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تعد بيعة غدير خـ لإلماـ علي بف أبػي طالػ مػف سيػيا

فلر ػر

فلييايػػي فاليػػامي فلػػذم عمل ػ

فليػػما عل ػ كتػػع خ كاػػد فرتبط ػ

فليما لتلؾ فلشخصية بممهدف

يماكية بنائيػة تسيػس كتكتػل للميػلميف عليػة

هػ ػػذف فالختيػ ػػار خ كمػ ػػف هػ ػػذ فلممهػ ػػدف
محمػػػد

فختياريػػة

فف ف تعػ ػػال خػ ػػص نبػ ػػي هػ ػػذ فالمػ ػػة

 ككصػ ػػي ف مػ ػػاـ علػ ػػي  بأي ػػباية فلخلػ ػػؽ للك ػػػكد فل علػ ػػي

فلبشػػرم مدـ خ إذ فنع ي ػ

تلػػؾ فاليػػباية ػػي ا ػة محػػاكر فيايػػية هػػي

نكرفنية فلخلؽ كتما لية فلخلؽ كفيباية فلتيمية .
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Abstract
The allegiance of GhadeerKhum Imam Ali bin
abiTallib from exponential Islamic political thought who
worked on the sky and put it has been associated with
optional heaven for those personal crumbing celestial
founds establish and explain to Muslims by this choice .
Among these crumbings that God pertain ths nation prophet
Mohammed and the guardian of Imam Ali the primacy of
the creation of human existence scarab to Adam as reflected
those precedence in three basic axes are illuminating
creation and an alikeness of creation and the priority of the
naming.
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اسبقية الخمق من مميدات السماء لبيعة غدير خم

المقدمة
فف تمهيدية بيعة غدير خـ

()1

خ فخذ

حيزها فلبعدكم ي فلتمهيد مف خاصية
 كفالماـ علي  خ كهذف

أيباية فلك كد فلخلاي كفلمرفتبي للنبي محمد

ال
ش ؿ فلبنا فلك كدم لعلية فلخلؽ فليابؽ ك كد لاكؿ ف تعال للمائ ة َ :وِا ْذ قَ َ
()2
ُّك لِ ْمم ََل ِئ َك ِة إِِّني ج ِ
اع ٌل ِفي ْاأل َْر ِ
آد ُم أَن ِب ْئ ُيم
ض َخمِيفَ ًة  ...كاكل تعال :قَ َ
ال َيا َ
َ
َرب َ َ
السماو ِ
ِبأ ِ
ات
َس َم ِائ ِي ْم قَ َ
َنبأ ُ
ال أَلَ ْم أَ ُقل لَّ ُك ْم إِِّني أ ْ
َس َمائ ِي ْم َفمَ َّما أ َ
َىم ِبأ ْ
ْ
َعمَ ُم َغ ْي َب َّ َ َ
()3
َو ْاأل َْر ِ
ض ...كهذف مافنع س ي فلمصادر خ اد فكرد فلميلمكف ي تبهـ فحاديث
التحص

ي بياف فيباية فلخلؽ للنبي محمد 
هذ فالحاديث عل

طال خ ك ا

فلمعمكرة كهك ريكؿ ف 

في اد فليمكف

لياف ف تؿ فلخلؽ عل

 خ هذ فالحاديث ف بر مصدفؽ عل

علي للخا ة بعد ريكؿ ف 

ف محمدفن

 كلإلماـ علي بف فبي

خ كهي مف فلممهدف

ك

هذ

فهلية فالماـ

لبيعة فلغدير خ لاد خلؽ

 لي كف نبيا كخلؽ عليان لي كف كصيا ابؿ خلؽ فلخلياة كابؿ

كفالرتكف خ كفخذ ف

يبحان كتعال

فلعهكد كفلمكف يؽ عل

ؿ

 ,كفمامة علي بف فبي
فالنبيا كفلخائؽ عل نبكة ريكؿ فللهمحمد
ُّك ِمن َبني
طال  منذ عالـ فلذر خ كهذف ما كرد ي اكل تعال َ  :وِاذ أ َ
َخ َذ َرب َ
آد َم ِمن ظُ ِ
ش ِيدنا
ست ِب َرِّب ُكم قالوا َبمى َ
َ
َشي َد ُىم َعمى أَنفُ ِس ِيم أَلَ ُ
يورِىم ُذِّريَّتَ ُيم َوأ َ
()4
ين لَما آتَْيتُ ُكم ِّمن ِكتَ ٍ
َخ َذ المَّـ ُو ِميثَ َ َّ
اب َو ِح ْك َم ٍة ثَُّم
 .....خ كاكل تعال َ :وِا ْذ أ َ
اق الن ِب ِّي َ َ
ِ
َخذْتُ ْم َعمَ ٰى َٰذلِ ُك ْم
ال أَأَق َْرْرتُ ْم َوأ َ
نص ُرَّن ُو قَ َ
صد ٌ
ِّق لِّ َما َم َع ُك ْم لَتُ ْؤ ِم ُن َّن ِبو َولَتَ ُ
سو ٌل ُّم َ
اء ُك ْم َر ُ
َج َ
الش ِ
ش َي ُدوا َوأََنا َم َع ُكم ِّم َن َّ
ين .)5(كينأتي فل ف با ذلؾ
ال فَا ْ
ص ِري قَالُوا أَق َْرْرَنا قَ َ
اى ِد َ
إِ ْ
مف خاؿ فيرفد م مكعة مف فالحاديث فلنبكية فلشريرة كفلتي يم ف تاييمها فل :

أ – أحاديث نكرفنية فلخلؽ
 -1عف ريكؿ ف



 ااؿ  (( :ن

فنا كعلي نك فر بيف يدم ف

عز ك ؿ

ييبل ف ذلؾ فلنكر كيادي ابؿ فف يخلؽ ف فدـ بألؼ عاـ خ لما خلؽ ف فدـ
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ذلؾ فلنكر ي صلب خ لـ يزؿ ي شئ كفحد حت ف ترانا ي صل
ري فلنبكة ك ي علي فلخا ة )).

فلمطل

 -2كعف ريكؿ ف 
ي صل
صل

 -3كااؿ

 ااؿ  (( :فف ف عز ك ؿ فنزؿ اطع مف نكر اي نها

فدـ يااها حت

فبي طال

()6

عبد

ايمها زئيف خ ز ي صل

خ أخر ني نبيا كفخرج علي كصيا )).

 (( :ن

فنا كعلي نك فر بيف يدم ف

عبد ف

()7

عز ك ؿ ابؿ فف يخلؽ فدـ

باربعة عشر فلؼ عاـ خ لما خلؽ ف فدـ ايـ ذلؾ فلنكر زأيف خ
علي علي فلياـ )).

ك ز ي

()8

ز فنا ك ز

 -4كعن (صل ف علي كفل )ااؿ  :ااؿ ف تعال  ..... (( :يامحمد  :فني خلاتؾ
كخلا

عليا ك اطمة كفلحيف كفلحييف كفالئمة مف كلد مف ينخ نكر مف

نكرم.)).....
 -5كعن 

()9

 فن ااؿ  (( :لما عرج ب ي فل

نادفني ربي ؿ ال

فليما كبلغ

ااؿ يامحمد  ......فني ما فريل

فال أاامباألمر بعد كصي خ أ عؿ علي بف فبي طال

خ أني خلات ما مف نكر كفحد. )) ..
 -6كعن 

()11

يدرة فلمنته خ

نبيا أنات

فيام

فالماـ كفلكصي مف بعدؾ

 فن ااؿ  (( :فنا كعلي مف نكر كفحد خ كفنا كفيا شئ كفحد خ كفن

مني كفنا من خ لحم لحميخ كدم دمي خ يريبني ما فرفب كيريب ما فرفبني)).

 -7كعف فالماـ علي ااؿ  :ااؿ ريكؿ ف 
نكر كفحد )) .

 (( :خلا

()12

 -8كفيتا عف فمير فلمسمنيف ااؿ ريكؿ ف 

()11

فنا كعلي مف

 (( :ياعلي خلاني ف

كخلاؾ مف نكر خ لما خلؽ فدـ فكدع ذلؾ فلنكر ي صلب خ لـ نزؿ فنا كفن
شئ كفحد خ ـ ف ترانا ي صل
كفالمامة )) .

()13

عبد فلمطل

خ ري فلنبكة كفلريالة ك يؾ فلكصية

 -9عف فالماـ علي عف ريكؿ ف 
كصيي مف بعدم خ كفن

 فن ااؿ ل  (( :ياعلي فن

فلمظلكـ فلمتطهد بعدم خ ياعلي  :فل اب
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المايـ معي خ كمراراؾ مراراي خ ذ

تعال خلاني كفياؾ مف نكر كفحد )).
-11
ف

()14

مف زعـ فن يحبني كيبغتؾ خ ألف ف

كعف فالماـ علي  ااؿ  ... (( :ن
تبارؾ كتعال

عز ك ؿ خ أمر ف

ذلؾ فلنكر فف يشؽ ااؿ للنصؼ

محمدف خ كااؿ للنصؼ ف عليا .)) ....
-11

ف

علي كفل )ياكؿ  ((:خلا

مف نكر ف

()16

كعف فبي ذر )17) ااؿ يمع

(( خلا

يخلؽ ف

فنا كعلي بف فبي طال

ف

()15

كعف فالماـ فلحيف فلم تب  ااؿ  :يمع

كخلؽ محبيهـ مف نكرهـ )) ..
-12

فنا كمحمد نك فر كفحدف مف نكر

(صل

دم ريكؿ ف

عزك ؿ كخلؽ فهؿ بيتي مف نكرم

ريكؿ ف (صل ف علي كفل ) ياكؿ :

مف نكر كفحد خ نيبل ف يمنة فلعرش ابؿ فف

فدـ بألري عاـ خ لما فف خلؽ ف فدـ عؿ ذلؾ فلنكر ي صلب خكلاد

ي ف فل نة كنحف ي صلب خ كلاد هـ بالخطيئة كنحف ي صلب خكلاد ر

نكح

ي فليرينة كنحف ي صلب خ كلاد اذؼ فبرفهيـ ي فلنار كنحف ي صلب خ لـ

يزؿ ينالنا ف عز ك ؿ مف فصا
عبد فلمطل

ايمنا بنصريف خ

طاهرة فل فرحاـ مطهرة حت فنته بنا فل

علني يصل

ك عؿ عليا ي صل

عبد ف

فبي طال خ ك عؿ ي فلنبكة كفلبر ة ك عؿ ي علي فلرصاحة كفلرركييةخ كشؽ
لنا فيميف مف فيمائ خ ذك فلعرش محمكد كفنا محمد كف

