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The following Hadiths from the highly relied upon books by Ahl ul Sunnah and many of them 
graded authentic by many of their scholars are being used to explicitly prove this argument. The 
arabic is being used in order to make sure the reader is convinced that it is indeed from 
authentic nusoos that the Prophet (s) said about Imam Ali a.s that:

- he is the Wali of all the people / sahaba after him 

- he is the Wali of all the beleivers after him - that he is from Prophet (s) and Prophet is from him 

- he is the caliph of the Prophet from his family 

- he is the authority over all of men / sahaba after him

http://groups.msn.com/shiaofahlulbayt


- he is the Wasi of the Prophet

- he is the Imam (leader) of the Beleivers and the Upright Ones 

- acceptance of Wilayah of ali a.s is Wassiyah of Prophet (s) after having eeman in prophet (s) 

- Oh Allah love whom who loves Ali and be enemy of he who is enemy of Ali 

- he is the Khalifah of the Rasool Allah without doubt 

- he is the first from All Humans who accepted Islam

- he is the Master of all muslims and believers

- he is the prescribed Kalimah of the Upright Ones

- he is the Qaid (Head) of the Youth / Warriors with White horses

- his appointment to all stations (eg: Imamah / Wasiyyah / Khilafah / Siyaadah) is by Allah himself 
and was also revealed to Prophet (s) on Night of Isra

- all the above appointments and ahadith have no time constraints and from the first day of the 
mission of prophethood till his last sermon at Ghadeer he kept on repeating the same to make 
sure the Ummah does not turn back. These orders of the Allah as instructed to the prophet (s) 
are first applicable on the first group of believers and muslims (i.e sahaba), then then the 
Tabieen then the Taba Tabieen and afterwards on all muslims in general. To add any time 
conditions or constraints on personal conjecture will be tahreef of the traditions and qiyas of 
the Naasibi which is in direct contradiction to the traditions, common sense and Quranic 
warnings against Qiyas and Zann.

- the appointment of authority (wilayah) of Ali a.s is explicitly mentioned as AFTER the Prophet 
(s) which makes it clear as an appointment and not some conjecture based friendship as the 
Naasibis allege. Were the Prophet or Ali a.s enemies to all muslims before Ghadeer or all along 
that he had to remind them of this at so many occasions and warn them too?! These traditions 
have nothing to do with simple association/friendship by common sense alone. It refers as we 
will see shortly to complete control, authority and rulership over the muslim community. 
Various traditions will be used to show the variety of words to authenticate this without doubt. 
Quoting, only a few hadiths, merely out of context is the way the Naasibis plot to deviate the 
masses about the explicit textual appointment of Imam Ali a.s from clear nusoos. We will be 
including all sorts of traditions, therefore, to establish exactly the nature of Wilayah of Imam Ali 
a.s …something which the Naasibis want to hide from the masses by alleging these to be Shia 
lies. Let the reader judge themselves who is the liar, the Shia or the Nasibi!



We begin our argument from the following verses (55-56) which define Wilayah from Surah 
Maidah Quran:

The Ayat of   Wilayah   from Quran:  

ك<اة< و<هFم] ر<اكBعFون<  ال@ذBين و<لBيVكFمF اللRهF و<ر<سFولFهF و<ال@ذBين< آم<نFواإBن@م<ا  )55(يFقBيمFون< الص@ل<ة< و<يFؤ]تFون< الز@  

الائدة-  )56(ال]غ<الBبFون<  ا] ف<إBن@ حBز]ب< اللRهB هFمي<ت<و<ل@ اللRه< و<ر<سFول<هF و<ال@ذBين< آم<نFو و<م<ن

: الية تقول أول

(The Ayat firstly says)

ووليكم الذين آمنوا- ووليكم رسوله - وليكم ال 

(Your Wali is Allah – And Your Wali is the Prophet (s) – And Your Wali are a group of 

Beleivers)

جع(  ث بالذين آمنوا)  مفرد(  ث بالرسول)  مفرد(  بال ) بدأ

(Begins with Allah (Singular), then the Prophet (Singular) and then a group of Beleivers 

(Plural)

: الصر لذلك قال تعال با ان انا تفيد



اعطاهاوحصرها فى الذين آمنوا وهذا وحصر اول الولية لنفسه ث اعطاهاوحصرها برسوله ث  

بال جع وهل فى المع حصرا طيب آمنا

:ثانيا قالت الية

ال وليا والرسول وليا والذين آمنوا وليا بعد ان قررت ان

جاء دور التول والن: قالت  

آمنوا ويتول الذين- ومن يتول رسوله - ومن يتول ال 

 عرفنا ولن نتلف فى تول ال

ال وعرفنا ولن نتلف فى تول رسول

نتول الميع ولكن ان نتول جيع الؤمني فهذا غامض وغي معروف لن المر غي منطقى كيف  

؟

لو قلنا اننا تولينا جيع الذين آمنوا

بعد الرسول لكى نتوله ؟ فمن هو الذى من



نن تولينا جيع الذين آمنوا

آمنوا له حق التصرف والقيادة ؟ فياترى من من الذين

ام ان المر تول فقط ؟

عندما خصص وحصر الولية ل ومن بعده الرسول ومن بعده الذين آمنوا كان يقصد ام ان القرآن  

بعينه نتوله ؟ شخصا

لكنه ل يدد وترك المر للعشوائية هل هذا معقول؟

الرسول صلى ال عليه وآله وسلم بي ووضح من القصود بالذين آمنوا عندما قال ومع ذلك  

شبهة ول تلبيس وبدون

  .   ان وليكم من بعدى هو على بن ابى طالب 

بالمر الذى يطيح وهذه الحاديث ومن الصحاح صدع الرسول صلى ال عليه وآله وسلم  

 !!! باللفاء الراشدون واحدا تلو الخر

1- From Musnad Ahmed ibn Hanbal

راجع النص ف مسند احد –وهو وليكم بعدي حديث علي مني وانا منه 

Online Sunni Reference: http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=23000

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=23000


2- From Musnad Ahmed ibn Hanbal

 أنت: قال لعلي) ص(من هذه الصفحة عن رسول ال  21حديث آخر ف مسند أحد تده ف السطر 
ولييR ف كل مؤمن بعدي
Online Sunni Reference: http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2903&doc=6

3- From Musnad Ahmed ibn Hanbal

 وهو ول كل مؤمنإنR عليا¾ مني وأنا منه :: لعلي) ص(قال رسول ال : حديث ثالث ف مسند أحد
بعدي
Online Sunni Reference: http://hadith.al-
islam.com/Display/Display.asp?hnum=19081&doc=6&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%C
B

