیر " وتعداد مؤلّفاتھ ومنھا كتابھ ھذا 

 ھـ، وأقام بھا زعیماً روحیاً  ۱۳۰۹وعاد المؤلّف من سامّراء إلى طھران عام 

 

الصفحة 

۱٦٥   

 ۱۳۱٦مدّرساً مربیاً معّززاً مكّرماً نافذ الكلمة، وھو الذي افتتح مدرسة سپھساالر وأسكنھا الطالّب، وتوفّي في صفر سنة 

 .السید عبدالعظیم الحسني بالريّ ودفن عند والده في مشھد 

 :نماذج من نظمھ

نكتفي من شعره ھنا بما نظمھ رحمھ هللا في مدح أمیر المؤمنین علیھ السالم، ونكتفي منھا بما یخّص الغدیر فحسب، فمنھا 

 :من المیّة لھ في مدحھ علیھ السالم قولھ



 

 إالّ ذو الفقار وال فتى إالّ علي ال سیف: أوحى الجلیُل بمدحھ

 نجم السما عن أن تعّد بمقولِ  جلّت مناقبھُ العظاُم ودونھا

 بضیائھ سحب العمایة تنجلي نّص الغدیر على خصائص ذاتھ

 والبحر أصل العارض المتھلّل من فیضھ علم العقول ونورھا

 ما إْن ظفرَت بصورة في ھیكلِ  لوال قدیٌم من نداه مؤبّدٌ 

 عبقريٍّ مقولِ بلسان مرقم  لو كان یستوفي جلیل صفاتھ

 رّد المؤّمل حیرة المتأّملِ  لقضیت حّق بیانھ لكنّھ

 

 .إلى آخر القصیدة

 :ولھ من المیّة اُخرى أولھا

 

 وھي تجلو عن المحیّا الجمیلِ  طرقتنا بثینة بالَدخول

 

 :یقول فیھا

 

 بالمعالي أبلج بھ من دلیلِ  ولھ في الغدیر أبھى دلیل

 حداِج ینبیھم بوحِي الجلیلِ  إذ عال المصطفى على ذروة األ

 فَعليٌّ ھذا أخي ووكیلي أّن َمن كنُت منھ بالنفس أْولى

 خیُر مولًى لھ وخیُر كفیلِ  روُح قلبي ومھجتي وسروري

 

 

الصفحة 

۱٦٦   

 

 ما جاءني بال تبدیلِ  كن شھیداً َعلَيَّ ربِّ فقد بلَّغتُ 

 النكیلِ وأِذق خصَمھُ عذاَب  واِل ربّي من فاَز منھ بحبٍّ 

 

 :وقولھ من نونیة في مدحھ علیھ السالم

 

 لصنوه المصطفى مع وفد نجرانِ  نفس النبي بنّص في مباھلة



 یوم الغدیر كفى عن كّل تبیانِ  وفي والیتھ نّص النبي بھا

 بحبلھ إّن من وااله واالني من كنت مواله ذا مواله فاعتصموا

 

 :۱۲٥ـ  ۱۲۱وقولھ من رائیة مطبوعة في دیوانھ ص

 

 والعب بعود ناغم في المزھرِ  فإذا سقیت الّراح فاشُد مغنیّاً 

 تسقى العقار وبالغدیر فبّشرِ  واسق النّدامى صفو شعري بینما

 وعال خطیُب الدین فوق المنبرِ  یوم بھ راى الھدایة أُعلیت

 اإلسالم فیھ عقیب مّر األعصرِ  یوم أتّم هللا نعمتَھ على

 علماً یزیل ضالل من لم یبصرِ  الورى قام الوصيُّ بنصبھ خیرُ 

 أن ال یطیع القوم رھن تأّخرِ  قد كان یؤمر بالبالغ ولم یزل

 ذكِّر وما بلَّغت إن لم تذكرِ  فأتاه جبریل بمنشور الھدى

 تشوى الحشا من حّرھا المتسّعرِ  فرقى ذرى األحداج في دیمومة

 منظرِ فیھا وھم في مسمع بل  أبناء قیلة والمھاجر كلّھم

 كالشمس فوق عمود صبح نیّرِ  فعال علیّاً وھو فوق یمینھ

 قطب الھدایة فوق خطّ المحورِ  وكأنّھ لَّما تراءى فوقھا

 بالوحي جاء من العليِّ األكبرِ  وغدا یسائلھم ویخبرھم بما

 بلى، فدعا جموع المعشرِ : قالوا أَولسُت أْولى منكم بنفوسكم؟

 أكِرم بھ من طاھر ومطھَّرِ  ھذا علّي وھو خیر رجالكم

 وھو اإلمام وما سواه المفتري َمن كنُت مواله فذا مولًى لھ

 

 

الصفحة 

۱٦۷   

 

 خلفائي الغّر الكراِم المخبرِ  وھو الخلیفة لي ومن أوالده

 وعلیھم تثنى عقود الِخنصرِ  فبنورھم تُجلى حنادیُس الَعمى

 من لم یحضرِ  فلیبلغ الّشھّاد فارعوا ذمام وصیّتي بوالئھ

 عاداه وانصر جنده في المحشرِ  الھُّم َمن واالهُ واِل وعاِد من

 وذكرُت ما أوعدت إْن لم أذكرِ  وكن الشھیَد فقد وفیُت بذّمتي



 لفّوا الّضلوع على نفاق مضمرِ  واشھد علیھم إنّھم قد بُلّغوا

 إَحناً بدت بعد ارتحاِل الُمنِذرِ  ولكن أضمروا" بخٍّ : " قالوا لھ

 

 :۱۲۹ـ  ۱۲٥ولھ أیضاً من قولھ في قصیدة رائیة اُخرى في دیوانھ ص

 

 ماذا تغّرد في الّصفیرِ  وإلى الحمائم فاستمع

 مع قد أتى عیُد الغدیرِ  فكأنّھا ینھى الّسوا

 یمان في روض نضیرِ  یوٌم بھ قد أصبح اإل

 ھُده وكانت في دثورِ  یوٌم بھ ُرّصت معا

 َوْجنة الحّق الّستیرِ قُع  یوٌم بھ ارتفعت برا

 وكان في جمٍّ غفیرِ  یوٌم أتى فیھ النّبيُّ 

 البیداء ضاقت بالنّفیرِ  نحو العمیم وفسحة

 من مدفع للمستجیرِ  فأتاه عزم مالھ

 ذروات أحداج البعیرِ  فأتى الغدیر وقد رقى

 عقد الآللي في النّحورِ  فأتى بقول یزدھي

 نمیرِ ب سائغ صاف  وأرّق من سلسال َعذْ 

 لیروا ویأبوا عن نكیرِ  فعال علیّاً بینھم

 وحٌي من الفرِد البصیرِ  ینھیھم قد جاءني

 ماً للّصغیِر وللكبیرِ  أن أنصبنَّ رجال إما

 

 

 

 

 

الصفحة 

۱٦۸   

 

 عمري وقاربني نفیري قد حان حیني وانقضى

 الّشیخ الكبیر إلى الّصغیرِ  فلتسمعوا ولیبلغ

 إلى ابنھ الَحَدث الغریرِ  ولیبلغ الكھل الّسمیع



 نفسي أخي صنوي وزیري من كنت مواله فذا

 فرحي ومبتھجي سروري قلبي فؤادي مھجتي

 وِحماي مقواتي ظھیري ِردئي ُمعیني ناصري

 ء وملجأ العاني الفقیرِ  أھُل الكرامة والعال

 ـمسكیِن فَّكاُك األسیرِ  معطي الفقیِر ومطعُم الـ

 لِجموعكم خیُر األمیرِ  فھو الوليُّ وإنّھ

 في الّدھر كالبدِر المنیرِ  ویریكم سبَل الھدى

 یحمیھ من ألم الّسعیرِ  فمن استجاَر بظلّھ

 د فما لذلك من مجیرِ  ومن اقتفى أثر العنا

 د ببخبخ بعد الحبورِ  فأتاه أرباب العنا

 

، أدب ۱/۳۳۳، شعراء الغرّي ۱/٥۳البشر ، نقباء ۲/٤۷٥، أعیان الشیعة ۱/۱٤٤الكنى واأللقاب : ومن مصادر ترجمتھ

 .۳۳، مصفّى المقال ص۸/۱۲۸الطّف 

٥۷ 

 فیض القدیر في ما یتعلّق بحدیث الغدیر

للعالّمة الجلیل، الواعظ الورع، الزاھد التقي، خاتمة المحّدثین، الشیخ عبّاس ابن محمد رضا ابن أبي القاسم القمي النجفي، 

 ھـ،  ۱۲۹٤المولود في قم حدود سنة 

 

الصفحة 

۱٦۹   

 .ھـ ۱۳٥۹ذي الحّجة سنة  ۲۳والمتوفّى في النجف األشرف لیلة الثالثاء 

صاحب المؤلفات الكثیرة المنّوعة، لھ نحو المائة مؤلّف، وكلّھا رائجة مطبوعة مراراً مرغوب فیھا، رزق حسن القبول في 

ھـ،  ۱۳۱٦عصره، ھاجر إلى النجف األشرف عام  مّؤلفاتھ، وأصبح شیخ اإلجازة في روایة الحدیث، استجازه أكثر أعالم

سفینة " وحضر حلقات الدروس، وكان لھ رغبة شدیدة في علم الحدیث وفنونھ، فالزم المحدِّث النوري وتخّرج بھ وألّف كتاب 

بحار " ب وھو فھرس معجمي حسب المواّد اللغویة لما تحویھ الموسوعة الحدیثیة الكبرى كتا" البحار ومدینة الحكم واآلثار 

ھـ ـ قّدس هللا نفسھ، وھو  ۱۱۱۰للعالّمة المحّدث المجلسي ـ المتوفّى سنة " األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطھار 

مطبوع في نحو مائة مجلّد، فألّف لھ ھذا الفھرس لیسھل الحصول على الحدیث المطلوب، وأضاف إلیھ فوائد كثیرة، عملھ 

 .وھو من أحسن مؤلّفاتھ وأغزرھا علماً وفائدة وھو مطبوع غیر مّرة" ینة البحار سف" طوال سنین عّدة وسّماه 

 .في األدعیة والزیارات، والمسنونات والمندوبات، المطبوع عشرات المّرات" مفاتیح الِجنان " وھو مؤلّف كتاب 

لسید حامد حسین اللكھنوي ـ ، ل"عبقات األنوار " تلخیص لمجلّدات حدیث الغدیر من كتاب ) فیض القدیر(وكتابھ ھذا 

ھـ، وھو فارسي مطبوع  ۱۳۲۱ھـ ـ المتقّدم ذكره، لّخصھ في النجف األشرف في مجلّد وفرغ منھ سنة  ۱۳۰٦المتوفّى سنة 

 .مع الثناء الكثیر على مؤلّفھ رحمھ هللا ۱/۱٥۷ھـ في قم ذكره شیخنا رحمھ هللا في الغدیر  ۱٤۰٥سنة 



مطبوع مراراً في صیدا والنجف األشرف وإیران، وترجم إلى " الكنى واأللقاب " و" اب ھدیّة األحب: " ولھ في التراجم

 فارسي مطبوع مراراً، ترجم فیھ لنفسھ وعّدد " الفوائد الرضویة " الفارسیة وطبعت ترجمتھ، ولھ في التراجم أیضاً 

 

الصفحة 

۱۷۰   

 .۲۲۲ـ  ۲۲۰مؤلفاتھ في ص

عالم : " وأطراه المؤلف بقولھ ۷/٤۲٥، وأعیان الشیعة ۱/٤۰۱ومعارف الرجال ، ۳/۹۹۸ولھ ترجمة في نقباء البشر 

 .۱/۸۱ولھ ترجمة في مستدرك أعیان الشیعة ... " فاضل صالح، محدِّث واعظ، عابد زاھد

 .قبل سنین وألّف زمیلنا العالّمة الشیخ علي الدواني ـ حفظھ هللا ـ كتاباً مفرداً عن حیاة ھذا المحّدث الجلیل وطبع بالفارسیة

 .توفّي في النجف األشرف وحضرُت تشییعھ وكان تشییعاً حافال یتناسب مكانتھ المرموقة رحمھ هللا تعالى

٥۸ 

 منشور غدیر
 .منظومة للمولوي السید محمد الھندي

 .صفحة ٤۳۳ھـ طبعة حجریة في  ۱۳۲۹طبع في لكنھو سنة 

٥۹ 

 غدیریّة
الشاعر الناثر، میرزا محمد نصیر الملقّب بمیرزا آقا ابن األدیب الشاعر  لفرصت الشیرازي، ھو األدیب الفاضل، المؤّرخ،

 ).ھـ ۱۳۳۹ـ  ۱۲۷۱(الحسیني الشیرازي ) بھجت(السید جعفر 

 كانت لھ مھارة في األدب الفارسي والعربي، النظم والنثر واإلنشاء وتصویر 

 

الصفحة 

۱۷۱   

فیھا مؤلّفات مطبوعة، أشھرھا كتابھ في تاریخ شیراز وبالد فارس الذي المناظر والموسیقى واأللحان وعلم المنطق، ولھ 

 .ولھ دیوان مطبوع" فارسنامھ ناصرى " المطبوع غیر مّرة في الھند وإیران، ذیّل بھ على كتاب " آثار عجم " سّماه 

 .من المصادر الفارسیة ، ولھ ترجمة في غیر واحد۹/۸۲٤ترجم لھ شیخنا رحمھ هللا في قسم الشعر والشعراء من الذریعة 

ھـ،  ۱۳۲٥، مطبوعة في طھران طبعة حجریة سنة ۱۹/۲٥۱و ۱٦/۲۸وغدیریّتھ ھذه منظومة فارسیة ذكرت في الذریعة 

 .ھـ ۱۳۲٥مع مقّدمة لذكاء الملك الفروغي محمد حسین األصفھاني، والمتوفّى في السنة نفسھا 

٦۰ 

 آفتاب خالفت

 .صل، الالھوريللسید سجاد حسین الھندي، البارھوي األ



في إثبات حدیث الغدیر من شھادات تسعة عشر : آفتاب خالفت: " قال ۱/۳٦ذكره شیخنا العالّمة الطھراني في الذریعة 

عالماً كبیراً من علماء أھل الُسنّة والجماعة، وأربعة من كبار مؤّرخي اُروبا، بلغة اُردو، طبع بالھند كما في فھرس االثني 

 ".عشریة الالھوریة 

م، وقد ترجم شیخنا صاحب الذریعة رحمھ هللا للسید سّجاد حسین في نقباء  ۱۹۰۹= ھـ  ۱۳۲۷طبع في الھور سنة : أقـول

وكان من أھل الفضل واألدب، وكانت لھ خبرة في الكالم والمناظرة وعلوم األدیان، وكان جامعاً : " وقال ۲/۸۰۹البشر 

... في إثبات خالفة أمیر المؤمنین علیھ السالم) إعجاز داودي(و... الجلیلة منھا مشاركاً في عّدة علوم، أنتج كثیراً من اآلثار

 ". ۱۳٤۰وتوفّي قبل سنة 

 

الصفحة 

۱۷۲   

 .۷/۱۸٥ولھ ترجمة موجزة في أعیان الشیعة 

٦۱ 

 التكمیل
 .االُردیةللسید مرتضى حسین، الخطیب الھندي الفتح بوري نزیل أیرایان من فتح بور مطبوع بالھند باللغة 

وذكره شیخنا العالّمة األمیني رحمھ هللا في الغدیر  ٤۱۸و ٤/۲٦۷ذكره شیخنا رحمھ هللا في الذریعة إلى تصانیف الشیعة 

۱/۱٥۷. 

من  ۳وھي اآلیة  }الیوم أكملت لَكم دینَكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم اإلسالم دینا { : وھو في تفسیر قولھ تعالى

یوم غدیر ُخّم بعد واقعة الغدیر، بعد ما فرغ النبي صلّى هللا علیھ وآلھ من نصب خلیفتھ والنّص على من سورة المائدة، نزلت 

یقوم مقامھ من بعده، فكمل بھ الدین وتَّمت نعمة هللا على عباده، ورضي لھم اإلسالم دیناً بعد ما أقام لھم إماماً وعلماً ھادیاً، 

 .ّجةوأتّم علیھم الحّجة، وأرشدھم إلى المح

 .۲۳۸ـ  ۱/۲۳۰وراجع في نزول اآلیة في ھذا الیوم ومصادره في كتاب الغدیر لشیخنا الحّجة األمیني قّدس هللا نفسھ 

٦۲ 

 خطبة الغدیر

 منبع الغدیر

 .ھـ ۱۳۷٦للسید صفدر حسین الرضوي الباكستاني، طبع في كراچي سنة 

 

الصفحة 

۱۷۳   

٦۳ 

 الغدیریّة
 ).ھـ ۱۳٤۲ـ  ۱۲۸۰(محسن ابن الشیخ علي شمس الدین العاملي للشیخ محمد حسین ابن الشیخ 



قرأ مقّدمات العلوم على لفیف من ... عالم أدیب، وفاضل جلیل: " وقال ۲/٦۳۹ترجم لھ شیخنا رحمھ هللا في نقباء البشر 

وحصل على فضیلة تالمیذ َعّمھ الشیخ مھدي شمس الدین، ثم على السید علي محمود األمین شطراً وافیاً حتى برع وكمل، 

وقد ظھر فضلھ ... علمیة، ومقدرة أدبیة، وقرض الشعر فأجاد فیھ وأبدع، فمن شعره مخّمسھ في الغدیر تزید على مائة مخّمس

) العرفان(ھـ، أخذناه باختصار عن ترجمتھ المنشورة في مجلّة  ۱۳٤۲إلى أن توفّي في شّوال ... وبانت مكانتھ في األوساط

 ".الزاھرة 

: الغدیریّة: " أیضاً فقال ۱٦/۲۷قد أخذناه باختصار َعّما ذكره شیخنا رحمھ هللا، وقد ذكر غدیریّتھ ھذه في الذریعة و: أقـول

 ".وھي آخر منظوماتھ ... قصیدة مخّمسة في أزید من مائة دورة

لیعة من شعراء جبل كان فاضال، شاعراً، أدیباً، ظریفاً، في الط: وقال ۹/۲۲٤وترجم لھ سید األعیان في أعیان الشیعة 

 .ثم أورد لھ الشيء الكثیر من شعره ومن ذلك ھذه الغدیریة فقد أدرج فیھ نحو ستین دوراً منھا... عامل

 .وطبعت غدیریتھ في صیدا، وطبعھا بعده ابن محیي الدین شمس الدین المترجم في مستدرك أعیان الشیعة

 

الصفحة 

۱۷٤   

باسم القصیدة الغدیریة في مدح خیر البریة ولم یذكر اسم ناظمھا،  ۱۳٥٦سنة  وطبعت أیضاً في مطبعة الغرّي بالنجف

 .دوراً  ۷٥وھي في ھذه الطبعة نحو 

٦٤ 

 كتاب الغدیر

ـ  ۱۲۹۹(للعالّمة السید مھدي الغریفي ابن السید علي ابن السید محمد ابن السید إسماعیل الموسوي البحراني النجفي 

 ).ھـ ۱۳٤۳

إبراھیم المجاب ابن محمد العابد ابن اإلمام موسى بن جعفر علیھما السالم، عالم تقي، وشاعر في ینتھي نسبھ إلى السید 

النظم قوّي، مات أبوه وھو ابن سنتین فكفلھ أخوه العالّمة السید رضا المشھور بالصائغ، وتوّسم فیھ الذكاء فأواله عنایة ووجھھ 

رف ثم حضر في الدروس العالیة في الفقھ واُصولھ على أعالم ذلك أحسن توجیھ، قرأ المبادئ والمقّدمات في النجف األش

العصر كالسید محمد بحر العلوم صاحب البلغة، والشیخ محمد طھ نجف، والسید َعلّي الداماد، والعلمین الكاظمین الطباطبائي 

العقلیة والنقلیة وھو ابن والخراساني، والشیخ أحمد كاشف الغطاء، والشیخ مھدي المازندراني وغیرھم، وفرغ من العلوم 

ذي الحّجھ، ورثاه شعراء النجف بمراث كثیرة، منھم  ۱٦ثالثین سنة، ولھ مؤلّفات كثیرة ودیوان في مجلّدین، وتوفّي في 

 .الخطیب الیعقوبي، ومنھم الشیخ محمد رضا فرج هللا

وألّف تصانیف : " قال ۹/۱۱۳۲ذریعة ، وفي قسم الشعر والشعراء من ال٤۷۲: ترجم لھ شیخنا رحمھ هللا في مصفّى المقال

من األفاضل المصنّفین، والعلماء النّسابین، من أفاضل : " وقال) القسم غیر المطبوع(وترجم لھ في نقباء البشر ... " كثیرة

 ...وكتب في الفقھ واالُصول كثیراً ... تالمیذ شیخنا الشیخ محمد طھ نجف

 

الصفحة 

۱۷٥   

 ... ".لطیفاً جامعاً لجمیع طوائف بني ھاشم في كّل أطراف الدنیا إلى یومنا ھذاوكتب في النسب مشجراً 



 .، ومنھ لّخصنا ھذه الترجمة۱۰۳ـ  ۹/۱۰۰وترجم لھ السید جواد شبر في أدب الطف 

 والثاني متضّمن المدیح والرثاء... یختّص األول بأھل البیت مدحاً ورثاءً ... ولھ دیوان مخطوط یقع في جزءین: " قال

 ... ".والتھاني والغزل والنسیب والوصف، وآثاره العلمیة ومؤلّفاتھ المخطوطة كثیرة جداً 

 .٥۱۸وترجم لھ السیّد عبدالرّزاق كمونة رحمھ هللا في منیة الراغبین في طبقات النسابین ص

طرق حدیث الوالیة "  بعنوان ۱٥/۱٦۳وشیخنا الطھراني رحمھ هللا في الذریعة  ۱/۱٥۸وكتابھ ھذا ذكره شیخنا في الغدیر 

 ".ولھ نسختان إحداھما في طومار، واالُخرى في مجلّد كتابّي كبیر ) الوالیة الكبرى(یأتي بعنوان : وقال" 

٦٥ 

 الخطاب المنیر

 في ذكر عید الغدیر
 ).ھـ ۱۳۸٤ـ  ۱۳۰٤(للشیخ حبیب آل إبراھیم بن محمد بن الحسن بن إبراھیم المھاجر العاملي 

وتعلّم المبادئ ھناك وقرأ المقّدمات، ثم رحل إلى النجف األشرف إلنھاء دروسھ فحضر على أعالم ذلك ) حنویة(ولد في 

 شیخ الشریعة األصفھاني والمحقّق النائیني والسید أبي الحسن األصفھاني والشیخ َعلِّي بن باقر الجواھري، ولھ : العصر

 

الصفحة 

۱۷٦   

 .شیخ الشریعة ومن السید حسن الَصدر اإلجازة في الروایة من

ھـ إلى لبنان،  ۱۳٥۰وأقام فترة في مدینة العمارة بالعراق موّجھاً مرشداً مكافحاً، وكان لھ ھناك أثر كبیر، وغادرھا عام 

التألیف، وأقام ببعلبك، وأصبح من أعالم لبنان المرموقین وكبار مجتھدیھا، جّد في إرشاد الناس والذّب عن اإلسالم، واشتغل ب

واصل السیر وأّدى الرسالة، وكانت لھ شعبیة ونفوذ كلمة، وقد زرتھ في بعلبك في مسجده قبل موتھ بأشھر، وتوفّي رحمھ هللا 

في عاشر شّوال وحمل إلى النجف األشرف، وحضرُت تشییعھ، ودفن في إحدى حجر الصحن وأبّنتھ الصحف اللبنانیة، ورثاه 

 .لة وكتباً نافعةبعض الشعراء، وترك آثاراً جلی

 .۱۰/۱۸۲وأدب الطف  ۱/۳٥۱لھ ترجمة في نقباء البشر 

المولد والغدیر " ، ولھ كتاب ۷/۱۸۳ھـ، ذكره شیخنا رحمھ هللا في الذریعة  ۱۳٥۰وكتابھ ھذا طبع في العمارة بالعراق سنة 

 .ھـ ۱۳٦٦ في مولد الرسول صلّى هللا علیھ وآلھ والبیعة لألمیر علیھ السالم طبع في صیدا سنة" 

٦٦ 

 معنى حدیث الغدیر

 .للعالّمة السید مرتضى ابن السید أحمد بن محمد بن علي الحسیني التبریزي الخسروشاھي

ھـ حیث كان ھاجر  ۱۲۹۹شّوال سنة  ۱٤ھو من اُسرة عریقة في العلم، آباؤه كلّھم علماء فطاحل، ولد في النجف األشرف 

أبوه إلى النجف األشرف لطلب العلم، وحضر على كبار أساتذتھا األعالم كالمیرزا حبیب هللا الرشتي والشیخ محمد حسن 

 م ذھب بھ أبوه إلى تبریز، فقرأ المامقاني رحمھما هللا، فولد المؤلف ھناك، ث

 الصفحة  



۱۷۷  

مؤلّفنا اآلداب العربیة والعلوم اآللیّة في تبریز إلى أن أكمل دروس السطوح فرحل إلى النجف األشرف لطلب العلم وھو ابن 

وأصبح من أعالمھا عشرین سنة، ومكث ھناك ما شاء هللا وحضر على أعالم أساتذتھا وتخّرج بھم، ثم رجع إلى بلدة تبریز 

البارزین، واشتغل بالتدریس والتألیف والوعظ والتوجیھ، وتخّرج بھ تالمذة كثیرون، وتوفّي في تبریز لیلة السادس من رجب 

 .ھـ ۱۳۷۲سنة 

" إھداء الحقیر في معنى حدیث الغدیر " وسّماه  ۱۳٥۲ولھ عّدة مؤلّفات ذكرھا لھ مترجموه، منھا كتابھ ھذا الذي ألّفھ سنة 