علي )).
-13

()18

كعف ع ماف بف عراف ااؿ ريكؿ ف 

 (( :خلا

فالعل

كهذف

فنا كعلي مف نكر

كفحد ابؿ فف يخلؽ ف فدـ بأربعة فالؼ عاـ خ لما خلؽ ف فدـ ر

ذلؾ فلنكر

عبد فلمطل

ري فلنبكة

ي صلب خ لـ يزؿ شي كفحد حت ف تراا ي صل
ك ي علي فلكصية )) .
-14

()19

كعف ع ماف بف عراف فيتا ااؿ :ااؿ ريكؿ ف

كعلي نك فر بيف يدم ف

تعال



 (( : ن

فنا

معلاا ذلؾ فلنكر ابؿ فف يخلؽ فدـ بأربعة عشر
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فلؼ عاـ خ لما خلؽ ف فدـ ر
حت ف تراا ي صل

ذلؾ فلنكر ي صلب
خ

عبد فلمطل

فنا كعلي نك فر بيف يدم ف

ن

مطيعا خ ييبل ف

علي)).
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ف تراا ي صل

()22

كعف يلماف فلمحمدم  ااؿ يمع

((خلا

فنا كعلي بف فبي طال

مف ابؿ فف يخلؽ ف

نالنا فل
فلمطل

فصا

فدـ ر ز ذلؾ فلنكر ي صلب

عبد فلمطل

 ياكؿ :
كنادي

عز ك ؿ فدـ بأربعة عشر فلؼ ينة خ لما خلؽ ف
خ ـ نالنا فل

فلر اؿ كفرحاـ فلنيا فلطاه فر

فلنصؼ فالخر خ كفشتؽ ف

ا

محمد خ كف

ز فنا ك ز

ريكؿ ف 

خ كايمنا نصريف

فالعل

ياكؿ:

مف نكر عف يميف فلعرش خ نيبل ف

عمي فبي طال

تعال

خ خلا

فبي عبد ف

صل

عزك ؿ فلمحمكد خ كفنا

فلراطر كفبنتي اطمة خ كف

فلخا ة كفلش اعة أنا ريكؿ ف كعلي كلي ف )) .

-17

محيف خ

()23

-18

عف فبي هرير

()25

كنرخ ي مف ركح فلتر
ااؿ فدـ يار هؿ خلا

ي

 .... (( :يايلماف خلاني ف مف

صرا نكر كدعاني أطعت كخلؽ مف نكرم عليا كدعا أطاع . )) ......
عف فلنبي

عبد

خ ك عؿ

كفبنام فلحيف كفلحييف خ ك اف فيمي ي فلريالة كفلنبكة خ ك اف فيم
كعف يلماف فيتا ااؿ ريكؿ ف 

فدـ

مف ذلؾ فلنصؼ خ كخلؽ علي مف

لنا مف فيمائ

كفخي علي خ كف

( )21

ذلؾ فلنكر كيادي ابؿ فف

عؿ فلنصؼ ي صل

فلنصؼ ي صل

)) .

حبيبي ريكؿ ف 

يخلؽ فدـ بأربعة عشر فلؼ عاـ خ لما خلؽ ف
لـ نزؿ ي شئ كفحد حت

لـ يزؿ ي شي كفحد

ز فنا ك ز علي بف فبي طال

كعف يلماف فلمحمدم )21(اا(( يمع

-15
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 فن ااؿ ))لما خلؽ ف فدـ فبا فلبشر

فدـ يمنة فلعرش اذف بالنكر خمي فشباح ي دفن كر عان

فحدفن مف طيف ابلي ؟ااؿ ال يا سدـ خ ااؿ مف هسال

فلخمية فالشباح فلذيف فرفهـ ي هيئتي كصكرتي ؟ ااؿ  :هسال خمي مف كلدؾ
لكالهـ ما خلاتؾ خ هسال خمي شاا

لهـ خمي فيما مف فيمائي خلكالهـ ما
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فل نة كال فلنار كال فلعرش كال فل ريي كال فليما كال فالرض كال فلمائ ة

خلا

كال فالنس كال فل ف.))...

()26

كعف فبف عباس  )27(  ااؿ  :يمع

-19

فبي طال  (( :خلا

-21

فنا كفن

ريكؿ ف 

مف نكر ف تعال )) .

كعف فبف عباس فيتا ااؿ  :يمع

ريكؿ ف

 ياكؿ لعلي بف

()28



كهك يخاط

عليا كياكؿ (( :ياعلي فف ف

تبارؾ كتعال

كنحمد كنهل ابؿ فف يخلؽ فليمكف

كفالرتيف لما فرفد فف يخلؽ فدـ خلاني

كخلاؾ ركحيف مف نكر ال خ

اف كال شي مع

نا أماـ عرش ر فلعالميف نيبل ف

خلاني

كنادي

كفياؾ مف طينة كفحدة مف طينة علييف كع ننا بذلؾ فلنكر كغمينا ي ميع
فالنكفر كفنهار فل نة خ ـ خلؽ فدـ كفيتكدع صلب تلؾ فلطينة كفلنكر  ....ـ
ااؿ فلنبي

عيني خ

 :ياعلي

ان

فدـ كنكرم كنكرؾ بيف

فلطينة ي صل

ما زفؿ ذلؾ فلنكر ينتاؿ بيف فعيف فلنبييف كفلمن بيف حت كصؿ فلنكر
عبد فلمطل

كفلطينة فل صل

أ ترؽ نصريف خ خلاني ف مف نصر كفتخذني

نبيان كريكال خ كخلاؾ مف فلنصؼ فالخر أتخذؾ خليرة ككصيان ككليان خ  ....ـ
ااؿ فلنبي

 :ياعلي مف ذف يلج بيني كبينؾ كفنا كفن

كطينة كفحدة ؟ أن

فحؽ فلناس بي ي فلدنيا كفالخرة خ ككلدؾ كلدم خ كشيعت ـ

شيعتي كفكلياس ـ فكليائي خ كفنتـ معي غدفن ي فل نة )) .

-21

كعف فبف عباس ااؿ  :ااؿ ريكؿ ف 

ابؿ فف يخلؽ فلدنيا بأربعيف فلؼ عاـ خ

-22

مف نكر كفحد

()29

 (( :خلؽ ف اتيبان مف نكر

عل فماـ فلعرش حت

شؽ من نصران خلؽ من نبي ـ كفلنصؼ فالخر علي )).
كعف فبف عباس عف ريكؿ ف 

()31

اف فكؿ مبع يخ

 فن ااؿ  (( :لما خلؽ ف

فدـ

كحكف  انا يرتخرفف ي فل نة ااال  :ما خلؽ ف خلاان فحيف منا خ بينما

هما ذلؾ فذ رأيا صكرة ارية لها نكر شعشعاني ي اد تكس يطرئ فالبصارخ
عل

رأيها تاج ك ي فذنيها ارطاف خ ااال  :كما هذ فل ارية ؟ ااؿ ف

صكرة اطمة بن

 :هذ

محمد ييد فالكليف كفالخريف خ ااال كما هذف فلتاج ااؿ  :هذف
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بعلها علي بف فبي طال
فبناها فك د

ااال :كما هذفف فلارطاف ؟ ااؿ :فلحيف كفلحييف

ذلؾ ابؿ فف فخلاؾ بألؼ عاـ )).

كعف عبد ف بف عمر( )32ااؿ  :يمع
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()31

- كيئؿ بام لغة

ريكؿ ف 

خاطبؾ ربؾ ليل فلمعرفج ؟ ااؿ خاطبني ربي بلغة علي فبف فبي طال
فف ال

يار خاطبتني فن

فـ علي ؟ ااؿ :يا فحمد فنا شي ال األشيا ال

فااس بالناس كال فكصؼ بالشبها
خكفطلع
-24

خخلاتؾ مف نكرم كخلا

عل يرفئر البؾ لـ ف د ي البؾ فح

خاطبتؾ بليان

يما يطمئف البؾ )).

كعف فنس بف مالؾ

الهمني

()34

عليان مف نكرؾ

فليؾ مف علي فبف فبي طال خ

()33

 ... (( :خلاني ف

ااؿ  :ااؿ ريكؿ ف 

ت بارؾ كتعال كفهؿ بيتي مف نكر كفحد ابؿ فف يخلؽ فدـ بيبعة فالؼ عاـ خ ـ
فدـ خ ـ نالنا مف صلب

نالنا فل

صل

فلطاه فر

 ......نا فشباحان مف نكر تح

ااؿ :ـ عرج بي فل

فلي :يامحمد فني فطلع
انيان

فطلع

بعدؾ))...
-25

(.)35

اختر

فل

فليما كبلغ

فلطاهريف فل

ي فصا

فلعرش نيبل ف تعال كنم د خ ـ
يدرة فلمنته

 ......أكح

فالرض فطاعة اخترتؾ منها

منها عليان

فرحاـ

علت

ف

علتؾ نبيان خ ـ

كصيؾ ككفرث علمؾ كفالماـ

كعف فالماـ محمد فلباارعف فبي عف ريكؿ ف (صل ف علي كفل )

ااؿ  (( :ن

فنا كعلي نك فنر بيف يدم ف

تعال

مف ابؿ فف يخلؽ فدـ بأربعة

عشر فلؼ عاـ خ لما خلؽ ف فدـ يلؾ ذلؾ فلنكر ي صلب خ لـ يزؿ ف ينال

مف صل
فلمطل

فل صل

حت فار ي صل

كايم ايميف :ايمان ي صل

عبد فلمطل

ـ فخر

عبد ف خ كايمان ي صل

مف صل

عبد

فبي طال خ

علي مني كفنا من خ لحم لحمي كدم دمي مف فحب بحبي فحب كمف فبغت
ببغتي فبغت )) .