4- From Musnad Ahmed ibn Hanbal

 لتقع ف علي فإنه مني وأنا) ص(قال رسول ال ... راجع آخر سطرين  21934مسند أحد وهو حديث رقم 
راجع النص... وإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي  وهو وليكم بعديمنه 

Online Sunni Reference: http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=21934&doc=6

5  - From Musnad Ahmed ibn Hanbal  

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=21934&doc=6
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=19081&doc=6&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=19081&doc=6&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=19081&doc=6&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2903&doc=6


 وهو ول كل مؤمنإن عليا¾ مني وأنا منه: إدعوا عليا¾ ثلث مرات ث قال) ص(قال رسول ال 
صحيح فصيح؟ راجع النص ف مسند أحد بن حنبل اليس هذا حديث...  بعدي

Online Sunni Reference: http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=19081&doc=6

6- From Sunan Al Tirmidhi

 إنR عليا: ماتريدون من علي؟ كررها ثلث مرات ث قال: قال رسول ال صلى ال عليه وآله ف حديث آخر له 
قال التمذي عنه حديث حسن غريب فراجع النص...  وهو ول كل مؤمن بعدي مني وأنا منه

Online Sunni Reference: http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3645&doc=2

7- From Sunan Al Tirmidhi

 راجع النص ف) .. لحظ كلمة بعدي( وهو وليكم بعدي  ماتريدون من علي؟؟ إنR علي مني وانا منه
سن التمذي

Online Sunni Reference: http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=2&Rec=5721

8- From Mustadrak al Sahihayn By Hakim Nishapoori

كم  وول كلماتريدون من علي إنR عليا¾ مني وأنا منه ) ص(قال : حديث آخر ف مستدرك الا
حديث صحيح... مؤمن

Online Sunni Reference: 
http://islamweb.net/pls/iweb/hadith.showHadiths?BkNo=13&KNo=33&BNo=189&StartNo=8

http://islamweb.net/pls/iweb/hadith.showHadiths?BkNo=13&KNo=33&BNo=189&StartNo=8
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=2&Rec=5721
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3645&doc=2
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=19081&doc=6


9  - From Musnad Ahmed ibn Hanbal  

The Prophet (s) declares Imam Ali a.s as the Caliph from his family (Khalifati) in this tradition:
 من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي ف النة: قال صلى ال عليه وآله بعد ان أجع أهل بيته 

راجع النص ف مسند احد... ف أهلي؟ فقال علي عليه السلم أنا  ويكون خليفتي

Online Sunni Reference: http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=841&doc=6

10-   From Sunni Scholar al-Haythami in Majma al Zawaid and also by Ibn Jarir Tabari  

The Prophet (s) says in the following Hadith about Imam Ali a.s: So he is the Supreme Authority 
(Awla) from the People to you After me. Again this tradition rips apart any attempt to define the 

Wilayah of Imam Ali a.s as mere friendship !

 )ف علي( لتقل هذا : لوهب بن حزة) ص(ف ممع الزوائد للهيثمي قال رسول ال 14641حديث رقم 
ورواه الطبي ايظأ ويقول رجال الديث ثقات.. فهو أول الناس بكم بعدي

Online Sunni Reference: http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=272&CID=134#s27

11- From Sunni Scholar al-Haythami in Majma al Zawaid

يقولون ان رسول ال ل يوصى بشىء وكتبهم تشهد على كذبهم

They say the prophet never left any will but their own books / scholars bear testimony against 
their lies! The following Hadith explicitly shows that that the Prophet gave Wasiyyah of Wilayah 
(Authority) of Ali ibn Abi Talib a.s and declared following his Wilayah as following Wilayah of 
Prophet (s) and Allah Subhanahu Ta’ala. The author of the book has maintained that the 
Narrators of this Hadith are from the Thiqqaat (Authentic/Reliable ones)

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=272&CID=134%23s27
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=841&doc=6


 من آمن بي وصدقني أوصي) ص(قال رسول ال: عن عمار بن ياسر قال 14640حديث رقم 
 من توله فقد تولني ومن تولني فقد تول ال, بولية علي بن أبي طالب

 ومن, عزوجل ومن احبه فقد احبني ومن احبني فقد أحب ال تعال
 يقول صاحب الكتاب ف الديث..  أبغضه فقد ابغضني ومن أبغضني فقد أبغض ال

يعني حديث رواته ثقات( جاعة ضعفاء وقد وثقوا 

Online Sunni Reference: http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=272&CID=134#s27

12  - From Kanz ul Ummal by Al Muttaqi Hindi  

 إنR عليا¾ وليكم!! يابريدة ) ص(قال  32963حديث آخر تده ف هذه الصفحة وهو حديث رقم 
راجع كنز العمال... فأحب عليا¾ فإنه يفعل مايؤمر  بعدي

Online Reference: http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=272&CID=134#s27

13- From Kanz ul Ummal by Al Muttaqi Hindi

The Prophet declares the Wilayah (Authority) of Imam Ali a.s as the foundation of Eeman and 
declares his Wilayah to be same as Wilayah (Authority) of Rasool Allah and Wilayah (Authority) of 
Allah.

 تده ف أسفل هذه الصفحة عن رسول ال 32957حديث آخر من احاديث كنز العمال وهو حديث رقم 
 اللهم من آمن بي وصدقني فليتول عليR بن أبي طالب فإن وليته: قال) ص(

راجع النص...  وليتي ووليتي ولية ال

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=272&CID=134%23s27
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=272&CID=134%23s27
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=272&CID=134%23s27


Online Sunni Reference: http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=409&SW

14- from Kanz ul Ummal by Al Muttaqi Hindi

 إنR عليا¾ وليكم!! يابريدة ) ص(قال  32963حديث آخر تده ف هذه الصفحة وهو حديث رقم 
راجع كنز العمال... فأحب عليا¾ فإنه يفعل مايؤمر  بعدي

Online Sunni Reference: http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=409&SW

15-   From Sunan ibn Majah, one of the Sihah Sittah Hadith Books  

The Prophet questions the Sahaba: Have I not more Authority (Awla) over the Beleivers then 
their own selves? They reply : Yes. The Prophet (s) then asks: Do I not have more authority over 
EVERY believer from his own self. They rep: Yes. The Prophet then says: This Ali is then also the 
Wali (Authority) of whose Wali (Authority) I am. Oh God love him who loves him and Oppose him 
Who opposes him.
(We can clearly see from this tradition that the usage of Wali is not at all with regards to 
friendship because you are not obliged to follow friends and not following a friend does not deem 

opposition of God(!

