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  إلى أباة الضيم وسادة األنام

  إلى أهل الذكر وترجمان الوحي

  bوآله النجباء nمحمد المصطفى

  gأبي الفضل العباسلمفدى اوإلى قرة عينهم 

 في حضرتهم، سائالً ى بالقبول والرضالعله يحظ أقدم هذا الجهد المتواضع
المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا من المشمولين بشفاعتهم يوم ال ينفع مال 

  والبنون إال من أتى اهللا بقلب سليم

  

  ميثم السيد مهدي الخطيب
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حمد هللا الذي علّم بالقلم، علّم اإلنسان ما لم يعلم، والصالة ال...  باسمه تعالى
والسالم على سيد العرب والعجم وعلى وصيه المرتضى وخليفته المجتبى وعلى 

  آله الشرفا.

:وبعد  

فإن من أعظم النّعم التي يوفَّـق لهـا المـرء نعمـة تحصـيل العلـم واالشـتغال بـه         
ذه الهداية طرق متعـددة ووسـائل متّبعـة،    وهداية الناس إلى الطريق الصحيح، وله

  ومن بين هذه الوسائل علم تحقيق النصوص التراثية.

وال يخفى ما لهذا العلم الشريف من غايـة مهمـة فـي ضـبط الـنصّ، وتقويمـه       
لغرض مطابقتها، ثُم بعد ذلـك بثِّهـا ونشـرها     ؛وإرجاع اآلثار الشريفة إلى مصادرها

  لحصول اإلفادة منها.

لف التوفيـق جنـاب األخ الفاضـل السـيد ميـثم ابـن المرحـوم المبـرور         وقد حا
العالمة السيد مهدي الخطيب، فإنـه ممـن نـال حظـاً مـن العلـم ومـا يـزال مشـتغالً          
بالحضور على أساتذة الحوزة الشريفة مع عمله فـي وحـدة التحقيـق، وكانـت لـه      

العتبــة جهــود مشــكورة أثمــرت فــي إخــراج بعــض األســفار المهمــة فــي مكتبــة  
سهم في رفد المكتبة اإلسـالمية بالعديـد مـن    �� مما  ،المقدسة مع زمالئه المحققين

  مصادر الثقافة اإلسالمية. 
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في شأن آيـة التبليـغ) تـأليف الشـيخ      -والرسالة التي بين أيدينا (جواب مسألة 
هـ)، عمل على تحقيقيهـا وبـذل جهـوداً اسـتثنائية     ١٣٢٨(ت wأسد اهللا الكاظمي

ها تمت مراجعتها وإبداء المالحظات عليها من قبل إخوانـه فـي وحـدة    فيها، وبعد
التحقيق، فجزاه اهللا وجزى جميع العاملين في إخراجهـا، وكتـب لهـم ثـواب هـذا      

يـوم   gالعمل في موازين حسناتهم وحشـرهم وإيانـا تحـت لـواء أميـر المـؤمنين      
  تُدعى كلّ أمة بإمام زمانها.

  الً وآخراً.إنّه سميع مجيب والحمد هللا أو
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عـد تُ حصـى وال تُ التـي ال  نعمائـه و ئـه العالمين علـى آال  الحمد والثناء هللا رب، 
آلـه  وعلـى  محمـد المصـطفى   ة ومنجـي األمـ   الرحمـة  نبـي صالة والسالم على الو

  .المعصومين المنتجبين عليهم آالف التحية والسالم

وبعد:  

ال عد البحث في المسـائل العقائديـة   ي مـن أهـم البحـوث    ما بحـث اإلمامـة   سـي
رتباطهـا  طقـي، وال نموالبرهـان ال الـدليل   إلـى  تحتـاج لدقـة مسـائلها التـي     العلمية؛

وهذا ما جعلها تكتسب أهميـة ومكانـة تميزهـا     ،الوثيق بالجانب التكاملي لإلنسان
 حملـت كاهـل   مـا  ،فـي ميـادين العلـم والمعرفـة     األخـرى  من العلـوم نظائرها عن 

لية الكبيرة من أجل الكشف عن الحقيقة وتوضيح كـل  والمسؤالباحث مزيداً من 
وفـق منهجيـة    ،اءاعتمـاداً علـى الحـوار العلمـي الهـادىء البنّـ       ،دقة ونظرخفاياها ب

المنسـجمة   ،ما تقتضيه قواعد االحتجاج والمناظرةقائمة على  ،موضوعية وحيادية
لتشـنج  ل المثيـرة  ،يقةضمع متبنيات الطرف اآلخر بعيداً عن وجهة النظر المذهبية ال

  كريم في قوله تعالى: د عليه القرآن الالمنافية لما أكّ ،واالنفعال

}عـبِيلِ  إِلَى ادس  ـكبر  ـةكْمـ  بِالْح ـ  موعظَةـوالْ  حسنَةـالْ

 عن ضَلَّ بِمن أَعلَم هو ربك إِن أَحسن هي بِالَّتي همـوجادلْ

هبِيلس وهو لَمـبِالْ أَعينتَده١(}م(.   

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٥سورة النحل: آية: ) ١(
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فـي رد خصـومهم مـن المـذاهب والـديانات       bوالمخالفة لسـيرة أهـل البيـت   
  .الفكرية األخرى

علـى كـل مـن لـه كفـاءة       يأن للمنـاظرة آدابـاً وفنونـاً يقتضـ     يتضح ومن ذلك
 يتخطـى ، لالصـعاب جميـع  ل أمامـه  كـي تـذلّ   ؛وأهلية الدفاع عن الحق التحلي بها

  .سعى لهيالذي  التي تحول دون تحقيق الهدف المنشود كافة العقبات

مما يؤدي إلـى   ،ب وجهات النظر بين المسلمينتقرد لغة التفاهم لوبذلك تسو 
 علـى طاولـة   التي تحيط بأي موضوع مطروحجميع اإلشكاالت والمالبسات  حلّ

 لتـي يسـتغلها األعـداء   ا م جميع التحدياتماأن نقف أ بذلك حتى نستطيعلنقاش؛ ا
 تـوانى التـي مـا    ،ة الواحـدة لبث سموم الفرقة والتنابذ واالخـتالف بـين أبنـاء األمـ    

ن معـالم  بـي  ماصـفوفها بعـد   خر جهده لتوحيـد كلمتهـا ورصّ  يدأن  nرسول اهللا
هـي ولـيس   إل بأمرٍو ،ن سيخلفه من بعده بفعله وقولهوكشف النقاب عم ،حكومته

غ ومـا علـى الرعيـة إال أن    بلِّـ الرسـول إال أن يمتثـل وي   من وما كان ،من عند نفسه
ـ  عـنِ  ينْطـق  ومـا {ه ألنَّـ  ؛أمر به وتطيعما تُتأخذ   وحـي  ����  هـو  إِن*  هوىـالْ

  :  في محكم كتابه العزيز ولذا قال المولى جلّ وعال )١(}يوحى

 واتَّقُـوا  فَـانْتَهوا  عنْه نَهاكُم وما فَخُذُوه الرسولُ َآتَاكُم وما{

اللَّه ا إِنللَّه يدقَابِ شَد٢(}الْع(.   

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤ ـ ٣سورة النجم: آية: ) ١(

  .٧سورة الحشر: من آية: ) ٢(
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ــ ألنفــي إدراكهــا  لتفــاوت العقــول ؛دركة فــي ذلــك وقــد التُــ مصــلحة األم
    فيها ما يصلحها. ت أنوإن ظنّ األحكاملمالكات بعض 

فـي بدايـة الـدعوة     gألميـر المـؤمنين   الخالفة بإعالن أنفأخذ النبي يصدع 
 عشـيرتَك  وأَنْـذر {: باآلية الكريمـة  وجل خاطبه المولى عزّ مابعد )يوم الدار(

 � ��	بِينئ )١(}قْردرسالتهإلى دعوتهم  وذلك في ب،   ة ن حقيقـ فقال لهم بعد مـا بـي
   :ن عندهوصوله وهم مجتمعأسالم واإل

»ي يخي ووصأن يكون أمر على كم يؤازرني على هذا األأي
  .»وخليفتي فيكم من بعدي

ا يـا  نأ« :وقالـ حدثهم سناً  ـ وكان أ  gم يتكلموا، فقام اإلمام عليفسكتوا ول 
  .»رسول اهللا

مـام  ها أخـذ برقبـة اإل  عنـد  ،هـو  إالمـنهم  حد أثالثاً ولم يجبه ذلك  nالنبيوكرر  
  )٢(.»طيعواأستمعوا له واي وخليفتي فيكم فيخي ووصأهذا  نإ« :وقال gعلي

ــ   ــذا الموق ــان له ــازم وك ــد أ   أف الح ــوم بع ــوس الق ــي نف ــر ف ــوا أن ث ــول نأيقن  الرس
  .المتجبرةما تضمره نفوسهم ب أمره، غير عابئ فيماضٍ  ،في دعوته جادn األعظم

سـاس التخطـيط   أعلـى   قائمـةً  ،ئاًفشي ئاًومن هنا بدأت معالم المرحلة تتضح شي
الباطلـة  همـال  ، الرافض لفكرة اإلهاة بعد نبيماإللهي المسبق لمن سيتولى قيادة األ

  مورها.أ ة ستختار من يتولى زماماألم نأالتي نمت على ثقافة  ،من جذورها

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٤ية: سورة الشعراء: آ) ١(

  .١١٣ص ٩، مجمع الزوائد: ج١١١ص ١ينظر: مسند أحمد بن حنبل: ج) ٢(
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 ،لفـاظ وبشتى األ دإال أن يشرع ويمهn األعظم ما كان على الرسولوبالطبع 
 وبحسب ما تقتضيه الظروف، ،وعلى مختلف طبقات المسلمين ،ماكن عدةأوفي 
فـي العـين    ذلـك تـارةً   اًنـ مبيg، علي بـن أبـي طالـب   الخليفة من بعده هو  نأعلى 

   .)١(»يعلي مع الحق والحق مع عل« :nكقوله ،والذات

   .)٢(»ذمتي وأنت خليفتي على أمتي ئبرأنت تُ ،يا علي« :nوقوله

   .)٣(»علمكم عليأ«: nوقوله

  . )٤(»بعدي ه ال نبيأنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنَّ«: nوقوله

    وغيرها من األحاديث الكثيرة.

 وحـديث ، )٦(والسفينة ،)٥(كما في حديث الثقلين ،شارة والصفاتباإل ىخروأ 
  على ذلك. الدالة بل المتواترة ،وغيرها من األحاديث المستفيضة، )٧(الكساء

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٦ - ٢٣٥ص ٧، مجمع الزوائد: ج٤٤٩ص ٤٢تاريخ مدينة دمشق: ج )١(

  .٦٥ص ١: جgعيون أخبار الرضا )٢(

  .٣٠٦ص ٦، تهذيب األحكام: ج٤٢٤ص ٧الكافي: ج )٣(

 ٩، مجمع الزوائد: ج١٢٠ص ٧، صحيح مسلم: ج٣٢ص ٢مسند أحمد بن حنبل: ج )٤(
  .١٠٩ص

ــ ٣٢٨ص ٥، ســنن الترمــذي: ج١٤ص ٣ينظــر: مســند أحمــد بــن حنبــل: ج ) ٥( ، ٣٢٩ ـ
  .٦٦ ـ ٦٥ص ٣المعجم الكبير للطبراني: ج

  .٩٠ص ١٢، تاريخ بغداد: ج٣٠٦ص ٥ينظر: المعجم األوسط للطبراني: ج) ٦(

 ٣، المعجــم الكبيــر: ج٢٩٢ص ٦، وج١٠٧ص ٤ينظــر: مســند أحمــد بــن حنبــل: ج) ٧(
  .٤١٦ص ٢، المستدرك للحاكم النيسابوري: ج٥٤ـ٥٣ص
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ه تجــد مــن يقــف موقــف المعــارض الــرافض لهــذه  الــرغم مــن ذلــك كلِّــ علــى و 
ووقـر فـي آذانهـا، ومـع ذلـك       ،أقفالها قلوبٍ على وكأن ،النصوص الصحيحة الصريحة

�منـه علـى   حرصـاً  )١(<مـون هـم اليعل اللهم اغفر لقومي إنّ> :nاألعظـم  الرسوليقول 

  .الجاهلية بعهد هالقرب ؛عالتصد ، والحفاظ عليها منةجمع شتات األمو إدامة الدعوة

 المجـال للمحابـاة والمـداراة    حيـث و ،هامـور إلـى حـد   لكن عندما وصلت األ
مات وتــوفر لحســم الموقــف بعــد حصــول المقــد ؛بانيــة مباشــرةتــدخلت اليــد الر

ــأريخي   واإلشــهاد لإلعــالن ؛الشــروط التــي يقتضــيها الحــال  عــن أهــم حــدث ت
بإسقاطه جميع الرهانـات   ،ر مجرى التأريخغي - حدث في غدير خم - وعقائدي

، الباطلة التي كانت تحاك في الصدور من قبل بعض أصـحاب النفـوس المريضـة   
 تفجعلـ  شويش التي كانت تطغـى علـى أصـحابها،   مزيالً بذلك حالة الضبابية والت

الواقع الذي ال مناص منه. م األمرة أمااألم    

وصــل الركــب المهيــب والجمــع الغفيــر الــذي يقــارب المائــة   عنــدماوذلــك 
إلى غـدير   nاألكرم مهم الرسولويتقد ،أو يزيدون من المسلمين اًوالعشرين ألف

قادمـاً مـن    ،التي يتشعب فيها طريـق المدينـة مـن غيرهـا     ،الجحفة بالقرب منخم 
 gجبرئيـل  برسول السماء وإذا ،إلى المدينة توجهاًمكة بعد إتمامه حجة الوداع م

واليـة أميـر   ب بـالتبليغ  تأمره ،لآي من التنزي ومعه nاألمينعلى قلب النبي يهبط 
  : قوله تعالى و، وهgالمؤمنين


�  ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{ ��� � �� كإِلَي نم كبر إِنو ـلْ  لَمتَفْع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٨٤ص ١إقبال األعمال للسيد ابن طاوس: ج )١(
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 يهدي ��  اللَّه إِن النَّاسِ من يعصمك اللَّهو سالَتَهرِ بلَّغْتَ فَما

مالْقَو رِين١(}الْكَاف(.   

صلح لـه  ��� �م منهم ويحبس من تأخر،من تقد ن يردأ nاألعظم الرسول فأمر
حتـى رئـي بيـاض     gعلـي بـن أبـي طالـب     ثم عـاله وأخـذ بعضـدي    ،شبه المنبر

   :صوته رافعاً فقام خطيباً ،ماإبطيه

: فمن كنـت  قالوا: بلى. قال ؟مكمن أنفس�بكمأولى  ألستُ«
، وعـاد مـن عـاداه،    من وااله مواله، اللهم والِ فعليمواله 
  .)٢(»ره، واخذل من خذلهـمن نص ـروانص

يبـاركون لـه ويقولـون:    زرافـات  على علي زرافات  ونتوافدبالمسلمين ي إذاو 
  مؤمنة.مؤمن و مولى كلّ تأصبح ،لك ياعلي خْب بخْ

   :حتى نزلت هذه اآلية اوثم لم يفترقومن  

}مولْتُ الْيأَكْم لَكُم ينَكُمتُ دمأَتْمو كُملَيي عتميتُ نِعضرو 

لَكُم  �� �� ���    .)٣(}دينًا 	��

ــا   ــالرفيق األعلــى، ســارع   nاهللارســول ولكــن مــا إن غمضــت عين والتحــق ب
وتأسـيس حكومـة    ،م كرسـي الخالفـة  سنّفي ت الطامعة الجامحة النفوسأصحاب 

عـن   هـذه المسـألة   ممـا أدى إلـى حـرف    ،مفاجأة منبثقة مـن سـقيفة بنـي سـاعدة    

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٧سورة المائدة: آية: ) ١(

  . ٤٧٩ - ٤٧٨الخصال للشيخ الصدوق: ص )٢(

  .٣سورة المائدة: من آية: ) ٣(
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  أصحابه، إذ قال: nأخبر به النبي ما وهذا ،اعنه امسارها الصحيح وإقصاء أهله

مارة وستكون ندامة يـوم القيامـة   تحرصون على اإلإنكم س«
  .)١(»فنعم المرضعة وبئست الفاطمة

بعـض   فعـت د ، بحيـث عظيمـاً ة أثـراً  تركت في األمـ ذه المخالفة الفاضحة وه 
إلى الدخول في مناقشة سند الحديث تارة والتشـكيك فـي مضـمونه     علماء العامة

  وداللته تارة أخرى.

  إلى اليوم حتى قيل:ن يدفعون ضريبتها وهذا ما جعل المسلمي

»ـ    لّما س لَّسيف في اإلسالم على قاعدة دينية مثـل مـا س 
   .)٢(»على اإلمامة في كل زمان

ــق   ــار الح ــن أنص ــا فتولك ــم ــككين   وا ئ ــرجفين والمش ــه الم ــين بوج ــافحون واقف ين
فــي الخالفــة دون  وأحقيــتهم gأهــل البيــت حــريممــا لــديهم عــن  ويــدافعون وبكــلّ

  .غيرهم

ومــن هــذا المنطلــق وقــع اختيارنــا لتحقيــق هــذه الرســالة التــي تجيــب بشــكل  
مـن  بعـض  أوردهـا   ما ورد فيهـا مـن إشـكاالت   ى موضوعي وحيادي مدروس عل

عي العلميد، ليس لها داللة علـى تنصـيب أميـر المـؤمنين     )٣(آية التبليغ من أنg 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٦ص ٨صحيح البخاري: ج )١(

  .٢٤ص ١الملل والنحل للشهرستاني: ج )٢(

  قوله تعالى:  وهي )٣(

 لَـم  وإِن ربك من إِلَيك نْزِلَ��  ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{
� 
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  .لذكرها األصحاب ��� و إماماً وخليفة للمسلمين،

التـي أحاطـت بالحادثـة     ظـروف النظر جيداً لل والو أمعنكالمهم منقوض  لكن
 مسبق، والطريقة التي بها أدى الرسولالغير  ضورمن حيث المكان والزمان، والح

من مجموعهـا أن   مى لهعملية التبليغ، وأسلوب الخطاب اإللهي، لتجلّ nاألعظم
 ، الينسـجم وال يتطـابق مـع   مصـيري هذه الخصوصيات التتحقق إال لغرض مهم و

تبليـغ األحكـام الشـرعية وغيرهـا،     لفظها عام يشمل  بأن لآلية موتفسيره ممتبنياته
  .بعضه ببعض ونخلطي مهأنّو مفي كالمهن بيالالتهافت  واأرول

   .خفي على أهل العلم والمعرفة وهذا غير 

بـأمير المـؤمنين علـي    أن يجعلنا من أهل المعرفة  تبارك وتعالى سائلين المولى
 ينهتـد موال ،الثابتين علـى واليـتهم  من و، bوبأبنائه المعصومين gبن أبي طالبا

  آمين. عندهمومن المقبولين ى نهجهم، عل نيائروالس ،بنورهم

 د علـى تلـك الـدعوى   للـر والرسالة التي بين يديك عزيـزي القـارئ سـتتعرض    
ــبعض علمــاء بغــداد مــن أهــل الســنّة،    ــالمنســوبة ل الشــيخ أســد اهللا  علــى ةرداوال

    .وبالتي هي أحسن ،وافياًه بليغاً فكان رد ،هـ)١٣٢٥سنة ( wالكاظمي

 أثابـه اهللا  هــ)، ١٣٢٥( سنة اآلخرةا في أوائل جمادى وقد وقع الفراغ من تأليفه
   في دار القرار. bرضوانه ومرافقة األئمة األطهارو مغفرته على ذلك تعالى

�ـــــــــــــــــــــــــــــ �
�  

 إِن النَّـاسِ  مـن  يعصمك واللَّه رِسالَتَه بلَّغْتَ فَما تَفْعلْ

ي ��  اللَّهدهي مالْقَو رِين٦٧} (سورة المائدة: آية: الْكَاف(.  
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التـي  ــ   بعض األمور المهمـة بين ة التي ذكرناها سنيوبعد هذه المقدمة التمهيد
  تباعاً. ـ تتعلق بمقدمة التحقيق

  .في سطور مؤلفالـ ١

@.مدةـ النسخة المعت٢ @

  .ـ منهجية التحقيق٣

  ـ شكر وعرفان.٤

  ـ نماذج من النسخة المعتمدة.٥

  :القارئ بيان ذلك كاآلتي أخيوإليك 

� �@
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IQH@@ @

‰ìİ�@¿@ÑÛû½a@ @

 بـن بـن علـي   حسـين  بـن عزيـز بـن     الشيخ أسد اهللا ابن الشيخ محمـد علـي  هو 
  عبداهللا الخالصي، الكاظمي. ��� إسماعيل ابن 

فاضلٌ ،عالمالقدر جليلُ، ، تقي، وتعلّم فيها،  ،)هـ١٢٨٧(لد في الكاظمية سنة و
إذ حضر عند أبرز أساتذتها، ثم هاجر إلى النجف األشرف، ودرس على نفر مـن  

  علمائها، ثم عاد إلى وطنه.

