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مقدمة املركز
الغدير عني ماء صافية جرت منذ الثامن عرش من ذي الحجة يف السنة العارشة من
الهجرة النبوية ،عىل م ّر التاريخ وإىل يومنا هذا ،وستجري إىل أن يأذ َن الله تعاىل يف قيام
نهل منها من نهل ،وتركها من ترك،
دولته الكرمية ،وقد َ
الغدير شجرة غرسها رسول الله nبيده املباركة وسقاها ورعاها ،فأستظل بها من استظل

وعزف عنها من عزف،

كل عام إىل أن يتحقق يف آخر األيام،
الغدير حلم يتجدّ د ّ
الغدير عهد يف أعناق األنام،
والغدير خارطة الطريق ...لألُمة االسالمية ...ولجميع األُمم ....ولكن...
يف هذا الكتاب يسلط الباحث الضوء عىل حديث الغدير ليثبته سنداً ودالل ًة أ ّوالً ,وير َّد
الشبهات املثارة حوله ثانياً ،باالعتامد عىل املصادر واملراجع املعتربة لدى الفريقني ليكون منهالً
عذباً ملن أراد الخوض يف هذا املضامر واإلطالع عىل آراء كال الفريقني.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني
والصالة والسالم عىل محمد وآله الطاهرين

متهيد:
قدمياً ما سمعنا املقولة املعروفة القائلة بأنّ« :أعظم خالف بني األ ّمة خالف اإلمامة ،إذ ما
[[[
ُس ّل سيف يف اإلسالم عىل قاعدة دينية مثل ما ُس ّل عىل اإلمامة»  .إذ كانت أ ّول خالف حا ّد بني
الصحابة قبيل رحيل النبيn؛ تحقّقت بعد أيّ ٍام عىل أرض الواقع من خالل اجتامع السقيفة،
حيث كان صدقاً (فلتة) تاريخية حرفت مسار األمة اإلسالمية إىل ما ال يحمد عقباه.
وقد وصف أمري املؤمنني Aش ّدة النزاع آنذاك بقولهَ « :فل ََّم َم َض nتَ َنا َز َع
اس َع َل فُالنٍ يُ َبا ِي ُعونَهُ َفأَ ْم َسك ُْت يَ ِدي
الْ ُم ْسلِ ُمونَ األ ْم َر ِم ْن بَ ْع ِد ِه ...ف ََم َرا َع ِني إِال انْ ِث َي ُال ال َّن ِ
[[[
َح َّتى َرأَيْ ُت َراجِ َع َة ال َّن ِ
الم يَدْ ُعونَ إِ َل َم ْح ِق َديْنِ ُم َح َّم ٍد. »...n
اإلس ِ
اس َقدْ َر َج َع ْت عَنِ ْ
ْت أَ ْرتَ ِئي َب ْ َي أَنْ أَ ُص َول ِب َي ٍد َج َّذا َء أَ ْو أَ ْص ِ َب َع َل طَ ْخ َي ٍة
ويف نص آخر قال« :Aوطَ ِفق ُ
ْدَح ِفي َها ُم ْؤ ِم ٌن َح َّتى يَلْقَى َربَّهُ َ .ف َرأَيْ ُت أَنَّ
الص ِغ ُري ويَك ُ
يب ِفي َها َّ
َع ْم َيا َء يَ ْه َر ُم ِفي َها الْكَ ِب ُري ويَ ِش ُ
[[[
وف الْ َحل ِْق شَ ًجا. »...
وف الْ َع ْ ِي َق ًذى ِ
الص ْ َب َع َل هَاتَا أَ ْح َجى ف ََص َ ْب ُت ِ
َّ
هذان النصان يكشفان لنا بوضوح عظم ما جرى وش ّدة الخالف والنزاع يف األمة
قسمها قسمني ،وقد استمر إىل زماننا الحارض وسيستمر إىل أن يرث
اإلسالمية الفت ّية حيث ّ
األرض عباد الله الصالحون.
وقد استدلّت كل فرقة عىل مدعاها بأدلّة مختلفة ،من تلك األدلّة ـ التي دار حولها
سجال عميق منذ الصدور ـ حديث الغدير ،حيث كان من أواخر النصوص الرصيحة الدالّة
عىل إمامة أمري املؤمنني.A
خصصنا هذا البحث لتسليط الضوء عىل هذا الحديث رواي ًة وسندا ً وداللةً ،مع
لقد ّ
اإلشارة إىل أهم الشبهات املثارة ور ّدها باالعتامد عىل أهم املصادر الكالمية والتفسريية
والروائية عند الفريقني.
[[[ـ امللل والنحل للشهرستاين /24 :املقدمة الرابعة ،الخالف الخامس.
[[[ـ نهج البالغة ،الكتاب  62إىل أهل مرص.
[[[ـ م ن ،الخطبة رقم  / 3الشقشقية.

[[[

رواة حديث الغدير

قد روى حديث الغدير كثري من الصحابة والتابعني ،و ُد ّون يف الجوامع الروائ ّية عرب
العصور ،فأصبح من املتواترات التي ال مرية فيها ،ومع قطع النظر عن داللته ،والخالف
القائم بني الشيعة والسنة يف تفسريه ،فإنّه نجم المع يف سامء فضائل أمري املؤمنني،A
ويكفي لوحده أن يكون سبباً لتفضيله عىل جميع الخلق سوى س ّيد الخلق ،مع قطع النظر
عن أمر اإلمامة والخالفة اإللهية.
وفيام ييل نورد ألفاظ الحديث ،بدءا ً من العرتة الطاهرة :وانتها ًء إىل الصحابة والتابعني.

■ ما رواه أهل البيت:D
 1ـ اإلمام أمري املؤمنني:A
روى الشيخ الصدوق بسنده عن مكحول قال :قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب:A
لقد علم املستحفظون من أصحاب النبي محمد nأنّه ليس فيهم رجل له منقبة إالّ وقد
رشكته فيها وفُضّ لته ،ويل سبعون منقبة مل يرشكني فيها أحد منهم ،قلت :يا أمري املؤمنني
فأخربين به ّن ،فقال ... :Aوأ ّما الحادية والخمسون فإ ّن رسول الله nأقامني للناس كافة
[[[
يوم غدير خم فقال« :من كنت مواله فعيل مواله» فبعدا ً وسحقاً للقوم الظاملني .
يل يوماً
وروى اإلربيل عن كتاب اليواقيت أليب عمر الزاهد عن ابن عباس قال :نظر ع ّ
يف وجوه الناس فقالّ :إن ألخو رسول الله nووزيره ،ولقد علمتم ّأن أ ّولكم إمياناً بالله عز
[[[ـ تم اقتباس هذا الفصل من موسوعة حديث الغدير لفضيلة الشيخ أمري التقدمي ،نتمنى له التوفيق يف إمتامها
لرتى النور عاجالً.
[[[ـ الخصال 572 :ح ،1عنه البحار  432 :31ح ،2ونحوه املناقب للعلوي 150 :ح.43
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[[[

إياي معه ورفعه بيدي. ....
وجل ورسوله ...ووقفته يل يوم غدير خم وقيامه ّ
روى عامد الدين الطربي بسنده عن أيب إسحاق السبيعي قال :ح ّدثني الحارث عن
يل Aقال :أخذ رسول الله nبيدي يوم الغدير فقال :اللهم واال من وااله ،وعاد من
ع ّ
[[[
عاداه،
وأحب من أح ّبه ،وأبغض من أبغضه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله .
ّ
يل بن أيب طالب Aفقال ... :فأخربين بأفضل
روى سليم بن قيس قال :جاء رجل إىل ع ّ
منقبة لك من رسول الله ، nقال« :Aن َْصبه إيّاي بغدير خم ،فقام يل بالوالية من الله
[[[
عز وجل بأمر الله تبارك وتعاىل» .
روى عبدالله بن أحمد بن حنبل بسنده عن عيل :ا ّن النبي nقال يوم غدير خم :من
[[[
كنت مواله فعيل مواله .قال :فزاد الناس بعد :وال من وااله ،وعاد من عاداه .
يل Aقال :قال رسول الله nيوم
روى أبو الحسني املؤيّد بالله الهاروين بسنده عن ع ّ
وجل يقول :ال َّنب ُِّي أَ ْو َ ٰل بِالْ ُم ْؤ ِم ِن َني ِم ْن أَنف ُِسه ِْم َوأَ ْز َوا ُجهُ أُ َّم َهاتُ ُه ْم
غدير خم :أليس الله ع ّز ّ
َوأُولُو ْالَ ْر َح ِام بَ ْعضُ ُه ْم أَ ْو َ ٰل ِب َب ْع ٍض قالوا :بىل يا رسول الله ،قال :فأخذ بيد عيل فرفعها
يل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من
حتّى ُريئ بياض إبطيهام فقال :من كنت مواله فع ّ
عاداه ،وانرص من نرصه ،فأتاه الناس يه ّنئونه فقالوا :بخ بخ لك يا ابن أيب طالب أمسيت
[[[
كل مؤمن ومؤمنة .
موىل ّ
روى العاصمي بسنده عن أيب جعفر Aقال :سئل أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب Aعن قول النبي« :nمن كنت مواله فعيل مواله» فقال :نصبني علامً إذا أنا
[[[
قمت ،فمن خالفني فهو ضال .
[[[ـ كشف الغمة  ،154 :1عنه البحار  240 :38ح ،40ونحوه املناقب البن املغازيل 111 :ح ،154وطرق حديث من
كل بسنده.
كنت مواله للذهبي 23 :ح 12وض ّعفه ،والنيسابوري الخزاعي يف األربعنيٌّ ،61 :
[[[ـ بشارة املصطفى ،262 :عنه البحار  168 :37ح.44
[[[ـ كتاب سليم ،903 :واالحتجاج  368 :1ح ،65عنه البحار  1 :40ـ  2ح.2
[[[ـ مسند أحمد  434 :2ح ،1311فضائل الصحابة  705 :2ح ،1206تاريخ دمشق  213 :42ح.8694
[[[ـ األمايل للهاروين :ح ،11ضمن مجلة علوم الحديث .274 :18
[[[ـ زين الفتى  494 :1ح.295
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روى ابن املغازيل بسنده عن عيل بن أيب طالب قال :سمعت رسول الله nيقول« :من
[[[
كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه» .
وروى الشيخ الطويس بسنده عن عيل بن أيب طالب :قال :قال رسول الله« :nمن كنت
[[[

مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،واخذل من خذله ،وانرص من نرصه» .
[[[

وروى نحوه العاصمي .
[[[

وروى نحوه عامد الدين الطربي .
وروى الشيخ الصدوق بسنده عن عيل بن طالب :قال :قال رسول الله :nمن كنت
مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وأعن من أعانه ،وانرص من نرصه،
واخذل من خذله ،واخذل عد ّوه ،وكن له ولولده ،واخلفه فيهم بخري ،وبارك لهم فيام
تعطيهم ،وأيّدهم بروح القدس ،واحفظهم حيث تو ّجهوا من األرض ،واجعل اإلمامة فيهم،
[[[
واشكر من أطاعهم ،وأهلك من عصاهم ،إنّك قريب مجيب .
روى ابن حجر العسقالين عن إسحاق بن راهويه قال :أخربنا أبو عامر العقدي ،عن
يل قال :إ ّن النبي nحرض الشجرة بخم
كثري بن زيد ،عن محمد بن عمر بن عيل ،عن ع ّ
ثم خرج آخذا ً بيد عيل فقال :ألستم تشهدون أ ّن الله تبارك وتعاىل ربكم؟ قالوا :بىل ،قال:
ألستم تشهدون أ ّن الله ورسوله أوىل بكم من أنفسكم  ،وأ ّن الله ورسوله موالكم؟ قالوا:
[[[
بىل ،قال :فمن كان الله ورسوله مواله فإ ّن هذا مواله. ...
[[[ـ املناقب 21 :ح .29
[[[ـ األمايل 343 :ح ،704عنه البحار  126 :37ح.24
[[[ـ زين الفتى  494 :1ح ،294ويف  261 :2ح 471بسند آخر ،ومثله تاريخ دمشق  212 :42ح.8694
[[[ـ بشارة املصطفى ،661 :عنه البحار  222 :73ح ،19وانظر :صحيفة اإلمام الرضا 271 :Aح.901
[[[ـ عيون أخبار الرضا 95 :2 Aح ،722عنه البحار  541 :32ح.301
[[[ـ املطالب العالية  142 :16ح ،3943ونحوه يف البداية والنهاية البن كثري  ،211 :5والذرية الطاهرة للدواليب168 :
ح ،228ومشكل اآلثار  ،307 :2وتاريخ دمشق  212 :42ح ،8693مع اختالف األلفاظ واتحاد السند.
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يل قال :مل ّا نزل رسول الله nبغدير
وروى أبو جعفر محمد بن سليامن الكويف بسنده عن ع ّ
خم ...دعا بدوحات ـ يعني شجرات ـ فق ّم ما تحته ّن ،ثم صاح بالناس فاجتمعوا ،فقال ...:أيها
الناس ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ قالوا :بىل ،قال :فأخذ بيد عيل فأقامه فرفع يده بيده
حتى ُريئ ما تحت مناكبهام ـ يعني اإلبط ـ ثم قال :من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من
[[[

وأحب من أح ّبه ،وأبغض من أبغضه.
وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذلهّ ،

ومن كالمه Aمل ّا عمل عىل املسري إىل الشام لقتال معاوية ...:يا معرش املهاجرين واألنصار
[[[
وجامعة من سمع كالمي ...أما سمعتم قول رسول الله nيوم الغدير يف واليتي وموااليت؟ .
ويف الكتاب الذي كتبه Aواستشهد عليه عرشة من أصحابه ،ورد فيه :وجاز يل عىل
بني هاشم بقول النبي nيوم غدير خم« :من كنت مواله فعيل مواله» إالّ أن ت ّدعي
[[[

قريش فضلها عىل العرب بغري النبي. ...n

 2ـ فاطمة الزهراء:B
روى الطربي اإلمامي الصغري عن ابن عقدة بسنده بعدما ساق خطبة الزهراء ملا منعها
أبو بكر فدك إىل أن يقول :ثم ولّت ،فتبعها رفاعة بن رافع الزرقي فقال لها :يا سيدة النساء
لو كان أبو الحسن تكلّم يف هذا األمر ،وذكر للناس قبل أن يجري هذا العقد ما عد لنا به
[[[
أحدا ً ،فقالت له بردنها :إليك ع ّني ،فام جعل الله ألحد بعد غدير خم من حجة وال عذر .
ويف لفظ الخصال للصدوق أ ّن األنصار قالوا :يا بنت محمد لو سمعنا هذا الكالم منك
[[[
يل أحدا ً ،فقالت :وهل ترك أيب يوم غدير خم ألحد عذرا ً ؟!
قبل بيعتنا أليب بكر ما عدلنا بع ّ
[[[ـ مناقب اإلمام أمري املؤمنينع  398 :2ح.875
[[[ـ اإلرشاد للمفيد  ،262 :1االحتجاج للطربيس  404 :1ح ،88البحار  132 :34ح.955
[[[ـ كشف املح ّجة البن طاوس :173 :البحار  7 :30ـ  26ح.1
[[[ـ دالئل اإلمامة 109 :ح.36
[[[ـ الخصال 173 :ح ،228البحار  124 :30ح ،2ونحوه مكارم األخالق 142 :ح ،151ومثالب النواصب البن
شهرآشوب ،الورقة.142 :
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وروى الخ ّزاز القمي بسنده عن محمود بن لبيد قال :ملا قبض رسول الله nكانت
فلم كان يف بعض األيّام أتيت قرب
فاطمة تأيت قبور الشهداء وتأيت قرب حمزة وتبيك هناكّ ،
حمزة فوجدتها تبيك هناك ،فأمهلتها حتى سكتت ثم أتيتها فسلّمت عليها وقلت ...:يا
نص رسول اللهn
سيديت أنا سائلك عن مسألة تلجلج يف صدري ،قالت :سل ،قلت :هل ّ
[[[

يل باإلمامة؟ قالت :واعجبا أنسيتم يوم غدير خم؟!. ...
قبل وفاته عىل ع ّ

وروى الشيخ الصدوق بسنده عن فاطمة بنت رسول الله nأ ّن النبي عليه الصالة
[[[

يل :من كنت ول ّيه فعيل ول ّيه ،ومن كنت إمامه فعيل إمامه .
والسالم قال لع ّ
وروى محمد بن عمر بن أحمد املديني األصبهاين بسنده عن فاطمة بنت رسول اللهn
[[[

قالت :أنسيتم قول رسول الله nيوم غدير خم :من كنت مواله فعيل مواله .

 3ـ اإلمام الحسن:A
روى الشيخ الطويس بسنده عن جعفر بن محمد ،عن أبيه ،عن ج ّده عيل بن الحسني:
ثم ذكر قضية صلح اإلمام الحسن Aوخطبته أمام معاوية حيث قال فيها :وقد رأوا
رسول الله nحني نصبه بغدير خم وسمعوه ،ونادى له بالوالية ،ثم أمرهم أن يبلّغ
[[[
الشاهد منهم الغائب .
وروى نحوه أيضاً عن محمد بن عبد الله بن محمد الشيباين الكويف قال :ح ّدثنا عبد
الرحمن بن محمد بن عبيد الله ال َع ْرزمي ،عن أبيه ،عن عثامن أيب اليقطان ،عن أيب عمر
[[[
زاذان. ...
[[[ـ الكفاية يف النصوص  ،197والبحار  352 :36ح.224
[[[ـ عيون أخبار الرضاع  64 :2ح ،278البحار  112 :38ح ،49وتاريخ دمشق  187 :42ح.8634
[[[ـ نزهة الحفّاظ 64 :ح ،54ويف أسنى املطالب.49 :
[[[ـ أمايل الطويس  561 :ح ،1174عنه البحار  138 :10ح.5
[[[ـ م ن 559 :ح  ،1173عنه البحار  62 :44ح.12
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 4ـ اإلمام الحسني :A
روى سليم خطبة اإلمام الحسني Aقبل موت معاوية بسنة مبنى حيث قال فيها
مناشدا ً من حرض :ا ُنشدكم الله أتعلمون أ ّن رسول الله nنصبه يوم غدير خم فنادى له
[[[
بالوالية وقال :ليبلّغ الشاهد الغائب؟! قالوا :اللهم نعم .
السي ،قال :ح ّدثنا أحمد بن
روى محمد بن سليامن الكويف قال :ح ّدثنا أحمد بن ّ
حمد ،عن رجل من بني هاشم يقال له عبد الله بن الحسني قال :جاء رجل إىل الحسني
ّ
يل
بن عيل فقال :ح ّدثني يف عيل بن أيب طالب ،فقال :ويحك وما عسيت ان ا ُح ّدثك يف ع ّ
فلم استحكم
وهو أيب؟ قال :بل تح ّدثني ،قال :إ ّن الله تبارك وتعاىل أ ّدب نب ّيه اآلداب كلّهاّ ،
اآلداب ف ّوض األمر إليه فقالَ P :و َمآ َءاتَ ٰىك ُُم ٱل َّر ُس ُول َف ُخ ُذو ُه َو َما نَ َه ٰىكُم عَنهُ فَٱن َت ُهواْ Oإ َّن
فلم استحكم اآلداب كلّها ف ّوض األمر
رسول الله nأ ّدب علياً بتلك اآلداب التي أ ّدبه بهاّ ،
[[[
إليه فقال :من كنت مواله فعيل مواله .

وروى ابن ُعقدة قال :ح ّدثنا الفضل بن يوسف بن يعقوب الجحفي ،ح ّدثنا سعيد بن
عثامن ،ح ّدثنا محمد بن الحسني ،ح ّدثني أيب ،عن أبيه ،عن ج ّده أ ّن رسول الله nأمر يوم
يل بن أيب طالب فقال:
غدير خم بدوحات فقممن ،ثم حمد الله وأثنى عليه ،ثم أخذ بيد ع ّ
[[[
من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه .

 5ـ اإلمام الس ّجاد:A
روى الشيخ الصدوق بسنده عن أيب إسحاق قال :قلت لعيل بن الحسني :ما معنى قول
[[[
النبي« :nمن كنت مواله فعيل مواله»؟ قال :أخربهم أنّه اإلمام بعده .
[[[ـ كتاب سليم ،793 :عنه البحار  33ـ  184ح.456
[[[ـ مناقب اإلمام أمري املؤمنينع  428 :2ح.910
[[[ـ انظر حديث الوالية 60 :ح 32و.33
[[[ـ األمايل للصدوق 185 :ح ،191عنه البحار  223 :37ح.96
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 6ـ اإلمام الصادق:A
روى فرات بسنده عن أيب جعفر Aقال :لقد ع ّرف رسول الله nعل ّياً أصحابه
م ّرتني :م ّرة حني قال :من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه،
[[[
وانرص من نرصه ،واخذل من خذله. ...
وروى الصفّار بسنده عنه Aانّه قال :إ ّن عليّاً آية ملحمد ،وإ ّن محمدا ً يدعو اىل والية
عيل ،أما بلغك قول رسول الله :nمن كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد
[[[

من عاداه .
روى الحمريي قال :ح ّدثني هارون بن مسلم ،قال :ح ّدثني مسعدة بن صدقة قال:،
[[[
ح ّدثني جعفر بن محمد ،عن أبيه أ َّن إبليس عد ّو الله ر ّن أربع رنّاث ...:ويوم الغدير .
روى الكليني بسنده عن أيب جعفر Aقال :بُني اإلسالم عىل خمس :الصالة ،والزكاة،
[[[
والصوم ،والحج ،والوالية ،ومل يناد بيشء ما نودي بالوالية يوم الغدير .
روى الشيخ الصدوق بسنده عن أبان بن ت َ ْغلِب ،قال :سألت أبا جعفر محمد بن
عيل Aعن قول النبي« :nمن كنت مواله فعيل مواله» فقال :يا أبا سعيد تسأل عن
[[[

مثل هذا؟! أعلمهم أنّه يقوم مقامه .
روى القايض النعامن قال :جعفر بن محمد عن أبيه صوالت الله عليهام أ ّن رجالً سأله
يل صلوات الله عليه عىل الناس؟ فقال :بقول رسول
فقال :يا ابن رسول الله مباذا فُضّ ل ع ّ
الله« : nمن كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه» فقال
[[[ـ تفسري فرات 490 :ح ،636وشواهد التنزيل  352 :2ح.996
[[[ـ بصائر الدرجات 77 :ح ،5عنه البحار  369 :35ح.14
[[[ـ قرب اإلسناد 9 :ح ،30البحار  121 :37ح.13
[[[ـ الكايف  21 :2ح ،8عنه البحار  332 :65ح.8
[[[ـ معاين األخبار 66 :ح ،2عنه البحار  223 :37ح.97
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الرجل :فهذا حديث معروف عند الناس ،يعرفه الخاص والعام ،فهل غري ذلك؟ فقال له أبو
جعفر :Aويحك وهل تدري ما يجمعه هذا القول وما يقتضيه؟ إ ّن الله عز وجل جعل
[[[
له به عىل األ ّمة ما جعله لرسول الله nعليها من السمع والطاعة .

 7ـ اإلمام الصادق:A
روى محمد بن سليامن الكويف قال :ح ّدثنا محمد بن منصور ،عن عبّاد ،عن عمرو بن
يل أفضل؟ قال :قول النبي :nمن كنت مواله فعيل
ثابت قال :سألت جعفرا ًّ :
أي مناقب ع ّ
[[[
مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه .
وعنه قال :ح ّدثنا محمد بن منصور ،عن عيل بن الحسن ،عن إبراهيم بن رجاء الشيباين
يل يوم الغدير «من كنت مواله
قال :قيل لجعفر بن محمد :ما أراد رسول الله nبقوله لع ّ
فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه»؟!

فاستوى جعفر بن محمد قاعدا ً ثم قالُ :سئل والله عنها رسول الله nفقال :الله

موالي وأوىل يب من نفيس ال أمر يل معه ،وأنا ويل املؤمنني أوىل بهم من أنفسهم ال أمر
لهم معي ،ومن كنت أوىل به من نفسه ال أمر له معي ،فعيل بن أيب طالب مواله أوىل
[[[
به من نفسه ال أمر له معه .
[[[

وروى أحمد بن الحسني الهاروين نحوه .
روى السيد ابن طاوس بسنده عن أيب عبدالله Aقال :إ ّن رسول الله Aع ّرف
أصحابه أمري املؤمنني م ّرتني ،وذلك أنّه قال لهم :أتدرون من وليّكم بعدي؟ قالوا :الله
[[[ـ رشح األخبار  263 :2ح.566
[[[ـ مناقب اإلمام أمري املؤمنينع  404 :2ح.884
[[[ـ م ن  377 :2ح.850
[[[ـ أمايل الهاروين ،ضمن مجلّة علوم الحديث  ،278 :18وانظر الشايف لعبد الله بن حمزة  ،58 :1وبشارة املصطفى
لعامد الدين الطربي 92 :ح.24
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ورسوله أعلم ،قال :فإ ّن الله تبارك وتعاىل قد قال« :فإنّ الله هو مواله وجربيل وصالح
املؤمنني» يعني أمري املؤمنني وهو وليّكم بعدي .وامل ّرة الثانية يوم غدير خم حني قال :من
[[[
كنت مواله فعيل مواله .
روى الصفّار بسنده عن عمرو بن ثابت قال :سمعت أبا عبدالله Aيقول ...:مل ّا قبض
رسول الله nجاء أربعون رجالً إىل عيل بن أيب طالب Aفقالوا :ال والله ،ال نعطي أحدا ً
[[[
طاعة بعدك أبدا ً .قال :ولِ َم ؟! قالوا :إنّا سمعنا من رسول الله nفيك يوم غدير. ...
روى الكليني بسنده عن أيب عبدالله Aيف قول الله عز وجلP :إِنَّ ٱلَّ ِذي َن َءا َم ُنواْ ثُ َّم
[[[
كَ َف ُرواْ ثُ َّم َءا َم ُنواْ ثُ َّم كَ َف ُرواْ ثُ َّم ٱزدَادُواْ كُف ٗرا لَّن تُق َب َل تَوبَ ُت ُهم Oقال :نزلت يف فالن وفالن
وفالن ،آمنوا بالنبي nيف أ ّول األمر وكفروا حيث عرضت عليهم الوالية حني قال النبي:n
«من كنت مواله فهذا عيل مواله» ثم آمنوا بالبيعة ألمري املؤمنني ،Aثم كفروا حيث
مىض رسول الله nفلم يق ّروا بالبيعة ،ثم ازدادوا كفرا ً بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم،
[[[
فهؤالء مل يبق فيهم من اإلميان يشء .
روى الشيخ الصدوق بسنده عن عبد الله بن أيب الهذيل :وسألته عن اإلمامة فيمن
تجب؟ وما عالمة من تجب له اإلمامة؟ فقال :إ ّن الدليل عىل ذلك ،والحجة عىل املؤمنني،
والقائم بأمور املسلمني ،والناطق بالقرآن ،والعامل باألحكام :أخو نبي الله وخليفته عىل
وجل :ألست أوىل
أمته ...املثبت له اإلمامة يوم غدير خم بقول الرسول nعن الله عز ّ
بكم من أنفسكم؟ قالوا :بىل ،قال :فمن كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد
من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله ،وأعن من أعانه...
ثم قال متيم بن بهلول :ح ّدثني أبو معاوية ،عن األعمش ،عن جعفر بن محمدA
[[[
يف اإلمامة مثله سواء .
[[[ـ اليقني ،303 :البحار  317 :37ح.48
[[[ـ انظر بحار األنوار  259 :28ح.42
[[[ـ آل عمران.90 :
[[[ـ الكايف  420 :1ح ،42عنه البحار  375 :23ح.57
[[[ـ كامل الدين 336 :ح ،9عيون أخبار الرضاع  54 :1ح ،20البحار  396 :36ح.2
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روى العيايش عن أيب جميلة املفضّ ل بن صالح عن بعض أصحابه قال :ملا خطب
رسول الله nيوم الجمعة بعد صالة الظهر انرصف عىل الناس فقال ...:يا أيّها الناس إ ّن
الله موالي وأنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،أال من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من
[[[
وااله ،وعاد من عاداه. ...
وروى الصدوق قال :ح ّدثنا أحمد بن يحيى املكتب ،قال :ح ّدثنا أحمد بن محمد
الوراق ،قال :ح ّدثني برش بن سعيد ابن قلبويه املع ّدل بالرافقة ،قال :ح ّدثنا عبد الجبار بن
كثري التميمي اليامين ،قال :سمعت محمد بن حرب الهاليل أمري املدينة يقول :سألت جعفر
بن محمد ...Cقال ...:أما علمت أ ّن رسول الله nرفع يدي عيل Aبغدير خم حتى
[[[
نظر الناس إىل بياض إبطيهام ،فجعله موىل املسلمني وإمامهم؟. ...
روى الصفّار قال :حدث ّنا إبراهيم بن هاشم ،عن أيب عبد الله الربقي ،عن خلف بن
حمد ،عن محمد بن القبطي قال :سمعت أبا عبد الله Aيقول :الناس غفلوا قول رسول
ّ
[[[
الله nيف عيل Aيوم غدير خم. ...
روى الكليني قال[ :حدثنا ع ّدة من أصحابنا عن] سهل بن زياد ،عن عبدالرحمن بن
سامل ،عن أبيه قال :سألت أبا عبدالله :Aهل للمسلمني عيد غري يوم الجمعة واألضحى
وأي عيد هو جعلت فداك؟ قال :اليوم الذي نصب
والفطر؟ قال :نعم أعظمها حرمة ،قلتّ :
[[[
فيه رسول الله nأمري املؤمنني Aوقال :من كنت مواله فعيل مواله. ...
وروى نحوه الطويس عن زياد بن محمد ،والصدوق عن الصفار قال :ح ّدثنا محمد بن
عيىس اليقطيني ،عن عيل بن سليامن بن يوسف البزاز ،عن القاسم بن يحيى ،عن ج ّده
[[[
الحسن بن راشد .
[[[ـ تفسري العيايش  4 :1ح ،3عنه البحار  141 :23ح.92
[[[ـ معاين األخبار 350 :ح ،1علل الرشائع 173 :ح ،1البحار  79 :38ح.2
[[[ـ بصائر الدرجات 53 :ح ،1عنه البحار  248 :39ح ،65ونحوه األمايل للصدوق 173 :ح.176
[[[ـ الكايف  149 :4ح ،3عنه البحار  172 :37ح.54
[[[ـ مصباح املته ّجد ،736 :ثواب األعامل ،99 :وانظر أيضاً :الكايف  148 :4ح 1وتهذيب األحكام  ،305 :4والخصال:
 ،264واالقبال .263 :2
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وروى الكليني قال[ :ح ّدثنا] ع ّدة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد ،عن أحمد بن محمد
بن أيب نرص ،عن أبان ،عن أيب عبد الله Aقال :يستحب الصالة يف مسجد الغدير ،أل ّن
النبي nأقام فيه أمري املؤمنني ،Aوهو موضع أظهر الله عز وجل فيه الحق.

[[[

 8ـ اإلمام الكاظم:A
روي يف التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري Aعن موىس بن جعفر :Aأ ّن رسول
الله nمل ّا أوقف أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Aيف يوم الغدير موقفه املشهور ،ثم
قال :يا عباد الله انسبوين ،فقالوا :أنت محمد بن عبدالله بن عبد املطلب بن هاشم بن
عبد مناف ،ثم قال :أيّها الناس ألست أوىل بكم من أنفسكم؟ قالوا :بىل يا رسول الله ،قال:
موالكم أوىل بكم من أنفسكم؟ قالوا :بىل يارسول الله ،فنظر إىل السامء وقال :اللهم اشهد.
يل
يقول هو nذلك وهم يقولون ذلك ثالثاً ،ثم قال :أال من كنت مواله وأوىل به فهذا ع ّ
مواله وأوىل به ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله.
ثم قال :قم يا أبا بكر فبايع له بإمرة املؤمنني ،فقام فبايع له بإمرة املؤمنني ،ثم قال:
قم يا عمر فبايع له بإمرة املؤمنني ،فقام فبايع له بإمرة املؤمنني ،ثم قال بعد ذلك لتامم
التسعة ،ثم لرؤساء املهاجرين واألنصار فبايعوا كلّهم ،فقام من بني جامعتهم عمر بن
كل مؤمن ومؤمنة ،ثم
الخطّاب فقال :بخ بخ لك يا ابن أيبطالب أصبحت موالي وموىل ّ
[[[
تف ّرقوا عن ذلك وقد ُوك ّدت عليهم العهود واملواثيق. ...