 أول ألست :فقال) ع(بيد عليR  )ص(أخذ رسول ال ... سن إبن ماجة 
 ؟ من نفسه مؤمن بكFلأول  ألست: قال,  بلى؟ قالوا  من أنفسهمبالؤمني 

 اللهم عاد, اللهم وال من والهF , من أنا مولهF فهذا ولR : ؟ قال بلىقالوا 
من عاداه
Online Reference: http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=113&doc=5

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=113&doc=5
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=409&SW
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=409&SW


16- From Sharh Nahj al Balaghah by Sunni Scholar Ibn Abi’l Hadeed al Mu’tazili 

Ibn Abil Hadid gave his Fatwa that the following Hadith is a Textual Proof without doubt about 
the Leadership / Imamah / Wilayah of Ali ibn Abi Talib a.s from Prophet Mohammad (s) who 
received this from Allah through Jibraeel e Ameen (a.s). The prophet (s) as can read in Hadith 
said to his companions that adhering to this would save from them from halaakah (getting 
destroyed!)

 حدثنا علي بن القاسم، عن سعيد: حدثنا زكريا بن ييى، قال: وروي ابن ديزيل، قال: قال ابن أبي الديد
   أل أدلكم   ): "صلى ال عليه وآله(قال رسول ال : بن طارق، عن عثمان بن القاسم، عن زيد بن أرقم، قال

 عليه(إن وليكم ال، وإمامكم علي بن أبي طالب    :  ؟  على ما إن تسالتم عليه ل تهلكوا
 "فإن جبائيل أخبني بذلكفناصحوه، وصدقوه  )السلم

:قال ابن أبي الديد عقيب هذا الديث

، فما الذي تصنع العتزلة بذلكهذا نص صريح ف المامة: فإن قلت 

Sunni Reference: ح ابن أبي الديد دار الكتب، مصر: ط 255 / 1: شر

16- From Sharh Nahj al Balaghah by Sunni Scholar Ibn Abi’l Hadeed al Mu’tazili

We again see from this narration that the Prophet (s) called Imam Ali (a.s) as “Partner in 
Nubuwah” but without being a Nabi (Prophet); as the Wassi and the Waarith of the Prophet (s) 
but also the Master of all Awsiyyah (plural of Wassi) and the Leader / Imam of the Pious (Atqia):

 )عليه السلم(قال كان علي ) عليه السلم(وروي عن جعفر بن ممد الصادق : ما رواه ابن أبي الديد قال
 ): "صلى ال عليه وآله(وقال له . قبل الرسالة الضوء، ويسمع الصوت) صلى ال عليه وآله(يرى مع رسول ال 

 ، بل أنتوصي نبي ووارثه، فإن ل تكن نبيا فإنك شريكا ف النبوةلول أني خات النبياء لكنت 

إمام التقياءو سيد الوصياء



Sunni Reference: ح ابن أبي الديد دار الكتب العربية، مصر: ط 254 / 3: شر

17- From Sunni Scholar Ibn Sabbagh al Maliki 

The Prophet (s) said in this Hadith that Allah communicated to him through Wahi three things 
about Ali ibn Abi Talib a.s on the night of Isra’/Me3raj (Ascension): That He (Ali) is the Master of All 
believers, the Imam / Leader of the Muttaqeen (Upright Ones) and the Qaid  
(Chief/Commander/Head) of the Youth on Horses with white Feet

 روي المام أبو القاسم سليمان بن أحد الطباني بسنده إل عبد ال بن: الالكي ف الفصول الهمة قال
 ثلثة ف عليإل أوحى  إن ال تعال): " صلى ال عليه وآله(قال رسول ال : حكيم الهني قال

وقائد الغر الجلي، وإمام التقي، سيد الؤمنيبأنه : بي أشياء ليلة أسري
Sunni Reference: ط النجف الشرف 107: الفصول الهمة

18- From Sunni Scholar Ibn Maghaazli al Shafii

We learn again from the Holy Prophet (s) that he said both him (s) and Imam Ali a.s were a Noor 
before all creation and were always doing worship and praise of Allah before any creation came 
into existence and even 1000 years before Adam was created !!!… and then Allah transferred 
this Noor into the loin of Adam and from there it kept on transferring through various loins (of 
the pious) till it reached the loin of Abdul Muttalib till we parted and:

So by me is the Nubuwah and by Ali is the Khilaafah:

 أخبنا أبو غالب ممد بن أحد بن سهل النحوي،: من مناقب الفقيه أبي السن بن الغازل الشافعي قال
 حدثنا علي ابن ممد العدوي الشمشاطي،: أخبنا أبو السن علي بن منصور اللبي الخباري، قال: قال

 حدثنا الفضيل بن عياض،: ، حدثنا أحد بن القدام العجلي، قال:حدثنا السن بن علي بن زكريا، قال: قال
 صلى(سعت حبيبي ممدا رسول ال : عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن زاذان، عن سلمان، قال

 عز وجل يسبح ال عز وجل ذلك النور كنت أنا وعلي نورا بي يدي ال" : يقول) ال عليه وآله



 ركب ذلك النور ف ، فلما خلق ال آدمقبل أن يلق ال آدم بألف عامويقدسه 
 ففي النبوة وف: حتى افتقنا ف صلب عبد الطلب فلم يزل ف شئ واحد صلبه

علي اللفة
Sunni References:

 88 - 87الناقب لبن الغازل ص  -1
315الكنجي ف كفاية الطالب ص  -2

كر 235 / 1: والذهبي ف ميزان العتدال -3  عن الافظ ابن عسا
 ط النجف الشرف، عن المام أحد، ومر الديث. 52سبط ابن الوزي ف تذكرة خواص المة ص - 4

من هذا الزء 21 - 20بسنده ولفظه ف ص 

19- From Sunni Scholar Muwaffaq bin Ahmed, Al Khateeb al Khwarzami al Shafii

This Hadith again shows the importance of Imam Ali a.s told by Allah (swt) to Prophet (s) on the 
Night of Ascension (Isra/Me3raj). Again we learn from the Hadith that by the word of Allah as 
transmitted by Prophet Mohammad (s) Imam Ali a.s is the divinely chosen Khalifa of Prophet 
Mohammad, the Prince of the Beleivers (Ameer al Momineen), the Wassi of the Prophet, the 
standard/flag/banner of Guidance, the Imam/Leader of those who follow Allah, the Noor of the 
Awliyah of Allah and the obligatory KALIMAH to which the Upright (Muttaqeen) prescribe and he 
who loves Him Allah Loves him and he Who is unwilling to him or hates him, then Allah is unwilling 
and hateful to him!! And Allah says that this is a promise to You O Mohammad (s)