، والسيد محمد هـ)١٣٤٧(ت من أساتذته في الكاظمية الشيخ راضي الخالصي
 المجاهد السيد مهدي الحيـدري ه ، وأخوهـ)١٣١٥(ت ابن السيد أحمد الحيدري

 التستري الكاظمي آل أسد اهللا بن الشيخ حسنا ، والشيخ محمد تقيهـ)١٣٣٦(ت
مـن   wالمؤلـف  ، وكـان هــ) ١٣٤٣(ت ، والشـيخ مهـدي الخالصـي   هـ)١٣٣٧(ت

  أعيان تالمذته.

 الشــيخ محمــد حســين الكــاظمي مــنهم: وتتلمــذ فــي النجــف علــى أعالمهــا  
 ، والشـيخ كـاظم الخراسـاني   )١٣٢٣(ت ه نجـف ، والشيخ محمـد طـ  هـ)١٣٠٨(ت
  .هـ)١٣٢٩(ت

، هــ) ١٣٤٥( قرأ عليه نفر من فضالء الكاظمية، مـنهم الشـيخ عبـاس آل أسـعد    
، والشـيخ عبـدالهادي   هــ) ١٣٦٩(ت يوالشيخ مرتضى ابن الشـيخ راضـي الخالصـ   

  .هـ)١٣٨٣(ت العاملي

يـق علـى   تعل :منهـا  ،ضـاعت  ولكنّهـا  له تصانيف كثيرة، زهاء عشرة تصـانيف، 
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  كتاب الصالة من (جواهر الكالم). 

دبـاء العلمـاء،   �� وله شعر، ومنه تلك الموشـحة التـي اشـترك فـي نظمهـا جماعـة مـن        
، هــ) ١٣٣٩(ت ، والسـيد مصـطفى الحيـدري   هــ) ١٣٣٣ت( السيد عيسى األعرجي :وهم

م، ، والشـيخ هاشـم البوسـت فـروش، والمتـرج     هــ) ١٣٤٢(ت والشيخ مهـدي المرايـاتي  
  :ا السيد مهدي الحيدري بإحدى المناسبات السعيدة، ومنها قولهمهنّأوا فيه

  هن كهــف الملتجــيرشِّــبيو

  

  حجة اإلسالم أعلى الحجج  

  فلــذا فــي غيــره لــم نلــتج      

  

  فاق من يأتي ومن قـد سـلفا    

  وهو فيما حازه لم يسبق  

�����عـــيلم    الـــدهر غـــدا 	��

  

ــدا    ــد عقـ ــاج مجـ ــه تـ   وعليـ

ــدا      ــد ي ــد م ــاء ق ــى العلي   وإل

  

  جز المـادح فـي أن يصـفا   ع  

  )١(بعض ما خُصّ به من خلق  

: )٢((الحقيبة) كتابه في )١٣٨٠(ت الصدرابن السيد حسن لسيد علي ا فيه قال

 متهجـداً، عزيـزَ   ،اًتقي ،شهد له باالجتهاد من عرفه من فضالء عصره. كان ورعاً(
لومـة الئـم،   النفس، حائداً عن طلب الرئاسة، خشناً في ذات اهللا، ال تأخـذه فيـه   

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٢ ـ ٤١ص ١الكاظمين: ج كواكب مشهد )١(

ومنهـا   ،يشبه الكشكول في جمعه للفوائـد المتفرقـة  ) قال الشيخ أغا بزرك الطهراني: ٢(
بن سيد مشايخنا الحسن صـدر   يتراجم جماعة من أعالم العصر الحاضر، للسيد عل

 )٤٧ص ٧(ينظر: الذريعة: ج. خرج منه عدة كراريس ،يالدين الكاظم
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   .)١()خوته�وهو أفضل 

فـن فـي   ود ،)هــ ١٣٢٨(شعبان سـنة   )١٥(الكاظمية المقدسة في يوم توفّي في 
@.)٢(على الجامع الصفوي الرواق الشرقي في اإليوان المطلّ @

IRH@ @

ò‚�äÛa@ñ†ànÈ½a@ @

العالمـة السـيد    بخـط  نسـخة مستنسـخة  اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة علـى  
 هــ)، ١٣٥١ربيـع اآلخـر سـنة (   شـهر  ) ٣، بتاريخ (wلومبحر العآل محمد صادق 

، التي دار مخطوطات العتبة العباسية المقدسةمكتبة وا مصورتهبمشكورة  زودتني
، وعـدد  ٤/٩٢، رقمهـا  عن األصل الموجود في مكتبة العلمين تحتفظ بصورة منها

@.)٢١×١٦قياسها: (و ،)١٩( :، وعدد أسطرها)٦( :أوراقها @

ISH@ @

ÕîÔznÛa@òîvèäß@ @

السـيد محمـد   العالمـة   خـط ـ بعد الحصول علـى نسـخة مـن الرسـالة المكتوبـة ب     ١
وتعليقـات   حواشٍبجعلها في المتن مع إثبات  تقم wبحر العلومآل صادق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

كواكـب مشـهد   عنـه   ،٦٥٩ص ٤: جن السـيد حسـن الصـدر   لسيد علـي ابـ  ل الحقيبة )١(
 .٤٢ص ١جالكاظمين: 

كواكـب   ،٢٦رقـم   ٢٦تراجم علماء الكاظميـة: ص  ،١٤٠ص ١ينظر: نقباء البشر: ج )٢(
  .٤٢ ـ ٤١ص ١مشهد الكاظمين: ج
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  .في الهامش wللمؤلف

  .وتقطيعه ضبط النصو دة،النسخة المنض مع المخطوطة مقابلة النسخة ـ٢

  أقواس مزهرة.اآليات القرآنية بين  ـ جعل٣

 النصــوصوإرجــاع  ،مــن مصــادرها والروايــات واألقــوال تخــريج األحاديــث ـــ٤
  فإلى المصادر الناقلة لها. ��� 
 ،المحكية إلى مصادرها األصلية

  األمور التي تحتاج إلى توضيح أو مزيد بيان.على بعض ت قـ عل٥َّ

  .يبين معقوفين فهو من عند كل ماـ ٦

  .ينوفقمع ها بينتوجعل لبعض المطالب عناوين توضع ـ٧

  بخط غامق. واآلثار واألقوال جعل اآليات القرآنية واألحاديث الشريفةـ ٨

  (*) لتبيين بعض األمور التي في الهامش. ةعالم تـ جعل٩

   من التصلية البتراء والتسليم. المتنـ لألمانة العلمية حافظتُ على ما في ١٠

ITH@ @

æbÏŠÇë@ŠØ‘  

 من مد لي يد العون فـي  واالمتنان لكلّم بالشكر أن أتقد ي إالال يفوتن وختاماً
  :من جزاهم اهللا خيراً، وهم كلٌّ ه الرسالةتحقيق هذ

لة بسماحة العالمة السيد أحمـد الصـافي   إدارة الروضة العباسية المقدسة المتمثّـ ١
الموسوي (دام عزه)، وإدارة قسم الشؤون الفكرية فيها المتمثّلة بفضيلة السـيد  

 لـة بفضـيلة السـيد نـور    ، وإدارة المكتبـة فيهـا المتمثّ  ليث الموسـوي حفظـه اهللا  
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  تحقيق هذه الرسالة ونشرها. لدعمهم مشروع ؛الموسوي حفظه اهللا الدين

بحر العلوم (دامـت  آل السيد محمد علي نا ستاذبأ ـ إدارة مكتبة العلمين المتمثلة٢
في حفظ تراث العالمـة المحقـق السـيد محمـد صـادق آل       لدورها ؛توفيقاته)

  .ونشره  العلوم ـ الناسخ لهذه الرسالة ـ بحر

ـ األخـوة فـي وحـدة تصـوير المخطوطـات فـي مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة          ٣
  العباسية المقدسة لتزويدي بمصورة هذه الرسالة.

أحمد علي مجيد الحلي ـ المشرف على وحدة التحقيق ـ على ما    األخ المحققـ ٤
  �.خير الجزاء ، جزاه اهللامةمن المالحظات القي يلقدمه 

 ،في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة خوتي في وحدة التحقيقإـ ٥
م النصـح والمسـاعدة مـن أجـل     وا على يدي ولم يتوانـوا مـن تقـدي   الذين شد

  إلى النور. إخراج هذه الرسالة

 إنجـاز هـذه   فـي  لتوفيقـه  والدعاءوجل بالشكر  واليسعنا إال أن نبتهل إلى الباري عزّ
  .الرسالة وهو صاحب الفضل والمنة أوالً وآخراً
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   :هجرية صورته ١٣٢٥السنّة ورد إلينا سنة كالم لبعض علماء بغداد من أهل 

ôìÇ†Ûa@Ý•c}{@ @

��  ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{ � إلى آخر  .)١(}...ربك من إِلَيك لَ��
  اآلية.

وأنّها مـن جملـة اآليـات     gهذه اآلية نزلت في فضل علي :قالت اإلمامية
ستدلّ بها على خالفته.التي ي  

لم يقل أحد من العلماء الذين يدرون ما يقولون  :جماعةوقال أهل السنّة وال
وإن  ،وال في غيـره  ،gال في علي ،لت في أحد من المسلمينن هذه اآلية نزإ

بل لفظ اآلية عام في جميع مـا   ،الفرية من أعظم gالقول بأنّها نزلت في علي
  .)٢(نزل إليه من ربه ال يدلّ على شيء معين�� 

مر بتبليغها ال تثبت �� امة علي هي مما بلّغها الرسول أو فدعوى اإلمامية أن إم
  فإن القرآن ليس فيه داللة على شيء معين. ،بمجرد القرآن

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٧سورة المائدة: من آية: ) ١(
ظ اآلية عـام! ال  ستعرف القائلين من علمائهم وقد خاب من افترى، ثم القول بأن لف) ٢(

 ).wيصدر من ذي روية حتّى من العوام كما ستعرف إن شاء اهللا. (منه
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عى أنإمامة علي فمن اد القرآن يدلّ على أنg  امر بتبليغه فقد افتـرى  أُمم
 )١(لكن أهل العلـم  ،فالقرآن ال يدلّ على ذلك عموماً وال خصوصاً ؛على القرآن

لم يبلّغ شـيئاً   lأن النبي )٢(ويحبونه يعلمون باالضطرار gيتولّون علياً الذين
ولهم علـى   ،نّه كان الخليفة بعد عثمانإ :ويقولون ،بعد موته gمن إمامة علي

  ذلك طرق كثيرة يثبتون بها ما يعلمونه.

قـل  فلو كان له أصـل لنُ  ،أن هذا مما تتوفّر الهمم والدواعي على نقله :منها
ولـو غيـر    gنقـل فـي فضـائل علـي    سيما ما ي؟ القل أمثاله من حديثهما نُك

  غ للناس.لّالحق الذي قد بنقل فكيف ال ي ،عند أهل العلم )٣(صحيح

عليهم كتمـان   )٤(فال يجوز ،مته بتبليغ ما سمعوا منه�� أمر  lأن النبي :ومنها
  ما أمرهم اهللا بتبليغه ومبايعتهم أبا بكر.

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

إن كان عنى بهم اإلمامية فقد صدق بالصفة وكذب بالخبر، وإن كان عنى مـن أخّـر   ) ١(

  : وحاربه فقد افترى واهللا بالصفة والخبر كما ستعلم باألثر إن شاء اهللا gعلياً

كذّبت نفسك لست مـن أهـل   
  وىالهــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للعاشـــقين دالئـــل وعالئـــم  

 ).w(منه  

من ال يحسن التعبير كيف يقبل منه بمجرد التسـطير، وأنّـى وكيـف يميِّـز بـين المـأمور       ) ٢(
 .أن يقول: بالضرورة] ياق). [ألن الصحيح وحسب ما يقتضيه السwواألمير؟! (منه

غضك يا علي من عالئم طيب النطفة، كما ورد بهذا المضمون: فال يب gحب علي) ٣(
ــل: ج    ���  ــواهد التنزي ــر: ش ــا. [ينظ ــن زن ــة: ج ٤٥٥ح ٤٢٧ص ١اب ــة والبداي  ٧، النهاي

 ).w]. وقوله: غير صحيح، ينبئ أن قوله غير صحيح. (منه٣٩١ص

 ).wنعم، بل هو من أكبر الكبائر وقد فعلوها كما ستعرف من علمائهم. (منه) ٤(
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التي يستدلّ بها أهل السـنّة والجماعـة علـى مـا      )١(ع الطرقولو ذكرنا جمي
  يعلمونه لضاق عنها نطاق الحصر.

عيه اإلمامية  فعما تد هذه اآلية من جملـة مـا يسـتدلّ بـه علـى      ـ لم أن من أن
ال قـديماً وال   lهو مما لم يسمعه أحد من أهل العلـم بـأقوال  ـ  gخالفة علي

  .حديثاً

مـن   }ربـك  مـن  إِلَيـك  نْزِلَ��  ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{ :ومعنى اآلية إجماالً
مـرت بـه مـن تبليـغ     �� ما  }تَفْعلْ لَم وإِن{ والمواعظ الربانية األحكام الشرعية

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

لو عقلوا ما رووه في صـحاحهم  لم نر من تلك الطرق سوى تخيالت وتسويالت، و) ١(
الصراط المستقيم من قول الخليفة األول: لست بخيركم  ��� عن خلفائهم لما سلكوا 

  ].٢٦٧ص ٨فيكم. [ينظر: المعجم األوسط: ج gوعلي

 ١١وقوله: إن لي شيطاناً يعتريني فإذا ملت فقوموني. [ينظر: المصـنّف للصـنعاني: ج  
  ].٤٦٠ص ٢، تاريخ الطبري: ج٢٠٧٠١رقم ٣٣٦ص

، تفسـير  ١١٠٣ص ٣وقول الخليفة الثاني: لوال علـي لهلـك عمـر. [ينظـر: االسـتيعاب: ج      

  .]١٨ص ١، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد: ج١٥٤ص ٥السمعاني: ج

وقوله: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى اهللا المسلمين شـرها فمـن عـاد لمثلهـا فـاقتلوه.       
، المواقـف:  ٥٠٠ص ٢رح نهـج البالغـة: ج  ، شـ ١٥٨ص ٢[ينظر: تاريخ اليعقـوبي: ج 

  ].٦٠٠ص ٣ج

ولوال ضـيق المقـام لـذكرنا بعـض مـا ينبغـي فـي         )*(خت خالته�� فقد شهد عليه ابن  
  ).wالمقام عن صحاحهم. (منه

)*(- الواهم والذي شهد عليه هو نفسه. تعبير يريد به أن 
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   زل إليه.مته ما نُُأل lوقد بلّغ رسول اهللا ،}رِسالَتَه بلَّغْتَ فَما{ جميع ذلك

 يعصـمك  اللَّهو{ :فيشهدون له بالبيان ؟ل بلّغته :وقال لهم في غير موطن

نأي }النَّاسِ م: ـ  ،وقد كان ذلك بحمد اهللا ،ن أذاهمم زل فإنّه بين لعباد اهللا ما نُ
  ولم يجعل اهللا لهم سبيالً إلى إضراره. ،إليهم على وجه التمام

lbz•þa@óÜÇ@Ćõbäq@ñ…‰aìÛa@pbíŁa@ @

   :قوله تعالى

 ولَئـك ��  وقَاتَـلَ  الْفَـتْحِ  قَبلِ من أَنْفَق من نْكُمم يستَوِي �� {

ظَمةً أَعجرد نم ينأَنْفَقُوا الَّذ نم دعقَاتَلُوا بو و �� �� دعو اللَّه 

   .)١(}خَبِير تَعملُون بِما اللَّهو حسنَىـالْ

 ؟لمسلم أن يطعن فـيهم فهل يسوغ  ،فإذا شهد اهللا لهم بالحسنى وهي الجنّة
  وهذا الكفر الذي ال مراء فيه. ؟تكذيب هللا ��� وما الطعن فيهم 

   :وقوله تعالى

 مـن  كَثيـرٍ  في يطيعكُم لَو اللَّه رسولَ فيكُم أَن واعلَموا{

 � ��  إِلَـيكُم  حبـب  اللَّه ولَكن لَعنِتُّم مرِ	�� ���� � ��	  نَـهزَيـ  و يف 
قُلُوبِكُم هكَرو كُمإِلَي الْكُفْر وقالْفُسو انصْيالْعو  ��كولَئ مه 

ونداشالر *  �� ���� نم ةً اللَّهمنِعو اللَّهو يملع يمك٢(}ح(.   

فلينظر العاقل الموفّق أن من وصفه اهللا تعالى بهذه الصـفات الجميلـة هـل    
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠سورة الحديد: من آية: ) ١(
 .٨ - ٧سورة الحجرات : آية ) ٢(
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سـبحانك   !؟ومبايعته أبا بكر gغه الرسول من خالفة علييليق به كتمان ما بلّ
   ؟! هذا بهتان عظيم

وقتلوا آباءهم  ،وأيضاً هل يليق بقوم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اهللا
أن  lهللا تعالى ورسـوله  خوانهم وأقاربهم ولم يراعوا حقّهم نصرةًإوأبناءهم و

ال والـذي فلـق الحبـة     ؟غيرهويبايعوا  gيخالفوا النصّ الوارد في خالفة علي
   ؟!النسمة وبرأ

وما شـاكلها مـن    ،بعد أن تال هذه اآلية )١(مة األجابأُفهل يسوغ ألحد من 
ممـا   ،سـب إلـيهم  اآليات الدالّة بمنطوقها ومفهومها على براءة الصحابة ممـا نُ 

ما أن يظن في الصحابة الكفر أو الفسق أو العصيان أو يرميهم ب ،تعتقده اإلمامية
  ؟!م أفراد اإلنسانال يليق بعوا

 ،lولو تلونا جميع اآليات الواردة في الثنـاء علـى أصـحاب رسـول اهللا    
وأقوال أهـل البيـت لضـاق عنهـا      ،واألحاديث الواردة فيهم خصوصاً وعموماً

  انتهى. .ولعجز عنها فحول الرجال ،المقال

طاته لفظـاً  ولـو رام شـرح سـق    ،هذا ما أجاب به بعض المشتغلين على اإلجمال
  ومعنى لضاق به سعة المجال.