 9ـ اإلمام الهادي:A
روى الشيخ الطويس بسنده عن إسحاق بن عبدالله العلوي ال ُعرييض ،قالّ :
وحك يف
صدري ما األيّام التي تصام؟ فقصدت موالنا أبا الحسن عيل بن محمد Aوهو برصيا
[[[ـ الكايف  567 :4ح ،3تهذيب األحكام  18 :6ح ،22البحار  172 :37ح ،5وانظر :من ال يحرضه الفقيه 559 :2
ح.3142
[[[ـ التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكريع.111 :
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فلم برص يب قال :Aيا أبا إسحاق جئت
ومل أبد ذلك ألحد من خلق الله ،فدخلت عليه ّ
تسألني عن األيام التي يصام فيه ّن وهي أربعة ...ويوم الغدير ،فيه أقام رسول الله nأخاه
[[[
علياً Aعلامً للناس وإماماً من بعده. ...
ومم أجاب به أبو الحسن عيل بن محمد
وروى الطربيس يف االحتجاج قالّ :
العسكري Aيف رسالته إىل أهل األهواز حني سألوه عن الجرب والتفويض أن قال ...:ثم
وجدنا رسول الله nقد أبانه من أصحابه بهذه اللفظة :من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم
[[[

وال من وااله ،وعاد من عاداه. ...

 10ـ اإلمام الحسن العسكري:A
روى اإلربيل عن كتاب الدالئل للحمريي قال :ح ّدثني الحسن بن ظريف قال :كتبت
إىل أيب محمد أسأله ما معنى قول رسول الله nألمري املؤمنني« :Aمن كنت مواله فهذا
[[[
مواله» قال :أراد بذلك أن جعله علامً يعرف به حزب الله عند الفُرقة .

■ ما روي عن الصحابة:
 11ـ أ ّيب بن كعب بن قيس ،أبو املنذر الخزرجي األنصاري:
روى الطربي يف كتابه مناقب أهل البيت قال :ح ّدثنا ه ّناد ،عن عبدالرزاق ،عن معمر،
عن الزهري ،عن سعيد بن املس ّيب حديث االثني عرش صحابياً الذين تخلّفوا عن بيعة أيب
بكر واعرتضوا عليه وهو عىل املنرب وفيهم أ ّيب بن كعب حيث قال :معارش املسلمني ،تشهدون
أ ّن رسول الله nرقى املنرب يوم غدير خم ،وأقام علياً إىل جانبه وأخذ بيده اليمنى ،وشاال
بأيديهام حتى رأى الناس بياض إبطيهام ،ثم قال :معارش الناس ألست أوىل بكم من أنفسكم؟
[[[ـ تهذيب األحكام  305 :4ح ،922الخرائج والجرائح  759 :2ح ،78البحار  266 :93ح.13
[[[ـ االحتجاج  487 :2ح ،328ونحوه تحف العقول.458 :
[[[ـ كشف الغمة  ،95 :4عنه البحار  223 :37ح.95
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يل مواله،
يل ول ّيه ،ومن كنت مواله فهذا ع ّ
قالوا :اللهم نعم ،فقال :أال من كنت نب ّيه فهذا ع ّ
[[[
اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله. ...
ورواه ابن حاتم الشامي بلفظ آخر حيث قال :وقام أ ّيب بن كعب; فحمد الله وأثنى

مم وعظكم به رسول الله ،nوال أقول
عليه وقال :يا معرش قريشّ ،إن ال أعظكم بأكرث ّ
مم قال ،عىل أنّا رأينا رسول الله nقد أقام علياً ولياً وموىل وقال« :من كنت
لكم أكرث ّ
مواله فعيل مواله» فقالت طائفة م ّنا :إنّ ا أراد رسول الله nأن يُعلم من هو من مواليه
وعبيده أ ّن علياً مواله ،وقالت طائفة أخرى :ما أقامه إالّ إماماً علامً .فبلغ ذلك رسول
الله ،nفخرج إلينا كهيئة املغضب ويده يف يد عيل ويقول« :من كنت مواله فهذا مواله
[[[
وإمامه وحجة الله عليه». ...
وروى نحوه ابن جرب عن ج ّده أيب عبدالله الحسني بن جرب يف كتابه «االعتبار يف إبطال
[[[
االختيار» مسندا ً إىل أبان بن عثامن عن اإلمام الصادق .A
وروى السيد ابن طاوس بسنده عن عيل Aقال :ملا خطب أبو بكر قام أ ّيب بن كعب
يوم جمعة ،وكان أ ّول يوم من شهر رمضان ،فقال :يا معرش املهاجرين الذين هاجروا واتبعوا
غيتم؟ أم خذلتم أم عجزتم؟ ألستم
مرضات الرحمن ...تناسيتم أم نسيتم؟! أم ب ّدلتم أم ّ
تعلمون أ ّن رسول الله nقام فينا مقاماً أقام لنا علياً Aفقال :من كنت مواله فعيل
[[[

مواله ،ومن كنت أنا نب ّيه فهذا أمريه؟. ...

 12ـ أسامة بن زيد بن حارثة ،أبو محمد الكلبي:
روى الطربيس عن اإلمام الباقر Aكتاب أسامة إىل أيب بكر ملا استدعاه أبو بكر ،فكتب إليه:
[[[ـ انظر :إقرار الصحابة بفضل إمام الهدى والقرابة البن املشهدى ،92 :واليقني البن طاوس.335 :
[[[ـ الدر النظيم.441 :
[[[ـ نهج اإلميان.577 :
[[[ـ اليقني ،448 :البحار  221 :28ح ،13ونحوه االحتجاج  297 :1ح.52
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[[[

فقد علمت ما كان من قول رسول الله nيف عيل Aيوم الغدير ،فام طال العهد فتنىس .

 13ـ أسعد بن زرارة بن عُدَ س ،أبو اُمامة الخزرجي األنصاري:
روى الخطيب البغدادي بسنده عن ابن عقدة قال :ح ّدثنا محمد بن املفضّ ل بن
إبراهيم األشعري ،ح ّدثنا أيب ،ح ّدثنا مث ّنى بن القاسم الحرضمي ،عن هالل أيب أيوب بن
ِمقالص الصرييف ،عن أيب كثري األنصاري ،عن عبد الله بن أسعد بن زرارة ،عن أبيه قال :قال
[[[

رسول الله :nمن كنت مواله فعيل مواله .

 14ـ األشعث [معدي كرب] بن قيس بن معدي كرب الكندي:
كان من الذين كتم الشهادة حينام ناشده أمري املؤمنني Aمع ثالثة آخرين ليشهدوا
بسامع حديث الغدير ،وسيأيت يف حديث املناشدة.

 15ـ أنس بن مالك بن النرض ،أبو حمزة الخزرجي األنصاري:
يروي عنه:
 1ـ ُحميد الطويل البرصي.
 2ـ عيل بن زيد بن جدعان البرصي.
 3ـ كثري بن ُسليم املدائني.
 4ـ مسلم بن كيسان الكويف.
 5ـ يَ ْغ َنم بن سامل البرصي.
 1ـ أ ّما رواية ُحميد الطويل عن أنس فهي ما رواها ابن املغازيل بسنده يف ذكر قضية
يل Aحيث مل يؤاخ بينه وبني
املباهلة ومؤاخاة النبي nبني املهاجرين واألنصار ،وترك ع ّ
للرس.18 :
[[[ـ االحتجاج  224 :1ح ،40عنه البحار  91 :29ح ،1ونحوه تثبيت اإلمامة ّ
[[[ـ موضّ ح أوهام الجمع والتفريق  ،191 :1الوهم الثالث والستون ،وانظر اليقني البن طاوس 168 :عن مسعود
السجستاين.
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يسك أن
أحد ،ورجوع عيل Aباكياً ،إىل أن يقول له النبي :nإنّ ا ادخرتك لنفيس ،أال ّ
تكون أخا نب ّيك؟ قال :بىل يا رسول الله ّأن يل بذلك؟ فأخذ بيده فأرقاه املنرب فقال :اللهم
يل
إ ّن هذا م ّني وأنا منه ،أال إنّه م ّني مبنزلة هارون من موىس ،أال من كنت مواله فهذا ع ّ
يل قرير العني ،فأتبعه عمر بن الخطاب فقال :بخ بخ يا أبا الحسن
مواله .قال :فانرصف ع ّ
كل مسلم.
أصبحت موالي وموىل ّ
كل من ابن البطريق يف العمدة 169 :ح،262
هذه الرواية رواها عن ابن املغازيل ّ
واإلربيل يف كشف الغمة [ ،335 :1عن العمدة] ،وشاذان بن جربئيل القمي يف الروضة يف
فضائل أمري املؤمنني A: 76ح ،62وابن َج ْب يف نهج اإلميان ،426 :والسيد ابن طاوس يف
الحل يف كشف اليقني.206 :
الطرائف 148 :ح ،224والعالّمة ّ
 2ـ أ ّما رواية عيل بن زيد بن ُجدعان فهي ما رواها الخطيب البغدادي بسنده عن أنس
قال :سمعت النبي nيقول :من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه.
راجع تاريخ بغداد  377 :7رقم  ،3905وتاريخ دمشق البن عساكر  235 :42ح.8742
 3ـ أما رواية كثري بن ُسليم فقد رواها محمد بن سليامن الكويف بسنده عن أنس قال:
أخذ رسول الله nبيد عيل يوم غدير خم بالجحفة ،ثم رفع إبطه فرأينا بياض إبطيهام
جميعاً ،فقال :أيها الناس ألست أوىل بكم من أنفسكم؟ فقالوا :بىل ،قال :ومن أهاليكم
يل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من
وأوالدكم؟ قالوا :بىل ،قال :فمن كنت مواله فع ّ
عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله.
قال :فقام إليه عمر بن الخطّاب فقال :بخ بخ يا بن أيب طالب أصبحت موالنا وموىل
كل مؤمن.
ّ
راجع :مناقب اإلمام أمرياملؤمنني  430 :2ح ،913ونحوه أيضاً  516 :2ح.1020
 4ـ أ ّما رواية مسلم بن كيسان فهي ما رواها الشيخ الطويس بسنده عن أنس قال :إنّه
سمع رسول الله nيقول يوم غدير خم :أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،وأخذ بيد عيل
فقال :من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه.
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راجع :األمايل للطويس 332 :ح ،664عنه املجليس يف البحار  125 :37ح ،23ونحوه
اآلجري يف الرشيعة  219 :3ح ،1583ومحمد بن عمرو البخرتي فيام ورد يف مجموع
مص ّنفاته 116 :ح.15
 5ـ أ ّما حديث يَ ْغ َنم بن سامل فهو ما رواه الشيخ الصدوق بسنده قال :سمعت أنس
يل :ألست أوىل
بن مالك يقول :سمعت رسول اللهnيقول يوم غدير خم وهو آخذ بيد ع ّ
باملؤمنني من أنفسهم؟ قالوا :بىل ،قال :فمن كنت مواله فهذا عيل مواله ،الله ّم وال من
وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله.
راجع :معاين األخبار 67 :ح ،8عنه املجليس يف البحار  123 :37ح.17
وال يخفى أنّه كان من الذين كتموا الشهادة حينام ناشد أمري املؤمنني الصحابة ودعا
عىل من مل يشهد ،ثم بعد ما أصابته الدعوة طفق ينقل فضائل أمري املؤمنني.A
راجع :كتامن الشهادة.

 16ـ الرباء بن عازب بن الحارث ،أبو ُعامرة األويس األنصاري:
يروي عنه:
دي بن ثابت الكويف.
 1ـ َع ّ
 2ـ َعمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي.
 1ـ أ ّما رواية َعدي بن ثابت الكويف فهي ما رواها ابن أيب شيبة عن الرباء قال :ك ّنا مع
رسول الله nيف سفر ،قال :فنزلنا بغدير خم ،قال :فنودي الصالة جامعة ،وكُسح لرسول
فصل الظهر فأخذ بيد عيل فقال :ألستم تعلمون ّأن أوىل باملؤمنني
الله nتحت شجرةّ ،
بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا :بىل.
من أنفسهم؟ قالوا :بىل ،قال ألستم تعلمون ّأن أوىل ّ
يل فقال :اللهم من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من
قال :فأخذ بيد ع ّ
عاداه ،قال :فلقيه عمر بعد ذلك فقال :هنيئاً لك يا ابن أيب طالب أصبحت وأمسيت موىل
كل مؤمن ومؤمنة.
ّ
راجع :املص ّنف  128 :17ح.32781
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دي بن ثابت وردت يف مصادر متع ّددة وبألفاظ مختلفة ،فقد رواها البالذري
ورواية َع ّ
يف أنساب األرشاف  ،356 :2والكويف يف مناقب أمري املؤمنني A 2: 441ح ،926وابن
عساكر يف تاريخ دمشق  220 :42ح ،8715والذهبي يف طريق حديث من كنت مواله:
 88ح 96وتاريخ اإلسالم  ،359 :2وابن كثري يف البداية والنهاية  ،349 :7والسرية النبوية :4
 ،350وأحمد بن حنبل يف مسنده  430 :30ح 18479ـ  18480وفضائل الصحابة 596 :2
ـ  517ح ،1016وابن البطريق يف العمدة 92 :ح 113عن أحمد ،وابن املغازيل يف كفاية
الطالب ،8 :وابن ماجة يف سننه  43 :1ح ،116وابن الصالح يف األنوار اللمعة  12 :4ح،7368
والخوارزمي يف املناقب 155 :ح ،183وابن أيب عاصم يف السنة 591 :ح ،1363والشجري يف
األمايل الخميسية  ،145 :1وأبو الحسن الديلمي الزيدي يف املحيط بأصول اإلمامة الورقة:
 ،177واآلجري يف الرشيعة  219 :3ح ،1582والثعالبي يف الكشف والبيان  ،92 :4والعاصمي
يف زين الفتى  493 :1ح.293
 2ـ أ ّما رواية عمرو بن عبد الله السبيعي فقد رواها الخطيب البغدادي بسنده عن
الرباء قال :ملا نزل رسول الله nالغدير قام الظهرية فأمر بق ّم الشجرات ثم ُجمعت له
أحجار وأمر بالالً فنادى يف الناس ،فاجتمع املسلمون ،فصعد رسول الله nعىل تلك
األحجار ،فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :أيها الناس من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال
وأحب من أحبه ،وأع ّز من نرصه .قال أبو
من وااله ،وعاد من عاداه ،وأبغض من أبغضه،
ّ
اسحاق :قال الرباء[ :كان كذلك] يف يوم صائف شديد ح ّره ،حتى جعل الرجل م ّنا بعض
فلم ه ّم بالنزول قال :ألستم تشهدون ّأن أوىل بكم
ثوبه تحت قدمه وبعضه عىل رأسهّ ،
من أنفسكم؟ قالوا :بىل ،قال :فمن كنت مواله فعيل مواله.
راجع :تلخيص املتشابه يف الرسم  244 :1رقم .383
وروى نحوه الدواليب يف الكنى واألسامء  349 :1ح ،1235وابن ال َف َريض األندليس يف
األلقاب ،93 :والقايض النعامن يف رشح األخبار  221 :1ح ،204والخركويش يف رشف املصطفى
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 496 :5ح ،2476وابن البطريق يف املستدرك املختار 21 :عن السمعاين ،وابن شهرآشوب
يف املناقب  ،35 :3والسيوطي يف وصول األماين بأصول التهاين 16 :ح ،1بألفاظ مختلفة من
حيث التفصيل واإلجامل.
ثم إ ّن أبا إسحاق السبيعي يروي يف بعض األحيان «من كنت مواله» عن الرباء وزيد بن
أرقم معاً ،فقد روى الذهبي بسنده عن الرباء وزيد بن أرقم قاال :ك ّنا مع رسول الله nيوم
تحل يل وال ألهل بيتي،
غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه ،فقال :إ ّن الصدقة ال ّ
لعن الله من ادعى إىل غري أبيه [إىل أن قال ]:من كنت مواله فعيل مواله.
راجع :طرق حديث من كنت مواله للذهبي 70 :ح ،72البداية والنهاية البن كثري :5
 210واملعجم البن األعرايب  803 :2ح ،1643وتاريخ دمشق  222 :42ح ،8719وبشارة
املصطفى لعامد الدين الطربي 261 :ح ،70عنه البحار  222 :37ح ،94والكامل البن عدي :6
 349رقم  ،1832ونصب الراية للزيلعي  ،405 :4واألمايل للطويس 227 :ح ،398عنه البحار
للمجليس  123 :37ح ،18والقايض النعامن يف رشح األخبار 228 :ح.216

 17ـ بُريدة بن ال ُحصيب بن عبد الله األسلمي:
يروي عنه:
التمر الكويف.
 1ـ صالح بن ميثم ّ
 2ـ طاوس بن كيسان اليامين.
 3ـ ابن عبد الله بن بريدة األسلمي.
 4ـ عبد الله بن عباس.
 1ـ أ ّما رواية صالح بن ميثم فقد قال الذهبي :ويُروى عن صالح بن ميثم عن بريدة.
راجع :طرق حديث من كنت مواله 76 :ح.81
 2ـ أ ّما رواية طاوس بن كيسان فقد رواها أحمد بن حنبل بسنده قال :ملا بعث رسول
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يل يف بعض اليشء ،فشكاه
الله nإىل اليمن علياً ،خرج بريدة األسلمي معه ،فعتب عىل ع ّ
بريدة إىل رسول الله ،nفقال رسول الله :من كنت مواله فإ ّن علياً مواله.
راجع :فضائل الصحابة  592 :2ح ،1007ومناقب اإلمام أمري املؤمنني للكويف 443 :2
ح ،930واملعجم األوسط للطرباين  229 :1ح.348
كام رواه الطرباين أيضاً بلفظ« :من كنت مواله فعيل مواله» فقط من دون حديث
الشكوى ،يف املعجم الصغري  ،71 :1وأبو نُعيم األصبهاين يف ذكر أخبار أصبهان  126 :1وحلية
األولياء  23 :4رقم  ،249والكويف يف مناقب اإلمام أمري املؤمنني  418 :2ح ،901وابن عدي
يف الكامل  362 :2رقم  490بلفظ« :من كنت ول ّيه فعيل ول ّيه» .وابن األعرايب يف املعجم :1
 139ح ،222والذهبي يف طرق حديث من كنت مواله 73 :ح.75
 3ـ أ ّما رواية عبد الله بن بريدة ،فهي ما رواها أحمد بن حنبل بسنده عن ابن
بريدة عن أبيه قال :بعثنا رسول الله nيف رسيّة ،قال :ملا قدمنا قال :كيف رأيتم صحابة

صاحبكم؟ قال :فإ ّما شكوته أو شكاه غريي ،قال :فرفعت رأيس وكنت رجالً مكباباً ،قال :فإذا
يل ول ّيه.
النبي nقد احم ّر وجهه ،قال :وهو يقول :من كنت ول ّيه فع ّ
راجع :مسند أحمد  58 :38ح ،22961عنه تاريخ دمشق البن عساكر  192 :42ح.8651
كام رواه البزار يف البحر الزخّار  258 :10ح ،4354والهيثمي يف مجمع الزوائد 108 :9
وقال :رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ،كام ص ّححه أيضاً ابن حجر يف مخترص زوائد مسند
البزار  306 :2ح ،1910والنسايئ يف السنن الكربى  130 :5ح ،8465والروياين يف مسنده :1
 92ح ،62وابن عساكر يف تاريخ دمشق  192 :42ح ،8652وأبو يعىل يف مسنده 225 :1
ح ،261والكويف يف مناقب اإلمام أمري املؤمنني  385 :2ح ،859وابن حبان يف صحيحه :15
 374ح ،6930وابن املغازيل يف املناقب 21 :ح ،28وابن أيب شيبة يف املصنف  94 :17ح،3272
وابن أيب عاصم يف السنة .590
ثم إ ّن أحمد بن حنبل روى الواقعة بنحو أكرث تفصيالً حيث قال :عن ابن بريدة ،عن
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يل ،فوقف عليهم فقال :إنّه قد كان يف نفيس
أبيه أنّه م ّر عىل مجلس وهم يتناولون من ع ّ
يل يشء ،وكان خالد بن الوليد كذلك ،فبعثني رسول الله nيف رسيّة عليها عيل،
عىل ع ّ
يل جارية من الخمس لنفسه ،فقال خالد بن الوليد :دونك ،قال:
وأصبناً سبياً ،قال :فأخذ ع ّ
فلم قدمنا عىل النبي nجعلت أح ّدثه مبا كان ثم قلت :إ ّن علياً أخذ جارية من الخمس،
ّ
تغي فقال :من كنت
قال :وكنت رجالً مكباباً قال :فرفعت رأيس فإذا وجه رسول الله nقد ّ

يل وليّه.
وليّه فع ّ

راجع :مسند أحمد  133 :38ح ،23028وتاريخ دمشق البن عساكر  193 :42ح،8655
ومناقب اإلمام أمري املؤمنني للكويف  443 :2ح ،929واملستدرك للحاكم النيسابوري :2
 129ح.130
يل فإنّه م ّني وأنا منه ،وهو ول ّيكم بعدي،
ويف لفظ آخر عند أحمد بن حنبل :ال تقع يف ع ّ
وإنّه م ّني وأنا منه وهو ول ّيكم بعدي.
راجع مسند أحمد  117 :38ح ،23012وتاريخ دمشق البن عساكر  190 :42ح،8645
والعمدة البن البطريق 197 :ح ،297البداية والنهاية البن كثري  ،357 :7ومناقب اإلمام
أمري املؤمنني للكويف  487 :1ح ،394والبحر الزخار للبزار  282 :10ح ،4391والسنن الكربى
للنسايئ  133 :5ح ،8475وطرق حديث من كنت مواله للذهبي 76 :ح ،80وله ألفاظ أخر
قريبة منه وردت يف كثري من املصادر.
 4ـ أ ّما رواية عبد الله بن عباس فقد رواها الخطيب البغدادي بسنده عن بريدة
فلم قدمت عىل رسول الله nذكرت علياً
يل اليمن ،فرأيت منه جفوةّ ،
قال :غزوت مع ع ّ

يتغي ،فقال :يا بريدة ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟
فتنقّصته ،فرأيت وجه رسول الله ّ
قلت :بىل يا رسول الله ،قال :من كنت مواله فعيل مواله.
راجع :مسند أحمد  32 :38ح ،22945واآلحاد واملثاين البن أيب عاصم  325 :4ح،2357
والبداية والنهاية البن كثري  ،209 :5ومعرفة الصحابة أليب نُعيم األصبهاين  431 :1ح1255
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وأنساب األرشاف للبالذري  357 :2بدون ذكر الشكوى ،والسنن الكربى للنسايئ 45 :5
ح ،8145وأحكام القرآن للطحاوي  385 :1ح ،807ومناقب اإلمام أمري املؤمنني للكويف :2
 425ح ،907واملناقب البن املغازيل 24 :ح ،36واملسرتشد للطربي اإلمامي 620 :ح،287
واملستدرك للحاكم  ،110 :3واملناقب للخوارزمي 134 :ح ،150وتاريخ دمشق البن عساكر
 187 :42ح ،8635ومسند البزار  257 :10ح ،4352والسنن الكربى للنسايئ  130 :5ح،8466
والرشيعة لآلجري  214 :3ح ،1572وطرق حديث من كنت مواله للذهبي 74 :ح.78
يل موىل من كنت مواله».
كام ورد أيضاً بلفظ« :ع ّ
راجع :اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم  326 :4ح ،2359وميزان اإلعتدال للذهبي  640 :2رقم
 ،5147وتاريخ دمشق البن عساكر  187 :42ح ،8636واملعجم البن األعرايب  1018 :3ح.2179

 18ـ بشري ـ أو رفاعة ـ بن عبد املنذر ،أبو لُبابة األويس األنصاري:
ع ّده ابن شهرآشوب من الذين رووا حديث الغدير.
راجع :املناقب  ،26 :3عنه ابن جرب يف نهج اإلميان ،223 :واملجليس يف البحار  157 :37ح.40

 19ـ بالل بن رباح الحبيش:
روى ابن شهرآشوب بسنده أ ّن بالالً مل يبايع أبا بكر ،وأ ّن عمر جاء حتى أخذ بتالبيبه
فقال :يا بالل هذا جزاء أيب بكر منك؟ إنّه أعتقك فال تجي تبايعه؟! فقال بالل ...:ولقد
علمت يا عمر أ ّن رسول الله nعقد البن ع ّمه عقدا ً هو يف أعناقنا إىل يوم القيامة ،وجعله
موالنا من بعده يوم الدوحات ،فأيّنا يستطيع أن يبايع عىل مواله ،قال عمر :فإن كنت غري
فاعل فال تقم معنا ال أ ّم لك.
راجع :مثالب النواصب ،والعقد النضيد ملحمد بن الحسن القمي ،149 :والدرجات
الرفيعة للسيد عيل خان املدين ،367 :كام أشار إليه املوىل محمد تقي املجليس يف روضة
املتقني .69 :14
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 20ـ ثابت بن قيس بن شامس ،أبو محمد الخزرجي األنصاري:
يل Aيوم الرحبة ملا ناشد الصحابة ليشهدوا له.
شهد لع ّ

 21ـ ثابت بن وديعة ،أبو سعد أو سعيد األويس األنصاري:
ذكره ابن شهرآشوب فيمن روى حديث الغدير.
راجع :املناقب  ،26 :3عنه ابن جرب يف نهج اإلميان ،223 :واملجليس يف البحار  157 :37ح.40

العامري:
السواين
ّ
 22ـ جابر بن سمرة بن جنادة ،أبو عبد الله ّ
ذكره ابن شهرآشوب فيمن روى حديث الغدير.

 23ـ جابر بن عبد الله أبو عبد الله الخزرجي األنصاري:
يروي عنه:
 1ـ اإلمام محمد الباقر.A
 2ـ سامل بن أيب الجعد األشجعي.
 3ـ عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي.
 4ـ عطاء بن أيب رباح الفهري.
 5ـ قَبيصة من ذُؤيب الخزاعي ،وأبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري.
 6ـ محمد بن املنكدر التيمي.
 1ـ أ ّما رواية اإلمام الباقر Aفقد رواها جامل الدين الزيلعي بسنده عن اإلمام
الباقر Aعن جابر بن عبد الله :أ ّن النبي nمل ّا رجع من حجة الوداع قام فخطب الناس
بالجحفة ،ثم أخذ بيد عيل فقال :من كنت مواله...
راجع :تخريج األحاديث واآلثار  241 :2رقم .681
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 2ـ أ ّما رواية سامل بن أيب الجعد ،فهي ما رواها أبو نُعيم األصبهاين بسنده عن جابر قال:
كنت عند النبي nوعنده أبو بكر وعمر ،فقال النبي nلعيل :الله ّم وال من وااله ،وعاد
من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله .فقال أبو بكر لعمر :هذه والله الفضيلة.
راجع :ذكر أخبار أصبهان .358 :2
 3ـ أ ّما رواية عبد الله بن محمد بن عقيل فقد رواها ابن أيب شيبة بسنده عن جابر قال :ك ّنا
بالجحفة بغدير خم إذ خرج علينا رسول الله nفأخذ بيد عيل فقال :من كنت مواله فعيل مواله.
راجع :املص ّنف  98 :17ح ،32735ونحوه الس ّنة البن أيب عاصم  590ح ،1356وانظر:
اتحاف الخرية املهرة للبوصريي  281 :9ح ،8981واملطالب العالية البن حجر العسقالين :16
 95ح ،3930وجمع الجوامع للسيوطي  190 :14ح.10054
ورواها اآلجري بلفظ :ك ّنا بالجحفة بغدير خم إذ خرج إلينا رسول الله nمن خباء
أو فسطاط ،فقال بيده ثالث م ّرات :هل ّم هل ّم هل ّم .وث َ ّم ناس من خزاعة و ُمزينة و ُجهينة

وأسلم وغفار ،فأخذ بيد عيل فقال رسول الله :nألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ قالوا:
بىل ،قال :من كنت مواله فعيل مواله.
راجع :الرشيعة  216 :3ح.1577
وانظر أيضاً نحوه :تاريخ مدينة دمشق  224 :42ح ،8725طرق حديث من كنت مواله
للذهبي 83 :ح ،89وسري أعالم النبالء  334 :8رقم  ،86والبداية والنهاية البن كثري ،213 :5
والسرية النبوية  ،355 :4وكفاية الطالب للكنجي ،11 :وفرائد السمطني للجويني،48 :
والجوهرة للتلمساين  ،245 :2وجمع الجوامع للسيوطي  253 :16ح.7856
وقد رواه الشيخ الصدوق بسنده عن جابر بلفظ :لقد سمعت رسول الله nيقول
يف عيل Aخصاالً لو كانت واحدة منها يف جميع الناس الكتفوا بها فضالً :قوله :nمن
كنت مواله فعيل مواله...
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راجع :األمايل 149 :ح ،146والخصال  496ح ،5والبحار  95 :38ح ،11وبشارة املصطفى .43
 4ـ أ ّما رواية عطاء بن أيب رباح فقد رواها محمد بن أحمد املف ّجع البرصي بسنده عن
جابر قال :إ ّن رسول الله nنزل بغدير خم ونصب بدوحات وكان يوماً حارا ً ،وإ ّن أحدنا
ويبل بخرقة فيضعها عىل رأسه من ش ّدة الحر ،فقام Aفقال :أيها الناس
يستظل بثوبه ّ
ّ
ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجي أ ّمهاتهم؟ قلنا :بىل يا رسول الله ،فأخذ بيد
عيل Aفرفعها حتى أبان شعر إبطيهام ثم قال :اشهدوا ،من كنت مواله فعيل مواله،
اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ـ يقولها ثالثاً ـ فقـال عمر  :هنيئاً لك يا أبا الحسن
كل مؤمـن ومؤمنة ـ. .
أصبحت موالي وموىل ّ
راجع :رشح قصيدة األشباه ،22 :وتنبيه الغافلني البن كرامة ،105 :والبدر املنري للمهدي
لدين الله اليمني  ،97 :2وإرشاق اإلصباح للصنعاين.76 :
 5ـ أ ّما رواية قبيصة بن ذُؤيب فقد رواها الطرباين بسنده عن جابر قال :إ ّن رسول

فشق عىل النبيn
الله nنزل بخ ّم فتن ّحى الناس عنه ،ونزل معه عيل بن أيب طالبّ ،

متوسد عيل بن أيب
تأخّر الناس عنه ،فأمر علياً فجمعهمّ ،
فلم اجتمعوا قام فيهم وهو ّ
طالب ،فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :أيها الناس ّإن قد كرهت تخلّفكم وتن ّحيكم ع ّني
يل بن أيب
حتى ُخ ّيل إ ّيل أنّه ليس من شجرة أبغض إليكم من شجرة تليني ،ثم قال :لكن ع ّ
طالب أنزله [الله] م ّني مبنزلتي منه ،فريض الله عنه كام أنا عنه راض ،فإنّه ال يختار عىل
قريب وصحبتي شيئاً ،ثم رفع يديه فقال :اللهم من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من
وااله ،وعاد من عاداه...
راجع :مسند الشاميّني  222 :3ح ،2128عنه تخريج األحاديث للزيلعي  241 :2رقم
 681وتاريخ دمشق البن عساكر  ،227 :42وإتحاف الخرية املهرة للبوصريي 501 :10
ح 10248عن أيب يعىل املوصيل .وانظر :املناقب البن املغازيل 25 :ح ،37عنه العمدة البن
البطريق 107 :ح.143
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 6ـ أ ّما رواية محمد بن املنكدر فقد رواها ابن عساكر بسنده عن جعفر بن إبراهيم
جعفري ال
الجعفري قال :كنت عند الزهري أسمع منه فإذا عجوز قد وقفت فقالت :يا
ّ
تكتب عنه فإنّه مال إىل بني أمية وأخذ جوائزهم ،فقلت :من هذه؟ قال :أختي رقيّة،
خرفت .قالت[ :بل] خرفت أنت ،كتمت فضائل آل محمد ،وقد ح ّدثني محمد بن املنكدر
يل فقال :من كنت مواله فعيل مواله،
عن جابر بن عبد الله قال :أخذ رسول الله nبيد ع ّ

اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله.
راجع :تاريخ دمشق  227 :42ح.8727

 24ـ جبلة بن عمرو بن ثعلبة األنصاري:
ذكره السيد ابن طاوس نقالً عن ابن عقدة فيمن روى حديث الغدير.
راجع الطرائف ،142 :البحار  183 :37ح.68

 25ـ جرير بن عبد الله بن جابر ،أبو عمرو البجيل القرسي:
يروي عنه:
 1ـ برش بن حرب البرصي.
 2ـ زاذان الكويف.
 1ـ أ ّما رواية برش بن حرب فقد رواها الطرباين بسنده عن جرير قال :شهدنا املوسم يف
حجة مع رسول الله nوهي حجة الوداع ،فبلغنا مكاناً يقال له غدير خم ،فنادى الصالة
جامعة ،فاجتمعنا املهاجرون واألنصار ،فقام رسول الله nوسطنا فقال :أيّها الناس بم
تشهدون؟ قالوا :نشهد أن ال إله إالّ الله ،قال :ثم مه؟ قالوا :وأ ّن محمدا ً عبده ورسوله ،قال:
يل فأقامه
فمن ول ّيكم؟ قالوا :الله ورسوله موالنا ،قال :من ول ّيكم؟ ثم رضب بيده عىل عضد ع ّ
فنزع عضده فأخذ بذراعيه فقال :من يكن الله ورسوله مولياه فإ ّن هذا مواله ،اللهم وال من
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وااله ،وعاد من عاداه ،اللهم من أح ّبه من الناس فكن له حبيباً ،ومن أبغضه فكن له مبغضاً...
راجع :املعجم الكبري  357 :2ح ،2505وتاريخ دمشق البن عساكر  236 :42ح.8743
 2ـ أما رواية زاذان فقد رواها عامد الدين الطربي بسنده عن جرير قال :مل ّا قفل
النبي nمن مكّة وبلغ وادياً يقال له وادي خم به غدير ،قام يف الهاجرة خطيباً ،فأخذ بيد
عيل Aفقال :من كنت مواله فهذا يل موىل ،قد بلّغت .قال زاذان :قلت لجرير :من حرض
ذلك املوضع ؟ فقـال  :جامعـة من أصحاب رسول الله nسمعوا كام سمعت...
راجع :بشارة املصطفى 421 :ح.30

 26ـ جندب بن جنادة ،أبو ذر الغفاري:
أورده ابن شهرآشوب ضمن من روى حديث الغدير ،وكذلك السيد ابن طاوس عن ابن
عقدة راجع :املناقب  ،25 :3والبحار  157 :37ح ،40والطرائف.139 :

 27ـ جندب بن عبد الله بن سفيان ،أبو عبد الله البجيل العلقي:
أورده ابن شهر آشوب ضمن من روى حديث الغدير ،وكذلك السيد ابن طاوس عن
ابن عقدة.