:ف كتاب فضائل أمي الؤمني قال- أحد أعيان علماء العامة - موفق بن أحد 

 أنبأني مهذب الئمة أبو الظفر عبد اللك بن علي بن ممد المداني نزيل بغداد، أنبأنا أبو بكر ممد بن
 السي بن علي، أخبنا ممد ابن عبد العزيز أبو منصور العدل، أخبنا هلل بن أحد بن جعفر الفار،
 حدثنا أبو بكر ممد بن عمر، حدثنا أبو إسحاق ممد بن هارون الاشي، حدثنا ممد بن زياد النخعي،
 حدثنا ممد بن فضيل بن غزوان، حدثنا غالب الهني، عن أبي جعفر ممد بن علي، عن أبيه، عن جده

 لا أسري بي إل السماء ث من السماء): " صلى ال عليه وآله(قال رسول ال ): عليه السلم(قال علي : قال
 بلوت: لبيك وسعديك يا ربي، قال: يا ممد قلت: إل سدرة النتهى وقفت بي يدي ربي عز وجل فقال ل

 صدقت يا ممد فهل: ، قاليا ربي عليا: قلت: ؟ قالفأيهم رأيت أطوع لكخلقي 
 يا رب :قلت: ، ويعلم عبادي من كتابي ما ل يعلمون؟ قاليؤدي عنك خليفةلنفسك  أتذت

 لنفسك فاتذهلك عليا  اختتقد : فإن خيتك خيتي، قال إخت ل



 ل ينقلها وهو أمي الؤمني حقا، ونلته علمي وحلمي، خليفة ووصيا
 وإمام من، علي راية الدى، يا ممد وليست لحد بعدهأحد قبله 

 ، وهو نور أوليائي، وهو الكلمة التي ألزمتها التقي، من أحبهأطاعني
 فقد أحبني، ومن أبغضه فقد أبغضني، فبشره بذلك يا ممد

:فقال النبي صلى ال عليه وآله

 أنا عبد ال وف قبضته، إن يعاقبني فبذنوبي ول يظلمني شيئا، وإن تم ل وعدي فال: فقد بشرته فقال علي
 قد فعلت ذلك به، يا ممد غي أني مستخصه بشئ: مولي، فقال اللهم أجل قلبه واجعل ربيعه اليان بك قال

 سبق فقد : ، قالأخي وصاحبيربي : قلت: من البلء ل أخص به أحدا من أوليائي، قال
ولول علي ل يعرف حزبي ول أوليائي ول أولياء رسليأنه مبتلى،  علمي

Sunni Reference:  ط النجف الشرف، ومر الديث بلفظه ف ص 215الناقب للخوارزمي ص 
، من هذا الزء143 - 142

20- From Sunni Scholar Muwaffaq bin Ahmed, Al Khateeb al Khwarzami al Shafii

The Sunni Imam of his age, Khateeb al Khwarzimi, one of the very highly praised scholars of the 
Ahl ul Sunnah writes in his book "Manaqib Ameer al Momineen (a.s)" with full isnad that the 
following ayat of Quran was revealed at Ghadeer Khumm during the last sermon of the Prophet 
(s):

"TODAY i have perfected your religion for you and  completed my blessing on you and an satisfied 
that Islam be Your Religion"

So after reveleation of this verse, Rasoolallah (s) said:

Allahu Akbar !! on the Perfection of Deen and Completion of the Blessing and the Satisfaction of  
the Lord with my Prophethood and the Wilayah (Authority/Mastership) of Ali. After that the 
Prophet (s) said:

Oh Allah befriend him who befriends Ali and and be enemy/oponnent to him who is 
enemy/opponent to Ali, and make him victorious who (helps) making Ali victorious, and cut his 
way (defeat him) who tries to cut the way of Ali a.s (deafeat)"



On hearing this Hasaan bin Thaabit the great poet and Companion of the Holy Prophet (s) said: 
Permit me O Rasoolallah (s) that i say some verses?

The Prophet (s) replied affirmatively by saying : With the Barakah (Blessings) of Allah

So Hassaan said:

Oh Mashaikh (Senior Members) of Quraish Listen to this Shahadah (bearing Witness) of Rasool 
Allah (s) and then he recited:

On The Day of Ghadeer their Prophet (s) called to them by the Pond....And I heard the Prophet  
Calling:

That Verily I am your Mawla (Authority) Yes, and Waliyyukum (Your Authority)...So they said and  
Only Those who Have been Blinded Cannot Imitate (see/know/understand) that

Your God is our Mawla (Authority) and You are Waliyyina (Our Authority)... And the creation are  
not permitted to be Rebellious (3asia) to this Command ('Amr)

So He (the prophet (s) ) said to them: Rise (Stand up) Oh Ali For Verily I am Satisfied with it That  
You be the Leader (Imam) and Haadi (Guide) after me (min Baadi)!!!

The Complete Hadith in Arabic is below with full Isnaad:

 عليه(ف كتاب مناقب أمي الؤمني - من أعيان علماء العامة - صدر الئمة أخطب خوارزم موفق بن أحد  
 شهردار ابن شيويه بن شهردار الديلمي فيما كتب إل من همدان، أخبنا) أخبني سيد الفاظ: قال) السلم

 حدثنا: أبو الفتح عبدوس بن عبد ال بن عبدوس المداني كتابة، حدثنا عبد ال بن إسحاق البغوي قال
 السي بن عليل الغنوي، حدثنا ممد بن عبد الرحن الزراع، حدثنا قيس بن حفص، حدثنا علي بن

 إل دعا الناس يوم) صلى ال عليه وآله(السي، حدثنا أبو هريرة، عن أبي سعيد الدري أن النبي 

 أمر با تت الشجرة من الشوك فقم، وذلك يوم الميس، يوم دعا الناس إل علي وأخذغدير خم 

 اليوم( : *حتى نزلت هذه الية) يتفرقا(بضبعه ث رفعها حتى نظر الناس إل بياض إبطه، ث ل يفتقا 
كملت  فقال*  )دينا السلملكم  رضيتو نعمتي عليكم أتمتو دينكملكم  أ

كب " ): صلى ال عليه وآله(رسول ال  كمال الدين علىال أ  ورضا، وإتام النعمة، إ
 اللهم وال من واله، وعاد من عاداه، وأنصر من نصره،: " ث قال. "  برسالتي والولية لعليالرب

 قل ببكة ال تعال: " قال. أتأذن ل رسول ال أن أقول أبياتا: فقال له حسان بن ثابت". وأخذل من خذله 
."