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٨٣ص ١(ينظر: لسان العرب: ج .اهؤدعامة األجاب: أي: األمة المستجاب �� ) ١(
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صـلى   وصلّى على سيد المرسلين محمد ،والحمد هللا رب العالمينوبه نستعين، 
  .عليهم السالم المعصومين وبعد اهللا عليه، وآله

فإن هذا المسطور تضـمن أمـرين مسـتدالً بهمـا قائلـه علـى إنكـار نـزول قولـه          
   .gإلى آخر اآلية في علي }..الرسولُ أَيها يا{ :تعالى

وأنّهــا عامــة لجميــع األحكــام   ،إنّــه لــم يقــل أحــد مــن العلمــاء بــذلك  :األول
  والمواعظ.

ــحاب إ :الثــاني ــدح األص ــا بلّغــه       ،ن اهللا م ــف يكــتم م ــه اهللا كي ومــن مدح
  ؟!nالرسول
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  أقول:

فقـد روى علمـاء    ،له وعدم اطّالعه بأقوال علمائـه فهو يدلّ على جه :أما األول
ة أنّهـا نزلـت فـي حجـ     ،المعتمـدون لـديهم   ،وقـون عنـدهم  السنّة والجماعـة الموثّ 

أبو محمد عبدالرحمن بـن محمـد بـن     :منهم ،gالوداع في واقعة الغدير في علي
وسى بـن  ـوأحمـد بـن مـ    ،)٢( رحمن الشـيرازي ـوأحمـد بـن عبدالـ    ،)١( مـاتـأبي ح

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هــ)، قـال فـي كتابـه (تفسـير      ٣٢٧هو عبدالرحمن بن محمد بن أبـي حـاتم الـرازي (ت   ) ١(
�� يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما القرآن العظيم) في تفسير قوله تعالى: { � ��كبر نم كلَ إِلَي{    

حدثنا عثمان بن حرزاد، حدثنا إسماعيل بـن  ..«ل: قـا 
زكريا، حدثنا علي بن عابس، عن األعمش، عن أبي 
الجحاف، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخـدري  

���  مـا  بلِّغْ الرسولُ أَيها ياقال: نزلت هذه اآلية: { �  لَ��
كإِلَي نم كبفي علي بن أبي طالب} ر« .  

 .)٦٦٠٩ح ١١٧٢ص ٤آن العظيم: ج(تفسير القر

روى في كتابه (مـا   )،هـ٤١١أو  هـ٤٠٧هو أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي (ت )٢(
  نزل من القرآن في أمير المؤمنين) باإلسناد عن ابن عباس، حيث قال:

نزلت يوم غدير خم، في } ...يا أَيها الرسولُ{ إن اآلية:«
    .»gعلي بن أبي طالب

نزل من القرآن في أميـر المـؤمنين، عنـه خالصـة عبقـات       (ما
 .)٢١١ص ٨األنوار: ج
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وعلـي   ،)٣(وأبو نعيم أحمد بن عبداهللا ،)٢( وأحمد بن محمد الثعلبي ،)١( ويهمرد
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هــ)،  ٤١٠هو الحافظ المحدث المفسر أحمد بن موسى بن مردويه اإلصـفهاني (ت ) ١(
)، عن gوما نزل في القرآن في علي gروى في كتابه (مناقب علي بن أبي طالب

  أبي سعيد الخدري، قال: 

علـى رسـول   } ...الرسولُ يهاأَ يا{ نزلت هذه اآلية:«
. »يوم غدير خم فـي علـي بـن أبـي طالـب      nاهللا

  ).٣٤٥ح ٢٣٩(مناقب ابن مردويه: ص

هــ)، روى فـي تفسـيره    ٤٢٧أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي النيسابوري (ت هو )٢(
  }، حيث قال: ..بلِّغْ الرسولُ أَيها ياباإلسناد عن ابن عباس في قوله: {

أن يبلّغ  nلت في علي (رضي اهللا عنه) أمر النبينز«
بيد علي، وقال: (من كنت مواله فعلـي   nفيه فأخذ

  . »مواله اللهم والِ من وااله وعاد من عاداه)

 ).٩٢ص ٤(تفسير الثعلبي: ج

أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــداهللا بــن أحمــد بــن إســحاق بــن مهــران اإلصــفهاني    هــو )٣(
الصحابة): حدثنا أبـو بكـر أحمـد بـن محمـد بـن        هـ)، قال في كتابه (معرفة٤٣٠(ت

موسى، حدثنا محمد بن سهل بن الحسن العطّار، حدثني عبداهللا بن محمد البلـوي،  
حدثنا عمارة بن زيد، حدثنا عبداهللا بن العالء، حدثنا محمد بـن مخشـي العـدواني،    

  عن األخنس بن زهير، عن أبي ذؤيب الهذلي، قال: 

يوم غدير خم، وقد نصّب علي  nرأيت رسول اهللا«
بن أبي طالب للناس، وهو يقول: مـن كنـت مـواله    ا

. »فعلي مواله، اللهم والِ من وااله وعـاد مـن عـاداه   
 ). ٦٨٢٠ح ٤٦٨ص ٤(معرفة الصحابة: ج
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وعبداهللا بن عبيـداهللا   ،)٢( ومسعود بن ناصر السجستاني ،)١( بن أحمد الواحديا
  .)٤( بن عساكر علي بن الحسنوا ،)٣( الحسكاني

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

)، قــال: أخبرنــا محمــد بــن هـــ٤٦٨علــي بــن أحمــد الواحــدي النيســابوري (ت هــو )١(
بـن  اهيم الخلوتي، قـال: حـدثنا الحسـن    إبرحمدون بن خالد، قال: حدثنا محمد بن 

حماد سجادة، قال: حدثنا علي بن عابس، عن األعمش وأبي الجحاف، عن عطيـة،  
   عن أبي سعيد الخدري قال:


�  ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{ نزلت هذه اآلية:« �� ���  ـكإِلَي 

نم كبيوم غدير خم في علي بن أبي طالب} رg«. 
  ).١٣٥باب نزول اآليات: ص(أس

)، روى فـي (كتـاب الدرايـة)    هــ ٤٧٧هو أبو سعيد مسعود بن ناصر السجستاني (ت) ٢(
  بإسناده إلى عبداهللا بن عباس، أنه قال: 

أن يبلّغ والية علي بـن أبـي طالـب،     nأمر رسول اهللا«

�  ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{ فأنزل اهللا تعالى: �� ���  ـكإِلَي  ـنم 

كبر إِنو لْ لَما تَفْعلَّغْتَ فَمب الَتَهرِس واللَّه كمصعي  ـنم 

 .)١٣٠ص ٣٧. (كتاب الدراية، عنه بحار األنوار: ج»}النَّاسِ

)، روى عن ابن عبـاس  هـ٥هو الحافظ عبداهللا بن عبيداهللا الحسكاني الحنفي (ت ق) ٣(

�  ما بلِّغْ سولُالر أَيها يافي قوله عزّوجلّ: { �� ��� كإِلَي نم كبقال: ر {  

أن يبلّغ فيه فأخذ  nنزلت في علي، أمر رسول اهللا«
رسول اهللا بيد علي فقال: من كنت مواله فعلي مواله 

   .»اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

 ).٢٤٥ح ٢٥٠ص ١(شواهد التنزيل: ج

هـ)، قال: أخبرنا أبـو بكـر وجيـه    ٥٧١عساكر (تهو أبو القاسم علي بن الحسن ابن ) ٤(
� 
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وعبـدالرزاق بـن    ،)٢( ومحمـد بـن طلحـة النصـيبي     ،)١( عمر الرازي ومحمد بن
�ـــــــــــــــــــــــــــــ �

�  

بن طاهر، أخبرنا أبو حامد األزهري، أخبرنا أبو محمد المخلّدي، أخبرنـا أبـو بكـر    ا
، أخبرنا الحسن بـن حمـاد   )*(محمد بن حمدون، أخبرنا محمد بن إبراهيم الحلواني

ي عن األعمش وأبي الجحاف، عـن عطيـة، عـن أبـ     ،سجادة، أخبرنا علي بن عابس
  سعيد الخدري، قال: 

 إِلَيـك  أُنْزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{ نزلت هذه اآلية:«

نم كبعلى رسول اهللا} رn  يوم غدير خم في علي
  . »بن أبي طالبا

  ).٢٣٧ص ٤٢(تاريخ مدينة دمشق: ج

 فالحظ. ،: الخلوتي١٣٥: صفي أسباب النزول -)*(

  )، قال: هـ٦٠٦عمر بن الحسين الرازي (ت هو فخر الدين محمد بن) ١(

، ولما نزلت gنزلت اآلية في فضل علي بن أبي طالب«
هذه اآلية أخذ بيده وقال: من كنت مـواله فعلـي مـواله    
اللهم والِ من وااله وعاد من عاداه، فلقيـه عمـر، فقـال:    
هنيئاً لك يابن أبي طالب أصبحت مـوالي ومـولى كـلّ    

  .  »مؤمن ومؤمنة

 .)٥٠ ـ ٤٩ص ١٢الفخر الرازي: ج(تفسير 

هو أبو سالم كمال الدين محمد بن طلحة بن محمد بـن الحسـن القرشـي النصـيبي     ) ٢(
المسـمى  هـ)، قال: نقل اإلمام أبو الحسن علي الواحـدي فـي كتابـه    ٦٥٢الشافعي (ت

  (أسباب النزول) يرفعه بسنده إلى أبي سعيد الخدري قال:  بـ


�  ما بلِّغْ الرسولُ هاأَي يا{نزلت هذه اآلية: « �� ��� كإِلَي  ـنم 
� 
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�ـــــــــــــــــــــــــــــ �
�  

كبيوم غدير خم في علي بن أبي طالب }ر«.  

  ... وبعد ذلك قال:

قد اشـتمل علـى   : من كنت مواله فعلي مواله. nفقوله«
لفظة (من)، وهـي موضـوعة للعمـوم، فاقتضـى أن كـلّ      

  .مواله gمواله كان علي nإنسان كان رسول اهللا

ل على لفظة (المولى) ـ وهي لفظة (مستعملة)ـ  واشتم 
بإزاء معان متعددة قد ورد القـرآن الكـريم بهـا، فتـارة     
تكون بمعنى (أولى)، قال اهللا تعالى في حق المنـافقين:  

}اكُمأْوم النَّار يه  �� ��� ��١٥: آيـة  من: الحديد سورة( }كُم (

  .: أولى بكممعناه

 اللَّه بِأَن ذَلك{تعالى:  وتارة بمعنى (الناصر)، قال اهللا

 }لَــهم  مـولَى  ��  الْكَـافرِين  وأَن َآمنُـوا  الَّذين مولَى

 المـؤمنين  ناصـر  اهللا أن: معناه )١١: آية: محمد سورة(

لهم ناصر ال الكافرين وأن.  

 ولكُـلٍّ {وتارة بمعنى (الـوارث)، قـال اهللا تعـالى:     

�  الْوالـدان  تَرك امم موالي جعلْنَا ��	 �� ـونبسـورة ( }قْر 

  .وارثاً: معناه )٣٣: آية من: النساء

 خفْتُ وإِنِّي{وتارة بمعنى (العصبة)، قال اهللا تعالى: 

يالوالْـم ني مائرمعنـاه  )٥: آيـة  من: مريم سورة( }و :

  .عصبتي

وتارة بمعنى (الصديق والحمـيم)، قـال اهللا تعـالى:    
}موغْنِي ��  يلًى يوم نلًى عوئًا مالـدخان  سـورة ( }شَي :

� 
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�ـــــــــــــــــــــــــــــ �
�  

 عـن  وصـديق  حمـيم  عن حميم: معناه )٤١: آيـة  من

  .قرابة عن وقرابة صديق

  وتارة بمعنى (السيد المعتق) وهو ظاهر.

وإذا كانت واردة لهذه المعاني فعلى أيها حملت، إمـا  
ذهبـت إليـه طائفـة، أو علـى      على كونه (أولى) كما

ناصراً) كما ذهب إليه قـوم آخـرون، أو علـى    (كونه 
كونه (عصبة)، أو على كونه (وارثاً)، أو علـى كونـه   
(صديقاً حميماً)، فيكون معنـى الحـديث: مـن كنـت     
ــه   ــه وعصــبته أو حميم ــه وناصــره أو وارث ــى ب أول
وصديقه، فإن علياً منـه كـذلك، وهـذا صـريح فـي      

ره بهذه المنقبة العلية وجعله لغي gلعلي nتخصيصه
كنفسه بالنسبة إلى من دخلت عليهم كلمة (من) التـي  
هي (من) للعموم بما لم يجعله لغيره، وليعلم أن هـذا  
الحديث هو من أسرار قوله تعالى في آيـة المباهلـة:   

ونِسـاَءكُم   سـاَءنَا ونِ وأَبنَـاَءكُم  أَبنَاَءنَا نَدع تَعالَوا قُلْ{
ـ  أَنْفُسنَا وأَنْفُسو٦١: آيـة  مـن : عمـران  آل سـورة ( }كُم(، 

  .على ما تقدم gعلي نفس والمراد

اهللا تعالى لما قرن بين نفس رسول اهللا فإنn   وبـين
وجمعهما بضمير مضاف إلـى رسـول    gنفس علي

بهــذا  gلــنفس علــي nأثبــت رســول اهللا nاهللا
الحديث ما هو ثابت لنفسه على المـؤمنين عمومـاً،   

ناصـر المـؤمنين وسـيد    أولى بـالمؤمنين و  nفإنَّه
� 
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ــعني ــابوري   ،)١( رزق اهللا الرس ــد النيس ــن محم ــن ب ــدين    ،)٢(وحس ــهاب ال ــن ش ــي ب وعل

�ـــــــــــــــــــــــــــــ �
�  

المؤمنين وكل معنى أمكن إثباته مما دل عليـه لفـظ   
، وهـي  gفقد جعله لعلـي  n(المولى) لرسول اهللا

ودرجـة عليـه ومكانـة     )*(مرتبة سامية ومنزلة سامقة
رفيعة خصصه بها دون غيره، فلهذا صار ذلك اليـوم  

  .»يوم عيد وموسم سرور ألوليائه

  ).٩٧ ـ ٩٥: صbي مناقب آل الرسول(مطالب السؤول ف              

السمق: العلو واالرتفاع، ومعناه أنه بلغ منزلة رفيعة وعالية جـداً. (ينظـر: لسـان     -)*(
 )١٦٣ص ١٠العرب: ج

هو عزّ الـدين عبـدالرزّاق بـن رزق اهللا بـن أبـي بكـر بـن خلـف الرسـعني الحنبلـي           ) ١(
  قال:  0)، فقد أخرج عن ابن عباسهـ٦٦١الموصلي (ت


�  ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{ نزلت هذه اآلية:لما > �� ���  ـكإِلَي 

نم كبأخذ النبي} رn  بيد علي، فقال: من كنت مواله
    .فعلي مواله اللهم والِ من وااله وعاد من عاداه<

 .)٢٣٨ص ٨(تفسير الرسعني، عنه خالصة عبقات األنوار: ج

���هو ) ٢( هــ)، روى  ٧٢٨بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (ت نظام الدين الحسن �����
  عن أبي سعيد الخدري:

نزلـت فـي فضـل     }بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{أن هذه اآلية: «
علي بن أبي طالب (كرم اهللا وجهـه) يـوم غـدير خـم،     

بيده وقال: مـن كنـت مـواله فهـذا      nفأخذ رسول اهللا
د مـن عـاداه. فلقيـه    علي مواله اللهم والِ من وااله وعا

عمر وقال: هنيئاً لك يابن أبي طالـب أصـبحت مـوالي    
� 
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ومحمـود بـن أحمـد     ،)٢( وعلـي بـن محمـد المعـروف بـابن الصـباغ       ،)١( الهمداني

�ـــــــــــــــــــــــــــــ �
�  

ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة. وقال: وهو قـول ابـن عبـاس    
  .»والبراء بن عازب ومحمد بن علي

 .)٦١٦ص ٢(تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ج             

)، نقـل فـي كتابـه (مـودة     ـهـ ٧٨٦السيد علي بن شهاب الدين الهمداني الشافعي (ت هو )١(
  زب، أنّه قال:القربى)، عن البراء بن عا

في حجة الوداع، فلمـا كـان    nأقبلت مع رسول اهللا«
 nبغدير خم نودي: الصالة جامعة، فجلس رسـول اهللا 

وقـال: ألسـت أولـى     gتحت شجرة وأخذ بيد علـي 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يارسول اهللا، فقال: أال 

اله فعلي مواله اللهم والِ من وااله وعاد مـن  من أنا مو
عاداه. فلقيه عمر، فقال: هنيئاً لك ياعلي بن أبي طالـب  
أصبحت موالي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة، وفيه نزلـت  


�  ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{ �� ��� كإِلَي نم كباآلية }ر«.  

المـودة لـذوي   (مودة القربـى المطبـوع ضـمن كتـاب ينـابيع      
 .)٨١٢ح ٢٨٥ ـ ٢٨٤ص ٢القربى: ج

)، نقـل  هــ ٨٥٥هو علي بن محمد بن أحمد المالكي المكّـي المعـروف بـابن الصـباغ (ت    ) ٢(
روايــة عــن أبــي الحســن الواحــدي فــي كتابــه (أســباب النــزول)، يرفعــه إلــى أبــي ســعيد  

  الخدري، قال:


�  ام بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{نزلت هذه اآلية: «  ��� � �� كإِلَي نم 

كبيوم غدير خـم فـي علـي بـن أبـي طالـب،..      } ر« .
 .)٢٤٥ص ١(الفصول المهمة في معرفة األئمة: ج
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وجمال الدين عطاء اهللا بن فضل  ،)٢( وعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ،)١(العيني
  . )٣(اهللا الشيرازي

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هـ)، قـال: ذكـر   ٨٥٥هو القاضي أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد العيني الحنفي (ت) ١(

أسـباب النـزول)،   الواحدي من حديث الحسن بن محمد...ثم نقل ما ذكره الواحدي في (

  :  قال: حدثنا علي بن عباس، عن األعمش وأبي الجحاف، عن عطية، عن أبي سعيد، قال


� ��  ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{ نزلت هذه اآلية:« �� � كإِلَي نم 

كبيوم غدير خم فـي علـي بـن أبـي طالـب     } رg« .

   .)٢٠٦ص ١٨(عمدة القاري: ج

هــ)، قـال   ٩١١الل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي الشـافعي (ت هو أبو الفضل ج) ٢(

  في (الدر المنثور):  

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عسـاكر عـن   «
 أَيهـا  يـا {أبي سعيد الخدري، قال: نزلـت هـذه اآليـة:    


�  ما بلِّغْ الرسولُ ��� � �� كإِلَي نم كبعلى رسول اهللا} رn 
ير خم في علي بـن أبـي طالـب، وأخـرج ابـن      يوم غد
قال: كنّا نقرأ على عهد رسـول   ،عن ابن مسعود ،مردويه


�  ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{ :nاهللا ��� � �� كإِلَي نم كبر {
وإِن لَّـم تَفْعـلْ فَمـا بلَّغْـتَ     أن علياً مولى المؤمنين {

و الَتَهرِساللَّه كمصعالنَّاسِ ي نم{« .  