ھـ ـ  ۱۳۷۹بإشراف العالّمة الكبیر األدیب الشیخ محمد علي االُردوبادي ـ المتوفى سنة  ۱۳٥۳وطبع في النجف األشرف سنة 

 :وقد قّرظھ ببیتین وھما

 

 ھدى للمتّقین غدا مجیدا كتاب إذ أتى ال ریب فیھ

 مام المرتضى وافى مفیدا فقل عالّمة العلماء ھذا اإل

 

وھو كتاب جلیل في بابھ، ممتاز بقّوة : " ۲/٤۸۲العالّمة الطھراني في كتابھ الذریعة إلى تصانیف الشیعة وقال عنھ شیخنا 

 ... ".الحّجة وجودة البیان، بدأ بتحقیق معنى المولى ونقد كالم الفخر الرازي

المؤلف رحمھ هللا ـ فقال في كتاب  وأطراه شیخنا العالّمة األمیني قّدس هللا نفسھ بكلمة موجزة قیّمة للغایة ـ وكان من تالمذة

إھداء الحقیر في معنى حدیث الغدیر، : " ، فقال في الرقم السادس والعشرین منھا۱/۱٥۷الغدیر عند عّد ما ألِّف في الغدیر في 

 ".طبع في العراق، أغرق نزعاً في التحقیق، ولم یبق في القوس منزعاً 

مع مقّدمة لھ في " معنى حدیث الغدیر " باسم  ۱۳۹۸طبع الكتاب في قم سنة ثم أعاد السید ھادي الخسروشاھي ابن المؤلف 

 ".سابقات الغدیر " ترجمة المؤلف وتقدیم للسید موسى الصدر باسم 

 

الصفحة 

۱۷۸   

٦۷ 

 الغدیریّة
 .ھـ ۱۳٥۳للشیخ محمود عبّاس العاملي، أحد أعالم الطائفة في بیروت، توفّي بھا في ذي القعدة سنة 

نزیل بیروت وعالم ... الشیخ الفاضل الكامل: " وقال) في القسم غیر المطبوع(لھ شیخنا رحمھ هللا في نقباء البشر ترجم 

أساس التعلیم، ونفحات القبول، : ولھ... المطبوع قبل وفاتھ بأیّام) الدرر البھیة(الجعفریة بھا، لھ عّدة كتب مطبوعات آخرھا 

یعة، والبالغ المبین، بشارة األنام، المعراج، قّصة أصحاب الفیل، الالمیّة العتیقة في والغدیریة، والذریعة إلى اُصول الشر

 ".الوعظ، الفتاة السوریّة، اإلصالحات، نجدة الیراع في اللغة 

وذكر أنّھا  ۱٦/۲۸وغدیریّتھ ھذه قصیدة لھ في الغدیر مع حدیث الغدیر، ذكرھا أیضاً شیخنا رحمھ هللا في الذریعة : أقـول

 .ت بمطبعة العرفان في صیداطبع



٦۸ 

 حدیث غدیركي سركذشت

 ).ھـ ۱۳٥٤ـ  ۱۲۹٦(لشمس العلماء السید سبط الحسن ابن السید وارث حسین الھندي الجایسي اللكھنوي 

ھـ ـ والسید نجم الحسن  ۱۳٤۳تعلّم المبادئ والعلوم األدبیة، ثم قرأ على الحّجة السید محمد باقر اللكھنوي ـ المتوفى سنة 

 یرھما، ومھر في الفقھ واالُصول وغ

 

الصفحة 

۱۷۹   

وغیرھما، واشتغل بالتدریس فتھافت علیھ طلبة العلم لحسن تقریره وسعة اطّالعھ، وأصبح من كبار علماء مصره وأعالم 

المنبر ویخطب عصره، لھ مكانة مرموقة وزعامة روحیة وشعبیة قویة ونفوذ كلمة، وكان عالماً ناطقاً، عامال بعلمھ، یرقى 

 .ویعظ ففاق الوّعاظ وأقبلت علیھ الجموع

ولھ عّده مؤلّفات منھا كتابھ ھذا حول حدیث الغدیر، مطبوع باللغة االُردیة، ذكره شیخنا األمیني رحمھ هللا في الغدیر 

جمة حسنة مع تر ۲/۸۰۷، كما ترجم للمؤلف في نقباء البشر ٦/۳۷۸، وشیخنا صاحب الذریعة رحمھ هللا في الذریعة ۱/۱٥٦

 .۷/۱۸۳الثناء البلیغ واإلطراء بما ھو أھلھ، لّخصنا منھا ھذه الترجمة، وترجم لھ سیّد األعیان في أعیان الشیعة 

٦۹ 

 موعظة الغدیر

 ).۱۳٦۰ـ  ۱۲۸۸(للسید علي ابن السید أبو القاسم بن الحسین الرضوي النقوي، القمّي األصل، الالھوري 

وتوفّي " لوامع التنزیل وسواطع التأویل " ، صاحب المصنّفات الكثیرة والتفسیر المشھور كان أبوه من كبار علماء الھند

 .ھـ ۱۳۲٤سنة 

وأّما المؤلف فقد قرأ المبادئ على أبیھ وتأّدب بھ، ثم ھاجر إلى النجف األشرف وأدرك دروس السید میرزا حسن الشیرازي 

ومیرزا حبیب هللا الرشتي، وحضر على العلمین اآلیتین الكاظمین المحقّق الخراساني والفقیھ الطباطبائي صاحب العروة، ثم 

عامة البلد، ورجع الناس إلیھ في التقلید، وطبعت رسالتھ العملیة، وكانت لھ شعبیة قویّة رجع إلى الھور وقام مقام والده في ز

 ونفوذ تاّم، كّرس حیاتھ في 

 

الصفحة 

۱۸۰   

 .خدمة اإلسالم والدفاع عنھ وتوجیھ الناس وارشادھم

 .وُذكر لھ فیھما ھذا الكتاب، ۱۸۱، تذكره علماى إمامیة باكستان ص٤/۱۳۳۹ولھ مؤلّفات كثیرة مذكورة في نقباء البشر 

 .وذكر لھ رسالة في الغدیر ۳٤۱وترجم لھ المغفور لھ صدر األفاضل في مطلع األنوار ص

 .ھـ ۱۳۱۸فارسي طبع سنة : رسالة الغدیر في إمامة األمیر وقال ۱۱/۲۲۰وذكر لھ شیخنا رحمھ هللا في الذریعة 

۷۰ 

 ترجمھ خطبھ غدیریھ



ى هللا علیھ وآلھ یوم غدیر ُخّم، وھي خطبة مطّولة قد بُّضعت إلى أشالء مبعثرة، نقل كّل ترجمة بالفارسیة لخطبة النبي صلّ 

" الغدیر في حدیث العترة الطاھرة " أو سمحت لھ الظروف بروایتھ وما إلى ذلك، وراجع عنھا مقال ! ما علق بذھنھ منھا

 .من مجلة تراثنا ۲۱المنشور في العدد 

تقي بن محمد ابن الحاج محمد إبراھیم الكلباسي، وكان رحمھ هللا مقیماً في مشھد الرضا ترجمھا میرزا محمود بن محمد 

، ولھ ۱۳٦٥شوال سنة  ۲٥علیھ السالم بخراسان، من تالمذة میرزا مھدي األصفھاني والشیخ مرتضى اآلشتیاني وتوفّي في 

 .۱۸٦ترجمة في تذكرة القبور ص

ھـ حفظھ هللا ورعاه  ۱۳۲۹لشیخ حسن علي مروارید الخراساني المولود عام وذلك بإشراف وإعادة نظر من العالم الورع ا

 .ھـ ۱۳٦۰ربیع الثاني سنة  ۲۰وفرغ من تبییضھ في 

 

الصفحة 

۱۸۱   

، وبآخرھا قصیدة ٤٥۲صفحة مجلّدة في مكتبة جامع گوھرشاد في مشھد، رقم  ۱۳٦نسخة مطبوعة باآللة الكاتبة في 

المؤمنین علیھ السالم، من نظم الشاعر صامت، وصفت في فھرس مكتبة جامع گوھرشاد مخّمسة فارسیة في مدح أمیر 

۲/٥٥٥. 

۷۱ 

 الغدیر في اإلسالم

 ).ھـ ۱۳۸٦ـ  ۱۳۱۹(للعالّمة الجلیل الشیخ محمد رضا ابن الشیخ طاھر فرج هللا الحلفي النجفي 

من قبیلة األحالف، ویسكن معظمھا في نواحي ولد في النجف األشرف یوم عید الفطر في اُسرة علمیة عربیة شیعیة تنحدر 

 .البصرة من جنوب العراق منذ قرون

فنشأ المؤلف في بیئة علمیة واُسرة علمیة، وُعني والده بتربیتھ وتوجیھھ فتعلّم المبادئ والعلوم األدبیة، ثم درس على أخیھ 

شیخ محمد حسین الكربالئي والسید محمد جواد ھـ ـ وعلى السید محمد ھادي المیالني وال ۱۳٤٦الشیخ محمد طھ ـ المتوفّى 

 .التبریزي والشیخ عبدالحسین الحلّي

ثم حضر في الفقھ واُصولھ في الدروس العالیة على الشیخ میرزا فتّاح الشھیدي والسید أبو الحسن األصفھاني والشیخ أحمد 

حمد تقي البغدادي والزمھ مّدة طویلة وتخّرج بھ كاشف الغطاء والشیخ محمد رضا آل یاسین والشیخ عبدهللا المامقاني والسید م

وكتب تقریر دروسھ، وحضر في علم الكالم على الشیخ محمد جواد البالغي رحمھ هللا، ویروي باإلجازة عن شیخنا العالّمة 

 الطھراني صاحب 

 

الصفحة 

۱۸۲   

عامرة مشھورة فیھا اُلوف من المطبوعات النادرة  الذریعة وسیّدنا االُستاذ اإلمام الخوئي رحمھ هللا، وكانت لھ مكتبة كبیرة

والمخطوطات القیّمة وكان یسمح للجمیع ـ برحابة صدر ـ لإلفادة منھا، وأفدُت منھا فترة، وكان شیخنا العالّمة األمیني یكثر 

 .التردد علیھا وكان یثني علیھ معجباً بھا



ناثراً، لھ دیوان شعر وعّدة مؤلّفات ذكرھا لھ مترجموه ونثرھا  وكان یرحمھ هللا أدیباً فاضال مشاركاً في العلوم، ناظماً 

ھـ،  ۱۳٦۲شیخنا رحمھ هللا في الذریعة إلى تصانیف الشیعة، ومنھا كتابھ ھذا في الغدیر المطبوع في النجف األشرف سنة 

الغطاء واألدیب الفاضل وعلیھا تقاریظ السیّد أبي الحسن األصفھاني زعیم الطائفة في عصره والشیخ محمد حسین آل كاشف 

 .الشیخ میرزا محمد علي االُردوبادي

 ۱/۱٥۷، وشیخنا العالّمة األمیني رحمھ هللا في الغدیر ۱٦/۲٦ذكره شیخنا رحمھ هللا في الذریعة إلى تصانیف الشیعة 

ّن للمؤلّف ترجمة في كّل وأثنى علیھ، وذكره ابنھ الشیخ محمد ھادي األمیني ـ حفظھ هللا ـ في معجم المطبوعات النجفیة، كما أ

 .۱۰/۲۱۱، وأدب الطّف ۸/٤۳۸، وشعراء الغرّي ۳/٦۱، وماضي النجف وحاضرھا ۲/۷٥٦من نقباء البشر 

۷۲ 

 القمر المنیر

 في قضیة الغدیر
ـ  ۱۲۹۱(للشیخ علي أكبر ابن المولى عبّاس بن محمد رضا بن أحمد الیزدي األبرندآبادي ثم الحائري، المشتھر بسیبویھ 

 ).ھـ ۱۳٦۳

 ھـ ـ وعّمھ الشیخ علّي ـ المتوفّي  ۱۳۲۹كان أبوه الشیخ عبّاس ـ المتوفّى سنة 

 

الصفحة 

۱۸۳   

ھـ ـ من رجال العلم والفضل واألدب والورع والتقى في كربالء، تلمذا في كربالء على الفاضل األردكاني  ۱۳۲۰سنة 

لھما مھارة تاّمھ وخبرة واسعة في علم النحو تولّیا التدریس فیھ  وغیره من األعالم الكبار، وبرعا في العلوم األدبیة، وكانت

 .۱٤۳۱و ۱۰۰۱: فاشتھر الشیخ عبّاس باألخفش، واشتھر الشیخ علي بسیبویھ، ترجم لھما شیخنا في نقباء البشر

 ٤/۱٦۰۳فنا ھذا في ثم بقي لقب سیبویھ على ھذه االُسرة العلمیة حتى اآلن، وقد ترجم شیخنا رحمھ هللا في نقباء البشر لمؤل

فاضل متتبّع وباحث بارع، كان من أھل الفضل النابھین في كربالء، ومن أھل المعرفة والكمال واالطّالع، ولع : " قال

 ".جمادي االُولى  ۳والقمر المنیر في قضیة الغدیر، وتوفّي ... بالتألیف فأنتج عّدة آثار

لصارم الدین ـ الذي تقّدم " لواء الحمد " وذكر أنّھ لخصھ من  ۱۷/۱۷۰وذكر لھ شیخنا رحمھ هللا كتابھ ھذا في الذریعة 

 .برقم ـ

۷۳ 

 الغدیــر

 في الكتاب والُسنّة واألدب
ـ  ۱۳۲۰(لشیخنا الحّجة العالّمة الفّذ المحقّق البارع آیة التتبع والتنقیب، الشیخ عبدالحسین أحمد األمیني التبریزي النجفي 

 .)۱()ھـ ۱۳۹۰

____________ 
عندما أراد أن یترجم الُستاذه العالّمة المحّدث النوري رحمھ هللا  ۲/٥٤۳أقوُل ھنا ما قالھ شیخنا صاحب الذریعة ـ قّدس هللا نفسھ ـ في نقباء البشر  -۱

 :فقال



] األمیني [ ارتعش القلم بیدي عندما كتبت ھذا االسم، واستوقفني الفكر عندما رأیت نفسي عازماً على ترجمة اُستاذي " 

وال ؛ وتمثّل لي بھیئتھ المعھودة بعد أن مضى على فراقنا أكثر من عشرین سنة، فخشعت إجالال لمقامھ، ودھشت ھیبة لھ 

 .غرابة، فلو كان المترَجم لھ غیره لھان األمر، ولكن كیف وھو من اُولئك األبطال غیر المحدودة حیاتھم وأعمالھم

لصعب جّداً أن یتحّمل المؤّرخ األمین وزر الحدیث عنھا، وال أرى أما شخصیة كھذه الشخصیة الرحبة العریضة فمن ا

 ".مبّرراً في موقفي ھذا سوى االعتراف بالقصور 

 

الصفحة 

۱۸٤   

ولد رحمھ هللا في تبریز في اُسرة علمیة، ونشأ نشأة صالحة، واتّجھ إلى طلب العلم، ودرس عند أساتذتھا المرموقین، ثم 

إلنھاء دروسھ العالیة فحضر على أكابر أعالمھا البارزین، ونھل من علومھم وارتوى، ثم اتّجھ  غادرھا إلى النجف األشرف

إلى التألیف بھّمة قعساء تزیل الجبال الراسیات، ولم یكن یومذاك في النجف األشرف مكتبات عاّمة سوى مكتبة كانت في 

منھما عّدة اآلف مخطوط ومطبوع، فكان یترّدد إلیھما  حسینیة الشوشتریة واُخرى ھي مكتبة كاشف الغطاء رحمھ هللا وفي كلّ 

ویستنزف أوقات دوام المكتبة في مطالعة الكتب واالنتفاع منھا، ویكتب ما یختار من غضونھا ما عسى یحتاج إلیھ، ولكّن دوام 

على قراءة كتب مكتبة إنّي عزمت : " المكتبة المحدود بضع ساعات ال تفي بھّمتھ وال تشبع نھمتھ، فحّدثني رحمھ هللا قال

كما ! " فأتیت على الكتب كلّھا: " قال" فأجاب ! الحسینیة كلّھا فاتّفقت مع أمینھا أن یسمح لي بالبقاء فیھا ویغلق َعلَيَّ الباب

 .وحّدثني أمین المكتبة رحمھ هللا بذلك أیضاً 

إّن األمیني لم یبق في مكتبتنا كتاباً من : " الوحّدثني المغفور لھ آیة هللا الشیخ محمد حسین آل كاشف الغطاء رحمھ هللا، ق

 ".كتبھا سالماً لكثرة مراجعتھ لھا وتقلیبھ فیھا 

ال، بل كان یراجع المكتبات الخاصة في بیوت العلماء، والنجف األشرف كانت یومئذ : ثم لِنََرى ھل ارتوى واكتفى؟ الجواب

 غنیّة بالمكتبات الخاّصة، ومع ذلك 

 

الصفحة 

۱۸٥   

 .كلّھ هللا وحده یعلم ماذا كان یعاني شیخنا األمیني في السعي وراء كتاب واحد حتى یفوز باُمنیّتھ

ساعة بین قراءة وكتابة طوال سنین عّدة، وانقطاع عن  ۱۸وبمثل ھذه المثابرة والعمل الدؤوب، وإجھاد النفس في الیوم 

موسوعة ضخمة غنیّة بالعلم، ملیئة بالحجج " الغدیر " تاب المجتمع، وانصراف إلى العمل وإنھماك فیھ، أمكنھ أن ینتج ك

والوثائق، منقطعة النظیر، والكتاب آیة من آیات ھذا القرن، ومثل ھذا المجھود العظیم ال یقوم بھ فرد، وإنّما ھو عمل لجان في 

آیة هللا العظمى السید عبدالھادي سنین كثیرة كما نبّھ على ذلك جمع ِمّمن قرأوا الكتاب فأدھشھم العمل، منھم الفقیھ الورع 

وقد یفتقر مثل ھذا التألیف الحافل " ھـ ـ قال في تقریظ الكتاب طبع في مقّدمة الجزء الخامس  ۱۳۸۲الشیرازي ـ المتوفّى سنة 

نر أنّھ بمفرده قام المتنّوع إلى لجنة تجمع رجاال من أساتذة العلوم الدینیة، ولو لم یكن مؤلّفھ العالّمة األمیني بین ظھرانینا، ولم 

 ... ".بھذا العبء الفادح لكان مجاال لحسبان أّن الكتاب أثر جمعیة تصّدى كل من رجالھا لناحیة من نواحیھ

موسوعتك الغدیر في میزان النقد وحكم : " وقال السید شرف الدین رحمھ هللا في تقریظ لھ، نشر في بدایة الجزء السابع

وعة لو اصطلح على إبداعھا عّدة من العلماء وتوافروا على إتقانھا بمثل ھذه اإلجادة األدب عمل ضخم دون ریب، فھي موس



وأّما الجوانب الفنیّة فقد نسجتھا نسج صنّاع، وھیّأت لقلمك القوّي فیھا عناصر التجوید ... لكان عملھم مجتمعین فیھا كبیراً حقاً 

 ... ".، على سعة باع وكثرة اطّالع، وسالمة ذوق وقّوة محاكمةواإلبداع، في مادة الكتاب وصورتھ، وفي أدواتھما المتوفّرة

وقد اطّلعُت ھذا السفر النفیس فحسبت أّن : " وقال بولس سالمة في كتاب لھ إلى المؤلف نشر في بدایة الجزء السابع أیضاً 

 آللئ البحار قد اجتمعت في غدیركم 

 

الصفحة 

۱۸٦   

العمل العظیم الذي تقومون بھ منفردین لعبء تنوء بھ الجماعة من العلماء، فكیف أجل یا صاحب الفضیلة إّن ھذا ! ھذا

ال ریب أّن تلك الروح القدسیة، روح اإلمام العظیم علیھ وعلى أحفاده األطھار أشرف السالم ! استطعتم النھوض بھ وحدكم؟

 ... ".ھي التي ذلّلت المصاعب

ذا باحثاً عّما لم یطبع من التراث من مصادر قدیمة ومھّمة، رحل بنفسھ إلى ھذا وقد رحل شیخنا رحمھ هللا في سبیل كتابھ ھ

 ".ثمرات األسفار " الھند وسوریا وتركیا وسّجل الشيء الكثیر في مجلّدین ضخمین سّماھما 

یھ السالم مكتبة اإلمام أمیر المؤمنین عل: " ومن مآثر شیخنا الخالدة المكتبة العامة التي أّسسھا في النجف األشرف باسم

واقتنى لھا عشرات االُلوف من نوادر المطبوعات ونفائس المخطوطات، ولم تزل عامرة بعین هللا سبحانھ، وقاھا هللا " العامة 

 .الشرور واآلفات

ھـ، وحمل إلى النجف األشرف، ودفن في مقبرة  ۱۳۹۰ربیع الثاني سنة  ۲۸وتوفّي رحمھ هللا في طھران یوم الجمعة 

 .ھ العامة، رحمھ هللا رحمة واسعة وحشره مع موالیھ علیھم السالمخاصة جنب مكتبت

ودراسة جوانب حیاة شیخنا رحمھ هللا تحتاج إلى وقت طویل ومجلّد ضخم، وقد كتب نجلھ الباّر صدیقنا العزیز الشیخ رضا 

" ب الغدیر، وھناك كتاب صفحة، طبعت بأول الطبعة الرابعة من كتا ۱۲۷األمیني ـ حفظھ هللا ـ دراسة عن حیاة والده في 

في ذكرى الشیخ األمیني رحمھ هللا طبع في طھران بالفارسیة، وھو مجموعة مقاالت لألساتذة والُكتّاب " یادنامھ عالّمھ أمینى 

ھـ في قرابة  ۱٤۰۳القدیرین، وذلك بجھود االُستاذین الدكتور السید جعفر شھیدي واالُستاذ محمد رضا حكیمي، وصدر سنة 

 .صفحة ٦۰۰

 

الصفحة 

۱۸۷   

حول كتاب الغدیر ما إْن صدرت أجزاء الكتاب إالّ وانھالت علیھ التقاریظ إعجاباً بھ وتقدیراً لھ من قبل الرؤساء والملوك 

والمراجع الكبار والشخصیات اإلسالمیة والعلمیة والُكتّاب والباحثین، ولبعضھم أكثر من تقریظ، نشر القلیل منھا تباعاً في 

 .ء الكتاب األحد عشر وبقي الكثیر منھا لم ینشرصدر أجزا

 :أّما ما نشر منھا، فمن تقاریظ الملوك

 .ـ المتوّكل على هللا یحیى بن محمد حمید الدین، إمام الیمن ۱

 .ـ الملك عبدهللا بن الحسین، ملك األردن ۲

 .ـ الملك فاروق األول، ملك مصر ۳

 :والعلماء األعالم فتقریظومن تقاریظ المراجع والمجتھدین الكبار 

 .ـ آیة هللا العظمى السید عبدالھادي الحسیني الشیرازي ٤



 .ـ آیة هللا العظمى السید محسن الطباطبائي الحكیم ٥

 .ـ آیة هللا العظمى الشیخ محمد رضا آل یاسین ٦

 .ـ آیة هللا العظمى السید حسین الحمامي ۷

 .ـ آیة هللا السید صدر الدین الصدر ۸

 .العالّمة الحّجة السید عبدالحسین شرف الدین العامليـ  ۹

 .ـ العالّمة الحّجة الشیخ مرتضى آل یاسین ۱۰

 .ـ العالّمة المشارك في الفنون حیدر قلي سردار كابلي، نزیل كرمانشاه ۱۱

 .ـ العالّمة األدیب میرزا محمد علي الغروي االُردوبادي ۱۲

 .انيـ آیة هللا السید علي الفاني األصفھ ۱۳

 .ـ الشیخ محمد سعید العرفي السوري، مفتي محافظة دیر الزور، وعضو مجمع اللغة العربیة في دمشق ۱٤

 

 

 

 

الصفحة 

۱۸۸   

 .ـ العالّمة السید محمد علي القاضي الطباطبائي التبریزي ۱٥

 .ـ العالّمة السید محمد ابن السید علي نقي الحیدري البغدادي ۱٦

 .حسین بن السید باقر الموسوي الھنديـ العالّمة السید  ۱۷

 .ـ الشیخ محمد سعید دحدوح الحلبي، إمام الجمعة والجماعة بھا ۱۸

 .ـ الشیخ محمد تیسیر الدمشقي، إمام جماعة وخطیب في دمشق ۱۹

 :وما نشر من تقاریظ الُكتّاب واألساتذة الباحثین فتقریظ

 .رامـ االُستاذ محمد عبدالغني حسن المصري، شاعر األھ ۲۰

 .ـ السید محمد الصدر الكاظمي، رئیس وزراء العراق سابقاً  ۲۱

 .ـ الوزیر العراقي السید عبدالمھدي المنتفكي، وزیر المعارف ۲۲

 .ـ االُستاذ یوسف اسعد داغر، الكاتب المسیحي اللبناني ۲۳

 .ـ القاضي الشاعر بولس سالمة، المسیحي اللبناني ۲٤

 .عبدالمقصود المصريـ االُستاذ عبدالفتّاح  ۲٥

 .ـ االُستاذ صفاء خلوصي خّریج جامعة لندن ۲٦

 .ـ الدكتور محمد غالّب المصري، اُستاذ الفلسفة بكلّیة اُصول الدین في جامعة األزھر ۲۷

 .ـ االُستاذ محمد نجیب زھر الدین العاملي، المدّرس في الكلّیة العاملیة في بیروت ۲۸

 .ي الحلبيـ الدكتور عبدالرحمن الكیّال ۲۹

 .ـ االُستاذ المحامي توفیق الفكیكي البغدادي ۳۰



 .ـ عالء الدین خّروفة، خّریج األزھر والحاكم بالمحاكم الشرعیة في العراق ۳۱

 شیخنا الشیخ آقا بزرك الطھراني، : وأّما ما لم ینشر فكثیر نذكر منھم

 

الصفحة 

۱۸۹   

المصري، والسیّد عبدالزھراء الخطیب، والشیخ سلیمان ظاھر العاملي، والدكتور مصطفى جواد، واالُستاذ علي فكري 

 .والشیخ محمد تقي الفلسفي شیخ خطباء إیران، والشیخ كاظم نوح شیخ خطباء بغداد

 :طبعات الغدیر

، وصدر منھ ۱۹٥۲=  ۱۳۷۱، إلى سنة ۱۹٤٥=  ۱۳٦٤ـ طبع أوال في النجف األشرف في مطبعة الزھراء من سنة  ۱

 .أجزاءتسعة 

 .جزءً  ۱۱، وصدر منھ ۱۳۷۲ـ ثم أعادت طبعھ دار الكتب اإلسالمیة وطبعتھ في مطبعة الحیدري بطھران سنة  ۲

وسنة  ۱۹٦۷=  ۱۳۸۷ـ واعادت دار الكتاب العربي طبعھ في بیروت، فطبعتھ بالتصویر على طبعة طھران سنة  ۳

۱٤۰۳. 