()36

ممحق العدد الثالث والعشرون ( كانون األول )ٕٓٔٚ

ٕٔٛ

اسبقية الخمق من مميدات السماء لبيعة غدير خم

كعف فالماـ فلباار فيتان فن ااؿ  (( :فف ف تعال خلؽ فربعة عشر

-26

نك فنر مف نكر عظمت

فركفحنا.))....
-27

()37

هي

ابؿ خلؽ فدـ بأربعة عشر فلؼ عاـ خ

كعف فالماـ فلصادؽ  فن ااؿ  ......(( :نا فشباح نكر حكؿ فلعرش

نيبل ف ابؿ فف يخلؽ فدـ بخمية عشر فلؼ عاـ خ لما خلؽ ف فدـ رغنا ي

صلب لـ يزؿ ينالنا مف صل

فف ما ذ رنا مف فحاديث

محمد

طاهر فل رحـ مطهر. )).......
ا

()38

ليس د لنا خصكصية بعدية خلؽ فلنبي

 كفالماـ علي مف نكر ف

خ يكف فلبعدية فلشخصية فك

فلبعدية للمنظكمتيف فليماكيتيف فلنبكة كفالمامة خ ما فنها تشير فل

زمنية

فنطااية ك كد فلنكر فلخلاي لهما كفلذم يبؽ فلخلؽ فل علي لنبينا فدـ
كفلخائؽ خ بإنطااية حدد

بيف فاللؼ عاـ كفربعيف فلؼ عاـ خ فخذيف بنظر

فالعتبار فلحيا فلتاليدم عند فلبشر كغير فلتاليدم عند ف عز ك ؿ خ ك ما
السم ِ
ِ
اء إِلَى ْاأل َْر ِ
ض ثُ َّم َي ْع ُر ُج إِلَ ْي ِو ِفي َي ْوٍم
عبر ؿ كعا باكل ُ ي َد ِّب ُر ْاأل َْم َر م َن َّ َ
()39
وح إِلَ ْي ِو ِفي
ُّون  خ كاكل تَ ْع ُر ُج ا ْل َم ََل ِئ َك ُة َو ُّ
ان ِم ْق َد ُارهُ أَْل َ
س َن ٍة ِّم َّما تَ ُعد َ
َك َ
الر ُ
ف َ
ٍ ()41
س َنة . 
ين أَْل َ
ان ِم ْق َد ُارهُ َخ ْم ِس َ
َي ْوٍم َك َ
ف َ
ذلؾ فشار هذ فالحاديث فل حر ية فلنكر ي ميار طهرم مف صل نبينا
فدـ فل صل
فلنكر فل
صل

رعي فلنبكة لتأتي مف صل

فبك طال

عبد فلمطل
حصل

د فلنبي محمد 

بف عبد فلمطل

فخكيف ألـ كفحدة

 عبد فلمطل

عبد ف بف عبد فلمطل

خ كمف ـ فنشطار ذلؾ
خ كفالمامة لتأتي مف

خ كليس مصاد ة فف ي كف عبد ف كفبك طال

()41

فبني

خ كهذف ل داللت كفنع اي خ إنشطارية فلنكر

ي أخكيف ألـ كفحدة خ كهك تأ يد لطهارة فلني

خ فلتي حمؿ فحدهما فلنبكة

كفالخر حمؿ فالمامة خ كهي عا ية لخصكصية فالختيار مع فلمسهؿ فاليتعدفدم
للاياـ بأمر فلمنظكمة فليماكية يكف بررع فلنبكة فك بررع فالمامة خ كفلتي ا فلتأييس
لها منذ فف خلؽ ف

محمد

مف نكر فلنبي محمد 

 كنكر علي ظا ييبحاف ف

ممحق العدد الثالث والعشرون ( كانون األول )ٕٓٔٚ

كفألماـ علي خ نكر

كياديان كهما فكؿ مف شهد

ٕٜٔ

أ.م.د.رباب جبار السوداني

الباحثة دعاء عدنان رمضان

بالعبكدية كفالارفر بالربكبية خ ايتحاا ماامي فلنبكة كفالمامة خ كاد فشار ريكؿ ف
فل هذ فلخاصية باكل  ... (( :ري فلنبكة ك ي علي فلخا ة )) (.)42



المنزلية فلترفتبيةلإلماـ علي اد نالها ابؿ خلؽ فلخائؽخ كلتعزيزية مرفتبية
فالمامة لإلماـ علي ا فعاف فالارفر ف شهادم لإلمامة ي بيعة غدير خـخ
كهذف ما يرير فرتباطية فلبيعة ي غدير خـ باألمر فليماكم مف ف يبحان كتعال .

– أحاديث تما لية فلخلؽ مع فلنبي محمد 

كرد
-1

فحاديث تس د تما لية خلؽ فلنبي محمد 

:

 كفالماـ علي خ هما

مف طينة كش رة كفحدة فم مف فصؿ كفحد كهذ فالحاديث هي :
عف بريدة فاليلمي

()43

ااؿ  :بعث ريكؿ ف ععلي بف أبي طال

علي فلياـ إل

فليمف كخالد()44عل فلخيؿخ كااؿ  :إذف ف تمعتما علي عل فلناسخ ااؿ  :لما ادمنا
إل فلنبي صل ف

علي كسل

كأخذ علي بف أبي طال

فغتنمها إل
ادم

علي فلياـ ارية مف فلخمسخ ااؿ  :ااؿ خالد  :يابريدة

فلنبي صل

فلمدينة كدخل

تل عل فلميلميف كأصابكف مف فلغنائـ غنائـ
علي كسل

ف

فلمي د أتي

بيت كير فر علي بف أبي طال
يابريدة ما فلخبر؟ال

يرةخ

 :تل ف

م لهاخ االكف  :ما أادمؾ؟ ال

أخذها علي بف أبي طال
عيني ! ااؿ  :كريكؿ ف

أخبر إن يياط مف عيني ! ااؿ بريدة

منزؿ فلنبي صل ف علي كسل كريكؿ ف

علي فلياـ لكس عل باب خ أتي

ي

فلناس االكف :

علي فلميلميف أصابكف مف فلغنائـ ما لـ يصيبكف

 :بع ني خالد أخبر فلنبي صل ف علي كسل ب ارية

علي فلياـ مف فلخمسخ ااؿ  :أخبر إن يياط مف
ييمع فل اـخ ااؿ  :خرج فلنبي صل

مغتبا أنما يراأ مف ك ه ح

ف

علي كسل

فلرمافخ ااؿ  :ماباؿ أاكفـ ينتاصكف عليا؟ مف

تناص عليا اد تناصنيخ كمف ارؽ عليا اد ارانيخ إف عليا مني كأنا من خ خلا ف

مف طينتي كخلا مف طينة إبرفهيـخ كأنا أ تؿ مف إبرفهيـخ ك تؿ إبرفهيـ لي
ِ
ـو ِ
ض َيا ِمن َب ْع ٍ
يم )45( كيحؾ يابريدة أما علم أف
تؿُ ذِّرَّي ًة َب ْع ُ
ض َوالمَّ ُ َ
سميعٌ َعم ٌ
لعلي بف أبي طال ي فلخمس أ تؿ مف فل ارية فلتي أخذها كأن كلي ـ مف بعدم؟
ااؿ  :لما رأي

شدة غت

ريكؿ ف صل ف علي كسل ال

ممحق العدد الثالث والعشرون ( كانون األول )ٕٓٔٚ

 :ياريكؿ ف أيألؾ
ٖٓٔ

بحؽ فلصحبة إال بيط

اسبقية الخمق من مميدات السماء لبيعة غدير خم

لي يدؾ حت أبايعؾ عل فالياـ ديدفخ ااؿ  :ما ارا

حت بايعت عل فالياـ ديدف .

()46

 -2عف فبف عباس ااؿ  :ااؿ ريكؿ ف



 ((مف ير فف يحي

حياتي كيمك مماتي خكيي ف ن عدف غريها ربي ليكفؿ عليان بعدم كليكفؿ

كلي خكلياتد باألئمة مف بعدم خ انهـ عترتيخلاكف مف طينتي خ كرزاكف همان
كعلمان ككيؿ للم ذبيف برتلهـ مف فمتي خفلااطعيف يهـ صلتي خ ال فنالهـ ف

شراعتي ))

()47

 -3كعف فبف عباس ااؿ :ااؿ ريكؿ ف 
كفحد كفلناس مف ش ر شت ))

(( : خلا

()48

 -4كعف فبف عباس فيتان ااؿ :ااؿ ريكؿ ف 
مف فش ار شت

فنا كعلي مف ش رة
خلؽ فالنبيا

) : فف ف

كخلاني كعليان مف ش رة كفحد خ انا فصلها كعليان رعها

ك اطمة لااحها كفلحيف كفلحييف مرها خ خ مف تيلؽ بغصف مف فغصانها

ن

خ كمف زفغ عنها هكل)).

()49

 -5كعف فالماميف فلباار كفلصادؽعمييما السَلم ااال(( :فف ف خلؽ محمدفن
مف طين مف كهر تح

فلمسمنيف "علي
كفل ".)).....

()51

فلعرش كفن

اف لطينت نتج

فلياـ "مف نتج طين

ريكؿ ف

بؿ طين فمير

"صل

 -6عف فالماـ مكي فبف عرر  ااؿ  :ااؿ ريكؿ ف 

فنا كهاركف فبف عمرفف خ كيحي فبف ز ريا خكعلي فبف فبي طال

كفحد )) .

ف

 (( خلا

()51

فف ما ذ ر مف فحاديث هك ف بر مصدفؽ فف فلنبي محمد

علي هما مف فصؿ كمنب
محمد

علي

مف طين

 كفالماـ

كنكر كفحد ا يك د فختاؼ يكل فف ريكؿ ف

 فختص بالنبكة كفالماـ علي (علي فلياـ) فختص با مامة.

كهنا البد لنا مف فالشارة فف ما فكردنا مف فحاديث تتعلؽ بتما لية فلخلؽ بيف فلنبي

محمد 

كفالماـ عليكفلتي حدد

عناصر فلتما لية بالطينة فك فلش رة

ممحق العدد الثالث والعشرون ( كانون األول )ٕٓٔٚ

ٖٔٔ

أ.م.د.رباب جبار السوداني

فلكفحدةختحتاج منا فل

الباحثة دعاء عدنان رمضان

درفية تر ي ية ألنها كللكهلة فالكل

يبدك لاارئها اد تطرح

تعارتان ي مصدرية فلخلؽ ال ييما بعد فيرفدنا فحاديث ف د
 كفالماـ علي خلاا مف نكر ف .

محمد

الطينة كفلش رة

( )52

فف فلنبي

ا تا لتسييا مرهكـ فلمصدرية كفلذم ال يتعارض مع

فلمصدر فالكؿ فلذم ف د خاصية فلخلؽ فلنكرفني ابؿ فلك كد فلخلاي فل علي للنبي

فدـ خ ما خلؽ ف

محمد

كعلي مف نكر ابؿ خلؽ فلخائؽخ

ان خلاهما مف مصدر كفحد بعد ك كد فلخلؽ فم فف فلمصدر فلنكرفني فلذم خلا
ف هك ذف

فلمصدر فلطيني كفلمصدر فلش رم خكفلصيغة فلتعبيرية ((خلا

فنا كعلي

ـو
يد المَّ ُ
مف طينة كفحدةكمف ش رة كفحدة ))هك لتخصيصية فلخلؽ كفلطهريةإَِّن َما ُي ِر ُ
لِيذ ِ
ير  )53)خك ي ذف فلكا تع س
َى َل ا ْل َب ْي ِت َوُيطَ ِّي َرُك ْم تَ ْط ِي ًا
ْى َب َعن ُك ُم ِّ
س أْ
ُ
الر ْج َ
ين
فلتخصصية فلطهرية مرهكـ فلطاعة للنبكة كلامامة إَِّن َما َولِ ُّي ُك ُم المَّ ُ
سولُ ُو َوالَّ ِذ َ
ـو َو َر ُ
الزَكاةَ و ُىم ر ِ
آم ُنوا الَّ ِذ َ ِ
ون )54(. خ كاكل تعال ُ  :قل
ون َّ
اك ُع َ
الص ََلةَ َوُي ْؤتُ َ
يم َ
ون َّ َ ْ َ
ين ُيق ُ
َ
()55
خ لذلؾ ن د ي فلحديث راـ ()2
َج ًار إََِّّل ا ْل َم َوَّدةَ ِفي ا ْلقُْرَبى
َسأَلُ ُك ْم َعمَ ْي ِو أ ْ
ََّّل أ ْ
يس د مراهيـ فلمكفالة كفلطاعة لمنظكمة فالئمة مف
صرحة ( )6خفف ريكؿ ف
بعد علي كفبنائ عمييم السَلم بأف عبر عنهـ بأنهـ (( خلاكف مف طيني )) .