 .)٢٩٨ص ٢(الدر المنثور: ج

هــو جمــال الــدين عطــاء اهللا بــن فضــل اهللا الحســيني الشــيرازي المحــدث الهــروي ) ٣(
� 
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�ـــــــــــــــــــــــــــــ �
�  

  :bهـ)، روى في كتابه (األربعين) عن جعفر بن محمد، عن آبائه الكرام٩٣٠(ت

لما كان بغدير خم نـادى النـاس    nأن رسول اهللا« 
وقال: من كنت مواله فعلي فاجتمعوا، فأخذ بيد علي 

مواله اللهم والِ من وااله وعاد من عاداه وانصر مـن  
  نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث كان.

أقول: أصل هذا الحـديث متـواتر عـن أميـر      ثم قـال: ... 
أيضاً، رواه جمـع   n، وهو متواتر عن النبيgالمؤمنين

ولفظـه   كثير وجم غفير من الصحابة. فرواه ابـن عبـاس  
 cأن يقوم بعلي بـن أبـي طالـب    nمر النبي�� قال: لما 

إلـى مكّـة، فقـال:     nالمقام الذي قام به فانطلق النبـي 
رأيت الناس حديثي عهد بكفر، بجاهليـة، ومتـى أفعـل    
هذا به يقولون صنع هذا بابن عمه، ثم مضى حتّى قضى 
حجه، ثم رجع حتّى إذا كان بغدير خم أنزل اهللا تعـالى:  

}ا ايهولُ أَيسلِّغْ الرا بم  �
 �� ���  ـكإِلَي  ـنم  ـكبر إِنو  لَـم 

فقـام منـاد فنـادى: الصـالة      }،رِسـالَتَه  بلَّغْتَ فَما تَفْعلْ
جامعة، ثم قام وأخذ بيد علي، فقال: مـن كنـت مـواله    

  .  »فعلي مواله اللهم والِ من وااله وعاد من عاداه

 ٤٧ ـــ ٤٥: صgاإلمـام أميــر المــؤمنين  ن فــي فضــائل(األربعـي 

 .)١٣ح



  ٤٩  .............................................................................................................  رد األمر األول

وغيـرهم وال يسـع    ،)٢( معتمـد خـان  ميرزا محمد بن و ،)١( وشهاب الدين أحمد

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هو أبـو الفضـل شـهاب الـدين أحمـد بـن علـي المعـروف بـابن حجـر العسـقالني            ) ١(
  :  هـ)، قال٨٥٢(ت

وأما حديث: (من كنت مواله فعلي مواله) فقد أخرجـه  «
الترمذي والنسائي وهو كثير الطرق جداً، وقد اسـتوعبها  

ن أسانيدها صـحاح  ، وكثير م)*(ابن عقدة في كتاب مفرد
وحسان، وقد روينا عن اإلمام أحمد، قال: ما بلغنـا مـن   

  .  »أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب

  .)٦١ص ٧(فتح الباري: ج

 هــ)، ٣٣٣) ألّفـه ابـن عقـدة الكـوفي (ت    gفضائل أمير المـؤمنين هو كتاب: ( -)*(

يـر ذلـك بمـا يخـتص     وألقابـه وفضـائله ومناقبـه وغ    gأمير المـؤمنين ذكر فيه نسب 
  .ومنزلتهم b، وكذا أورد فيه فضائل أهل البيتjبه

  هـ)، قال:  ١١٢٦هو الميرزا محمد بن معتمد خان الحارثي البدخشاني (ت بعد) ٢(

» وأخرج أحمد، عن البراء بن عازب، وزيد بن أرقم، أن
، لما نزل بغدير خم أخذ بيد علـي، فقـال:   nرسول اهللا

بالمؤمنين مـن أنفسـهم؟ قـالوا:     ألستم تعلمون أنّي أولى
بلى. قال: ألستم تعلمون أنّي أولى بكلّ مؤمن من نفسـه؟  
  من كنت مواله فعلي مواله، اللهـم قالوا بلى. فقال: اللهم
والِ من وااله وعاد من عاداه. فلقيه عمر بعد ذلك، فقـال  
له: هنيئاً يابن أبي طالب أصبحت وأمسـيت مـولى كـلّ    

  .»مؤمن ومؤمنة
� 
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  المقام تعدادهم وشرح كلماتهم.

ففي الدر المنثـور لجـالل الـدين السـيوطي فـي تفسـير        ،وال بأس بذكر بعضها
أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عـن أبـي سـعيد     :اآلية الشريفة قال

في غدير خم في شأن علي بن  nنزلت هذه اآلية على رسول اهللا :قال ،الخدري
كنّـا نقـرأ علـى عهـد رسـول       :قـال  ،وفيه أيضاً بسنده إلـى ابـن مسـعود    .أبي طالب


� يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما { nاهللا �����  ـكبن رم كعليـاً مـولى المـؤمنين     }إِلَي أن

�ـــــــــــــــــــــــــــــ �
�  

  :بعد ذلك قال... و

وهذا حديث صحيح مشهور ولم يتكلّم في صـحته  «
متعصّب جاحد، ال اعتبار بقولـه، فـإن الحـديث     ��� 

  . »كثير الطرق جداً

(نُــزل األبــرار بمــا صــح مــن مناقــب أهــل البيــت األطهــار: 
  ).٥٤ ـ ٥٢ص

  وكذا قال في كتابه (مفتاح النجا في مناقب آل العبا):  

ابن عباس، قال: لما نزلت هـذه  وأخرج عبدالرزّاق عن «

�  ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{ اآلية: ��� � �� كإِلَي نم كبأخذ } ر

   النبي بيد علي، فقال: من كنت مواله فعلي مـواله اللهـم
    .»والِ من وااله وعاد من عاداه

(مفتاح النجا في مناقب آل العبا، عنه خالصـة عبقـات األنـوار:    

 .)٢٦٦ص ٨ج
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}و الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع إِن لَّمواللَّه عالنَّاسِي نم كم١(}ص(.  

 ،عـن أبـي صـالح    ،وروى ذلك الثعلبي في تفسير الكشف والبيان عـن الكلبـي  
  .)٢( عن ابن عباس

نزلـت   :قـال  ،وقال فخر الدين الرازي في التفسـير الكبيـر عنـد ذكـر نـزول هـذه اآليـة       
بضـبعي   nاهللا ولمـا نزلـت أخـذ رسـول     ،cهذه اآليـة فـي فضـل علـي بـن أبـي طالـب       

      .الحديث �من كنت مواله فهذا علي مواله� :وقال ،رفعهماو gعلي

أصـبحت مـوالي    ،هنيئـاً لـك يـاعلي    :فقـال  ،فلقيـه عمـر بـن الخطّـاب     :إلى أن قـال ... 
  .ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة الخ

  .)٣( وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علي :قال

  .)٤(ي مناقب آل الرسولوأورد الحديث بذلك ابن طلحة في مطالب السؤول ف

بـل متـواتر فيمـا     ،يوم الغدير معـروف عنـدهم وحديثـه مشـهور لـديهم      nوتبليغه 
  .نكرفي ذلك اليوم ال تُ gم وتهنئة الصحابة ألمير المؤمنينبينه

من الصحابة ابـن عقـدة    gلشرح حديث الغدير وذكر من هنّأه فممن تصدى
وذكـرهم بأسـمائهم    ،خلفاء وغيرهموعدد واحداً واحداً منهم من ال ،من علمائهم

م سـلمة وجملـة مـن    �� مهات المؤمنين ممـن هنّـأه أيضـاً كعائشـة و    �� ن بعض إحتّى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩٨ص ٢ينظر: الدر المنثور: ج) ١(

 .٩٢ص ٤ينظر: تفسير الثعلبي: ج) ٢(

 .٥٠ ـ ٤٩ص ١٢ينظر: تفسير الرازي: ج) ٣(

 . ٢هامش رقم /٤٢صمر ذكره مفصالً في  )٤(



 جواب مسألة في شأن آية التبليغ   ..................................................................................  ٥٢

    .)١(وعدد ما يزيد على مائة نفس ،عظماء النساء

وهذا أبو سعيد مسعود بن ناصر السجستاني من أوثق رجال األربعـة المـذاهب   
 gعلى علي بـن أبـي طالـب    nممن كشف عن حديث يوم الغدير ونصّ النبي

  .)٢(بالخالفة بعده

  .)٣(وروى الحديث عن مائة وعشرين نفساً من الصحابة على ما رواه في الطرائف

عنـدهم مـن أنّهـا نزلـت فـي       علمائهم والمعتمـدين هذا بعض ما تيسر نقله عن 
على أنّهـا لـو كانـت للعمـوم      ،nفهو الخليفة بعد رسول اهللا ،من اهللا gشأن علي
بـل   ،فائـدة  }رِسـالَتَه  بلَّغْـتَ  فَما تَفْعلْ لَم وإِن{ :ل لما كان لقوله تعالىكما يقو

   .السماء فوقنا :وكقولك ،بلّغ رسالتي فإن لم تبلّغ فما بلّغت رسالتي :كان كقولك

 ،قد بلّغ وقد بقى شيء لم يبلّغه وهو مـن أعظـم أركـان الـدين     nفالبد أن يكون
الخالفــة والواليــة ألميــر مــا بلّــغ إن لــم يبلّغــه مثــل   بحيــث ينتفــي جملــة ،بــل رأســه
ألنّهــم ال يرضــون  ؛يخــاف مــن النــاس أن يبلّغــه nوكــان ،مــن بعــده gالمــؤمنين

وسـبى   ،ووتـرهم وقتـل آبـاءهم وأبنـاءهم     ،علـيهم  اسـم  gألن أمير المؤمنين ؛بذلك
 فتكفّـل اهللا تعـالى   ،nذراريهم ونسـاءهم فـي إظهـار الـدين ونصـرة سـيد المرسـلين       

  .}النَّاسِ من يعصمك اللَّهو{ :فقال تعالى ،العصمة nلرسول

    .فعلى هذا ال معنى لكونها عامة لجميع األحكام والمواعظ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٠ينظر: كتاب الوالية البن عقدة: ص) ١(

 ـ  ٢٢٦ص ٨لسجستاني، عنه خالصة عبقات األنوار: جا لناصر الدين حديث الوالية )٢(
٢٢٧. 

 .١٤١ ـ ١٣٩ينظر: الطرائف للسيد ابن طاوس: ص )٣(
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نّهـا  إ :أيعمـى عـن قـولهم    ،gنّهـا خاصّـة فـي علـي    إولو تعامى الناظر عن قول علمائه 
    ؟سةالمقد نفسه nعيت للنبيفي حجة الوداع في غدير خم لما نُ نزلت

فعنـد ذلـك أمـره     ؟!لم يبلّغ األحكام والمواعظ إلى أن فـرغ مـن حجـة الـوداع     nأتراه
اهللا تعالى بتبليغها في رجوعه من الحج في الطريـق قريـب المدينـة فـي ضـيق الوقـت وشـدة        

 ،نّهــم ليضــعون ثيــابهم تحــت أرجلهــم وعلــى رؤوســهمإحتّــى  ،الحــر ونــزل بتلــك الظهيــرة
    .وغيره )٢(كما ذكره ابن المغازلي ،ما تحتهن من شوك )١(مبالدوحات فقُ nوأمر

 ��
    .ه به ذوو األلبابوال يفو !إن هذا لشيء عجاب ،

  نصـب   ��� بلّـغ األحكـام وقـام سـوق اإلسـالم ولـم يبـق         بل كان ذلـك بعـد أن
ويكون بنصـبه   ،مة سدى	�� تبقى بعده  ���� الخليفة من بعده علَماً تأوي إليه األنام 

كمـا قـال تبـارك وتعـالى بعـد أن بلّـغ        ،مال الدين وإتمام الحجة على الغـاوين إك
  : gما أمر به من نصب علي nالنبي

}مولْتُ الْيأَكْم لَكُم ينَكُمتُ دمأَتْمو كُملَيي عتميتُ نِعضرو 

لَكُم  �� ��� ��	ينًا م٣( }د(.   

 ،)٤(مردويه[ابن] منهم  ،أيضاًهم ؤوذلك في يوم الغدير على ما روى علما

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

. كنسـته  :أي .ت ثيابها: أنها قمت البيت حتى اغبرhوفي حديث فاطمة م: كنس،قُ )١(
 ).٤٩٣ص ١٢(ينظر: لسان العرب: ج

 .٢٣ح ٦٧البن المغازلي: ص ينظر: مناقب اإلمام علي بن أبي طالب،) ٢(

 .٣سورة المائدة: من آية: ) ٣(

  روى بإسناده عن أبي سعيد الخدري، قال:  )٤(

علياً يوم غدير خم فنادى  nلما نصب رسول اهللا«
� 
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   .)١(وأبو نعيم

�ـــــــــــــــــــــــــــــ �
�  

 الْيـوم له بالوالية، هبط جبرئيل عليه بهذه اآليـة { 

  . »}دينَكُم لَكُم أَكْملْتُ

  وكذا روى عن أبي هريرة، قال:

ثـامن عشـر مـن ذي     - لما كان يوم غدير خـم  «
: من كنت مواله فعلي مواله. nيقال النب - الحجة

  .»}دينَكُم لَكُم أَكْملْتُ الْيومفأنّزل اهللا: {

وما نزل مـن القـرآن فـي     c(مناقب علي بن أبي طالب
 .)٣٣٠ ـ ٣٢٩ح ٢٣١: صgعلي

  أخرج بإسناده عن قيس بن الربيع، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري:  )١(

إلى علي في غدير خم دعا الناس  nأن رسول اهللا«
وأمر بما تحت الشجرة من شوك فقُم، وذلك في يوم 
الخميس فدعا علياً وأخذ بضبعيه فرفعهما حتّى نظـر  

ثم لم يفترقوا حتّى  nالناس بياض إبطي رسول اهللا
 وأَتْممتُ دينَكُم لَكُم أَكْملْتُ الْيومنزلت هذه اآلية: {

كُملَيي عتميتُ نِعضرو  لَكُـم  �� ��� ��� }، فقـال  دينًـا  	��
: اهللا أكبر على إكمـال الـدين وإتمـام    nرسول اهللا

  .»النعمة ورضا الرب برسالتي وبالوالية لعلي بعدي

(مخطـوط)، عنـه خالصـة     gي(ما نزل من القرآن في عل
 ).٢٧٧ص ٨عبقات األنوار: ج
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 بـــن ومحمـــد، )٢(وموفّـــق بـــن أحمـــد الخـــوارزمي، )١(وابـــن المغـــازلي
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هــ)، قـال   ٤٣٨(ت بـابن المغـازلي   هو أبو الحسن علي بن محمد الشافعي المعروف )١(
  في مناقبه: 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن طاوان، قال: حدثنا «
أبو الحسين أحمد بن الحسين بن السماك، قال: حـدثنا  
أبو محمد جعفر بن محمد بن نصـير الخلـدي، حـدثنا    
علي بن سعيد بن قتيبة الرملي، قال: حدثنا ضـمرة بـن   

طر الـوراق، عـن   ربيعة القرشي، عن ابن شوذب، عن م
شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، قال: مـن صـام يـوم    
ثامن عشرة خلت من ذي الحجة كتب له صيام سـتّين  

بيـد علـي    nشهراً وهو يوم غدير خم، لما أخذ النبي
بن أبي طالـب، فقـال: ألسـت أولـى بـالمؤمنين مـن       ا

أنفسهم؟ قالوا: بلى يارسول اهللا، قال: من كنـت مـواله   
قال عمر بن الخطّاب: بخْ بخْ لك يـاعلي  فعلي مواله، ف

بن أبي طالب، أصبحت مـوالي ومـولى كـلّ مـؤمن،     ا
  .»}دينَكُم لَكُم أَكْملْتُ الْيوم{ فأنزل اهللا تعالى:

 .)٢٤ح ٦٩(مناقب اإلمام علي بن أبي طالب: ص

هــ)، روى عـن   ٥٦٨هو الموفّق بن أحمد بن محمد المكّي الحنفي الخوارزمي (ت) ٢(
  سعيد الخدري:  أبي

يوم دعا الناس إلى غدير خم أمر بمـا   nأن النبي«
كان تحت الشجرة مـن الشـوك فقُـم وذلـك يـوم      
الخميس، ثم دعا الناس إلى علي فأخذ بضبعه فرفعهـا  

� 
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وإبـراهيم بـن   ، )٢(وأبو حامد محمود بن حسين بن يحيـى الصـالحاني  ، )١(النطنزي

�ـــــــــــــــــــــــــــــ �
�  

حتّى نظر الناس إلى بياض إبطه، ثم لـم يتفرقـا حتّـى    
 علَـيكُم  وأَتْممـتُ  ديـنَكُم  لَكُـم  أَكْملْتُ الْيوم{ نزلت:

��  لَكُم ورضيتُ نِعمتي �� ���   .»}دينًا 	��

 .)١٥٢ح ١٣٥(المناقب: ص

هــ)، نقـل فـي كتابـه     ٥٥٠هو الحافظ محمد بن أحمد بن علي النطنزي (ت حـدود ) ١(
  رواية عن أبي سعيد الخدري، حيث قال: 

في غدير خـم   gدعا الناس إلى علي nإن رسول اهللا«
ن الشـوك فقُـم، وذلـك يـوم     وأمر بما تحت الشجرة م

الخميس فدعا علياً فأخذ بضـبعيه فرفعهمـا حتّـى نظـر     
، ثـم لـم يتفرقـوا    nالناس إلى بياض إبطي رسول اهللا

  } اآلية.دينَكُم لَكُم أَكْملْتُ الْيومحتّى نزلت هذه اآلية: {

فقال رسول اهللا: اهللا أكبـر علـى إكمـال الـدين وإتمـام      
سالتي والوالية لعلـي مـن بعـدي،    النعمة ورضا الرب بر

قال: من كنت مواله فعلـي مـواله اللهـم والِ مـن وااله     
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. فقـال  

إئذن لي يارسول اهللا فـأقول فـي علـي     :حسان بن ثابت
  قل على بركة اهللا فقام حسان فقال: :أبياتاً لتسمعها. فقال

  .».يناديهم يوم الغدير نبيهم.