نین علیھ السالم العاّمة فرع طھران، طبعتھ بالتصویر على من قبل مكتبة أمیر المؤم ۱۹۷٦=  ۱۳۹٦ـ ثم طبع سنة  ٤

 .طبعة دار الكتب اإلسالمیة

ھـ بالتصویر على طبعتھا السابقة بمناسبة معرض طھران الدولي  ۱٤۰۸ـ طبعتھ دار الكتب اإلسالمیة في طھران عام  ٥

 .األول للكتاب

 .بالتصویر على طبعتھا السابقة ۱٤۱٤ـ وطبعتھ أیضاً سنة  ٦

 .۱٤۱٤ـ وطبعتھ مؤسسة األعلمي في بیروت صف جدید  ۷

 .۱۳۷۲بالتصویر على طبعة طھران  ۱٤۱٤ـ وطبعتھ مكتبة الریف البحرانیة سنة  ۸

وبقي قسم كبیر من الكتاب لم یطبع، ألنّھ لم یكتمل تألیفھ، فالجھد المضني أنھك قوى شیخنا المؤلف رحمھ هللا في السنین 

 ّم بھ فأقعداه عن متابعة السیر، وكان كّل أملھ في الحیاة أن یكمل كتابھ، وہلِلّ في دھره األخیرة من عمره، والمرض ألَ 

 

الصفحة 

۱۹۰   

شؤون، نسأل هللا أن یوفّق خلفھ الصالح، أشبالھ النشطین القتفاء أثره، وسلوك نھجھ، ومتابعة جھوده، ومداومة جھاده، 

 .في عونھم وأخذ بناصرھم وإنجاز عملھ، بأحسن الوجوه وأتّمھا، كان هللا

 :ترجماتھ

 .إلى اللغة الفارسیة مّرتین" الغدیر " ـ ترجم كتاب  ۱

 .جزًء من منشورات المكتبة اإلسالمیة الكبرى في طھران ۲۱مّرة صدرت في 

 .ـ ومّرة اُخرى من قبل أنجال المؤلف وبعد لَّما تكتمل ۲

 .۱۰۹في جزءین كما یأتي برقم  ـ وترجم إلى اللغة االُردیة، وصدر الجزء األول منھ ۳



ـ وممن قام بترجمة كتاب الغدیر الى االُردیة السید على اختر الھندي الگوبال پورى المعاصر، ترجم المجلد األول،  ٤

 .وطبعت الترجمة في بمبئى

 .ورـ للشیخ مصطفى جوھر الخطیب الواعظ الھندي البیھاري األصل ثم الباكستاني نزیل كراجي وخطیبھا المشھ ٥

 !!ترجم المجلد األول من كتاب الغدیر لشیخنا األمیني الى اللغة االُردیة وقّدمھا للطبع فضاعت الترجمة في المطبعة

 :فھارس الكتاب

 ".على ضفاف الغدیر : " ـ عمل للكتاب فھارس عامة بإشراف وتنسیق العالّمة السیّد فاضل المیالني، وطبع مّرتین باسم ۱

 ـ وعمل لھ فھارس عاّمة وصدر من قبل قسم الدراسات اإلسالمیة في  ۲

 

الصفحة 

۱۹۱   

 ".المنیر في فھارس الغدیر : " مؤسسة البعثة في طھران باسم

 :محاوالت اُخرى

ِمّما بیت  ۱٤۰۰ـ عمل الشیخ علي أصغر مرّوج الشریعة ـ من طلبة العلم في قم ـ ملخصاً للغدیر، واختار من أجزائھ  ۱

 ".نظرة إلى الغدیر : " عام على واقعة الغدیر وسّماه ۱٤۰۰نظم في الغدیر، بمناسبة مرور 

 ".في رحاب الغدیر : " ـ وعمل أیضاً ملخصاً آخر أوسع من األول، وبمنھج آخر وسّماه ۲

قرناً فقرناً، وحسب التسلسل  ـ وجمعت أنا ما نالتھ یدي من رواة الغدیر من التابعین وطبقات الرواة والعلماء والمؤلّفین ۳

 ".على ضفاف الغدیر : " التاریخي وسّمیتھ

 :ملخص الغدیر

عملھ شاھد زعیم الفاطمي الباكستاني الملتاني المولود بھا كان سنّیاً فھداه هللا الى الحق، وألف كتب كثیرة في الرّد على 

فمات شھیداً  ۱٤۰۸للغة العربیة سّمتھ اختھ السنّیة حدود السنّیین، ومن محاوالتھ الكثیرة في ھذا المجال تلخیصھ للغدیر با

 .رحمھ هللا

 :خالصة الغدیر

 .للسید رضى جعفر النقوي الباكستاني

 تلخیص وترجمة للغدیر الى االُردویة، طبع في الھور من منشورات قرآن 

 

الصفحة 

۱۹۲   

 .٥/٤۳۲سنتر معجم ما كتب 

 :گزیده حكایات تربیتى الغدیر

قصص الغدیر التربویّة استخرجھا من الغدیر وأضاف الیھا قصص وخواطر عن مؤلّفھ العالّمة األمیني رحمھ نخبة من 

 .هللا، وھو تألیف صفاخواه

 :مقتطفات من الغدیر



للفاضل المعاصر السید ابن رویش األندونیزي لھ مقتطفات الغدیر اقتطفھا من كتاب الغدیر بأجزائھ االحدى عشرة، 

 .ھـ ۱٤۱٤جمع جھاني اھل بیت في قم وطبعت من قبل م

 .ویأتي كّل ذلك في محلّھ من مقالنا ھذا بشيء من البسط فلیراجع، وهللا الموفّق وھو المستعان

۷٤ 

 أنیس الخطب
وھو للشیخ علي أصغر ابن الشیخ أبي الحسن اعتماد . وھو شرح على خطبة النبي صلّى هللا علیھ وآلھ یوم غدیر ُخمّ 

 .ھـ ۱٤۱٤الطھراني، من خطباء طھران وتوفي یوم األربعاء الحادي عشر شوال الواعظین 

 .ھـ ۱۳٦٥وكتابھ ھذا فارسي مطبوع في طھران عام 

 .۱/٥۹۱ذكره مشار في فھرسھ للمطبوعات الفارسیة 

 

الصفحة 

۱۹۳   

۷٥ 

 ھات الغدیر
هللا ابن القاضي عصمة هللا الحسیني التقوي للسید سبط حسین بن رمضان علي ابن القاضي قربان علي ابن القاضي نعمة 

 ).م ۱۹٥۳= ھـ  ۱۳٦۷م ـ  ۱۸٦۷= ھـ  ۱۲۸٦(السبزواري األصل، الھندي الجائسي، ثم اللكھنوي 

 .وھو سبط السید بنده حسین ابن سلطان العلماء السید محمد ابن السید دلدار علي النقوي

وقرأ العلوم األدبیة على السید محمد مھدي األدیب، وقرأ الكتب كانت والدتھ ونشأتھ في لكھنو، في اُسرة علمیة عریقة 

الدراسیة في العلوم العقلیة والنقلیة على السید علي محمد والمولوي حبیب حیدر وعلى خالیھ السید محمد والسید أبي الحسن بن 

" السید علي محمد تاج العلماء مؤلف  بنده حسین، وكان أكثر تلمذتھ علیھ واخذه منھ، وقرأ في الفقھ واُصولھ على جّده الُّمھ

ھـ،  ۱۳۰۹وقد تقّدم، وتصّدى للتدریس والتألیف فترة، ثم رحل في طلب العلم إلى العراق سنة " الرحیق المختوم في الغدیر 

 فأقام فترة في كربالء وحضر في الدروس العالیة على الشیخ حسین المازندراني والسید میرزا محمد حسین الشھرستاني، وفي

سامّراء على السید میرزا محمد حسن الشیرازي، وفي النجف األشرف على میرزا حبیب هللا الرشتي والشیخ علي الیزدي 

ھـ، وأقبل على الدرس واإلفادة  ۱۳۲٥واُجیز منھم، وقفل إلى بالده واختیر في مكان اُستاذه السید أبي الحسن المذكور سنة 

في اُصول الفقھ ولھ خبرة في الطّب، وتولّى رئاسة تدریس المدرسة السلیمانیة في  وكان طویل الباع. والتألیف مع زھد وورع

 .پتنھ وفي جونفور

 " زواھر الدرر في أحوال الحّجة المنتظر : الزواھر" ولھ عّدة مؤلّفات منھا 

 

الصفحة 

۱۹٤   

عضب هللا " و" ریاض األفكار " في اصول الفقھ مطبوع، و" فرائد األفكار " و" عرائس األفكار " و" صفاح العقیان " و

" و" تاج الكرامة في إثبات اإلمامة " في االُصول، طبع منھ الجزء الرابع، ولھ " المصقول في الرّد على معاول العقول 



جدید باالُردیة، شرح الصومیة البھائیة، " تحفة العوام " و" در نظر ریب بحث " في اُصول الفقھ، و" مشارع الشرایع 

" عربي، " مناھج االُصول " عربي، " تكملة منتھى األفكار " باالُردیة، " جامع عبّاسي " ، و"نخبة األحكام " الحواشي على 

والیة البالغة الرشیدة، رسالة في الترجیح  إجازاتھ، رسالة مفردة في" تاج العلماء " و" منّجزات المریض " و" معارج الفقھ 

في " تنقید االصول " في النظر إلى األجنبیة، و" فرائد األبكار " والتعدیل رّد فیھ على عبدالحّي اللكھنوي باللغة العربیة، 

 .كتاب الصومفي الفقھ بلغ فیھ إلى " مناھج األحكام " مباحث األدلّة العقلیة من اُصول الفقھ، كتاب مبسوط بالعربیة، 

البالغ درجة : " وكتب لھ اُستاذه میرزا محمد حسین الشھرستاني رحمھ هللا إجازة صّرح فیھا باجتھاده وأطراه فیھا بقولھ

ذي الحّجة سنة  ۲۳وتاریخھا ... " االجتھاد، والصاعد على ذروة السداد، والمالك أزمة التحقیق، والجامع لمراتب التدقیق

 .ھـ ۱۳٥۱لروایة للسید علي نقي النقوي في ربیع األول سنة ھـ، وأجاز ھو في ا ۱۳۱۱

ولھ في تكملة " تذكره بي بھا " نقال عن  ۱۳٦۷وأّرخ وفاتھ  ۸/۱٥٦، ونزھة الخواطر ۲/۸۰۸لھ ترجمة في نقباء البشر 

مادى اآلخرة ج ۸ترجمة حسنة وأدرج فیھ صورة إجازة السید الشھرستاني لھ، وأّرخ وفاتھ في  ۲۷٤ـ  ۲/۲۷۱نجوم السماء 

 .م ۱۹٥۲= ھـ  ۱۳۷۲، واّرخ وفاتھ في جمادى اآلخرة سنة ۲٦۰، ولھ ترجمة في مطلع أنوار ص۱۳۷۱سنة 

وذكر أنّھ مطبوع  ۲٥/۱٤۹كما ذكره شیخنا رحمھ هللا في الذریعة " مطلع أنوار " ذكر في " ھات الغدیر " وكتابھ 

 .نا عشریةطبعھ السید عابد علي اللكھنوي في مطبعة اث. باالُردیة

 

الصفحة 

۱۹٥   

۷٦ 

 رسالة في الغدیر

 ).ھـ ۱۳۸٦ـ  ۱۳۰۱(للسید ھبة الدین الشھرستاني، وھو السید محمد علي بن السید حسین الحسیني الحائري 

حیث توفّي والده  ۱۳۱۹ھـ، وتعلّم المبادئ والمقّدمات ھناك إلى عام  ۱۳۱۲ولد في سامّراء وانتقل مع أبیھ إلى كربالء سنة 

فرحل إلى النجف األشرف إلنھاء دروسھ العالیة فحضر دروس العلمین الحّجتین الكاظمین الطباطبائي والخراساني واختص 

العلم " م مجلّة  ۱۹۱۰= ھـ  ۱۳۲۸باألخیر والزمھ، وحضر أیضاً على شیخ الشریعة األصفھاني رحمھ هللا وأصدر في عام 

تجّول في البالد والعواصم ودخل سوریا ولبنان ومصر  ۱۳۳۰م وفي عا. وھي أول مجلة عربیة صدرت في النجف" 

ھـ وأقام في كربالء فترة واستقّر بعد ذلك في الكاظمیة، وأصبح وزیر  ۱۳۳۳والحجاز والیمن وإیران والھند، وعاد سنة 

یر مطبوعة، المعارف العراقیة، ثم فّوض إلیھ رئاسة مجلس التمییز الشرعي الجعفري، ولھ مؤلّفات كثیرة مطبوعة وغ

ومنھا كتابھ ھذا في الغدیر، " النھضة الحسینیة " و " الھیئة واإلسالم " وأكثرھا مطبوعة ومترجمة إلى الفارسیة أشھرھا 

وتوفّي في " مكتبة الجوادین " وأّسس في صحن الكاظمیة مكتبة عاّمة باسم ! ترجم إلى الفارسیة وطبعت الترجمة دون األصل

 .ظمیةھـ بالكا ۱۳۸٦شّوال  ۲٦

 .ترجمة حسنة مطّولة لّخصنا منھا ھذه األسطر ۱٤۱۸ـ  ٤/۱٤۱۳وقد ترجم لھ شیخنا رحمھ هللا في نقباء البشر 

 

الصفحة 

۱۹٦   

 ".نابغة العراق " ھـ باسم  ۱۳٤۸وألّف المغفور لھ السید مھدي العلوي كتاباً عن حیاة المؤلّف طبعھ في بغداد سنة 



۷۷ 

 ترجمة رسالة الغدیر

 .للسیّد ھبة الدین الشھرستاني رحمھ هللا

 .ترجمھا إلى الفارسیة علي رضا میرزا الخسرواني القاجاري الطھراني

 .۱٦/۲۸صفحة، الذریعة  ۱۰۷ھـ في  ۱۳٦۷وطبعت الترجمة في طھران سنة 

۷۸ 

 ملحمة عید الغدیر
 ۱۹۷۹=  ۱۳۹۹ـ  ۱۹۰۲= ھـ  ۱۳۲۰(للشاعر اللبناني المسیحي المعاصر بولس سالمة، قاضي المسیحیّین في بیروت 

 ).م

 .بیتاً طبعت غیر مّرة ۳۰۸٥وھي منظومة في 

أدیب شاعر، من قضاء جّزین، درس في مدرسة الحكمة وغیرھا، : " للناظم فقال ۱٥٦وترجم كّحالة في مستدركھ ص

، ودفن في قریتھ، ۱۹۷۹تشرین الثاني  ۱٤ودرس الحقوق في الجامعة الیسوعیة ببیروت، وعمل في الصحافة، وتوفّي في 

 ".ولھ آثار في النظم 

 .وقد نظمھا باقتراح وإیعاز من السید شرف الدین رحمھ هللا كما ذكره الناظم في مقّدمة الطبع

 وجاء في رسالة بعث بھا إلى المغفور لھ شیخنا العالّمة الحّجة األمیني رحمھ هللا، 

 

الصفحة 

۱۹۷   

إنّي كنت في اآلونة األخیرة أختلس ": " الغدیر " مطبوعة بأول الجزء السادس من ھـ،  ۱۳٦۷ذو القعدة سنة  ۱۹تاریخھا 

في ملحمة تناولت فیھا أھل البیت منذ الجاھلیة حتى ختام مأساة ) یوم الغدیر(الفترات التي یھاددني فیھا المرض ألنظم 

... الغدیر، وعّما قریب سأدفعھا إلى المطبعة عید: كربالء، وقد أربى عدد أبیاتھا على ثالثة آالف وخمسمائة وجعلت عنوانھا

." 

م، وقد ذكرھا  ۱۹٦۱، ثم تكّرر طبعھا ومنھا سنة ۱۹٤۷وقد دفعھا إلى مطبعة النسر في بیروت، وصدرت في كانون سنة 

 .٦٤۱بھذا االسم في حرف العین، وكذا مشار في فھرسھ للمطبوعات العربیة ص ۱٥/۳٦٤شیخنا رحمھ هللا في الذریعة 

 :فیھا یقول

 

 وموالي ناصري ومجیري أیّھا الناس إنّما هللا موالكم

 طفال حتى زوال الدھورِ  ثم إنّي ولیّكم منذ كان الدھر

 فَعليٌّ مواله غیر نكیرِ  یا إلھي، من ُكنت مواله حقّاً 

 ابن َعّمي وانصر حلیف نصیري یا إلھي، واِل الّذین یوالون

 وخاذل شّریرِ كّل نكس  كن عدّواً لمن یعادیھ واخذل

 رافعاً ساعد الھمام الھصورِ  قالھا آخذاً بضبع عليّ 



 ـّزند للزند في المقام الشھیرِ  الح شعر اإلبطین عند اعتناق الـ

 عید للقائد المنصورِ  فكأنَّ النبي یرفع بند الِعزّ 

 باسطاً للعیون حّق الوزیرِ  راویاً للزمان فضل عليّ 

 والرمح یوم طعن النحورِ  حیدر زوج فاطم وأبو السبطین

 ـمعاني في البذل جھد الفقیرِ  وربیب الرسول وابن مربیھ الـ

 حسبھ في الطعام قرص الشعیرِ  وأمیر الزھاد قبال وبعداً 

 ـلّھ بعدي بعترتي باألمیرِ  ال تضلّوا واستمسكوا بكتاب الـ

 وھو مّد الخیال مّد الضمیرِ  انّكم ُوّرٌد على الحوِض یوماً 

 

 

الصفحة 

۱۹۸   

۷۹ 

 الغدیر في جامعة النجف

 .ھـ ۱۳٦۹مجموعة قصائد ومقاالت اُلقیت في الحفلة التي أقامتھا ھیئة فرع الشعراء الحسینیّین في غدیر عام 

السید محمد ابن السید حسن صلوات النجفي، وقسمھا فصلین، الفصل األول في القریض والمقاالت، : جمع وإعداد ونشر

في الشعر الشعبي وھو النظم باللھجة العراقیة، وكلّھا حول الغدیر وفي مدح صاحب یوم الغدیر أمیر المؤمنین  والفصل الثاني

 .علیھ السالم

أّما قسم القریض فقصائد للشیخ محمد بن عبدهللا الھجري، واُخرى للشیخ محمد حیدر، وثالثة للشیخ عبدالحمید الھجري، 

 .وأخیرھا للسید محمد جمال الھاشمي

 .۱۹٥۰=  ۱۳۷۰بع في مطبعة الزھراء في النجف األشرف سنة ط

۸۰ 

 خطبة الغدیر
 .كتاب یتضّمن خطبة النبي صلّى هللا علیھ وآلھ یوم غدیر ُخّم مع ترجمتھا بالفارسیة نظماً 

 .من نظم الشاعر المعروف صغیر األصفھاني محمد حسین بن أسد هللا، من الشعراء المعاصرین المشتھرین بجودة النظم

 

الصفحة 

۱۹۹   

 .طبع دیوانھ لعلّھ أكثر من عشر مّرات

صفحة بالحجم  ۸٥ھـ، في  ۱۳۷۱صفحة، وطبع في أصفھان سنة  ۸۸ھـ، في  ۱۳۷۰وطبع كتابھ ھذا في طھران سنة 

 .الصغیر



۸۱ 

 یوم الغدیر حّق األمیر

 .للشیخ محمد بن عبدهللا أبو عزیز الخطّي

 .ھـ ۱۳۷۱طبع في النجف األشرف سنة 

۸۲ 

 الغدیر في األدب الشعبي
 .لحسین ابن الشیخ حسن البھبھاني النجفي

 .صفحة ۱۰٤ھـ في  ۱۳۷۷طبعھ في النجف األشرف سنة 

۸۳ 

 رسالة في الغدیر
ھـ، وھي  ۱۲۹٥للعالّمة الجلیل الشیخ محمد باقر ابن الشیخ حسین علي الفقیھ إیماني األصفھاني، المولود بھا حدود سنة 

 .بالفارسیة

 ه من طھران إلى أصفھان وأقام بھا فولد المؤلف بھا واتّجھ إلى طلب ھاجر أبو

 

الصفحة 

۲۰۰   

العلم ودرس اللغة العربیة وآدابھا على أساتذتھا حتى مھر فیھا وتعاطى نظم القریض بالعربیّھ، وحضر في الدروس العالیة 

ھـ ـ وصاھره وقرأ على الشیخ  ۱۳٤۲المتوفّى سنة  في الفقھ واالُصول والرجال والحدیث على الحاج آقا منیر البروجردي ـ

عبدالحسین المحالتي مؤلف مغتنم الدرر، ثم انحاز إلى الوعظ والتدریس والتألیف فتخرج بھ الكثیر وأنتج الكثیر، بلغت كتبھ 

عّجل هللا فرجھ فلھ  نحو الثمانین ذكرناھا في استدراكنا على الذریعة وأكثرھا في أھل البیت علیھم السالم وخاصة في المھديّ 

 .ھـ ودفن في مقبرة تخت فوالد ۱۳۷۰فیھ عّدة كتب، ووافاه أجلھ لیلة الجمعة العشرین من ذي القعدة سنة 

 .وھو والد زمیلنا العالّمة الفاضل الشیخ مھدي الفقیھ إیماني مؤلف الكتب الممتعة حفظھ هللا ورعاه

۸٤ 

 ترجمة كتاب الغدیر

لشیخنا " الغدیر " یخ علي اإلسالمي مدیر مؤسسة البعثة في طھران ـ حفظھ هللا ـ بترجمة كتاب قد اھتّم صدیقنا الفاضل الش

العالّمة األمیني إلى الفارسیة، وبذل في ھذا السبیل مساع مشكورة، فوّزع الكتاب بأجزائھ األحد عشر على جماعة یتولّون 

ترجمین عّدة، وتّمت ترجمة كّل جزء من األصل العربي في ذلك، فدفع إلى كّل منھم جزءاً واحداً فترجم إلى الفارسیة لم

في طھران، ) كتابخانة بزرك إسالمي(جزءاً صدرت من المكتبة اإلسالمیة الكبرى  ۲۱جزءین، فطبعت ترجمتھ الفارسیة في 

ن علیھ السالم وصدر الجزء األول منھ ترجمة المغفور لھ السید محمد تقي الواحدي الكرمانشاھي في یوم مولد أمیر المؤمنی

 .ھـ، وصدرت بقیّة األجزاء تباعاً  ۱۳۸۱رجب سنة  ۱۳

 الصفحة  



۲۰۱  

۸٥ 

 حّساسترین فراز تاریخ یا داستان غدیر
 .لعّدة من كبار المعلّمین اإلیرانیّین من الُكتّاب المجیدین، وذلك بإشراف االُستاذ محمد رضا الحكیمي

 .فارسى مطبوع نحو عشر مرات

۸٦ 

 حماسھ غدیر
 .لالُستاذ محمد رضا الحكیمي بن الحاج عبدالوھاب، الیزدي األصل ثم الخراساني

ھاجر أبوه من مدینة یزد منذ شبابھ إلى خراسان واختار اإلقامة في مشھد الرضا وفي جواره علیھ السالم، فولد مؤلّفنا ھناك 

متخّصص وھو األدیب النیشابوري الشیخ محمد تقي، ھـ، واتّجھ إلى طلب العلم فدرس العلوم األدبیة عند اُستاذھا ال ۱۳٥٤عام 

المشتھر باألدیب الثاني، وقرأ سائر الدروس عند أساتذة الحوزة العلمیة في مشھد واختّص بالمغفور لھ العالّمة الشیخ مجتبى 

اً عن حیاة شیخھ القزویني والزمھ وتخّرج بھ، ولھ اإلجازة في الروایة من شیخنا صاحب الذریعة رحمھ هللا، وأفرد ھو كتاب

 .ھذا، كما أفرد كتاباً عن حیاة السید صاحب العبقات

 وھو من الُكتّاب القدیرین المشھورین بالقلم السیّال ثم غادر مشھد 

 

الصفحة 

۲۰۲   

الرضا علیھ السالم واقام في طھران، وكتابھ ھذا من أحسن ما كتب بالفارسیة حول الغدیر بقلم عصرّي أّخاذ، ولذلك 

 .تكّررت طبعاتھ، ونفق سوقھ، وكثر اإلقبال علیھ، وطبع بضع عشرة مّرة

 .وھو فارسي مطبوع أیضاً " بعثت، غدیر، عاشوراء، مھدي : " ولھ كتاب آخر سّماه

۸۷ 

 عید الغدیر في عھد الفاطمیّین

عبدالحسین بن أحمد األمیني التبریزي لزمیلنا العالّمة البّحاثة الشیخ محمد ھادي ابن المغفور لھ شیخنا الحّجة المحقّق الشیخ 

، نشأ في النجف األشرف نشأة علمیة ودرس على أساتذتھا، ثم اتّجھ إلى الكتابة والتألیف، وھو ۱۳٥۰النجفي، المولود بھا سنة 