 28ـ الحارث بن ربعي ،أبو قتادة األنصاري:
أورده ابن شهرآشوب ضمن من روى حديث الغدير.
[[[

 29ـ ح ّبة بن جوين ،أبو قدامة العرين البجيل :
يروي عنه:

 1ـ مسلم بن كيسان الكويف.
 2ـ عبد الله بن رشيك الكويف.
[[[ـ مختلف يف صحبته.
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 1ـ أ ّما رواية مسلم بن كيسان فقد رواها ابن األثري الجزري بسنده عن ح ّبة قال« :ملا
كان يوم غدير خم دعا النبي nالصالة جامعة نصف النهار ،قال :فحمد الله وأثنى عليه
ثم قال :أيّها الناس أتعلمون ّأن أوىل بكم من أنفسكم؟ قالوا :نعم ،قال :فمن كنت مواله
يل حتى رفعها حتى نظرت
فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وأخذ بيد ع ّ
إىل آباطهام ،وأنا يومئذ مرشك.
راجع :أسد الغابة  669 :1رقم  ،1031وأشار إليه الزيلعي يف تخريج األحاديث واآلثار
 243 :2رقم .681
سي علياً سنة
وقد اعرتض ابن األثري عىل أنّه مل يحج آنذاك مرشك إذ إ ّن النبي nقد ّ

تسع إىل مكة يف املوسم ،وأمره أن ينادي أن ال يحج بعد العام مرشك ،وقد أجابه عالء الدين
صح السند بذلك إليه ،ال مينع أن يكون حرض ذلك وهو غري متل ّبس
مغلطاي قائالً :إن ّ
بالحج ،إ ّما يف عهد أو ما أشبهه ،أو يكون مارا ً يف الطريق ،فسمع ذلك فقطعه ،والله أعلم.
راجع :إكامل تهذيب الكامل  351 :3رقم  ،1144واإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من
الصحابة  149 :1رقم .157
 2ـ أ ّما رواية عبد الله بن رشيك فقد رواها الزيلعي بسنده عن ح ّبة قال :إ ّن قوماً من
األنصار وقالوا :سمعنا رسول الله nيقول يوم غدير خم «من كنت مواله »...فيهم جبلة
بن عمرو ،وسهل بن حنيف ،وعثامن بن حنيف يف جامعة من األنصار.
راجع :تخريج األحاديث واآلثار للزيلعي  240 :2رقم .681

 30ـ ُحبيش بن ُجنادة بن نرص ،أبو ال َجنوب السلويل:
روى الطرباين بسنده عن أيب إسحاق الهمداين قال :سمعت ُحبيش بن ُجنادة يقول:
سمعت رسول الله nيقول يوم غدير خم :الله ّم من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال
من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،وأعن من أعانه.
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راجع :املعجم الكبري  16 :4ح ،3514وعنه الزيلعي يف تخريج األحاديث  237 :2رقم
 ،681والهيثمي يف مجمع الزوائد  106 :9وقال :رواه الطرباين ورجاله وث ّقوا ،والسيوطي يف
جمع الجوامع  98 :2ح ،4190واملتقي الهندي يف كنز العامل  609 :11ح.32946
كام روي هذا الحديث يف مصادر مختلفة ويف بعضها بحذف الذيل ،انظر :السنة البن أيب
عاصم 591 :ح ،1360ومعجم الصحابة البن قانع البغدادي  199 :1رقم  ،225واألمايل البن
مندة ح ،298والفوائد املنتقاة البن أيب الفوارس :ح ،97وتاريخ دمشق البن عساكر 229 :42
ح ،8730وذيل تاريخ بغداد البن الدبيثي  505 :3رقم  ،1701البداية والنهاية البن كثري .213 :5

 31ـ حبيب بن بُديل بن ورقاء الخزاعي:
قال ابن كثري :حبيب بن بُديل بن ورقاء:
أورد له ابن عقدة بسند مظلم إىل ز ّر بن ُحبيش عنه حديث «من كنت مواله فعيل
مواله»..
انظر :جامع املسانيد والسنن  261 :3ح.1800

 32ـ حذيفة بن أسيد بن خالد ،أبو رسيحة الغفاري:
روى الطرباين بسنده عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال :مل ّا صدر رسول
الله nمن حجة الوداع نهى أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا تحته ّن،
فصل تحته ّن ،ثم قام فقال :يا
ثم بعث إليه ّن فق ّم ما تحته ّن من الشوك ،وعمد إليه ّن ّ
نبي إالّ نصف عمر الذي يليه من قبله،
أيّها الناس ّإن قد نبّأين اللطيف الخبري أنّه مل يُع ّمر ّ
وإن مسؤول وإنّكم مسؤولون ،فامذا أنتم قائلون؟
وإن ألظ ّن ّأن يوشك أن أُدعى فأجيبّ ،
ّ
قالوا :نشهد أنّك قد بلّغت وجهدت ونصحت ،فجزاك الله خريا ً .فقال :أليس تشهدون
حق ،وأ ّن
حق ،وأ ّن املوت ّ
حق وناره ّ
أن ال إله إالّ الله ،وأ ّن محمدا ً عبده ورسوله ،وأ ّن ج ّنته ّ
حق ،وأ ّن الساعة آتية ال ريب فيها ،وأ ّن الله يبعث من يف القبور؟ قالوا:
البعث بعد املوت ّ
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بىل نشهد بذلك ،ثم قال :أيها الناس ،إ ّن الله موالي وأنا موىل املؤمنني ،وأنا أوىل بهم من
أنفسهم ،فمن كنت مواله فهذا مواله ـ يعني علياً ـ الله ّم وال من وااله ،وعاد من عاداه..
راجع :املعجم الكبري  180 :3ح ،3052عنه الزيلعي يف تخريج األحاديث  237 :2رقم
 ،681وابن كثري يف جامع املسانيد والسنن  106 :14ح ،11703والهيثمي يف مجمع الزوائد :9
 ،164والسخاوي يف استجالب ارتقاء الغرف  346 :1ح ،72والسمهودي يف جواهر العقدين
 ،78 :2وابن حجر الهيتمي يف الصواعق املحرقة  108 :1وص ّحح سنده.
كام رواه ابن عساكر بسنده يف تاريخ دمشق  219 :42ح ،8714عنه ابن كثري يف البداية
والنهاية  ،348 :7كام رواه الشيخ الصدوق بسنده يف الخصال 65 :ح 98باب اإلثنني ،عنه
البحار  121 :37ح ،15ورواه السيوطي يف جمع الجوامع  283 :14ح 10575عن تهذيب
اآلثار للطربي.
وقد روي حديث الغدير مقترصا ً عىل لفظ« :من كنت مواله فعيل مواله» ،عن أيب
الطفيل عن حذيفة أو زيد بن أرقم يف املصادر التالية:
سنن الرتمذي  79 :6ح ،3713عنه كفاية الطالب للكنجي ،10 :وتذكرة أوىل األبصار البن
الجوزي ،334 :وابن األثري يف جامع االُصول  649 :8ح ،6488واألنوار اللمعة البن الصالح :3
 242ح ،6553وتذهيب األسامء واللغات للنووي  347 :1رقم  ،429وتحفة األرشاف للمزي
 195 :3ح 3667رقم  ،163وتاريخ اإلسالم للذهبي  ،358 :2والبداية والنهاية البن كثري :7
 ،348كام رواه الطرباين يف املعجم الكبري  179 :3ح.3049

 33ـ حذيفة بن اليامن بن جابر ،أبو عبد الله ال َع ْبيس:
يروي عنه:
 1ـ ربيعة بن شيبان السعدي.
 2ـ عبد الله بن َسلِمة الكويف.
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 3ـ عط ّية بن سعد بن جنادة ال َع ْويف.
 4ـ عمرو بن ميمون األودي.
 1ـ أ ّما رواية ربيعة بن شيبان فقد رواها الذهبي بسنده عن ربيعة قال :قال حذيفة:
لكأن أنظر إىل فَلْق ِ ِّف رسول الله nوهو آخذ
بكرامتك من وافد قوم ،إنّا قد شهدنا وغبتمّ ،
بيد عيل وهو يقول :أال من كنت مواله فهذا مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه.
انظر :طرق حديث من كنت مواله 99 :ح 120وض ّعف سنده.
 2ـ أ ّما رواية عبد الله بن سلمة فقد رواها يوسف بن أُ ّيب القطيفي بسنده إىل حذيفة
يف ذكر خطبة النبي nيوم الغدير بطولها إىل أن يقول يف آخرها :قال :ثم إ ّن رسول
الله nصاح بأعىل صوته ويده يف يد عيل وقال :يا أيّها الناس ألست أوىل بكم من
أنفسكم؟ قالوا بأجمعهم :بىل يارسول الله ،قال :فرفع بضبع عيل Aحتى رأى الناس
بياض إبطيهام ،وقال عىل النسق :من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من
عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله ،والعن من خالفه ،وأدر الحق معه حيث دار،
فليبلّغ ذلك منكم الشاهد الغائب والوالد الولد...
راجع :التهاب نريان األحزان 4 :ـ  ،27عنه الفيض الكاشاين يف نوادر األخبار ،227 :ونحوه
يف املجموع الرائق للسيد هبة الله املوسوي  75 :2ـ  ،87وقد أشار إليها السيد ابن طاوس
يف اليقني.384 :
 3ـ أ ّما رواية عطية بن سعد فقد رواها فرات الكويف بسنده عن حذيفة قال :كنت
والله جالساً بني يدي رسول الله nوقد نزل بنا غدير خم ،وقد غ ُّص املجلس باملهاجرين
واألنصار ،فقام رسول الله nعىل قدميه فقال :أيّها الناس إ ّن الله أمرين بأمر فقالٰ P :يَٓأَيُّ َها
َّغت ر َِسا َل َته Oفقلت لصاحبي
ٱل َّر ُس ُول َبلِّغ َمآ ُأنز َِل ِإ َليكَ ِمن َّر ِّبكَ َو ِإن لَّم تَف َعل ف ََم َبل َ
رب فقالَ P :وٱللَّهُ يَ ِ
عص ُمكَ
جربئيل :يا خلييل إ ّن قريشاً قالوا يل كذا وكذا ،فأىت الخرب من ّ
اس.O
ِم َن ٱل َّن ِ
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ثم نادى عيل بن أيب طالب Aفأقامه عن ميينه ،ثم قال :أ ّيها الناس ألستم تعلمون
ّأن أوىل منكم بأنفسكم؟ قالوا :اللهم بىل ،قال :من كنت مواله فعيل مواله .فقال رجل
يل أمريه ،اللهم وال
من عرض املسجد :يا رسول الله ما تأويل هذا؟ قال :من كنت نب ّيه فع ّ
من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله.
راجع :تفسري فرات الكويف 516 :ح ،675عنه البحار  193 :37ح ،77كام رواه الحاكم
الحسكاين يف شواهد التنزيل  391 :2ح 1041بسنده عن فرات أيضاً.
 4ـ أ ّما رواية عمرو بن ميمون عن حذيفة فستأيت يف روايات كعب بن ُع ْج َرة.

 34ـ حسان بن ثابت بن املنذر ،أبو عبد الرحمن الخزرجي األنصاري:
ع ّده ابن طاوس يف الطرائف 139 :نقالً عن ابن عقدة ،ضمن الذين رووا حديث الغدير.
وقد أثر عنه األبيات املعروفة التي استأذن النبي nأن ينشدها بعد واقعة الغدير
مبارشة ،وهي:

يناديهم يوم الغدير نبيهم

بخم فـأسمـع بالرسول مناديا
ٍّ

وقال :فمن موالكم وول ّيكم

فقالوا ومل يبدوا هناك تعاميا

الهك موالنا وأنت ول ّينا

ولو تلق م ّنا يف الوالية عاصيا

يل فإنّني
فقال له :قم يا ع ّ

رضيتك من بعدي إماماً وهاديا

فمن كنت مواله فهذا ول ّيه

فكونوا له أنصار صدق مواليا

هناك دعا اللهم وال ول ّيه

وكن بالذي عادى علياً معاديا

انظر :االزدهار فيام عقده الشعراء من األحاديث واآلثار للسيوطي 110 :رقم.225
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 35ـ خالد بن زيد بن كليب ،أبو أ ّيوب الخزرجي األنصاري:
روى محمد بن سليامن الكويف بسنده عن األصبغ بن نباتة قال :سمعت أبا أيّوب
األنصاري يقول :سمعت رسول الله nيقول :من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من
وااله ،وعاد من عاداه.
كل مسلم سمعها ،ولقد وعاها القوم كام وعيناها وحفظها من حفظها،
فوجبت عىل ّ
وحق علينا أن نوايل من وااله ،ونعادي عد ّوه ،ألمر الله وأمر رسوله.
ّ
راجع :مناقب اإلمام أمري املؤمنني  427 :2ح.909

 36ـ خالد بن الوليد بن املغرية ،أبو سليامن القريش املخزومي:
ع ّده ابن شهر آشوب يف املناقب  25 :3ضمن الذين رووا حديث الغدير.

األرت بن جندلة ،أو عبد الله التميمي:
 37ـ خباب بن ِّ
روى عند الخركويش بسنده قال ...:ح ّدثنا رياح بن الحارث النخعي قال :سمعت أبا
أيّوب وخباب بن األرتّ يقوالن :سمعنا رسول الله nيقول :من كنت مواله فعيل مواله.
راجع :رشف املصطفى  493 :5ح.2471

 38ـ خزمية بن ثابت بن الفاكه ،ذو الشهادتني أبو ُعامرة ال َخطْمي األنصاري:
ع ّده ابن شهرآشوب يف املناقب  25 :3ضمن الذين رووا حديث الغدير.

 39ـ خويلد بن خالد أبو ذؤيب الشاعر:
روى أبو نعيم األصبهاين بسنده عنه قال :رأيت رسول الله nيوم غدير خم وقد نصب
يل مواله ،اللهم وال من وااله،
يل بن أيب طالب للناس وهو يقول :من كنت مواله فع ّ
ع ّ
وعاد من عاداه.
راجع :معرفة الصحابة  2885 :5ح.6778
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 40ـ رفاعة بن رافع بن مالك ،أبو ُمعاذ ال ُّزرقي األنصاري:
ع ّده السيد ابن طاوس يف الطرائف 139 :نقالً عن ابن عقدة ضمن الذين رووا حديث
الغدير.

 41ـ الزبري بن العوام بن خويلد ،أبو عبد الله القريش األسدي:
روى ابن املشهدي الحائري بسنده عن عبد الله بن الزبري عن أبيه قال :مل ّا رجع
وإن
كأن قد ُدعيت فأجبتّ ،
النبي nونزل بغدير خم أمر بدوحات فق ّمت ثم قام فقالّ :
تارك فيكم الثقلني أحدهام أكرب من اآلخر :كتاب الله وعرتيت أهل بيتي ،لن تضلّوا ما إن
يل الحوض .ثم
ّ
متسكتم بهام ،فانظروا كيف تخلفوين فيهام ،فإنّهام لن يفرتقا حتى يردا ع ّ
يل وقال :من كنت مواله
قال :إ ّن الله موالي وأنا موىل ّ
كل مؤمن ومؤمنة ،ثم أخذ بيد ع ّ
يل ول ّيه ،سلمه سلمي ،وحربه حريب ،اللهم وال من
فعيل مواله ،ومن كنت نب ّيه فهذا ع ّ
وااله ،وعاد من عاداه.
راجع :إقرار الصحابة بفضل إمام الهدى والقرابة.163 :

 42ـ زيد بن أرقم الخزرجي األنصاري:
يروي عنه:
 1ـ ا ُنيسة بنت زيد بن أرقم.
 2ـ ث ُوير بن أيب فاختة الكويف.
 3ـ جابر بن أرقم أخوه.
 4ـ حبيب بن يزيد.
 5ـ حبيب بن يسار.
 6ـ عامر بن واثلة أبو الطفيل.
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 7ـ عبد الله بن با ِقل الكندي.
 8ـ عط ّية بن سعد العويف.
عمرة بن ُجوين أبو هارون العبدي.
9ـ ّ
 10ـ عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي.
 11ـ كثري البجيل.
 12ـ مسلم بن ُص َب ْيح أبو الضحى الكويف.
 13ـ ميمون أبو عبد الله البرصي.
 14ـ نُفيع بن الحارث أبو داود السبيعي.
 15ـ يحيى بن جعدة.
 16ـ يزيد بن حيّان الكويف.
 17ـ يزيد بن رشيك الكويف.
 18ـ أبو عبد الله الشيباين.
 19ـ أبو عبد الله الغَنوي.
 20ـ أبو ليىل الحرضمي.
 21ـ أبو ليىل الكندي.
 22ـ أبو ليىل موىل ابن سعيد.
 23ـ ابن امرأة زيد بن أرقم.
 1ـ أ ّما رواية أنيسة بنت زيد بن أرقم فهي ما رواها الطرباين بسنده عن أنيسة عن أبيها
قال :أمر رسول الله بالشجرات فق ّم ما تحتها و ُر ّش ث ّم خطبنا ،فوالله ما من يشء يكون إىل
أن تقوم الساعة إالّ وقد أخربنا به يومئذ ،ثم قال :يا أيّها الناس من أوىل بكم من أنفسكم؟
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قلنا :الله ورسوله أوىل بنا من أنفسنا ،قال :فمن كنت مواله فهذا مواله ـ يعني علياً ـ ،ثم
أخذ بيده فكشطها ثم قال :اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه.
راجع :املعجم الكبري  212 :5ح ،5128عنه ابن كثري يف جامع املسانيد  456 :4ح،2862
والهيثمي يف مجمع الزوائد .105 :9
 2ـ أ ّما رواية ثوير بن فاختة فقد رواها الطرباين بسنده أيضاً عن زيد قال :خطبنا رسول
يل
الله nيوم الغدير فقال :ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ قالوا :بىل ،فأخذ بيد ع ّ
فقال :من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه.

راجع :املعجم الكبري  194 :5ح ،5066عنه ابن كثري يف جامع املسانيد  398 :4ح.2761
 3ـ أ ّما رواية جابر بن أرقم فقد رواها العيايش بسنده عن جابر بن أرقم قال :بينا
نحن يف مجلس لنا وأخي زيد بن أرقم يح ّدثنا ،إذ أقبل رجل عىل فرس عليه هيئة السفر،
فسلّم علينا ثم وقف فقال :أفيكم زيد بن أرقم؟ فقال زيد :أنا زيد بن أرقم فام تريد؟ فقال
الرجل :أتدري من أين جئت؟ قال :ال ،قال :من فسطاط مرص ألسألك عن حديث بلغني
منك تذكره عن رسول الله ،nفقال له زيد :وما هو؟ قال :حديث غدير خم يف والية عيل
بن أيب طالب Aوالرواية طويلة يرشح فيها زيد نزول آية التبليغ بعرفة وتأخري النبيn

ذلك إىل الجحفة ونزوله بغدير خم وصعوده ،عىل املنرب وخطبته حيث قال n:أيها الناس
يل عشيّة عرفة أمر ضقت به ذرعاً مخافة تكذيب أهل اإلفك ،حتى جاءين يف هذا
إنّه نزل ع ّ
وإن غري هائب لقوم وال محاب لقرابتي ،أيّها الناس
رب إن مل أفعل ،أال ّ
املوضع وعيد من ّ
من أوىل بكم من أنفسكم؟ قالوا :الله ورسوله ،قال :اللهم اشهد ،وأنت يا جربئيل فاشهد ـ
يل بن أيب طالب ثم قال :الله ّم من كنت مواله فعيل مواله،
حتى قالها ثالثاً ـ ثم أخذ بيد ع ّ
الله ّم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله ـ قالها ثالثاً...
راجع :تفسري العيايش  97 :2ح ،89عنه البحار  151 :37ح ،37كام رواها الحاكم
الحسكاين بسنده عن العيايش يف شواهد التنزيل  356 :1ح.368
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 4ـ أ ّما رواية حبيب بن يزيد فهي ما رواها الشيخ الطويس بسنده إىل ابن عقدة عن
الحكم بن ُعتبة وسلمة بن كهيل قال :ح ّدثنا حبيب ـ وكان إسكافاً يف بني بَ ّدا ،وأثنى عليه
خريا ً ـ أنّه سمع زيد بن أرقم يقول :خطبنا رسول الله nيوم غدير خم فقال :من كنت
مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه.
راجع :األمايل 254 :ح ،456عنه البحار  124 :37ح ،20ونحوه يف بشارة املصطفى لعامد
الدين الطربي ،198 :وتاريخ دمشق البن عساكر  217 :42ح.8707
 5ـ أ ّما رواية حبيب بن يسار وأبو ليىل موىل ابن سعيد ،فهي ما رواها البزار بسنده
عن عامرة األحمر قال :أخربين حبيب بن يزيد وأبو ليىل موىل فالن بن سعيد وحبيب بن
يسار قالوا :ك ّنا مع زيد بن أرقم جلوساً ،فجاءه رجل فجلس فقال :إ ّن الناس قد أكرثوا يف
هذين الرجلني :عيل وعثامن ،فأخربين عنهام ،قال :ال أح ّدثك إالّ مبا شهدته ووعاه قلبي:
خرج النبي nفاستقبلنا بوجهه ،فحمد الله وأثنى عليه مبا هو أهله ثم قال :ألستم
كل ذلك نقول :بىل يا رسول
تعلمون ّأن أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ فأعادها علينا ثالثاً ّ
يل وأخذ بعضده أو بعضديه فرفعها أو فرفعهام فقال:
يل ساكت ،قال :قم يا ع ّ
الله ،وع ّ
من كنت مواله فيل مواله.
راجع :البحر الزخّار  238 :10ح ،4334ونور الدين الهيثمي يف كشف األستار عن زوائد
البزار  190 :3ح.2540
 6ـ أ ّما رواية كثري البجيل فقد رواها ابن البطريق بسنده إىل الحسن بن كثري [عن أبيه]
عن زيد بن أرقم بنحو ما م ّر آنفاً.
راجع :املستدرك املختار ،21 :عنه البحار  197 :37ح.82
 7ـ أ ّما رواية أيب الطفيل عامر بن واثلة ،فقد رويت بألفاظ مختلفة ،رواها البالذري
فلم ك ّنا بغدير خم أمر بدوحات
بسنده عن زيد بلفظ :ك ّنا مع النبي nيف حجة الوداعّ ،

كأن قد دعيت فأجبت إ ّن الله موالي وأنا موىل كل مؤمن ،وأنا تارك
فقممن ثم قام فقالّ :

رواة حديث الغدير

45

متسكتم به مل تضلّوا :كتاب الله وعرتيت أهل بيتي ،وإنّهام لن يفرتقا حتى يردا
فيكم ما إن ّ
يل فقال :من كنت وليّه فهذا وليّه ،اللهم وال من وااله ،وعاد
يل الحوض .ث ّم أخذ بيد ع ّ
ع ّ
من عاداه .قال :قلت لزيد :أنت سمعت هذا من رسول اللهn؟ قال :ما كان يف الدوحات
أحد إالّ وقد رأى بعينه وسمع بأذنه ذلك.
راجع :أنساب األرشاف  ،356 :2ونحوه السنن الكربى للنسايئ  45 :5ح ،8148والخصائص
 112ح ،78ورشح مشكل اآلثار  18 :5ح ،1765وطرق حديث من كنت مواله للذهبي64 :
ح 65والبداية والنهاية البن كثري  ،209 :5وكامل الدين للصدوق 238 :ح ،55عنه البحار
 137 :37ح ،25والسنة البن أيب عاصم 630 :ح ،1555والرشيعة لآلجري  351 :3ح.1765
وروي بلفظ« :من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه» عند اآلجري
يف الرشيعة  218 :3ح ،1581واملستدرك للحاكم  ،109 :3عنه السيوطي يف جمع الجوامع 400 :5
ح ،15582والهندي يف كنز العامل  187 :1ح ،953ويف املناقب للخوارزمي 154 :ح ،182والطرباين
يف املعجم الكبري  166 :5ح 4969و ،4970واملناقب للكويف  435 :2ح.919
وبلفظ« :يا أيّها الناس ّإن تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إذا اتبعتموهام :كتاب الله وأهل

بيتي عرتيت ،ثم قال :أتعلمون ّأن أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ ـ ثالث م ّرات ـ فقال الناس:
نعم ،فقال رسول الله :nمن كنت مواله فإنّ علياً مواله .انظر :تاريخ دمشق 215 :42
ح ،8702واملستدرك للحاكم  ،109 :3وطرق حديث من كنت مواله للذهبي 69 :ح،71
واألمايل الخميسية للشجري  145 :1ح.6
كل من مناقب اإلمام أمري املؤمنني للكويف  375 :2ح،849
كام وردت بتفصيل أكرث يف ّ
واملسرتشد للطربي اإلمامي 466 :ح ،157واملعجم الكبري للطرباين  166 :5ح ،4971عنه
الهيثمي يف مجمع الزوائد  ،163 :9والسيوطي يف جمع الجوامع  241 :3ح.8396
 8ـ أ ّما رواية عبد الله بن با ِقل فقد رواها محمد بن سليامن الكويف بسنده عن عبد
الله بن با ِقل الكندي قال :كنت جالساً عند زيد بن أرقم ،فجاء رجل عىل بغلة قمراء ،فقال:
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أنت صاحب رسول اللهn؟ فقال :أنا زيد ،فأعادها عليه ثالث م ّرات فلم يزد عىل أنّه قال:
أنا زيد ،فقال الرجل :كنت مع النبي nيوم غدير خم؟ قال :نعم ،قال :فام سمعته يقول
أخف فيهام
يل؟ قال :أمر بدوحات ك ّن يف الوادي فقممن أو كُنسن ،ثم ّ
صل ركعتني ّ
يف ع ّ
القيام والركوع والسجود والقعود ،ثم خطب خطبة خفيفة ،فقال :أيّها الناس ألست أوىل
باملؤمنني من أنفسهم؟ قالوا :بىل يا رسول الله ،قال :فأخذ بيد عيل فرفعها فقال :من كنت
ول ّيه فهذا ول ّيه ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه .فقال له الرجل :أنت سمعته؟ فقال:
والله ما بالدوحات أحد إالّ سمع بأذنيه ورأى بعينيه.
راجع مناقب اإلمام أمري املؤمنني  400 :2ح ،876ونحوه األمايل الخميسية للشجري :1
 145ح.6
 9ـ أ ّما حديث عط ّية العويف ،فقد رواه أحمد بن حنبل بسنده عن عطية قال :أتيت
يل يوم غدير خم ،فأنا
زيد بن أرقم فقلت له :إ ّن ختناً يل ح ّدثني عنك بحديث يف شأن ع ّ
أحب أن أسمعه منك .فقال :إنّكم معرش أهل العراق فيكم ما فيكم ،فقلت له :ليس عليك
يل،
م ّني يشء ،فقال :نعم ،ك ّنا بالجحفة فخرج رسول الله nإلينا ظهرا ً وهو آخذ بعضد ع ّ

فقال :أيّها ال ّناس ألستم تعلمون ّأن أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ قالوا :بىل ،قال :فمن كنت
مواله فعيل مواله ،قال :فقلت له :هل قال :اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه؟ قال :إنّ ا
أخربك كام سمعت.

راجع :مسند أحمد  29 :32ح ،19279وفضائل الصحابة  586 :2ح ،992عنه جامع املسانيد
البن كثري  419 :4ح ،2799كام رواه ابن عساكر عن طريق أحمد يف تاريخ دمشق 217 :42
ح ،8706والسيوطي عن تهذيب اآلثار للطربي يف جمع الجوامع  234 :16ح ،7775ونحوه
باختصار الكويف يف املناقب  386 :2ح ،860واآلجري يف الرشيعة  218 :3ح 1580ولفظه« :من
كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه» .كام رواه الطرباين يف املعجم
الكبري  195 :5ح ،5070 ،5069والذهبي يف طرق حديث من كنت مواله 71 :ح.74
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كام روي عنه بلفظ« :من كنت مواله فعيل مواله» فقط يف مناقب اإلمام أمري املؤمنني
للكويف  400 :2ح ،877و 446 :2ح ،935واملعجم الكبري للطرباين  195 :5ح ،5071وذكر
أخبار أصبهان أليب نُعيم األصبهاين  ،235 :1وتاريخ دمشق البن عساكر  217 :42ح،8705
و 216 :42ح.8704
 10ـ أ ّما رواية أيب هارون العبدي ُعامرة بن جوين ،فقد رواها الطرباين بسنده عن خلف
بن خليفة قال :سمعت أبا هارون يذكر عن زيد بن أرقم أ ّن النبي nقال يوم غدير خم:
يل مواله.
من كنت مواله فع ّ
راجع :املعجم الكبري  204 :5ح ،5096ويف املعجم الكبري أيضاً  204 :5ح 5097عن أيب
هارون العبدي عن رجل عن زيد ،وفيه إضافة« :اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه».
 11ـ أ ّما رواية عمرو بن عبد الله السبيعي فهي ما رواها ابن عساكر بسنده عن ابن
يل :من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم
عقدة ،عن زيد بن أرقم قال :قال رسول الله nلع ّ

وأحب من أح ّبه ،وأبغض من أبغضه ،وانرص من نرصه،
وال من وااله ،وعاد من عاداه،
ّ
واخذل من خذله.