(الخصائص العلوية على سائر البرية، عنه خالصة عبقـات  
 ).٣٠٤ص ٧األنوار: ج

هــو أبــو حامــد نــور الــدين محمــود بــن محمــد بــن حســين بــن يحيــى الصــالحاني  ) ٢(
� 
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  .)١(محمد بن المؤيد الحمويني

�ـــــــــــــــــــــــــــــ �
�  

  )، حيث قال: هـ٦١٢(ت

 وأَتْممـتُ  ديـنَكُم  لَكُـم  أَكْملْتُ الْيوم{ قوله تعالى:«

كُملَيي عتميتُ نِعضرو  لَكُـم  �� ��� ��� }.. عـن  دينًـا  	��
مجاهد قال: نزلت هذه اآلية بغدير خم، فقال رسول 
اهللا صلّى اهللا عليه وعلى آله وبارك وسـلّم: اهللا أكبـر   
       على إكمـال الـدين وإتمـام النعمـة ورضـا الـرب

  .»برسالتي والوالية لعلي

(توضــيح الــدالئل علــى تــرجيح الفضــائل، عنــه خالصــة  
 ).٢٨٠ ـ ٢٧٩ص ٨عبقات األنوار: ج

هــو إبــراهيم بــن محمــد بــن المؤيــد بــن عبــداهللا بــن علــي بــن محمــد الحمــويني    )١(
  هـ)، روى عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: ٧٢٢(ت

يوم دعا الناس إلى علي في غدير خم،  nإن النبي«
أمر بما كان تحت الشجرة من الشوك فقُـم، وذلـك   

فأخـذ   gالنـاس إلـى علـي    يوم الخميس، ثم دعا
   بضبعه فرفعه حتّى نظر الناس إلى بياض إبطيـه، ثـم

 لَكُـم  أَكْملْتُ الْيوم{ لم يتفرقا حتّى نزلت هذه اآلية:

ينَكُمتُ دمأَتْمو كُملَيي عتميتُ نِعضرو لَكُم  �� ��� ��� ��	 

: اهللا أكبـر علـى إكمـال    n}، فقال رسـول اهللا دينًا
إتمام النعمة ورضا الرب برسـالتي والواليـة   الدين و

  .gلعلي
� 
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مـة وارتضـاء اإلسـالم    ولو قطعنا النظر عما تقدم فإن إكمال الدين وإتمـام النع 
الخالفـة   ��� ولـيس   ،بصدور أمر عظـيم فـي ذلـك اليـوم     ��� ديناً ال يليق شيء منها 

  وأحسن ما قيل مما يليق في المقام: ،gواإلمامة ألمير المؤمنين

  فإن كنت ال تدري فتلـك مصـيبةٌ  

  

    وإن كنتَ تدري فالمصـيبة أعظـم  

  

�ـــــــــــــــــــــــــــــ �
�  

ثم قال: اللهم والِ من وااله وعاد من عـاداه وانصـر   
  من نصره واخذل من خذله. 

فقال حسان بن ثابت: يارسول اهللا، أتأذن لي أن أقول 
أبياتاً؟ قال: قل ببركة اهللا، فقـال حسـان بـن ثابـت:     

، ثـمn  يامشيخة قريش اسمعوا شـهادة رسـول اهللا  
  أنشأ يقول:

  يناديهم يـوم الغـدير نبـيهم   

  

  بخم وأسمع بالرسول مناديا  

  بأنّي موالكم نعـم وولـيكم    

  

  فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميـا   

  إلهك موالنـا وأنـت ولينـا     

  

  وال تجدن في الخلق لألمر عاصيا  

  قـم يـاعلي فـإنّني    لهفقال   

  

ـا      »رضيتك من بعدي إماماً وهادي

السمطين في فضائل المرتضـى والبتـول والسـبطين    (فرائد   
 ).١٢ب ٣٩ح ٧٣ـ  ٧٢ص ١: جbواألئمة من ذريتهم



 

@ @

@ @

}@Č…‰ïãbrÛa@Šßþa{@ @

أن اهللا مدح األصحاب ومن مدحـه اهللا كيـف يكـتم مـا بلّغـه      وهو  :وأما الثاني
  ؟!nرسول اهللا

اآليـات الـواردة ثنـاًء علـى     ( :العنـوان بقولـه   وننْفإنّه ع ،ال يخفى ما فيه فأقول:
    .ثم ذكر اآليتين ،)األصحاب

  .)١(وليته ذكر تمام الجمع

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

أي: ليته ذكر جميع اآليات التي تثني على الصحابة؛ فإنها وإن كانت كذلك إال أنهـا ال  ) ١(

  :على ذلك، منها: قوله تعالى؛ لعدم داللتها nتشمل جميع صحابة رسول اهللا

 }سر دمحولُ م لَى الْكُفَّـارِ  اللَّهاء عدأَش هعم ينالَّذو
 نفَضْالً م تَغُونبداً يجكَّعاً سر ماهتَر منَهياء بمحراللَّه 

 كذَل ودجأَثَرِ الس نهِم موهجي وف ماهيماناً سرِضْوو
� مثَلُهم في التَّوراة ومثَلُهم في  ��	   جعٍ أَخْـرنجِيلِ كَـزَر

    جِـبعي هـوقلَـى سى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هفَآزَر شَطْأَه
الزُّراع ليغيظَ بِهِم الْكُفَّـار وعـد اللَّـه الَّـذين آمنُـوا      

} (سورة وعملُوا الصَّالحات منْهم مغْفرةً وأَجراً عظيماً
 ��٢٩ آية:الفتح: 

هم أشـداء  بـأنّ  ووصـفتهم  الصـحابة  اشتملت علـى مـدح  وإن هذه اآلية الكريمة  إنف
تنتهـي بالوعـد اإللهـي بـالمغفرة واألجـر      هـا  مـع أنّ على الكفار ورحماء فيما بينهم، و

� 
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بقولـه تعـالى:   فذكر اآليـة الدالّـة علـى الرضـاء عـن أهـل بيعـة الرضـوان المختومـة          
 :قال تبـارك وتعـالى   ،مة�� على مدح جميع ا الدالّةُواآلية  )١( }نَفْسه علَى ينْكُثُ فَإِنَّما{

}كُنْتُم رخَي  �	ةم  �	تْلنَّاسِ خْرِجل ونرتَأْم وفرعوما شاكل ذلك ،الخ )٢(}بِالْم.    

ة ال يلزم أن يكون ممدوحاً فإن من مدح من حيثي ،وال داللة فيه على ما يدعيه
أنّـه   فـال أقـلّ   ،بحيث يستحيل ويسـتبعد فـي حقّـه المنافيـات     ،من جميع الحيثيات

  كذلك ما دام ثابتاً لم ينقلب عما أوجب له الدرجات.

   :وقد قال تبارك وتعالى

} اتَ أَفَإِنم لَ أَوقُت تُملَى انْقَلَبع قَابِكُمأَع نمو بنْقَللَـى  يع 

هيبقع فَلَن ضُري ئًا اللَّه٣(}شَي(.   

�ـــــــــــــــــــــــــــــ �
�  

اآلية نفسها هي التي تجيـب عـن هـذا    فهل لكل الصحابة؟ ف، نم، لكن للهم العظيم
فقـط الـذين آمنـوا وعملـوا      هـا تخـصّ  جـد أنّ نآلية التساؤل، فعند ما نأتي إلى آخر ا

التبعيضـية، فإنهـا أوحـت أن     )مـنهم (هـو كلمـة   ذلـك  على  الصالحات، والذي يدلّ
ال تشملهم هذه المغفرة والرضوان، أي حتى صفة اإليمان والعمـل الصـالح    همبعض

د، هذه اآلية من اآليات المادحة والقادحة للصحابة فـي آن واحـ   دانتفت منهم. فتع
فاآليـة تعـد    لـذا  كلّهـم،  الصحابة ال علـى عـدالتهم   بعض دليل على نفي عدالة فهي

 .حجة واضحة عليهم ال لهم

 .١٠سورة الفتح: من آية: ) ١(

 .١١٠سورة آل عمران: من آية: ) ٢(

 .١٤٤سورة آل عمران: من آية: ) ٣(
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   :وقال تعالى

 ��  وهـم  َآمنَّـا  يقُولُـوا  أَن يتْركُوا أَن النَّاس أَحسب * الم{
فْتَنُوني * لَقَدفَتَنَّا و ينالَّذ نم هِملقَب  نلَمعفَلَـي  اللَّـه  ينالَّـذ 

   .)١(}لْكَاذبِينا ولَيعلَمن صَدقُوا

   :وقال تعالى

 اللَّه شَاَء ولَو كَفَر من ومنْهم َآمن من فَمنْهم اخْتَلَفُوا ولَكنِ{

   .)٢(}يرِيد ما يفْعلُ اللَّه ولَكن اقْتَتَلُوا ما

   :وقال سبحانه

}موينٍ ونَيإِذْ ح تْكُمبجأَع تُكُمكَثْر  غْـنِ تُ فَلَـم  ـنْكُمئًا  عشَـي 

��  علَيكُم وضَاقَتْ ���    .)٣(}مدبِرِين ولَّيتُم ثُم رحبتْ بِما 	��

 ��� مـنهم   nفلم يتخلّـف مـع النبـي    ،وكانوا في تلك الحال نحو عشرة آالف
رث وعلـي بـن أبـي    ابـن الحـ  االعبـاس وأبـو سـفيان     :أقل من عشرة أو ثالثة وهـم 

 ،ورغبـوا بأنفسـهم عـن نفسـه المقدسـة      ،للقتـل  nقون النبيوأسلم البا ،cطالب
  .)٥(وهو من أعظم الكبائر )٤(وفروا من الزحف

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣ـ  ١سورة العنكبوت: آية: ) ١(

 .٢٥٣سورة البقرة: من آية: ) ٢(

 .٢٥سورة التوبة: من آية:  )٣(

 .٢٢١ـ  ٢٢٠ص ١، كشف الغمة: ج٣٧٣ـ  ٣٧١ينظر: البداية والنهاية: ص) ٤(

  وهذا ما أشارت إليه اآلية الكريمة في قوله تعالى: ) ٥(
� 
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   .)١( }قَائما وتَركُوك إِلَيها انْفَضُّوا اًهوـلَ أَو تجارةً رأَوا وإِذَا{ :وقال جلّ شأنه

   :وقال جلّ جالله

}منْهمو نم زُكلْمي يقَ فالصَّدات طُوا��  فَإِنـا  عنْهضُـوا  مر 

إِنو ا لَمطَوعا ينْهإِذَا م مه خَطُونس٢(}ي(.   

   :وقال عزّ من قائل

}نممو لَكُموح نم  � 	 �! �"� ��	 قُوننَافم  ـنمـلِ  وأَه  ينَـةدالْم 

 سـنُعذِّبهم  نَعلَمهـم  نَحـن  تَعلَمهـم  ��  النِّفَـاقِ  علَـى  مردوا

  .)٣(}مرتَينِ

 ال تمنـع مـن نسـبة منـاف     )٤(ولى�� فالشهادة لهم بالحسنى في اآلية ا ،وبعد هذا

�ـــــــــــــــــــــــــــــ �
�  

يا أَيها الَّذين آمنُواْ إِذَا لَقيتُم الَّذين كَفَرواْ زَحفـاً فَـالَ   {
و * ارباَألد ملُّوهفـاً    تُورتَحإِالَّ م هـربد ـذئموي لِّهِمون يم

و اللَّه ناء بِغَضَبٍ مب فَقَد ئَةزاً إِلَى فيتَحم تَالٍ أَولِّق �#� �$ اهو
 .)١٦ -  ١٥} (سورة األنفال: آية: مصيرـجهنَّم وبِئْس الْ

 .١١سورة الجمعة: من آية: ) ١(

 .٥٨ة: سورة التوبة: آي) ٢(

 .١٠١سورة التوبة: من آية ) ٣(

هـا تثنـي علـى جميـع الصـحابة، وهـي قولـه        أي: اآلية التي استدل بها من يـدعي أنّ ) ٤(
  تعالى: 

ال يستَوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَـتْحِ وقَاتَـلَ   {
� 
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ــ إألن الحســنى  ؛إلــيهم ــدق{ :ه تعــالىـعطــاء عشــر بالحســنة مثلهــا فــي قول  وصَ

 ،فإن من فعل حسنة كالقتال في سبيل اهللا ال يمتنع عليـه المعصـية   ،)١(}حسنَىـبِالْ
التـالين   nبل قد يصدر منه الكفر كـالخوارج المجاهـدين بـين يـدي رسـول اهللا     

  .)٢(ومع ذلك كفروا ،للقرآن ذوي الجباه السود من كثرة السجود

    .فانظر إلى إبليس كيف نال المرتبة العالية ثم صار إلى أسفل الهاوية

فـال مـانع    ،لفهـي كمـا عرفـت مـن حيثيـة القتـا       ،ولو سلّم أن المراد بالحسنى الجنّـة 
لهم من جهنّم من حيث ما أسروه في أنفسهم ممـا يسـخط اهللا تعـالى أو هـي مـن قبيـل       

  .)٣(»اهللا دخل الجنّة ���  من قال ال إله«

ومن المسلّمات عدم دخول مر النبينكn اهللا ��� ال إلـه  > :فمـن قـال   ،الجنّة> 

�ـــــــــــــــــــــــــــــ �
�  

 ��      ـدعـن بأَنفَقُـوا م ينالَّـذ ـنةً مجرد ظَمأَع كلَئو
حسنَى واللَّه بِما تَعملُون ـتَلُوا وكُال وعد اللَّه الْوقَا

١٠} (الحديد: من آية: خَبِير(. 

فـي   jوقد أشار المؤلف إلى ما روي عن اإلمـام أبـي جعفـر     .٦سورة الليل: آية: ) ١(
ـ قوله عز وجـل: {  (سـورة الليـل:    }حسنَىـفَأَما من أَعطَى واتَّقَى * وصَدق بِالْ

فَسنُيسـره  هللا تعالى يعطي بالواحدة عشرة إلى مئة ألف فما زاد {، بأن ا)٦ - ٥ :آية
 ).٤٧- ٤٦ص ٤(ينظر: الكافي: ج .) .. الخ٧} (سورة الليل: آية: للْيسرى

 .١١٤ص ١ينظر: الملل والنحل للشهرستاني: ج )٢(

 .٢٢٦ص ٢ينظر: سنن الترمذي: ج )٣(
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    اآليـات الـواردة    فكـلّ  ،)١(خـر �� بشرطها وشروطها دخلها كما صرحت بهذا أخبار 

 فَإِنَّمـا  نَكَـثَ  فَمـن { :كما قال تعالى ،في مدح الصحابة مشروطة بسالمة العاقبة

   .)٢(}نَفْسه علَى ينْكُثُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٣ص ٤ينظر: سنن الترمذي: ج )١(

  قال:   ،عن إسحاق بن راهويه يخ الصدوق بإسنادهوقد روى الش

نيسـابور وأراد أن   gلما وافى أبـو الحسـن الرضـا   «
يخرج منهـا إلـى المـأمون اجتمـع عليـه أصـحاب       

ترحـل عنـا وال    ،فقالوا له: يابن رسـول اهللا  ،الحديث
تحدثنا بحديث فنستفيده منك؟ وكـان قـد قعـد فـي     

ـ  :طلع رأسه وقالأف ،العمارية ى بـن  سمعت أبي موس
جعفر يقول: سمعت أبـي جعفـر بـن محمـد يقـول:      
سمعت أبي محمد بن علي يقول: سمعت أبي علي بن 
الحسين يقول: سمعت أبي الحسين بـن علـي يقـول:    

 :يقول bسمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
سمعت  سمعت جبرائيل يقول: :يقول nسمعت النبي

فمـن دخـل   اهللا عز وجل يقول: ال إله إال اهللا حصني 
  .حصني أمن من عذابي

بشـروطها وأنـا مـن     :فلما مرت الراحلـة نادانـا   :قال
  .)١٤٥  ـ ١٤٤ص ١: جg(عيون أخبار الرضا ».شروطها

 . ١٠سورة الفتح: من آية: ) ٢(
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  :وقوله تعالى ،بعد أن أخبر بالرضاء عن أهل بيعة الرضوان

}ينالَّذ نْقُضُوني دهع اللَّه نم دعب هيثَاقم ونقْطَعيـا  وم  ـرأَم 

اللَّــه بِــه وصَــلَ أَني ونــدفْسيــي وف  �� ��� ��	  ��ــكولَئ ــمه 

ونر١(}الْخَاس(.  

وي عـن مجاهـد   ور: )٢(}مـة ��  خَير كُنْتُم{ :قال في االستيعاب في تفسير قوله تعالى
 ،فيـأمرون بـالمعرو  ، كـانوا خيـر النـاس علـى الشـرط الـذي ذكـره اهللا تعـالى         :أنّه قـال 

    .ويؤمنون باهللا ،وينهون عن المنكر

مـم  �� أنّه من سـره أن يكـون مـن تلـك ا     وجاء عن عمر بن الخطّاب :ثم قال... 
  .انتهى )٣(فليؤد شرط اهللا فيها

   .)٤( ليس ببعيد بعد ما سمعته في الصحابة nفإن كتمان ما بلّغه الرسول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧سورة البقرة: آية: ) ١(

 .١١٠سورة آل عمران : من آية: ) ٢(

 .١١ص ١ينظر: االستيعاب: ج) ٣(

)٤( بل هم منهم حيث ركان يعيشه الصحابة ال يخرجهم عن باقي البش الواقع الذي إن ،
تتقاذفهم دواعي الخير والشر وتعترك في نفوسهم نوازعهـا، خصوصـاً أنهـم عاشـوا     

وعنـدما   ،أكثر حياتهم في الجاهلية وقد تجـذرت مفاهيمهـا وعاداتهـا فـي نفوسـهم     
رفـة وقناعـة مسـبقة،    جاء اإلسالم دخل كثير من الناس فيه رغبة أو رهبة، ال عـن مع 

قــد بــذل جهــداً كبيــراً مــن أجــل تــأليف قلــوبهم  nاألكــرم ولهــذا تجــد الرســول
لكــن المغريــات الكثيــرة ، وتحســين أخالقهــم وبــث فــيهم روح التســامح والتــآخي

� 
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ات حبائل الشـيطان تجعـل   بوالفتن المتوالية ورغبات النفس األمارة بالسوء مع تجاذ
حيــث إن البشــر تختلــف طبــائعهم  ؛بة المنــالاالســتقامة والثبــات مــن األمــور الصــع

  �ومستوى تقبلهم

نعم، وإن كان للصحبة تأثير في تكوين شخصية اإلنسـان، وربمـا ترفعـه إلـى منزلـة      
لكن مجرد الصحبة ولو لساعة من الممتنع أن تكون موجبة لعدالة الشخص  ،عظيمة

 nالنبي ي أنفي اإلصابة عن أبي زرعة الراز ىعلماً أن ابن حجر حك المصاحب،

نظر: اإلصابة: . (يوامرأة توفي ومن رآه وسمع عنه يتجاوز مائة ألف إنسان من رجل
  ).١٥٤ص ١ج

فكيــف يعقــل أن هــذا العــدد الكبيــر مــع تفــرق أهــوائهم واخــتالف نفوســهم    إذن
المطبوعة على حب الشهوات، قد حصلت لهـم جميعـاً ملكـة التقـوى المانعـة عـن       

  ؟واإليمان به nى الصغائر بمجرد رؤية النبيصدور الكبائر واإلصرار عل

ومـنهم المؤلفـة   ، ن أسلم خوفاً وكرهـاً أسلم طوعاً ورغبة وم من مع علمنا أن منهم 
تـرض بـه أن يبـدل طبـائعهم أو     فقلوبهم، واإلسالم كسائر الدعوات اإلصالحية ال ي

يصفّي نفوسهم، فهم كغيرهم من األمم التي ج  لقـت  الشـهوات وخُ  بلت علـى حـب
   n:فيها الطبائع التي تقود إلى ذلك، كما قال

»والقـذة  بالنعل النعل حذو إسرائيل بني سنة لتركبن 

   .»ال أم العجل تعبدون أدري ال أني غير بالقذة

 ).٢٢٩ص ١١ال: ج(كنز العم      

مانعة من وقوع الذنب لمنعت من االرتداد الذي حصل  nفلو كانت الرؤية للنبي 
 وتنصـر ومـات   في الحبشة اإلسالم الذي ارتد عن في بعضهم، كعبد اهللا بن جحش

  ).٧٥٨ص ٢. (ينظر: السيرة الحلبية: جعلى ذلك هناك
� 
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أبي بكـر   تي به إلى�� و ربيعة بن أمية بن خلف، واألشعث بن قيس الذي ارتدكذا و 
 ةأسيراً فعاد إلى اإلسالم وزوجه أخته، وكانت عوراء، فأولدها محمداً وهو أحد قتل

  ).١٩٧ص ١٢. (ينظر: شرح أصول الكافي: جيوم عاشوراء gالحسين

هذا غير خروج بعضهم علـى أئمـة العـدل، وشـق عصـا المسـلمين، وقتـل النفـوس          
مين، وغشــهم والتــزاحم علــى اإلمــارة والســب والشــتم وحــرب المســل المحترمــة،

 كتب التأريخ وما بين الخافقين. توالرئاسة، وغير ذلك من األمور التي مأل

وليســت عاصــمة لــه، ونعتقــد أن  ،ثبــت حســن عاقبــة المصــاحبالصــحبة ال تُ نإذ 
الصحابي كباقي المسلمين، واألحكام اإللهية تنطبق عليه، وله ما للمسلمين وعليه ما 

، بحيـث تكـون   هعـن دائـرة النقـد والتمحـيص فهـو كغيـر      خارجاً يكون عليهم، وال
   �وابط الشرعية والموازين العقليةضأعماله وسلوكه خاضعة لل

فمن نكث العهد وفارق الحق وانقلب على عقبه استحق التنكيـل والبـراءة واللعـن،     
   :كما قال تعالى

فَـوق   اللَّهيد  للَّهان الَّذين يبايِعونَك إِنَّما يبايِعون إ{
أَيديهِم فَمن نَّكَثَ فَإِنَّما ينكُثُ علَى نَفْسه ومن أَوفَى 

 هلَيع داها عبِميمـاً    اللَّهظـراً عأَج يهتؤـيسـورة } (فَس 
   .)١١٣ص ١ينظر: أعيان الشيعة: ج( ،)١٠الفتح: آية: 

ومن حفظ العهـد ولـزم الحـق، وثبتـت قـدماه علـى الطريـق المسـتقيم، واسـتقامت          
التعظـيم والتبجيـل والتقـديس،     ه اسـتحق عقيدته وسلوكه، ولم يزغ قلبه عن أمر ربـ 

   تعالى: كما قال

ـ  اللَّهإِن الَّذين قَالُوا ربنَا { زَّلُ علَـيهِم  ثُم استَقَاموا تَتَنَ
� 
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 :nهـنّم فينـادي النبـي   من األمر بهم يوم القيامة إلى ج وما ورد في صحاحهم

  .)١(ما أحدثوا بعدكما تدري  :فيقال له ،أصحابي أصحابي

�ـــــــــــــــــــــــــــــ �
�  

��%	� �& �'�( �� تَحزَنُوا وأَبشروا بِالْجنَّة الَّتي   ��� تَخَافُوا و ����  (�
وندتُوع ٣٠ آية:فصلت:  (سورة} كُنتُم( .  