وادر ن: معروف بمثابرتھ على العمل ونشاطھ المتواصل وسرعة اإلنتاج، ال یكّل وال یمّل، وِمّما طبع لھ في النجف األشرف

مخطوطات مكتبة آیة هللا الحكیم، معجم رجال الفكر في النجف األشرف، وقد أضاف إلیھ وأضاف حتى أصبح ثالثة أضعاف 

في مطبعة القضاء في النجف األشرف ) عید الغدیر(معجم المطبوعات النجفیة، وطبع لھ ھذا الكتاب : الطبعة األولى، وطبع لھ

 .لعزیز الدوري البغدادي اُستاذ التاریخمع تقدیم الدكتور عبدا. ۱۹٦۲=  ۱۳۸۲

كما وحقّق قسماً من التراث كنظم درر السمطین، وكفایة الطالب، والبیان، وفتح الملك الَعلِّي بصّحة حدیث أنا مدینة العلم 

 .وبابھا َعلِّي، وخصائص أمیر المؤمنین علیھ السالم للنسائي

 من شیعة أمیر المؤمنین علیھ  ثم ُسفِّر من العراق مع سائر علماء الدین وغیرھم



 

الصفحة 

۲۰۳   

م فاختار اإلقامة في طھران، وال زال یواصل نشاطھ في التألیف واإلنتاج والتحقیق  ۱۹۷۲= ھـ  ۱۳۹۲السالم عام 

 .واإلخراج، دام موفّقاً 

۸۸ 

 رسالة في الغدیر

ھـ، عالم ریاضي منّجم رصدي  ۱۳۱۸بھا سنة للسید جالل الدین ابن شیخ اإلسالم السید محمد علي الطھراني، المولود 

فلكي ماھر، عضو المعھد الدولي لتاریخ التنجیم، والمنّجم في رصد البالط البلجیكي، والمحقق في دار العلم في بروكسل، 

ولبث  والعضو المؤسس والثابت في لجنة التنجیم الفرنسي، وعضور اللجنة الدولیة لتاریخ العلوم في بلجیكا، رحل إلى اُروبا

وشغل مناصب عالیة من وزارة إلى سفارة إلى محافظة خراسان إلى  ۱۳٦٥بھا اثني عشر عاماً، ثم رجع إلى إیران عام 

عضویة مجلس الشیوخ ونحوھا، وكان یقضي بعض الوقت في بلجیكا وھاجر إلیھا بعد اندالع الثورة في إیران وأقام بھا إلى 

 .والتنجیم، كما حقّق ونشر بضعة كتب تراثیھ رحمھ هللا أن توفى ھناك ولھ عّدة مؤلفات في الفلك

ھـ، نسخة األصل بخطّ یده في مكتبة اإلمام الرضا علیھ السالم، في المجموعة رقم  ۱۳۳٥والرسالة الفارسیة ألّفھا سنة 

ھا في حیاتھ وتوفي ، حیث أھدى مكتبتھ القیمة ـ مخطوطھا ومطبوعھا ـ إلى مكتبة اإلمام الرضا علیھ السالم فنقلت إلی۱۲۳٤٦

 .ھـ في بلجیكا ونقل الى مشھد الرضا فدفن بھا ۱٤۰٥ذي الحجة  ۱۱

 

الصفحة 

۲۰٤   

۸۹ 

 غدیریّة
 .لحسام الدین خسروبرویز، المتصّوف الذھبي المعاصر

 ".آئینھ طریقت وحقیقت " صفحة، مع رسالة  ۱٥۸ھـ، في  ۱۳۸٤فارسي، طبع في تبریز سنة 

۹۰ 

 حجة هللا القدیر

 المنكر لحدیث الغدیر، الناكث عن موالنا األمیرعلى 

للمولوي محمد علي الباروي الباكستاني جمع فیھ مصادر حدیث الغدیر باللغة االُردویة وطبع في المطبع االثني عشري في 

 مطبوعات): (فھرست آثار چاپى شیعھ در شبھ قاره(كما في  ۱۹۰۷ھـ وطبع طبعة ثانیة في دھلي سنة  ۱۳۰۳الھور سنة 

 .۱/۱۱۹) الھند الشیعیة

۹۱ 

 من كنت مواله فھذا َعلِيٌّ مواله



 .للشیخ عبد المنعم الكاظمي، المعاصر

 ۱٤۱٤طبع منھ أجزاء في بغداد، ثم غادرھا إلى الكویت، ولھ مقتل سید األوصیاء وسید الشھداء مطبوع في بیروت سنة 

 .ھـ

 

الصفحة 

۲۰٥   

۹۲ 

 سیماى غدیر

 .، المقیم في طھران۱۳٤۸الخراساني السبزواري، المولود بھا سنة لفخر الدین الحجازي 

 .ھـ من منشورات مكتبة الھاشمي في یوسف آباد۱۳۸۸طبع في طھران سنة 

۹۳ 

 غدیر ُخمّ 

 .لمصطفى یزدي زاده

چاپى ھـ كما ذكره مشار في فھرستھ للمطبوعات الفارسیة ـ فھرست كتابھاى  ۱۳۸۸فارسي، طبع مّرتین، ثانیتھما في سنة 

 .۳٦۱۱: فارسى ـ

۹٤ 

 النھج السويّ 

 في معنى المولى والوليّ 

 .ھـ ۱۳٦۰لموالنا الشیخ محسن علي ابن موالنا حسین جان الباكستاني البلتستاني، المولود سنة 

 ھـ إلى النجف األشرف إلنھاء  ۱۳۸۷تعلّم المبادئ في بالده، ثم ھاجر عام 

 

 

 

الصفحة 

۲۰٦   

دروسھ وحضر في الفقھ واُصولھ على سیّدنا االُستاذ اإلمام الخوئي رحمھ هللا وحضر دروس المغفور لھ السید محمد باقر 

 }... إنّما ولیّكم هللا{ وتكلّم عن تفسیر آیة ) المولى(الصدر، وألّف ھذا الكتاب ھناك، تحّدث فیھ عن حدیث الغدیر وعن لفظة 

ھـ، وھو الیوم أحد رجال الدین في  ۱۳۹٤ھـ ثم رجع إلى بالده سنة  ۱۹٦۸= ھـ  ۱۳۸۹وطبعھ في النجف األشرف سنة 

 .إسالم آباد عاصمة الباكستان حفظھ هللا ورعاه



۹٥ 

 غدیر سي كربال تك

 )من الغدیر إلى كربالء(
 ۱۹٦۹= ھـ  ۱۳۸۹م ـ  ۱۹۱۱= ھـ  ۱۳۲۹(ي لمحسن الملّة السید محسن نّواب ابن السید أحمد الرضوي الھندي اللكھنو

 ).م

ولد ونشأ في لكھنو وتعلّم المبادئ، ثم قرأ على جملة من أعالم الھند كالسید ناصر حسین وموالنا ابن حسن نونھروي 

 .وموالنا صغیر حسین وموالنا عالم حسین وغیرھم

ة من أساتذتھا منھم اُستاذنا الشیخ عبدالحسین ثم رحل في طلب العلم وإنھاء دروسھ إلى النجف األشرف وتتلمذ على جماع

الرشتي والسید محمد جواد التبریزي، ثم حضر في الدروس العالیة في الفقھ واُصولھ على المحقّق النائیني والشیخ ضیاء الدین 

إلى اللغة العربیة " عبقات األنوار " العراقي وزعیم الطائفة السید ابي الحسن األصفھاني وتخّرج بھم، وبدأ ھناك یترجم كتاب 

 .في خمسة أجزاء" أنا مدینة العلم وَعلِيٌّ بابھا " وترجم منھ مجلّد حدیث " الثمرات في تعریب العبقات " وسّماه 

 ، وكان من أعالمھا البارزین وأصدر ھناك مجلّة ۱۳٦٤ثم عاد إلى بالده سنة 

 

الصفحة 

۲۰۷   

باللغة العربیة، وكتابھ في الغدیر باللغة " الفرق بین المعجزة والسحر  "و" محسن إنسانیت : " ولھ" الِعلم " سّماھا 

 .االُردویة

 .جمادى اآلخرة رحمة هللا علیھ ۱۲ربیع اآلخر ووفاتھ في  ۱٤وكانت والدتھ في 

 .٤٥۰: لھ ترجمة في مطلع أنوار

۹٦ 

 كتاب الغدیر
بیروت المتوفى مساء السبت خامس جمادى اآلخرة سنة للشیخ محمد حسن القبیسي العاملي، العالم الورع الزاھد، المقیم ب

 .ھـ وحمل الى النجف األشرف فدفن ھناك۱٤۱٤

ھـ، قرأ المبادئ ومقّدمات العلوم في بالده، ثم رحل في طلب العلم  ۱۳۳۳سألتھ عن مولده، فببالي أنّھ ذكر أّن مولده عام 

على كبار أعالمھا كاإلمام السید محسن الحكیم رحمھ هللا،  إلى النجف األشرف فحضر في الدروس العالیة في الفقھ واُصولھ

 .وسیّدنا االُستاذ اإلمام الخوئي رحمھ هللا، ثم قفل راجعاً إلى بالده وأقام في بیروت منعزال عن عامة الناس، مكبّاً على التألیف

في ثالثة أجزاء، " نھج البالغة نظرة في شرح " جزء و ٥۰" الحلقات الذھبیة " جزًء و ٥۰" ماذا في التاریخ " صدر لھ 

 .وغیر ذلك كثیر، وكلّھ مطبوع، وبعضھ مطبوع أكثر من مّرة

صفحة، طبع في بیروت عّدة مرات  ۹٦ویقع في " الحلقات الذھبیة " وكتابھ ھذا في الغدیر ھو الحلقة السادسة من سلسلة 

 .إیران ، وطبع بالتصویر على ھذه الطبعة في۱۹۸۲=  ۱٤۰۲ثالثتھا كانت في سنة 

 

الصفحة 

۲۰۸   



۹۷ 

 الخطبة المباركة النبویة الغدیریة

للعالّمة الجلیل السید میرزا حسن ابن السید محمد ابن السید إبراھیم الحسیني اللواساني الطھراني، المولود في الثالث من 

ونقل إلى مشھد الرضا  ھـ ۱٤۰۰جمادى اآلخرة سنة  ۲٦ھـ، والمتوفّى في طھران یوم االثنین  ۱۳۰۸شھر رمضان سنة 

 .علیھ السالم فدفن في جواره في دار الزھد

 .ھـ ۱۳۷۱والكتاب طبع في طھران سنة 

۹۸ 

 عید غدیر
 ۱۳٤۰ذي الحّجة سنة  ۱٤لصدر األفاضل السید علي ابن السید محمد رضا الجعفري الھندي الشمس پوري، المولود بھا 

 .ھـ ۱۳۸٥جمادى االُولى سنة  ۹ھـ، والمتوفّى في 

كان أبوه مّدرس سلطان المدارس في لكھنو واُستاذ األساتذة بھا، وكّل من بلغ رتبة صدر األفاضل من علماء الھند فھم 

 .ھـ رحمھ هللا ۱۳٤۰ھـ وتوفّي سنة  ۱۲۹٦تالمذتھ مباشرة أو من تالمذة تالمذتھ، ولد سنة 

الحدیث والفقھ والفلسفة حتى نال درجة صدر تعلّم مؤلفنا المبادئ ثم دخل مدرسة سلطان المدارس قرأ بھا التفسیر و

 .األفاضل وھي أعلى درجاتھا

 

الصفحة 

۲۰۹   

وكان یجید عّدة لغات ویخطب بكّل منھا كالفارسیة والعربیة واالُردیة والبنگالیة واإلنجلیزیة، ولھ بضع وعشرون مؤلفاً 

 .عشرون منھا باللغة البنگالیة وكلّھا مطبوعة

تذكره علماى امامیھ " لھ ترجمة في . ھـ ۱۳۸٥كراچي في الیوم التاسع من جمادى االُولى سنة وتوفي رحمھ هللا في 

 .، ومنھ لّخصنا وعّربنا ھذه الترجمة"پاكستان 

۹۹ 

 غدیریّة

 .لمحمد علي پروانھ

 .ھـ ۱۳۹۰فارسیة طبعت في أصفھان سنة 

۱۰۰ 

 خطبھ غدیر

 پیام بزرك از بزرك پیامبران

المغفور لھ عماد الدین حسین عماد زاده ابن عماد الواعظین الشیخ أحمد األصفھاني الَكرَوني،  لالُستاذ الفاضل صدیقنا

ـ ابن آخوند مالّ  ۱۳۸٤ھـ وأبوه الشیخ أحمد عماد الواعظین ـ المتوفّى سنة  ۱٤۱۰والمتوفى سنة . ھـ ۱۳۲٥المولود سنة 

علي ابن آخوند مالّ رمضان علي، ینتھي نسبھ من قبل اآلباء إلى ھـ ـ ابن آخوند مالّ  ۱۳۲۳حسین الُكْربَكندي ـ المتوفّى سنة 

 .العماد الكاتب األصفھاني، ومن قبل اُّمھ ینتھي إلى الشیخ بھاء الدین العاملي



 

الصفحة 

۲۱۰   

فاتّجھ إلى نشأ في أصفھان، وكان أبوه رحمھ هللا خطیباً واعظاً ورعاً وتربّى ابنھ ھذا في أسرة علمیة ونشأ في بیئة علمیة، 

طلب العلم وقرأ اآلداب العربیة والعلوم اإلسالمیة في أصفھان على أساتذتھا البارعین وأعالمھا البارزین، ثم ھاجر إلى 

ھـ وأقام بھا واتّجھ الى الكتابة والتألیف، وكان لھ قلم سیّال سریع الكتابة، فألّف ما یربو على المائة كتاب،  ۱۳٥٦طھران سنة 

مّرات متعّددة ذكرناھا في مستدرك الذریعة، ولھ كتاب كبیر في تراجم العلماء لم یطبع بعد، وكتابھ ھذا عن  وأكثرھا مطبوعة

 .ھـ ۱۳۹٥الغدیر وخطبة النبي صلّى هللا علیھ وآلھ یوم غدیر ُخّم وترجمتھا إلى الفارسیة طبع في طھران سنة 

 .ھـ ۱٤۱۰وتوفّي رحمھ هللا في طھران لیلة السادس من شھر رمضان سنة 

۱۰۱ 

 زاد المسیر إلى حّق الغدیر
 .للسید حسن األطھري

 .ھـ في مجلّدین ۱۳۸۷طبع في مشھد سنة 

۱۰۲ 

 غدیر كي بركتین
 .باالُردیة، مطبوع) بركات الغدیر(

 

الصفحة 

۲۱۱   

۱۰۳ 

 چھره غدیر
 .لمھدي آذین فر

 .ھـ ۱۳۸٦طبع في مشھد سنة 

۱۰٤ 

 چھل حدیث پیرامون غدیر
 .الموسويللسید مھدي 

 .جمع فیھ أربعین حدیثاً حول الغدیر

۱۰٥ 

 صحنھ اى از غدیر ُخمّ 
 .لحسن الرحیمي

 .ھـ ۱۳۹۰طبع في طھران سنة 



۱۰٦ 

 داستان غدیر

 .لغالم رضا دبیران

 

الصفحة 

۲۱۲   

۱۰۷ 

 غدیر ُخّم اور خطبھ غدیر

 .ھـ ۱۳٤۷= م  ۱۹۲۸للسید ابن حسن ابن السید مھدي حسین النجفي اللكھنوي، المولود بھا سنة 

قرأ األولیات في بالده ثم رحل في طلب العلم إلى النجف األشرف وأدرك عھد المرجع الكبیر السید أبو الحسن األصفھاني ـ 

ھـ ـ وحاول  ۱۳۷۳ھـ ـ ودرس على أعالم ذلك العصر كالشیخ محمد حسین كاشف الغطاء ـ المتوفّى سنة  ۱۳٦٥المتوفى سنة 

اللغة العربیة وآدابھا وعاد إلى الھند ومھر في أدب اللسانین االُردي واإلنجلیزي وأقام في حیدرآباد الدكن خالل الفترة أن یتقن 

، وبعد سنین خمس "رضاكار " إلى الباكستان واقام في الھور وأصدر مجلة  ۱۹٥۳ودخل بھا في سلك التعلیم، ثم ھاجر عام 

مدیراً لمركز إسالمي خراسان في كراچي، ولھ نحو العشرین كتاباً  غادرھا إلى كراچي وتوظف بھا فترة ثم استعفى وأصبح

ما بین تألیف وترجمة ویتعاطى خطابة المنبر الحسیني، وفي سبیل الدعوة إلى اإلسالم لھ سفرات متكّررة إلى بریطانیا 

لیوم من أساتذة جامعة م حاز وسام االمتیاز من قبل الحكومة الپاكستانیة، وھو ا ۱۹۸۰والصین وأمریكا وكندا وفي عام 

 .كراچي

وكتابھ ھذا في الغدیر یحتوي على خطبة رسول هللا صلّى هللا علیھ وآلھ المطّولة في یوم غدیر ُخّم وترجمتھا إلى اللغة 

 .صفحة ۱۳٦ھـ في  ۱۳۹۸االُردیة، وھو مطبوع في كراچي سنة 

 

الصفحة 

۲۱۳   

۱۰۸ 

 غدیر خم از نظر قرآن شریف
 .الكریم النَیّرلالُستاذ عبد 

 .ھـ ۱۳۹۳فارسي، مطبوع في مطبعة الحكمة في قم سنة 

۱۰۹ 

 غدیر ُخمّ 
 .لحبیب هللا رھبر األصفھاني

 .صفحة ۸٥ھـ، في  ۱۳۹۲فارسي، طبع في قم سنة 



۱۱۰ 

 قھرمان غدیر

 .لخیرهللا اإلسماعیلي األصفھاني

 .۳۹٦۸: للمطبوعات الفارسیةصفحة، ذكره مشار في فھرسھ  ۳۲۸، في ۱۳۹۲فارسي، طبع في قم سنة 

۱۱۱ 

 حماسھ غدیر
 .لمحمد حسین الملكوتي

 .ھـ ۱۳۹٤فارسي، طبع في كرمانشاه من منشورات حسینیة الجلیلي في سنة 

 

الصفحة 

۲۱٤   

۱۱۲ 

 إسناد حدیث غدیر

 .لعلي أكبر وغالم حیدر الباكستانیین

۱۱۳ 

 ترجمة كتاب الغدیر

السید محمد ابن السید مھدي الموسوي الصفوي الكشمیري، المعاصر، المقیم في بدگام للسید محمد باقر ابن السید أحمد ابن 

 .من كشمیر، وعالمھا

ولد في كشمیر في اُسرة علمیة لھم الزعامة الروحیة بھا، ونشأ ھناك وتعلّم المبادئ بھا، ثم رحل إلى النجف األشرف في 

 .م في بدگام عالماً مرشداً موّجھاً حفظھ هللاطلب العلم، ودرس عند أساتذتھا، ثم عاد إلى بالده وأقا

وكتابھ ھذا ترجمة لكتاب الغدیر تألیف شیخنا العالّمة األمیني رحمھ هللا، ترجمھ إلى اللغة االُردیة، وطبع الجزء األول منھ 

 .صفحة، من مطبوعات جوادیھ عربي كالج في مدینة بنارس بالھند ۲٦۲م في  ۱۹۷۹= ھـ  ۱۳۹۹في سنة 

وینتھي إلى مناشدة أمیر المؤمنین علیھ السالم " الغدیر " ھذا الجزء ترجمة النصف األول من الجزء األول من ویحتوي 

 .بحدیث الغدیر في الرحبة بالكوفة

 .وصدر الجزء الثاني منھ أیضاً وبھ كملت ترجمة الجزء األول من الغدیر، وفّقھ هللا إلتمامھ

 

الصفحة 

۲۱٥   

۱۱٤ 

 عید غدیر
 .ھـ ۱۳٥۰محمد جواد ابن الشیخ محمد تقي المعرفة األصفھاني الكربالئي، المولود بھا سنة للشیخ 



نشأ بھا وتعلّم المبادئ والمقّدمات وقرأ دروس السطوح عند أساتذتھا، ثم رحل إلى النجف األشرف وحضر في الدروس 

م الخوئي رحمھ هللا، ثم ذھب إلى بغداد وأقام في العالیة على أعالمھا، وحضر في الفقھ واُصولھ بحوَث سیّدنا االستاذ اإلما

من أحیاء بغداد عالماً موّجھاً مرشداً إلى أن اُخرج من العراق في التسفیر العام للشیعة في العراق ) مدینة الحّریة(مدینة الھادي 

رض ألَّم بھ أقعده عن القیام ھـ من قبل الحكم العفلقي، فاختار طھران لإلقامة ومكث بھا سنین، ثم ھاجر إلى قم لم ۱۳۹۲سنة 

 .ھـ ۱٤۱٤بالوظائف الشرعیة واالجتماعیة، فاتّخذ قم مقّراً لھ، وتوفّى رحمھ هللا في رجب سنة 

 .صفحة ۱۱۰ھـ، ویقع في  ۱۳۹۹وكتابھ ھذا فارسي مطبوع في قم من منشورات دار المعرفة والھدى في سنة 

۱۱٥ 

 نسیم غدیر

 .للشیخ حسین إثنى عشري الطھراني

 .جمع فیھ عّدة أحادیث مّما ورد في واقعة الغدیر مع ترجمتھا إلى الفارسیة، طبع بطھران

 

الصفحة 

۲۱٦   

۱۱٦ 

 ضیاء الغدیر
 .لضیاء الواعظین موالنا وصي محمد الھندي الفیض آبادي رحمھ هللا

 .ألّفھ باللغة االُردیة، وطبع بالھند والباكستان غیر مّرة في دھلي وكراچي والھور

۱۱۷ 

 غدیر ُخم بزرگترین رویداد تاریخى
 .الغدیر أكبر حادثة تاریخیة، لجواد نعیمي: أي

 .فارسي، مطبوع

۱۱۸ 

 الغدیر والسقیفة

 .لخلیفة إبراھیم محمد

 .صدر عن دار األمالي في بیروت

۱۱۹ 

 الیوم

 .۹سورة المائدة، اآلیة  }دیناً الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم اإلسالم { : في تفسیر قولھ تعالى

 الصفحة  



۲۱۷  

 .فارسي في بیان نزولھا في یوم الغدیر

حاج " ھـ، نزیل كربالء، المدعّو بـ  ۱۳۰٤للشیخ محمد بن الشیخ إبراھیم اإلصفھاني الحائري النجفي، المولود بھا سنة 

الحاج میرزا حبیب هللا الرشتي في النجف األشرف، ذكره ھـ، وكان أبوه من تالمذة  ۱۳٦٤ألّفھ فیھا وفرغ منھ سنة " رئیس 

في إثبات عصمة األئّمة علیھم السالم ونزول آیة التطھیر في " الكلمة الطیّبة " ، ولھ ۲٥/۳۰۲شیخنا رحمھ هللا في الذریعة 

 .۱۸/۱۲٥العترة الطاھرة، ذكره شیخنا رحمھ هللا في الذریعة 

۱۲۰ 

 ذكرى عید الغدیر

قصائد جمعھا الشیخ موسى ابن الخطیب الشھیر واألدیب الشاعر الشیخ محمد علي الیعقوبي النجفي، مجموعة مقاالت و

 .ھـ ۱۳٤٥المولود بھا سنة 

 .صفحة ۱۰٤م في  ۱۹٥۱= ھـ  ۱۳۷۱طبعت في المطبعة العلمیة في النجف األشرف سنة 

۱۲۱ 

 ظھور والیت در غدیر

 .للسید محمد تقي مقّدم

 .ھـ ۱۳۸٤علیھ السالم سنة  فارسي، طبع في مشھد الرضا

 

الصفحة 

۲۱۸   

۱۲۲ 

 ملحمة عید الغدیر

 .لمحمد جابر العاملي

 .م ۱۹٤٥طبع في بیروت سنة 

۱۲۳ 

 الُدّرة الغرویّة والتحفة العلویّة

للعالّمة الفاضل، األدیب الماھر، میرزا محمد علي ابن الفقیھ األدیب میرزا أبو القاسم بن محمد تقي بن محمد قاسم 

 ).ھـ ۱۳۸۰ـ  ۱۳۱۲(االُردوبادي النجفي 

كان عالماً فقیھاً تقیّاً، ورعاً، خشناً في ذات هللا، أحد : " بقولھ ۲/٤۱۰أطرى والده سیّد األعیان في ترجمتھ من أعیان الشیعة 

 ".ھـ  ۱۳۳۳وتوفي رحمھ هللا سنة ... مراجع التقلید في آذربایجان وقفقاسیا

فھو أشھر من أبیھ كان عالّمة أدیباً شاعراً ناثراً بلیغاً لغویّاً متكلّماً فقیھاً، مشاركاً في جملة من وأّما ابنھ میرزا محمد علي 

 .العلوم مع إخالص ہلل في العلم والعمل ووالء شدید، فقد كان ملء إھابھ والء لعترة نبیّھ، شدیداً كأبیھ في ذات هللا



ألصفھاني والشیخ محمد حسین الغروي اإلصفھاني والسید میرزا حضر في الدروس العالیة على والده وشیخ الشریعة ا

علي آقا الشیرازي رحمھم هللا، والزم األخیرین واختّص بھما، كما الزم بعدھما الفقیھ الورع سیّدنا االُستاذ السید عبدالھادي 

خة اإلجازة والروایة، فقد روى الشیرازي واختّص بھ رحمھ هللا، وأصبح لھ المكانة المرموقة في األوساط العلمیة ومن مشی

 باإلجازة عن كثیر، 

 

الصفحة 

۲۱۹   

 .وأدرك مشایخ كبار في بالد شتّى، كما أجاز لكثیر واستجازه الكثیر

والمترجم لھ شخصیة علمیة أدبیة فّذة، طلعت في عالمھا طلوع النجم : " وقال" شعراء الغرّي " ترجم لھ الخاقاني في 