راجع :تاريخ دمشق  218 :42ح ،8713ويف السنة البن أيب عاصم 593 :ح 1375عن
رشيك بلفظ :قلت أليب إسحاق :أسمعت عن زيد بن أرقم؟ قال :نعم ،يريد :من كنت مواله.
 12ـ أ ّما رواية أيب الضحى مسلم بن ُصبيح فقد رواها ابن أيب عاصم بسنده بلفظ:
من كنت مواله فعيل مواله .وعند ابن املغازيل بلفظ :من كنت مواله فعيل وليّه أو مواله.
راجع :السنة 592 :ح ،1371املناقب 19 :ح ،25وتاريخ دمشق  218 :42ح.8709
«اللهم من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم
أ ّما محمد بن سليامن الكويف فقد رواه بلفظ:
ّ
وال من وااله ،وعاد من عاداه» .املناقب  416 :2ح ،897وكذلك عند الطرباين يف املعجم
الكبري  170 :5ح 4983و ،4984عنه ابن كثري يف جامع املسانيد  446 :4ح.2849
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وبهذه األلفاظ أو قريب منها ورد يف بغية الطلب يف تاريخ حلب البن العديم الحلبي
 ،2933 :6وجمع الجوامع للسيوطي  234 :16ح ،7776وكنز العامل للمتقي الهندي :13
 105ح.39344
 13ـ أ ّما رواية أيب عبد الله ميمون البرصي فقد رواها أحمد بن حنبل بسنده عن
ميمون قال :قال زيد بن أرقم وأنا أسمع :نزلنا مع رسول الله nبواد يقال له وادي خم،
فأمر بالصالة فصالّها بهجري ،قال :فخطبنا وظُلّل لرسول الله nبثوب عىل شجرة سمرة
بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا:
من الشمس ،فقال :ألستم تعلمون ،أو ألستم تشهدون ّأن أوىل ّ
بىل ،قال :فمن كنت مواله فإ ّن علياً مواله ،اللهم عاد من عاداه ،ووال من وااله.
راجع :مسند أحمد  73 :32ح ،19325وفضائل الصحابة  597 :2ح ،1017عنه الهيثمي
يف غاية املقصد يف زوائد املسند  371 :3ح ،3661وابن كثري يف جامع املسانيد 429 :4
ح ،2816ورواه أيضاً ابن عساكر بسنده عن أحمد يف تاريخ دمشق  218 :42ح ،8712وابن
البطريق يف العمدة 92 :ح ،114وابن كثري يف البداية والنهاية  212 :5كام روى نحو البزار يف
البحر الزخّار  233 :10ح ،4327والطّرباين يف املعجم الكبري  202 :5ح.5092
ويف لفظ آخر عند أحمد بن حنبل هكذا :إ ّن رسول الله nقال :ألست أوىل باملؤمنني
يل مواله .قال ميمون :فح ّدثني بعض القوم
من أنفسهم؟ قالوا :بىل ،قال :من كنت مواله فع ّ
عن زيد أ ّن رسول الله nقال :اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه.
انظر :مسند أحمد  75 :32ح ،19328وعنه يف تاريخ دمشق  218 :42ح 8710و،8711
ونحوه الرشيعة لآلجري  217 :3ح ،1578وطرق حديث من كنت مواله للذهبي 66 :ح،66
وسنن النسايئ  131 :5ح ،8469واملناقب للكويف  396 :2ح.873
 14ـ أ ّما رواية نُفيع بن الحارث فقد رواها عامد الدين الطربي بسنده عن أيب داود
نُفيع قال :قلت البن عمر :أال أح ّدثك بحديث ح ّدثنيه زيد بن أرقم؟ قال :بىل ،قلت :أخربين
زيد أنّه سمع رسول الله nيقول يوم الغدير :من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من
وااله ،وعاد من عاداه .قال [ابنعمرو ]:أنا رأيت رسول الله nأخذ بيد عيل حتى رأيت
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بياض إبطيهام ،ورسول الله nيقول :من كنت مواله فعيل مواله ،الله ّم وال من وااله ،وعاد
من عاداه .قال :قلت :أسمع ذلك أبو بكر وعمر؟ قال :إي والله لقد سمعا.
راجع :بشارة املصطفى 285 :ح.5
 15ـ أ ّما رواية يحيى بن جعدة فقد رواها ابن أيب عاصم بسنده عنه عن زيد عن
النبي  nقال :من كنت مواله فعيل مواله.
راجع :السنة 591 :ح ،1364والكامل البن عدي  82 :6رقم  ،1615واملناقب للكويف :2
 381ح ،855وفوائد أيب بكر البزار  157 :1ح ،118وتاريخ دمشق  217 :42ح.8708
أ ّما عند الطرباين ففيه تفصيل أكرث حيث روى بسنده عن يحى عن زيد قال :خرجنا مع
رسول الله nحتى انتهينا إىل غدير خم أمر بدوح فكُسح يف يوم ما أىت علينا يوم كان أش ّد
نبي قط إالّ عاش نصف
ح ّرا ً منه ،فحمد الله وأثنى عليه وقال :يا أيّها الناس إنّه مل يُبعث ّ
وإن تارك فيكم ما لن تضلّوا بعده:
وإن أوشك أن أدعى فأجيبّ ،
ما عاش الذي كان قبلهّ ،
يل فقال :يا أيّها الناس من أوىل بكم من أنفسكم؟ قالوا :الله
كتاب الله .ثم قام وأخذ بيد ع ّ
ورسوله أعلم ،قال :من كنت مواله فعيل مواله.
راجع :املعجم الكبري  171 :5ح ،4986واملناقب للكويف  440 :2ح ،925والبداية والنهاية
البن كثري  ،212 :5واملستدرك للحاكم  ،533 :3واملحيط بأصول اإلمامة أليب الحسن الديلمي
الزيدي ،175 :ورشح األخبار للقايض النعامن  99 :2ح.21
 16ـ أ ّما رواية يزيد بن حيّان فقد رواها أصحاب السنن واملسانيد ،وهي املتض ّمنة عىل
رواية حديث الثقلني بلفظ« :أذكركم الله يف أهل بيتي» قاله الرسول األكرم nيف غدير
خم ،ومل يرد ذكر لحديث الغدير إطالقاً.
 17ـ أ ّما رواية يزيد بن رشيك ،فقد رواها أسلم بن سهل الواسطي بسنده عن زيد قال:
يل وليّه.
قال رسول الله :nمن كنت وليّه فع ّ
راجع :تاريخ واسط.171 :
 18ـ أ ّما رواية أيب عبد الله الشيباين فقد رواها ابن عساكر بسنده عن أيب يعىل املوصيل
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عن أيب عبد الله الشامي [أو الشيباين] قال :بينا أنا جالس عند زيد بن أرقم وهو جالس يف
مجلس بني األرقم ،فجاءه رجل من مراد عىل بغلة فقال :يف القوم زيد؟ فقال القوم :نعم
هذا زيد ،فقال :أنشدك الله الذي ال إله إالّ هو هل سمعت رسول الله nيقول :من كنت
مواله فإ ّن علياً مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه؟ قال :نعم.
راجع :تاريخ دمشق  216 :42ح ،8703وتخريج األحاديث للزيلعي  ،239 :2رقم ،681
وجامع املسانيد البن كثري  524 :4ح ،2973واملعجم الكبري  193 :5ح.5065
 19ـ أ ّما رواية أيب عبد الله ال َغ َنوي ،فقد رواها الحسن بن رشيق املرصي بسنده عنه
عن زيد قال :سمعت النبي nيقول :ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ قالوا :بىل ،قال:
من كنت مواله فإ ّن علياً مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه.
رواه الخلعي يف فوائده 134 :عن الحسن بن رشيق.
 20ـ أ ّما رواية أيب ليىل الحرضمي ،فقد رواها ابن أيب عاصم عنه عن زيد قال :خرج
علينا رسول الله nفقال :ألست أوىل بكم من أنفسكم؟ قالوا :بىل ،فقال :من كنت مواله
يل مواله.
فع ّ
راجع :السنة 592 :ح ،1369واملعجم الكبري للطرباين  195 :5ح ،5068وأطراف الغرائب
واألفراد للمقديس  394 :1ح.2131
 21ـ أ ّما رواية أيب ليىل الكندي فقد رواها أحمد بن جعفر القطيعي بسنده عنه أنّه قال:
سمعت زيد بن أرقم يقول ونحن ننتظر جنازة ،فسأله رجل من القوم فقال :أبا عامر أسمعت
يل مواله؟ قال :نعم ،قال أبو ليىل:
يل :من كنت مواله فع ّ
رسول الله nيقول يوم غدير خم لع ّ
فقلت لزيد بن أرقم :قالها رسول اللهn؟ قال :نعم ،قد قالها له أربع م ّرات ،فقال :نعم.
راجع :فضائل الصحابة  613 :2ح.1048
 22ـ أ ّما رواية ابن امرأة زيد بن أرقم فقد رواها الرسقسطي ،وهي املتض ّمنة حديثاً
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يل :Aمن كنت
طويالً قال فيه رسول الله nعقيب حديث الثقلني بعد ما أخذ بيد ع ّ
مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه.
راجع :الدالئل  152 :1رقم  73ـ  ،74واملجازات النبوية للرشيف الريض 212 :ح،176
واملناقب البن املغازيل 16 :ح ،23والعمدة البن البطريق 104 :ح.140

 43ـ زيد بن ثابت بن الض ّحاك ،أبو سعيد األنصاري:
فقد روى ابن عقدة بسنده عن أيب صالح عن زيد بن ثابت قال :قال رسول الله nيوم
غدير خم :من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله [وعاد من عاداه].
راجع :حديث الوالية 69 :ح ،47وتخريج األحاديث للزيلعي  239 :2رقم ،681وطرق
حديث من كنت مواله للذهبي 100 :ح.122

 44ـ زيد بن حارثة بن رشاحيل ،أبو أسامة الكلبي:
فقد روى عنه ابن عقدة بسنده عن أيب الطفيل عن زيد بن حارثة قال :تناول رسول
يل بن أيب طالب وقال« :من كنت مواله» الحديث.
الله nيد ع ّ
راجع :حديث الوالية 70 :ح ،48وتخريج األحاديث للزيلعي  242 :2رقم .681

 45ـ زيد أو يزيد بن رشاحيل األنصاري:
ذكره السيد ابن طاوس يف الطرائف 139 :نقالً عن ابن عقدة ضمن من روى حديث
الغدير.
[[[

 46ـ زيد بن صوحان بن ُحجر ،أبو سلامن العبدي الكويف :
روى الكيش بسنده عن اإلمام الصادق Aأ ّن زيد بن صوحان ملا أصيب يوم الجمل
[[[ـ اختلفوا يف صحبته ،واألكرث عىل أنّه صحايب.
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يل ،Aوجلس عند رأسه وتر ّحم عليه ،إىل أن قال زيد :والله ما قاتلت معك عىل
جاءه ع ّ

جهالة ،ولك ّني سمعت أ ّم سلمة زوج النبي nتقول :سمعت رسول الله nيقول :من
كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من
خذله ،فكرهت والله أن أخذلك فيخذلني الله.
راجع :إختيار معرفة الرجال  284 :1ح ،119واالختصاص ،79 :عنه البحار 188 :32
ح ،139وتأويل اآليات الظاهرة لالسرتآبادي  553 :2ح.5

 47ـ زيد بن عبد الله:
ذكره السيد ابن طاوس يف الطرائف 139 :نقالً عن ابن عقدة ضمن من روى حديث الغدير.

 48ـ سعد بن جنادة العويف األنصاري:
روى حديثه ابن عقدة ،ا ُنظر :حديث الوالية 71 :ح 49وتخريج األحاديث للزيلعي :2
 243رقم .681

 49ـ سعد بن أيب وقاص مالك بن اُهيب ،أبو إسحاق القريش الزهري:
يروي عنه:
 1ـ أمين القريش.
 2ـ الحارث بن مالك أو الحارث بن ثعلبة.
 3ـ َخ ْيثمة بن عبد الرحمن الكويف.
 4ـ ربيعة بن عمرو ال ُجريش.
 5ـ سعيد بن املسيب املدين.
 6ـ ُسليم بن قيس الهاليل.
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 7ـ عائشة بنت سعد بن أيب وقّاص.
 8ـ عامر بن سعد بن أيب وقّاص.
 9ـ عبد الرحمن بن سابط امليك.
 10ـ عبد الرحمن بن أيب ليىل األنصاري.
 11ـ عبد الله بن عباس.
 12ـ مصعب بن سعد بن أيب وقّاص.
 13ـ أبو بكر بن خالد القضاعي.
 14ـ و ِم ْن غريهم.
 1ـ أ ّما رواية عائشة بنت سعد فقد رواها ابن أيب عاصم بسنده عنها عن أبيها قال:

يل ،فخطب فحمد الله وأثنى عليه
سمعت رسول الله nيقول يوم الجحفة وأخذ بيد ع ّ

ثم قال :أيّها الناس ّإن وليكم .قالوا :صدقت يا رسول الله ،وأخذ بيد عيل فرفعها فقال :هذا
ول ّيي واملؤ ّدي ع ّني.

راجع :السنة 551 :ح ،1189نحوه البداية والنهاية البن كثري  212 :5عن الطربي وفيه
تكملة« :إنّ الله موالٍ من وااله ،ومعا ٍد من عاداه» ،ونحوه يف السنن الكربى للنسايئ :5
 107ح.8397
ويف لفظ النسايئ :ألستم تعلمون ّأن أوىل بكم من أنفسكم؟ قالوا :نعم صدقت يا رسول
الله ،ثم أخذ بيد عيل فرفعها فقال :من كنت ول ّيه فهذا ول ّيه ،وإنّ الله يوايل من وااله،
ويعادي من عاداه.
راجع :السنن الكربى  134 :5ح ،8480ويف رشح مشكل اآلثار  21 :5ح ،1768ونحوه
باختالف البحر الزخّار للبزار  41 :4ح.1203
ويف لفظ آخر عند النسايئ بسنده عنها عن أبيها قال :ك ّنا مع رسول الله nبطريق مكة
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وهو متو ّجه إليها  ،فلمّ بلغ غدير خم وقف الناس ثم ر ّد من مىض ولحقه من تخلّف ،فلمّ
اجتمع الناس إليه قال :أيّها الناس هل بلّغت؟ قالوا :نعم ،قال :اللهم اشهد ـ ثالث م ّرات

يقولها ـ ثم قال :أيّها الناس من ول ّيكم؟ قالوا :الله ورسوله ـ ثالثاً .ثم أخذ بيد عيل فأقامه
ثم قال :من كان الله ورسوله ول ّيه فهذا ول ّيه ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه.

راجع :السنن الكربى  135 :5ح ،8481ورشح مشكل اآلثار للطحاوي  181 :9ح،6491
واألحاديث املختارة لضياء املقديس  213 :3ح ،1014ومناقب اإلمام أمري املؤمنني للكويف
 444 :1ح ،344وتاريخ دمشق البن عساكر  223 :42ح ،8720وفرائد السمطني للجويني
 70 :1ح.37
 2ـ أ ّما رواية عامر بن سعد فقد رواها النسايئ بسنده عنه وعن عائشة أخته بلفظ :هذا

ول ّيي واملؤ ّدي ع ّني ،وال الله من وااله ،وعاد من عاداه.

راجع :السنن املربى  134 :5ح ،8479والخصائص 137 :ح ،94وطرق حديث من كنت
مواله للذهبي 57 :ـ  60ح 53ـ  ،55واملحيط بأصول اإلمامة للديلمي الزيدي.177 :
وقد رواه ابن كليب الشايش بسنده عن عامر عن أبيه بلفظ :أما والله ّإن ألعرف علياً
يل يوم غدير خم ونحن قعود معه ،فأخذ بضبعه
وما قال له رسول الله ،nأشهد لقال لع ّ

ثم قام به ،ثم قال :أيّها الناس من موالكم؟ قالوا :الله ورسوله أعلم ،قال :من كنت مواله
فعيل مواله ،اللهم عاد من عاداه ،ووال من وااله.
راجع :مسند الشايش  165 :1ح ،106وتاريخ دمشق البن عساكر  114 :42ح،8476

وتاريخ اإلسالم للذهبي  ،355 :2وفضائل الخلفاء الراشدين أليب نُعيم األصبهاين 30 :ح.17
 3ـ أ ّما رواية مصعب بن سعد نقد رواها الذهبي قائالً :ويُروى عن الحكم بن ُعتبة

عن مصعب عن أبيه أ ّن النبي nقال :من كنت مواله .الحديث .ويُروى عن حصني بن

[[[ـ هذا وهم من الراوي ،إذ إ ّن املتفق عليه أ ّن حديث الغدير كان يف منرصف رسول الله nمن مكة إىل املدينة
بعد حجة الوداع.
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ُمخاريق عن أيب حيان التيمي عن ُمج ّمع بن سمعان التيمي عن مصعب بن سعد ،ويُروى
عن موىس الجهني عن مصعب نحوه.
راجع :طرق حديث من كنت مواله 61 :ـ  62ح 57و 58و.60
 4ـ أ ّما رواية الحارث بن مالك فقد رواها ابن أيب عاصم بسنده عنه عن سعد قال :قال

رسول الله :nمن كنت مواله فعيل مواله.
راجع :السنة 593 :ح.1376

ويف لفظ آخر عند ابن كليب الشايش بسنده عن الحارث بن مالك قال :أتيت مكة
فلقيت سعد بن أيب وقّاص فقلت له :هل سمعت لعيل منقبة؟ قال :شهدت له أربعاً ألن
أحب إ ّيل من الدنيا أع ّمر فيها مثل عمر نوح ...الرابعة :يوم غدير
يكون يل واحدة منه ّن ّ
خم قام رسول nفأبلغ ،ثم قال :يا أيّها الناس ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ ـ ثالث

يل ،فرفع يده ورفع رسول الله nيده حتى نظرت إىل
مرات ـ قالوا :بىل ،قال :ادن يا ع ّ
بياض إبطيه فقال :من كنت مواله فعيل مواله ،حتى قالها ثالث مرات...

راجع :مسند ابن كليب الشايش  126 :1ح ،63ونحوه باختالف بشارة املصطفى لعامد
الدين الطربي 315 :ح ،28وتاريخ دمشق البن عساكر  116 :42ح ،8483وكفاية الطالب
للكنجي ،219 :وطرق حديث من كنت مواله للذهبي 62 :ح ،61والخصال للصدوق311 :
ح ،87عنه البحار  9 :40ح، 22األمايل للمفيد 55 :ح ،2عنه البحار  39 :40ح.75
 5ـ أ ّما رواية ُسليم بن قيس فقد وردت يف كتابه حيث قال :لقيت سعد بن أيب وقاص

وقلت لهّ :إن سمعت علياً Aيقول :سمعت رسول الله nيقول :اتقوا فتنة االُخينس،
اتقوا فتنة سعد ،فإنّه يدعو إىل خذالن الحق وأهله .فقال سعد :الله ّم ّإن أعوذ بك أن

أبغض علياً أو يُبغضني أو أقاتل علياً أو يقاتلني ،أو أعادي علياً أو يعاديني ،إ ّن علياً كانت
له خصال مل تكن ألحد من الناس مثلها ...:وأعظم من ذلك يا أخا بني هالل يوم غدير خم،
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أخذ رسول الله nبيده وأنا أنظر إليه رافعاً عضديه فقال :ألست أوىل بكم من أنفسكم؟
فقالوا :بىل ،قال :فمن كنت مواله فعيل مواله ،الله ّم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،ليبلّغ
الشاهد الغائب.
راجع :كتاب سليم  887 :2ح ،55عنه شاذان بن جربئيل يف الفضائل 561 :ح243
والروضة 138 :ح ،122واملجليس يف البحار  155 :42ح.23
 6ـ أ ّما رواية خيثمة بن عبد الرحمن فقد رواها الحاكم النيسابوري بسنده عنه قال:

سمعت سعد بن مالك وقال له رجل :إ ّن علياً يقع فيك أنّك تخلّفت عنه ،فقال سعد :والله
إنّه لرأي رأيته وأخطأ رأيي ،إ ّن عيل بن أيب طالب أعطي ثالثاً ألن أكون أعطيت إحداه ّن
أحب إ ّيل من الدنيا وما فيها :لقد قال له رسول الله nيوم غدير خم بعد حمد الله والثناء
ّ

عليه :هل تعلمون ّأن أوىل باملؤمنني؟ قلنا :نعم ،قال :الله ّم من كنت مواله فعيل مواله ،وال

من وااله ،وعاد من عاداه.
راجع املستدرك  ،115 :3وتخريج األحاديث للزيلعي  235 :2رقم  ،681ونحوه تاريخ
دمشق البن عساكر  118 :42ح ،8488وطرق حديث من كنت مواله للذهبي 54 :ـ 55
ح 50ـ .51
 7ـ أ ّما رواية عبد الرحمن بن سابط فقد رواها ابن أيب شيبة بسنده عنه عن سعد قال:

قدم معاوية يف بعض ح ّجاته فأتاه سعد ،فذكروا علياً فنال منه معاوية ،فغضب سعد فقال:

تقول هذا لرجل سمعت رسول الله nيقول له ثالث خصال ألن تكون يل خصلة منها
أحب إ ّيل من الدنيا وما فيها :سمعت رسول الله nيقول :من كنت مواله فعيل مواله...
ّ
راجع :املص ّنف  101 :17ح ،32741والس ّنة البن أيب عاصم 596 :ح ،1387واألحاديث
املختارة للضياء املقديس  207 :3ح ،1008ونحوه سنن ابن ماجة  45 :1ح ،121وتاريخ
دمشق البن عساكر  116 :42ح ،8481والبداية والنهاية البن كثري  ،353 :7وطرق حديث
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من كنت مواله للذهبي 55 :ـ  57ح ،52والسنن الكربى للنسايئ  108 :5ح 8399مخترصا ً،
وفوائد الخلعي.118 :
 8ـ أ ّما رواية عبد الرحمن بن أيب ليىل فقد رواها أبو نُعيم األصبهاين بسنده عنه عن

يل بن أيب طالب ثالث خصال :ألعط ّني الراية غدا ً رجالً
سعد قال :قال رسول الله nيف ع ّ

يحب الله ورسوله ،وحديث الطري ،وحديث غدير خم.
ّ

راجع :حلية األولياء  356 :4رقم  ،278عنه املستدرك املختار البن البطريق.18 :
يل
 9ـ أ ّما رواية ربيعة ال ُجريش فقد رواها ابن أيب عاصم بسنده عن ربيعة قال :ذُكر ع ّ
يل عندك؟ إ ّن له ملناقب أربع
عند معاوية وعنده سعد بن أيب وقّاص ،فقال له سعد :أيُذكر ع ّ
أحب إ ّيل من كذا وكذا ـ ذكر ُحمر النعم ـ :قوله :ألعط ّني الراية،
ألن يكون يل واحدة منه ّن ّ

وقوله :مبنزلة هارون من موىس ،وقوله :من كنت مواله ،ونيس سفيان الرابعة.

راجع :السنة 596 :ح ،1386واألحاديث املختارة للمقديس  151 :3ح ،948والعمدة البن
البطريق 97 :ح ،128والخصال للصدوق 210 :ح ،34عنه البحار  9 :40ح.20
 10ـ أ ّما رواية أمين القريش فقد رواها النسايئ بسنده عن عبد الواحد بن أمين عن أبيه

يل مواله.
أ ّن سعدا ً قال :قال رسول الله : nمن كنت مواله فع ّ

راجع :السنن الكربى  131 :5ح ،8468ونحوه السنة البن أيب عاصم 591 :ح،1359
واألحاديث املختارة لضياء املقديس  139 :3ح.937
ويف رواية الذهبي بسنده عن النسايئ إىل سعد قال :قدم معاوية مكة فدخل عليه
يل؟
سعد ،فأجلسه معه عىل الرسير ،ثم قال ألهل الشام :هذا صديق لعيل؟ فقالوا :من ع ّ
فبىك سعد ،فقال :ما يبكيك؟ قال:تذكر رجالً من أصحاب النبي nمن املهاجرين وال أقدر

يل ...وكان
أن ّ
أغي ،وقد سمعت رسول الله[ nحني أراد املسري] إىل تبوك أو غريه وخلفه ع ّ

يل يف ُغزاة فأىت بريدة فقال :يا رسول الله إ ّن علياً فعل كذا وكذا ،فقال :يا بريدة أحق ما
ع ّ
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تقول أم من موجدة؟ قال :من موجدة ،قال :من كنت مواله فعيل مواله.
راجع :طرق حديث من كنت مواله 60 :ـ  61ح.56
 11ـ أما رواية عبد الله بن عباس فقد رواها الشيخ الطويس بسنده بنحو ما م ّر آنفاً،

يل Aمل ّا كان معه يف اليمن ،فأجابه النبي :nأال تعلم ّأن أوىل
وفيه شكوى رجل عن ع ّ
باملؤمنني من أنفسهم؟ قال :بىل ،قال :فمن كنت مواله فعيل مواله.

راجع :أمايل الطويس 598 :ح ،1243عنه البحار  217 :33ح ،507ونحوه الرسالة
املوضحة.11 :
 12ـ أ ّما رواية أيب بكر بن خالد فقد رواها الضياء املقديس بسنده إىل ابن أيب عاصم

عن أيب بكر بن خالد قال :أتيت سعد بن مالك باملدينة فقال :إنّكم تس ّبون علياً؟ قال :قلت:
قد فعلنا ،قال :لعلّك سببته؟ فقلت :معاذ الله ،قال :فال تس ّبه فلو وضع املنشار عىل مفرق

رأيس ما سببته أبدا ً بعدما سمعت رسول الله nما سمعت :من كنت مواله فعيل مواله.

راجع :األحاديث املختارة  273 :3ح ،1078ونحوه بدون ذكر الحديث :املص ّنف البن
أيب شيبة  631 :17ح ،32785والسنة البن أيب عاصم 590 :ح ،1352والسنن الكربى للنسايئ
 133 :5ح ،8477وتلخيص املتشابه للخطيب  337 :1رقم  ،451وتاريخ دمشق البن عساكر
 ،412 :42ومسند أيب يعىل املوصيل  74 :2ح.777
 13ـ أ ّما رواية سعيد بن املس ّيب فقد رواها ابن عقدة بسنده عنه قال :قلت لسعد بن

عم بدا لك فإنّ ا أنا ع ّمك ،قال:
أيب وقّاصّ :إن أريد أن أسألك عن يشء ّ
وإن أت ّقيك ،قال :سل ّ

يل بن
قلت :مقام رسول الله nيوم غدير خم؟ قال :نعم قام فينا بالظهرية ،فأخذ بيد ع ّ

أيب طالب وقال :من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه .فقال أبو
كل مؤمن ومؤمنة.
بكر وعمر :أمسيت يا ابن أيب طالب موىل ّ
راجع :حديث الوالية 76 :ح ،54عنه زين الفتى للعاصمي  263 :2ح ،472وكفاية الطالب

رواة حديث الغدير

59

الحل لبني زهرة ،كام يف البحار  ،116 :104وطرق
للكنجي ،12 :واإلجازة الكبرية للعالّمة ّ
حديث من كنت مواله 12 :ح ،1وقدح يف رواته ،وتخريج األحاديث للزيلعي  235 :2رقم .681
 14ـ وأخريا ً روى البالذري بسنده عن هشام بن السائب الكلبي عن عوانة عن أبيه قال:
أحق باألمر منك.
قال سعد بن أيب وقّاص ملعاوية يف كالم جرى :قاتلت علياً وقد علمت أنّه ّ
يل مواله ،اللهم
فقال معاوية :ومل ذاك؟ قال :أل ّن رسول الله nيقول« :من كنت مواله فع ّ

وال من وااله ،وعاد من عاداه» ولفضله يف نفسه وسابقته .قال :فام كنت ق ّط أصغر يف
عيني منك اآلن ،قال سعد :ومل؟ قال :لرتكك نرصته وقعودك عنه ،وقد علمت هذا من أمره.
راجع :أنساب األرشاف .87 :5

 50ـ سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي األنصاري:
ذكره السيد ابن طاوس يف الطرائف 139 :نقالً عن ابن عقدة ضمن من روى حديث الغدير.

 51ـ سلامن الفاريس أبو عبد الله:
يروي عنه:
 1ـ عبد الله بن عباس.
 2ـ أبو عقيل.
 3ـ املسعودي يرفعه إىل سلامن.
 4ـ زاذان.
 1ـ أ ّما رواية ابن عباس فقد رواها محمد بن سليامن الكويف بسنده عنه قال :قال رسول

الله :nألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ قالوا :بىل ،قال :من كنت مواله فعيل مواله.
راجع :مناقب اإلمام أمري املؤمنني  413 :2ح.895

 2ـ أ ّما رواية أيب عقيل فقد رواها ابن عقدة بسنده ،وعنه الذهبي يف طرق حديث
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من كنت مواله 96 :ح ،114وقد ض ّعفه ،ورواها أيضاً الزيلعي يف تخريج األحاديث :2
 241رقم .681
 3ـ أ ّما رواية املسعودي مرفوعة إىل سلامن فهي ما رواها الشيخ الصدوق بسنده قال :م ّر
إبليس لعنه الله بنفر يتناولون أمري املؤمنني Aفوقف أمامهم ،فقال القوم :من الذي وقف
أمامنا؟ فقال :أبو ُم ّرة ،فقالوا :يا أبا م ّرة أما تسمع كالمنا؟ فقال :سوءة لكم تس ّبون موالكم

يل بن أيب طالب؟! فقالوا :من أين علمت أنّه موالنا؟ فقال :من قول نبيّكم :من كنت مواله
ع ّ
فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله...
راجع علل الرشائع 143 :ح ،9واألمايل 427 :ح ،565عنه البحار  162 :39ح.1
 4ـ أ ّما رواية زاذان فقد رواها املظفّر بن جعفر بسنده عن سلامن يف حكاية األعرايب

الذي مل يتمكّن من حضور حجة الوداع ملرضه ،ث ّم أدرك النبي nبعدها ،فسأله أن يعلّمه

مناسكه يف العام القابل ،فأشار النبي nإىل دن ّو وفاته وأمره بالرجوع إىل عيل ،Aفقال

يل بعد قفولك من
األعرايب :فإ ّن حجيج قومي م ّمن شهد ذلك معك ،أخربونا أنّك قمت بع ّ
الحج ،ووقفته بالشجرات من خم ،افرتضت عىل املسلمني أكتعني مح ّبته وطاعته ،وأوجبت

نبي الله أذلك فريضة علينا من
عليهم جميعاً واليته ،وقد أكرثوا علينا يف ذلك ،فن ّبئنا يا ّ

يل منك ،أم افرتضه وأوجبه من السامء؟ قال :بل الله افرتض
األرض ملا أ ّدته الرحم والصهر لع ّ

فإن راض ومسلّم لله ورسوله...
واليته عىل أهل الساموات وأهل األرض جميعاً ،قالّ :

راجع :الرسالة املوضحة ،34 :ونحوهخ مخترصا ً تأويل اآليات الظاهرة  869 :2ح ،7عنه
البحار  54 :40ح ،89وانظر أيضاً الدر النظيم البن أيب حاتم الشامي ،321 :ورشح األخبار
للقايض النعامن  221 :1ح.207

 52ـ سلمة بن عمرو بن سنان األكوع [سلمة بن األكوع] أبو مسلم األسلمي:
روي حديثه ابن عقدة ،ورواه عنه الزيلعي يف تخريج األحاديث  239 :2رقم.681
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 53ـ سمرة بن ُجندب بن هالل ،أبو سعيد الفزادي:
يروي عنه:
 1ـ الحسن البرصي.
 2ـ ابنه مط ّرف بن سمرة بن جندب.
 1ـ أ ّما رواية الحسن البرصي فقد رواها أبو الفضل ابن القيرساين املقديس بسنده عن

يل وليّه.
سمرة عن النبي nأنّه قال :من كنت وليّه فع ّ
راجع :أطراف الغرائب واألفراد  402 :1ح.2184

 2ـ أ ّما رواية ابنه فقد رواها ابن عساكر بسنده عن ابن عقدة عن مط ّرف عن أبيه

قال :قال رسول الله nيوم غدير خم :من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله،
وعاد من عاداه.
راجع :تاريخ دمشق  230 :42ح ،8732وتخريج األحاديث للزيلعي  239 :2رقم .681

 54ـ سهل بن حنيف بن واهب ،أبو ثابت األويس األنصاري:
ع ّده ابن طاوس يف الطرائف 139 :نقالً عن ابن عقدة فيمن روى حديث الغدير.