ما رووه في (الجمع بين الصـحيحين) للحميـدي، عـن (مسـند سـهل بـن        فمن ذلك) ١(
 nسعد) في الحديث الثامن والعشرين من المتّفـق عليـه، قـال: سـمعت رسـول اهللا     

يقول: أنا فرطكم على الحوض ... إلى أن قال: وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني 
: nي سـعيد الخـدري، فيقـول   ثم يحال بيني وبينهم ... إلى أن قال ناسباً له إلـى أبـ  

إنّهم منّي، فيقال: إنّك ال تدري ما أحـدثوا بعـدك، فـأقول: سـحقاً سـحقاً لمـن بـدلّ        
  ].٩٢٣ح ٥٥٦ص ١بعدي. [ينظر: الجمع بين الصحيحين: ج

ومن ذلك مـا رووه فـي (الجمـع بـين الصـحيحين) للحميـدي أيضـاً، فـي الحـديث          
: أال إنّـه  n(رض)، قـال: قـال النبـي   الستّين من المتّفق عليه من (مسند ابن عبـاس)  

متي فيؤخذ بهـم ذات الشـمال، فـأقول: يـارب أصـحابي،      �� قال: [سيجاء برجالٍ] من 
 وكُنْـتُ فيقال: إنّك ال تدري ما أحدثوا بعـدك، فـأقول كمـا قـال العبـد الصـالح: {      

هِملَيا عا شَهِيدتُ ممد يهِم١١٧} اآلية. [سورة المائدة: من آية: ف.[  

ال: فيقال لي: إنّهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. [ينظر: الجمع بـين  ق
  ].١٠٣٦ح ٥١ - ٥٠ص ٢الصحيحين: ج

وما رووه أيضاً في (الجمع بين الصحيحين) للحميدي، في الحديث المائة والحادي 
 قـال:  nوالثالثين من المتّفق عليه من (مسند أنس بـن مالـك)، قـال: إن رسـول اهللا    

ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتّى إذا رأيتهم رفعوا إلـي اختلجـوا مـن    
� 
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دوني، فألقولن: أي رب أصحابي أصحابي، فليقالن لي: إنّـك ال تـدري مـا أحـدثوا     
  ].١٩٧٧ح ٥٩٣ص ٢بعدك. [ينظر: الجمع بين الصحيحين: ج

لسابع والسـتّين  وما رووه في (الجمع بين الصحيحين) أيضاً للحميدي، في الحديث ا
[بعد المائتين] من المتّفق عليه من (مسند أبي هريرة) من طرق، فمنها عن عطاء بـن  

: بينمـا أنـا قـائم إذا زمـرة، حتّـى إذا      nيسار، عن أبي هريرة، قال: قـال رسـول اهللا   
عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم، فقال: هلموا. قلت: إلى أين؟ قـال: إلـى النـار واهللا،    

هم؟ قال: إنّهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، ثم إذا زمرة، حتّـى  قلت: ما شأن
إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم، فقال: هلموا، قلت: إلـى أيـن؟ قـال: إلـى النـار      

مثـل   ��� واهللا، قلت: ما شأنهم؟ قال: إنّهم ارتدوا على أدبارهم فال أراه يخلص منهم 
  ].٢٤٣٤ح ١٩٥ ـ ١٩٤ص ٣لصحيحين: ج. [ينظر: الجمع بين ا)*(همل النعم

  الهمل:  -)*(

النـاجي مـنهم    أن :ضوال اإلبل، واحدها هامل، أي>
 ١١(لسـان العـرب: ج   .<قليل فـي قلـة الـنعم الضـالة    

  ).٧١٠ص

ورواه مثل ذلك في عدة طرق في (مسند عائشـة). [ينظـر: الجمـع بـين الصـحيحين:      
  ].٣٤٦٦ح ٢٣٩ص ٤ج

بنت أبي بكـر). [ينظـر: الجمـع بـين الصـحيحين:       ورواه نحو ذلك في (مسند أسماء 
  ].٣٥١٨ح ٢٧١ص ٤ج

ومن ذلك ما رواه أحمد بن حنبل في (مسند عبداهللا بن مسعود)، قـال: قـال رسـول     
   :nاهللا

أنا فرطكم على الحوض وليخـتلجن رجـال دونـي    «
� 
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فأقول يارب أصحابي، فيقـال: إنّـك ال تـدري مـا     
  ].٤٥٥ص ١ج. [مسند أحمد بن حنبل: »أحدثوا بعدك

 ٦[ينظـر: مسـند أحمـد: ج    .م سـلمة) �� ورواه نحو ذلـك مـن عـدة طـرق فـي (مسـند       
ورواه نحو ذلك في (مسند سعيد بن المسيب)، ومن ذلـك أيضـاً مـا رواه    ]، ٢٩٧ص

الحميدي في (الجمع بين الصـحيحين) فـي (مسـند عبـداهللا بـن مسـعود)، قـال: قـال         
إلي رجال منكم حتّى إذا أهويـت   أنا فرطكم على الحوض وليرفعنn: رسول اهللا

إليهم ألتناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنّـك ال تـدري مـا    
  ].٢٧٦ح ٢٢٩ص ١أحدثوا بعدك. [ينظر: الجمع بين الصحيحين: ج

ورواه نحو ذلك من (مسند حذيفة بن اليمان)، في الحديث السابع من المتّفـق عليـه مـن    

  .]٣٩٣ح ٢٨٠ص ١اً. [ينظر: الجمع بين الصحيحين: جكتاب الحميدي أيض

ومن ذلك ما رواه في (الجمع بين الصحيحين) أيضـاً، فـي (مسـند أبـي الـدرداء) فـي        

م الدرداء: دخل علي أبو الـدرداء وهـو   �� الحديث األول من (صحيح البخاري)، قالت 

أنّهـم   �� ئاً مـة محمـد شـي   �� مغضب، فقلـت: مـا أغضـبك؟ فقـال: واهللا، مـا أعـرف مـن        

  .]٧٤٥ح ٤٦٥ص ١يصلّون جميعاً. [ينظر: الجمع بين الصحيحين: ج

ومـن ذلـك مـا رواه فـي (الجمـع بـين الصـحيحين) أيضـاً، فـي الحـديث األول مــن           
(صحيح البخاري)، من (مسند أنس بن مالك)، قال: سمعت الزهري يقـول: دخلـت   

ال: ال أعرف شـيئاً ممـا   على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فق
هذه الصالة، وهذه الصالة قد ضيعت. [ينظر: الجمـع بـين الصـحيحين:     ��� أدركت 

  ].٢٠١٥ح ٦١٣ص ٢ج

ومن ذلك ما رووه في (الجمع بين الصحيحين) للحميدي أيضـاً، فـي (مسـند مالـك     
� 
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قـال: أول ديـنكم نبـوة     nكذا ذكر الحميدي بهذا اللفظ: أن النبي  (*)وأبي عامر)
يسـتحلّ فيـه الخـز     )*(ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملـك وجبريـة، ثـم ملـك عـضّ     

  ].٣٠٠٩ح ٤٦٧ص ٣والحرير. [ينظر: الجمع بين الصحيحين: ج

  في المصدر: (مسند أبي مالك أو أبي عامر). -(*)

. <ينال الرعية منه ظلم وعسف كـأنهم يعضـون عضـا   > :ملك عضـوض  -)*(
  ). ٥٥١ص ٢(لسان العرب: ج

أيضاً ما رووه في (الجمع بين الصحيحين) للحميدي أيضاً، في الحـديث   ومن ذلك
 nالسادس بعد الثالثمائة من المتّفق عليه من (مسند أبي هريـرة)، قـال: عـن النبـي    

في أواخر الحديث المذكور: أن مثلي كمثـل رجـل اسـتوقد نـاراً فلمـا أضـاءت مـا        
ر يقعـدن فيهـا، وجعـل    حوله جعـل الفـراش، وهـذه الـدواب التـي يقعـدن فـي النـا        

يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها، فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزتكم عن النار، 
ــين      ــوني وتقتحمــون فيهــا. [ينظــر: الجمــع ب ــار، فتغلب ــار، هلــم عــن الن هلــم عــن الن

  ].٢٤٧٣ح ٢١٩ص ٣الصحيحين: ج

ومن ذلك مـا رووه أيضـاً فـي (الجمـع بـين الصـحيحين) للحميـدي، فـي الحـديث          
لحادي والعشرين من المتّفق عليه من (مسند أبي سعيد الخدري)، قال: قال رسـول  ا

لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتّى لو دخلوا جحر ضب  :nاهللا
لتبعتموهم، قلنا: يارسول اهللا، اليهود والنصارى؟ قـال: أال فمـن. [ينظـر: الجمـع بـين      

  ].١٧٥٣ح ٤٣٧ص ٢الصحيحين: ج

لَم يحكُم  ومن{ذلك ما ذكر صاحب (الكشّاف) في التفسير، في قوله تعالى: ومن 
وأنتم أشـبه   :n]، عن حذيفة، قال: عن النبي٤٤} [المائدة: من آية: اللَّهبِما أَنْزَلَ 

� 
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  مم السابقة.�� وال يسع المقام ذكرها وما ورد في ا

مـم السـابقة   �� أن كلّ مـا وقـع فـي ا    nوقد استفاض عن أهل السنّة عن النبي
 ومـا وقـع فـي    ،معلـوم وميـل النـاس عـن هـارون وأضـرابه       ،)١(مـة �� يقع في هـذه ا 

  .)٢(خصوص األصحاب فيه فصل الخطاب

 لَقَـد { :في تفسـير قولـه تعـالى    -وهو من كبار علماء السنّة  -ذكر الزمخشري

   :رفعه إلى ابن جريح قال )٣(}الْفتْنَةَ ابتَغَوا

على الثنية ليلة العقبة وهم اثنا عشر رجالً  nوقفوا لرسول اهللا«
  .)٤(»nليفتكوا به

�ـــــــــــــــــــــــــــــ �
�  

سرائيل، لتردن طريقهم حذو النعل بالنعـل، والقـذّة بالقـذّة، غيـر أنّـي ال      إاُألمم ببني 
جل أم ال. [ينظر: الكشّاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون األقاويـل:      أدري تعبدون الع

  ].٦١٦، هامش ص١ج

مته مما يقع منهم من �� هذا بعض أحاديثهم الصحاح فيما ذكروه عن صحابة نبيهم و
[سـورة   }وسيعلَم الَّـذين ظَلَمـوا أَي منْقَلَـبٍ ينْقَلبـون    {الضالل وقبح المآل، 

 ).w]. (منه٢٢٧ الشعراء: من آية:

فيما سبق في الهامش بعضاً من هذه  wوقد ذكر المؤلف الشيخ أسد اهللا الكاظمي) ١(
 األخبار، فالحظ.

 كما سيأتي بيانه الحقاً، فالحظ.) ٢(

 .٧٤سورة التوبة: من آية: ) ٣(

 .١٩٤، هامش ص٢الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل: ج) ٤(
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وهـو الفتـك   : )١(}ينَـالُوا  لَـم  بِمـا  وهمـوا { :تعالى وقال أيضاً في تفسير قوله
  .)٢(وذلك عند مرجعه من تبوك nبرسول اهللا

وقد روى الحميدي في مسند عائشة في الحـديث التاسـع عشـر مـن المتّفـق عليـه مـن        
 ـ  عهـد بجاهليـة   لـوال أن قومـك حـديثو    ،ياعائشـة  :قال لهـا  nن النبيإ :قالت ،عدة طرق

وأخـاف   ـ  عهـد بشـرك   حـديثو  :خـرى �� وفي روايـة   .عهد بكفر حديثو :رىخ�� وفي رواية 
  .)٣(الخبر ،خرج منه�� أن ينكروا ربهم ألمرت بالبيت فهدم وأدخلت فيه ما 

فمــن يخــاف مــنهم إنكــار اهللا كيــف يســتبعد فــي حقّهــم كتمــان مــا أمــر بــه   
زول وقـد روت نـ   ــ  فإذا كان غير مستبعد منهم إنكار الـنصّ المبلّـغ   ؟!nالرسول

ونسـبة التكـذيب    ،نكاره من السفه بمكانفإ ـ اآلية الشريفة في ذلك جلّ علمائهم
   على الصحابة من الجهل كما عرفت. )٤(هللا إلى من جوز ذلك

 ؛فإن فيه تكفيـراً لجميـع الصـحابة    ،وهذا الكفر الذي ال مراء فيه :وكذلك قوله
ر يلعـن بعضـهم   حتّـى صـا   ،ويحارب بعضـهم بعضـاً   ،ألن بعضهم يطعن في بعض

وصـار ممـا    ،لئـت بـذكره صـحفهم وصـحاحهم    فإن ذلك قـد م  ،بعضاً في القنوت
  .)٥(يغني فيه العيان عن الخبر والوجدان عن األثر وليس قابالً ألن ينكر

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨سورة التوبة : من آية: ) ١(

 .٢٠٣، هامش ص٢ينظر: الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل: ج) ٢(

 .٣١٦٢ح ٤٤ص ٤ينظر: الجمع بين الصحيحين: ج) ٣(

 أي: من جوز الطعن في الصحابة بعد أن شهد اهللا لهم بالحسنى.) ٤(

يجـد أنهـا    nبعد رحيل الرسـول األعظـم   الحوادث التاريخيةالشك أن من راجع  )٥(
� 
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ه فيما وتكشف عن الواقع الذي عاش وان الصراع والنزاع بين الصحابة، فهيمليئة بأل
، بحيث كان أحدهم يلعن اآلخر، كما ذكر ذلك ابن كثير فـي كتابـه (البدايـة    بينهم

 وحسـناً  معاوية كان يلعـن فـي قنوتـه عليـاً     ن)، إذ قال: إ٣١٥ـ   ٣١٤ص ٧والنهاية: ج
  .وابن عباس واألشتر النخعي وحسيناً

 ن قتـل مـ  ثابـت  كمـا هـو  قتل أحـدهم اآلخـر،    وصل األمر بهم إذ ر من ذلكبل أكث
خالد بن الوليد لمالك بن نويرة عند امتناعـه مـن تسـليمه الزكـاة حتـى دفعتـه نفسـه        
األمارة إلى الزنى بزوجته في تلك الليلة، فعندما وصل خبره إلى أبي بكر عفى عنه؛ 

   )١٤٠٩١ح ٦١٩ص ٥ينظر: كنز العمال: جبحجة أنه اجتهد فأخطأ. (

، بحيـث وصـفهم ابـن    مما أدى إلى قتلـه  عثمان بن عفانعلى الصحابة وكذا هجوم 
   : حزم قائالً

»اً.. اق، محاربون، سفاكون دمـاً حرامـاً عمـد   هم فس
. »على سبيل الظلم والعدوان فهـم فسـاق ملعونـون   

   ).٧٧ص ٣ج والنِحل: المللِ واألهواِء في الفصل(

، في ليلة gوأيضاً قيام عبد الرحمن بن ملجم قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
 ةالقدر، وفي بيت من بيوت اهللا وهو مسجد الكوفـة وفـي أثنـاء الصـالة، فـي مـؤامر      

والغايات ـ حيكت خيوطهـا بتـدبير مـن قبـل بعـض       معروفة الدوافع  ـ  ومكيدة قذرة
  ). ١٧ص ١ج، اإلرشاد: ٩٩ ـ ٩٧ص ١جالصحابة. (ينظر: المعجم الكبير: 

 قاتـل عثمـان  أنّه عنـدما يصـل إلـى     البن حزم العجيبةالغريبة وكن من المفارقات ل 
فيقول عنه  gقاتل أمير المؤمنينأما و فاسق ومفسد ومن الخوارجِ، يحكم عليه بأنّه

  ل: اق)، حيث ٤٨٤ص ١٠جى: المحل(كما صرح بذلك في  ،مجتهد متأوله أنّ
� 
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لكنّه  ،فليت شعري كيف نسب الكفر إلى األصحاب الكرام وهو قوام اإلسالم
ةكالم صدر بال روي.    