 )صلى ال عليه وآله( شهادة رسول الاسعوا  قريش يا معشر مشيخةفقال حسان بن ثابت 
:ث قال

 نبيهم بم وأسع بالرسول مناديايوم الغدير يناديهم 

كم نعم و  فقالوا ول يبدوا هناك التعاميا وليكمبأني مول

 عاصيا للمرول تدن ف اللق  وليناوأنت  مولناإلك 

 هادياوإماما  من بعديرضيتك  فإننيقم يا علي : فقال له

Sunni Reference:  81 - 80الناقب للخوارزمي ص

وفيه:

  له أنصار صدق مواليا فكونوا فهذا وليهفمن كنت موله 

معادياعليا  عادىوكن للذي   وليه هناك دعا اللهم وال

21 - From Sunni Scholar Muwaffaq bin Ahmed, Al Khateeb al Khwarzami al Shafii

Khateeb Khwarzami also narrates the following tradition by Prophet (s) in which he declares 
that not only Ali a.s is from him and He (s) himself from Ali (a.s) but also that Ali a.s to be the 
"Wali" (Authority) of ALL BELEIVING MEN and WOMEN.

 إن عليا مني): صلى ال عليه وآله(قال رسول ال : موفق بن أحد بإسناده عن عمران بن حصي قال
مؤمن ومؤمنةكل ول  وهووأنا منه 

Sunni Reference: 92: الناقب للخوارزمي



22- From Tafseer Al Tha'labi by Sunni Scholar Tha'labi

When the following verse was revealed in Quran: 

فإن تظاهرا عليه وصال الؤمنيوجبئيل  مولهفإن ال هو 
"Verily it is Allah who is His Mawla, and Jibraeel and the Saalih al Momineen   (  The   Righteous   one   
from the Momineen)" (Quran Surah al Tahreem, Verse No.4)

The Prophet (s) said in this Ayah the "Saalih al Momineen" is Ali ibn Abi Talib

 أخبني ابن فنجويه حدثنا أبو علي القري حدثني أبو القاسم ابن الفضل حدثنا: الثعلبي ف تفسي الية قال
 ممد بن ييى بن أبي عمر حدثنا ممد بن جعفر بن ممد ابن علي بن السي بن علي بن أبي طالب

 )صلى ال عليه وآله(قال رسول ال : " حدثني رجل ثقة رفعه إل علي بن أبي طالب قال: قال) عليه السلم(
" هو علي بن أبي طالب: قال*  )وصال الؤمني(: * ف قوله تعال

Reference: 475 / 290: العمدة

23- From Sunni Scholar Mohammad bin Abbas in his Tafseer

With his sanad he says that the "Saalih al Momineen" in the following quranic verse was revealed 
speciallay for Ali ibn Abi Talib:

"Verily it is Allah who is HIS Mawla (Guardian), and Jibraeel and the Saalih al Momineen (The 
Righteous one from the Momineen)" (Quran Surah al Tahreem, Verse No.4)

 حدثنا: حدثنا علي بن عبيد وممد بن القاسم قال: ممد بن بن العباس ف تفسيه من طريق العامة قال
 فإن ال هو موله: * (حسي حكم عن حسي بن حسان بن علي عن الكلبي عن أبي صال ف قوله عز وجل

خاصة) عليه السلم(نزلت ف علي : قال) * صال الؤمنيوجبئيل و



Sunni Reference: 4ح  699 / 2: تأويل اليات

24- From Sunni Scholar Khateeb al Khwarzami 

Al-Sirri from Abi Malik who narrates from Ibn Abbas and Abu Bakr Hadhrami from Imam Jafar al 
Sadiq a.s and Al-Thalabi from Imam Musa ibn Jafar a.s and also Asma bint Umais from Prophet 
(s)...all of them narrate that the Prophet (s) said that  the "Saalih al Momineen" in the following 
quranic verse Ali ibn Abi Talib is the "Saalih al Momineen":

"Verily it is Allah who is HIS Mawla, and Jibraeel and the Saalih al Momineen (The Righteous one 
from the Momineen)"

 والثعلبي بالسناد عن) عليه السلم(السري عن أبي مالك عن ابن عباس وأبي بكر الضرمي عن أبي جعفر 
 وصال: " * (قالوا) صلى ال عليه وآله(وعن أساء بنت عميس عن النبي ) عليه السلم(موسى بن جعفر 

 "علي بن أبي طالب) * الؤمني

Sunni Reference: 274 / 2: مناقب آل أبي طالب

25- From Sunni Scholars, Al Haythami (autho of majma al zawaid), Sahayli (author of at-ta3reef 
wal a3laam) and Al Muttaqi al Hindi (author of kanz al ummal)

When the following Quranic verse was revealed:

"If YOU back up each other against him, then Verily it is Allah who is HIS Mawla (Guardian), and 
Jibraeel and the Saalih al Momineen (The Righteous one from the Momineen) and the angels after 
that are aiders..." (Surah al Tahreem, Verse No.4)

Ibn Abbas, the famous companion of the Holy Prophet (s) reported that in this verse of the 
Quran:

1- Ayesha and Hafsa are the ones who are addressed as “If you back up each other against him" 

2- Prophet (s) is "HIS" who is referred to in: "Verily it is Allah who is HIS Mawla (Guardian)"



3- "Saalih al Momineen" is revealed specially for Ali ibn Abi Talib

 عائشة وحفصة نزلت ف) * وأن تظاهرا عليه* (: ومن طريق الالفي أيضا عن ابن عباس قوله 
 وجبئيل(*  )صلى ال عليه وآله(رسول ال  نزلت ف ) *فإن ال هو موله(* 

علي خاصة نزلت ف) * وصال الؤمني

Sunni References:

4675ح  539 / 2: كنز العمال -1

سورة التحري 133: والتعريف والعلم للسهيلي -2

311 / 9: وممع الزوائد -3

25- From Sunni Scholar Hafiz Abu Nuaym al Isfahani

With his Sanad going to Asma bint Umais who narrates she heard the Prophet of Islam (s) say 
that the "Saalih al Momineen' in the following verse is Ali ibn Abi Talib

"If you back up each other against him, then Verily it is Allah who is his Mawla (Guardian), and 
Jibraeel and the Saalih al Momineen (The Righteous one from the Momineen) and the angels after 
that are aiders..." (Surah al Tahreem, Verse No.4)