55ـ سهل بن سعد بن مالك ،أبوالعباس الساعدي الخزرجي األنصاري:
ع ّده ابن طاوس يف الطرائف 139 :نقالً عن ابن عقدة فيمن روى حديث الغدير.

 56ـ الصدي بن عجالن بن وهب ،أبو أمامة الباهيل:
ع ّده ابن طاوس يف الطرائف 139 :نقالً عن ابن عقدة فيمن روى حديث الغدير.

السلمي:
 57ـ ضُ مرية ُّ
ع ّده ابن طاوس يف الطرائف 139 :نقالً عن ابن عقدة فيمن روى حديث الغدير.
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 58ـ طلحة بن عبيد الله بن عثامن ،أبو محمد القريش التيمي:
روى العاصمي بسنده عنه أ ّن النبي nقال :من كنت مواله فعيل مواله.
راجع :زين الفتى  263 :2ح ،473ويف تاريخ دمشق ال بن عساكر  223 :42ح8721
يل موىل من كنت مواله».
بلفظ« :ع ّ

 59ـ عامر بن ُعمري ال ُنمريي العامري األنصاري:
روى عنه ابن عقدة حديث الغدير ،كام يف تخريج األحاديث للزيلعي  243 :2رقم
 ،681واإلصابة البن حجر العسقالين  592 :3رقم  ،4414وأسد الغابة البن األثري 133 :3
رقم .2720

 60ـ عامر بن ليىل بن ضَ مرة ال ِغفاري الضَّ مري:
روى حديثه ابن عقدة بسنده عنه وعن حذيفة بن أسيد قاال :مل ّا صدر رسول اللهn

يحج غريها ـ أقبل حتى إذا كان بالجحفة نهى عن سمرات بالبطحاء
من حجة الوداع ـ ومل ّ

متقاربات ال ينزلوا تحته ّن ،حتى إذا نزل القوم وأخذوا منازلهم سواه ّن أرسل إليه ّن ف ُق ّم
فصل تحته ّن ،ثم
ما تحته ّن وشذّبن عن رؤوس القوم ،حتى إذا نودي للصالة غدا إليه ّن ّ
انرصف إىل الناس وذلك يوم غدير خم ،وخم من الجحفة وله بها مسجد معروف ،فقال:
نبي إالّ نصف عمر الذي يليه من قبله،
أيّها الناس إنّه قد ن ّبأين اللطيف الخبري أنّه لن يع ّمر ّ
وإن مسؤول وأنتم مسؤولون هل بلّغت فام أنتم قائلون؟
وإن ألظ ّن أن أُدعى فأُجيبّ ،
ّ
قالوا :نقول :قد بلّغت وجهدت ونصحت فجزاك الله خريا ً .قال :ألستم تشهدون أن ال إله
حق،
حق ،والبعث بعد املوت ّ
حق ،وأ ّن ناره ّ
إالّ الله ،وأ ّن محمدا ً عبده ورسوله وأ ّن ج ّنته ّ

قالوا :بىل نشهد ،فقال :اللهم أشهد ،ثم قال :أيّها الناس أال تسمعون؟ أال فإ ّن الله موالي وأنا
أوىل بكم من أنفسكم ،أال ومن كنت مواله فهذا مواله .وأخذ بيد عيل فرفعها حتى عرفه
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القوم أجمعون ،ثم قال :اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه...
رواه عن ابن عقدة الزيلعي يف تخريج األحاديث  243 :2رقم  ،681وابن األثري يف
ا ُسد الغابة  3:136رقم  2729و ،2730والسخاوي يف استجالب ارتقاء الغُرف  353 :1ح،77
والسمهودي يف جواهر العقدين  ،83 :2كام أشار إليه ابن كثري يف جامع املسانيد 46 :7
ح ،4772وابن حجر العسقالين يف اإلصابة  3:597رقم  4424و.4425

 61ـ عامر بن واثلة بن عبد الله ،أبو الطفيل الكناين الليثي:
ع ّده ابن طاوس يف الطرائف 139 :نقالً عن ابن عقدة فيمن روى حديث الغدير.

 62ـ العباس بن عبد املطلب بن هاشم ،أبو الفضل القريش الهاشمي:
روى حديثه الزيلعي عن ابن عقدة بسنده قال :قال رسول الله :nمن كنت مواله
يل مواله.
فع ّ
راجع :تخريج األحاديث  238 :2رقم  ،681وطرق حديث من كنت مواله للذهبي63 :
ح 63وقد ض ّعفه.

 63ـ عبد الرحمن بن صخر ،أبو هريرة الدويس:
روى روايته الخطيب البغدادي بسنده عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة قال :من
صام يوم مثان عرشة من ذي الحجة كُتب له صيام ستني شهرا ً ،وهو يوم غدير خ ّم مل ّا أخذ
يل بن أيب طالب فقال :ألست و ّيل املؤمنني؟ قالوا :بىل يا رسول الله ،قال:
النبي nبيد ع ّ
يل مواله .فقال عمر بن الخطاب :بخ بخ لك يا ابن أيب طالب أصبحت
من كنت مواله فع ّ
كل مسلم ،فأنزل اللهP :أَك َم ُ
موالي وموىل ّ
لت لَكُمۡ ِدي َنكُم.O
راجع :تاريخ بغداد  222 :9رقم  ،4345وعن الخطيب يف تاريخ دمشق .232 :42
ونحوه أو قريب منه عند عامد الدين الطربي يف بشارة املصطفى 157 :ح ،119عنه البحار
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 321 :95ح ،4والحاكم الحسكاين يف شواهد التنزيل عن طريق ابن شاهني  200 :1ح،210
والخوارزمي يف املناقب 156 :ح 184عن طريق الحاكم النيسابوري ،ولذلك الجويني يف فرائد
السمطني  77 :1ح .44كام رواه الشيخ الصدوق يف األمايل 5 :ح ،2عنه البحار  108 :37ح،1
والعاصمي يف زين الفتى  265 :2ح ،474والشجري يف األمايل الخميس ّية  ،42 :1وابن املغازيل

يف املناقب 18 :ح ،24وابن البطريق يف العمدة 106 :ح 141عن ابن املغازيل ،كام روي عنه
بأسانيد مختلفة بلفظ :من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه.
راجع :املص ّنف البن أيب شيبة  111 :17ح ،32755مسند أيب يعىل املوصيل 307 :11
ح ،6423تاريخ دمشق البن عساكر  232 :42ح ،8723البداية والنهاية البن كثري ،213 :5
البحر الزخّار للبزار  102 :17ح ،9659املناقب للكويف  394 :2ح ،870األمايل الخميسية
للشجري  ،146 :1الغارات للثقفي  ،656 :2املعجم األوسط للطرباين  68 :2ح ،1115مجمع
الزوائد للهيثمي .105 :9

 64ـ عبد الرحمن بن عبد الرب األنصاري:
أورده ابن كثري عن ابن عقدة ضمن الذين شهدوا ألمري املؤمنني Aبسامع حديث
الغدير ،يوم ناشدهم يف الرحبة.
راجع :جامع املسانيد والسنن  351 :8ح.6040

 65ـ عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف ،أبو محمد القريش الزهري:
ع ّده ابن طاوس يف الطرائف 139 :نقالً عن ابن عقدة فيمن روى حديث الغدير.

 66ـ عبد الرحمن بن ُمدلج:
أورده ابن كثري عن ابن عقدة فيمن كتم الشهادة حني املناشدة فأصابته آفة.
راجع :جامع املسانيد  446 :8ح.6183
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 67ـ عبد الرحمن بن يعمر بن عوف الدييل:
روى حديثه الزيلعي نقالً عن ابن عقدة.
راجع :تخريج األحاديث  242 :2رقم .681

 68ـ عبد الله بن بُديل بن ورقاء الخزاعي:
كان فيمن شهد ألمري املؤمنني Aبسامع الحديث يوم مناشدة الرحبة.

 69ـ عبد الله بن بُرس بن أيب بُرس ،أبو صفوان املازين:
ع ّده ابن طاوس يف الطرائف 139 :نقالً عن ابن عقدة فيمن روى حديث الغدير.

 70ـ عبد الله بن ثابت بن الفاكه ال َخطْمي األنصاري:
ع ّده ابن طاوس يف الطرائف 139 :نقالً عن ابن عقدة فيمن روى حديث الغدير.

 71ـ عبد الله بن جعفر بن أيب طالب:
يروي عنه:
 1ـ ابنه إسامعيل بن عبد الله بن جعفر.
 2ـ ُسليم بن قيس.
 1ـ أ ّما رواية ابنه إسامعيل فقد رواها الزيلعي بسنده عن ابن عقدة عن إسامعيل بن

عبد الله بن جعفر عن أبيه قال :خطب رسول الله nيوم غدير خم فقال :من كنت مواله...
راجع :تخريج األحاديث  239 :2رقم .681
 2ـ أ ّما رواية سليم فقد رواها يف كتابه قال :ح ّدثني عبد الله بن جعفر بن أيب طالب

قال :كنت عند معاوية ...قلت ...:يا معاوية ّإن سمعت رسول الله nيقول وهو عىل املنرب

وأنا بني يديه ،وعمر بن أيب سلمة ،وأسامة بن زيد ،وسعد بن أيب وقّاص ،وسلامن الفاريس،
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وأبو ذر ،واملقداد ،والزبري بن العوام وهو يقول :ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ فقلنا:
بىل يا رسول الله ،قال :أليس أزواجي أ ّمهاتكم؟ قلنا :بىل يا رسول الله ،قال :من كنت مواله
فعيل مواله ـ ورضب بيديه عىل منكب عيل Aـ اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه،

أيّها الناس أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم ليس لهم معي أمر ،وعيل من بعدي أوىل باملؤمنني
من أنفسهم ليس لهم معه أمر...
راجع :كتاب سليم 834 :ح ،42عنه البحار  265 :33ح ،534وانظر :الدر النظيم،496:

واالحتجاج 56 :2ح ،155وذكر مقطعاً منه الكليني يف الكايف 529 :1ح ،4والنعامين يف الغيبة:
 95ح ،27والطويس يف الغيبة 137 :ح ،101وعيل بن الحسني بن بابويه يف اإلمامة والتبرصة:
 110ح ،97والشيخ الصدوق يف عيون أخبار الرضا A 1: 38ح ،8وغريها.

 72ـ عبد الله بن ربيعة:
ع ّده الخوارزمي فيمن روى حديث الغدير.
راجع :مقتل الحسني A 1: 81ح.35

 73ـ عبدالله بن عباس بن عبد املطلب أبو العباس القريش الهاشمي:
يروي عنه:
 1ـ اإلمام الباقر.A
 2ـ باذام أبو صالح الكلبي.
 3ـ سعيد بن جبري األسدي.
 4ـ طارق بن شهاب البجيل.
 5ـ عباية بن ربعي الكويف.
 6ـ عبد الله بن جعفر الهاشمي.
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 7ـ عطاء بن أيب َرباح امليك.
 8ـ عيل بن عبد الله بن عباس املدين.
 9ـ عمرو بن ميمون األودي.
 10ـ ميمون الكندي.
 11ـ يحيى بن ُمنقذ الشامي.
 12ـ وغريهم.
 1ـ أ ّما رواية اإلمام الباقر Aفقد رواها ابن عقدة بسنده قال :عن جعفر بن محمد

يل يف وجوه الناس فقالّ :إن ألخو رسول الله nووزيره،
عن أبيه عن ابن عباس قال :نظر ع ّ

ولقد علمتم ّأن أ ّولكم إسالماً ،ولقد رأيتم يوم غدير خم ووقفته معي ورفعه بيدي.

راجع :حديث الوالية 107 :ح ،94عنه طرق حديث من كنت مواله للذهبي 23 :ح12
وض ّعفه بأ ّن اإلمام الباقر Aمل يلق ابن عباس ،ولكن كالمه هذا غري صحيح أل ّن اإلمام
الباقر Aأدرك ابن عباس اثني عرش عاماً.

ورواه أيضاً ابن املغازيل يف املناقب 111 :ح 154واإلربيل يف كشف الغمة ،154 :1
والخزاعي يف األربعني 61 :ح.20
 2ـ أ ّما رواية عمرو بن ميمون فقد رواها أحمد بن حنبل بسنده عنه قالّ :إن لجالس

إىل ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا :يا ابن عباس إ ّما أن تقوم معنا وإ ّما أن تخلونا يا
هؤالء قال :فقال ابن عباس :بل أقوم معكم .قال :وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى ،قال:
فابتدؤوا فتح ّدثوا فال ندري ما قالوا :قال :فجاء ينفض ثوبه ويقول :أف وتف ،وقعوا يف رجل
له عرش ...:وقال :من كنت مواله فإ ّن مواله عيل...
راجع :مسند أحمد  178 :5ح 3061و ،3062وفضائل الصحابة  682 :2ح ،1168عنه
مجمع الزوائد للهيثمي ،119 :9ورواه بطريق أحمد الحاكم النيسابوري يف املستدرك 132 :3
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وص ّححه وتابعه الذهبي عىل تصحيحه ،والخوارزمي يف املناقب 125 :ح .140والجويني يف
فرائد السمطني  327 :1ح ،255وابن عساكر يف تاريخ دمشق  ،101 :42والكنجي يف كفاية

الطالب ،179 :واملقديس يف األحاديث املختارة  26 :13ح ،32والسنن الكربى للنسايئ :5
 112ح ،8409والقايض النعامن يف رشح األخبار  299 :2ح ،618واآلجري يف الرشيعة :3
يل وليّه ،اللهم وال من وااله،
 193ح ،1546ويف  220 :3ح 1585بلفظ« :من كنت وليّه فع ّ

وعاد من عاداه» ،وفرات الكويف يف تفسريه 420 :ح ،558والطرباين يف املعجم الكبري 77 :12

ح ،12593والبالذري يف أنساب األرشاف .355 :2
 3ـ أ ّما رواية طارق بن شهاب فقد رواها أبو عيل الصفار بسنده بنحو ما م ّر.
راجع :األربعون يف فضائل أمري املؤمنني [أمايل الصفّار] 87 :ح ،37وتوضيح الدالئل
لإليجي الشافعي 324 :ح.912
 4ـ أ ّما رواية عباية بن ربعي فقد رواها الشيخ الصدوق بسنده يف حديث طويل إىل أن

قال :ثم أخذ nبيدي عيل بن أيب طالب فرفعهام حتى نظر الناس إىل بياض إبطيهام ومل
يُ َر قبل ذلك ،ثم قال :أيّها الناس إ ّن الله تبارك وتعاىل موالي ،وأنا موىل املؤمنني ،فمن كنت

يل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله...
مواله فع ّ

راجع :األمايل 435 :ح ،576عنه االسرتآبادي يف تأويل اآليات الظاهرة  157 :1ح،17
واملجليس يف البحار  109 :37ح ،3ونحوه يف شواهد التنزيل للحسكاين  256 :1ح.250
 5ـ أ ّما رواية عبد الله بن جعفر بن أيب طالب عنه فقد رواها ُسليم يف كتابه قال:

ح ّدثني عبد الله بن جعفر بن أيب طالب قال :كنت عند معاوية ومعنا الحسن والحسني،
وعنده عبد الله بن العباس والفضل بن العباس [إىل أن قال ]:فأقبل ابن عباس عىل معاوية
فقال ...:ونب ّينا nقد نصب أل ّمته أفضل الناس وأوالهم وخريهم بغدير خم ويف غري موطن،

كل
واحتج عليهم به وأمرهم بطاعته ،وأخربهم أنّه منه مبنزلة هارون من موىس ،وأنّه ويل ّ
ّ
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يل ول ّيه ،ومن كان هو أوىل به من نفسه فعيل
مؤمن بعده ،وأ ّن كل من كان هو ول ّيه فع ّ
أوىل به من نفسه...

راجع :كتاب سليم 842 :ح ،42عنه االحتجاج للطربيس  60 :2ح ،155والبحار 269 :33
ح ،534والد ّر النظيم.498 :
 6ـ أما رواية أيب صالح باذام الكلبي فقد رواها الحاكم الحسكاين بسنده عنه قال:
يل
يل ،أمر رسول الله أن يبلّغ فيه ،فأخذ بيد ع ّ
وقولهP :بَلِّغ َمآ أُنز َِل إِلَيكَ  Oنزلت يف ع ّ

يل مواله...
وقال :من كنت مواله فع ّ

راجع :شواهد التنزيل  239 :1ح ،240وتفسري الثعلبي  ،92 :4والعمدة البن البطريق:
 100ح ،134واألمايل الخميس ّية للشجري  145 :1ح ،6وبشارة املصطفى لعامد الدين
الطربي 372 :ح ،13كام أشار إليها العيايش يف تفسريه  331 :1ح 152عنه البحار :37
 139ح.31
 7ـ أ ّما رواية سعيد بن جبري فقد رواها ابن عساكر بسنده عنه قال :قال رسول الله:n

يل بن أيب طالب موىل من كنت مواله.
ع ّ

راجع :تاريخ دمشق  229 :42ح ،8729والجامع الصغري للسيوطي 346 :ح،5598
وصحيح الجامع الصغري لأللباين  753 :2ح 4089وص ّححه ،وطرق حديث من كنت مواله

للذهبي 84 :ح 91وقال:حديث منكر.

 8ـ أ ّما رواية عطاء بن أيب رباح فهي ما رواها عامد الدين الطربي بسنده عنه قال :قال

يل و ّيل من كنت ول ّيه.
يل مواله ،وع ّ
رسول الله :nمن كنت مواله فع ّ

راجع :بشارة املصطفى 235 :ح ،10عنه املجليس يف البحار  222 :37ح.92
يل و ّيل من
وورد بلفظ« :الله ريب وال إمارة يل معه ،وأنا رسول ريب وال إمارة معي ،وع ّ

كنت ول ّيه وال إمارة معه».
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راجع :معاين األخبار للصدوق  66ح ،4عنه املجليس يف البحار  224 :37ح ،99ورواه
أيضاً :الكراجيك يف كنز الفوائد ،154 :ابن شهرآشوب يف املناقب  51 :3عن الثعلبي.
 9ـ أ ّما رواية ميمون الكندي فقد رواها ابن عقدة بسنده عنه قال :أخذ رسول اللهn

يل يوم غدير خم وقال :من كنت مواله...
بيد ع ّ

راجع :تخريج األحاديث واآلثار للزيلعي  238 :2رقم .681
 10ـ أ ّما رواية عيل بن عبد الله بن عباس فقد رواها الخطيب البغدادي بسنده عنه

قال :إ ّن رسول الله nقال :من كنت مواله فعيل مواله.

راجع :تاريخ بغداد  343 :12رقم  ،6785وتاريخ دمشق البن عساكر  188 :42ح.8641
 11ـ أ ّما رواية يحيى بن منقذ فهي ما رواها الطربي اإلمامي الكبري بسنده عنه قال:

سمعت ابن عباس يقول :أمر الله تعاىل نبيه nبإظهار والية عيل Aفقال :يا رب ،الناس
فلم قىض حجه
حديث عهد بالجاهليّة ،ومتى أفعل قال الناس فعل بابن ع ّمه كذا وكذاّ .
رجع حتى إذا كان بغدير خم أنزل الله ّ
جل وع ّزP :يَٰٓأَيُّ َها ٱل َّر ُس ُول بَلِّغ َمآ أُنز َِل ِإلَيكَ ِمن َّربِّكَ

َّغت ر َِسالَتَهُ َوٱللَّهُ َي ِ
عص ُمكَ ِم َن ٱل َّن ِ
َوإِن لَّم تَف َعل ف ََم َبل َ
اس Oفنادى الصالة جامعة ،فاجتمعوا
كل مؤمن ومؤمنة؟
يل فقال :يا أيّها الناس ألستم تزعمون ّأن موىل ّ
فخرج رسول الله ومعه ع ّ

يل مواله ،الله ّم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من
قالوا :بىل ،قال :من كنت مواله فع ّ
وأحب من أح ّبه...
نرصه ،واخذل من خذله ،وأعن من أعانه ،وأبغض من أبغضه،
ّ

راجع :املسرتشد 469 :ح ،161وسعد السعود البن طاوس 152 :رقم  .80وكشف الغمة
لإلربيل  ،567 :1عنه البحار  177 :37ح.64
 12ـ وأخريا ً ما رواه ابن طاوس من ع ّدة طرق بأسانيد متصلة عن عبدالله ابن عباس
أنّه قال :مل ّا خرج النبي nيف حجة الوداع فنزل الجحفة أتاه جربئيل Aفأمره أن يقوم
يل ،Aفقال : nأيّها الناس ألستم تزعمون ّأن أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ قالوا :بىل
بع ّ
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يل مواله ،اللهم وال من وااله...
يا رسول الله ،قال :فمن كنت مواله فهذا ع ّ
راجع الطرائف 121 :ح ،184واإلقبال  ،244 :2عنه البحار .130 :37

 74ـ أبو بكر عبد الله بن أيب قحافة:
ع ّده ابن طاوس يف الطرائف 139 :نقالً عن ابن عقدة فيمن روى حديث الغدير.
 75ـ عبدالله بن أيب أوىف علقمة بن خالد ،أبوإبراهيم الخزاعي األسلمي:
يروي عنه:
 1ـ عطية بن سعد بن ُجنادة الكويف.
رضب الكويف.
 2ـ ُعامرة بن امل ُ ّ
 3ـ عمر بن قيس ِ
املاص الكويف.
 1ـ أ ّما رواية عط ّية بن سعد فقد رواها ابن املغازيل بسنده عن عط ّية قال :رأيت ابن أيب

أوىف وهو يف دهليز له بعد ما ذهب برصه ،فسألته عن حديث فقال :إنّكم يا أهل الكوفة

أي
فيكم ما فيكم ،قال :قلت :أصلحك الله ّإن لست منهم ،ليس عليك م ّني عار ،قالّ :
يل يوم غدير خم .فقال :خرج علينا رسول الله nيف حجته
حديث؟ قال :قلت :حديث ع ّ

يل فقال :يا أيّها الناس ألستم تعلمون ّأن أوىل باملؤمنني
يوم غدير خم وهو آخذ بعضد ع ّ
من أنفسهم؟ قالوا :بىل ،قال :فمن كنت مواله فهذا مواله.

راجع :املناقب البن املغازيل 23 :ح ،34عنه ابن البطريق يف العمدة 110 :ح،154
والسيد ابن طاوس يف الطرائف ،145 :واملجليس يف البحار  185 :37ح.70
 2ـ أ ّما رواية عامرة فقد رواها ابن عقدة بسنده ،ونقله عنه الزيلعي يف تخريج

األحاديث  242 :2رقم .681

 3ـ أ ّما رواية عمر بن قيس فقد رواها الحاكم الحسكاين بسنده عن عمر بن قيس

72

حديث الغدير ،بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين

املارص قال :سمعت ج ّدي قال :ح ّدثنا عبد الله بن أيب أوىف قال :سمعت رسول اللهn

يقول يوم غدير خم ،وتال هذه اآلية Pيَٰٓأَيُّ َها ٱل َّر ُس ُول بَلِّغ َمآ أُنز َِل إِلَيكَ ِمن َّربِّكَ َوإِن لَّم
َّغت ر َِسا َلتَهُ  Oثم رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه ،ثم قال :أال من كنت مواله
تَف َعل ف ََم بَل َ
فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه .ثم قال :اللهم اشهد.
راجع :شواهد التنزيل  252 :1ح.247

 76ـ عبدالله بن عمر بن الخطاب ،أبو عبدالرحمن العدوي القريش:
يروي عنه:
 1ـ الحسن البرصي.
 2ـ ابنه سامل بن عبد الله بن عمر.
 3ـ مواله عبد الله بن دينار.
 4ـ عط ّية بن سعد بن ُجنادة.
السبيعي:
 5ـ نُفيع بن الحارث أبو داود َّ
 1ـ أ ّما رواية الحسن البرصي فقد رواها أبو الفضل ابن القيرساين املقديس بسنده عن

الدارقطني عنه قال :إ ّن رسول الله nخطب فقال :من كنت مواله...
راجع :أطراف الغرائب واألفراد  514 :1ح.2926

 2ـ أ ّما رواية سامل فقد رواها البخاري بسنده عن جميل بن عامر أ ّن ساملاً ح ّدثه سمع

من سمع النبي nيقول يوم غديرخم :من كنت مواله فعيل مواله.

راجع :التاريخ الكبري  375 :1رقم  ،1191وقال :يف إسناده نظر ،ونحوه السنة البن أيب
عاصم 590 :ح ،1357ورواه الطربي بزيادة« :اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه» انظر:
طرق حديث من كنت مواله للذهبي 91 :ح 105والبداية والنهاية  ،213 :5والبحر الزخار
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للبزار  286 :12ح ،6103وتخريج األحاديث للزيلعي  239 :2رقم .681
وروى القايض النعامن محاورة جرت بني ابن عمر وبعض الخوارج ،قال فيها عبد
الله بن عمر :شهدت مع رسول الله nيوم الغدير ،فأمر بشجرات هناك فكُسح ما
تحته ّن وسمعته يقول :أيّها الناس ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ فأجبناه كلّنا :بىل

يا رسول الله ،فأخذ يده فوضعها عىل يد عيل بن أيب طالب Aثم رفعها حتى رأينا
بياض إبطيهام ،ثم قال :من كنت مواله فهذا عيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من

عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله.
راجع :رشح األخبار  100 :1ح.24
 3ـ أما رواية عبد الله بن دينار فقد رواها ابن القيرساين بسنده عن الدارقطني.
راجع :أطراف الغرائب واألفراد  534 :1ح.3056
 4ـ أ ّما رواية عطيّة فقد رواها الزيلعي عن الطرباين عن ابن عمر أنّه قال رسول

الله :nمن كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه.

راجع :تخريج األحاديث  236 :2رقم  ،681ومجمع البحرين للهيثمي  ،106 :9والكامل
دي  33 :5رقم  ،1204وتاريخ دمشق البن عساكر .236 :42
البن َع ّ
 5ـ أ ّما رواية نُفيع فقد رواها محمد بن أحمد املف ّجع البرصي بسنده عن أيب داود

السبيعي قال :حججت فمررت باملدينة ،فدخلت عىل عبد الله بن عمر بن الخطاب فقلت:
أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن ّإن أريد أن أعرض عليك حديثاً سمعته من الرباء بن عازب
وأنس بن مالك يح ّدثان يف غدير خم عن رسول الله nقال :حججنا مع رسول الله nحجة
فلم انتهى إىل الغدير أمر بشجرات أو سمرات فقممنا
فلم انرصف م ّر بنا بالجحفةّ ،
الوداعّ ،
تحتها ،ثم نادى بالصالة جامعة ،وكان يوماً شديد الح ّر [ ]...الظهرية ،ولو أ ّن بضعة لحم

كل إنسان م ّنا مجلسه حتى أخذنا أرديتنا فوضعناها
طُرحت عىل األرض لنضجت ،ولقد ه ّم ّ
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وأن
تحتنا ،ثم قام رسول الله nخطيباً فقال :أيّها الناس ألستم تشهدون أن ال إله إالّ اللهّ ،
محمد رسول الله؟ فقال القوم :نعم ،فقال رسول الله :nبحق شهدتم؟ ثم قال :أيّها الناس
ول
من أوىل بكم من أنفسكم؟ قالوا :اللهم أنت ،قال :فإ ّن الله تبارك وتعاىل يقولP :ٱل َّنب ُِّي أَ َ ٰ

ول ِب َب ٖ
عض ِف ِك َٰت ِب ٱللَّ ِه ِم َن
بِٱملُؤ ِم ِن َني ِمن أَنف ُِسهِم َوأَز َٰو ُجهُ أُ َّم َٰه ُت ُهم َوأُ ْولُواْ ٱألَر َح ِام َبعضُ ُهم أَ َ ٰ
ٱملُؤ ِم ِن َني َوٱمل ُ َهٰجِ رِي َن Oأأقررتم؟ قالوا :نعم ،حتى ك ّررها عليهم سبع م ّرات ،ثم قال :اللهم

يل ،فأخذ بيده فرفعها حتى نظرنا إىل بياض إبطيهام ،ثم قال :أيّها
اشهد ،ثم قال :قم يا ع ّ
يل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه،
الناس من كنت مواله فع ّ
واخذل من خذله ،أأقررتم؟ قالوا :نعم .حتى ك ّررها عليهم سبع م ّرات ،ثم قال :اللهم اشهد.

فقلت :يا أبا عبدالرحمن هل شهد أبو بكر وعمر وسمعا من رسول الله nهذا الكالم؟
قال :إي والله ،إي والله ،إي والله.
راجع :رشح قصيدة األشباه.21 :

 77ـ عبد الله بن فضالة املزين:
ذكره ابن عقدة يف كتاب املواالة.
راجع :اإلصابة البن حجر العسقالين  207 :4رقم .4886

 78ـ عبد الله بن مسعود بن غافل ،أبو عبد الرحمن الهذيل:
يروي عنه:
 1ـ شقيق بن سلمة أبو وائل الكويف.
 2ـ ال ّن ّزال بن سربة الكويف.
 1ـ أ ّما رواية شقيق فقد رواها ابن َعدي بسنده عنه قال :رأيت النبي أخذ بيد عيل

وهو يقول :الله ول ّيي وأنا ول ّيك ،ومعاد من عاداك ،ومسامل من ساملك.
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راجع :الكامل 215 :3رقم  ،712و 369 :6رقم ،1851ونحوه تاريخ دمشق البن عساكر
 238 :42ح ،8745وميزان االعتدال للذهبي  150 :4رقم  ،8674واملعجم األوسط للطرباين :3
 100ح ،2204واملناقب البن املغازيل 277 :ح ،323وطرق حديث من كنت مواله للذهبي:
 89ح 101و.102
ورواه اآلجري بلفظ :هذا ول ّيي وأنا ول ّيه ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،فقد

واليت من وااله ،وعاديت من عاداه.
راجع :الرشيعة  220 :3ح.1584

 2ـ أ ّما ما رواه النزال بن سربة فقد ذكره الذهبي بسنده بلفظ :أيّها الناس ّإن أعهد

إليكم عهدا ً فمن خالفة فعليه ما ُح ّمل :إ ّن علياً ابن ع ّمي ...وهو موىل من كنت مواله.
راجع :طرق حديث من كنت مواله 89 :ح 103وض ّعفه.

 79ـ عبد الله بن يامبيل أو يامني:
روى ابن االثري الجزري روايته بسنده قال :سمعت رسول الله nيقول :من كنت مواله
يل مواله.
فع ّ
راجع :أسد الغابة  412 :3ح ،3249اإلصابة البن حجر العسقالين  266 :4رقم ،5035
وطرق حديث من كنت مواله للذهبي 101 :ح.123

 80ـ عبيد بن عازب بن الحارث األنصاري:
ع ّده السيد ابن طاوس يف الطرائف 139 :نقالً عن ابن عقدة فيمن روى حديث الغدير.

 81ـ عثامن بن حنيف بن واهب ،أبو عمرو األويس األنصاري:
ذكره ابن عقدة فيمن روى حديث الغدير ،راجع األنوار النعامنية للجزائري .126 :1
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 82ـ عثامن بن عفّان بن أيب العاص بن أم ّية ،أبو عمرو القريش األموي:
ع ّده السيد ابن طاوس يف الطرائف 139 :نقالً عن ابن عقدة فيمن روى حديث الغدير.

 83ـ َعدي بن حاتم بن عبد الله ،أبو طريف الطايئ:
فقد ورد خربه يف حديث طويل يذكر حضوره عند معاوية ...إىل أن يقول ملعاوية :أما كان
رسول الله nأقامه علامً يوم ح ّجة الوداع ،ونادى عليه يوم غدير خم :أال من كنت مواله
فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،واخذل من خذله ،وانرص من نرصه...
انظر :أخبار الوافدين من الرجال 19 :ـ .24

 84ـ عروة بن أيب الجعد األزدي البارقي:
ذكره ابن شهرآشوب يف املناقب  25 :3فيمن روى حديث الغدير.

 85ـ عط ّية بن بُرس املازين:
ذكره السيد ابن طاوس يف الطرائف 139 :عن ابن عقدة فيمن روى حديث الغدير.