جاھد في حیاتھ جھاداً طویال، وخدم الشریعة ... رك ادبیة ومغامرات دینیة، واشتغل في تعزیز العقیدةالمتوقّد، فقد دخل معا

 ... ".اإلسالمیة بما اُوتي من حول وقّوة، فقد عاون المخلصین

طبع  ونشر لھ مقاالت كثیرة في مجالّت ذلك العصر، وخضع لھ اُدباء عصره، وأذعنوا بتفّوقھ وتقّدمھ، ولھ مؤلّفات كثیرة

قسم منھا، كما ولھ شعر كثیر، وتصدى من بعده سبطھ السید مھدي الشیرازي الخطیب النجفي بجمع مؤلفاتھ ورسائلھ وفوائده 

وقصائده ونظمھ وكّل ما ظفر بھ من آثاره وأعّدھا للنشر، وصادف ھذا الكابوَس الرھیَب في العراق، فّرج هللا فیھا عن العباد 

 .أزاحھ هللا عن ھذا الوطن اإلسالمي الحبیب وأراح المسلمین منھ والبالد بھالك ھذا الطاغیة

في بیان طرق حدیث : الدّرة الغرویّة والتحفة العلویة: " قائال ۸/۱۰٤وأّما كتابھ ھذا فقد ذكره شیخنا رحمھ هللا في الذریعة 

 ... ".ر فیھا الغدیرالغدیر المنتھیة إلى ثالثمائة طریق، ثم التكلّم في داللتھ، ثم بعض األشعار المذكو

 :ومن شعره في مدح أمیر المؤمنین علیھ السالم وذكر یوم الغدیر قولھ رحمھ هللا

 

 كّل عن اآلخر حتماً أعربا فآُل طھ وكتاب أحمد

 بأن من ناواھما فقد كبا إلیھما دعا النبي معلناً 

 معقودة علیھ للحشر حبا خّص الوصي المصطفى بإمرة

 سى رتبة بین الورى ومنصبا لمووكان منھ مثل ھارون 

 نفس النبي مفخراً وحسبا وإّن في حدیث نجران غدا

 فضیلة السبق وحاز القصبا ومن حدیث الثقلین كم حوى

 

 

الصفحة 

۲۲۰   

 

 وأحفِھ السؤال واتُل الكتبا ویوم ُخّم فاّدِكر حدیثھ

 كوار یلقي في ذراھا الخطبا فإذ رقى المختاُر فیھا منبر األ



 لم یحوھا إالّ اإلمام المجتبى مبیّناً خالفة من بعده

 حیدر مواله، أطاع أو أبى أال من كنت مواله فذا: یدعو

 أْولى بكم، یجلو سناه الغیھبا والمرتضى مثلي وإنّي منكم

 دّب فیھا وغٌر قد أُلھبا عنوا لھ إذ ذاك لكن القلوب

 والربىقد شھدت بھا الحزوم  وكان ردء المصطفى بنجدة

 منھ ألمر الدین مشحوذ الُضبا فما استحّر البأس إالّ ولھ

 فضیلة لھ سرت مع الَصبا وتلك أُحد بعد بدر حوتا

 بسیفھ عمرو یقفّى مرحبا ووقعة األحزاب مثل خیبر

 عزماً وعن أرھفھم فیھا شبا مواقف تنبیك عن أمضاھم

 

: " أنّھ قال في ترجمتھ لھ" الطلیعة " عن العالّمة السماوي في وحكى  ۹/٤۳۸وترجم لھ سیّد األعیان في أعیان الشیعة 

فاضل اشتمل على فضل َجّم وعلم غزیر، وشارك في فنون مختلفة إلى تقى طارف وتلید، حسب موروث وجدید، المصنّف 

 ... ".الشاعر

طبعھ في قم، كما طبعت ترجمتھ  طبع في النجف األشرف واُعید" َعلِيٌّ ولید الكعبة " وِمّما طبع لھ من مؤلّفاتھ كتابھ 

 .الفارسیة أیضاً 

 :وفیھ ِمّما نظمھ في مدح أمیر المؤمنین علیھ السالم

 

 زھت بسناه عراص النجفْ  لقد شّرف البیت في مولد

 وأصل العقول ومعنى الشرفْ  بنفس الرسول وزوج البتول

 وصارم دعوتھ والخلفْ  وباب مدینة علم النبيّ 

 فعن مجده كّل رجس قذفْ  وجاء مطھّر بیت اإللـھ

 

 

الصفحة 

۲۲۱   

 

 وأزھق َمن عن ھداه صدفْ  أزاح عن البیت أوثانھم

 قواعده فلھ ما رصفْ  وكان الخلیل لھ رافعاً 

 على شبلھ منھ تلك السجفْ  فلیس من البدع أن اُسدلت

 

 :ومن نظمھ في مدح أمیر المؤمنین علیھ السالم



 

 بعبئھ النبأ العظیمُ  ینوء لقد وضح الھدى في یوم ُخمّْ 

 كما عن رشده ضلّت تمیمُ  فغّضت طْرفَھا عنھ نمیرٌ 

 

 :ومن نظمھ في أمیر المؤمنین علیھ السالم

 

 عدلت إلیك عن ُسلمى ودعدِ  بمجدك من زعیم ُعال ومجدِ 

 وفخر الحّي من ُعْلیا معدِّ  فیا عین الذؤابة من نزار

 وحدِّ  كفاه الفخر من رسم إمام في المعارف من قُصيّ 

 وإن حسر الوغى عن ساق ِجدِّ  وذو كفٍّ كفت إْن َعّم جدبٌ 

 وتحیا الوفد في الُجلّى برفدِ  فیوم الحرب تصطلم األعادي

 ویھوى تارة رجماً بردِّ  كنجم یُھتدى بھداه طوراً 

 ثیاب مكارم وبُرود َحْمدِ  كساه الفخر ھاشم من صباه

 وأعّز ولدِ بأكرم والد  بھ اُّم القرى ترتاح بشراً 

 

 :مصادر ترجمتھ

، شعراء الغرّي ۹/٤۳۸، الطلیعة في شعراء الشیعة للشیخ محمد السماوي النجفي، أعیان الشیعة ۲/۲۰الكنى واأللقاب 

، معجم رجال الفكر واألدب في النجف خالل ألف عام للشیخ محمد ھادي ۱٥۲ـ  ۱۰/۱٥۰، أدب الطّف ۱۰٤ـ  ۱۰/۹٥

 .۳۰۸ـ  ۳۰۷: األمیني، مصفّى المقال

 

 

 

 

الصفحة 

۲۲۲   

۱۲٤ 

 پیرامون روز تاریخى غدیر
جمادى االُولى سنة  ۱۹للعالّمة الفاضل الشیخ لطف هللا ابن العالّمة الشیخ محمد جواد الصافي الگلپایگاني، المولود بھا 

 .ھـ ۱۳۳۷

ھـ فرحل إلى قم وحضر  ۱۳٦۰تعلّم اللغة العربیة وآدابھا والبالغة والمنطق في بلده، ثم قرأ السطوح على أبیھ إلى عام 

الدروس العالیة في الفقھ واُصولھ على كبار أعالمھا كالسید محمد تقي الخونساري والسید محمد الحّجة الكوه كمري والسید 



محمد رضا الگلپایگاني دام ظلّھ وصاھره وحضر على السید حاج آقا حسین  صدر الدین الصدر رحمھم هللا، والسید

البروجردي دروسھ كلّھا والزمھ طیلة سبعة عشر عاماً وأفاد منھ الكثیر في الفقھ واالُصول والحدیث والرجال ولھ اإلجازة في 

مؤلفات كثیرة نافعة مطبوعة بالفارسیة  الروایة من شیخنا صاحب الذریعة ومن الشیخ محمد صالح السمناني رحمھما هللا، ولھ

 .والعربیة ذكرناھا في استدراكنا على الذریعة، وھو الیوم من الفضالء المرموقین في قم

 .وكتابھ ھذا حول الغدیر، فارسي مطبوع

۱۲٥ 

 حدیث غدیر
بھا ودخل المدرسة  ھـ نشأ ۱۳٤٤لتاج األفاضل علي حسنین شیفتھ الھندي الجونفوري، المعاصر، المولود بھا حدود سنة 

 م ھاجر إلى الباكستان ودخل جامعة پنجاب  ۱۹٥۱م درجة تاج األفاضل، وفي عام  ۱۹٤٤الناصریة ونال بھا في عام 

 

الصفحة 

۲۲۳   

وتخّرج بھا فوق اللیسانس في اللغة العربیة وكذا في اللغة االُردیة وكذا فوق اللیسانس في العلوم اإلسالمیة، وتوفى سنة 

 .م ۱۹۹۱

لشیخنا " الغدیر " ولھ بضع عشرة مؤلفاً، منھا كتابھ ھذا حول الغدیر باللغة االُردیة، مقتبساً من الجزء األول من كتاب 

 .م ۱۹۷٦صفحة، سنة  ۲٥٦العالّمة األمیني قّدس هللا نفسھ، كما صّرح بھ في آخره، وھو مطبوع في الباكستان في 

 .، ومنھ عّربنا ولّخصنا ھذه الترجمة"ان تذكره علماء إمامیھ پاكست" لھ ترجمة في 

۱۲٦ 

 قضیّة الغدیر

 .ھـ ۱۳٥٦للسید عبدالمجید الحسیني الشیرازي الحائري المتوفى سنة 

 .۹/۲۹۹لمال محمد صالح المازندراني الخلخالي، فھرس المجلس  }الیوم أكملت لكم دینكم { تفسیر آیة 

۱۲۷ 

 صھباى غدیر

وترجمة خطبة النبي صلّى هللا علیھ وآلھ في غدیر خم إلى االردویة وعدة قصائد غدیریات یحتوي على مقدمة باالردویة 

 .ھـ ۱۳٤٤لشعراء الھند باألردویة، طبع من مطبع إثنا عشري في دھلي سنة 

 

الصفحة 

۲۲٤   

۱۲۸ 

 یوم الغدیر

م الموسوي النجفي   .ھـ ۱۳۹۱محرم  ۱۷ ـ ۱۳۱۲أو حجة الوداع للسیدة عبدالرزاق ابن السید عباس المقرِّ



حضر الدروس العالیة في األصول . صاحب كتاب مقتل الحسین علیھ السالم وغیره من الكتب الممتعة المطبوعة المشھورة

على الشیخ ضیاء الدین العراقي وفي الفقھ على الفقیھ األجل السید محسن الحكیم وفي كلیھما على سیدنا االُستاذ مربي 

 .سید ابو القاسم الخوئي، قدس هللا أسرارھم، ثم اتجھ إلى التألیف واإلنتاج فأنتج الكثیر الطیّب رحمھ هللالفضالء استاذ الفقھاء ال

 

*  *  * 

 

 

الصفحة 

۲۲٥   

 

 القَْرُن الَخاِمُس َعَشرَ 
 

 

 

الصفحة 

۲۲٦   

 

الصفحة 

۲۲۷   

۱۲۹ 

 غدیر یا پیوند ناگسستنى رسالت وإمامت

للشیخ حسن سعید ابن الشیخ حاج میرزا عبدهللا ابن آقا بزرك ابن أبو الحسن ابن الشیخ الفقیھ حاج میرزا مسیح 

ھـ ھاجر مع أبیھ في صغره إلى قم ونشأ بھا، وطلب  ۱۳۳۷رجب سنة  ۲۷االسترآبادي األصل، الطھراني، المولود بھا في 

إلنھاء دروسھ  ۱۳۷۰ة وتخّرج منھا، ثم رحل إلى النجف األشرف عام العلم وقرأ المبادئ، ثم رجع إلى طھران ودخل الجامع

العالیة فحضر في الفقھ واالصول على سیدنا االستاذ اإلمام الخوئي رحمھ هللا، وعلى الفقیھ المدقّق الشیخ حسین الحلّي والزمھ 

تقریرات دروس أساتذتھ كلّھا، طبع منھا وتخّرج بھ، وحضر في الفقھ أیضاً على المرجع الكبیر السید الحكیم رحمھ هللا وكتب 

ومكث مكبّاً على الدروس وطلب " دلیل العروة الوثقى " باسم " العروة الوثقى " مجلّدان من دروس شیخھ الحلّي في شرح 

أّسس حیث قفل فیھا راجعاً إلى ایران، وأقام في طھران یقیم الجماعة في مسجدھا الجامع خلفاً عن أبیھ و ۱۳۸٥العلم حتى عام 

لھا مكتبة عامة، ومدرسة لطالّب العلوم، ومركزاً لإلعالم الدیني وإیجاد الِصالت والعالقات مع الشباب المسلم في أنحاء العالم 

ورفع حاجاتھم وحّل مشكالتھم واإلجابة على أسئلتھم وتزویدھم بالمطبوعات والكتب والرسائل، وھو على مرض الزمھ طول 

 ة عالیة ال یثنیھ عن أداء الخدمة إلى االسالم شيء، حفظھ المّدة یواصل نشاطاتھ بھمّ 



 

الصفحة 

۲۲۸   

 .هللا ووفّقھ، وقد ألّف خالل الفترة كتباً طبع أكثرھا غیر مّرة، منھا كتابھ ھذا عن الغدیر باللغة الفارسیة، وقد طبع عّدة مّرات

 .۱٤۱٦شعبان سنة  ۱۹وتوفّي رحمھ هللا یوم الخمیس 

۱۳۰ 

 غدیردر صحنھ 

 .للدكتور ركني، وھو االُستاذ مھدي بن محمد علي بن الحاّج محمد كاظم ركن التّجار الیزدي ثم الخراساني

وكان جّده قد ھاجر من یزد وأقام في مشھد الرضا علیھ السالم، وكان من التّجار الوجھاء المعتمدین، وولد حفیده الدكتور 

ل الجامعة وحصل على الدكتوراة في اللغة الفارسیة وآدابھا، وھو اآلن ھـ ودرس في مدارسھا، ثم دخ ۱۳٤۹في مشھد سنة 

من أساتذة كلّیة اآلداب في جامعة الفردوسي في مشھد، والمعاون الثقافي في إدارة سدانة الروضة الرضویة المطھّرة في 

 .مشھد

 .ھـ ۱٤۰۱وصدر كتابھ ھذا في مشھد عام 

۱۳۱ 

 كتاب الغدیر
صفر  ۲۷مد علي ابن السید مرتضى ابن السید علي األبطحي الموسوي االصفھاني، المولود بھا للعالّمة الجلیل السید مح

 .ھـ ۱۳٤۹سنة 

 تعلّم المبادئ في بلده وقرأ على أبیھ وأخذ العلوم األدبیة والبالغة من السید 

 

الصفحة 

۲۲۹   

زاده والحاج آقا رحیم أرباب والشیخ محمود آقاجان المتخّصص في األدب العربي، وقرأ الكتب الدراسیة عند السید طبیب 

 .المفید والشیخ ھبة هللا الھرندي، وقرأ الفلسفة على الشیخ محمد رضا الكلباسي

ھـ إلى قم فحضر في الفقھ واُصولھ على زعیم الطائفة السید حاج آقا حسین الطباطبائي البروجردي  ۱۳٦٤ثم رحل عام 

ة الكوھكمري، وقرأ الفلسفة على الشیخ مھدي المازندراني والسید محمد حسین والسید محمد الداماد والسید محمد الحجّ 

 .الطباطبائي التبریزي، كما قرأ علیھ التفسیر وعلم الفلك

ھـ فحضر فیھا على سیّدنا االُستاذ  ۱۳۷٤وبعد عشر سنین قضاھا في قم رحل إلى النجف األشرف إلنھاء دروسھ العالیة 

زمھ في الفقھ واالُصول، وحضر في الفقھ على الفقیھین السید عبدالھادي الشیرازي والسید محسن اإلمام الخوئي رحمھ هللا وال

الحكیم رحمھما هللا، ومكث عشرین عاماً في النجف األشرف یدرس ویدّرس ویؤلّف في شتّى ألوان المعرفة، فلھ نحو السبعین 

ل وعلوم الحدیث، ومنھا كتابھ ھذا في دراسة حدیث الغدیر، تناول مؤلّفاً في التفسیر والكالم والحدیث والفقھ واالُصول والرجا

 .متنھ بالدراسة من شتّى النواحي دون اإلسناد

وبقي المؤلّف في النجف األشرف رغم اإلخراج القھري للشیعة من العراق ـ علماء وسوقة ـ ورغم الضغوط والكبت 

حتى اضطّر إلى مغادرتھا لمرض استمّر بھ وأقعده فقفل . قي العمیلوالممارسات القمعیة للشیعة والتشیّع من قبل الحكم العفل



ھـ، وھبط إصفھان ومنھا إلى قم یدّرس في الفقھ واالُصول والتفسیر وغیر ذلك، ویعاني  ۱۳۹٤راجعاً إلى بالده عام 

 .األمراض واآلالم شافاه هللا ومّد في عمره، وزاد في توفیقاتھ

 

الصفحة 

۲۳۰   

۱۳۲ 

 األزھار في خالصة عبقات األنوارنفحات 

للسید علي ابن السید نور الدین نجل المغفور لھ الحّجة السید محمد ھادي المیالني الحسیني التبریزي، المولود في النجف 

ھـ، ثم انتقل في صغره مع والده إلى كربالء فنشأ ھناك، وقرأ العلوم األدبیة والمنطق على السید مرتضى  ۱۳٦۷األشرف سنة 

ھـ إلى مشھد  ۱۳۹۰لطباطبائي رحمھ هللا، وحضر في دروس السطوح على أساتذتھا في كربالء والنجف، ثم ھاجر عام ا

ھـ وقرأ  ۱۳۹۳الرضا علیھ السالم وأقام بھا فترة حیاة جّده السید المیالني الكبیر، ورحل في اُخریات حیاة جّده إلى قم في عام 

زي والسید محمد الروحاني والشیخ حسین الوحید الخراساني والشیخ مرتضى على أعالمھا كالشیخ میرزا كاظم التبری

الحائري الیزدي فحضر علیھم في الفقھ واُصولھ وكتب أمالیھم كلّھا الفقھیة واالُصولیة، كما وحضر دروس السید الگلپایگاني 

 .القضاء والشھادات ثالث مجلّداتدام ظلّھ في الفقھ والزمھ وكتب تقریر دروسھ، طبع منھا مجلّداً في البیع، وكتاب 

 .التحقیق في نفي التحریف، وقد طبع: ولھ عّدة مؤلّفات منّوعة ذكرناھا في مستدرك الذریعة، منھا

وتلخیصھ، وبدأ فیھ منذ كان في كربالء، " عبقات األنوار في إثبات إمامة األئّمة األطھار " ثم إنّھ عزم على تعریب كتاب 

صاً لھا بحذف ترجمة النصوص العربیة وإسقاط ولّما استقّر في قم مار س ذلك بجّد فعّرب تلك المجلّدات الضخام ملخِّ

 المكّررات وطبع منھ حتى اآلن عشرة أجزاء وصدر منھ ما یخّص حدیث الغدیر في 

 

الصفحة 

۲۳۱   

الجزء والصفحة إلى أربعة أجزاء، من الجزء السادس وحتى الجزء التاسع، مع مراجعة النصوص في مصادرھا وتعیین 

غیر ذلك من میزات وأضاف إلیھ ملحقاً مستدركاً فیھ ما عثر علیھ من طرق وأسانید ومصادر ِمّما لم یكن في متناول األیدي 

 .على عھد صاحب العبقات

 .ھـ ۱٤۰٥و ۱٤۰٤وصدرت ھذه األجزاء من قسم الدراسات اإلسالمیة في مؤسسة البعثة في طھران في عامي 

 .اآلن قید الطبع للمرة الثانیة وربما تعتبر االجزاء االُول من الموسوعة لتطابق أصلھا) ما یخص الغدیر( وھذه األجزاء

۱۳۳ 

 على ضفاف الغدیر
لشیخنا العالّمة األمیني " الغدیر في الكتاب والُسنّة واألدب " فھرس موضوعي وتحلیلي للموسوعة القیّمة الكبرى كتاب 

 .رحمھ هللا

بدهللا المحمدي ومحمد بھره مند ومحمد المحّدث الخراسانیّین، تحت إشراف العالّمة الجلیل السید فاضل ع: إعداد المشایخ

 .الحسیني المیالني ـ حفظھ هللا ـ ومراجعتھ وتنسیقھ



طبع قسم منھ في إیران بعد َصفّھ في بیروت، ثم طبع طبعة كاملة في مجلّدین في بیروت، من منشورات دار الكتاب العربي 

فھرس اآلیات، واألحادیث، واألشعار، واألمكنة، والوقائع واألیّام، والقبائل، : ، ویشمل الجزء األول۱۹۸٥=  ۱٤۰٥ سنة

 .أعالم الغدیر: واألمثال، والجزء الثاني

 

الصفحة 

۲۳۲   

۱۳٤ 

 بر كرانھ غدیر

منشورات مسجد الغدیر في قم، ھـ بمساعي میر سعید حسینیان، من  ۱٤۰۸على ضفاف الغدیر فارسي طبع في قم سنة : أي

 .صفحة ۷۲في 

۱۳٥ 

 المنیر

 .فھرس كتاب الغدیر تألیف شیخنا الحّجھ األمیني رحمھ هللا

وھذا الفھرس إعداد وتنظیم قسم الدراسات اإلسالمیة في مؤسسة البعثة في طھران، ویشمل فھرس مواضیع الكتاب ترتیباً 

القبائل، والملل والنحل، واألیام والوقائع، والبلدان واألمكنة، والكتب، وفھرس اآلیات الكریمة، األحادیث، الشعر، : معجمیاً 

 .مواضیع الكتاب حسب تسلسلھا فیھ

 .ھـ من منشورات مؤسسة البعثة في طھران ۱٤۰۹صدر عام 

۱۳٦ 

 كتاب الغدیر
 للشیخ محمد مھدي ابن الشیخ عبدالكریم شمس الدین العاملي، المولود في 

 

الصفحة 

۲۳۳   

 .م ۱۹۳٦= ھـ  ۱۳٥٥النجف األشرف سنة 

تعلّم مبادئ العلوم في النجف األشرف وتابع دروسھ بھا، وحضر فیھا بحوث سیّدنا االُستاذ اإلمام الخوئي رحمھ هللا في الفقھ 

من أعالمھا واُصولھ سنین عّدة وتخّرج بھ، وحضر في الفقھ على السید الحكیم رحمھ هللا، ثم غادرھا إلى لبنان وأقام ببیروت، 

 .البارزین

وھو كاتب قدیر، ألّف في النجف وبعد خروجھ منھا عّدة مؤلفات طبعت غیر مّرة في النجف وفي لبنان، وبعد قّصة السید 

موسى الصدر ناب عنھ في رئاسة المجلس اإلسالمي الشیعي األعلى في بیروت وال زال مستمراً في نشاطاتھ العلمیة 

 .واإلجتماعیة



دراسات في " و" قضایا السلم والحرب في نھج البالغة " میر المؤمنین علیھ السالم إلى مالك األشتر، وولھ شرح عھد أ

وكلّھا مطبوعة ولھ غیر ذلك كثیر، " نظام الحكم واإلدارة في اإلسالم " و" حركة التاریخ عند اإلمام َعلّي " و" نھج البالغة 

 ".مستدرك الذریعة " ذكرناھا في 

صفحة في سلسلة كانت تصدرھا الجمعیة الخیریة  ۲٤ھـ في  ۱۳۸۸ھـ وسنة  ۱۳۸٦طبع في بیروت سنة وكتابھ الغدیر 

 .الثقافیة في بیروت، وھو على صغر حجمھ كتاب قیّم باُسلوب جمیل وقلم رصین

۱۳۷ 

 ترجمة كتاب الغدیر إلى الفارسیة
الموسوعة القیّمة، المنقطعة النظیر، الغنیة عن التعریف، لشیخنا العالّمة الحّجة المحقّق البّحاثة المجاھد " الغدیر " كتاب 

 الشیخ عبدالحسین األمیني التبریزي ثم 

 

الصفحة 

۲۳٤   

 .قّدس هللا نفسھ ۱۳۹۰النجفي، المتوفّى سنة 

 .تقدمجزًء، كما  ۲۱قد ترجم إلى الفارسیة وطبع في 

وقد تصّدى لنقلھ إلى الفارسیة مّرة اُخرى أنجال المؤلف وخلفھ الصالح الشباب المھّذبون فضیلة الشیخ رضا والشیخ أحمد 

واالُستاذ محمد األمینیّون، حفظھم هللا ورعاھم وجعلھم خیر َخلف لخیر سلف، وقد أنھوا ترجمة األجزاء الثالثة االُول وھم 

لرابع، أخذ هللا بناصرھم ووفّقھم إلحیاء ما خلّفھ والدھم المقّدس المجاھد العمالق من تراث ثقافي مستمّرون في ترجمة الجزء ا

فكري مھول استنزف من عمره قرابة ثالثین عاماً، دأب فیھ لیلھ ونھاره، سفره وحضره، بذلھا في خدمة اإلسالم ونصرة 

واالنتصار لطائفتھ المضطھدة عبر القرون، وحتى في عصر  إمامھ المظلوم أمیر المؤمنین علیھ السالم، والدفاع عن الحقّ 

 !النور عصر الحّریات ونبذ الطائفیات الممقوتة

۱۳۸ 

 في رحاب الغدیر
 .للشیخ علي أصغر ابن الشیخ محمد بن أصغر، الكرماني األصل الخراساني المشھدي، الملقّب بمرّوج الشریعة

ھـ وتعلّم المبادئ  ۱۳۷٦الرضا علیھ السالم، فولد المؤلّف بھا في سنة ھاجر أبوه من كرمان إلى خراسان وأقام في مشھد 

وقرأ العلوم األدبیة عند أساتذتھا وقرأ دروس السطوح على السید محمد الشاھرودي والسید إبراھیم الحجازي الطبسي والشیخ 