:أبو نعيم الصفهاني بإسناده عن عبد ابن جعفر عن أساء بنت عميس قال

 فإن تظاهرا عليه فإن ال هو موله وجبئيل* (يقرأ هذه الية ) صلى ال عليه وآله(سعت رسول ال 
صال الؤمني علي بن أبي طالب: قال) * وصال الؤمني

Sunni Reference: عنه 201ح  / 248: خصائص الوحي البي



27 - What follows are Fatwas of Ahl Al Sunnah Scholars (including the Salafi Scholar Al Albani) 
who have declared many of      these traditions and their like to be Sahih:  

 نرجع ال صلب الوضوع ونعيد كتابة بعض الحاديث الصحيحة التى اعتف بصحتها علماء
 اهل السنة وهى من الحاديث التى تؤيد دعوانا التى نطلقها مدوية وعلى مر الزمان والدهور

.  بان عليا ول ال

أحاديث صحيحة فى ولية على بن ابى طالب عليه السلم

الديث الول الصحيح

 صـحـيـحنوع الديث 

 نص الديث

[ .  من كنت موله ، فعلي موله ، اللهم وال من واله ، وعاد من عاداه] 
. صحيح انظر طرقه وشواهده ف الكتاب فهي كثية

 لا دفع النبي صلى ال عليه وسلم من حجة الوداع ونزل: وأولا عن أبي الطفيل عنه قال 
 كأني دعيت فأجبت وإني تارك فيكم الثقلي: غدير خم ، أمر بدوحات فقممن ، ث قال 

كب من الخر   كتاب ال ، وعتتي أهل بيتي ، فانظروا كيف تلفوني فيهما فإنهما لن:أحدهما أ
 إن ال مولي وأنا ول كل مؤمن ث إنه أخذ بيد علي: يتفرقا حتى يردا علي الوض ث قال 

: رضي ال عنه فقال



 ))من كنت وليه ، فهذا وليه((

 اللهم وال من واله ، وعاد من عاداه

 صحيح

 ف علي رضي: وأما ما يذكره الشيعة ف هذا الديث وغيه أن النبي صلى ال عليه وسلم قال 
 تابع. بل هو من أباطيلهم الكثية . فل يصح بوجه من الوجوه . إنه خليفتي من بعدي : اله عنه 

. الوضوع ف الكتاب

 الكتاب سلسلة الحاديث الصحيحة اللد الرابع
 الؤلف ممد ناصر الدين اللباني

 الديث الثانى الصحيح

 صـحـيـح نوع الديث

 113نص الديث 

 حدثنا علي بن ممد حدثنا أبو السي أخبني حاد بن سلمة عن علي
 بن زيد ابن جدعان عن عدي بن ثابت عن الباء بن عازب قال أقبلنا
 مع رسول ال صلى ال عليه وسلم ف حجته التي حج فنزل ف بعض

 فأخذ بيد علي رضي ال عنه فقال ألست أولالطريق فأمر الصلة جامعة 
 بالؤمني من أنفسهم قالوا بلى قال ألست أول بكل مؤمن من نفسه



 اللهم وال من واله موله أنا من ول فهذا قال قالوا بلى
*  اللهم عاد من عاداه

 1750الصحيحة _ صحيح  

 الكتاب صحيح سن ابن ماجة باختصار السند
 الؤلف ممد تاصر الدين اللباني

الديث الثالث الصحيح

 صـحـيـح نوع الديث

 118نص الديث 

 حدثنا علي بن ممد حدثنا أبو معاوية حدثنا موسى بن مسلم عن ابن سابط وهو عبد الرحن
 عن سعد بن أبي وقاص قال

 فذكروا عليا فنال منهقدم معاوية ف بعض حجاته فدخل عليه سعد 

 من كنتيقول  صلى ال عليه وسلمفغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سعت رسول ال 
موله فعلي موله

 وسعته يقول لعطي أنت مني بنزلة هارون من موسى إل أنه ل نبي بعديوسعته يقول 
*  الراية اليوم رجل يب ال ورسوله

))صحيح  335/4الصحيحة _ 

 الكتاب صحيح سن ابن ماجة باختصار السند



الؤلف ممد تاصر الدين اللباني

الديث الرابع الصحيح

صـحـيـح الديث
 2574نص الديث 

 حدثنا السن بن علي وممد بن ييى بن فارس العنى قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني
 حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الدثان قال أرسل إل عمر

 حي تعال النهار فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إل رماله فقال حي دخلت عليه يا
 مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك وإني قد أمرت فيهم بشيء فأقسم فيهم قلت لو أمرت
 غيي بذلك فقال خذه فجاءه يرفأ فقال يا أمي الؤمني هل لك ف عثمان بن عفان وعبد

 الرحن بن عوف والزبي بن العوام وسعد بن أبي وقاص قال نعم فأذن لم فدخلوا ث جاءه
 يرفأ فقال يا أمي الؤمني هل لك ف العباس وعلي قال نعم فأذن لم فدخلوا فقال العباس
 يا أمي الؤمني اقض بيني وبي هذا يعني عليا فقال بعضهم أجل يا أمي الؤمني اقض بينهما
 وأرحهما قال مالك بن أوس خيل إل أنهما قدما أولئك النفر لذلك فقال عمر رحه ال اتئدا
 ث أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم بال الذي بإذنه تقوم السماء والرض هل تعلمون أن

 رسول ال صلى ال عليه وسلم قال ل نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم ث أقبل على علي
 والعباس رضي ال عنهما فقال أنشدكما بال الذي بإذنه تقوم السماء والرض هل تعلمان أن
 رسول ال صلى ال عليه وسلم قال ل نورث ما تركنا صدقة فقال نعم قال فإن ال خص رسوله

 وما أفاء ال على( صلى ال عليه وسلم باصة ل يص بها أحدا من الناس فقال ال تعال 
 رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ول ركاب ولكن ال يسلط رسله على من يشاء وال على

 وكان ال أفاء على رسوله بني النضي فوال ما استأثر بها عليكم ول أخذها) كل شيء قدير 
 دونكم فكان رسول ال صلى ال عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة ويعل

 ما بقي أسوة الال ث أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم بال الذي بإذنه تقوم السماء
 والرض هل تعلمون ذلك قالوا نعم ث أقبل على العباس وعلي رضي ال عنهما فقال أنشدكما



 فلما توف رسول ال صلى ال عليهبال الذي بإذنه تقوم السماء والرض هل تعلمان ذلك قال نعم 

 فجئت أنت وهذا إل أبي بكر تطلب أنترسول ال صلى ال عليه وسلم  ولوسلم قال أبو بكر أنا 
 ال قال رسول ال رحه فقال أبو بكر مياثك من ابن أخيك ويطلب هذا مياث امرأته من أبيها