فما ما كرد ي فلحديث راـ ( )1صرحة ( )6خ مف فف علي خلؽ مف طينت خ

كهك خلؽ مف طينة فلنبي فبرفهيـ خ كهك ف تؿ مف فلنبي فبرفهيـ خ ك ي فلحديث راـ

( )6صرحة ( )7خ مف فن خلؽ

 مف ذف

طينة هاركف بف عمرفف كيحي بف

ز رياعمييما السَلمخ ي فلحاياة فف ا فر ة هذيف فلحدي يف لتس د حاياة مرادها فف
فلخصكصية هنا للنبي محمد

محمد
محمد

 كلاماـ علي  كما دفـ ريكؿ ف

س ُك ْم )56(خ كفلنبي
س َنا َوأَنفُ َ
 هك نرس فالماـ علي َ وأَنفُ َ
 ف تؿ مف فلنبي فبرفهيـ خ أالماـ علي ف تؿ مف

فلنبي فبرفهيـخكبتعبيرية فلحدي يف عف فالشترفؾ ي فلطينة فلخلاية مع فالنبيا
(فبرفهيـ كهاركف كيحي ) ماهك إال تأ يد عل

فالمتدفدية فلنيبية ي يالة

فالنبيا عليهـ فلياـخ كهي فالمتدفدية فلمادية فلك كدية خ ال فالنررفدية بالخلؽخ
ممحق العدد الثالث والعشرون ( كانون األول )ٕٓٔٚ

ٕٖٔ

اسبقية الخمق من مميدات السماء لبيعة غدير خم

فمتدفد مف فلنبي فبرفهيـ  ذلؾ فالماـ علي مف

النبي محمد

فلنبي فبرفهيـ خ باالتا ة فل

هاركف بف عمرفف كيحي

السَلمخ ما يم ننا فالتا ة فل فلا فر ة خ فف فلخطا

بف ز رياعمييما

فلكفرد ي فالحاديث فلمذ كرة

يكف ما عبر عن بالطينة فلكفحدة فك فلش رة فلكفحدة خ

ا ليار

مديا

فلرهـ

فلكفاعي خ كفلعالي للخلياة خ أيية فلخلؽ ي فلارفف فل ريـ ان
فدـ  ي اكل تعال ُ ى َو الَّ ِذي َخمَقَ ُكم ِّمن ِط ٍ
س ِّمى
ين ثَُّم قَ َ
َج ًَل َوأ َ
ضى أ َ
َج ٌل ُّم َ
()57
قال ما م َن َع َك أََّّل تَ ُ ِ
قال
َمرتُ َك َ
ون خ كاكل تعال َ  :
ِع َ
ندهُ ثَُّم أَنتُ ْم تَ ْمتَُر َ
سج َد إذ أ َ
َ
نار َو َخمَقتَ ُو ِمن ٍ
نو َخمَقتَني ِمن ٍ
طين. )58( 
ير ِم ُ
أَنا َخ ٌ
 كفالماـ علي كفالئمةعمييم
كليار صكرة خلؽ فلنبي محمد
السَلم مف كلد مف نكر ف
فلتدري ي

يبحان كتعال خ فم فن فصير فل فلخطا

يصاؿ حاياة كفاعية فف فلخلؽ فلمادم الدـ هك

فلخلاي لمحمد
ذريت فل

مادية خ ما ي خلؽ

فف خلؽ ف

كفألماـ علي حيث فلاي ي صل
يبحان كتعال

فلرهمي

يصاؿ فلنكر

فدـ كمف فت مف

بالرهـ فلمادم فلنبي محمد 

كفالماـ

علي .
ػ  -أحاديث أيػباػيػة فلتػيػمػيػة :
 -1عف ريكؿ ف 
مف ركح فلتر

 فن ااؿ (( :لما خلؽ ف تعال فدـ فبك فلبشر كنرخ ي
فدـ يمنة فلعرش إذف ي فلنكر خمية فشباح ي دفن كر عانخ ااؿ

سدـ  :يار هؿ خلا

فحدفن مف طيف ابلي ؟ ااؿ  :ال يا سدـ  .ااؿ  :مف هسال

فلخ مية فالشباح فلذيف فرفهـ ي هيئتي كصكرتي ؟ ااؿ  :هسال خمية مف كلدؾ
لكالهـ ما خلاتؾ  .هسال خمية شاا
خلا

لهـ خمية فيما مف فيمائيخ لكالهـ ما

فل نة كال فلنار خ كال فلعرش كال فل ريي كال فليما كال فالرض  ......أنا

فلمحمكد كهذف محمد خ كفنا فلعالي كهذف علي خ كفنا فلراطر كهذ اطمة خ كفنا
فالحياف كهذف فلحيف خ كفنا فلمحيف كهذف فلحييف . ))....
 -2كعن 

()59

ااؿ  (( :لك علـ فلناس مت يمي علي فمير فلمسمنيف ما فن ركف

تل خ كيمي فمير فلمسمنيف كفدـ بيف فلركح كفل يد )) .
ممحق العدد الثالث والعشرون ( كانون األول )ٕٓٔٚ
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ٖٖٔ

أ.م.د.رباب جبار السوداني

 -3كعن 
((

 ااؿ  (( :ليلة فيرم بي فل فليما ااؿ لي فل ليؿ ؿ ال :

 ...يامحمد مف خلر

ي فمتؾ ؟ ال

 :نعـ يار خ ااؿ  :يامحمد فني فطلع
خ شاا

الباحثة دعاء عدنان رمضان

خيرها !ااؿ علي بف فبي طال

؟ ال

فل فهؿ فالرض إطاعة أخترتؾ منها

لؾ فيمان مف فيمائي ا فذ ر ي مكتع فال ذ ر معي ـ فطلع

فل انية أخترتعليان كشاا

 -4كعن 

فلعرش رأي

ل فيمان مف فيمائي أنا فالعل كهك علي. )).....

()61

 ااؿ (( :ليلة فيرم بي فل فليما نظر فل ياؽ فاليمف مف
()62

م تكبان محمد ريكؿ ف خ فيدت بعلي كنصرت ))

 -5كعف عبدف بف ميعكد 

()63

 (( :لما خلؽ

ااؿ  :ااؿ ريكؿ ف 

أكح ف تعال

ف تعال فدـ كنرخ ي مف ركح عطس فدـ ااؿ  :فلحمد

فلي  :حمدتني عبدم كعزتي ك الي لكال عبدفف فريد فف فخلاهما ي دفر فلدنيا
ما خلاتؾ خ ااؿ  :فلهي ي كناف مني ؟ ااؿ نعـ يا سدـ فر ع رأيؾ كفنظر خ ر ع

رأي خ إذف هكم تك

عل فلعرش ال فل فال ف

فلح ة خ كمف عر حؽ علي ز

 -6عف عبد ف بف ياـ

()65

كطا

ااؿ  (( :ال

محمد نبي فلرحمة علي مايـ

كمف فن ر حا لعف كخا .)64())...

ياريكؿ ف فخبرني عف لكف فلحمد ما

صرت ؟ ااؿ علي فلياـ  :طكل مييرة فلؼ عاـ خ ينام يااكتة حم فر ابتت

مف لسلسة بيتا كيط مف زمردة خت فر ل

اث ذكفئ

كذسكفبة بالمغر

خ كفل الث ي فلكيط م تك

فالكؿ  :بيـ ف

فلرحمف فلرحيـ خ كفليطر فل اني فلحمد

خ ذسفبة بالمشرؽ

عليها ا ة فيطر  :فليطر
ر

فلعالميف خ

كفليطر فل الث  :الفل فال ف محمد ريكؿ ف علي كلي ف خ طكؿ ؿ يطر

ميير فلؼ يكـ ااؿ  :صدا

ياريكؿ ف

يحمؿ لكفئي ي فلدنيا علي بف فبي طال
فف يخلؽ فليمكف

كفالرض  .ااؿ صدا

مف يحمؿ ذلؾ ؟ ااؿ  :يحملها فلذم
علي فليامكمف ت

ياريكؿ ف

ف فيم ابؿ

مف ييتظؿ تح

لكفئؾ

ااؿ  :فلمسمنكف فكليا ف

خ كشيعة فلحؽ خ كشيعتي كمحبي خ كشيعة علي

كمحبك كفنصار خ طكب

خ كفلكيؿ لمف ذبني ي علي فك

ذ

لهـ كحيف مآ

عليان فك نازع ي ماام فلذم فاام ف

ممحق العدد الثالث والعشرون ( كانون األول )ٕٓٔٚ

ي )).