 .میرزا علي الفلسفي

 ھـ رحل إلى قم واقام بھا متعلّماً ومؤلفاً، وكان من مؤلّفاتھ في  ۱٤۰٤ثم في سنة 

 

الصفحة 

۲۳٥   

لشیخنا الحّجة األمیني ـ قّدس هللا " الغدیر " ھذه الفترة ھذا الكتاب، وھو تلخیص للجزء األّول من الموسوعة القیّمة كتاب 

عنایة هللا سبحانھ : نفسھ ـ فلّخص الجزء األول في اربعة عشر فصال، األول في أھَّمیة الغدیر في التاریخ، والفصل الثالث



عنایة الرسول صلّى هللا علیھ وآلھ بالغدیر، الفصل : یات الثالث في الغدیر، الفصل الرابعبالغدیر، فتحّدث عن نزول اآل

العنایة بالغدیر : عنایة العترة الطاھرة بھ، وینتھي بالفصل الرابع عشر في عنایة الشعراء بالغدیر، ولذلك سماه أوال: الخامس

 .ھـ ۱٤۱٤طبع في قم سنة . في اإلسالم، ثم عدل عن ھذا االسم

وھو تلخیص ألجزاء الغدیر كلّھا فتحّدث فیھ عن واقعة الغدیر وتواترھا، ومفاد " نظرة إلى الغدیر : " وللمؤلّف أیضاً كتاب

بیتاً، وذلك بمناسبة مرور  ۱٤۰۰حدیث الغدیر، ثم شعراء الغدیر، فانتقى من مجموع الشعر المدرج في أجزاء كتاب الغدیر 

ألحق بذلك فھارس مواضیع أجزاء الغدیر وما یحویھ كّل جزء ـ من األجزاء األحد عشر،  عاماً على واقعة الغدیر، ثم ۱٤۰۰

 .المطبوعة ـ من بحوث وفوائد

۱۳۹ 

 غدیر، روز كمال دین

لھ أیضاً تحّدث عن واقعة الغدیر وعید الغدیر وخطبة أمیر المؤمنین علیھ السالم في یوم الجمعة المصادف مع عید الغدیر، 

بیتاً فارسیاً ِمّما نظمھ شعراء الفرس في الغدیر من قدامى  ۱٤۰۰السالم في یوم الغدیر، ثم جمع فیھ عن زیارتھ علیھ 

 .عاماً على واقعة الغدیر أیضاً، أخذ هللا بناصره وزاد في توفیقھ ۱٤۰۰ومحدثین، واختار ھذا العدد من األبیات لیناسب مرور 

 

الصفحة 

۲۳٦   

۱٤۰ 

 نظرة إلى الغدیر

لشیخنا العالّمة الحّجة األمیني " الغدیر " الشیخ علي أصغر مرّوج الشریعة الخراساني، المعاصر لَّخص فیھ كتاب اعداد 

 .رحمھ هللا بأجزائھ األحد عشر المطبوعة مكّرراً، واجتنى منھا أھّم فوائدھا، وكلّھا فوائد

۱٤۱ 

 تعریب عبقات األنوار

وتوفّي  ۱۳۳۰ولد سنة " أعیان الشیعة " سن األمین الحسیني العاملي، مؤلف للسید ھاشم نجل الحّجة المغفور لھ السید مح

 .ھـ ۱٤۱۲سنة 

للبطل المجاھد العمالق " عبقات األنوار في إثبات إمامة األئمة األطھار علیھم السالم " وقد تصّدى غیر واحد لنقل كتاب 

 .، إلى اللغة العربیة٤٤ذي تقّدم برقم رحمھ هللا ـ ال ۱۳۰٦السید میر حامد حسین اللكھنوي ـ المتوفى سنة 

 .۸۸السید محسن نّواب المتقّدم برقم : منھم

 .۱۳۲باللغة العربیة ملّخصاً لھ، وقد تقّدم برقم " خالصة عبقات األنوار " زمیلنا العالّمة المیالني، لھ : ومنھم

یخّص حدیث الغدیر من أجزاء العبقات إلى اللغة سیّدنا المعاصر السید ھاشم األمین رحمھ هللا، فقد تصّدى لنقل ما : ومنھم

 .العربیة حرفیاً دون حذف أو إسقاط أو تلخیص، كما ونقل إلى العربیة بعض المجلدات االُخر من كتاب العبقات

 الصفحة  



۲۳۷  

۱٤۲ 

 شرح الخطبة الغدیریة
 .ھـ ۱۳٤۸المولود بھا عام للخطیب البارع السید محمد تقي ابن السید باقر النقوي الخراساني القائني، 

ھـ فقرأ اللغة العربیة وآدابھا على األدیب المشھور الشیخ  ۱۳٦٤نشأ ودرس بھا ثم رحل في طلب العلم إلى مشھد سنة 

محمد تقي المشتھر باألدیب النیشابوري، ودرس السطوح عند أعالم المدرسین كالسید أحمد المدّرس الیزدي والشیخ ھاشم 

ھـ إلى النجف  ۱۳٦۸ظم الدامغاني والفقیھ السبزواري، ثم رحل إلى قم ودرس بھا سنة ثم غادره سنة القزویني والشیخ كا

األشرف إلنھاء دروسھ العالیة فحضر في الفقھ واُصولھ على أعالمھا الكبار كالسیدین الشاھرودي والحكیم ومیرزا باقر 

ھـ مفیداً  ۱۳۷٦في الدراسة ثمان سنین ثم قفل إلى بالده سنة  الزنجاني وسیّدنا االُستاذ اإلمام الخوئي رحمھ هللا، واستمرّ 

ھـ إلى طھران، ومارس خطابة المنبر الحسیني فاصبح من الوعاظ المرموقین وألّف عّدة كتب  ۱۳۸۸مرشداً ثم غادرھا عام 

یھ وآلھ في غدیر ُخّم، ومنھا شرحھ ھذا على خطبة النبي صلّى هللا عل. جزءاً طبع منھا سبعة ۲٥منھا شرح نھج البالغة في 

 .وھو شرح فارسي، غیر مطبوع

۱٤۳ 

 ِمیثاق اإلسالم في عید الغدیر
ھـ، درس في كربالء،  ۱۳٦٥للسید محمد علي ابن السید عبدالكریم بن مصطفى الطباطبائي، المولود في بغداد سنة 

 والنجف قلیال وغادرھا إلى الكویت سنة 

 

الصفحة 

۲۳۸   

ھـ وأقام في بعلبك فترة ومنھا إلى دمشق وأقام في جوار  ۱٤۰۰سبع سنین، ثم غادرھا إلى لبنان سنة ھـ وأقام بھا  ۱۳۹۳

 .السیدة زینب علیھا السالم

 .صفحة ٦٤ھـ في  ۱٤۰٤صفحة، وسنة  ٤۷ھـ في  ۱٤۰۳طبعتھ مؤسسة الوفاء البیروتیة سنة 

۱٤٤ 

 قّصة اإلسالم في عید الغدیر
 .ھـ نزیل دمشق واُستاذ الجامعة بھا ۱۳٥٦=  ۱۹۳۷مدینة الالذقیة، المولود بھا سنة للدكتور أسعد علي السوري من 

 .م ۱۹۷۱وقد صدر عن حیاتھ كتابان، وكتابھ ھذا طبع في بیروت من منشورات دار الرائد العربي سنة 

۱٤٥ 

 على ضفاف الغدیر
 .للشیخ عبداألمیر قبالن، مفتي الجعفریة في لبنان

 .منشورات دار الزھراءطبع في بیروت من 



۱٤٦ 

 سالم بر غدیر

 .للسید فضل هللا الصلواتي الیزدي

 .صفحة ٦٥م في  ۱۹۷۷فارسي، طبع في مدینة یزد، في المطبعة الجوادیة سنة 

 

الصفحة 

۲۳۹   

۱٤۷ 

 عید الغدیر

 ٦القزویني الكربالئي، المولود بھا للسید محمد إبراھیم ابن الخطیب الفاضل السید محمد كاظم ابن السید إبراھیم الموسوي 

 .ھـ، نزیل قم حالیاً  ۱۳۷٦محرم سنة 

تعلّم المبادئ ودرس الدروس الحوزویة ثم مارس الخطابة، واشتغل بالوعظ واإلرشاد والتألیف واإلنتاج، وصدر كتابھ ھذا 

 .ھـ ۱٤۰٤صفحة وسنة  ۷٥ھـ من منشورات مؤسسة الوفاء في  ۱٤۰۲للمرة الثالثة في بیروت سنة 

 .ونقلھ الى الفارسیة وطبع فارسیة أیضاً 

۱٤۸ 

 العدد الخاص بالغدیر

 من مجلّة تراثنا

ھجریة أمر زعیم  ۱۰ذي الحجة سنة  ۱۸قرناً على واقعة الغدیر التي كانت في  ۱٤بمناسبة مرور  ۱٤۱۰وفي عام 

ذكرى ھذا الحدث التاریخي المصیري فاقیم الطائفة ومرجع األمة اإلمام الخوئي ـ قّدس هللا نفسھ ـ بإقامة مھرجان الحیاء 

 .مھرجان عظیم في لندن

وبھذه المناسبة نفسھا عزمت مجلة تراثنا الموقّرة وھي مجلة علمیة إسالمیة أكادیمیة تصدرھا مؤسسة آل البیت علیھم 

 عددھا السالم الحیاء التراث في قم ـ والمجلة إحدى حسناتھا ـ عزمت على إصدار عدد خاص بالغدیر فخّصصت 

 

الصفحة 

۲٤۰   

ھـ ببحوث ودراسات تخّص الغدیر من شتّى جوانبھ فاشترك فیھ أعالم  ۱٤۱۰الحادي والعشرین المصادف في ذي الحجة 

 .صفحة ٤٥٤الكتّاب والباحثین فأصدرت عدداً ضخماً في ضعف معتادھا 

۱٤۹ 

 محاضرات مھرجان الغدیر

قرناً على واقعة الغدیر اُقیمت عّدة مھرجانات في شتى البالد  ۱٤ھـ بمناسبة مرور  ۱٤۱۰وفي ذي الحجة من عام 

اإلسالمیة وغیرھا، وكان أھمھا وأعظمھا الذي اُقیم في لندن برعایة السید مرجع االُمة وزعیم الطائفة سماحة اإلمام الخوئي 

 .م ۱۹۹۰تموز  ۱٤ـ  ۱۲ذي الحجة،  ۲۱ـ  ۱۹رحمھ هللا، وذلك من 



عي لھ كبار الشخصیات اإلسالمیة وغیر اإلسالمیة من شرق األرض وغربھا من رجال الدین وكتّاب وكان مھرجاناً مھیباً د

 .قدیرین وأعالم الباحثین ذوي الشخصیات الالمعة

ما یقع ) األمسیة الشعریة(وتجمع مما اُلقي في المھرجان من بحوث ومحاضرات وقصائد وكلمات في أیامھ الثالثة بلیالیھا 

صدر منھا مجلد في فترة انعقاد المھرجان وبقي مجلدان آخران ھما في سبیلھما إلى الطبع والنشر، وفق هللا في ثالث مجلدات 

 .العاملین

۱٥۰ 

 موسوعة عن حدیث الغدیر
 للعالّمة الجلیل السید محمد باقر ابن السید مرتضى ابن السید علي األبطحي 

 

الصفحة 

۲٤۱   

 .ھـ ۱۳٤۷من شھر رمضان سنة األصفھاني المولود بھا في أول لیلة 

تعلم المبادئ في بلده وقرأ على أبیھ وعلى السید طبیب زاده والحاج آقا رحیم األرباب، وقرأ الفلك والریاضیات على الشیخ 

 .مجد العلماء وأخذ الطب من أبیھ ومن السید أبي القاسم طبیب زاده

الھیات الشفاء على السید الطباطبائي صاحب المیزان رحمھ ھـ فحضر في الفلسفة في األسفار و ۱۳٦٦ثم ھاجر إلى قم سنة 

هللا في بضع سنین وحضر في الفقھ واُصولھ على السید محمد الداماد الیزدي والشیخ مرتضى الحائري وعلى السید حاج آقا 

علیھ السالم، حسین الطباطبائي البروجردي رحمھم هللا وألف عّدة كتب وبنى مدرسة علمیة سماھا مدرسة اإلمام المھدي 

وأسس مؤسسة لتحقیق التراث ومقارنة الموسوعات الحدیثیة الكبرى كالبحار والعوالم والوسائل ومستدركھ والوافي والبرھان 

ونحوھا بعضھا مع بعض وعمل للروایات واألسانید جداول وطبقات ولما تم بناء المدرسة نقل المؤسسة إلیھا وحقق عدداً من 

البیت علیھم السالم كما وحقق ونشر أجزاء من كتاب عوالم العلوم والمعارف واألحكام للشیخ  كتب التراث في حدیث أھل

 .عبدهللا البحراني

ومن جملة ذلك ما یخص حدیث الغدیر من كتاب العوالم، فقد كرس طاقات مؤسستھ العامرة بتحقیق ھذا القسم بمساعیھ 

ي الكتاب وجمع فأوعى ولم تشذ عنھ شاردة وال آبدة إال وحصل وتحت اشرافھ ورعایتھ فجمع لھ االستدراكات أضعاف ما ف

صفحة منھا  ۳۳۹صفحة،  ٦۳۲ھـ في  ۱٤۱۳علیھا وأودعھا في ھذه الموسوعة، وھذه الموسوعة القیّمة طبعت في قم سنة 

 .فھارس عاّمة

 

الصفحة 

۲٤۲   

۱٥۱ 

 عید غدیر



وإثبات نزولھ في غدیر خّم للخواجة محمد لطیف بن  }... الیك من ربّكیا أیھا الرسول بلغ ما اُنزل { : في تفسیر قولھ تعالى

شھر رمضان  ۱٦ھـ المتوفى في  ۱۳۰٥محرم  ۱۲خواجة محمد عقیل األنصاري الباكستاني السھارنبوري المولود بھا 

 .ھـ ۱۳۹۹

 .باللغة االُردویة ۱۳۷٤طبع في الھور سنة 

۱٥۲ 

 حدیث غدیر

 )السالمعلیھ (در فضیلت حضرت أمیر 

ھـ  ۱۳۲۱باللغة االُردویة للحافظ الباسط المشتھر بالسید محمد عالم ابن السید نور الھدى العریضي الھندي المتوفى سنة 

 .ھـ ۱۳۲۰طبع في الھور سنة 

۱٥۳ 

 الشھاب المنیر

 في تواتر حدیث الغدیر
 رجب  ۱۳للسید طالب ابن السید علي الحسیني النجفي البغدادي المولود 

 

الصفحة 

۲٤۳   

 .وكتابھ ھذا مطبوع. ھـ المشتھر بالخرسان المعاصر، نزیل قم ۱۳٦۸

۱٥٤ 

 التنویر

 على صحة حدیث الغدیر

، أنكر صحة الحدیث فكتب في )۱۹٥٦توفي (باللغة االُردویة في الرّد على جاھل متعصب من الھنود، یسمى محمد إبراھیم 

وصحتھ وطبعتھ جمعیة الشیعة االثنى عشریة في سیالكوت بالھند، كما ورد في جوابھ ھذا الكتاب المتضمن ثبوت الحدیث 

 .، أي فھرس مطبوعات الھند الشیعیة۱/۱۱٤) فھرست آثار چاپى شیعھ در شبھ قاره(

۱٥٥ 

 كاشف الحق

 حول حدیث الغدیر
ى في لكھنو ثامن ذي الحجة والمتوف ۱۲٥۰لمیرزا رضا علي الھندي اللكھنوي العالّمة الفاضل المناظر المولود حدود سنة 

 .۱۳۳٤سنة 

فھرس آثار (، وكتابھ مطبوع بالھند باللغة االُردویة كما في ۲٤۰وللمؤلف ترجمة في تذكره بي بھا وفي مطلع أنوار ص

 .۱/۱۱۸) چاپى شیعھ در شبھ قاره



 

الصفحة 

۲٤٤   

۱٥٦ 

 تبلیغ رسالت

وإنّھا نزلت یوم  }... یا أیّھا الرسول بلّغ ما اُنزل الیك من ربّك {للسید غالم أصغر الھندي باللغة االردویة وھو حول آیة 

 .غدیر خّم بشأن أمیر المؤمنین علیھ السالم ونصبھ إماماً لألّمة وخلیفة بعد الرسول صلّى هللا علیھ وآلھ

 .في مدینة كھجوه قرب سارن في محافظة بیھار بالھند) إصالح(نشرتھ إدارة مجلة 

۱٥۷ 

 الحجر الدامغ

 المشتھر بالعذاب الواقع
 .ھـ ۱۲۹٦لشمس العلماء، السید سبط حسن بن وارث حسین النقوي الھندي اللكھنوي الجائسي المولود بھا سنة 

قرأ األولیات في بالده ثم رحل في طلب العلم إلى لكھنو وقرأ على العلمین السید محمد باقر والسید نجم الحسن ومارس 

 .ھـ ۱۳٥٤محرم سنة  ۲۸یب األعظم ولُقَِّب بخطیب آل محمد، وتوفّي في لكھنو في الخطابة والوعظ حتى أصبح الخط

سئل سائل بعذاب { وألـّف وترجم عّدة كتب، منھا كتابھ ھذا حول واقعة الغدیر باللغة االُردویة طبع بالھند، وأظنھ حول آیة 

 .كتاب آخر في الغدیرولھ  ۲٦٦ـ  ۱/۲۳۹النازلة عقیب واقعة الغدیر راجع كتاب الغدیر . }واقع 

 

الصفحة 

۲٤٥   

 .۲٥۷ومطلع أنوار ص ۸۰۷وللمؤلف ترجمة حسنة في نقباء البشر ص

۱٥۸ 

 تحفة غدیریّة

 .۱۳۹۰، طبع في تبریز سنة ۱۳۹۷لمحمد حسین التوتونچي التبریزي المتوفى سنة 

۱٥۹ 

 ضرب شمشیر

 ۱٤۰٦والمتوفى في طھران في أواخر جمادى االُولى سنة  ۱۳۱۰للشیخ ذبیح هللا بن محمد علي المحالتي المولود بھا سنة 

قرأ االلھیات في بالده ثم رحل في طلب العلم إلى النجف األشرف وأكمل دروس السطوح ثم حضر في الدروس العالیة على 

ثم منھا إلى السید محمد الفیروزآبادي رحمھ هللا ثم زاول الخطابة والوعظ وتقدم فیھا وھاجر إلى سامراء وأقام بھا سنین 

طھران وأقام بھا سنین ولھ عدة كتب مطبوعة وغیر مطبوعة منھا ھذا الكتاب في إثبات حدیث الغدیر واستعرض فیھ عدة 

شبھات وأجاب عنھا ورّد علیھا، منھا مسألة الخمس في ارباح المكاسب والشھادة بالوالیة في األذان والشفاعة ونحو ذلك 

 .ھـ ۱۳۹٦فارسي طبع في طھران سنة 



۱٦۰ 

 دریا در غدیر

 بحر في غدیر، وھو تألیف سھیل بن ثابت المحمودي المعاصر ألّفھ : أي

 

الصفحة 

۲٤٦   

 .۱٤۰٥بالفارسیة تحّدث فیھ عن حدیث الغدیر وواقعة الغدیر وطبع في طھران وطبع بھا ثانیة سنة 

۱٦۱ 

 پاسداران حماسھ غدیر

جمع فیھ مختارات مما نظمھ شعراء الفرس بالفارسیة من قصائد . المعاصروھو حول واقعة الغدیر تألیف پرویز عباسي 

حول واقعة الغدیر عبر القرون وكان ھذا مما یتمنّاه المغفور لھ شیخنا العالّمة األمیني صاحب كتاب الغدیر وكان یرّغب فیھ 

 .ھـ ۱٤۰٦سنة ویحّث علیھ فتصدى لھ ھذا العباسي وجمع الغدیر في األدب الفارسي وطبعھ في طھران 

۱٦۲ 

 روز سرنوشت

 .ھـ ۱٤۰۷الیوم المصیري، وھو كتاب فارسي حول الغدیر، لمھدي الرحیمي المعاصر طبع في طھران سنة : أي

۱٦۳ 

 واقعھ غدیر

 .فارسي لعباس حیدرزاده المعاصر طبعتھ دار الكتب اإلسالمیة في طھران. وفضیلت عید غدیر بر سایر أعیاد

 

 

 

 

الصفحة 

۲٤۷   

۱٦٤ 

 سیرى در الغدیر
للشاب المھّذب محّمد ابن شیخنا العالمة الحّجة الشیخ عبدالحسین األمیني التبریزي النجفي مؤلف كتاب الغدیر، ولد في 

 .ودرس في كندا. ھـ ۱۳۸۲طھران سنة 

ما یحویھ كتبھ بالفارسیة بقلم جذاب رائع فھو مرور سریع وترجمة مضغوطة ل) الغدیر(والكتاب ملخص ما في كتاب أبیھ 

 .ھـ ۱٤۱۲الكتاب من بحوث قیّمة طبع في قم سنة 



۱٦٥ 

 غدیر بركھ اى ودریائى

 .ھـ ۱٤۱۲الغدیر بركة وبحر، لجواد نعیمي، فارسي طبع سنة : أي

۱٦٦ 

 انوار والیت در خطبھ غدیر

 .لرضا أصالني، فارسي مطبوع

۱٦۷ 

 یوم اإلنسانیّة

 للعالّمة الجلیل السید رضا الصدر ابن المغفور لھ آیة هللا السید صدر الدین 

 

الصفحة 

۲٤۸   

 .ابن الفقیھ الحّجة آیة هللا العظمى السید إسماعیل الصدر العاملي األصل االصفھاني

اُستاذ األدب العربي ھـ، وقرأ اللغة العربیة وآدابھا على  ۱۳۳۹ولد في مشھد الرضا علیھ السالم في شھر رمضان سنة 

الشیخ محمد تقي األدیب النیشابوري ومیرزا محمد علي األدیب الطھراني في قم وقرأ الدروس السطحیة أیضاً علیھ وعلى 

الشیخ عبدالحسین الفقیھي الرشتي وقرأ في الفلسفة والعرفان على اإلمام الخمیني وحضر في الدروس العالیة في الفقھ واُصولھ 

العلمین الفقیھین السید محمد الحجة الكوھكمري والسید حاج آقا حسین الطباطبائي ثم اتّجھ إلى التدریس  على والده وعلى

والتألیف وھو الیوم من كبار المدرسین في قم ومشاھیر فضالئھا یدّرس في الفقھ واالُصول والفلسفة وغیرھا وكانت لھ حلقات 

األربعین كتاباً بالعربیة والفارسیة طبع أكثرھا في إیران ولبنان منھا  الدروس االُسبوعیة في األخالق والتوجیھ، ولھ نحو

تفسیر سورة الحجرات، الصالة على مذھب أھل البیت علیھم السالم، رسالة في العدالة، نفائس االُصول، محمد في القرآن، 

قرناً على یوم الغدیر األغر والمھرجان  ۱٤ور الفلسفة العلیا، خلیفة النبي صلّى هللا علیھ وآلھ، یوم اإلنسانیّة كتبھ بمناسبة مر

 ۱٤۱۲ھـ، وقد كان أحد المدعّوین لھ، وطبع الكتاب في قم سنة  ۱٤۱۰ذي الحّجة سنة  ۱۸المقام بھذه المناسبة في لندن في 

 .ھـ

۱٦۸ 

 رسالة في الغدیر

 للعالّمة المحقّق االُستاذ الشیخ محمد رضا ابن الشیخ نصر هللا بن محمد رضا 

 

الصفحة 

۲٤۹   

 .النجفي نزیل طھران )۱(الجعفري اإلشكوري

كان آباؤه منذ القرن العاشر علماء ورجال دین، وكان أبوه الشیخ نصرهللا من علماء النجف األفاضل، ولد في إشكور حدود 

ھـ، إلى النجف  ۱۳۳۸ھـ ودرس بھا سنین ثم غادرھا عام  ۱۳۲۰ھـ، ورحل في طلب العلم إلى قزوین حدود سنة  ۱۳۰۱سنة 



ة في الفقھ واُصولھ على العلمین الحّجتین السید أبو الحسن األصفھاني األشرف إلنھاء دروسھ فحضر في الدروس العالی

والمحقّق میرزا حسین النائیني وكان من أقدم تالمذتھ والزمھ واختّص بھ وكتب دروسھ الفقھیة واالُصولیة وتوفى رحمھ هللا 

 .ھـ ۱۳٦٤في النجف األشرف لیلة األول من شعبان سنة 

ھـ، عني بھ أبوه منذ صباه  ۱۳٥۰في النجف األشرف صبیحة یوم الجمعة سابع شوال سنة  وولد زمیلنا االُستاذ الجعفري

فنشأ نشأة صالحة واتّجھ إلى طلب العلم بجد ومثابرة وكان یتمتع بذكاء وذھنیة وقّادة وقّوة في الحفظ ومواھب وقابلیات فقرأ 

 .س األفغاني وغیره حتى أتقنھاالعلوم األدبیة على أساتذة األدب العربي كالشیخ محّمد علي المدرّ 

وقرأ المنطق على الشیخ عبدالصمد الیزدي والفلسفة على الشیخ صدرا البادكوبي والفلك والتنجیم على الشیخ عبدالجلیل 

 .وتعلم اللغة االنجلیزیة حتى أتقنھا. العادلي

مرتضى الالھیجي والسید أحمد  وقرأ دروس السطوح على األساتذة میرزا محمد األردبیلي والشیخ علي الكاشي والشیخ

 اإلشكوري والحاج میرزا حسن الیزدي رحمھم هللا وعلى العلمین الحّجتین السید عبداألعلى السبزواري والسید 

____________ 
 .قریةإْشَكَور، بكسر الھمزة وسكون الشین المعجمة وفتح الكاف والواو مقاطعة في جیالن من محافظات إیران تضم نحو سبعمائة  -۱