حمد الجهني:
 86ـ عقبة بن عامر بن عبس ،أبو ّ
ذكره السيد ابن طاوس يف الطرائف 139 :عن ابن عقدة فيمن روى حديث الغدير.

 87ـ عقبة بن عمرو بن ثعلبة ،أبو مسعود البدري:
ذكره ابن شهرآشوب يف املناقب  25 :3فيمن روى حديث الغدير.

 88ـ عامر بن يارس بن عامر ،أبو اليقظان ال َع ْنيس:
روى نرص بن مزاحم بسنده خرب ما جرى بني عامر وعمرو بن العاص قبل وقعة صفني،
عمر له فيام قال :أيّها األبرت ألست تعلم أ ّن رسول الله nقال لعيل :من كنت
حيث قال ّ
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يل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه  ،واخذل من خذله...
مواله فع ّ
راجع :وقعة صفني ،332 :عنه ابن أيب الحديد يف رشح النهج  16 :8الخطبة،124 :
واملجليس يف البحار  27 :33ح.380
عمر بن يارس قال:
وروى ابن عقدة أيضاً بسنده عن أيب نوح الحمريي أنّه قال :سمعت ّ
سمعت رسول الله nيوم غدير يقول :من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله،
وعاد من عاداه.
راجع :تهذيب الكامل لل ِم ّزي  283 :33رقم  ،7345وتخريج األحاديث للزيلعي 240 :2
رقم .681

 89ـ عمر بن الخطاب بن نُفَيل ،أبو حفص القريش ال َعدَ وي:
يروي عنه:
 1ـ ابنه عبد الله.
 2ـ أبو هريرة.
 1ـ أ ّما رواية عبد الله فقد رواها الذهبي بسنده عن عبد الله بن عمر قال :ح ّدثني

أيب أنّه سمع رسول الله nيقول :أ ّيها ال ّناس ألست أوىل بكم من أنفسكم؟ قالوا :اللهم

نعم ،قال :يا عيل قم ،فأخذ بيده فقال :من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله،
وعاد من عاداه.
راجع :طرق حديث من كنت مواله 15 :ح.3
 2ـ أ ّما رواية أيب هريرة فقد رواها ابن عقدة بسنده عنه أ ّن النبي nقال لعيل :من

كنت مواله فعيل مواله.

راجع :ذيل تاريخ بغداد البن الدبيثي  316 :1رقم  ،163وتاريخ دمشق 234 :42
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ح ،8740واملناقب البن املغازيل 22 :ح ،31والعمدة البن البطريق 110 :ح ،151وطرق
حديث من كنت مواله للذهبي 14 :ح.2

 90ـ عمر بن أيب سلمة عبد الله بن عبد األسد ،أبو حفص القريش املخزومي:
تق ّدمت روايته مع أخيه سلمة بن أيب سلمة.

 91ـ عمران بن ُحصني بن ُعبيد ،أبو نُجيد الخزاعي:
روى الحر العاميل عن الشيخ الصدوق بسنده عنه أ ّن النبي nأمر أبا بكر وعمر أن
يل بن أيب طالب بإمرة املؤمنني ،فقاال :من الله ورسوله؟ فقال :من الله ورسوله.
يسلّام عىل ع ّ
فقاما فسلّام ،ثم أمر جامعة أخرى ،ثم قال :إنّكم سألتموين من وليّكم بعدي وقد أخربتكم،

إىل أن قال :فأخذ بيد عيل يوم غدير خم وقال :من كنت مواله فعيل مواله.
راجع :إثبات الهداة  173 :2ح.803

كام روي عن عمران يف شكاية قوم من عيل Aبلفظ :دعوا عل ّياً دعو عل ّياً دعوا عل ّياً

كل مؤمن بعدي.
ـ ثالثاً ـ فإ ّن عل ّياً م ّني وأنا منه ،وهو و ّيل ّ

راجع :األمايل يف آثار الصحابة لعبد الرزاق الصنعاين 79 :ح ،109ومسند أحمد 154 :33
ح ،19928والسنن الكربى للنسايئ  45 :5ح ،8146واملستدرك للحاكم النيسابوري 110 :3
وص ّححه ووافقه الذهبي.

 92ـ عمرو بن ُحريت بن عمرو ،أبو سعيد القريش املخزومي:
ذكره ابن شهرآشوب يف املناقب  25 :3فيمن روى حديث الغدير.

 93ـ عمرو بن الحمق بن الكاهن الخزاعي:
ذكره السيد ابن طاوس يف الطرائف 139 :عن ابن عقدة فيمن روى حديث الغدير.
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السهمي:
 94ـ عمرو بن العاص بن وائل ،أبو عبد الله القريش َّ
روى الخوارزمي بسنده كتاب عمرو بن العاص جواباً عن كتاب معاوية مل ّا دعاه إىل
قتال عيل Aحيث ورد فيه :ويحك يا معاوية أما علمت أ ّن أبا الحسن بذل نفسه بني
يدي رسول الله ...nوقد قال فيه يوم غدير خم :أال من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم
وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله...
راجع :املناقب للخوارزمي ،199 :عنه كشف الغمة لإلربيل  ،455 :1والبحار 52 :33
ح ،395ونحوه تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي .404 :1
نص آخر رواه ابن قتيبة أ ّن رجالً من همدان يقال له :بُ ْرد قدم عىل معاوية ،فسمع
ويف ّ

يل ،فقال له :يا عمرو إ ّن أشياخنا سمعوا رسول الله nيقول« :من كنت
عمرا ً يقع يف ع ّ

حق وأنا أزيدك أنّه ليس أحد من
فحق ذلك أم باطل؟ فقال عمروّ :
يل مواله» ّ
مواله فع ّ

يل ففزع الفتى ،فقال عمرو :يا ابن أخي
صحابة رسول الله nله مناقب مثل مناقب ع ّ

إنّه أفسدها بأمره يف عثامن.

راجع :اإلمامة والسياسة .129 :1

 95ـ عمرو بن ُم ْح ِصن ،أبو عمرة األنصاري:
ذكره السيد ابن طاوس يف الطرائف 139 :عن ابن عقدة فيمن روى حديث الغدير.

 96ـ قيس بن سعد بن عبادة ،أبو عبد الله الخزرجي األنصاري:
روى ُسليم بن قيس محاورة جرت بني قيس وبني معاوية ملا جاء للحج ،قال قيس فيام

قال من مدحه ألمري املؤمنني :Aوالذي نصبه رسول الله nبغدير خم فقال :من كنت
يل أوىل به من نفسه...
أوىل به من نفسه فع ّ
راجع :كتاب ُسليم 777 :ـ  ،781عنه البحار  173 :33ـ  176ح.456
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 97ـ قيس بن عائذ أبو كاهل األحميس البجيل:
ذكره ابن شهرآشوب يف املناقب  25 :3فيمن روى حديث الغدير.

 98ـ قيس بن عاصم بن سنان ،أبو عيل التميمي السعدي املنقري:
ذكره ابن شهرآشوب يف املناقب  25 :3فيمن روى حديث الغدير.

 99ـ كعب بن ُعجرة بن أم ّية ،أبو محمد الساملي األنصاري:
روى الشيخ الطويس بسنده عن عمرو بن ميمون أنّه رأى جامعة من الصحابة فيهم
كعب بن ُعجرة قالوا يف عيل ...:Aوهو صاحب يوم غدير خم ،إذ ن ّوه رسول اللهn
وبي لهم مكانه فقال :أيّها الناس من أوىل بكم
باسمه ،وألزم ا ُ ّمته واليته ،وع ّرفهم بخطرهّ ،
يل مواله...
من أنفسكم؟ قالوا :الله ورسوله ،قال :فمن كنت مواله فهذا ع ّ
راجع :األمايل 558 :ح ،1172عنه البحار  69 :40ح.104

 100ـ مالك بن الحويرث أبو سليامن الليثي:
روى اآلجري بسنده عنه أنّه قال :قال رسول الله :nمن كنت مواله فعيل مواله.
راجع :الرشيعة  215 :3ح ،1574وتخريج األحاديث للزيلعي  242 :2رقم  ،681واملعجم
الكبري للطرباين  291 :19ح ،646ومجمع الزوائد للهيثمي  106 :9وقال :رجاله وثقوا ،وابن
دي يف الكامل  381 :6رقم  ،1865وتاريخ دمشق البن عساكر  235 :42ح.8741
َع ّ

 101ـ مالك بن الت ّيهان بن مالك ،أبو الهيثم األنصاري:
تق ّدم عنه أ ّن معاوية ملا سمع قول النبي nيوم الغدير اتكأ عىل املغرية بن شعبة ،أو
قام يتمطّى وخرج مغضباً وهو يقول :ال نص ّدق محمدا ً عىل مقالته...

 102ـ املغرية بن شعبة بن أيب عامر أبو عيىس الثقفي:
كسابقه.
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 103ـ املقداد بن عمرو بن ثعلبة ،أبو َم ْعبد الكندي البهراين:
ع ّده ابن شهرآشوب يف املناقب  25 :3فيمن روى حديث الغدير.

 104ـ ناجية بن عمرو الخزاعي:
كسابقه.

 105ـ نضلة بن ُعبيدة أبو برزة األسلمي:
كسابقه.

 106ـ النعامن بن عجالن بن النعامن الزريف األنصاري:
كسابقه.

 107ـ هاشم بن عتبة بن أيب و ّقاص ،أبو عمرو القريش الزهري املرقال:
ذكره السيد ابن طاوس يف الطرائف 139 :عن ابن عقدة فيمن روى حديث الغدير.
 108ـ هالل بن الحارث ،أبو الحمراء خادم النبي:n
روى القايض النعامن بسنده عن عمر املرادي وقد كان خارجياً ،فالتقى بأيب الحمراء
وذكر له أ ّن النبي nأمره أن يجمع ناساً من العرب والعجم والقبط واألحباش ،ثم قال
لهم :أتشهدون ّأن موىل املؤمنني وأوىل بهم من أنفسهم؟ قالوا :نعم ،قال :من كنت مواله
فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله...
راجع :رشح األخبار  198 :1ح.163

 109ـ وحيش بن حرب ،أبو َد َس َمة الحبيش:
ذكره السيد ابن طاوس يف الطرائف 139 :عن ابن عقدة فيمن روى حديث الغدير.
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 110ـ وهب بن عبد الله بن مسلم ،أبو ُجحيفة السواين الغامري:
كسابقه.

 111ـ يسار ،أبو ليىل األنصاري:
كسابقه.

 112ـ يعىل بن ُم ّرة بن وهب ،أبو املرازم الثقفي:
روى عنه ابن عقدة بسنده قال :سمعت النبي nيقول :من كنت مواله فعيل
يل الكوفة نشد الناس من سمع
مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداهّ .
فلم قدم ع ّ

ذلك من رسول الله...n

راجع :حديث املناشدة.

 113ـ أبو ُجنيدة بن ُجندع بن عمرو املازين:
روى ابن األثري بسنده عن أيب ُعنفوانة املازين قال :سمعت أبا ُجنيدة بن ُجندع بن عمرو

يل متع ّمدا ً فليتبوأ مقعده من النار.
بن مازن قال :سمعت النبي nيقول :من كذب ع ّ

فلم نزل غدير خم قام يف الناس
وسمعته وإالّ ص ّمتا يقول وقد انرصف من ح ّجة الوداعّ ،

يل وقال :من كنت وليّه فهذا وليّه ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه...
خطيباً وأخذ بيد ع ّ
راجع :أسد الغابة  572 :1رقم  ،812وجامع املسانيد البن كثري  162 :3ح.1709

 114ـ أبو زينب بن عوف األنصاري:
روى له ابن كثري مرفوعاً :من كنت مواله فهذا مواله.
راجع :جامع املسانيد  90 :14ح.11689

 115ـ أبو سعيد الخُدري سعد بن مالك بن سنان األنصاري:
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يروي عنه:
 1ـ سهم بن ُحصني األسدي.
 2ـ عط ّية بن سعد ال َع ْويف.
 3ـ ُعامرة بن ُجوين أبو هارون العبدي.
 1ـ أ ّما رواية عط ّية فقد رواها محمد بن سليامن الكويف بسنده عنه قال :قال رسول
خاصة أو خالصة من أهله ،أال من كنت مواله فعيل مواله.
الله :nأيّها الناس هل منكم إالّ وله ّ
راجع :مناقب اإلمام أمري املؤمنني  408 :2ح.889
وورد يف املناقب البن املغازيل بسنده عنه بلفظ :من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال
من وااله ،وعاد من عاداه.
راجع :املناقب 20 :ح.26
 2ـ أ ّما رواية ُعامرة بن جوين فقد رواها محمد بن سليامن الكويف بسنده عنه قال:
يل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص
قال رسول الله nمن كنت مواله فع ّ
من نرصه ،واخذل من خذله.
راجع :مناقب اإلمام أمري املؤمنني  365 :2ح.841
 3ـ أ ّما رواية سهم بن ُحصني فقد رواها البخاري بسنده عنه قال :قدمت مكة أنا وعبد
الله بن علقمة ـ قال ابن رشيك :وكان ابن علقمة سبّاباً لعيل ـ فقلت :هل لك يف هذا؟
يل منقبة؟ قال :نعم.
يعني أبا سعيد الخدري؟ [قال :نعم فأتيناه] فقلت :هل سمعت لع ّ
فإذا ح ّدثتك فسل املهاجرين واألنصار وقريشاً :قام النبي nيوم غدير خم فأبلغ فقال:
يل ،فدنا فرفع يده ورفع النبي nيده ،حتى
ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ ادن يا ع ّ
نظرت إىل بياض إبطيه فقال :من كنت مواله فعيل مواله...
راجع :التاريخ الكبري  193 :4رقم  ،2458األمايل للطويس 247 :ح ،433عنه البحار :37
 123ح ،19ويف تاريخ دمشق .228 :42
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 116ـ أبو فضالة األنصاري:
ذكره ابن طاوس يف الطرائف 139 :نقالً عن ابن عقدة فيمن روى حديث الغدير.

 117ـ أبو قتادة الحارث بن ربعي األنصاري:
ذكره ابن شهرآشوب يف املناقب  25 :35فيمن روى حديث الغدير.

 118ـ أبو قدامة األنصاري:
كسابقه.

 119ـ أبو ليىل األنصاري امللقّب باأليرس:
روى محمد بن عمر الجعايب بسنده عن عبد الرحمن بن أيب ليىل قال :قال أيب :دفع
يل بن أيب طالب Aففتح له ،وأوقفه يوم غدير خم
النبي nالراية يوم خيرب إىل ع ّ
كل مؤمن ومؤمنة.
فأعلم الناس أنّه موىل ّ
راجع :األمايل للطويس 351 :ح ،726عنه البحار  45 :28ح ،8وكشف الغ ّمة .52 :2

 120ـ أسامء بنت عميس الخثعم ّية:
ذكرها السيد ابن طاوس يف الطرائف 139 :عن ابن عقدة فيمن روى حديث الغدير.

 121ـ عائشة بنت أيب بكر:
كسابقه.

 122ـ فاختة بنت أيب طالب أ ّم هاين:
كسابقه.

 123ـ فاطمة بنت حمزة بن عبد املطلب:
كسابقه.
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 124ـ أ ّم سلمة هند القرشية املخزومية:
روى الزيلعي بسنده عن ابن عقدة عنها سالم الله عليها أنّها قالت :أخذ رسول اللهn

يل مواله ،ثم
يل يوم غدير خم فرفعها حتى رأينا بياض إبطه ،فقال :من كنت مواله فع ّ
بيد ع ّ

قال :أيّها الناس ّإن مخلّف فيكم الثقلني...

راجع :تخريج األحاديث  244 :2رقم  ،681واستجالء ارتقاء الغرف للسخاوي 363 :1
ح ،92وجواهر العقدين للسمهودي  ،88 :2ووسيلة املآل للحرضمي.329 :

سند حديث الغدير
يع ّد حديث الغدير من أهم ما استدلّت به الشيعة إلثبات إمامة أمري املؤمنني،A
وللعلامء طرق ع ّدة إلثبات صحته سندا ً نوجزها فيام يأيت:

 1ـ العلم الرضوري:
ذكر علامؤنا أ ّن املطالبة بتصحيح خرب الغدير تع ّنت ،وذلك لظهوره وانتشاره بحيث
أصبح كالرضوري ،وما املطالب بتصحيحه إالّ كاملطالب بتصحيح غزوات الرسولn
الظاهرة واملشهورة ،وأحواله وأخباره ،وهذا ال يحتاج يف ثبوته وصحته اىل األسانيد
معي
املتصلة ،إذ هو من قبيل االُمور الظاهرة التي نقلها الناس قرناً بعد قرن بغري إسناد ّ
[[[
وطريق مخصوص .
قال الكراجيك (ت« :)449أال ترى اىل وقعة بدر وحنني ،وحرب الجمل وصفني ،كيف
ال يفتقر يف العلم بص ّحة يشء من ذلك اىل سامع إسناد ،وال اعتبار أسامء الرجال ،لظهوره
املغني ،وانتشاره الكايف ،ونقل الناس له قرناً بعد قرن بغري إسناد ،حتى ع ّمت املعرفة به
الكل يف ذكره ،وقد جرى خرب يوم الغدير هذا املجرى ،واختلط يف الذكر والنقل مبا
واشرتك ّ
[[[
وصفنا ،فال ح ّجة يف ص ّحته أوضح من هذا» .
ث ّم إ ّن الفخر الرازي (ت )606قدح يف هذا الدليل وقال« :أما دعواهم العلم الرضوري
بص ّحته فمكابرة ،ألنّا نعلم أنّه ليس العلم بص ّحته كالعلم بوجود محمد وغزواته مع
[[[
الكفّار وفتحه ملكة وغري ذلك من املتواترات» .
[[[ـ انظر :الشايف للمرتىض  261 :2ـ  ،262والذخرية ،443 :وتقريب املعارف أليب الصالح.205 :
[[[ـ كنز الفوائد للكراجيك .85 :2
[[[ـ نهاية العقول للفخر الرازي 382 :خ.
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وقد ر ّد ابن ميثم البحراين (ت )699شبهة الرازي قائالً« :قوله :هذه مكابرة إذ ليس
العلم له كوجود مكة وغريها من املتواترات ،قلنا :عندنا أنّه كذلك ،فأ ّما عندكم فإن زعمتم
رضنا ذلك ،وغري ممتنع أن يحصل لكم العلم للعلّة
أنّه مل يحصل لكم العلم به أصالً فلم ي ّ
التي ذكرناها ،وهو اعتقادكم ملا ينايف موجب الخرب ،وإن زعمتم أ ّن العلم به حاصل لكن
بينه وبني املتواترات تفاوت ،فقد سلّمتم أنّه متواتر ،وأ ّما التفاوت فغري ضا ّر أل ّن العلوم
[[[
الرضوريّة مختلفة باألش ّدية واألضعفيّة» .
وأجاب البيايض (ت )877بنحو آخر حيث قال« :اعرتض املخالف مبنع ص ّحة الحديث،
ودعوى العلم الرضوري به ممنوعة ملخالفتنا ،قلنا :قد رشط املرتىض يف قبول الرضوري عدم
حق ،فإ ّن اعتقاد أحد الض ّدين مينع من اعتقاد اآلخر،
سبق شبهة متنع من اعتقاده ،وهو ّ
واملخالف متكّنت يف قلبه الشبهة فمنعته من ذلك ،قالوا :نجد الفرق بينه وبني الوقائع
[[[
العظام ،قلنا :يجوز التفاوت يف الرضوريّات» .
ّ
كل
«الشك أ ّن ّ
وقد اجاب أيضاً السيد دلدار عيل (ت  )1235عن شبهة الرازي قائالً:
الخاصة والعا ّمة مع وفور الدواعي
من تأ ّمل وأنصف يف كرثة طرق الحديث واشتهاره بني
ّ
اىل الكتامن ،وكرثة الصوارف عن النقل ،يحصل له العلم الرضوري بص ّحة هذا الحديث،
كيف وقد يحصل للمسلمني القطع واليقني يف كثري من األمور الدينية التي هي أدون مرتبة
يف باب التواتر من هذا الحديث ،كآيات التح ّدي والتح ّدي بها عىل رؤوس األشهاد من
الكفّار وأعداء الدين ،مع وجود الدواعي اىل املعارضة وعدم وجود املوانع ،وهكذا صدور
املعجزات ونحو ذلك ،مع أ ّن الكفّار كافّة ينكرون ذلك كلّه ،وي ّدعون أ ّن أهل اإلسالم كلّهم
تواطؤوا عىل الكذب واخرتاع هذه األخبار ،أل ّن كلّهم من أرباب األغراض والدواعي اىل وضع
تلك األخبار ،كام إ ّن أهل اإلسالم يدعون كذلك يف باب األخبار املخصوصة بأهل املذاهب
[[[ـ النجاة يف القيامة البن ميثم.125 :
[[[ـ الرصاط املستقيم للبيايض .306 :1

سند حديث الغدير

89

الفاسدة من اليهود والصابئني وعبدة النريان واألوثان وسائر املرشكني ،فكيف يسوغ ملسلم
منصف أن ينكر التفاوت بني العلمني ،فعىل تقدير التسليم يكون حاله كحال التفاوت بني
البديهيّني ،فإنّه قد يكون أحدهام أجىل من اآلخر ،كيف ولو مل يكن األمر كذلك يلزم إهامل
[[[
كثري من املتواترات» .
ربا يقال :إ ّن العلم به لو كان كذلك الشرتك يف الوقوف عىل تفاصيله ومعرفته
نعم ّ
جميع الناس :العام والخاص ،والحال أنّه ليس كذلك ،قلنا« :إ ّن العلم به إنّ ا يحصل للمخالط
املتأمل لآلثار دون البعيد عنهام ،كأمثاله من املعلومات التي يعلم بها من خالط العلامء
وتأ ّمل النقل ،وال يحصل للمعرض ،كتفصيل ما جرى يف بدر وأُحد ،والجمل وصفني ،وتبوك
وحجة الوداع ،وكون الركوع والسجود والطواف والوقوف بعرفة من أركان الصالة والحج،
وتعلّق فرض الزكاة بأنواع التسعة ،وإيجاب تع ّمد األكل والرشب والجامع يف الصوم بالقضاء
والكفارة ،اىل باقي أحكام هذه العبادات املعلوم رضورة من دينه nوجوبها ،مع وجود
أكرث العا ّمة وقطّان البدو والسواد جاهلني بجميعها أو معظمها لتشاغلهم مبا بينهم من
املعايش واألغراض الدنيويّة...وإن كان جهل هؤالء الحاصل فيهم لتشاغلهم عن مخالطة
العلامء وإعراضهم عن سامع النقل والفتيا غري قادح يف عموم العلم مبا اتفق العلامء عليه،
وعلم من دينه nمن الرشعيات ،مل يقدح جهل العوام وطغام الناس بخربي تبوك والغدير
[[[
يف ثبوتهام وعموم العلم بهام» .
وهناك شبهة أُخرى ذكرها أبو الصالح الحلبي (ت )447ور ّدها ،قال« :وليس ألحد أن
يقول :فإذا كان العلم بخربي تبوك والغدير عا ّماً ،فلم فزع أكرث سلفكم اىل إيراد األسانيد
وأي حاجة فيام ع ّم العلم به كبدر وحنني اىل ترتيب نقل؟
بهام وإثبات طريق النقل لهام؟ ّ
أل ّن العلامء من سلفنا وخلفنا ريض الله عنهم مل يع ّولوا يف إثبات هذين الخربين إالّ
[[[ـ عامد اإلسالم للسيد دلدار عيل  217 :4خ ،عبقات األنوار ملري حامد حسني  7 :2ـ .8
[[[ـ تقريب املعارف إليب الصالح الحلبي 206 :ـ .207
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عىل ما ذكرناه ،وإنّ ا ن ّبهوا يف االستدالل عىل الطريق ِ
وصفة التواتر تأكيدا ً للح ّجة وتنبيهاً

للمعرض عىل الطريق التي يع ّم العلم بتأ ّملها ،وجروا يف ذلك مجرى من يسأل بيان العلم
بصفة ح ّجة النبي nهل يف ِقران أو إفراد أو متتّع؟ وأعيان املخلّفني عن غزاة تبوك؟ وهل
كانت ذات حرب أم ال؟ وبقتل حمزة بن عبد املطلب (ريض الله عنه) يوم أُحد دون غريه؟
وبقتل عتبة وشيبة والوليد ببدر؟ يف فزعه اىل اإلشارة اىل كتب أصحاب السرية وطرق
الناقلني ،لذلك ال يجد مندوحة عنه ،إذ هو الطريق الذي منه لحق التفصيل بالجمل يف
كل من مل يخالط العلامء ويسمع األخبار ويتأ ّمل اآلثار من العوام
عموم العلم ،ولذلك يجد ّ
وأهل السواد واألعراب وأشباههم ال يعلم شيئاً من ذلك ،وال يكون التنبيه لهم عىل طريق
العلم مبا نقله الرواة وأصحاب السري من تفاصيل ما جرى قادحاً يف عموم العلم بها لكل
متأ ّمل لآلثار.
كذلك حال املن ّبه من شيوخنا ريض الله عنهم عىل طرق الناقلني ،واملشري اىل صفات
املتواترين بخربي تبوك والغدير للمعرض عن سامع ذلك ليس بقادح فيام بي ّناه من عموم
الخاصة والعا ّمة حصل
العلم بهام للمتأ ّملني ،عىل أ ّن بإيراد ما نقله أصحاب الحديث من
ّ
للسامع العلم بهام ،كام بنقل الرواة للمغازي حصل العلم بها لكل سامع ،وكيف يكون
[[[
التنبيه عىل طريق عموم العلم باملنقول قادحاً فيه لوال الغفلة» .

 2ـ اإلجامع:
ّمام ّ
يدل عىل ص ّحة الحديث إجامع علامء املسلمني عىل صدوره ،قال السيد املرتىض
(ت « :)436وما نعلم أ ّن فرقة من فرق األُ ّمة ر ّدت هذا الخرب واعتقدت بطالنه وامتنعت
من قبوله ،وما تجمع األُ ّمة عليه ال يكون إالّ ح ّقاً عندنا وعند مخالفينا ،وإن اختلفنا يف
[[[
العلّة واالستدالل» .
[[[ـ تقريب املعارف للحلبي 208 :ـ .209
[[[ـ الشايف للمرتىض  ،262 :2وانظر :كنز الفوائد للكراجيك  ،86 :2متهيد األصول للطويس.394 :
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وقال أبو الصالح الحلبي (ت« :)447ولذلك ال نجد أحدا ً من علامء القبلة قدمياً وحديثاً
ينكرهام ،وال يقف يف ص ّحتهام ،كام ال ّ
يشك يف يشء من األحكام املجمع عليها ،وإن خالف
[[[

يف املراد بهام» .

وقال ابن ميثم (ت« :)699إ ّن األُ ّمة أجمعت عىل نقله ،وإجامعهم عىل مذهب الخصم
حجة ،أ ّما أنّها أجمعت عىل ص ّحته فأل ّن الشيعة بأرسهم ينقلونه ليثبتوا به إمامتهم،
[[[
والخصم ينقله ليثبت فضيلته ،فوجب أن يكون مجمعاً عىل ص ّحته» .
وقد انربى هنا بعض متكلّمي أهل السنة للقدح يف دعوى اإلجامع ،واست ّدلوا عىل ذلك
بأربع أدلّة:
كل
 1ـ قال الفخر الرازي (ت )606عند ر ّده عىل الشيعة يف دعوى اإلجامع« :ت ّدعي أ ّن ّ
األُ ّمة قبلوه قبول القطع أو قبول الظ ّن؟ األ ّول ممنوع وهو نفس املطلوب ،والثاين مسلّم
[[[
وهو ال ينفعكم يف مطلوبكم» .
قلنا :ال طائل تحت هذه الشبهة سوى تنميق األلفاظ وتزويقها ،أل ّن الذي قبله قطع
بص ّحته وصدوره ،وال فرق بني قبول القطع وقبول الظ ّن ،ذلك أ ّن الذي قبله إن كان مراده
ص ّحة السند وصدوره عن النبي ،nفهو هنا إما قاطع وإما غري قاطع ،فإن كان قاطعاً

فهو املطلوب ،وإن كان غري قاطع فمعناه عدم حكمه بص ّحته ،وهذا ال يقدح يف اإلجامع ـ
نصاً ،وأهل
كام سنذكره الحقاً ـ وأ ّما إذا كان مراده القطع باملدلول فالشيعة قطعت بكونه ّ
السنة قطعوا بكونه دليالً عىل الفضل ،وال معنى للتفرقة بني قبول القطع وقبول الظن،
إالّ أن يريد أ ّن دخول التأويل يف فهم مدلوله يخرجه من القطع اىل الظن ،فهذا أيضاً ال
ينفعه ،إذ إ ّن اآليات املتشابهة مع القطع بصدورها باتت معركة اآلراء ،وهذا مل يخرجها عن
[[[ـ تقريب املعارف للحلبي.207 :
[[[ـ النجاة يف القيامة البن ميثم.110 :
[[[ـ األربعني للرازي.298 :
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القطيعة وص ّحة الصدور ،غاية ما هنالك البد من قبول أقرب التأويالت بالقياس اىل الّلغة
والعرف والقرائن الداخليّة والخارجيّة ،فال معنى حينئذ لقول الرازي« :الثاين مسلّم وهو ال
ينفعكم يف مطلوبكم» بل ينفعنا من حيث ثبوت الحديث سندا ً ،والقطع بصدوره يقيناً.
متسك الفخر الرازي بشبهة أُخرى إذ زعم أ ّن انشغال األُ ّمة بتأويل الحديث واملناقشة
2ـ ّ
كل ما ال يكون ص ّحته يقين ّية لالُ ّمة فإنّهم ال
فيه ال يكون دليالً عىل صحته ،قال« :وليس ّ
يقبلونها ،بل أكرث األخبار التي قبلوها وعملوا بها واجتهدوا يف معرفة معانيها غري مقطوعة
الص ّحة ،فثبت بهذا أنّه ال يلزم من عدم ر ّد األُ ّمة لهذا الحديث وانشغالهم بحمله تارة عىل
[[[
اإلمامة وتارة عىل الفضيلة ،قطعهم بص ّحته» .
وقد ر ّد عليه ابن ميثم البحراين (ت )699قائالً« :ال نسلّم ،وذلك أ ّن أكرث األُ ّمة إذا
اعتقدوا بأرسهم ،مخالفهم ومؤالفهم ،ص ّحته خصوصاً ،ويف املخالفني ملا يتض ّمنه هذا الخرب
من شديد املعاندة يف إنكار مقتضاه ،فيستحيل أن يكون فيه تسليم له ثم بعد ذلك
[[[
يتعسف يف رصفه عن ظاهره اىل تأويالت نادرة ال تسمن وال تغني من جوع» .
ّ
وقد أشار السيد املرتىض (ت)436فيام قبل اىل نحو هذا الشبهة ور ّدها بقوله« :ليس
يبي
يجوز أن يتأ ّول أحد من املتكلّمني خربا ً يعتقد بطالنه أو يشك يف ص ّحته ،إالّ بعد أن ّ
ذلك من حاله ّ
ويدل عىل بطالن الخرب أو عىل فقد ما يقتيض ص ّحته ،ومل نجد مخالفي
الشيعة يف ماض وال مستقبل يستعملون يف تأويل خرب الغدير االّ ما يستعمله املتق ّبل،
ألنّا ال نعلم أحدا ً منهم يعت ّد مبثله ق ّدم الكالم يف إبطاله والدفع له أمام تأويله ،ولو
كانوا أو بعضهم يعتقدون بطالنه أو يشكّون يف ص ّحته لوجب مع ما نعلمه من توفّر
دواعيهم اىل ر ّد احتجاج الشيعة ،وحرصهم عىل دفع ما يجعلونه الذريعة اىل تثبيته
أن يظهر عنهم دفعه سالفاً وآنفاً ،ويشيع الكالم منهم يف دفع الخرب كام شاع كالمهم
[[[ـ نهاية العقول للفخر الرازي 383 :خ.
[[[ـ النجاة يف القيامة البن ميثم.127 :

سند حديث الغدير

93
[[[

يف تأويله ،أل ّن دفعه أسهل من تأويله ،أو أقوى يف إبطال التعلّق به ،وأنفى للشبهة» .
 3ـ قال الفخر الرازي أيضاً «إ ّن كثريا ً من أصحاب الحديث مل ينقلوا هذا الحديث
[[[
كالبخاري ومسلم والواقدي وابن اسحاق» .
فنقول يف الجواب:
أ ّوالً :إ ّن عدم إخراج هؤالء األربعة لهذا الحديث ال يقدح فيه بل هو قدح فيهم ،إذ
أهملوا حديثاً اجتمعت األُ ّمة عىل نقله وتصحيحه وروايته ،ورووا أحاديث أُخر ال تصل اىل
رتبته ،بل هي اىل الوضع أقرب.
ثانياً« :كون شخص أو شخصني أهمال حديثاً مل يلزم منه سقوط ذلك الحديث وكذبه،
كل األخبار كام وقعت عن رسول الله nملا وقع بني الناس خالف
كل الرواة ّ
فإنّه لو نقل ّ
يف خرب قط ،ومعلوم أ ّن الخالف يف األخبار أكرث من أن يحىص ،ثم الحامل لهم عىل اإلهامل
إ ّما عدم الوصول اىل التزكية ،أو العتقادهم عدم ص ّحته لشبهة عندهم ،أو لعدم اعتقادهم
[[[
رصحوا بفساده مل يلزم فساده» .
لص ّحته ،أو لتوقّفهم يف رواته ،حتى أ ّن تاركيه لو ّ
ثالثاً :قال ابن حجر (ت )852يف فتح الباري يف ر ّد من ّ
شق القمر بأ ّن أهل
شك يف معجزة ّ
التنجيم مل يذكروه« :وأ ّما من سأل عن السبب يف كون أهل التنجيم مل يذكروه ،فجوابه إنّه مل
ينقل عن أحد منهم أنّه نفاه ،وهذا كاف ،فإ ّن الح ّجة فيمن أثبت ال فيمن مل يوجد منه رصيح
[[[
النفي ،حتى أ ّن من وجد منه رصيح النفي ،يق ّدم عليه من وجد منه رصيح اإلثبات» .