 صلى ال عليه وسلم ل نورث ما تركنا صدقة وال يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق فوليها أبو بكر فلما توف

 ما شاء ال أن أليهافوليتها  أبي بكر ولرسول ال صلى ال عليه وسلم و ول أبو بكر قلت أنا
 فجئت أنت وهذا وأنتما جيع وأمركما واحد فسألتمانيها فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما على
 أن عليكما عهد ال أن تلياها بالذي كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يليها فأخذتاها مني

 على ذلك ث جئتماني لقضي بينكما بغي ذلك وال ل أقضي بينكما بغي ذلك حتى تقوم
 وأخرجه البخاري : 341متصر الشمائل ) _ صحيح . ( الساعة فإن عجزتا عنها فرداها إل 

 قال أبو داود إنا سأله أن يكون يصيه بينهما نصفي ل أنهما جهل أن النبي صلى ال. ومسلم 
 عليه وسلم قال ل نورث ما تركنا صدقة فإنهما كانا ل يطلبان إل الصواب فقال عمر ل أوقع عليه

 جاء بعض قومك: نوع من الشي وأراد به عمر : الدف . ( اسم القسم أدعه على ما هو عليه 
) .  قاعدا عليه من غي فراش: ومفضيا إل رماله . هو خادم عمر : ويرفأ . ولم دفيف 

 2سن أبي داود باختصار السند  صحيحالكتاب 
 الؤلف ممد ناصر الدين اللباني
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 وليكم

 الديث الامس الصحيح

 صحيحةهذه الرواية

 حدثنا    عبد ال    حدثنا    ييى بن حاد    حدثنا    أبو عوانة    حدثنا    أبو بلج    حدثنا    عمرو بن  
 إني لالس إل    ابن عباس    إذ أتاه تسعة رهط فقالوا يا    أبا عباس    إما أن تقوم:  ميمون    قال 

 معنا وإما أن    يلونا هؤلء قال فقال    ابن عباس    بل أقوم معكم قال وهو يومئذ صحيح قبل
 أن    يعمى قال فابتدءوا فتحدثوا فل ندري ما قالوا قال فجاء ينفض ثوبه ويقول أف وتف

:وقعوا ف رجل له عشر وقعوا ف رجل قال له النبي   صلى ال عليه وسلم  

 لبعثن رجل ل    يزيه ال أبدا يب ال ورسوله قال فاستشرف لا من استشرف قال أين    علي   
  قالوا هو ف    الرحل    يطحن قال وما كان أحدكم ليطحن قال فجاء وهو أرمد ل يكاد يبصر قال

. فنفث ف عينيه ث هز الراية ثلثا فأعطاها إياه فجاء    بصفية بنت حيي

 قال ل يذهب بهاث بعث فلنا بسورة    التوبة  فبعث    عليا    خلفه فأخذها منه  قال  



. إل رجل مني وأنا منه

وقال لبني عمه أيكم    يواليني ف الدنيا والخرة قال    وعلي   معه جالس فأبوا فقال  علي     قال

 قال ف الدنيا والخرة ولييقال أنت أنا  أواليك ف الدنيا والخرة 
فتكه ث أقبل على رجل منهم فقال أيكم    يواليني ف الدنيا والخرة فأبوا قال فقال    علي    أنا    

.  ف الدنيا والخرةولييأنت أواليك ف الدنيا والخرةفقال 

. بعد    خدية   من الناسمن أسلم أولقال وكان 

وأخذ رسول ال    صلى ال عليه وسلم    ثوبه فوضعه على    علي    وفاطمة    وحسن    وحسي     قال 
) . انا يريد ال ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيا : (فقال 

 وشرى    علي    نفسه لبس ثوب النبي    صلى ال عليه وسلم    ث نام مكانه قال وكان الشركونقال  
 يرمون رسول ال    صلى ال عليه وسلم    فجاء    أبو بكر    وعلي    نائم قال    وأبو بكر    يسب أنه نبي
ال قال فقال يا نبي ال قال فقال له    علي    إن نبي ال    صلى ال عليه وسلم    قد انطلق نو    

.بئر ميمون    فأدركه قال فانطلق    أبو بكر    فدخل معه الغار

 وجعل    علي    يرمى بالجارة كما كان    يرمى نبي ال وهو يتضور قد لف رأسه ف الثوب لقال 
 يرجه حتى أصبح ث كشف عن رأسه فقالوا إنك للئيم كان صاحبك    نرميه فل يتضور وأنت

. تتضور وقد استنكرنا ذلك

ج معك قال فقال له نبي ال لقال   وخرج بالناس ف    غزوة    تبوك    قال فقال له    علي  أخر

 إنهأما   ترضى أن تكون مني بنزلة  هارون    من    موسى    إل أنك لست بنبي :فبكى    علي   فقال له
. ل  ينبغي أن أذهب إل وأنت خليفتي



.  وقال له رسول ال أنت وليي ف كل مؤمن بعدي :قال 

 سدوا أبواب السجد غي باب    علي    فقال فيدخل السجد جنبا وهو طريقه ليس له وقال
. طريق غيه

. من كنت موله فإن موله   عليوقال : قال 

 قال وأخبنا ال عز وجل ف القرآن أنه قد رضي عنهم عن    أصحاب الشجرة  فعلم ما ف 
 قلوبهم هل حدثنا أنه سخط عليهم بعد قال وقال نبي ال    صلى ال عليه وسلم  لعمر    حي قال

 ائذن ل فلضرب عنقه قال أوكنت فاعل وما يدريك لعل ال قد اطلع إل أهل    بدر    فقال
 اعملوا ما شئتم   حدثنا  أبو مالك كثي بن ييى    قال حدثنا    أبو عوانة    عن    أبي بلج  عن   عمرو بن

 . ميمون  عن ابن عباس    نوه 

It is ironic that these people try to allege that the word Wali means friend when their own 
Caliphs Abu Bakr and Omar ibn al Khattab used the same word after the death of Prophet (s) to 
install his kindgom. 

As we have seen in the sahiah Hadith just above, Abu Bakr explicitly said to the people the 
explicit words:

رسول ال صلى ال عليه وسلم ولأنا 

To put the focus back again quoted below is the complete Hadith from their Sihahs again (as 
attested and authenticated by their scholars from before and later times). No doubt remains to 
the meaning of Wali in its usage after this all!