 .واالُستاذ الجعفري من قریة بھا تسمى ُجردة بضم الجیم

 

الصفحة 

۲٥۰   

 .محّمد الروحاني والزمھ وحضر علیھ الدروس العالیة في الفقھ واُصولھ، ویعد من أفاضل تالمذتھ المتخّرجین بھ

وحضر علیھ مجالسھ اللیلیة للتعلیق على كما وحضر على سیدنا االُستاذ اإلمام الخوئي ـ قّدس هللا نفسھ ـ والزمھ وأفاد منھ 

كتاب وسیلة النجاة آلیة هللا األصفھاني، وحضر علیھ دروسھ في التفسیر، وكان موضع عنایتھ وتقدیره، ومنحھ إجازة االجتھاد 

 .ھـ ۱۳۹۱وشھادة االختصاص في الفقھ والتاریخ والعقائد اإلسالمیة، واستصحبھ في سفرتھ إلى لندن للعالج سنة 

كان االُستاذ الجعفري ) جماعة العلماء(ھـ بأمر المرجعیة و ـ الخط القیادي في النجف األشرف ـ  ۱۳۷۹تشكلت سنة  ولما

 ).األضواء: (أحد أعضاء الطبقة الثانیة منھا، وكان أنشط األعضاء إطالقاً، وألقوا على عاتقھ تصدي مجلة

سالمیة كافح فیھا الشیوعیة في المّد األحمر في العھد وكانت لھ حلقات توجیھیة ومحاضرات واسبوعیة في العقاد اإل

 .ھـ رحلة طالت ستة أشھر، وكانت موفّقة ۱۳۸۲القاسمي في العراق واختیر للتبلیغ في أندنوسیا، فرحل إلیھا عام 

واُصول الفقھ ھـ فدّرس فیھا التاریخ اإلسالمي واُصول العقائد  ۱۳۸٥وانتخب اُستاذاً في كلّیة الفقھ في النجف األشرف سنة 

ھـ فغادرھا إلى إیران وأقام  ۱۳۹۲والتفسیر إلى حین مغادرتھ االضطراریة للعراق عند إخراج االیرانیین والشیعة منھا عام 

 .في طھران، وعرض علیھ التدریس في جامعتھا على عھد الشاه فرفض

اإلشراف على ترجمة كتاب الكافي الى اللغة واستغلّت المؤسسة العالمیة للخدمات اإلسالمیة تواجده في طھران فأناطت بھ 

االنجلیزیة، فترجم بإشرافھ وعلّق علیھ تعالیق وشروح لحّل مغلقھ وشرح مشكلھ وبیان غامضھ، وصدر منھ أجزاء، وفّقھ هللا 

 .واإلشراف على الترجمة االنجلیزیة لنھج البالغة نشر المؤسسة المذكورة وتعدیلھا وتصحیحھا. إلتمامھ

 

الصفحة 

۲٥۱   



وقد اقتنى لنفسھ طوال أكثر من أربعین عاماً مكتبة عظیمة غنیة بالمصادر وكتب المرجع في شتّى المجاالت وآالف الكتب 

 .في شتّى الفنون ومختلف ألوان المعرفة باللغة العربیة والفارسیة واألجنبیة

، فحصلت لھ بذلك خبرة واسعة وعلم جم وقد قرأ أكثرھا واستخرج فوائدھا وعلّق على ھوامش كثیر منھا وناقش وقارن

وإلمام بفنون مختلفة من العلم وال أراني مغالیاً إذا قلت ال أعرف لھ الیوم نظیراً في علمائنا في سعة اإلطالع وتشّعب 

 .المعلومات وكثرة المحفوظات

 :ومما لھ في مجال التألیف

 .ـ منتخب مسند أحمد ۱

 .ـ منتخب تأریخ ابن عساكر ۲

 .منھ فوائده وانتقى غرره مقارناً بمختصره لبدران وبلغ فیھ إلى ترجمة زید الشھیداستخرج 

 .ـ طبقات متكلمي الشیعة ۳

 .ـ تعلیقات على كتاب البیان لإلمام الخوئي ٤

 .ـ تحقیق كتاب خالصة األقوال للعالّمة الحلّي والتعلیق علیھ ٥

 .ـ ھشام بن الحكم ٦

 .ـ أبو حنیفة ۷

 .ـ السقیفة ۸

 .فدكـ  ۹

 .ـ حیاة الطبرسي مؤلف مجمع البیان ۱۰

 .ـ تعلیقات وشروح على كتاب الكافي للكلیني في ترجمتھ االنجلیزیة ۱۱

 .ـ اإلسماعیلیة ۱۲

 

الصفحة 

۲٥۲   

 .ـ تعلیقات على طبقات أعالم الشیعة للشیخ آقا بزرك الطھراني ۱۳

 .ـ رسالة في الغدیر ۱٤

وداللتھ وأنّھ نّص على استخالف أمیر المؤمنین علیھ السالم، وأن المولى لیس لھ إالّ تكلّم فیھ على معنى حدیث الغدیر 

 .معنى واحد وھو الوالیة ألحد على غیره، وما ذكر من سائر معانیھ تؤول إلیھ

 .ھـ ۱٤۱۰وھذا كان موضوع محاضرتھ التي ألقاھا في مھرجان الغدیر في لندن سنة 

۱٦۹ 

 سرود غدیر
للعالّمة السید أحمد ابن السید علي ابن السید حسن ابن علي الحسیني اإلشكوري النجفي المولود بھا لیلة ) وانشودة الغدیر(

 .ھـ ۱۳٥۰ربیع األول سنة  ۱۳



ھـ، اتجھ إلى  ۱۳۸۰نشأ وترعرع في أحضان أبیھ، ثم قرأ الدروس الحوزویة على أساتذتھا مع مواھب وقابلیات، ومنذ عام 

جح في المجالین وكان موفقاً فیھما، وأصبح مسؤول قسم المخطوطات في مكتبة اإلمام الحكیم وألف التألیف وتحقیق التراث ون

 .عّده فھارس للمخطوطات سنتحّدث عنھا

واضطّر إلى مغادرة العراق في التھجیر العام لالیرانیین والشیعة من العراق في العھد العفلقي وحكومة حزب البعث الغاشم 

م فھاجر إلى قم ورحبت بھ مكتبة السید المرعشي فاصبح مفھرسھا وخبیر  ۱۹۷۱= ھـ  ۱۳۹۱ الظالم في اُخریات عام

 .مخطوطاتھا

 وكانت لھ رحالت إلى كل من الحجاز والیمن وبریطانیا وسوریا ولبنان مرتین 

 

الصفحة 

۲٥۳   

 .مرتین

ھـ ومؤتمر الغدیر في سنة  ۱٤۰٤في سنة علیھ السالم ) یوم الحسین(ودعي الى المؤتمرین المنعقدین في لندن حسین دي 

 .ھـ ۱٤۱۰

 .وھو الیوم في مجالي التألیف والتحقیق والنشر مرجع یرجع إلیھ، ویؤخذ بتوجیھاتھ وإرشاداتھ

تجّول في المكتبات العاّمة والخاّصة في العراق وإیران وسائر البالد اإلسالمیة وغیرھا وسجل مذكرات كثیرة، صدر قسم 

التي تصدرھا مؤسسة آل البیت علیھم السالم إلحیاء ) تراثنا(لمخطوطات، ونشر قسم منھا في أعداد من مجلة منھا باسم دلیل ا

 .التراث في قم

 :ومما طبع لھ في مجال التألیف

 .ھـ ۱۳۸٥ـ اإلمام الحكیم، طبع بالنجف سنة  ۱

 .ھـ ۱۳۸٦ـ اإلمام الثائر، السید مھدي الحیدري طبع بالنجف سنة  ۲

 .ھـ ۱۳۸٦الشاھرودي، طبع بالنجف سنة ـ اإلمام  ۳

 .ھـ ۱۳۸٥ـ حیاة الشریف المرتضى، طبع بالنجف سنة  ٤

 .ھـ ۱۳۹۱ـ فھرس مخطوطات الرشتي المھداة إلى مكتبة اإلمام الحكیم العامة طبع بالنجف سنة  ٥

 .ھـ ۱۳۹۱طبع بالنجف سنة ) الخزانة الغرویة(ـ فھرس مخطوطات خزانة الروضة الحیدریة  ٦

 .ھـ ۱۳۹۷دلیل المخطوطات، الجزء األول طبع في قم سنة ـ  ۷

 .ھـ ۱۳۹۷ـ فھرس مخطوطات مكتبة آیة هللا الگلپایگاني العامة في قم، الجزء األول طبع في قم سنة  ۸

 

الصفحة 

۲٥٤   

الحادي ـ فھرس مخطوطات مكتبة آیة هللا المرعشي العاّمة في قم ألفھ بالفارسیة طبع منھ عشرون جزًء والجزء  ۹

 .والعشرون جاھز للطبع وھو مستمر في فھرسة بقیة مخطوطاتھا

ـ التراث العربي في مكتبة آیة هللا المرعشي، عمد إلى مخطوطاتھا العربیة ففھرسھا باللغة العربیة في ستة أجزاء،  ۱۰

 .وفیھا كل ما لّذ وطاب، والنفائس واألعالق ۱٤۱٤طبعت في قم من منشورات المكتبة سنة 

 .ھـ ۱٤۰۳تراجم الرجال، طبع في قم سنة ـ  ۱۱



 .ھـ ۱٤۱۰ـ إجازات الحدیث، مما كتبھ العالمة المجلسي رحمھ هللا، طبع في قم سنة  ۱۲

 .ھـ ۱٤۱۰ـ تالمذة العالّمة المجلسي، طبع في قم سنة  ۱۳

 .ھـ في ثالثة أجزاء ۱٤۱۳ـ مؤلفات الزیدیة، طبع في قم سنة  ۱٤

 .ھـ ۱٤۱۲علي علیھ السالم طبع في قم سنة  ـ السیدة سكینة بنت اإلمام ۱٥

 .ـ التعریف بالتراث، طبع مقاالت منھ في مجلة الھادي ۱٦

 :ومما لم یطبع لھ

 .ـ معجم المؤلفات القرآنیة ۱

 .ـ أحسن األثر في أعالم القرن الخامس عشر ۲

 .ـ معجم أعالم اإلمامیة ۳

 .ـ المفصل في تراجم األعالم ٤

 .ـ سرود غدیر ٥

 .ما نظمھ شعراء الفرس حول واقعة الغدیر عبر القرون حتى العصر الحاضر جمع فیھ

 

الصفحة 

۲٥٥   

 .ـ سمیر األدیب ٦

 .ـ قصة حیاتي، ترجمة ذاتیة لنفسھ في أكثر من خمسمائة صفحة ۷

 .ـ حدیث جولة، رحلتھ إلى بعض البلدان العربیة ۸

 .ـ تحفة الزمن باجازات أعالم الیمن ۹

ومن أھم ما نشر من ) مجمع الذخائر اإلسالمیة(في إحیاء التراث ونشره، وأّسس في قم بھذا الصدد  ولھ أشواط بعیدة

 :التراث

 .أجزاء ٦ـ مجمع البحرین للطریحي،  ۱

 .ـ أمل اآلمل للحر العاملي، جزآن ۲

 .ـ جمل العلم والعمل للشریف المرتضى ۳

 .أجزاء ٤ـ رسائل الشریف المرتضى،  ٤

 .أجزاء ٦وحیاض الفضالء، ـ ریاض العلماء  ٥

 .ـ ما نزل من القرآن في أھل البیت علیھم السالم للحبري ٦

 .ـ نھج المسترشدین للعالّمة الحلي في علم الكالم ۷

 .ـ تبصرة المتعلّمین للعالّمة الحلي ۸

 .ـ ملّخص جامع المعارف واألحكام للسید عبدهللا شبّر ۹

 .ھـ في جزءین ٥۷۳سنة ـ فقھ القرآن للقطب الراوندي المتوفى  ۱۰

 .ـ تكملة أمل اآلمل للسید حسن الصدر الكاظمي ۱۱

 .ـ تتمیم أمل اآلمل للشیخ عبدالنبي القزویني ۱۲

 .ـ تعلیقة أمل اآلمل للمیرزا عبدهللا أفندي اإلصبھاني ۱۳



 .ـ الذخیرة في علم الكالم للشریف المرتضى ۱٤

وجواھر البحرین في تراجم علماء البحرین كلھا للشیخ سلیمان البحراني ـ فھرست آل بابویھ ورسالة في علماء البحرین  ۱٥

 .ھـ ۱۱۲۱الماحوزي المتوفى سنة 

 

الصفحة 

۲٥٦   

 .ـ ضیافة االخوان لرضي الدین القزویني ۱٦

 .ـ دیوان أبي المجد الشیخ محمد رضا النجفي االصبھاني ۱۷

۱۷۰ 

 حجة الغدیر
 .باللغة األردویة

، ولعلھ حجة هللا ٥/۳۸۹معجم ما كتب عن الرسول واھل البیت علیھم السالم للشیخ عبدالجبار الرفاعي ، ٦/۲٦۲الذریعة 

 .۱۹۰القدیر المذكور ص

۱۷۱ 

 روز خوب خدا روز غدیر
 .ھـ ۱۳٦٥للشیخ أسد هللا الداستاني التبریزي الشبستري البنیسي المولود بھا سنة 

ھـ ولم یزل في قم یواصل نشاطھ في التألیف والنشر ولھ مؤلفات  ۱۳۹۲ھـ وإلى قم سنة  ۱۳۸۲رحل إلى طھران عام 

 .كثیرة وكثیر منھا مطبوع وكتابھ ھذا فارسي مطبوع

۱۷۲ 

 للغدیر آیتان

 .لحبیب مشكسار الشیرازي المعاصر

 

الصفحة 

۲٥۷   

 .ھـ ۱٤۰٥فارسي طبع في شیراز سنة 

۱۷۳ 

 غدیر در مآخذ اسالمى
 .العالمة الجلیل الشیخ محمد صادق الجعفري نزیل طھرانللشاب المھذب الشیخ مھدي ابن 

ھـ إلى طھران ودرس الدروس  ۱۳۹۱ھـ وانتقل في صباه مع أھلھ عام  ۱۳۸٤ذي الحجة  ۲٦ولد في النجف األشرف في 

 .الرسمیة والحوزویة، وألّف عّدة كتب، منھا ھذا الكتاب



من مجلة تراثنا، الصادرة في  ۲۱نشرتھا في العدد ) التراث اإلسالميالغدیر في (وكتابھ ھذا ترجمة إلى الفارسیة لمقالتي 

قم عن مؤسسة آل البیت إلحیاء التراث، وھو عددھا الخاص بالغدیر أصدرتھا بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على واقعة 

 .ھـ ۱٤۱۱سنة صفحة ونشرتھا مكتبة چھل ستون في طھران  ۷۷الغدیر، فترجم مھدي جعفري ھذه المقالة ملخصة في 

۱۷٤ 

 عبیر من یوم الغدیر
نظم الشعر منذ أن كان ابن عشر سنین، ورحل في  ۱۳٦۷لعباس بن رشید بن أحمد الربیعي البصري المولود بھا في صفر 

 طلب العلم إلى النجف األشرف ودرس بھا فترة في ظروف قاسیة، واعتقل في سجون البصرة، وفّرج هللا عنھ فھرب 

 

الصفحة 

۲٥۸   

وأقام في قم یواصل نشاطھ  ۱٤۰٤وبقي بھا سنین خمس ثم منھا إلى سوریا فإیران في سنة  ۱۹۷۹إلى الكویت سنة 

الجھادي والصحفي، ولھ عّدة دواوین بالقریض وباللھجة الشعبیة نظمھا في أھل البیت علیھم السالم مدحاً ورثاًء وفي أغراض 

 .اجتماعیة

ن مدح ورثاء، دیوان ذبیح الطفوف في المراثي، الدارمیات، الوالء في المدح والرثاء، آھات ودموع، دیوا: فلھ من الدواوین

 .البصریات، ودیوانھ الكبیر الذي یجمع شعره كلّھ سّماه أبیات في الغربة

وألّف من الكتب الوجیز في االعداد والگریز، كشكول البصرة المختصر، الزواج المنقطع في االسالم، وعبیر من یوم 

 .رالغدی

وكتابھ ھذا عن حدیث الغدیر وواقعة الغدیر وإثبات خالفة أمیر المؤمنین علیھ السالم كتاب مبّسط كتبھ للناشئة على نحو 

 .السؤال والجواب

 .ھـ ۱٤۱۳طبع في ایران وفي بیروت سنة 

۱۷٥ 

 أسرار غدیر
 ۲٥األصل القمي المولود بھا في للشیخ محمد باقر بن الحاج إسماعیل بن محمد بن علي األنصاري الزنجاني الخوئیني 

 .ھـ ۱۳۸۰شعبان 

نشأ وترعرع في قم ودرس اللغة العربیة وآدابھا وأكمل الدروس اآللیة ثم حضر في الدروس العالیة في الفقھ واُصولھ على 

شرح  الشیخ مرتضى الیزدي الحائري والشیخ حسین الوحید الخراساني والسید موسى الزنجاني والسید محمد الروحاني ولھ

 حدیث الكساء بالفارسیة وفھرست مخطوطات مكتبة الشیخ علي حیدر 

 

الصفحة 

۲٥۹   



الخاصة في قم، ولھ ترجمة كتاب األخالق للسید عبدهللا شبّر الى الفارسیة، وترجمة مقتل أبي محنف وقّصة المختار، 

سلیم بن قیس الھاللي، وما ترجمھ وحقّقھ فھو وتحقیق كتاب الیقین وكتاب التحصین كلیھما للسید ابن طاووس وتحقیق اصل 

 .باالشتراك مع أخیھ محمد صادق حفظھ هللا

ورسالتھ ھذه في الغدیر فارسیة أیضاً رتّبھا على أقسام تسعة، فابتدأ بخطبة النبي صلّى هللا علیھ وآلھ یوم غدیر خّم فجمع 

روضة الواعظین، وكتاب الیقین،والتحصین، واإلقبال، أوصالھا من ھنا وھنا، جمع اشالء الخطبة المبضعة من االحتجاج، و

 .والعدد القویة، والصراط المستقیم وغیرھا

 .ثم ترجمھا إلى الفارسیة وسّمى كتابھ أسرار غدیر، فارسي طبع في قم

۱۷٦ 

 خطابھ غدیر

لى مقدمة في الغدیر للشیخ محمد باقر األنصاري الزنجاني المتقدم ذكره، لّخصھ من كتابھ الكبیر اسرار غدیر واقتصر ع

 .ھـ ۱٤۱٥وخطبة النبي صلّى هللا علیھ وآلھ في غدیر خم أوردھا بطولھا، وترجمھا إلى الفارسیة، فارسي مطبوع في قم 

۱۷۷ 

 كتاب غدیر

فارسي، للشیخ محمد حسین ابن الشیخ علي أصغر الیوسفي المازندراني ھزارجریبي األصل الخراساني المشھدي المولود 

 بھا ودرس اللغة  نشأ ۱۳۸۳بھا 

 

الصفحة 

۲٦۰   

فحضر فیھا  ۱٤۱۰العربیة وآدابھا ثم حضر في الفقھ واصولھ على میرزا علي الفلسفي، ثم رحل في طلب العلم الى قم 

 .على الشیخ حسین الوحید الخراساني

 .مطبوعاربعون حدیثاً في فضائل فاطمة الزھراء سالم هللا علیھا، وھذا فارسي : ولھ چھل گوھر، وھو

۱۷۸ 

 تصحیح أسانید حدیث الغدیر

نشأ بالكویت ورحل في طلب العلم الى قم . ھـ ۱۳۸۸للشیخ حسین بن عبدهللا المعتوق القطیفي األصل المولود بھا سنة 

ھـ والزال مقیماً بھا مجّداً في االشتغال وفّقھ هللا، رتّب حدیث الغدیر حسب مسانید الصحابة وبحث عن اسنادھا ودرس  ۱٤۰۲

 .أحوال رجالھا وفّقھ هللا إلتمامھ

۱۷۹ 

 غدیر غریب
ھـ نزیل مشھد  ۱۳۷٤للسید مصطفى بن السید محمد علي الموسوي الگرمارودي الطالقاني، الشاعر المعاصر المولود سنة 

 .الرضا علیھ السالم



 ۱٤۱٥لسالم، طبع في قم جمع فیھ ما نظمتھ الشعراء الفرس من قصائد رائعة في قصة الغدیر ومدح أمیر المؤمنین علیھ ا

 .صفحة ۱۹٦في ) نشر الھادي(ھـ من مطبوعات 

 

الصفحة 

۲٦۱   

۱۸۰ 

 رسالة في حدیث الغدیر

 .۲٤شعبان آینھ پژوھش عدد  ۲۱ھـ في  ۱٤۱٤ـ  ۱۳۱٦للشیخ عبدالرسول القائمي االصفھاني 

۱۸۱ 

 كتاب في الغدیر

 .للسید عبداألمیر آل السید علي خان المقیم حالیاً في قم

 استدراك

 ۱۸۳و  ۱۸۲

 :۱۳٦عثرنا مؤخراً على فھرس كتب اإلسماعیلیة لبوناواال فوجدنا مما ذكر فیھ في ص

 .رسالتان في غدیر خم من مختصر المصنّف؟ بأول مجموعة في مكتبة الشیخ عبدالقیّوم

 .فلعّل الرسالتین لھ ایضاً وھذه المكتبة في بمبئي وفي ھذه المجموعة ثالث رسائل ثالثھا للقاضي نعمان المصري، : أقـول

 

 

 

 

الصفحة 

۲٦۲   

۱۸٤ 

 على ضفاف الغدیر
لھذا العبد الفقیر إلى هللا سبحانھ، عبدالعزیز ابن السید جواد ابن السید إسماعیل بن السید حسین بن إسماعیل بن ابراھیم بن 

 .ھـ ۱۳٤۸االولى سنة جمادى  ۲۳علي الطباطبائي الیزدي النجفي، المولود بھا في ضحوة یوم األحد 

ھاجر جّدي السید إسماعیل من یزد إلى النجف األشرف إلنھاء دروسھ العالیة في مطلع القرن الرابع عشر وصاھر ابن 

ھـ،  ۱۳۳۷عّمھ الفقیھ األعظم آیة هللا العظمى السید محمد كاظم الطباطبائي الیزدي، مرجع الطائفة وزعیمھا، المتوفى سنة 

ھـ، فوالدي ابن بنت السید صاحب العروة،  ۱۳٦۳ھـ وتوفّي سنة  ۱۳۰٦فولد أبي السید جواد عام " ى العروة الوثق" صاحب 

وتزوج بنت خالھ السید أحمد ابن السید صاحب العروة، فأنا حفید السید صاحب العروة من الطرفین، أبي ابن بنتھ، وأُّمي بنت 

 .ابنھ، رحمھم هللا جمعیاً 



ة علمیة ھي النجف األشرف، مركز اإلشعاع الفكري لشطر مسلمي العالم في شرق األرض نشأت في اُسرة علمیة وفي بیئ

 .وغربھا

 .فقدت أبي في أوائل سّن البلوغ واتّجھت إلى طلب العلم ودرست عند أساتذة كبار

لة عید األضحى قرأت العلوم األدبیة من الصرف والنحو على العالّمة المغفور لھ السید ھاشم الحسیني الطھراني المتوفى لی

 .ھـ مؤلف كتاب علوم العربیة المطبوع في ثالث مجلّدات وكتاب توضیح المراد ۱٤۱۱سنة 

ھـ رحمھ  ۱٤۱۳ربیع الثاني سنة  ۱۰وقرأت في المنطق على السید جلیل ابن السید عبدالحي الطباطبائي الیزدي المتوفى 

 .هللا

 ۲۷ الفقیھ السید عبداألعلى السبزواري وتوفى رحمھ هللا في على آیة هللا) شرح منظومة السبزواري(وقرأت في الفلسفة 

 .ھـ رحمھ هللا ۱۳۹۲شعبان  ۱۱عند الحكیم الماھر الشیخ صدرا البادكوبي المتوفى ) األسفار(و ۱٤۱٤صفر سنة 

 وقرأت الروضة البھیّة على الحجة المغفور لھ السید میرزا حسن النبوي 

 

الصفحة 

۲٦۳   

الكاشمري وعلى العالّمة الورع الشیخ ذبیح هللا القوچاني مّد هللا في عمره، وقرأت كتاب القوانین المحكمة على الخراساني 

 .ھـ ۱٤۰۹شوال سنة  ۲۳آیة هللا السید علي العالّمة الفاني االصفھاني المتوفى 

ھـ  ۱۳۷۳جمادى اآلخرة  ۱۲وحضرت دروس السطوح العالیة على العلمین الجلیلین الشیخ عبدالحسین الرشتي المتوفى 

صاحب شرح الكفایة وكشف االشتباه المطبوعین، والشیخ مجتبى اللنكراني المتوفى في الیوم الثاني من شھر شعبان سنة 

وكان فاضال أدیباً مشاركاً في جملة من العلوم، قرأت علیھ سنین وعاشرتھ كثیراً " أوفى البیان " ھـ صاحب كتاب  ۱٤۰٦

صفر  ۱۰كما أفدت الكثیر أیضاً من العالّمة الفاضل المشارك األدیب میرزا محّمد علي االردوبادي المتوفى وأفدت منھ الكثیر 

 .لصلتي بھ ومالزمتي لھ رحمھ هللا )۱(ھـ  ۱۳۸۰سنة 

وفى ثم حضرت الدروس العالیة في الفقھ على الفقیھ المدقّق آیة هللا العظمى المرجع الكبیر السید عبدالھادي الشیرازي المت

ھـ رحمھ هللا، كما حضرت في الفقھ واالُصول والتفسیر على مرجع الطائفة وزعیمھا اإلمام الخوئي ـ قّدس هللا  ۱۳۸۲سنة 

الشیخ صاحب الذریعة ـ المتوفّى سنة : نفسھ ـ سنین عّدة، وكنت أترّدد خالل الفترة على العلمین العمالقین الشیخین العظیمین