[[[ـ الشايف للمرتىض  262 :2ـ  ،263تلخيص الشايف للطويس .170 :2
كل من اآلمدي ت 631يف أبكار األفكار ،181 :5
[[[ـ نهاية العقول للفخر للرازي 382 :خ ،وذكر هذه الشبهة ّ
والتفتازاين ت 793يف رشح املقاصد  ،274 :5والجرجاين ت 816يف رشح املواقف  ،361 :8والقوشجي ت 879يف الرشح
التجريد ،369 :وقد أشار السيد املرتىض ت 436اىل هذه الشبهة يف الشايف  263 :2وردّها.
[[[ـ النجاة يف القيامة البن ميثم ،125 :الرصاط املستقيم للبيايض  306 :1ملخّصاً.
[[[ـ فتح الباري البن حجر  ،147 :7عنه العبقات ،حديث الغدير .37 :6
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عدم ذكر البخاري ومسلم:
أما كون البخاري ومسلم مل يروياه فنقول ـ مضافاً اىل ما م ّر من األجوبة العامة
ـ إ ّن الروايات الصحيحة ال تنحرص يف الصحيحني ،فهذا الحاكم النيسابوري (ت)405
قد استدرك عليهام كثريا ً من األحاديث ،وأثبت ص ّحتها عىل رشطهام أو رشط أحدهام،
ووافقه الذهبي عىل كثري منها ،قال الحاكم يف مقدمة كتابه« :مل يحكام ـ يعني البخاري
يصح من الحديث غري ما أخرجاه ،وقد نبغ يف عرصنا
ومسلم ـ وال واحد منهام بأنّه مل ّ
يصح عندكم من الحديث
هذا جامعة من املبتدعة يشمتون برواة اآلثار بأ ّن جميع ما ّ
أقل أو
ال يبلغ عرشة آالف حديث ،وهذه األسانيد املجموعة املشتملة عىل ألف جزء أو ّ
[[[

أكرث منه كلّها سقيمة غري صحيحة» .
وقد ر ّد النووي (ت  )676عىل الدار قطني يف إلزامه عىل الشيخني ترك كثري من الصحيح:
صح عنهام
«هذا اإللزام ليس بالزم يف الحقيقة ،فإنّهام مل يلتزما استيعاب الصحيح ،بل ّ
ترصيحهام بأنّهام مل يستوعباه ،وإنّ ا قصدا جمع جمل من الصحيح ،كام يقصد املص ّنف يف
[[[

الفقه جمع جملة من مسائله» .
كل الصحيح يف كتابيهام ،وإلزام الدار
وقال القايض الكناين (ت « :)733مل يستوعبا ّ
قطني وغريه لهام أحاديث عىل رشطهام مل يخرجاها ليس بالزم لهام يف الحقيقة ،ألنّهام مل
يلتزما استيعاب الصحيح ،بل جملة منه أو ما يس ّد مس ّده من غريه منه ،قال البخاري :ما
صح ،وتركت من الصحاح لحال الطول ،وقال مسلم :ليس
أدخلت يف كتاب الجامع االّ ما ّ
ولعل مراده ما فيه
كل يشء عندي صحيح وضعته هاهنا ،وإنّ ا وضعت ما أجمعوا عليهّ ،
ّ
رشائط الصحيح املجمع عليه عنده ال إجامعهم عىل وجودها يف كل حديث منه ،أو أراد
[[[ـ املستدرك عىل الصحيحني للحاكم النيسابوري ،41 :1
[[[ـ رشح صحيح مسلم للنووي  ،24 :1عنه العبقات ،حديث الغدير .270 :2
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ما أجمعوا عليه يف علمه متناً أو إسنادا ً وإن اختلفوا يف توثيق بعض رواته ،فا ّن فيه جملة
[[[

أحاديث مختلف فيها متناً أو إسنادا ً. »...
متسك
وقد قال ابن القيّم (ت  )751يف مسألة وقوع الطالق بكلمة واحدة ،ر ّدا ً عىل من ّ
رض ذلك الحديث انفراد مسلم
بأ ّن البخاري مل يرو الحديث ورواه مسلم فقط ،قائالً« :ما ّ
كل حديث ينفرد به مسلم عن البخاري،
به شيئاً ،ثم هل تقبلون أنتم أو أحد مثل هذا يف ّ
وهل قال البخاري قط أ ّن كل حديث مل أدخله يف كتايب فهو باطل أو ليس بح ّجة أو ضعيف،
احتج البخاري بأحاديث خارج الصحيح وليس لها ذكر يف صحيحه ،وكم ص ّحح من
وكم قد ّ
[[[
حديث خارج عن صحيحه» .
ثم إنّه كم من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم يف صحيحهام ،ومع هذا قد طعن
فيه بعض علامء أهل السنة ،فعىل فرض روايتهام لحديث الغدير ـ كسائر الحفّاظ من
أصحاب الصحاح والسنن واملسانيد ـ لكان لطعن الحاقدين فيه مجال واسع.
وإليك بعض النامذج ّمام ورد يف الصحيحني ور ّده أو ناقش فيه ـ سندا ً أو متناً أو كليهام
ـ أهل السنة:
من تلك املوارد حديث تأخّر عيل Aعن بيعة أيب بكر لستة أشهر وجميع بني هاشم
[[[
الوارد يف الصحيحني  ،ولكن مع هذا ض ّعفه البيهقي ،قال ابن حجر العسقالين (ت)852
يف فتح الباري« :أما ما وقع يف مسلم عن الزهري أ ّن رجالً قال :مل يبايع عيل أبا بكر حتى
[[[
ماتت فاطمة ،قال :وال أحد من بني هاشم ،فقد ض ّعفه البيهقي بأ ّن الزهري مل يسنده. »...
وقد قال املولوي حيدر عيل الفيض آبادي الهندي بعد ذكر التأويالت واألقوال املختلفة
[[[ـ املنهل الروي يف علم اصول حديث النبي ص  ،6 :عنه العبقات ،حديث الغدير .270 :2
[[[ـ زاد املعاد البن القيم  ،60 :4عنه العبقات ،حديث الغدير  272 :2ـ .273
[[[ـ صحيح البخاري  46 :3غزوة خيرب ،صحيح مسلم  154 :5كتاب الجهاد.
[[[ـ فتح الباري البن حجر .379 :7
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حول هذا الحديث« :يلوح من كتب املح ّدثني ـ بعد التنقيب والتحقيق ـ بوضوح أ ّن يف
ص ّحة بعض روايات صحيح البخاري كالماً ،وكذلك يف بعض روايات صحيح مسلم ،وقلنا فيام
سبق أ ّن هذه الروايات التي باتت مثار القيل والقال عند أهل الحديث ،تكون مبثابة أقل
[[[
القليل ،وهي يف الصحيح الثاين أكرث» .
كام ر ّد الفيض آبادي أيضاً حديث القرطاس املوجود يف صحيح البخاري ومسلم يف
رصح ترصيحاً
أكرث من مكان ،ونسب تضعيفه بل القول بوضعه اىل اآلمدي أيضاً ،ثم ّ
خطريا ً حيث قال« :يُنقل عن شيوخ املح ّدثني أنّه يظهر بعد الفحص ضعف ( )210رواية
[[[
يف الصحيحني ،تف ّرد البخاري بثامنني رواية ،وتف ّرد مسلم مبائة ،واشرتكا يف ثالثني رواية» .
قال ابن تيمية (ت  )728يف منهاج السنة« :املواضع املنتقدة غالبها يف مسلم ،وقد
انترص طائفة لهام ـ يعني للبخاري ومسلم ـ فيها ،وطائفة ق ّوت قول املنتقد ،والصحيح
التفصيل ،فإ ّن فيهام مواضع منتقدة بالريب ،مثل حديث :خلق الله الرتبة يوم السبت،
[[[
وحديث صالة الكسوف بثالث ركوعات وأكرث» .
ومع هذا فإ ّن الكتابني نفسيهام مطعون فيهام ،ويوجد كالم حول تقدميهام عىل غريهام،
قال الحافظ األدفوي (ت  )749الذي أثنى عليه ابن حجر يف الدرر الكامنة  535 :1كثريا ً،
قال يف ر ّد ابن الصالح يف تلقي األُ ّمة كتايب البخاري ومسلم بالقبول« :إ ّن قول الشيخ أيب
كل األُ ّمة فال يخفى فساده لك،
عمرو بن الصالح :إ ّن األُ ّمة تلقّت الكتابني بالقبول ،إن أراد ّ
وتابعي التابعني ،وأمئة
إذ الكتابان إنّ ا ص ّنفا يف املائة الثالثة بعد عرص الصحابة والتابعني،
ّ
املذاهب املتبعة ،ورؤوس حفّاظ األخبار ،ونقّاد اآلثار املتكلّمني يف الطرق والرجال املميّزين
بني الصحيح والسقيم ،وإن أراد باالُ ّمة الذين وجدوا بعد الكتابني ،فهم بعض االُ ّمة ،فال
[[[ـ إزالة الغني ،582 :عنه العبقات ،حديث الغدير .303 :2
[[[ـ املصدر نفسه  ،593عنه العبقات ،حديث الغدير .310 :2
[[[ـ منهاج السنة البن تيمية .101 :5 ،215 :7
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كل حديث
يستقيم دليله الذي ق ّرره من تلقّي االُ ّمة وثبوت العصمة لهم ...ثم إن أراد ّ
فيهام ت ُلقّي بالقبول من الناس كافّة فغري مستقيم ،فقد تكلّم من الحفّاظ يف أحاديث فيهام:
فتكلّم الدار قطني يف أحاديث وعلّلها ،وتكلّم ابن حزم يف أحاديث كحديث رشيك يف اإلرساء
قال إنّه خلط ،ووقع يف الصحيحني أحاديث متعارضة ال ميكن الجمع بينهام ،والقطع ال يقع
التعارض فيه.
وقد اتفق البخاري ومسلم عىل إخراج حديث محمد بن بشار بندار وأكرثا من االحتجاج
بحديثه ،وتكلّم فيه غري واحد من الحفّاظ أمئة الجرح والتعديل ،ونسب اىل الكذب ،وحلف
عمرو بن عيل الفالس شيخ البخاري أ ّن بندار يكذب يف حديثه عن يحيى ،وتكلّم فيه أبو
موىس ،وقال عيل بن املديني يف الحديث الذي رواه يف السجود :هذا كذب ...ـ اىل أن قال:
[[[
ـ وأمثال ذلك يستغرق أوراقاً ،فتلك األحاديث عندهام ومل يتلقّوها بالقبول» .
كام أ ّن الحافظ أبا زرعة (ت  264أو  )268قد طعن يف مسلم وصحيحه ،فقد قال يف
[[[
حقّه« :هذا ليس له عقل ،لو دارى محمد بن يحيى لصار رجالً» ويف مورد آخر قال ملا
[[[
ذكر عنده صحيح مسلم« :هؤالء قوم أرادوا التق ّدم قبل أوانه ،فعملوا شيئاً يتس ّوقون به» ،

وأبو زرعة هذا هو الذي قال يف حقّه إسحاق بن راهويه« :كل حديث ال يعرفه أبو زرعة
[[[
ليس له أصل» .
[[[

أما البخاري فلم يسلم من القدح أيضاً ،فقد قدحه أبو زرعة وأبوحاتم  ،وكذلك قدحه
[[[
محمد بن يحيى الذهيل ،وأشار اىل عدم مجالسته ملا أبداه يف مسألة القرآن  ،كام قال
[[[ـ اإلمتاع يف أحكام السامع لألدفوي ،209 :الفصل العارش يف الكالم عىل اآلالت ،عنه العبقات حديث الغدير :2
 333ـ .335
[[[ـ سري أعالم النبالء للذهبي .281 :12
[[[ـ ميزان االعتدال للذهبي  ،126 :1تهذيب الكامل للمزي .419 :1
[[[ـ سري أعالم النبالء للذهبي .71 :13
[[[ـ أشار اىل ذلك الذهبي يف املغني  ،268 :2وأيضاً يف طبقات السبيك  190 :1وفيض القدير للمناوي .10 :1
[[[ـ سري أعالم النبالء للذهبي ،456 :12 :فتح الباري البن حجر .492 :1
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[[[

رش من الجهمية » ،وقال...« :
أيضاً« :قد أظهر هذا البخاري قول اللفظ ّية ،واللفظ ّية عندي ّ
وص ّنف يف ذلك كتاب (أفعال العباد) مجلّد ،فأنكر عليه طائفة ما فهموا مرامه كالذهيل
[[[
وأيب زرعة وأيب حاتم وأيب بكر األعني وغريهم» .
ومن الطريف أ ّن الرازي الذي قدح يف حديث الغدير لعدم رواية البخاري ومسلم له،
وجعل هذا ذريعة لر ّد الحديث ،نىس موقفه هذا وقال يف كتابه اآلخر (مناقب الشافعي)
ر ّدا ً عىل من ض ّعف الشافعي لعدم رواية البخاري ومسلم عنه قائالً« :الرابع :إ ّن البخاري
ومسلامً ما رويا عنه ،ولوال أنّه كان ضعيفاً يف الرواية لرويا عنه كام رويا عن سائر املح ّدثني،
ثم قال يف الجواب :إ ّن البخاري روى عن أقوام ما روى عنهم مسلم ،ومسلامً روى عن أقوام
مل يرو عنهم البخاريّ ،
فدل عىل أنّهام إن تركا الرواية عن رجل مل يوجب ذلك قدحاً فيه...
[[[

وترك الرواية ال ّ
يدل عىل الجرح» .
فتلخّص ّمام مىض أ ّن عدم رواية البخاري ومسلم لحديث الغدير ال ّ
يدل عىل قدح يف
الحديث ال من قريب وال من بعيد ،مضافاً اىل أ ّن شيوخ البخاري ومسلم قد رويا حديث
[[[

الغدير بأسانيد صحاح وحسان ،وقد رسد أسامءهم العالّمة األميني يف الغدير ،فراجعه .
عدم نقل الواقدي وابن اسحاق:
رضنا أيضاً ،إذ ليس هو من أمئّة الحديث
أ ّما عدم نقل الواقدي لحديث الغدير ،فال ي ّ

والحفّاظ الذين يشار إليهم بالبنان ،وبعد ما أثبتنا أ ّن عدم رواية البخاري ومسلم للحديث
غري قادح فيه ،فعدم القدح لعدم رواية الواقدي إيّاه أوىل ،مضافاً اىل أ ّن الواقدي نفسه
مقدوح ومتهم عند أهل السنة ،ومن الطريف أ ّن الشيعة عندما تستشهد برواية الواقدي
[[[ـ سري أعالم النبالء للذهبي .459 :12
[[[ـ املصدر نفسه .460 :12
[[[ـ مناقب الشافعي للرازي ،148 :عنه العبقات ،حديث الغدير .335 :2
للعالمة األميني .580 :1
[[[ـ الغدير ّ
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يف مطاعن الخلفاء ،يجيب أهل السنة بأنّه ضعيف وكذّاب ومدلّس ،ولكن هنا قد أصبح
عدم روايته دليالً عىل القدح يف حديث الغدير.
وكذلك جوابنا يف عدم رواية إبن إسحاق أيضاً ،ولكن مع هذا فإ ّن ابن إسحاق قد أشار
اىل الحديث وذكر سببه ،وذلك فيام رواه ابن كثري وغريه يف بعثة اليمن وشكاية الصحابة
[[[
من عيل. A
 4ـ قال الفخر الرازي (ت « :)606بل الجاحظ وابن أيب داود السجستاين وأبو حاتم
[[[
الرازي وغريهم من أمئة الدين قدحوا فيه واستدلّوا عىل فساده» وأضاف ابن تيمية (ت
 )728اىل هذه القامئة أسامء أخر حيث قال« :فنقل عن البخاري وإبراهيم الحريب وطائفة
[[[
من أهل العلم بالحديث أنّهم طعنوا فيه وض ّعفوه» .
فنقول يف الجواب:
أ ّوالً :ليست هذه الشبهة باليشء الجديد ،فقد طرحت قبل الرازي بقرون ،وقد أشار
اليها السيد املرتىض (رحمه الله) (ت  )436يف الشايف ور ّدها ،حيث قال« :أ ّول ما نقوله إنّه
كل شاذ عنه ،بل الواجب أن يعلم أ ّن الذي خرج عنه ّممن
ال معترب يف باب اإلجامع بشذوذ ّ
يعترب قول مثله يف اإلجامع ،ثم يعلم أ ّن اإلجامع مل يتق ّدم خالفه ،فابن أيب داود والجاحظ
رصحا بالخالف لسقط خالفهام مبا ذكرناه من اإلجامع خصوصاً بالذي ال شبهة فيه من
لو ّ
[[[
تق ّدم اإلجامع وفقد الخالف وقد سبقهام ثم تأخّر عنهام» .
رض ،أل ّن «طريقته املشتهرة يف تصنيفاته املختلفة،
ثانياً :إ ّن قدح الجاحظ لو ثبت ال ي ّ
[[[ـ البداية والنهاية .214 :5
[[[ـ نهاية العقول للرازي 382 :خ ،وتبعه اآلمدي يف أبكار األفكار  ،181 :5والجرجاين يف رشح املواقف ،361 :8
والزعبي يف البينات يف الرد عىل أباطيل املراجعات .150 :2
[[[ـ منهاج السنة البن تيمية  ،319 :7واقتضاء الرصاط املستقيم ،418 :املقديس رسالة يف الر ّد عىل الرافضة،219 :
القفاري يف أصول مذهب الشيعة .309 :2
[[[ـ الشايف للمرتىض  263 :2ـ  ،264تلخيص الشايف للطويس  ،170 :2ومتهيد األصول.394 :
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وأقواله املتضا ّدة املتناقضة ،وتأليفاته القبيحة يف اللّعب والخالعة ،وأنواع السخف واملجانة
الذي ال يرتضيه لنفسه ذو عقل وديانة ،مينع من االلتفات اىل ما يحكيه ،ويوجب التهمة
[[[
له فيام ينفرد به ويأتيه» .
مضافاً اىل أنّه من النواصب املبغضني ألمري املؤمنني ،Aقال ابن تيمية (ت :)728
«نعم مع معاوية طائفة كثرية من املروانية وغريهم كالذين قاتلوا معه وأتباعهم بعدهم،
يقولون إنّه كان يف قتاله عىل الحق مجتهدا ً مصيباً ،وإ ّن علياً ومن معه كانوا ظاملني أو
مجتهدين مخطئني ،وقد ص ّنف لهم يف ذلك مص ّنفات مثل كتاب املروانية الذي ص ّنفه
[[[
الجاحظ» .
ثالثاً :إ ّن ما نسب اىل ابن أيب داود السجستاين من القدح يف الحديث مل يثبت ،قال
السيد املرتىض (ت « :)436إ ّن ابن أيب داود مل ينكر الخرب ،وإنّ ا أنكر كون املسجد الذي
[[[
بغدير خم متق ّدماً»  ،وأضاف أبو صالح الحلبي (ت  )447قوله« :إ ّن املضاف اىل السجستاين
من ذلك موقوف عىل حكاية الطربي مع ما بينهام من املالحاة والشنآن ،وقد أكذب الطربي
رصح بأنّه مل ينكر الخرب وإنّ ا أنكر أن يكون املسجد بغدير خم متق ّدماً،
يف حكايته عنه ،و ّ
[[[
وص ّنف كتاباً معروفاً يعتذر فيه ّمام قرفه به الطربي ويت ّربأ منه» .
مضافاً إىل أ ّن ـ والده ـ أبا داود قد روى الحديث ،كام يف كتاب الخصائص للنسايئ حيث
[[[
روى حديث املناشدة عن أيب داود  ،وكفانا الوالد مؤنة االبن حيث كذّبه ،قال« :ابن عدي،
أنبأ عيل بن عبدالله الداهري ،سمعت أحمد بن محمد بن عمرو كركره ،سمعت عيل بن
الحسني بن الجنيد ،سمعت أبا داود يقول :ابني عبدالله كذّاب ،قال ابن صاعد :كفانا ما
[[[ـ كنز الفوائد للكراجيك .87 :2
[[[ـ منهاج السنة البن تيمية  ،207 :2عنه العبقات ،حديث الغدير .86 :3
[[[ـ الشايف للمرتىض  ،264 :2تلخيص الشايف للطويس  ،173 :2متهيد االصول ،394 :املنقذ من التقليد للحميص .335 :2
[[[ـ تقريب املعارف إليب الصالح الحلبي 207 :ـ .208
[[[ـ الخصائص للنسايئ.17 :
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[[[

قال فيه أبوه»  ،وكذلك قال إبراهيم األصفهاين :أبوبكر بن أيب داود كذّاب ،وقال أبو القاسم
[[[
البغوي البن أيب داود :أنت عندي والله منسلح من العلم  ،فال ضري إذا ً يف قدحه بلغ ما بلغ.
رض أيضاً ،وذلك أ ّن أبا حاتم
رابعاً :أما أبو حاتم الرازي وقدحه يف حديث الغدير فال ي ّ
باعرتاف أهل السنة كان متع ّنتاً يف الرجال ،قال الذهبي يف سري أعالم النبالء« :إذا وث ّق أبو
فتمسك بقوله فإنّه ال يوث ّق إالّ رجالً صحيح الحديث ،وإذا ّلي رجالً أو قال
حاتم رجالً ّ
فيه ال يحتج به ،فتوقّف حتى ترى ما قال غريه فيه ،فإن وث ّقه أحد فال ت ِنب عىل تجريح
أيب حاتم فإنّه متع ّنت يف الرجال ،قد قال يف طائفة من رجال الصحيح ليس بحجة ،ليس
[[[
بقوي أو نحو ذلك» .
ّ
وقال أيضاً« :يعجبني كثريا ً أبو زرعة يف الجرح والتعديل يبني عليه الورع والخربة ،بخالف
[[[
رفيقه أيب حاتم فإنّه ج ّراح»  ،فكيف بعد هذا نعتمد عىل جرحه وقدحه يف الحديث إن
ثبت ذلك عنه.

خامساً :أ ّما كون البخاري وإبراهيم الحريب قدحا يف حديث الغدير ،فلم نسمعه إالّ من
ابن تيمية ومل يسبقه أحد فيام نعلم ،ومع هذا فهو ادعاء رصف مل يقم عليه دليالً ،ومل يذكر
املصدر حتى يرجع اليه ويرى سبب القدح ،فال عربة إذ به إذا هو مجرد ادعاء ومكابرة ،أ ّما
طعن ابن حزم فسنجيب عليه يف ذكر طرق الحديث.
رصح بص ّحة الحديث وتواتره من الحفّاظ
سادساً وأخرياً :إ ّن قدح القادحني ال يقاوم من ّ
أصحاب السنن واملسانيد ،و «القول الشاذ لو أث ّر يف اإلجامع ،وكذلك الرأي املستحدث لو
[[[
يصح االحتجاج باالجامع ،وال يثبت التعويل عىل اتفاق» .
أبطل مق ّدم االتفاق ،مل ّ
[[[ـ سري أعالم النبالء للذهبي .228 :13
[[[ـ م ن.
[[[ـ سري أعالم النبالء للذهبي .260 :13
[[[ـ م ن .81 :13
[[[ـ كنز الفوائد للكراجيك .87 :3

102

حديث الغدير ،بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين

مضافاً اىل القاعدة املق ّررة عند القوم من تقديم املثبت عىل النايف ،قال ابن حجر (ت
 )852يف مقام الدفاع عن ص ّحة شق القمر أمام املنكرين له« :إ ّن الحجة فيمن أثبت ال
فيمن مل يوجد منه رصيح النفي ،حتى أ ّن من وجد منه رصيح النفي يق ّدم عليه من وجد
[[[
منه رصيح االثبات»  ،وكام قال العيني (ت  )855يف عمدة القاري بالنسبة اىل الخالف
القائم بني من أثبت صالة النبي nيف جوف الكعبة وبني من نفاها ،قال« :ومن األجوبة
[[[
أ ّن القاعدة تقديم املثبت عىل النايف» .
[[[

وكذلك قال املناوي (ت « :)1031القاعدة عند التعارض تقديم املثبت» .
إذا عرفت هذا فثبوت حديث الغدير واإلجامع عليه ّمام ال يؤثر فيه طعن الطاعنني
لألدلّة التي ذكرناها ،فيبقى اإلجامع عىل حاله من غري خدشة.

 3ـ الترصيح بتواتر الحديث:
وسيأيت الحديث عنه الحقاً.

 4ـ الترصيح بتصحيح الحديث:
رصح كثري من علامء السنة بص ّحة حديث الغدير ،وفيام يأيت نشري إىل أه ّم العلامء:
ّ
رصح بتصحيحه
 1ـ ابن ماجة (ت  )273أورده يف سننه  45 :1ح  ،121وهو وإن مل ي ّ
ولكن يع ّد كتابه من الصحاح الستة عند أهل السنة.
 2ـ الرتمذي (ت  )279يف سننه  297 :5ح  ،3797وقال :حديث حسن غريب ،وكتابه
أيضاً من الصحاح الستة عند أهل السنة.
 3ـ الطحاوي (ت  )321يف مشكل اآلثار  308 :2قال بعد ما روى حديث جابر :صحيح
اإلسناد ال طعن ألحد يف رواته.
[[[ـ فتح الباري .142 :7
[[[ـ عمدة القاري للعيني .245 :9
[[[ـ فيض القدير للمناوي .134 :5
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 4ـ ابن حبان (ت  )354يف صحيحه .376 :15
 5ـ الحاكم النيسابوري (ت  )405يف املستدرك  ،109 :3صححه عىل رشط الشيخني.
 6ـ أبو القاسم الفضل بن محمد األصفهاين (ق  )5نقل تصحيحه ابن املغازيل يف
املناقب 27 :ح .39
 7ـ ابن عبد الرب القرطبي (ت  )463رواه يف االستيعاب مع حديث املؤاخاة والراية
[[[
وقال :هذه كلها آثار ثابتة .
 8ـ ابن املغازيل (ت  )483يف املناقب 27 :نقل تصحيح األصفهاين وارتضاه.
[[[

 9ـ سبط ابن الجوزي (ت  )654يف تذكرة الخواص ،ص ّحح رواية أحمد عن الرباء بن عازب .
 10ـ أبو عبدالله الكنجي الشافعي (ت  )658قال يف كفاية الطالب بعد رواية الحديث
[[[
بع ّدة الطرق« :وانضامم هذه األسانيد بعضها اىل بعض ح ّجة يف ص ّحة النقل» .
[[[

 11ـ أبو املكارم السمناين (ت  )736قال بعد روايته« :وهذا الحديث متّفق عىل ص ّحته» .
 12ـ الحافظ الذهبي (ت  )748قال يف سري أعالم النبالء يف ترجمة الطربي :276 :14
جمع حديث غدير خم يف أربعة أجزاء رأيت شطره فبهرين سعة رواته وجزمت بوقوع ذلك.
 13ـ الحافظ ابن كثري (ت  )774ص ّحح كثريا ً من طرقه يف البداية والنهاية  228 :5ـ ،234
 333 :7ـ  ،337السرية النبوية  414 :4ـ .425
 14ـ الهيثمي (ت  )807يف مجمع الزوائد ج 9ص ّحح كثريا ً من طرقه برواية أحمد
والطرباين وغريهام.
 15ـ إبن حجر العسقالين (ت  )852قال يف فتح الباري  60 :7وكثري من أسانيدها صحاح وحسان.
[[[ـ االستيعاب :رقم  ،1855عنه الغدير لألميني .454 :1
[[[ـ تذكرة الخواص 29 :ـ  ،30عنه الغدير لألميني .546 :1
[[[ـ كفاية الطالب ،64 :عنه الغدير لألميني .547 :1
[[[ـ العروة ألهل الخلوة ،422 :عنه الغدير لألميني .548 :1
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 16ـ أبو العباس القسطالين (ت  )923قال بعد ذكر كرثة طرقه« :وكثري من أسانيدها
[[[

صحاح وحسان» .
 17ـ ابن حجر الهيثمي (ت  )973يف الصواعق املح ّرقة  106 :1وقال :حديث صحيح
ال مرية فيه.
 18ـ مال عيل القاري (ت  )1014قال يف املرقاة رشح املشكاة  568 :5هذا حديث
صحيح ال مرية فيه.
 19ـ املناوي (ت  )1031يف فيض القدير  218 :6نقل تصحيح الهيثمي وارتضاه.
 20ـ الحلبي (ت  )1044يف السرية الحلبية  274 :3قال :هذا حديث صحيح ورد بأسانيد
صحاح وحسان ،وال التفات ملن قدح يف ص ّحته كأيب داود وأيب حاتم الرازي ،وقول بعضهم
إ ّن زيادة« :ألّلهم وال من وااله» اىل آخره موضوعة مردود  ،فقد ورد ذلك من طرق ص ّحح
الذهبي كثريا ً منها».
 21ـ الشيـخ أحمـد بن باكثري امليك (ت  )1047قـال« :وهذا حـديث صحيح ال مرية
فيه وال شك ينافيه ،وروي عن الج ّم الغفري من الصحابة ،وشاع واشتهر ،وناهيك مبجمع
[[[

حجة الوداع» .
[[[

 22ـ أبو عبدالله الزرقاين املاليك (ت  )1122يف رشح املواهب صحح طريق الطرباين .
 23ـ البدخشاين (ت  )1126يف مفتاح النجاة قال :حديث صحيح مشهور (عنه العبقات،
حديث الغدير .)50 :1
[[[ـ املواهب اللدنية  ،365 :3عنه الغدير لألميني .552 :1
[[[ـ وسيلة املال ،118 ،117 :عنه الغدير لألميني .557 :1
[[[ـ رشح املواهب  ،13 :7عنه الغدير لألميني .563 :1
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 24ـ األمري الصنعاين (ت  )1182يف التنوير رشح الجامع الصغري  387 :10نقل تصحيح
الهيثمي وارتضاه.
 25ـ األلباين (ت  )1420يف سلسلة األحاديث الصحيحة  330 :4رقم 1750حيث ص ّحح
كثريا ً من طرقه برواية أحمد والنسايئ والطرباين وغريهم ،ثم قال« :كان الدافع لتحرير الكالم
عىل الحديث ،وبيان ص ّحته أنّني رأيت شيخ اإلسالم ابن تيمية قد ض ّعف الشطر األ ّول من
الحديث ،وأما الشطر اآلخر فزعم أنّه كذب ،وهذا من مبالغاته الناتجة يف تقديري من
رسعة يف تضعيف األحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقّق النظر فيها».
ت ّ
يل مواله)
إذا عرفت هذا فال عربة ملا قاله ابن حزم (ت « :)456أ ّما (من كنت مواله فع ّ
[[[

يصح من طريق الثقات أصالً»  ،وكذلك ال عربة بتضعيف ابن تيمية ومن حذا حذوه
فال ّ
بترصيح إمام السلفية يف الجرح والتعديل العالّمة األلباين.