�ـــــــــــــــــــــــــــــ �
�  

»عبـد الـرحمن    وال خالف بين أحد من األمة في أن
بن ملجم لم يقتل علياً إال متأوالً مجتهداً مقدراً أنـه  ا

    عمران بن حطان: على صواب، وفي ذلك يقول

  من تقـي مـا أراد بهـا    يا ضربةً

  

  إال ليبلغ من ذي العرش رضـواناً 

  إنـي ألذكــره حينــاً فأحســبه   

  

  »أوفى البرية عنـد اهللا ميزانـاً  

   :)٣١٠ص ٥شرح المقاصد: جفي ( قال التفتازانيولمثل ذلك وغيره   

»ــن المحا    إن ــحابة م ــين الص ــع ب ــا وق ــات م رب
والمشــاجرات علــى الوجــه المســطور فــي كتــب 
التواريخ، والمذكور على ألسنة الثقات يدل بظـاهره  
  على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق وبلـغ حـد 
الظلم والفسق، وكـان الباعـث لـه الحقـد والعنـاد      

  .»والحسد واللداد، وطلب الملك والرئاسة

ز لنـا أن نحكـم بعـدالتهم    فإذا كـان حـال الصـحابة هكـذا فيمـا بيـنهم فكيـف يجـو        
جميعاً؟ مع أنّهم أعرف بأنفسهم وبِمن عاصروه وعاشروه، وهم قوم مـن النـاس قـد    

  شملهم الخطاب اإللهي: 

}نلْ فَممعثْقَالَ يم ةا ذَررخَي هري * نملْ ومعثْقَالَ يم 

ةا ذَرشَر هر٨ ـ ٧} (سورة الزلزلة: آية: ي  .(  
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اهللا وإلـى   ،ما بعد كالم اهللا وعلمائهم في ردهم من غايةهذا وال نطيل الكالم و
  �باهللا العلي العظيم. ��� المنقلب وال حول وال قوة 

 األلـف والثالثمائـة وخمـس    سـنة  اآلخـرة وقد وقع الفراغ في أوائـل جمـادى   
  )٢()١( وعشرين هجرية على مشرفها آالف الصالة والتحية.

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  في آخر النسخة ما نصّه: wل الناسخ السيد محمد صادق بحر العلومقا) ١(

وقد تم على يد الفقير إلـى ربـه الغنـي محمـد صـادق بـن الحسـن آل بحـر العلـوم           
  ) هجرية.١٣٥١) ربيع اآلخر سنة (٣عنه وذلك في ( يالطباطبائي الحسني عف

  قد نظرنا في األصل والرد والقـو 

  

ــال     ــام الرج ــى مق ــل عل   ل دلي

  بــان ثــور الشــيطان ذاك وهــذا  

  

  (أسد اهللا) فـي مجـال الجـدال     

  
 
في يـوم   cبن أمير المؤمنينا) تم تحقيق هذه الرسالة في صحن أبي الفضل العباس ٢(

  هـ).١٤٣٤) ربيع األول سنة (١٧(المصادف  nوالدة الرسول األعظم



 

  

  

ß‰…b–@ÕîÔznÛa@ @

  .القرآن الكريم 

جمال الدين عطاء اهللا بـن فضـل    :gن في فضائل اإلمام أمير المؤمنينبعواألرـ ١
ـ   ٣هـ)، تحقيق: محمد حسن زبري القايني، ط ٩٣٠اهللا الحسيني الشيرازي (ت

  الناشر: االستانة الرضوية المقدسة/ مشهد. ،هـ١٤٢٦

هــ)،  ٤٦٨(تعلي بن أحمد الواحـدي النيسـابوري    :أسباب نزول اآلياتـ ٢
  .القاهرة/ لناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيعاهـ، ١٣٨٨ط

أبـو عبـداهللا محمـد بـن محمـد بـن        :في معرفة حجج اهللا على العبـاد  اإلرشادـ ٣
هــ)، تحقيـق: مؤسسـة آل    ٤١٣العكبـري البغـدادي (ت   الشـيخ المفيـد   النعمان
  هـ، الناشر: دار المفيد/ بيروت.١٤١٤ـ٢لتحقيق التراث، ط bالبيت 

أبو عمرو يوسف بـن عبـداهللا بـن محمـد بـن       :في معرفة األصحاب تيعاباالسـ ٤
عبدالبـد   ٤٦٣بن عاصم النمري القرطبي المالكي (ت رهـ)، تحقيق: علـي محم

  هـ، الناشر: دار الجيل/ بيروت.١٤١٢ـ١البجاوي، ط

هــ)،  ٨٥٢(ت أحمد بن علي بـن حجـر العسـقالني    يز الصحابة:يفي تماإلصابة ـ ٥
، الشــيخ علــي محمــد معــوض  /عــادل أحمــد عبــد الموجــود ق: الشــيخ تحقيــ

  .بيروت /الناشر: دار الكتب العلميةهـ، ١٤١٥ـ١ط

: السـيد محسـن بـن عبـد الكـريم بـن علـي بـن محمـد األمـين           ـ أعيان الشـيعة ٦
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تحقيـق: حسـن األمـين، الناشـر: دار التعـارف/       ،هـ)١٣٧١(ت العامليالحسيني 
  بيروت.

 سبـن طـاو  االسـيد رضـي الـدين علـي بـن موسـى بـن جعفـر          :إقبال األعمـال ـ ٧
الناشـر: مكتـب   هـ، ١٤١٤ ـ١، طحقيق: جواد القيومي االصفهانيهـ)، ت٦٦٤(ت

  .إيران ـ / قماإلعالم اإلسالمي

تحقيق: هـ)، ١١١٠(ت الشيخ محمد باقر بن محمد تقي المجلسي :األنواربحار ـ ٨
هــ،  ١٤٠٣ــ ٢، طالسـيد كـاظم الموسـوي الميـاموي     /يحيى العابدي الزنجـاني 

  .بيروت /لناشر: مؤسسة الوفاءا

)، ٧٧٤الحـافظ أبـو الفـداء إسـماعيل بـن كثيـر الدمشـقي (ت        البداية والنهاية:ــ  ٩
  الناشر: دار إحياء التراث العربي/ بيروت.هـ، ١٤٠٨ ـ١تحقيق: علي شيري، ط 

دراسة هـ)، ٤٦٣ي) (تالبغداد(الخطيب  بكر أحمد بن علي وأب :اريخ بغدادتـ ١٠
 /لناشر: دار الكتـب العلميـة  هـ، ا١٤١٧ ـ١ط، وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا

  .بيروت

، أبو جعفر محمد بـن جريـر الطبـري    مم والملوك):�� تاريخ الطبري (تاريخ اـ ١١
  بيروت. هـ، الناشر: مؤسسة األعلمي/١٤٠٣ـ ٤تحقيق: نخبة من العلماء، ط 

بـن هبـة اهللا بـن عبـد اهللا     لحسـن  القاسـم علـي بـن ا    وأبـ �:تاريخ مدينة دمشق ــ ١٢
الناشـر:  هــ،  ١٤١٥ ط، تحقيق: علي شـيري هـ)، ٥٧١) (تابن عساكر( الشافعي

  .بيروت /دار الفكر

بن واضح الكاتـب  عقوب بن جعفر بن وهب مد بن أبي يأح تاريخ اليعقوبي:ـ ١٣
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  هـ)، الناشر: دار صادر/ بيروت.٢٨٤اليعقوبي (ت

م، الناشــر: مؤسســة ٢٠٠٩الشــيخ محمــد منصــور، ط  تــراجم علمــاء الكاظميــة:ـــ ١٤
  .العراق ـاإلمامين الجوادين اإلنسانية/ الكاظمية المقدسة

الــرازي عبــدالرحمن بــن محمــد بــن أبــي حــاتم  تفســير ابــن أبــي حــاتم:ـــ ١٥
  هـ)، تحقيق: أسعد محمد الطبيب، الناشر: المكتبة العصرية.٣٢٧(ت

ي النيسـابوري  أبو إسحاق أحمد بن محمـد بـن إبـراهيم الثعلبـ     تفسير الثعلبي:ـ ١٦
هــ، الناشـر: دار إحيـاء    ١٤٢٢ ــ ١محمـد بـن عاشـور، ط    هـ)، تحقيق: أبـو ٤٢٧(

  التراث العربي/ بيروت.

 الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد اهللا عبد أبو زي:رافخر اللل الكبير تفسيرـ ١٧

   .٣)، ط ٦٠٦) (تالرازي الدين فخر( التيمي

هـ)، تحقيق: ٤٨٩أبو المظفّر منصور بن محمد السمعاني (ت تفسير السمعاني:ـ ١٨
هـ، الناشر: دار الـوطن/  ١٤١٨ـ ١ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، ط 

  الرياض.

الحسن بن محمـد بـن حسـين القمـي      القرآن ورغائب الفرقان: تفسير غرائبـ ١٩
  هـ، الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت.١٤١٦ـ ١هـ)، ط ٧٢٨النيسابوري (ت

الشـيخ أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن        :في شـرح المقنعـة   تهذيب األحكامـ ٢٠
ش، ١٣٦٤ــ  ٣السيد حسن الموسوي الخرسان، ط :قتحقي هـ)٤٦٠الطوسي (ت

  الكتب اإلسالمية/ طهران. الناشر: دار

محمـد بـن فتّـوح الحميـدي      الجمـع بـين الصـحيحين البخـاري ومسـلم:     ـ ٢١
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هــ، الناشـر: دار ابـن    ١٤٢٣ــ  ٢لبـواب، ط د. علي حسـين ا  هـ)، تحقيق:٤٨٨(ت
  حزم/ بيروت.

الشـيخ أبـو جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي             الخصال:ـ ٢٢
ـــ)٣٨١الصــدوق (ت ــي ه ــق: عل ــاري ، تحقي ــر الغف ــر:  ١٤٠٣ ، طأكب ـــ، الناش ه

  منشورات جماعة المدرسين الحوزة العلمية في قم المقدسة.

ــ  ١السيد علـي الميالنـي، ط   :في إمامة األئمة األطهار األنوارخالصة عبقات  ـ٢٣
  هـ، الناشر: مؤسسة البعثة/ قم.١٤٠٤

أبـي بكـر    نبـ  جـالل الـدين عبـدالرحمن    :في التفسير بالمـأثور  الدر المنثورـ ٢٤
  بيروت. هـ)، الناشر: دار المعرفة/٩١١السيوطي الشافعي (ت

 رضـا  محمـد  بـن  علي بن محسن الشيخ محمد الذريعة إلى تصانيف الشيعة:ـ ٢٥

 ، الناشـر: دار األضـواء/  ���١٤٠٣ـ   ٣طهــ)،  ١٣٨٩(آقـا بـزرگ الطهرانـي) (ت   

  بيروت.

هــ)،  ٢٧٩(ت عيسى محمد بن عيسـى بـن سـورة الترمـذي     وأب :سنن الترمذي ـ٢٦
  .بيروت /الناشر: دار الفكرهـ، ١٤٠٣ ـ٢، ط عبد الوهاب عبد اللطيف: تحقيق

ــةـــ ٢٧ هـــ)، ١٠٤٤(ت الحلبــيعلــي بــن برهــان الــدين الشــافعي   :الســيرة الحلبي
  / بيروت.الناشر: دار المعرفةهـ، ١٤٠٠ط

تحقيق: هـ)، ١٠٨١(ت محمد صالح المازندرانيالمولى  :شرح أصول الكافيـ ٢٨
 /دار إحياء التراث العربـي  :الناشرهـ، ١٤٢١ ـ١ ط، ا أبو الحسن الشعرانيالميرز
  .بيروت
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 سـعد الـدين مسـعود بـن عمـر بـن عبـد اهللا       �:في علم الكـالم  شرح المقاصدـ ٢٩

الناشـر:  هـ، ١٤٠٩ـ ١ طتحقيق: د. عبد الرحمن عميرة، هـ)، ٧٩٣(ت التفتازاني
  الشريف الرضي/ قم المقدسة.

بـن  بن هبة اهللا بـن محمـد    عبد الحميد عزّ الدينأبو حامد  :شرح نهج البالغةـ ٣٠
ــ  ١هـ)، تحقيق: محمد أبـو الفضـل إبـراهيم، ط    ٦٥٦أبي الحديد المعتزلي (ت

  بيروت. هـ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية/١٣٧٨

أحمـد الحـاكم الحسـكاني الحنفـي (ت      الحافظ عبيداهللا بـن  شواهد التنزيل:ـ ٣١
هــ، الناشـر: مجمـع    ١٤١١ــ  ١خ محمد باقر المحمـودي، ط  )، تحقيق: الشي٥ق

  إحياء الثقافة اإلسالمية/ طهران.

بـن المغيـرة   هللا محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم      عبـد ا  وبأ :صحيح البخاري ـ٣٢
  بيروت. /الناشر: دار الفكرهـ، ١٤٠١ طهـ)، ٢٥٦(ت البخاري الجعفي

 سـلم القشـيري النيسـابوري   بن مالحسين مسلم بن الحجاج  وأب :صحيح مسلم ـ٣٣
  .بيروت /الناشر: دار الفكرهـ)، ٢٦١(ت

 الشـيخ محمـد   طبقات أعالم الشيعة (نقباء البشر في القـرن الرابـع عشـر):   ـ ٣٤

ــن محســن ــي ب ــن عل ــي) (ت ( رضــا محمــد ب ــزرگ الطهران ــا ب ـــ)، ١٣٨٩آق ه
  هـ، الناشر: دار إحياء التراث العربي/ بيروت.١٤٣٠ـ١ط

الدين علي بن موسـى بـن   السيد رضي  :ذاهب الطوائفالطرائف في معرفة م ـ٣٥
  .قم /المطبعة: الخيامهـ، ١٣٩٩ ـ١هـ)، ط٦٦٤(ت وسبن طااجعفر 

بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد  :شرح صحيح البخاري عمدة القاريـ ٣٦
  هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي/ بيروت.٨٥٥العيني الحنفي (ت
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الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بـن بابويـه القمـي     :jعيون أخبار الرضاـ ٣٧
ــدوق (ت ـــ)،٣٨١الص ــي، ط   ه ــين األعلم ــيخ حس ــق: الش ــ ١تحقي ــر:  ١٤٠٤ـ ـــ، الناش ه

  .مؤسسة األعلمي/ بيروت

بـن حجـر   شهاب الدين أحمـد بـن علـي     فتح الباري شرح صحيح البخاري:ـ ٣٨
  .، الناشر: دار المعرفة/ بيروت٢العسقالني، ط 

ـ    فرائدــ  ٣٩ ول والسـبطين واألئمـة مـن    السمطين في فضـائل المرتضـى والبت
إبراهيم بن محمد بن المؤيد بن عبداهللا بن علي بن محمد الجويني  :bذريتهم

هـ، الناشر: ١٤٢٨ ـ� ١هـ)، تحقيق: الشيخ باقر المحمودي، ط٧٢٢الخراساني (ت
  دار الحبيب/ قم.

بـن  حمد علي بن أحمد بـن سـعيد   أبو م :والنحل واألهواِء المللِ الفصل فيـ   ٤٠
هـ، الناشـر:  ١٤٢٢ ـ١تحقيق: د. يوسف البقاعي، ط هـ)،٤٥٦حزم األندلسي (ت

  دار إحياء التراث العربي/ بيروت.

علـي بـن محمـد بـن أحمـد المـالكي ابـن         الفصول المهمة في معرفة األئمة:ـ ٤١
اشـر: دار  هــ، الن ١٤٢٢ ـ١سامي الغريري، طالشيخ هـ)، تحقيق: ٨٥٥تالصباغ (

  الحديث/ بيروت.

الشـيخ أبـو جعفـر محمـد بـن يعقـوب بـن إسـحاق الكلينـي الـرازي            الكافي:ـ ٤٢
ش، الناشـر: دار الكتـب   ١٣٨٨ــ  ٣ـ)، تحقيق: علي أكبر الغفـاري، ط ه٣٢٩(ت

  اإلسالمية/ طهران.

بـن عقـدة الكـوفي    اأبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن سـعيد         كتاب الوالية:ـ ٤٣
  هـ).٣٣٣(ت
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أبـو القاسـم    شّاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل:الكـ ٤٤
هــ،  ١٣٨٥هــ)، ط  ٥٣٨جار اهللا محمـود بـن عمـر الزمخشـري الخـوارزمي (ت     

  مصر. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده/

 ريفـو  البرهـان  الهندي الدين حسام بن المتقي علي الدين عالء العمال: كنزـ ٤٥

 الشـيخ :  وفهرسـة  تصـحيح / حيـاني  بكـري  الشـيخ : وتفسير هـ)، ضبط٩٧٥(ت

  الرسالة/ بيروت. مؤسسة: هـ، الناشر١٤٠٩السقا، ط  صفوة

عبـد   م. كواكب مشهد الكاظمين في القـرنين األخيـرين والقـرن الحـالي:    ـ ٤٦
ة ـ  هـ، الناشر: األمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسـ ١٤٣١ ـ١الكريم الدباغ، ط 

  قسم الشؤون الفكرية والثقافية للعتبة الكاظمية المقدسة.

بـن منظـور   الفضل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم       العالمة أبو لسان العرب:ـ ٤٧
  هـ، الناشر: أدب الحوزة/ قم المقدسة.١٤٠٥هـ) ط٧١١األفريقي المصري (ت

 نــور الــدين علــي بــن أبــي بكــر الهيثمــي :ومنبــع الفوائــد مجمــع الزوائــد ـــ٤٨

  .بيروت /الناشر: دار الكتب العلميةهـ، ١٤٠٨ طهـ)، ٨٠٧(ت

 هــ)، ٤٥٦أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم األندلسـي (ت   ى:المحلّـ ٤٩

  / بيروت.الناشر: دار الفكر

محمـد بـن عبـد اهللا بـن      الحـافظ أبـو عبـد اهللا    المستدرك على الصـحيحين: ــ  ٥٠
يوسف عبـد   هـ)، تحقيق:٤٠٥الحاكم النيسابوري (ت حمدويه بن نعيم الضبي

  بيروت. الرحمن المرعشلي، الناشر: دار المعرفة/

هــ)، الناشـر: دار   ٢٤١(ت الشـيباني  أحمد بـن حنبـل   أبو عبد اهللا مسند أحمد:ـ ٥١
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  صادر/ بيروت.

هـ)، تحقيق: ٢١١الحافظ أبو بكر عبدالرزّاق بن همام الصنعاني (ت المصنّف:ـ ٥٢
  الشيخ حبيب الرحمن األعظمي.