()66

ٖٗٔ

اسبقية الخمق من مميدات السماء لبيعة غدير خم

 -7كعف فبف عباس ااؿ  :ااؿ ريكؿ ف 
عظمة ربي اا

اكييف فك فدن

ال  :علي بف فبي طال
صريان ككليان  .يامحمد تب

فحدف. )) ....
((م تك

عل با

فيمؾ كفيم عل

فالنصارم

 :ااؿ  :ااؿ ريكؿ ف

()69



:

كفالرض بألري عاـ محمد

فالحاديث فلتي كرد يها ذ فنر أليـ فالماـ علي فيان مهمان ي

تمهيدية بيعة فلغدير خ

ما فشرنا فل

كتما لية خلا مع خلؽ فلنبي محمد 

فيباية خلؽ فالماـ علي مف نكر ف
 أف فيباية فلتيمية ا

ي ميارية

فل نة كعل ياؽ فلعرش كابؿ خلؽ فلخائؽ خ كفلتيمية ا

ارينة بأخي

متكفزية مع تلؾ فاليبايتيف خ

عل با

()68

عرشي مف ابؿ فف فخلؽ

فل نة ابؿ فف يخلؽ ف فليمكف

ريكؿ ف كعلي فخك )) .
لاد ش ل

ااؿ لي  :يامحمد مف فطكع خلاي لؾ ؟

ااؿ عز ك ؿ  :أتخذ خليرة ككصيانخ اد فتخذت

()67

 -8عف ابر بف عبد ف

 ... (( : لما ن

مف

ريكؿ ف 

مصدرية فلتيمية ف يبحان كتعال خ كفلتي ناش

 كتارة فخرل بعلي بف فبي طال

خ كتارة فعطت فلصرة

فلمرفتبية فلممنكحة ل مف ف عز ك ؿ خ مع فيـ محمد
كمع فيـ علي  مرتبة كلي ف
كفلكالية اد فعط

لعلي بف فبي طال

 مرتبة نبي فلرحمة خ

مايـ فلح ة خ كهذف يسيس فف مهاـ فالمامة

ابؿ خلؽ فلخائؽ بأالؼ فالعكفـ خ

كيس د لنا حاياة كفاعية فف فلنصية فلكفردة ي فلنصكص فلارفنية كفلدفلة عل

كالية

فالماـ علي  اد ك د بناها فلر رية ابؿ ك كد فلخلؽ خ ما ي اكل تعال
ين آم ُنوا الَّ ِذ َ ِ
َّ ِ
ون َّ
الزَكاةَ َو ُى ْم
ون َّ
إَِّن َما َوِل ُّي ُك ُم المَّ ُ
الص ََلةَ َوُي ْؤتُ َ
يم َ
ـو َو َر ُ
ين ُيق ُ
سولُ ُو َوالذ َ َ
()71
رِ
ون. 
اك ُع َ
َ

ممحق العدد الثالث والعشرون ( كانون األول )ٕٓٔٚ

ٖ٘ٔ
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الباحثة دعاء عدنان رمضان

اليوامش
( )1بيعة غدير خـ  :كهي فلبيعة فلتي كاع

بعد ر كع فلنبي 

 مف ح ة فلكدفع

ي فل امف عشر مف ذم فلح ة مف فلينة (11هػ  631 -ـ) خ حيث ا فالمر فاللهي
للنبي 

بتبليغ فالمامة فاللهية كتنصي

لريكؿ ف 

فالماـ علي  بش ؿ ريمي خليرة

 كعل مرأل كميمع مع غرير مف فلميلميف خ كاد عر

بهذف فاليـ نيبةن للم اف فلذم كاع

ي كهك غدير خـ فلاري

هذ فلبيعة

مف منطاة فل حرة بيف م ة

كفلمدينة  .ينظر :فلبخارم  :فلتاريخ فل بير 375/1خ  193/4؛ فلباذرم  :فنيا

 118/2؛ فليعاكبي  :فلتاريخ  112/2؛ فبف عبد فلبر  :فاليتيعا

فالشرفؼ

 1199/3؛ فلخطي

فلبغدفدم :تاريخ بغدفد  284/8؛ فبف عيا ر  :تاريخ مدينة دمشؽ  114/42؛يااك

فلحمكم  :مع ـ فلبلدفف 389/2؛ فبف منظكر  :لياف فلعر 191/12؛ فبف ير  :فلبدفية

كفلنهاية .371/7
( )2يكرة فلبارة خ فية . 31
( )3يكرة فلبارة خ فية .33
( )4يكرة فالعرفؼ خ فية .172
( )5يكرة فؿ عمرفف خ فية .81
( )6فبف فلمغازلي  :فلمناا

 93؛ فبف فلبطريؽ  :خصائص فلكحي فلمبيف  95؛ كينظر:

فلطبرم فلشيعي  :فلميترشد  631؛فل ن ي فلشا عي  :راية فلطال
( )7فبف فلمغازلي  :فلمناا

. 281

 94؛ فلاندكزم فلحنري  :ينابيع فلمكدة .317/2

( )8فبف حنبؿ  :تائؿ فلصحابة  663/2؛ ك ينظر :فلطبرم فلشيعي  :فلميترشد 627؛
فبف مردكي  :فلمناا

171/9؛ مح

 284؛ فبف فلبطريؽ  :فلعمدة  219؛ فبف فبي فلحديد  :شرح فلنهج

فلديف فلطبرم  :فلرياض فلنترة  121/3؛ فلاندكزم فلحنري  :ينابيع فلمكدة

.491/2
ممحق العدد الثالث والعشرون ( كانون األول )ٕٓٔٚ

ٖٔٙ

اسبقية الخمق من مميدات السماء لبيعة غدير خم

( )9فلخكفرزمي  :ماتؿ فلحييف  146/1؛ كينظر  :فل كيني فلشا عي :رفئد فليمطيف /2
 321- 319؛ فلاندكزم فلحنري  :ينابيع فلمكدة  381؛ فلمكحد  :علي ي فالحاديث
فلنبكية .62 - 61
( )11فلخزفز فلامي  :راية فال ر . 111
( )11فبف فبي مهكر فالحيائي  :عكفلي فللئالي . 124/4
( )12فلصدكؽ :عيكف فخبار فلرتا  63 /2كفلخصاؿ  31؛ فبف فلمغازلي  :فلمناا
فلهمدفني  :مكدة فلارب

93؛

 162؛ فلاندكزم فلحنري  :ينابيع فلمكدة . 317 /2

( )13فلهمدفني  :مكدة فلارب

 162؛ فلاندكزم فلحنري  :ينابيع فلمكدة .317 /2

( )14فبف شاذفف  :مائة منابة .61
( )15فلم ليي :بحار فالنكفر 3/26؛ فلنمازم :ميتدرؾ يرينة فلبحار163 /11؛
فل ربائي :فالنكفر فلياطعة .61 /4
( )16فلاندكزم فلحنري  :ينابيع فلمكدة .46/1
( ) 17فبك ذر فلغرارم  :ند

بف نادة بف يرياف بف عبيد مف بني غرار خ صحابي ليؿخ

ك انمف فليابايف ي فالياـ خ يتر

ف 

ب فلم ؿ بالصدؽ خ كهك فكؿ مف حيا ريكؿ

 بتحية فالياـ خ خرج بعد ك اة فبي ب ر فل بادية فلشاـ خ ك اف سم فنر بالمعركؼ

ناهيان عف فلمن ر مدف عان عف حاكؽ فلرا فر فلتي يلب

منهـ ك ي عهد ع ماف بف عراف نري

فل فلربذة ك تك ي يها ينة (32هػ 652 -ـ) .ينظر  :فبف عبد فلبر :فاليتيعا

-251/1

 252؛ فبف فال ير  :فيد فلغابة 311 /1؛ فلزر لي  :فالعاـ . 141 /2
( )18فلصدكؽ  :علؿ فلشرفئع .134 /1
( )19فلهمدفني  :مكدة فلارب خ  161 - 159؛ فلاندكزم فلحنري  :ينابيع فلمكدة .316/2
( )21فلهمدفني :مكدة فلارب  161؛ فلاندكزم فلحنري  :ينابيع فلمكدة . 316 /2
ممحق العدد الثالث والعشرون ( كانون األول )ٕٓٔٚ

ٖٔٚ

أ.م.د.رباب جبار السوداني
( )21يلماف فلمحمدم  :ي ن

بأبي عبد ف

الباحثة دعاء عدنان رمضان
ريكؿ ف

خكيعرؼ بيلماف فلخيرخ مكل

خكفصل مف باد ارسخكمف فليابايف ي فالياـ خ ك اف فذف ييأؿ عف نيب



ياكؿ :فنا فبف فالياـخ ااؿ بحا ريكؿ ف 

" كااؿ ي

 " : يلماف منا فهؿ فلبي

فالماـ علي " :علـ فلعلـ فالكؿ كفلعلـ فالخر كهك بحر الينزؼ"خكهك فلذم فشار عل
ريكؿ ف



بحرر فلخندؽ لما ا

فالح فز

خ تك ي ي فلمدفئف ينة (36هػ -

656ـ) ينظر  :فبف عيا ر  :تاريخ مدينة دمشؽ  373/21؛ فبف فال ير :فيد فلغابة
 328/2خ 331؛ فلم ليي  :بحار فالنكفر .55/65
( )22فل ن ي فلشا عي  :راية فلطال

281 - 281؛ فل كيني فلشا عي  :رفئد فليمطيف

 42 /1؛ كينظر  :فلديلمي فلهمذفني  :فلرردكس  283 /3؛ فلخكفرزمي  :فلمناا
مح

 144؛

فلديف فلطبرم  :فلرياض فلنترة  164 /2؛ فلريركز فبادم  :فلرتائؿ فلخمية /1

168؛ فلحييني  :كاائع بيعا

فالمير خ .15-14

( )23فل كيني فلشا عي  :رفئد فليمطيف  41 /1؛ فلاندكزم فلحنري  :ينابيع فلمكدة  47/1؛
فلحييني  :كاائع بيعا

فالميرخ . 15

()24فبف يليماف فلحلي  :فلمحتتر خ 267؛ فلم ليي  :بحار فالنكفر .6 /2
( )25فبك هريرة  :عبد فلرحمف بف صخر فلدكيي خ فيلـ بعد فله رة بيبع ينيف خ كاد
فشتهر بابي هريرة لهرة ان
فلبحريف ااـ بيراة بي

ل يتعها ي م خكاد فيتعمل عمر بف فلخطا

عل

مالها خكاد فعتمد علي معاكية بف فبي يرياف ي كتع فالحاديث

فلتي تاتتي فلطعف باألماـ علي كفلب فر ة من تك ي ينة (59هػ 679 -ـ) خ ينظر:
فبف عبد فلبر  :فاليتيعا

 1114 /3خ  1218؛ عباس فلامي  :فل ن

كفاللاا

/1

. 181-179
( )26فل كيني فلشا عي  :رفئد فليمطيف .36/1
( )27فبف عباس  :عبد ف

بف عباس بف عبد فلمطل

فلارشي فلهاشمي خ حبر فالمة ك

تر ماف فلارسف كلد بم ة ي فلينة فل ال ة ابؿ فله رة كاد كلي فلبصرة مف ابؿ فالماـ علي
كشهد مع فل مؿ كصريف كفلنهركفف ك ؼ بصر فخر عمر كفخر
ممحق العدد الثالث والعشرون ( كانون األول )ٕٓٔٚ

فبف فلزبير فل

ٖٔٛ

اسبقية الخمق من مميدات السماء لبيعة غدير خم

فلطائؼ كتك ي يها ينة (68هػ 688-ـ) خ ينظر  :فبف يعد خ فلطباا
عبد فلبر  :فاليتيعا

خ 112/5؛ فبف

 934 -933/3؛ فلذهبي :يير فعاـ فلنبا  331/3خ تاريخ

فالياـ خ  218/4خ  63 /5خ  149,157خ 161؛ عباس فلامي  :فل ن

ك فاللاا

.173/3
( )28فل كيني فلشا عي :رفئد فليمطيف  41/1؛ فلمكحد  :علي ي فالحاديث فلنبكية .61
فلظاهرة 774-773؛ فلم ليي :بحار فالنكفرخ 3 /25خ .5