ھـ ـ، بل الزمتھما طوال ربع قرن، وأفدت منھما  ۱۳۹۰احب الغدیر األغّر ـ المتوفى سنة ھـ ـ والشیخ األمیني ص ۱۳۸۹

الكثیر، تخّرجت بھما في اختصاصھما قدر قابلیتي واستعدادي، وكانا یغمراني بالحنان والعطف، فاتّبعت أثرھما في اتّجاھھما 

كتاب الذریعة، كما ولي تعلیقات على موارد منھ، ولي وجعلتھما القدوة واالُسوة في أعمالي ونشاطاتي، فلي استدراك على 

 أیضاً استدراكات على طبقات أعالم الشیعة، سّمیتھا معجم أعالم الشیعة كما 

____________ 
 .۲۱۸تقدمت ترجمتھ ص -۱

 

الصفحة 

۲٦٤   

 .بعد الطبع زیادات ولي تعلیقات علیھا، طبع بعضھا ِمّما یخّص القرنین الثالث عشر والرابع عشر، ثم زید علیھا



ھـ، وشاء هللا أن استوطن مدینة قم، وبدأت بجمع  ۱۳۹٦وغادرت النجف األشرف إلى إیران في ذي الحجة من عام 

ال ألّن المؤلف قّصر في الجمع واالستیعاب حاشاه، وهللا یعلم ما " الغدیر " استدراكات وإضافات على الجزء األول من كتاب 

ال، بل لتوفّر طبع مخطوطات لم تطبع . ھذا الذي حّصل علیھ، وھو غایة جھد الباحث قبل ستّین عاماً عاناه وقاساه في تحصیل 

من قبل وتوفر مصادر كثیرة لم تتیّسر ألحد حینذاك وتأسیس مكتبات عامة أنقذت المخطوطات من التملّكات الفردیة في 

منھا، وال تنس دور تصویر المخطوطات في تسھیل األمر  البیوت وزوایا الخمول وفھرستھا وعّرفت بھا لیجد كّل أحد بغیتھ

وجلب المخطوط مصّوراً من مكتبات العالم في شرق األرض وغربھا ووضعھ بین یدي الباحث، ثم الرحالت والتجّوالت في 

لم تتوفّر  مكتبات العراق وإیران والحجاز وسوریا واألردن ولبنان وتركیا وبریطانیا، كّل ذلك وفّر لي العثور على مصادر

قبل ستّین عاماً، وتجّمع من ھنا وھناك من مخطوط ومطبوع ومصّور ِمّما لم یكن في " الغدیر " لشیخنا رحمھ هللا حین تألیف 

 .متناول الید على عھد شیخنا األمیني رحمھ هللا الشيء الكثیر

ومن الخواطر العالقة في ذھني أنّي دخلت یوماً على شیخنا األمیني عائداً لھ لمرض الَّم بھ وذلك قبل نحو أربعین عاماً وقبل 

إّن تاریخ ابن عساكر موجود في المكتبة : " تأسیس مكتبة أمیر المؤمنین علیھ السالم بسنین فقال لي ـ وھو طریح الفراش ـ

وحده ِمّما ینبغي شّد الرحال إلیھ، ولو سافر أحد من ھنا إلى دمشق لھذا الكتاب فحسب كان  الظاھریة بدمشق، وھذا الكتاب

وكان ألول مّرة یطرق سمعي تاریخ ابن عساكر والمكتبة الظاھریة، ثم دارت األیام واللیالي وأّسس شیخنا " جدیراً بذلك 

 قیت بھا ھـ وب ۱۳۸۳رحمھ هللا المكتبة واُتیحت لي سفرة إلى سوریا في عام 

 

الصفحة 

۲٦٥   

أكثر من ثالثة أشھر، تذّكرت خاللھا كالم شیخنا رحمھ هللا عن تاریخ ابن عساكر فصّورتھ كلّھ، كما صّورت من نفائس 

مخطوطات الظاھریة ما تیّسر، ورجعت إلى النجف األشرف، واُرسلت المصّورات من بعدي في طرد بالبرید لمكتبة أمیر 

م العاّمة، ورحل ھو رحمھ هللا إلى دمشق في العام بعده ومكث في الظاھریة فترة أفاد من مجامیعھا وسائر المؤمنین علیھ السال

كما كان قد فعل " ثمرات األسفار " مخطوطاتھا، وكان یقرأ المخطوط حرفیاً وینتقي منھ ویسّجلھ بخطّھ في دفتر كبیر سّماه 

 .ھـ في رحلتھ إلى الھند ۱۳۸۰ذلك في عام 

أثره رحمھ هللا في أسفاري إلى تركیا وسوریا وغیرھما، فكنت أقضي وقتي في المكتبات أقرأ المخطوطات وأنتقي واتبعت 

 ".نتائج األسفار " منھا واُسّجل منتخباتي في دفاتر سّمیتھا 

لكثیر ِمّما كنّا نعّده وحاصل الكالم أنّھ تجّمع من ذلك كلّھ مواّد كثیرة لم تتھیّأ من قبل وقد طبع مؤّخراً من التراث الشيء ا

فكلّما وجدت من صحابي أو " الغدیر " مفقوداً، فعزمت على مقارنة ما یخّص منھ بحدیث الغدیر مع الجزء األول من كتاب 

: كتبتھ على َوْفق نھج شیخنا رحمھ هللا من" الغدیر " تابعي، أو أحد ِمّمن بعدھما من طبقات الرواة من العلماء مّما لم أجده في 

ولَّما یكمل بعد، وفّق هللا " على ضفاف الغدیر : " وسّمیتھ؛ مة موجزة، وتوثیق، وغیر ذلك ورتّبتھ حسب الوفیات ترج

 .إلتمامھ، ویّسر ذلك بعونھ وتوفیقھ

 :مشایخي في الروایة

ثالثة من كبار  لي االجازة في روایة أحادیث نبیّنا صلّى هللا علیھ وآلھ واألئمة الطاھرة من عترتھ صلوات هللا علیھم عن

 :مشایخي قّدس هللا أسرارھم وھم

 ـ شیخ مشایخ العصر كبیر الباحثین والمفھرسین حّجة التاریخ محیى آثار  ۱



 

الصفحة 

۲٦٦   

 .۱۳۸۹ـ  ۱۲۹۲السلف مثال الورع والصالح الشیخ آقا بزرك الطھراني رحمھ هللا 

 ۱۳۸۲ـ  ۱۳۰٥العظمى السید عبدالھادي الحسیني الشیرازي رحمھ هللا ـ المحقّق الورع التقي سید فقھاء عصره آیة هللا  ۲

 .ھـ

ـ اُستاذ الفقھاء مربي المجتھدین علم التحقیق، مرجع الطائفة وزعیمھا السید أبو القاسم الموسوي الخوئي رحمھ هللا  ۳

 .۱٤۱۳ـ  ۱۳۱۷

 .كما انھ استجاز مني أیضاً عّدة

 :اسماء المجازین مني في الروایة

 .لشیخ على اصغر مروارید الخراساني نزیل طھرانـ ا ۱

 .ـ السید أحمد الموسوي الحجازي الگلپایگاني ۲

 .ـ الشیخ مرتضى فرج پور الخوئي نزیل قم حالیاً  ۳

 .ـ ماجد الغرباوي أبو صادق ٤

 .ـ عبد الجبار الرفاعي ٥

 .ـ الشیخ فارس حسون ٦

 .ـ الشیخ أمین هللا الكاظمي ۷

 .حراني التوبلي الكتكتانيـ السید مرتضى الب ۸

 .ـ السید ابراھیم العلوي التبریزي ۹

 .ـ السید ھاشم ناجي الجزائري ۱۰

 .ـ الشیخ ابو الفضل حافظیان المازندراني البابلي ۱۱

 .ـ السید محمد ابن السید سعید اختر الرضوي ۱۲

 

الصفحة 

۲٦۷   

 :مع الصحف

 .العربیة والفارسیة العراقیة واالیرانیة والسوریة واللبنانیةوقد نشرت لي مقاالت في الصحف والمجالّت 

 :وأّما رحالتي

فقد حججت ـ وہلل الحمد ـ ثالث حّجات، وتجّولت في البالد اإلیرانیة والعراقیة واالُردنیة والسوریة واللبنانیة والتركیة 

 .والبریطانیة والوالیات المتّحدة

 :وفي المؤتمرات

 .ھـ ۱۳۸۹لشیخ الطوسي الذي عقدتھ كلّیة اإللھیات في جامعة الفردوسي في مشھد سنة حضرت المھرجان األلفي ل



 ۱٤۰٤أي یوم الحسین علیھ السالم في شوال سنة ) حسین دى(وحضرت المؤتمر الذي عقده محّمدي تراست في لندن باسم 

 .ھـ

 .ھـ ۱٤۰٦والمھرجان األلفي للشریف الرضي الذي عقدتھ مؤسسة نھج البالغة في طھران سنة 

 .ھـ بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على واقعة الغدیر ۱٤۱۰ومھرجان اإلمام علي المنعقد في لندن سنة 

 :ولي في مجال التألیف

 .ـ على ضفاف الغدیر، وقد تقدم وصفھ ۱

 .ـ نتائج األسفار، وقد تقدم ذكره ۲

 

الصفحة 

۲٦۸   

 .ـ الغدیر في التراث اإلسالمي ۳

 .ھـ ثم طبع مستقال، وھو الذي بین یدیك ۱٤۱۰سنة  ۲۱في العدد ) تراثنا(الخاص بالغدیر من مجلة نشر في العدد 

 .ھـ ۱۳۹۷ـ الحسین والسنة طبع في قم سنة  ٤

وھو مجموعة نصوص قیّمة من مصادر قدیمة ومھمة لم تكن مطبوعة آنذاك وھي من كتاب فضائل الصحابة ألحمد بن 

 .وترجمة الحسین ومسنده علیھ السالم من المعجم الكبیر للطبراني حنبل وأنساب األشراف للبالذري

 .ـ مستدرك الذریعة ٥

وقد بدأت بجمع وتحریر ما لم یذكره شیخنا رحمھ هللا في الذریعة من كتب أصحابنا ممن تقدم علیھ أو تأخر عنھ وقد تجاوز 

 .سمیع مجیبحتى اآلن الثمانیة آالف كتاب نسأل هللا التوفیق إلتمامھ وطبعھ إنھ 

 .ـ أضواء على الذریعة ٦

وھو تعلیقات على موارد منھ فقد یستجد من المعلومات ما یعد لھ أو یصححھ أو یكملھ كالعثور على تاریخ وفاة مؤلف لم 

یذكر وفاتھ فیھ أو على مخطوطة للكتاب أو ذكر طبع ما لم یكن یطبع أو تحقیق ما لم یكن یحقّق من قبل أو نقل شيء من خطبة 

 .لكتاب لم یرد في الذریعة، أو اإلحالة إلى دراسات منشورة حول الكتاب وما شاكل ذلكا

 .ـ مكتبة العالّمة الحلّي ۷

وھو فھرس شامل لما أفرغھ العالّمة الحلّي الشیخ جمال الدین أبو منصور الحسن بن یوسف بن المطھر الحلّي المتوفّى سنة 

ي مختلف العلوم والفنون والمعارف اإلسالمیة وإحصاء لمخطوطاتھا الموجودة في ھـ قّدس هللا نفسھ في قالب التألیف ف ۷۲٦

 مكتبات الشرق والغرب مع تعیین أرقامھا ومواصفاتھا وتاریخ كتابتھا 

 

الصفحة 

۲٦۹   

 .إلى نھایة القرن العاشر الھجري

 .ـ في رحاب نھج البالغة ۸



وكلماتھ صلوات هللا علیھ منذ عھده علیھ السالم وحتى القرن الثامن وما استعرضت فیھ جمع وتدوین خطب أمیر المؤمنین 

یوجد من مخطوطاتھا القدیمة في مكتبات العالم وتعیین طبعات المطبوع منھا واالیعاز إلى ترجمة مؤلفیھا حسب التسلسل 

 .الزمني

ى نھایة القرن العاشر وبحثت عن واستقصیت المتبقى الواصل إلینا من مخطوطات نھج البالغة منذ القرن الخامس وحت

مخطوطاً كتب  ۱٥۰مخطوطاتھ القدیمة في مكتبات العالم شرقھ وغربھ وما نالتھ یدي من فھارسھا فتجّمع من ذلك ما بلغ نحو 

 .۱۰۰۰إلى سنة  ٤٦۹من سنة 

ت لمؤلفیھا ترجمة ثم تعّرضت لشروح نھج البالغة القدیمة في القرون الثالثة االُولى السادس والسابع والثامن وترجم

موسعة واستقصیت مخطوطاتھا القدیمة في المكتبات ومواصفاتھا وأرقامھا وتواریخھا، وذكرت طبعات ما طبع منھا ثم 

الصادرة ) تراثنا(تطّرقت إلى ترجمات نھج البالغة إلى الفارسیة واألردویة واإلنجلیزیة وغیرھا وقد نشر قسم منھ في مجلة 

 .وفّق هللا العاملین علیھا) ۸، ۷(ء التراث في قم في عددھا الخامس وعددھا عن مؤسسة آل البیت إلحیا

 .ـ أنباء السماء برزیّة كربالء ۹

وھو كتاب سیرتنا وسنّتنا، لشیخنا الحّجة العالّمة األمیني صاحب الغدیر قّدس هللا نفسھ، فقد تجمع لدّي خالل الفترة زیادات 

استجّد طبعھا لم تر النور في عھده رحمھ هللا فرایت أن أدمجھا في الكتاب كثیرة علیھ من مصادر مخطوطة أو مصادر 

 .وأنظمھ بترتیب آخر فربما جاء في ضعف الكتاب وسّمیتھ بھذا االسم وهللا ھو الموفّق والمعین وھو یھدي السبیل

 

الصفحة 

۲۷۰   

 .ّمة في النجف األشرفـ فھرس المخطوطات العربیة في مكتبة أمیر المؤمنین علیھ السالم العا ۱۰

 .ـ فھرس المخطوطات الفارسیة في مكتبة أمیر المؤمنین علیھ السالم في النجف األشرف ۱۱

 .ـ فھرس كتب الحدیث في مكتبة اإلمام الرضا علیھ السالم في مشھد، كتبتھ بالفارسیة ۱۲

 .بالفارسیة ـ فھرس الكتب الفقھیّة في مكتبة اإلمام الرضا علیھ السالم في مشھد، كتبتھ ۱۳

 .ـ فھرس المختارات من مخطوطات تركیا ۱٤

وھي مخطوطات وقع االختیار علیھا من فھارس مكتبات إسالمبول وبورسا وقونیة وغیرھا وسّجلتھا في سجل خاص مع 

تصویرھا أرقامھا وتاریخھا وبعض میزاتھا لمراجعة المخطوطة نفسھا واإلفادة منھا ونقل نصوص مطّولة أو موجزة منھا أو 

 .بكاملھا وتم ذلك خالل رحالت متكّررة إلى البالد التركیة

 .ـ الفھرس الوصفي للمنتخب من المخطوطات العربیة في مكتبات تركیا ۱٥

وھي مخطوطات وقفت علیھا وتصفحتھا وتأملتھا ووصفتھا في ھذا الفھرس وصفاً شامال ونقلت من فوائدھا في ھذا 

 .تر خاصة إن كانت كثیرة وھي المسّماة نتائج األسفار، وقید األوابدالفھرس إن كانت قلیلة، وفي دفا

وقد شاء هللا أن یرفع من ھذین الفھرسین المتواضعین فقّدر لھما أن تنّضما إلى مخطوطات مكتبة المرعشي العاّمة في قم 

 .۱۸٤ـ  ۱۱/۱۸۳ذكرا في فھرس المكتبة  ٤۱۷۳و ٤۱۷۲وتحّمال رقم 

 .ـ معجم أعالم الشیعة ۱٦

 وھو تراجم أعالم لم یذكرھم شیخنا صاحب الذریعة رحمھ هللا في طبقات 



 

الصفحة 

۲۷۱   

 .أعالم الشیعة

وذلك أني في خالل مراجعاتي لكتب التراجم والمعاجم وما أعثر علیھ من تراجم أعالمنا كنت اُقارنھ بطبقات أعالم الشیعة 

مجموع ذلك تعلیقات كثیرة في كل قرن من الطبقات، وإن لم أجده فیھا فان كان ذكر فیھ سّجلت المصدر بالھامش فتكون من 

 .كتبتھ في ورقة ورتبت أوراق التراجم على الحروف بدل الطبقات فأصبح معجم أعالم الشیعة

 .ـ تعلیقات على طبقات أعالم الشیعة ۱۷

 .ر وھو نقباء البشر، في القرن الرابع عشرفي رابعة المئات، وھو أعالم القرن الرابع حتى المجلد األخی) نوابغ الرواة(من 

 .ھـ ۱٤۰۳وقد طبعت التعلیقات على القرنین األخیرین، الثالث عشر، والرابع عشر، في نھایتھما، في مشھد سنة 

واآلن بدئ بطبعھا مع األصل من البدایة، من القرن الرابع إلى نھایة القرن الرابع عشر ان شاء هللا بھوامش التراجم من قبل 

 .نسأل هللا التوفیق والعون إنّھ ولي ذلك. ار الزھراء البیروتیةد

 .ـ المھدي علیھ السالم في السنّة النبویّة ۱۸

جمعت فیھ ما أخرجھ الحفّاظ والمحّدثون السنیّون عن النبي صلّى هللا علیھ وآلھ في المھدي علیھ السالم، واقتصرت فیھ 

 .من روایات ثقاتھم في الصحاح والسنن والمسانید والمصادر الموثوقة على األسانید الصحیحة والطرق الثابتة عندھم

 .ـ حیاة الشیخ یوسف البحراني ۱۹

ھـ وطبع في  ۱۳۷۷في الفقھ، كتبھ سنة " الحدائق الناظرة " ھـ صاحب كتاب  ۱۱۸٦وھو الفقیھ المحّدث المتوفى سنة 

 .طبع ليمقّدمة كتاب الحدائق ومستقال في النجف األشرف، وھو أول عمل 

 

الصفحة 

۲۷۲   

 .ـ قید األوابد ۲۰

وھو مجموعة فوائد وأحادیث في فضائل أھل البیت علیھم السالم ومثالب أعدائھم مستخرجھ من مصادر مخطوطة عثرت 

 .علیھا في المكتبات

 .ـ مخطوطات اللغة العربیة ۲۱

 .وجودھا وأرقامھا ومواصفاتھاھو فھرس لكل مخطوطات اللغة العربیة في مكتبات إیران، نسخھا أماكن 

 .ـ فھرس المنتقى من مخطوطات الحجاز ۲۲

ھـ لتصویر المخطوطات وفیھا زمیلنا خبیر المخطوطات  ۱۳۸٦وذلك إن جامعة طھران أوفدت بعثة إلى الحجاز عام 

ي مكتبات الحرمین المفھرس المشھور االُستاذ محمد تقي دانش پژوه، فمّر بالنجف األشرف وصحبتھ إلى الحجاز وتجّولنا ف

مكتبة عارف حكمت، ومكتبة المدینة المنّورة، والمكتبة المحمودیّة، ومكتبة الحرم النبوي الشریف، ومكتبة مظھر، : الشریفین

 .وكان في رباط مظھر، مقابل البقیع في المدینة المنّورة، ومكتبة الحرم المّكي ومكتبة مّكة المكّرمة في مّكة المكّرمة



ومكتبة القاضي الطباطبائي ومكتبة ثقة ) كتابخانھ ملى(المنتخب من مخطوطات تبریز، دار الكتب الوطنیة ـ فھرس  ۲۳

 .اإلسالم، ومكتبة االیرواني

 .ـ أھل البیت في المكتبة العربیة ۲٤

 

 :وفي حقل التحقیق حقّقت الكتب التالیة

 .ـ فھرست منتجب الدین ۱

 ٥۰٤للشیخ منتجب الدین بن بابویھ الرازي من أعالم القرن السادس ولد سنة  وھو فھرست أسماء علماء الشیعة ومصنّفیھم

 .ھـ ۱٤۰٤ھـ، طبع في قم سنة  ٦۰۰ھـ، وكان حیّاً سنة 

 

الصفحة 

۲۷۳   

 .ـ األربعون المنتقى من مناقب المرتضى ۲

الصادرة ) تراثنا(األول من مجلة ھـ، نشر في العدد  ٥۹۰ألبي الخیر أحمد بن إسماعیل الطالقاني القزویني المتوفى سنة 

 .ھـ ۱٤۰٥عن مؤسسة آل البیت علیھم السالم إلحیاء التراث، في قم في سنة 

 .ـ ترجمة الحسن والحسین علیھما السالم ۳

 .ھـ، وكان مما لم یطبع من كتاب الطبقات ۲۳۰من كتاب الطبقات الكبیر البن سعد المتوفى سنة 

 .ھـ ۱٤۰۸راثنا سنة من مجلّھ ت ۱۱و ۱۰نشر في العددین 

 .ـ مقتل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السالم ٤

سنة ) تراثنا(من مجلة  ۱۲، نشر في العدد )ھـ ۲۸۱ـ  ۲۰۸(البن ابي الدنیا عبدهللا بن محّمد بن عبیدالقرشي البغدادي 

 .ھـ ۱٤۰۸

 .ـ مناقب أمیر المؤمنین علیھ السالم ٥

 .ھـ، وھو قید التحقیق ۲٤۱متوفّى سنة ألحمد بن حنبل إمام الحنابلة ال

 .ـ طرق حدیث من كنت مواله فعلي مواله ٦

 .ھـ، وھو قید التحقیق ۷٤۸ـ  ٦۷۳للحافظ الذھبي محّمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الشافعي الدمشقي 

 .ـ ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السالم ۷

 .ھـ ٥۷۱ـ  ٤۹۹علي بن الحسن بن ھبة هللا الشافعي الدمشقي  من تاریخ مدینة دمشق للحافظ ابن عساكر وھو أبو القاسم

 .ـ فرائد السمطین ۸

 ۷۲۳ـ  ٦٤٤في فضائل المرتضى والبتول والسبطین، لصدر الدین إبراھیم بن محّمد بن حمویھ الحموئي الشافعي الجویني 

 .ھـ

 الصفحة  



۲۷٤  

 .ـ عقد الدرر ۹

 .ھـ ٦۸٥ـ  ٦٤۰السلمي الشافعي الدمشقي في أخبار المھدي المنتظر، لیوسف بن یحیى 

وقد حقّقت ھذه الكتب الثالثة األخیرة منذ كنت في النجف األشرف وبذلت جھدي في ذلك، وقد شاء هللا أن یوفق غیري 

 .لتحقیقھا ونشرھا، وھو أعلم بصالح عباده، وہلل األمر من قبل ومن بعد، ونرجو من هللا القبول ونسألھ تیسیر االُمور

 .فھرست الشیخ الطوسيـ  ۱۰

قمت بمقابلتھ على أكثر من عشر نسخ من أحسن ما یوجد من مخطوطاتھ، وسّجلت اختالفاتھا بالھامش، وكلي أمل أن 

 .یوفقني هللا سبحانھ النجاز تحقیقھ ونشره، إنھ خیر موفّق ومعین، وھو السمیع المجیب

 

 :أخیراً مصادر ترجمتي

 .النجف خالل الف عامـ معجم رجال الفكر واألدب في  ۱

 .للعالّمة الشیخ محّمد ھادي األمیني النجفي

 .ـ أحسن األثر في أعالم القرن الخامس عشر ۲

 .للعالّمة السید أحمد الحسیني اإلشكوري

 .ـ گنجینھ دانشمندان ۳

 .۹/۲۳۱للعالّمة الشیخ محّمد الرازي 

 .ـ أعالم العراق بأقالمھم للسید جودت القزویني ٤

 .۲۸٥م ص ۱۹۸۹ھـ ـ  ۱٤۰۹لموسم اللبنانیة الفصلیة في عددھا األول الصادر سنة ـ مجلة ا ٥

 

الصفحة 

۲۷٥   

 :ثم ھناك كتب ورد فیھا اسمي منھا

 .۲٥/۳٤۹، و۱۷۲ـ  ۲۰/۱٦٦، و۲٥۷ـ  ۱۹/۲٤، و۱۸/۷٤ـ الذریعة  ۱

من الطبعة  ۲۳۰ـ  ۱/۲۰۸المبارك فیھ ـ مصادر نھج البالغة، للعالّمة السید عبدالزھراء الخطیب مّد هللا في عمره  ۲

 .البیروتیة

 ۱/٤٥ـ حیاة اإلمام الحسین علیھ السالم، للعالّمة الشیخ باقر شریف القرشي النجفي دام مؤیداً في عّدة موارد، منھا في  ۳

 .من الطبعة االُولى

فھرس مصورات المكتبة المركزیة (ـ فھرست میكروفیلمھا للمفھرس المشھور االُستاذ محّمد تقي دانش پژوه دام بقاه  ٤

 .۱/۸۱۰) بجامعة طھران

 .٥/٤۰٥) نشرة المكتبة المركزیة بجامعة طھران) (نسخھ ھاى خطى(ـ وفي  ٥

 .ـ األدب العربي المعاصر في إیران، لجاسم عثمان مرغي ٦



أجزائھ وفي كثیر من لمیرزا أحمد المنزوي، في كل ) الفھرس الموحد للمخطوطات الفارسیة(ـ نسخھ ھاى خطى فارسى  ۷

 .صفحاتھ، وقد صدر منھ حتى اآلن ستّة أجزاء

 .۱/۱٥ـ معجم ما كتب عن رسول هللا صلّى هللا علیھ وآلھ، وأھل بیتھ علیھم السالم لالُستاذ عبدالجبار الرفاعي دام موفّقاً،  ۸

 .۲/۱٤۹۰ـ گنجینھ خطوط علما ودانشمندان لفخر الدین النصیري حفظھ هللا  ۹
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