محمـد بـن طلحـة بـن محمـد بـن        :bلمطالب السؤول في مناقب آل الرسوـ ٥٣
  هـ)، تحقيق: ماجد بن أحمد العطية.٦٥٢الحسن الشافعي (ت

هــ)،  ٣٦٠القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت الحافظ أبو وسط:المعجم األ ـ٥٤
  هـ، الناشر: دار الحرمين.١٤١٥تحقيق: قسم التحقيق بدار الحرمين، ط 

هــ)،  ٣٦٠(ت القاسم سليمان بـن أحمـد الطبرانـي    وأب الحافظ :عجم الكبيرلماـ ٥٥
الناشر: دار إحياء هـ، ١٤٠٤ ـ٢، طتحقيق وتخريج: حمدي عبد المجيد السلفي

    / بيروت.التراث العربي

أحمد بن عبداهللا بن أحمـد بـن إسـحاق بـن مهـران      نعيم  وأب معرفة الصحابة:ـ ٥٦
د حسن محمـد حسـن إسـماعيل، مسـعد     هـ)، تحقيق: محم٤٣٠األصبهاني (ت

  هـ، الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت.١٤٢٢ـ ١عبدالحميد السعدني، ط 

 الشهرستانيأبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد  :الملل والنحلـ ٥٧
  .بيروت /: دار المعرفةالناشر، تحقيق: محمد سيد كيالنيهـ)، ٥٤٨(ت

هـ)، تحقيق: ٥٦٨حمد بن محمد المكّي الخوارزمي (تالموفّق بن أ المناقب:ـ ٥٨
هـ، الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة ١٤١٤ ـ٢الشيخ مالك المحمودي، ط 

  .المقدسة لجماعة المدرسين/ قم

أبو الحسن علي بن محمد الشافعي ابـن   :gمناقب اإلمام علي بن أبي طالبـ ٥٩
  ر: دار األضواء/ بيروت.هـ، الناش١٤٢٤ ـ٣هـ)، ط ٤٣٨المغازلي (ت



  ٨٥  ...........................................................................................................  التحقيق مصادر

أبـو بكـر أحمـد     :gي طالب وما نزل من القرآن في عليمناقب علي بن أبــ  ٦٠
هــ)، تحقيـق وجمـع: عبـدالرزّاق     ٤١٠صـفهاني (ت بـن مردويـه األ  ابن موسى ا

  هـ، الناشر: دار الحديث.١٤٢٤ـ ٢محمد حسين حرز الدين، ط 

هـــ)، تحقيــق: ٧٥٦عبــدالرحمن بـن أحمــد اإليجــي الشــافعي (ت  المواقــف:ــ  ٦١
  هـ، الناشر: دار الجيل/ بيروت.١٤١٧ـ ١عبدالرحمن عميرة، ط 

علي بن شـهاب الـدين الهمـداني     مودة القربى المطبوع ضمن ينابيع المودة:ـ ٦٢
  سوة/ بيروت. �� هـ، الناشر: دار ا١٤١٦ ـ١هـ)، ط ٧٨٦الشافعي (ت

حـافظ محمـد بـن معتمـد     النُزل األبرار بما صح في مناقب أهل البيت األطهـار:   ـ٦٣
قيــق: د. محمــد هــادي األمينــي، هـــ)، تح١١٢٦خــان البدخشــاني الحــارثي (ت بعــد

  .هـ، الناشر: شركة الكتبي١٤١٣ ـ٢ط
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م (ت تأليف: السيهـ). ١٣٩١د عبد الرزاق الموسوي المقر 

د الحسون.تحقيق: الشيخ محم  
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 هـ). ١٣٧٣تأليف: الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء (ت 

  تحقيق: أحمد علي مجيد الحلّي.

 �تحقيقال راجعه ووضع فهارسه: وحدة 

 

������� �� ��  !�"#� ��" �" $%&�� �" ' !�()� ��* 	 

  هـ). ١٣٩٠تأليف: الحجة الشيخ شير محمد بن صفر علي الهمداني (ت

  مد علي مجيد الحلّي.تحقيق: أح

 .تحقيقال وحدة راجعه ووضع فهارسه: 
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 ).٩تأليف: الشيخ جمال الدين أحمد بن علي الجبعي الكفعمي (ق 

  تحقيق: عبد الحليم عوض الحلّي.

  تحقيق.ال مراجعة: وحدة 
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 هـ). ٥٧٣قطب الدين الراوندي (ت تأليف: الشيخ اإلمام 

البروجردي.تحقيق: السي د حسين الموسوي  

  تحقيق.ال مراجعة: وحدة 
 

�	����:��� ;/ 7�<=� 
 �56�� >/ ?��� @��<0 ' A�B� 4��" 	 

 هـ). ١٣١٩تأليف: الشيخ علي بن عبد اهللا البحراني (ت 

  تحقيق: عبد الحليم عوض الحلي.

  . يقتحقال مراجعة: وحدة 
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 .(معاصر) د رضا الخرساند محمد صادق السيمحمالسيد اختيار: 

  تحقيق.ال تحقيق: وحدة 
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د حسن الموسوي البروجردي.إعداد وفهرسة: السي  
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  هـ). ١٣٩٩د صادق آل بحر العلوم (ت محمالسيد تأليف: 

  تحقيق.ال تحقيق: وحدة 
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  دراسة وتحقيق: د. مضر سليمان الحسيني الحلي.

  تحقيق.ال مراجعة: وحدة 
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  هـ). ١٣٢٠المحدث حسين النوري الطبرسي (ت تأليف: العالّمة الميرزا 

  تحقيق: أحمد علي مجيد الحلي.

  تحقيق.ال ووضع فهارسه: وحدة وضبطه  راجعه 
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  هـ)٤٠٦جمع: الشريف الرضي (ت 

  تحقيق: السيد هاشم الميالني.

  تحقيق.ال مراجعة: وحدة 
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هـ). ١٣٧١د بن طاهر السماوي (ت نظم: الشيخ محم  

  شرح: عالء عبد النبي الزبيدي.

  تحقيق.ال راجعه وضبطه ووضع فهارسه: وحدة 
 

����  
56�� �_�S" L4��\� L4����� `�Ma ' 
��*4b�� 

  هـ).١٣٢٠الشيخ حسين النوري (ت  العلّامةمن أمالي: 

ــى العر  ــا إل ــد الحســين آل كاشــف الغطــاء (ت   حررهــا ونقله ــة: الشــيخ محم بي
  هـ).١٣٧٣

  تحقيق: محمد محمد حسن الوكيل.

  .تحقيقال وحدة مراجعة: 
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  الناظم: الشاعر األستاذ  محمد المجذوب.

  شرح: الشيخ حمزة السالمي (أبو العرب).

  رسه: وحدة التأليف والدراسات.راجعه وضبطه ووضع فها
  

��	� �
��"�h� �6�*J��� iD4�H�� ���M 	j����� k��� lmh�� 

  إعداد: وحدة المكتبة اإللكترونية.
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  هـ). ١٣٩٩بحر العلوم (ت آل د صادق محم السيدتأليف: 

  . تحقيقال تحقيق: وحدة 
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  هـ).١٣٢٨تأليف: الشيخ أسد اهللا الخالصي الكاظمي (

  تحقيق: ميثم السيد مهدي الخطيب

  مراجعة: وحدة التحقيق.
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  تأليف: السيد ولي بن نعمة اهللا الحسيني الرضوي.

  قيق: الشيخ محمد حسين النوري.تح

  مراجعة: وحدة التحقيق.
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أبو الفضائل المظفر بن أبي بكر أحمد بـن محمـد بـن المختـار الحنفـي      تأليف: 
  .هـ)٦٣١الرازي (ت

  السيد محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان. :تقديم

  .حسنين الموسوي المقرمتحقيق وتعليق: السيد 
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  تأليف: العلّامة السيد محمد رضا الجاللي الحائري (معاصر).

  إصدار: وحدة التأليف والدراسات. 
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  هـ).١٤٠٨تأليف: السيد علي نقي النقوي (ت

  تحقيق: وحدة التحقيق.
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  هـ). ١٣٩٩بحر العلوم (ت  آل  د صادقمحم السيد تأليف: العالّمة

  .تحقيقال تحقيق: وحدة 
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  تأليف: األستاذ مجيد غالمي جليسه.



 

  محمد رضا الحسيني الجاللي. تقديم: السيد

  مراجعة: وحدة التأليف والدراسات.
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  هـ).١٣٧٠نظم: الشيخ محمد بن طاهر السماوي (ت 

  شرحه وضبطه ووضع فهارسه: وحدة التحقيق.
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  ـ)ه١٣٧٠نظم: الشيخ محمد بن طاهر السماوي (ت

  شرحه وضبطه ووضع فهارسه: وحدة التحقيق.
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    هـ).١٣٨٩الشيخ آغا بزرك الطهراني (ت  العلّامةتأليف: 

  .تحقيق: وحدة التحقيق



 



 



From this perspective we have chosen to verify this treatise which 

answers in an objective, impartial, and forethoughtful manner to the 

ambiguities stated by those who claim knowledge that the proclamation 

verse
)1(  

has no indication to the nomination of the commander of the 

faithful (peace be upon him) to be the Imam and caliph to Muslims. 

Otherwise, the followers should be mentioned it. 

But their words are contravened. If they throughly contemplate the 

circumstances surrounded the events as to the place and time, the unusual 

presence, the way that the greater prophet (peace be upon him and his 

progeny) performed the process of proclamation, and the divine addressing 

way, it will be manifested to them through all of that points that these 

distinctions will not be achieved but to an important and decisive purpose 

which does not agree and coincide with their principles and interpretations 

to the verse that its indication is general and includes the proclamation of 

religious terms and others. Then they will see an explicit antinomy in their 

speech and confound one another. 

This is not hidden for the people of science and knowledge. 

We invoke the Lord to make us from those who are aware of the 

commander of the faithful, Ạli bin Abi Ṭalib and his infallible descendants 

(peace be upon them), to make us stable concerning their guardianship, to 

guide us by their light, to make us follow their right path, and to make us 

from those who are accepted to them amen. 

The treatise dear reader which is before you will withstand to retort on 

the claims attributed to some Sunni scholars from Baghdad, the late sheikh 

Asad Allah Al-Kadhimi (d. 1325 A.H.) referred to it. His answer was 

eloquent, sufficient, and in a way that is better. 

The treatise was accomplished from its writing at the beginning of 

Jumada II in (1325 A.H.). May Allah reward him for that His forgiveness, 

consent, and accompanying the virtuous Imams in heaven. 

  

ــــــــــــــــــــــــــــ  
It is God's verse: )1(   

"O Messenger! Proclaim the message has been revealed to you from your 

Lord. And if you do it not, then you have not conveyed His Message. And 

Allah will protect you from people. Verily, Allah guides not the people who  

disbelieve." (Surat Al-Ma'idah: verse 67).  



He said: Of whomsoever I had been Master (Mawla), Ạli here is 

his Master. O Allah, be a supporter of whoever supports him 

and an enemy of whoever opposes him."
)1(
  

Thus, the Muslims arrived successively gather by gather congratulate 

him and say: Marvelous! Marvelous! O Ạli, you have become the lord of 

every faithful man and woman. 

This verse is revealed while they still together: 

(This day, I have perfected your religion for you, completed my 

grace upon you, and have chosen for you Islam as your 

religion)
)2(
 
 

But as the prophet closed his eyes and demised, the unrestrained and 

desirous persons hasten to access the caliphate position. Suddenly they 

established a rule arising from the guest hall of bani Sa'eda, that resulted in 

deflecting the matter from its right path and dislocating the eligible person. 

This is what the prophet (peace be upon him and his progeny) reported his 

followers by saying: 

"You will be coveted for ruling but it will be regret and loss on 

the Day of Resurrection. What a good position it is when they 

are alive, but how miserable their state will be when they die 

(and leave it behind."
)3(  

This gross violation left its enormous mark on the nation. That 

motivates some Sunni scholars to go into argumentation of the prophetic 

tradition authenticity once and arouse suspicion in its context and 

indication once more. 

This is what makes Muslims pay its price till now, even it is said: 

"There is no sword pulled out in Islam for a religious base like 

what pulled out for Imamate in every time."
)4(
 
 

But the truth supporters are still withstanding the suspicious persons 

and stand up to them with all their abilities to defend the prophet's 

progeny and their right in caliphate excluding the others.  

ــــــــــــــــــــــــــــ  
Al-Khiṣal by Al-Sheikh Al-Ṣadouq: page 478-479. )1(   

Surat Al-Ma'idah: verse: 3. )2(   

Ṣaḥiḥ Al-Bukhari: part 8, page 106. )3(   

Al-Milal wa Aniḥal by al-Shahrastani: part 1, page 24. )4(   



In spite of all that, you can find opponents refuse these sound and 

evident scripts, as if their hearts locked up (from understanding) and there 

is heaviness in their ears. Nevertheless, the messenger of Allah (peace be 

upon him and his progeny) said "O Allah forgive my own people because 

they are unaware."
)1(
 He is keen on sustaining the mission, collecting the 

dispersion of the nation, and preserving it from disunion for its closeness to 

the pre-Islamic era. 

But when the matters reached their limits in which there is no space 

for partiality and compliment God's determination intervened to settle the 

situation after occurring the conditions required to proclaim the most 

important, historical, and dogmatic event - pond Khumm -  which changed 

the history stream by disproving all the false bets were fabricated in the 

chests by the ill spirits removing by that the state of ambiguity and 

confusion which dominated its people, so made the nation before an 

inevitable accomplished fact. 

When the venerable caravan and the numerous gather nearly one 

hundred twenty thousand Muslims or more, led by the greatest messenger 

(peace be upon him and his progeny) to pond Khumm (Arabic: Ghadir 

Khumm) which is nearby al-Juhfah in which is the way of Medina branches. 

He came from Mecca after completion of the farewell pilgrimage, then 

proceeded to Medina. Suddenly the Angel Gabriel came to the veracious 

prophet (peace be upon him and his progeny) with a verse ordering him to 

proclaim the guardianship to the commander of the faithful (Ali, peace be 

upon him), here are the Almighty God's words: 

"O Messenger! Proclaim the message has been revealed to you 

from your Lord. And if you do it not, then you have not 

conveyed His Message. And Allah will protect you from people. 

Verily, Allah guides not the people who disbelieve."
)2(
  

The prophet (peace be upon him and his progeny) ordered his 

followers to be gathered together, the front and the rear. Then like a 

platform had been made to him, he holds Ali's brachium (peace be upon 

him) till both of their armpits had been seen and preached loudly: 

"Am I worthier of believers than themselves? They answered: 

yes.
  

ــــــــــــــــــــــــــــ  
Iqbal Al-A'mal by Master ibin Ṭawus: part 1, page 384. )1(   

Sûrat Al-Ma'idah: Verse 67. )2(   



That drastic situation has its effect on peoples' being after they 

are assured that the greater prophet (peace be upon him) is earnest 

in his notification, going ahead in his matter, and he does not care 

about what their arrogant spirits conceal. 

Hence, the characteristics of the stage get evident piecemeal. They 

are based on beforehand God's planning to who will lead the nation after 

its prophet who throughly rejected the false idea of neglect which grew 

on the culture that the nation will choose its leader. 

The prophet has to legislate and prepare by means of various 

terms, in several positions, in various levels of Muslims, and 

according to what the circumstances require. But the caliph after him 

is Ạli bin Abi Ṭalib (peace be upon him) clarifying that evidently as the 

prophet (peace be upon him) said: "Ạli is with the truth and the truth 

is with Ạli."
)1(
 
 

And he said (peace be upon him): "O Ạli, you acquit my 

due and my caliph of my nation."
)2(
  

And he said (peace be upon him): "The best aware of you 

is Ạli."
)3(
 
 

And he said (peace be upon him): "You are - Ạli - to me 

like the status of Haroun to Muses, but there is no 

prophet after me."
)4(  

And there are a lot of other 

prophetic traditions. 

There are other prophetic traditions by reference or characteristics like 

hadith Ath-Thiqalain
)5(
, As-Safinah

)6(
, Al-Kisa

)7( , 
and other elaborate 

prophetic traditions, but even consecutive ones demonstrate that.  

  

ــــــــــــــــــــــــــــ  
Demascus History: Part 42, page 449; Mujm'ạ Al-Zwaid: part 7, page 235-236. )1(   

Oyoun Akhbar Al-Ridha (peace be upon him): part 1, page 65. )2(   

Al-Kafi: part 7, page 424, Tahdhib Al-Aḥkam: part 6, page 306. )3(   

Musnad Ahmad bin Ḥambal: part 2, page 32; Ṣaḥiḥ Muslim: part 7, page 120; Mujm'ạ Al-Zwaid )4(   

See Musnad Ahmad bin Ḥambal: part 3, page 14; Sunan Al-Termethi: part 5, page 328-329; Al- )5(   

Mu'jam Al-Kabir by Al-Ṭabarani: part 3, page 65-66.  

See Al-Mu'jam Al-Awṣaṭ by Al-Ṭabarani: part 5, page306; Baghdad History: part 12, page 90. )6(   

See Musnad Ahmad bin Ḥambal: part 4, page 292; Al-Mu'jam Al-Kabir: part 3, page 53-54; Al- )7(   

Mustadrak by Al-Ḥakim Al-Nisaburi: part 2, page 416.  



Consequently, the language of understanding is outspreading to bring 

nearer the viewpoints among Muslims. That leads to solve all the paradoxes 

and confusions surrounding any question to be brought to the table, and by 

which we can get through all the challenges used by opponents to spread 

dragon teeth and disunion among one nation. The prophet did his best to 

unify its word and gather its lines after clarifying the characteristics of his 

rule and disclosing his successor by his words and deeds according to God's 

order, but not his own. The prophet (peace be upon him) has nothing to do 

but to obey and notify God's orders and the subjects obey what they order 

because (Nor does he speak of (his own) desire. It is only an Inspiration that 

is inspired.)
)1(
. Thus, Almighty God said in his Holy Qur'an: 

(And whatsoever the Messenger (Muḥammad) gives you, take 

it, and whatsoever he forbids you, abstain (from it), and fear 

Allah.  Verily, Allah is severe in punishment.)
)2(
. 

Due to the welfare of the nation is in that; and may not be 

comprehended because minds are  varying in its comprehension to the codes 

of some provisions in spite of thinking that there is a (reformation in it). 

Then, the prophet starts declaring that the succession is to Ạli bin Abi 

Ṭalib, commander of the faithful (peace be upon him) at the beginning of 

the notification (Youm Ad-Da'r) after God addressing him with the noble 

verse: (And warn your tribe (O Muḥammad) of near kindred)
)3(
 that 

happened during their notification to his message. He said to them after 

revealing the truth of Islam and its basics as they gathered before him: 

"Who supports me with this matter and becomes my brother,    

guardian, and successor after me?" 

They kept silent and did not speak, then Imam Ạli (peace be upon him) 

stood up - he was the youngest of them - and said: "Myself O Messenger of 

Allah." He repeated that three times, no one answered except him.  

Then he held Ali's neck (peace be upon him) and said: 

"This is my brother, guardian, and my successor, so listen 

to him and Obey."
)4(
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــ  

Sûrat An-Najim: verse 3-4. )1(  

Sûrat Al-Ḥashr: from verse 7. )2(  

Sûrat Ash-Shu'ara: verse 214. )3(   

 See: Musnad Aḥmad bin Ḥambal: Part I; page 111, Majma' al-Zawa'id: Part9; page 113. )4(   



 

Introduction 
All the praises and thanks be to the Lord of all that exists, for His 

countless and limitless graces and gifts. And peace be upon the prophet of 

mercy and the savior of the nation, the chosen Mohammad and his 

progeny. Many greetings and peace be upon them. 

Afterwards, a study in dogmatic issues especially in imamate matter 

is one of the most important scholarly studies for its issues exactitude 

which requires a proof and rational evidence, because it is closely 

connected to the integral aspect of human being. This is what makes it 

acquiring importance and position that distinguishes it from the other 

sciences in various fields of science and knowledge. That burdens the 

searcher with a great responsibility in order to expose the truth and 

accurately clarify all its mysteries through relying on scientific, calm and 

constructive dialogue according to objective and impartial system based 

on argument and debate rules which harmonize with adopts of the 

other party, far away from the narrow and sectarian point of view which 

agitates tension and intolerance, that is inconsistent with what the Holy 

Qur'an assured in God's words: 

(Invite mankind, O Muḥammad to the way of your Lord 

(i.e. Islam) with wisdom (i.e. with the Divine Inspiration 

and the Qur'an), fair preaching, and argue with them in a 

way that is better. Truly, your Lord knows best who has 

gone astray from His path, and He is the Best Aware of 

those who are guided)
)1(
. 

Disagreement with the conduct of the prophet's progeny (peace 

be upon them) in fending of their opponent from the other sects and 

intellectual religions. 

Therefore, it becomes clear that a debate has its own literature 

and art to be embellished by everyone who has competence and 

capacity to defend the truth, in order to get over all the obstacles 

that prevent the aimed end. 

ــــــــــــــــــــــــــــ  
 Sûrat An-Naḥl: Verse 125 )1(   
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