()29فاليترسبادم :تأكيؿ فاليا

( )31فبف عيا ر :تاريخ مدينة دمشؽ  67/42؛ فل ن ي فلشا عي  :راية فلطال
( )31فلهمدفني  :مكدة فلارب

.281

 185؛ فلاندكزم فلحنري  :ينابيع فلمكدة – 318 /2

319؛كينظر  :فبف يليماف فلحلي  :فلمحتتر  232 - 231؛ فلم ليي :بحار فالنكفر
. 6-5 /25
( )32عبد ف بف عمر بف فلخطا

بف نريؿ فلارشي فلعدكم عد فلبعض فن مف فلصحابة

كفن معركؼ بالعلـ كفلكرع خ ل ن تخلؼ عف بيعة فالماـ علي فياـ خا ت خ ل ن بعد
ذلؾ بايع يزيدفن (لعن ف ) كبايع فلح اج فل اري لعبد فلملؾ بف مركفف بح ة فف مف ما

يعرؼ فماـ زمان ما

ميتة اهلية خ ل ف فلح اج يخر من كمد ل ر ل ليبايع اائان ل :

يافحمؽ بني عدم ما بايع

مع علي كتاكؿ فليكـ مف ما

اهلية ؟ فك ما اف علي فماـ زمانؾ ؟ كف
فلش رة فلتي صل

عليها عبد ف

عبد فلبر  :فاليتيعا

ما ئ

كلـ يعرؼ فماـ زمان ما

لاكؿ فلنبي

 بؿ ئ

.77

كخادم ل ن فنحرؼ بعد ذلؾ عف خط ريكؿ ف 

السَلم حيث فن

مخا ة

.363/1

( ) 34فنس بف مالؾ بف فلنتر بف تمتـ فلن ارم فلخزر ي فالنصارم خ صاح
ف

ميتة

بف فلزبير خ تك ي ينة (73هػ 693 -ـ ) .ينظر :فبف

 951 /3؛ عباس فلامي  :فل ن كفاللاا

( )33فلخكفرزمي  :فلمناا



كلـ

ريكؿ

 كفهؿ بيت عمييم

تـ حديث فلغدير دعا علي فمير فلمسمنيف أبتلي بالبرص خ كيعد

مف فل ذفبيف عل ريكؿ ف 
ي ذبكف عل ريكؿ ف 

حيث ااؿ ي فالماـ فلصادؽ " : ا ة انكف
 خ فبك هريرة كفنس بف مالؾ كفمرأة "خ تك ي ينة (93هػ -

ممحق العدد الثالث والعشرون ( كانون األول )ٕٓٔٚ
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الباحثة دعاء عدنان رمضان

أ.م.د.رباب جبار السوداني

713ـ) .ينظر  :فلذهبي تذ رة فلحراظ  44 /1؛ عباس فلامي  :فل ن كفاللاا

 241/1؛

فلخكئي  :مع ـ ر اؿ فلحديث 149/4خ .151
( )35فلخزفز فلامي  :راية فال ر  71خ .73
 145ك ماتؿ فلحييف  84/1؛ فل كيني فلشا عي  :رفئد

( )36فلخكفرزمي  :فلمناا

فليمطيف  43 /1؛ فلاندكزم فلحنري  :ينابيع فلمكدة  48 /1؛ فلمكحد  :علي ي فالحاديث
فلنبكية  145؛ ك ينظر  :فبف يليماف فلحلي  :فلمحتتر .174
()37فبف يليماف فلحلي :فلمحتتر  228؛ فلم ليي  :بحار فالنكفر . 4 /25
( )38فبف فر

فل ك ي :تريير فر

فل ك ي  552؛فلم ليي :بحار فالنكفرخ .3 - 2 /25

( )39يكرة فلي دة خ فية .5
( )41يكرة فلمعارج خ فية . 4
( ) 41هي اطمة بن
لسم بف غال

عمرك بف عائد بف عمرفف بف مخزكـ بف ياظة بف مرة بف ع

بف هر بف مالؾ بف فلنتر بف نانة بف خزيمة بف مدر ة بف فلياس بف

متر بف نزفر بف معد بف عدناف خ كهي فـ فبي طال
كهي فار فلركفطـ فل ريكؿ ف 
فلبر  :فاليتيعا

بف

كفلزبير كعبد ف بني عبد فلمطل

 .ينظر  :فبف يعد فلطباا

خ

 62/1؛ فبف عبد

. 343 /1

( )42فبف فلمغازلي  :فلمناا

. 93

( )43بريدة بف عبد ف بف فلحارث بف فالعرج بف فلحصي

فاليلمي فلخزفعي فيلـ ابؿ بدر

كلـ يشهدها كشهد فحد كهك ممف بايع بيعة فلرتكفف ك اف مف يا ني فلمدينة ـ تحكؿ فل

فلبصرة ـ خرج منها فل
يعد :فلطباا

خرفياف غازيان ما

بمرك ينة (72ق 691-ـ)  .ينظر  :فبف

241/4؛ فبف عبد فلبر  :فاليتيعا

.185/1

( )44خالد بف فلكليد بف فلمغيرة بف مخزكـ فلارشي خ كهك ييؼ فبي ب ر فيتخدم
ت بي

ي

دعائـ يلطان خ اد فرفد اتؿ فالماـ علي بأمر مف فبي ب ر فال فف فالخير ندـ

ممحق العدد الثالث والعشرون ( كانون األول )ٕٓٔٚ
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عل

اسبقية الخمق من مميدات السماء لبيعة غدير خم

ارفر كت فر ع عن خ كهك فلذم اتؿ يعد بف عبادة كمالؾ بف نكيرة النهما مف

فلمعارتيف لح كمة فبي ب ر خ تك ي ينة (21ق – 642ـ ) .ينظر:

فاليتيعا

فبف عبد فلبر :

 427/2؛ فبف فال ير  :فيد فلغابة  296/4؛ فلزر لي  :فالعاـ  311/2؛

فلخكئي  :مع ـ ر اؿ فلحديث .41/8
( )45يكرة فؿ عمرفف خ فية .34
( )46فلم ليي  :بحار فالنكفر خ 235-234/37؛ كينظر:فبف حنبؿ  :فلميند  356 /5؛
فلطبرفني  :فلمع ـ فالكيط  162 /6؛ فبف ح ر فلهي مي  :م مع فلزكفئد  128 /9؛
فلاندكزم فلحنري  :ينابيع فلمكدة  458 /2خ .489 - 488
( )47فبف شهرسشك

 :فلمناا

 251 /1؛ فل كيني فلشا عي  :رفئد فليمطيف  53 /1؛

فلاندكزم فلحنري  :ينابيع فلمكدة .489 /2
( )48فلخكفرزمي  :فلمناا

143؛ فلهمدفني  :مكدة فلارب  161؛ فلاندكزم فلحنري  :ينابيع

فلمكدة 317/2؛ كينظر  :فلمتاي فلهندم  :نز فلعماؿ . 618 /11
( )49فل ن ي فلشا عي  :راية فلطال

 282؛ ينظر  :فلهمدفني  :مكدة فلارب

161؛

فلاندكزم فلحنري  :ينابيع فلمكدة . 318 /2
( )51فلصرار  :بصائر فلدر ا
( )51فلخطي

 34؛ فلم ليي :بحار فالنكفر خ .8/25

فلبغدفدم  :تاريخ بغدفد

 56 /6؛ فبف عيا ر  :تاريخ مدينة دمشؽ

64/42؛ فلاندكزم فلحنري  :ينابيع فلمكدة .211/3
( )52فلحديث راـ ( )19ص (. )3
( )53يكرة فالح فز خ فية .33
( )54يكرة فلمائدة خ فية . 55
( )55يكرة فلشكرل خ فية .23
ممحق العدد الثالث والعشرون ( كانون األول )ٕٓٔٚ
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أ.م.د.رباب جبار السوداني

الباحثة دعاء عدنان رمضان

( )56يكرة فؿ عمرفف خ .61
( )57يكرة فالنعاـ خ فية .2
( )58يكرة فالعرفؼ خ فية  12خ كينظر يكرة ص خ فية . 75
( )59فل كيني فلشا عي :رفئد فليمطيف .37-36/1
( )61فلهمدفني  :مكدة فلارب  114؛ فلاندكزم فلحنري  :ينابيع فلمكدة . 271 /2
( )61فبف طاككس :فلطرفئؼ  173؛ فلاندكزم فلحنري  :ينابيع فلمكدة  381/3؛ كينظر:
فلصدكؽ  :عيكف فخبار فلرتا  61/1؛ فلخزفز فلامي  :راية فال ر .152
( )62فلاندكزم فلحنري  :ينابيع فلمكدة  161 /2خ كينظر  :فلخزفز فلامي  :راية فال ر خ
 73؛ فلخطي

فلبغدفدم :تاريخ بغدفد  173/11؛ مح

فلديف فلطبرم :ذخائر فلعاب 69؛

فلمتاي فلهندم  :نز فلعماؿ  624 /11؛ فلم ليي  :بحار فالنكفر  151 / 36خ .311
( ) 63عبد ف بف ميعكد بف غا ؿ بف حبي
مف ريكؿ ف 

بار ة
 كهك مف فهؿ م ة كمف فليابايف فل فالياـ كفكؿ مف هر ف

فلارفف بم ة ك اف خادـ ريكؿ ف 
فبف يعد  :فلطباا

فلهذلي مف ف ابر فلصحابة تا كعاا كاربا

فالميف تك ي ينة (32ق652 -ـ ) خ ينظر :

151 /3؛ فبف ح ر فلعيااني :فالصابة .58/1

( )64فلحلي  :شؼ فليايف  8؛ فلديلمي  :فرشاد فلالك
شؼ فلغطا عف مبهما
( )65عبد ف

 211 /2؛ اشؼ فلغطا :

فلشريعة فلغ فر .114/1

بف ياـ بف فلحارث خيهكدم مف نيؿ فلنبي يكيؼ بف يعاك

بااليرفئيلي فيلـ عند ادكـ فلنبي

لذف يدع

 فل فلمدينة ك اف فيم حصيف كيما فلنبي عبد
فلمادس خ ك اف ي ر فل نا لعمر كع ماف

تل بي
ف خ شهد مع عمر بف فلخطا فل ابية ك ْ
ككاؼ فل ان ع ماف حيف ار علي فلميلميف كحاصرك كيعد مف فلمتخلريف عف بيعة
فالماـ علي ي فياـ خا ت خ تك ي ي فلمدينة ينة (43هػ 663 -ـ)  .ينظر فبف
عبد فلبر خ فاليتيعا