الديث الرابع الصحيح



صـحـيـح الديث

2574نص الديث   

حدثنا بشر بن عمر الزهراني حدثني حدثنا السن بن علي وممد بن ييى بن فارس العنى قال  

الدثان قال أرسل إل عمر حي تعال مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن  

رماله فقال حي دخلت عليه يا مال إنه قد دف النهار فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إل  

بشيء فأقسم فيهم قلت لو أمرت غيي بذلك فقال أهل أبيات من قومك وإني قد أمرت فيهم  

هل لك ف عثمان بن عفان وعبد الرحن بن عوف خذه فجاءه يرفأ فقال يا أمي الؤمني  

نعم فأذن لم فدخلوا ث جاءه يرفأ فقال يا أمي والزبي بن العوام وسعد بن أبي وقاص قال  

نعم فأذن لم فدخلوا فقال العباس يا أمي الؤمني الؤمني هل لك ف العباس وعلي قال  

فقال بعضهم أجل يا أمي الؤمني اقض بينهما وأرحهما قال مالك اقض بيني وبي هذا يعني عليا  

قدما أولئك النفر لذلك فقال عمر رحه ال اتئدا ث أقبل على أولئك بن أوس خيل إل أنهما  

أنشدكم بال الذي بإذنه تقوم السماء والرض هل تعلمون أن رسول ال صلى ال الرهط فقال  

فقال وسلم قال ل نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم ث أقبل على علي والعباس رضي ال عنهما عليه  

عليه وسلم قال أنشدكما بال الذي بإذنه تقوم السماء والرض هل تعلمان أن رسول ال صلى ال  

عليه وسلم باصة ل يص بها ل نورث ما تركنا صدقة فقال نعم قال فإن ال خص رسوله صلى ال  

وما أفاء ال على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ول(  أحدا من الناس فقال ال تعال  



رسوله بني وكان ال أفاء على)  ال يسلط رسله على من يشاء وال على كل شيء قدير ركاب ولكن  

ال عليه وسلم يأخذ منها النضي فوال ما استأثر بها عليكم ول أخذها دونكم فكان رسول ال صلى  

الال ث أقبل على أولئك الرهط فقال نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة ويعل ما بقي أسوة  

تعلمون ذلك قالوا نعم ث أقبل على العباس أنشدكم بال الذي بإذنه تقوم السماء والرض هل  

الذي بإذنه تقوم السماء والرض هل تعلمان ذلك قال وعلي رضي ال عنهما فقال أنشدكما بال  

رسول ال صلى ال عليه ول توف رسول ال صلى ال عليه وسلم قال أبو بكر أنا فلما نعم  

وهذا إل أبي بكر تطلب أنت مياثك من ابن أخيك ويطلب هذا مياث امرأته فجئت أنت وسلم  

وال فقال أبو بكر رحه ال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ل نورث ما تركنا صدقة من أبيها  

ال رسول ول أنا يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق فوليها أبو بكر فلما توف أبو بكر قلت  

فوليتها ما شاء ال أن أليها فجئت أنت وهذا وأنتما جيع بكر أبي ولصلى ال عليه وسلم و  

فسألتمانيها فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد ال أن تلياها وأمركما واحد  

لقضي بالذي كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يليها فأخذتاها مني على ذلك ث جئتماني  

. (عنها فرداها إل  بينكما بغي ذلك وال ل أقضي بينكما بغي ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتا  

داود إنا سأله أن يكون يصيه قال أبو. وأخرجه البخاري ومسلم  : 341متصر الشمائل ) _ صحيح   

وسلم قال ل نورث ما تركنا صدقة فإنهما كانا ل بينهما نصفي ل أنهما جهل أن النبي صلى ال عليه  

نوع من: الدف . ( عليه اسم القسم أدعه على ما هو عليه  يطلبان إل الصواب فقال عمر ل أوقع  

:ومفضيا إل رماله . هو خادم عمر : ويرفأ . بعض قومك ولم دفيف  جاء: الشي وأراد به عمر   

) . فراش قاعدا عليه من غي  
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21- Ilm al Rijal Analysis of Sahih Hassan Sanad of Hadith “Ali Waliyyukum 
min Baadi” from Sunan al Kubra and Musnad Ahmed ibn Hanbal

Ahmed ibn Hanbal narrated the following Hadith in his Musnad and similarly this Hadith also exists 
in Al Sunan al Kubra:

 : 8474ح132ص 5ج السن الكبى، 23062ح 356ص 5ج مسند أحد

 أخبنا قتيبة بن سعيد قال حدثني جعفر يعني بن سليمان عن يزيد عن "
  قال بعث رسول ال صلى المطرف بن عبد ال عن عمران بن حصي

 عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب فمضى ف السرية
 فأصاب جارية فأنكروا عليه وتعاقدوا أربعة من أصحاب رسول ال صلى

رسول ال صلى ال عليه وسلم أخبناه با صنع ال عليه وسلم إذا لقينا  



 وكان السلمون إذا رجعوا من السفر بدؤوا برسول ال صلى ال عليه
السرية سلموا على وسلم فسلموا عليه ث انصرفوا إل رحالم فلما قدمت  

 النبي صلى ال عليه وسلم فقام أحد الربعة فقال يا رسول صلى ال عليه
 وسلم أل تر إل علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا فأعرض عنه رسول ال

ال عليه وسلم ث قام يعني الثاني فقال مثل ذلك ث قام الثالث صلى  
 فقال مثل مقالته ث قام الرابع فقال مثل ما قالوا فأقبل إليهم رسول ال

 : صلى ال عليه وسلم والغصب ف وجهه فقال

 ، وهو ولـي كـل مـؤمـن إن عليا مني وأنا منه،  !!ما تريدون من علي ؟
"  مـن بـعـدي

As for proving the Authenticity of the Narrators in the Sanad of the 
above Hadith, we have the testimony from Ibn Hajar for each one of 

them in his book Taqreeb al Tahzeeb:

 : وهذا تقييم سنده على مباني أهل السنة

قال ابن حجر العسقلني

)  ثقة ثبت.  قتيبة بن سعيد بن جيل ( 5522ف تقريب التهذيب ت 

)    صدوق زاهد  .  جعفر بن سليمان الضبعي ( 942تقريب التهذيب ت

   ثقة عابد ، وهم من  . يزيد بن أبي يزيد الضبعي  ( 7793تقريب التهذيب ت
) لـيRـنه

 .عبد ال بن مطرف بن عبد ال بن الشخي  ( 3624تقريب التهذيب ت

)  صدوق

Salafi Scholar Al Albani included this Hadith in his book of Sahih Ahaadiths 



and also called its Isnaad as Hassan:

 ".وإسناده حسن "  : 262ص 5ج وهذا قول اللباني ف صحيحته