خ  921 /3؛ فبف عيا ر  :تاريخ مدينة دمشؽ  97/29؛ فبف فبي
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اسبقية الخمق من مميدات السماء لبيعة غدير خم

فلحديد  :شرح نهج فلباغة  117/12؛فلزر لي  :فالعاـ  91/4؛ فلعاملي  :فلصحيل مف
ييرة فالماـ علي 323/17خ . 297/19
( )66فلهمدفني  :مكدة فلارب  137 -135؛ فلاندكزم فلحنري  :ينابيع فلمكدة - 294/2
 295؛ ك ينظر  :مح

فلديف فلطبرم  :فلرياض فلنترة .171 /3

( )67فاليتر فبادم  :تأكيؿ فاليا

فلظاهرة  774/2؛ ينظر :فلشامي :فلدر فلنظيـ 327؛

فلم ليي  :بحار فالنكفر  4/ 25؛ فلامي فلمشهدم  :تريير نز فلداائؽ . 186 / 14
بف عمرك بف حزفـ فالنصارم خ نزؿ فلمدينة خكشهد بد فر ك ماني

( )68ابر بف عبد ف

خ كيعد مف فصحا

عشر غزكة مع ريكؿ ف 

ريكؿ ف 

ك فالماـ علي

كفلحيف كفلحييف كفلي اد كفلباارخ ك اف ي ر مف ركفية تائؿ فالماـ عليخ
ك اف ي لس ي مي د فلريكؿ

كينادم يا باار فلعلـ حت ظف فلناس فن يه ر خ اد

فدرؾ زمف فالماـ فلباار كفكصؿ ل ياـ ريكؿ ف 

 ل طالبا فلشراعة من خ تك ي

ينة(78ق  698 -ـ)خ ينظر  :فلتررشي خ ناد فلر اؿ خ  323 /1؛ فلخكئي  :مع ـ ر اؿ
فلحديث 331 /4خ .332
( )69فبف فلمغازلي:فلمناا
فلخكفرزمي  :فلمناا

 97؛ كينظر :فبف حنبؿ  :تائؿ فلصحابة  665/2؛

 144؛ فلحلي  :شؼ فليايف .9

( )71يكرة فلمائدة خ فية .55

ممحق العدد الثالث والعشرون ( كانون األول )ٕٓٔٚ
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الباحثة دعاء عدنان رمضان

أ.م.د.رباب جبار السوداني

المصادر
المصادر اَّلولية :
 -فلارفف فل ريـ .

 فبف فال ير  :عز فلديف فبي فلحيف علي بف فبي فل رـ خ (( )1فيد فلغابة ي معر ة فلصحابة خ دفر فل تا

فلعربي خ بيرك خ لبناف خ ( د.

 فاليتر فبادم  :شرؼ فلديف علي فلحييني خ (( )2تاكيؿ فاليا

631هػ 1232/ـ).
).

 965هػ 1588 /ـ).

فلظاهرة خ تحايؽ  :مدرية فالماـ فلمهدم خ ط 1خ اـ فلمادية خ

 1417هػ خ  1366هػ ش.

 -فلبخارم  :محمد بف فيماعيؿ بف فبرفهيـ خ (

 256هػ 855 /ـ ).

( )3فلتاريخ فل بير خ فلناشر  :فلم تبة فاليامية خ ديار ب ر خ تر يا خ ( د.
 -فبف فلبطريؽ  :يحي بف فلحيف بف فلبطريؽ (

).

 611هػ 1212 /ـ).

()4خصائص فلكحي فلمبيف خ تحايؽ  :مالؾ فلمحمكدم خ ط 1خ دفر فلارسف فل ريـ خ اـ
فلمادية خ  1417هػ .

( )5عمدة عيكف صحاح فالخبار ي مناا

فماـ فالبرفر خ مسيية فلنشر فاليامي خ اـ

فلمادية خ 1417هػ .
 -فلباذرم  :فحمد بف يحي خ (

( )6فنيا

 279هػ  878 /ـ ) .

فالشرفؼ خ تحايؽ  :محمد حميد ف

خ معهد فلمخطكطا

ب امعة فلدكؿ

فلعربية باالشترفؾ مع دفر فلمعارؼ بمصر خ  1959ـ .
 فلتررشي  :مصطر بف فلحييف فلحييني خ (مف فعاـ فلارف فلحادم عشر فله رم /فلارف فليادس عشر فلميادم) .

( )7ناد فلر اؿ خ تحايؽ  :مسيية فؿ فلبي

عليهـ فلياـ ألحيا فلترفث خ ط 1خ اـ

فلمادية خ 1418هػ.
 -فبف فبي مهكر فالحيائي  :محمد بف علي بف فبرفهيـ خ (

 919هػ 1511 /ـ).

( )8عكفلي فللئالي فلعزيزية ي فالحاديث فلنبكية خ تحايؽ  :فاا م تب فلعرفاي خ ط 1خ
اـ فلمادية خ  1413هػ خ  1983ـ .
ممحق العدد الثالث والعشرون ( كانون األول )ٕٓٔٚ
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اسبقية الخمق من مميدات السماء لبيعة غدير خم
 فل كيني فلشا عي  :فبرفهيـ بف محمد بف فلمسيد خ (( )9رفئد فليمطيف ي تائؿ فلمرتت

 731هػ 1329/ـ ) .

كفلبتكؿ كفليبطيف كفالئمة مف ذريتهـ عليهـ

فلياـخ تحايؽ :محمد باار فلمحمكدمخ ط1خ بيرك خ لبنافخ  1411هػ خ  1981ـ .
 -فبف ح ر فلعيااني  :شها

فلديف فبي فلرتؿ فحمد بف علي بف ح ر خ (

 852هػ 1448 /ـ).
( )11فالصابة ي معر ة فلصحابة خ تحايؽ  :عادؿ فحمد عبد فلمك كد ك علي محمد
عكض خ ط 1خ دفر فل ت

فلعلمية خ بيرك خ 1415هػ.

 فبف ح ر فلهي مي  :نكر فلديف علي بف فبي ب ر خ (( )11م مع فلزكفئد كمنبع فلركفئد خ دفر فل ت

 817هػ 1413 /ـ).

فلعلمية خ بيرك خ لبناف خ ( د.

 -فبف فبي فلحديد  :عز فلديف عبد فلحميد بف هبة ف

بف فبي فلحديد (

).
656هػ

1258/ـ ) .
( )12شرح نهج فلباغة خ تحايؽ  :محمد فبك فلرتؿ فبرفهيـ خ دفر فحيا فل ت
خ مسيية فيماعيلياف للطباعة كفلنشر كفلتكزيع خ ( د.
 -ف فلحلي  :فلحيف بف يكيؼ بف فلمطهر خ (

فلعربية

).

 726هػ 1326 /ـ) .

( )13شؼ فليايف ي تائؿ فمير فلمسمنيف خ تحايؽ  :حييف فلدر اهي خ ط 1خ
طهرفف خ  1411هػ خ 1991ـ.
 -فبف حنبؿ  :فحمد بف حنبؿ (

 241هػ 855 /ـ).

( )14تائؿ فلصحابة خ تحايؽ  :كصي ف بف محمد بف عباس خ ط 1خ دة خ 1413
هػ خ 1983ـ .
( )15فلميند خ دفر صادر خ بيرك خ لبناف خ ( د.

).

 فلخزفز فلامي  :فبي فلاايـ علي بف محمد بف علي فلخزفز فلامي فلرفزم خ (مف علمافلارف فلرفبع فله رم /فلارف فلعاشر فلميادم) .
()16

راية فال ر خ تحايؽ  :عبد فللطيؼ فلحييني فل كة مرم فلخكئي خ مطبعة

فلخياـخ اـ فلمادية خ 1411هػ.
ممحق العدد الثالث والعشرون ( كانون األول )ٕٓٔٚ
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أ.م.د.رباب جبار السوداني
 -فلخطي

فلبغدفدم  :فبي ب ر فحمد بف علي خ (

( )17تاريخ بغدفد خ تحايؽ  :مصطر

الباحثة دعاء عدنان رمضان

463هػ 1171/ـ).

عبد فلاادر عطا خ ط 1خ بيرك

خ لبناف خ

 1417هػ خ 1997ـ .
 568هػ 1173 /ـ).

 -فلخكفرزمي  :فلمك ؽ بف فحمد بف محمد فلم يخ (

( )18ماتؿ فلحييف تحايؽ  :محمد فليماكم خ ط 1خ ( با م اف )خ  1418هػ .
( )19فلمناا

خ تحايؽ  :مالؾ فلمحمكدم خط 2خ اـ فلمادية خ  1411هػ ؽ .

فلديلمي  :فلحيف بف محمد خ (ؽ8هػ  /ؽ 14ـ) .( )21فرشاد فلالك خ ط 2خ اـ فلمادية خ  1415هػ خ  1374ش .
 فلديلمي فلهمذفني  :فبي ش اع شيركي( )21فلرردكس بمأ كر فلخطا

خ دفر فل ت

(  519هػ 1116/ـ).
فلعلمية خط 1خ بيرك

خ  1416هػ خ

1986ـ .
 -فلذهبي  :فبي عبد ف محمد بف فحمد بف ع ماف خ (

748هػ1348 /ـ ).

( )22تاريخ فالياـ خ تحايؽ  :عمر عبد فلياـ تدمرم خ ط 1خ دفر فل تا

فلعربي خ

بيرك خ لبناف خ  1417هػ 1987ـ.
( )23تذ رة فلحراظ خ دفر فحيا فلترفث فلعربي خ بيرك خ لبنافخ ( د.
( )24يير فعاـ فلنبا خ تحايؽ  :شعي

).

فالرنسكط ك حييف فاليد خ ط 9خ مسيية

فلريالة خبيرك خ لبناف خ 1413هػ خ . 1993
 -فبف يعد  :محمد بف يعد بف منيع فلزهرم خ (

ممحق العدد الثالث والعشرون ( كانون األول )ٕٓٔٚ

231هػ 844/ـ).
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اسبقية الخمق من مميدات السماء لبيعة غدير خم
فل برل خ دفر صادر بيرك خ ( د.

( )25فلطباا

).

 فبف يليماف فلحلي  :عز فلديف فبك محمد فلحيف بف يليماف بف محمد خ (مف فعاـفلارف فل امف فله رم  /فلارف فلرفبع عشر فلميادم ) .

( )26فلمحتتر خ تحايؽ  :ييد علي فشرؼ خ ط1خ  1382هػ ش خ  1424هػ .
 -فبف شاذفف  :محمد بف فحمد بف علي بف فلحييف فلامي خ (

412هػ1119/ـ ) .

( )27مائة منابة خ تحايؽ  :مدرية فالماـ فلمهدم خ فشرفؼ  :محمد باار فلمرتت
فلمكحد فالبطحي خ ط 1خ اـ فلمادية خ  1417هػ.

 فلشامي :يكيؼ بف حاتـ فلشامي فلمشغرم فلعامليخ ( 664هػ1267 /ـ).( )28فلدر فلنظيـ خ مسيية فلنشر فاليامي خ اـ فلمادية خ ( د.

).

 فبف شهرسشك  :مشير فلديف فبي عبد ف محمد بف علي بف شهرسشك (1191 /ـ).

( )29مناا

فؿ فبي طال

 588هػ

خ تحايؽ  :ل نة مف فياتذة فلن ؼ فالشرؼ خ فلم تبة

فلحيدرية خ فلن ؼ فالشرؼ خ 1376هػ ش خ 1956ـ .

 فلصدكؽ  :فبي عرر محمد بف علي بف فلحييف بف بابكي فلامي خ (991ـ).

381هػ /

( )31فلخصاؿ خ تصحيل كتعليؽ :علي ف بر فلغرارم خ ط 1خ اـ فلمادية خ  1413هػخ
1362ش .

( )31علؿ فلشرفئع خ تاديـ :محمد صادؽ بحر فلعلكـ خ فلن ؼخ  1385شخ  1996ـ.
( )32عيكف فخبار فلرتا خ تحايؽ كتعليؽ كتصحيل كتاديـ  :فلشيخ حيف فالعلمي خ
بيرك خ  1414هػ خ  1984ـ

ممحق العدد الثالث والعشرون ( كانون األول )ٕٓٔٚ
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الباحثة دعاء عدنان رمضان

 فلصرار  :محمد بف فلحيف بف ركخ خ ( 291هػ911 /ـ) .( )33بصائر فلدر ا

خ تحايؽ  :مير فز حيف ك ة باغي خ طهرفف خ  1414هػ خ

 1362ش .
 -فبف طاككس  :رتي فلديف فبي فلاايـ علي بف مكي

خ (

664هػ /

1265ـ)
( )34فلطرفئؼ ي معر ة مذفه

فلطكفئؼ خ ط 1خ مطبعة فلخياـ خ اـ فلمادية خ

1399هػ.
 -فلطبرفني  :فبي فلاايـ يليماف بف فحمد خ (

 361هػ 971 /ـ)

( )35فلمع ـ فالكيط خ تحايؽ  :ايـ فلتحايؽ بدفر فلحرميف خ دفر فلحرميف للطباعة
كفلنشر خ 1415هػ 1995 /ـ.
 -فلطبرم فلشيعي  :محمد بف رير بف ريتـ (

فكفئؿ فلارف فلرفبع فله رم  /فكفئؿ

فلارف فلعاشر فلميادم ).
( )36فلميترشد ي فمامة فمير فلمسمنيف علي بف فبي طال

 خ تحايؽ  :فحمد

فلمحمكدم خ ط 1خ مسيية فل اا ة فاليامية خ اـ فلمادية خ 1415هػ .
 -فبف عبد فلبر  :فبك عمرك يكيؼ بف عبد فلبر فلنمرم فلارطبي خ (

463هػ /

1171ـ) .
( )37فاليتيعا

ي معر ة فالصحا

خ تحايؽ  :علي محمد فلب اكم خ دفر فل يؿ خ

بيرك خ لبناف خ  1412هػ خ 1992ـ.
 -فبف عيا ر  :فبي فلاايـ علي بف فلحيف بف هبة ف

بف عبد ف

فلشا عي خ

( 571هػ 1176/ـ)
( )38تاريخ مدينة دمشؽ خ تحايؽ  :علي شيرم خ دفر فلر ر للطباعة كفلنشر خ بيرك خ
 1415هػ خ 1995ـ.
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 فبف رفتال ك ي  :فر بف فبرفهيـ خ (( )39تريير فر

352هػ 962 /ـ).

فل ك ي خ تحايؽ  :محمد فل اظـ خ ط 1خ طهرفف خ  1411هػ خ

1991ـ.
 فلامي فلمشهدم  :محمد بف رتا فلمشهدم فلامي خ (( )41تريير نز فلداائؽ كبحر فلغرفئ

1125هػ 1713/ـ).

خ تحايؽ  :حييف در اهي خ طهرفف خ 1411هػ

خ 1991ـ.
 -فلاندكزم فلحنري  :يليماف بف فبرفهيـ خ (

1294هػ 1882 /ـ ) .

( )41ينابيع فلمكدة لذكم فلارب خ تحايؽ  :ييد علي ماؿ فشرؼ فلحييني خ ط1خ دفر
فاليكة للطباعة كفلنشر خ 1416هػ .
-

اشؼ فلغطا  :عرر اشؼ فلغطا خ ( 1228هػ 1816 /ـ).

()42

شؼ فلغطا عف مبهما

فلشريعة فلغ فر خ تحايؽ  :عباس فلتبريزياف كمحمد

رتا فلذف رم كعبد فلح يـ فلحلي خ اـ فلمادية خ 1422هػ خ 1381ش.
 -فبف ير  :فيماعيؿ بف ير فلدمشاي خ (

774هػ 1376 /ـ ) .

()43فلبدفية كفلنهاية خ تحايؽ  :علي شيرم خ ط 1خ دفر فحيا فلترفث فلعربي خ بيرك خ
لبناف خ 1418هػ خ 1988ـ .
 فل ن ي فلشا عي  :محمد بف يكيؼ بف محمد فلارشي خ (()44

راية فلطال

ي مناا

علي بف فبي طال

658هػ 1261 /ـ).

خ تحايؽ  :محمد هادم

فالميني خ ط 4خ بيرك خ لبناف خ 1413هػ خ 1993ـ.
 -فلمتاي فلهندم  :عا فلديف علي فلمتاي بف حياـ فلديفخ (
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نز فلعماؿ ي ينف فالاكفؿ كفال عاؿ خ تبط ك ير غريب  :فلشيخ ب رم

حياني خ ككتع هاري كمرتاح  :فلشيخ صركة فلياا خ فلناشر  :مسيية فلريالة خ
بيرك خ 1419هػخ 1989ـ.
 فلم ليي  :محمد باارخ ( 1111هػ 1699 /ـ).( )46بحار فالنكفر خ دفر فحيا فلترفث فلعربي خ ط 2خ بيرك

خ لبناف خ 1413هػ خ

1983ـ.
 -مح

فلديف فلطبرم  :فحمد بف عبد ف

بف محمد فلطبرم فلشا عيخ ( 694هػ /

1294ـ) .
( )47ذخائر فلعاب خ فلااهرة خ 1356ش.
( ) 48فلرياض فلنترة ي مناا

فلعشرة خ دفر فل ت

فلعلمية خ بيرك

خ لبناف خ ( د.

).
 فبف مردكي  :فحمد بف مكي بف مردكي فالصرهاني (( )49مناا

علي بف فبي طال

411هػ 1119 /ـ ) .

 كما نزؿ مف فلارسف ي علي  خ تحايؽ:

عبد فلرزفؽ محمد حييف حرز فلديف خ ط2خ دفر فلحديث خ اـ فلمادية خ 1424هػ .
 -فبف فلمغازلي  :فبي فلحيف علي بف محمد فلكفيطي فل ابي فلشا عي خ (

483هػ

1192 /ـ).
( )51مناا

علي بف فبي طال

خ فنتشا فر

 :يبط فلنبي 

خ ط 1خ

1384ش خ 1424هػ.
 فبف منظكر :فبي فلرتؿ ماؿ فلديف محمد بف م رـ خ (( )51لياف فلعر خ نشر فد

711هػ 1314 /ـ).

فلحكزة خ اـ خ فيرفف خ 1415هػ .
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فلديف خ (

 -فلهمدفني  :علي بف شها

786هػ 1385 /ـ).

( )52مكدة فلارب كفهؿ فلعبا خ تحايؽ :محمد كفد فلن ري خ ط 1خ مر ز دفر فلح مة
للدرفيا

فاليامية خ مسيية فلنبرفس للطباعة كفلنشر خ ( د.

 -يااك فلحمكم  :شها

فلديف عبد ف يااك فلحمكم (

( )53مع ـ فلبلدفف خ دفر فحيا فلترفث فلعربي خ بيرك

).

626هػ 1229/ـ) .
خ لبناف خ  1399هػ ش خ

1979ـ .
 -فليعاكبي  :فحمد بف فبي يعاك خ (

 284هػ 838 /ـ )

( )54تاريخ فليعاكبي خ دفر صادر بيرك خ لبناف خ ( د.

).

فلم فر ع
فلحييني  :فلييد فحمد .( )55كاائع بيعا

فالمير مف يكـ فلدفر فل يكـ فلغدير خ ط 1خ  1431هػ خ 2119ـ.

 فلخكئي :فلييد فبك فلاايـ فلمكيكم فلخكئي .( ) 56مع ـ ر اؿ فلحديث خ ط 5خ 1413هػ خ 1992ـ .
 فلزر لي  :خير فلديف محمكد بف محمد بف علي.( )57فالعاـ خ ط 5خ دفر فلعلـ للماييف خ بيرك خ لبناف خ .1981
 فلعاملي  :عرر مرتت .( )58فلصحيل مف ييرة فالماـ علي خ ط 1خ اـ فلمادية خ 1388هػ ش خ
1431هػ ؽ .
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 -عباس فلامي  :عباس بف محمد رتا بف فبي فلاايـ فلامي (

1359هػ 1947 /ـ).

( )59فل ن كفاللاا خ تاديـ :محمد هادم فالمينيخ م تبة فلصدر خ طهرفف خ ( د.

).

 فلريركز فبادم  :مرتت فلحييني يركز فبادم.() 61

تائؿ فلخمية مف فلصحاح فليتة خ تحايؽ  :محمد باار فلياعدم خ ط 1خ

1374ش خ 1415هػ .
 فل ربائي  :فلشيخ كفد بف عباس.( )61فالنكفر فلياطعة ي شرح زيارة فل امعة خ تحايؽ كم فر عة  :محيف فاليدم خ
ط 1خ بيرك خ 1428هػ خ 2117ـ.
 فلمكحد  :محمد فبرفهيـ.( )62علي ي فالحاديث فلنبكية خ ط1خ بيرك خ لبناف خ 1414هػ خ 1984ـ.
 -فلنمازم  :علي فلنمازيالشاهركدم خ (

1415هػ 1993 /ـ).

( ) 63ميتدرؾ يرينة فلبحار خ تحايؽ  :فلشيخ حيف علي فلنمازم خ اـ فلمادية خ
1418هػ.
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