 5ـ طرق الحديث ورواته:
يشهد كرثة طرق حديث الغدير ورواته عىل ص ّحته ،وسيأيت بيانه.

 6ـ املناشدة بالحديث:
يشهد لص ّحته مناشدة أمري املؤمنني Aواحتجاجه بالحديث ،واعرتاف الجم الغفري
من الصحابة بذلك.

 7ـ الشعراء:
ّ
يستدل إلثبات ص ّحته أيضاً مبا نظمه الشعراء من القرن األ ّول إىل يومنا هذا.
[[[ـ الفصل يف امللل واألهواء والنحل .71 :3
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 8ـ الكتب املؤلّفة:
يشهد لص ّحته أيضاً ما ألّفه كبار الحفّاظ واملح ّدثني أمثال الطربي ،ابن عقدة والذهبي
يف خصوص حديث الغدير.
بهذه األدلّة الثامنية نثبت ص ّحة صدور حديث الغدير وتواتره أيضاً ،وال مجال للطعن
فيه إالّ ملن أراد أن يكابر وينكر الواضحات واملسلّامت.

طرق حديث الغدير
كل طبقةّ ،مام يدلّل عىل شأنه العظيم
يُعرف حديث الغدير بكرثة طرقه ورواته يف ّ
واهتامم الحفّاظ واملح ّدثني بروايته وجمع طرقه.
فقد روى ابن املغازيل (ت  )483عن أيب القاسم الفضل بن محمد بن عبدالله األصفهاين
أنّه قال« :قد روى حديث غدير خم عن رسول الله nنحو من مائة نفس منهم العرشة،
[[[

وهو حديث ثابت ال أعرف له علّة ،تف ّرد عيل Aبهذه الفضيلة ليس يرشكه فيها أحد» .
قال ابن شهر آشوب (ت  )588يف املناقب« :العلامء مطبقون عىل قبول هذا الخرب،
وإنّ ا وقع الخالف يف تأويله ،ذكره :محمد بن إسحاق ،وأحمد البالذري ،ومسلم بن الحجاج،
وأبو نعيم األصفهاين ،وأبو الحسن الدار قطني ،وأبو بكر بن مردويه ،وابن شاهني ،وأبو
بكر الباقالين ،وأبو املعايل الجويني ،وأبو إسحاق الثعلبي ،وأبو سعد الخركويش ،وأبو املظفر
السمعاين ،وأبو بكر بن شيبة ،وعيل بن الجعد ،وشعبة ،واألعمش ،وابن عياش ،وابن الثالج،
والشعبي ،والزهري ،واألقلييش ،وابن البيع ،وابن ماجة ،وابن عبد ربه ،واأللكاين ،وأبو يعىل
املوصيل من ع ّدة طرق ،وأحمد بن حنبل من أربعني طريقاً ،وابن بطة من ثالث وعرشين
طريقاً ،وابن جرير الطربي من نيف وسبعني طريقاً يف كتاب الوالية ،وأبو العباس ابن عقدة
من مائة وخمس طرق ،وأبو بكر الجعايب من مائة وخمس وعرشين طريقاً.
وقد ص ّنف عيل بن هالل املهلبي كتاب الغدير ،وأحمد بن محمد بن سعد كتاب من
روى غدير خم ،ومسعود الشجري كتاباً فيه رواة هذا الخرب وطرقهم ،واستخرج منصور
الالين الرازي يف كتابه أسامء رواتها عىل حروف املعجم.
[[[ـ املناقب البن املغازيل 37 :ح .39
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قصة غدير خم القايض أبو بكر الجعايب عن
وذكر عن الصاحب الكايف أنّه قال :روى لنا ّ
يل ،وطلحة ،والزبري ،والحسن والحسني ،وعبدالله بن جعفر،
أيب بكر ،وعمر ،وعثامن ،وع ّ
وعباس بن عبد املطلب ،وعبد الله بن عباس ،وأبوذر ،وسلامن وعبد الله بن عمر ،وعبد
الرحمن ،وأبو قتادة ،وزيد بن أرقم ،وجرير بن حميد ،وعدي بن حاتم ،وعبد الله بن أنيس،
والرباء بن عازب ،وأبو أيوب ،وأبو برزة األسلمي ،وسهل بن حنيف ،وسمرة بن جندب ،وأبو
الهيثم ،وعبد الله بن ثابت األنصاري ،وسلمة بن األكوع ،والخدري ،وعقبة بن عامر ،وأبو
رافع ،وكعب بن عجرة ،وحذيفة بن اليامن ،وأبو مسعود البدري ،وحذيفة بن أسيد ،وزيد
بن ثابت ،وسعد بن عبادة ،وخزمية بن ثابت ،وحباب بن عتبة ،وجندب بن سفيان ،وعمر
بن أيب سلمة ،وقيس بن سعد ،وعبادة بن الصامت ،وأبو زينب ،وأبو ليىل ،وعبد الله بن
ربيعة ،وأُسامة بن زيد ،وسعد بن جنادة ،وخباب بن سمرة ،ويعىل بن مرة ،وابن قدامة
األنصاري ،وناجية بن عمرية ،وأبو كاهل ،وخالد بن الوليد ،وحسان بن ثابت ،والنعامن
بن عجالن ،وأبو رفاعة ،وعمرو بن الحمق ،وعبد الله بن يعمر ،ومالك بن الحويرث ،وأبو
الحمراء ،وضمرة بن الحبيب ،ووحيش بن حرب ،وعروة بن أيب الجعد ،وعامر بن النمريي،
وبشري بن عبد املنذر ،ورفاعة بن عبد املنذر ،وثابت بن وديعة ،وعمرو بن حريث ،وقيس
بن عاصم ،وعبد األعىل بن عدي ،وعثامن بن حنيف ،وا ُ ّيب بن كعب.
ومن النساء :فاطمة الزهراء ،Bوعائشة ،وأُم سلمة ،وأُم هاين ،وفاطمة بنت حمزة...،
وذكره عمر بن أيب ربيعة يف مفاخرته ،وذكره حسان يف شعره.
ويف رواية عن الباقر Aقال :ملا قال النبي nيوم الغدير بني ألف وثالمثائة رجل:
يل مواله) الخرب .الصادق :نعطي حقوق الناس بشهادة شاهدين ،وما
(من كنت مواله فع ّ
[[[
أُعطي أمري املؤمنني حقّه بشهادة عرشة آالف نفس ،يعني الغدير .
ونقل ابن جرب (ق  )7عن ابن شهر آشوب أيضاً قوله« :سمعت أبا عيل العطار الهمداين
[[[ـ املناقب إلبن شهر آشوب  33 :3ـ .35
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يقول :أروي هذا الحديث عىل مائتي وخمسني طريقاً ،قال :وقال ج ّدي شهر آشوب:
سمعت أبا املعايل الجويني يتع ّجب ويقول :شاهدت مجلّدا ً ببغداد يف يد ص ّحاف فيه
روايات هذا الخرب مكتوباً عليه :املجلّدة الثامنة والعرشون من طرق قوله( :من كنت مواله
[[[
فعيل مواله) ويتلوه املجلّدة التاسعة والعرشون» .
وقال السيد ابن طاوس (ت  )664يف اإلقبال« :فمن ذلك ما ص ّنفه أبو سعد مسعود من
نارص السجستاين املخالف ألهل البيت يف عقيدته ،املتفق عند أهل املعرفة به عىل ص ّحة ما
سمه كتاب الدراية يف حديث الوالية ،وهو سبعة
يرويه ألهل البيت وأمانته ،ص ّنف كتاباً ّ
عرش جزءا ً ،روى فيه حديث نص النبي nبتلك املناقب واملراتب عىل موالنا عيل بن أيب
طالب Aعن مائة وعرشين نفساً من الصحابة ..ومن ذلك ما رواه أبو القاسم عبيد الله
[[[

سمه كتاب دعاء الهداة إىل أداء حق املواالة. »...
بن عبد الله الحسكاين يف كتاب ّ
وقد أضاف يف الطرائف« :وم ّمن ص ّنف تفصيل ما حقّقناه أبو الع ّباس أحمد بن مح ّمد
بن سعيد الهمداين الحافظ املعروف بابن عقدة وهو ثقة عند أرباب املذاهب ،وجعل ذلك
سمه «حديث الوالية» وذكر األخبار عن النبي nبذلك ،وأسامء الرواة من
كتاباً مح ّررا ً ّ
الصحابة ،والكتاب عندي وعليه خط الشيخ العامل الربّاين أيب جعفر الطويس وجامعة من
شيوخ اإلسالم ال يخفى ص ّحة ما تض ّمنه عىل أهل األفهام ،وقد أثنى عىل ابن عقدة الخطيب
صاحب تاريخ بغداد وزكّاه.

يل عليه الصالة
وهذه أسامء من روي عنهم حديث يوم الغدير ّ
ونص النبي عىل ع ّ
والسالم والتحية واإلكرام بالخالفة ،وإظهار ذلك عند الكافّة ،ومنهم من ه ّنأه بذلك:
أبو بكر عبدالله بن عثامن ،عمر بن الخطّاب ،عثامن بن عفّان ،عيل بن أيب طالب،A
طلحة بن عبيدالله ،الزبري بن العوام ،عبد الرحامن بن عوف ،سعيد بن مالك ،العبّاس بن
[[[ـ نهج اإلميان البن جرب.133 :
[[[ـ اإلقبال إلبن طاوس .239 :2
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عبد املطّلب ،الحسن بن عيل بن أيب طالب ،Aالحسني بن عيل بن أيب طالب،A
عمر بن يارس ،أبو
عبدالله بن عبّاس ،عبدالله بن جعفر بن أيب طالب ،عبدالله بن مسعودّ ،
ذر جندب بن جنادة الغفاري ،سلامن الفاريس ،أسعد بن زرارة األنصاري ،خزمية بن ثابت
األنصاري ،أبو أيوب خالد بن زيد األنصاري ،سهل بن حنيف األنصاري ،حذيفة بن اليامن،
عبدالله بن عمر بن الخطّاب ،الرباء بن عمر بن عازب األنصاري ،رفاعة بن رافع ،سمرة بن
جندب ،سلمة بن األكوع األسلمي ،زيد بن ثابت األنصاري ،أبو ليىل األنصاري ،أبو قدامة
األنصاري ،سهل بن سعد األنصاري.
عدي بن حاتم الطايئ ،ثابت بن زيد بن وديعة ،كعب بن عجرة األنصاري ،أبو الهيثم
بن التيهان األنصاري ،هاشم بن عتبة بن أيب وقّاص الزهري ،املقداد بن عمرو الكندي،
عمر بن أيب سلمة ،عبدالله بن أيب عبداألسد املخزومي ،عمران بن حصني الخزاعي ،ويزيد
بن الخصيب األسلمي ،جبلة بن عمرو األنصاري ،أبو هريرة الدويس ،أبو برزة نضلة بن
عتبة األسلمي ،أبو سعيد الخدري ،جابر بن عبدالله األنصاري ،حريز بن عبدالله ،زيد بن
عبدالله ،زيد بن أرقم األنصاري ،أبو رافع موىل رسول الله ،nأبو عمرة بن عمرو بن
محصن األنصاري ،أنس بن مالك األنصاري ،ناجية بن عمرو الخزاعي ،أبو زينب بن عوف
األنصاري ،يعىل بن م ّرة الثقفي.
سعيد بن سعد بن عبدالله األنصاري ،حذيفة بن أسيد ،أبو رشيحة الغفاري ،عمرو بن
الحمق الخزاعي ،زيد بن حارثة األنصاري ،ثابت بن وديعة األنصاري ،مالك بن حويرث أبو
سليامن ،جابر بن سمرة السواين ،عبدالله بن ثابت األنصاري ،جيش بن جنادة السلويل،
ضمرية األسدي ،عبدالله بن عازب األنصاري ،عبدالله بن أيب أوىف األسلمي ،يزيد بن رشاحيل
األنصاري ،عبدالله بن بشري املازين ،النعامن بن العجالن األنصاري ،عبد الرحامن بن يعمر
الديلمي ،أبو حمزة خادم رسول الله ،nأبو الفضالة األنصاري ،عطية بن بشري املازين ،عامر
بن ليىل الغفاري ،أبو الطفيل عامر بن وائلة الكناين ،عبد الرحامن بن عبد رب األنصاري،
حسان بن ثابت األنصاري ،سعد بن جنادة العويف.
ّ
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عامر بن عمري النمريي ،عبدالله بن ياميل ،حبة بن جوين العرين ،عقبة بن عامر
الجهني ،أبو ذؤيب الشاعر ،أبو رشيح الخزاعي ،ابو جحيفة وهب بن عبدالله النسوي،
أبو امامة الصدي بن عجالن الباهيل ،عامر بن ليىل بن جندب بن سفيان الغفيل البجيل،
أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي ،وحيش بن حرب ،قيس بن ثابت بن شامس األنصاري ،عبد
الرحامن بن مديح ،حبيب بن بديل بن ورقاء الخزاعي ،فاطمة Bبنت رسول الله، n
عائشة بنت أيب بكر ،أم سلمة أم املؤمنني ،أم هاين بنت أيب طالب ،فاطمة بنت حمزة بن
عبد املطّلب ،أسامء بنت عميس الخثعم ّية.
ث ّم ذكر ابن عقدة مثانية وعرشين رجال من الصحابة مل يذكرهم ومل يذكر أسامءهم أيضاً...
وقد روى الحديث يف ذلك محمد بن جرير الطربي صاحب التاريخ من خمس وسبعني
سمه «حديث الوالية» ،ورواه أيضاً أبو عباس أحمد بن محمد بن
طريقاً ،وأفرد له كتاباً ّ
سمه
سعيد املعروف بابن عقدة بخرب يوم الغدير من مائة وخمس طرق وأفرد له كتاباً ّ
«حديث الوالية» ،وتق ّدم تسمية من روى عنهم ،وذكر محمد بن الحسن الطويس يف كتاب
االقتصاد وغريه أن قد روى خرب الغدير غري املذكورين من مائة وخمس وعرشين طريقاً،
ورواه أيضاً أحمد بن حنبل يف مسنده أكرث من خمسة عرش طريقاً ،ورواه الفقيه ابن
[[[
املغازيل الشافعي يف كتابه أكرث من اثني عرش طريقاً» .
وقال السيد جامل الدين أحمد بن موىس بن طاوس (ت )673يف بناء املقالة الفاطمية
يف نقض الرسالة العثامنية« :ورواه ابن مردويه من طرق كثرية جدا ً وهو ّممن ال يتهم عىل
نفسه ،وأهل نحلته هو أحد الحفّاظ ،ف ّمام روى فيه عن عمر اإلقرار له بأنه مواله ،فرمبا
كانت رواية ابن مردويه خمس كراريس زائدا ً فناقصاً.
ورويت يف بعض أسفاري يقول من رويت عنه :عمي روى عنه ،نقل شيخ املح ّدثني
وأحد أمئة املسلمني أحمد بن حنبل من ست طرق ،ومن الجمع بني الصحاح الستة لرزين
العبدري إمام الحرمني من صحيح أيب داود السجستاين وهو كتاب السنن ،ومن صحيح
[[[ـ الطرائف البن طاوس  212 :1ـ .215
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الرتمذي عن أيب رسيحة وزيد بن أرقم ،ونقله الدار قطني يف جامعه عن عمر بن الخطاب
من طريقني.
وعن ابن عباس من طريق آخر ،وعن عدي بن ثابت من طريق واحد.
وساقه اإلمام الحافظ النسايئ يف كتابه «خصائص أمري املؤمنني »Aمن تسع طرق،
عن زيد بن يثيع من طريقني ،وعن زيد بن أرقم من طريقني ،وعن الرباء بن عازب من
طريق واحد ،وعن ابن حصني من طريق عبد الله بن عمر.
وساقه أبو جعفر محمد بن جرير الطربي صاحب «التفسري» و« التاريخ الكبري» من
خمسة وسبعني طريقاً.
ورواه أبو بكر الجويني من مائة وخمسة وعرشين طريقاً.
ابن عبدة رواه من مائة وخمس طرق.
الحافظ أبو بكر بن مردويه يرويه عن مائة نفر من أصحاب رسول الله nمنهم
نساء خمس.
الحافظ أبو العالء الهمداين يقول :أنا أرويه عن مائتني وثالثني طريقاً ،ونقله مسلم بن
الحجاج ومسلم بن الهيثم النيسابوري.
ورواه أبو نعيم الحافظ يف كتابه حلية األولياء.
نقله الفقيه العدل ،أبو الحسن عيل بن خامرويه الشافعي الواسطي من اثنني وسبعني
طريقاً ،منهم نساء ست ،منهم( :فاطمة بنت رسول الله nوعائشة بنت أيب بكر (الصديق)،
وفاطمة بنت حمزة بن عبد املطلب ،وأُم سلمة زوجة النبي ،nوأُم هاين بنت أيب طالب،
وأسامء بنت عميس الخثعمية.
ورواه أبو العباس أحمد بن عقدة من مائة طريق.
قال الفقيه برهان الدين حجة اإلسالم أبو جعفر محمد بن عيل الحمداين القزويني:
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سمعت بعض أصحاب أيب حنيفة يقول :شاهدت بالكوفة شاباً بيده مجلّدة يذكر فيها
روايات هذا الكتاب مكتوب عليه «املجلّدة الثامنة والعرشون» من طريق خرب قوله:A
[[[
«من كنت مواله فعيل مواله» ويتلوه يف املجلّدة التاسعة :أخربين» .
قال الذهبي (ت  )748يف سري أعالم النبالء يف ترجمة الطربي« :وجمع طرق حديث
[[[
غدير خم يف أربعة أجزاء ،رأيت شطره فبهرين سعة رواياته وجزمت بوقوع ذلك» .
وقال ابن حجر (ت  )852يف فتح الباري« :أما حديث من كنت مواله فعيل مواله ،فقد
أخرجه الرتمذي والنسايئ ،وهو كثري الطرق جدا ً ،وقد استوعبها ابن عقدة يف كتاب مفرد،
[[[
وكثري من أسانيدها صحاح وحسان» .
وقال الهيثمي (ت )973يف الصواعق« :وقد أخرجه جامعة كالرتمذي والنسايئ وأحمد
وطرقه كثرية جدا ً ،ومن ثم رواه ستة عرش صحابياً ،ويف رواية أحمد أنّه سمعه من
النبي nثالثون صحابياً ،وشهدوا به لعيل Aملا نوزع أيّام خالفته ،وكثري من أسانيدها
[[[
صحاح وحسان ،وال التفات ملن قدح يف صحته ، »...وتبعه الحلبي (ت  )1044يف السرية
الحلبية أيضاً.
وقال العجلوين (ت )1162يف كشف الخفاء« :رواه الطرباين وأحمد والضياء يف املختارة
[[[
عن زيد بن أرقم وعيل وثالثني من الصحابة. »...
رصح بتواتر حديث الغدير من أعالم الس ّنة ،املنبئ بكرثة طرقه ورواته،
فضالً ع ّمن ّ
رصح بذلك.
وفيهم من ي ّ
فأي مجال يبقي لالصغاء اىل كالم ابن حزم (ت  )456القائل« :أما
إذا عرفت هذا ّ
[[[ـ بناء املقالة الفاطمية ألحمد بن طاووس 299 :ـ .302
[[[ـ سري أعالم النبالء للذهبي .276 :14
[[[ـ فتح الباري البن حجر .60 :7
[[[ـ الصواعق املحرقة  106 :1ـ .107
[[[ـ كشف الخفاء للعجلوين 324 :رقم .2591
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يصح من طريق الثقات أصال» .
يل مواله ،فال ّ
من كنت مواله فع ّ
أو كالم الجويني (ت  )478يف غياث االُمم« :هذا اللفظ وما عداه وسواه نقله معدودون
[[[
من الرواة وهم عرضة الزلل والخطل والهفوات» .
وإن تعجب فاعجب من الزيلعي (ت  )762إذ قال يف نصب الراية« :كم من حديث
كرثت رواته ،وتع ّددت طرقه ،وهو حديث ضعيف كحديث الطري وحديث الحاجم واملحجوم
[[[
وحديث من كنت مواله فعيل مواله ،بل قد ال يزيد الحديث كرثة الطرق إالّ ضعفاً» .
وأي فائدة يف جمع طرق
فأي قيمة تبقى للسنةّ ،
فإذا كانت القضايا تعالج هكذاّ ،
األحاديث يف الصحاح واملسانيد ومحاولة متحيصها وذكر الشواهد واملتابعات لها بغية
تصحيح قدر أكرب من السنة النبويّة ،فهنيئاً ألهل السنة ـ املتح ّمسني يف الدفاع عن السنة
ـ هكذا ترصيحات.
وأعجب منه يف الغباء «السالوس» حني أتحفنا بعد ما أتعب نفسه وأجهد فكره يف
البحث والتنقيب ،فقال يف كتابه أثر اإلمامة« :إ ّن كتاب الوالية إ ّما أنّه أُلّف ونُسب اىل
الطربي زورا ً وانتصارا ً للمذهب ،وإ ّما أ ّن الطربي جمع ما وجده عن الوالية بغري نظر إىل
[[[
يبي رأي الطربي» .
مصادر الروايات ،ويف كلتا الحالتني ال وزن له وال ّ
وهذا كالم ال يعبأ به بعد ما عرفت من أمئة القوم من الحفّاظ واملح ّدثني أ ّن كثريا ً من
تعصبه
طرقه تشتمل عىل روايات صحاح وحسان ،حتّى أ ّن الحافظ ابن كثري (ت )774مع ّ
وعناده أشار اىل وجود روايات صحيحة يف كتاب الطربي بجنب الروايات الضعيفة ،فقال:
«واعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمد بن جرير الطربي صاحب التفسري والتاريخ،
[[[
فجمع فيه مجلّدين أورد فيهام طرقه وألفاظه ،وساق الغثّ والسمني والصحيح والسقيم» .
[[[ـ الفصل البن حزم .71 :3
[[[ـ غياث االمم للجويني.28 :
[[[ـ نصب الراية للزيلعي  ،483 :1عنه تحفة األحوذي للمباركفوري .137 :3
[[[ـ أثر اإلمامة ،السالوس.91 :
[[[ـ البداية والنهاية البن كثري  ،228 :5والسرية النبوية .414 :4

تواتر حديث الغدير
حديث الغدير من األحاديث املتواترة وقد ثبت بإجامع املسلمني ،وأصبح يف الرضورة
والوضوح كسائر األخبار الواضحة التي ال تحتاج اىل إسناد ومؤونة إلثباتها كغزوات
الرسول nاملشهورة ،وسائر الواجبات واملحرمات.
والحديث املتواتر هو الحديث الذي يرويه كثري من الرواة بحيث يستحيل معه احتامل
التواطؤ عىل الكذب ،قال ابن حجر العسقالين (ت « :)852ومن أحسن ما يق ّرر به كون املتواتر
موجودا ً وجود كرثة يف األحاديث ،أ ّن الكتب املشهورة املتداولة بأيدي أهل العلم رشقاً وغرباً
املقطوع عندهم بص ّحة نسبتها اىل مص ّنفيها ،اذا اجتمعت عىل إخراج حديث ،وتع ّددت طرقه
[[[
تع ّددا ً تحيل العادة تواطؤهم عىل الكذب ،أفاد العلم اليقيني بص ّحة نسبته اىل قائله» .
وهذا ما ينطبق متاماً عىل حديث الغدير لكرثة طرقه ورواته والكتب املؤلّفة حوله.
وهذا الحديث عند الشيعة متواتر مقطوع عىل صدوره وقد أطبقت كتب اإلمامية يف
الترصيح بذلك ،قال السيد املرتىض (ت « :)436وبعد فالشيعة اإلمامية تتواتر خلفاً عن
سلف بهذا الخرب ،وأكرث رواة أصحاب الحديث يرويه باألسانيد املتصلة ،وجميع أصحاب
السري نقلوه ،ومص ّنفو صحيح األحاديث ذكروه ،فقد شارك هذا الحديث األخبار الظاهرة
واستب ّد مبا ليس لها ،أل ّن األخبار عىل رضبني :فرضب ال يعترب يف نقله باألسانيد املتصلة
كاألخبار عن البلدان والحوادث العظام ،والرضب اآلخر يعترب فيه اتصال األسانيد ،وخرب
الغدير قد حصل فيه الوجهان ،وكمل له الطريقان ،وأيضاً فإ ّن علامء األُمة مطبقون عىل
[[[
قبوله ،وإنّ ا اختلفوا يف تأويله» .
[[[ـ نقله عنه السيوطي يف امتام الدراية ،54 :راجع العبقات ،حديث الغدير .35 :6
[[[ـ الذخرية للمرتىض.443 :
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وقال الشيخ الطويس (ت « :)460الذي ّ
يدل عىل ص ّحة الخرب ما تواترت به الشيعة عن
النبي nوقد رواه أيضاً من مخالفيهم من إن مل يزيدوا عىل ح ّد التواتر مل ينقصوا عنه،
ألنّه ليس يف الرشع خرب اتفق أهل النقل عىل أنّه متواتر به نقل كنقل هذا الخرب ..فإن مل
[[[
يكن مع ذلك متواترا ً ،فليس ها هنا خرب متواتر به» .
قال ابن البطريق (ت  )600بعد ما أشار اىل طرق الطربي وابن عقدة« :وهذا قد تجاوز
ح ّد التواتر فال يوجد خرب قط نقل من طرق بقدر هذه الطرق ،فيجب أن يكون أصالً متبعاً
[[[
وطريقاً مهيعاً» .
قال ابن جرب (ق « :)7وروي أ ّن يوم الغدير لعيل بن أيب طالب Aستون ألف شاهد،
وقيل ستة ومثانون ألف شاهد ،ومعلوم أ ّن اولئك من األماكن املتفرقة واألمصار املتباعدة،
كل شهد ذلك املحفل العظيم من رسول الله nواذا بلغ الخرب دون هذا املبلغ خرج عن
حكم أخبار اآلحاد ،وانتظم يف سلك املتواترات ،ووجب العمل عليه واالنقياد له ،والجاحد
[[[
له كالجاحد للبلدان والوقائع املشهورة التي ال يرتاب فيها أحد من العقالء» .
رصح بتواتره كثري من األعالم ،نوردهم فيام يأيت:
هذا عندنا ،أما عند علامء السنة فقد ّ
[[[

 1ـ اإلسكايف (ت  )220يف املعيار واملوازنة قال« :حديث الغدير املتواتر بني املسلمني» .
 2ـ شمس الدين الذهبي (ت  )748قال بعد رواية الحديث« :هذا حديث حسن عال
[[[
نقال عن الذهبي« :قال :وصدر الحديث
جدا ً ،ومتنه فمتواتر»  ،وقال ابن كثري (ت ً )774
[[[

متواتر أتيقّن أ ّن رسول الله nقاله ،وأما« :ألّلهم وال من وااله» فزيادة قوية اإلسناد» .
[[[ـ متهيد األصول للطويس.393 :
[[[ـ العمدة البن البطريق.112 :
[[[ـ نهج اإلميان البن جرب ،123 ،122 :ونحوه الرصاط املستقيم للبيايض .313 :1
[[[ـ املعيار واملوازنة.210 :
[[[ـ سري أعالم النبالء .334 :8
[[[ـ البداية والنهاية .234 :5
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 3ـ الحافظ ابن كثري (ت  )774نقل تواتر الحديث عن شيخه الذهبي وارتضاه إذ مل
يعلّق عليه بيشء.
 4ـ الحافظ ابن الجزري (ت  )833قال يف أسنى املطالب« :هذا الحديث حسن [أي
حديث املناشدة برواية ابن أيب ليىل] ،من هذا الوجه ،صحيح من وجوه كثرية ،تواتر عن
أمري املؤمنني عيل Aوهو متواتر أيضاً عن النبي nرواه الجم الغفري عن الجم
[[[

الغفرية ،وال عربة مبن حاول تضعيفه ّممن ال اطالع له يف هذا العلم» .
 5ـ جالل الدين السيوطي (ت  )911أورده يف األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة.
وسمه «قطف األزهار»
 6ـ املتقي الهندي (ت  )975لخّص فيه كتاب األزهار للسيوطي ّ
وأورد فيه حديث الغدير.
 7ـ جامل الدين عبد الرحمن الشريازي النيشابوري (ت  )1000أورده يف كتاب األربعني
[[[
رصح بتواتره .
و ّ
[[[

رصح هو بصحته .
 8ـ مال عيل القاري (ت  )1014نقل تواتره عن بعض الحفّاظ ،و ّ
[[[

 9ـ املناوي (ت  )1031يف فيض القدير نقل التواتر عن السيوطي وارتضاه .
 10ـ ضياء الدين املقبيل (ت  )1108قال« :فمجموعها يفيد التواتر املعنوي وشواهدها
[[[
ال تحرص ...فإن كان مثل هذا معلوماً و االّ فام يف الدنيا معلوم» .
[[[

 11ـ السيد ابن حمزة الحراين (ت )112 .نقل يف كتابه البيان والتعريف تواتر السيوطي .
[[[ـ أسنى املطالب ،3 :عنه العبقات ،حديث الغدير .172 :1
[[[ـ األربعني ،11 :عنه العبقات ،حديث الغدير.224 :1 ،
[[[ـ املرقاة رشح املشكاة  464 :10ح .6091
[[[ـ فيض القدير للمناوي  218 :6ح .9000
[[[ـ األبحاث املسدّدة يف الفنون املتعدّدة ،122 :عنه العبقات ،حديث الغدير  229 :1ـ .231
[[[ـ البيان والتعريف  ،230 ،136 :2عنه الغدير لألميني .563 :1
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[[[

 12ـ أبو عبد الله الزرقاين (ت  )1122ذكر تواتره يف رشح املواهب .
 13ـ العجلوين (ت  )1162قال بعد ذكر روايته عن الطرباين وأحمد وغريهام :فالحديث
[[[
متواتر أو مشهور .
 14مفتي الشام العامدي الحنفي الدمشقي (ت  )1171ع ّده يف الصالة الفاخرة من
[[[
األحاديث املتواترة .
 15ـ محمد بن اسامعيل اليامين (ت  )1182قال يف الروضة الندية« :وحديث الغدير
[[[
متواتر عند أكرث أمئة الحديث» .
[[[

 16ـ محمود اآللويس (ت  )1270نقل تواتر الذهبي وارتضاه .
 17ـ األلباين (ت  )1420قال« :إ ّن حديث الرتجمة حديث صحيح بشطريه ،بل األ ّول
[[[
منه متواتر عنه كام يظهر ملن تتبع أسانيده وطرقه» .
[[[

 18ـ شهاب الدين الغامري ،قال :فتواتر عن النبي nمن رواية ستني شخصاً .
 19ـ عبد الله العموري يف كتابه :املقاالت السنية يف كشف ضالالت أحمد بن تيمية ،ر ّد
[[[
عىل ابن تيمية وأثبت تواتر الحديث .
إذا عرفت هذا فاعلم أ ّن جمعاً من متكلّمي أهل السنة مل ّا ضاق بهم الخناق يف إنكار
متسكوا بنفي تواتره وجعلوه من أخبار اآلحاد ،محتجني بأ ّن أمثال
أصل حديث الغديرّ ،
[[[ـ رشح املواهب  ،13 :7عنه الغدير لألميني .563 :1
[[[ـ كشف الخفاء للعجلوين.324 :
[[[ـ الصالة الفاخرة 49 :عنه الغدير لألميني .566 :1
[[[ـ الروضة الندية رشح التحفة العلوية ،67 :عنه العبقات ،حديث الغدير  229 :1ـ .231
[[[ـ روح املعاين .195 :5
[[[ـ سلسلة األحاديث الصحيحة .343 :4
[[[ـ تشنيف اآلذان.77 :
[[[ـ املقاالت السنية 360 :ـ .361
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البخاري ومسلم مل يروياه ،وكذلك قد قدح فيه أمثال ابن أيب داود السجستاين وأيب حاتم
الرازي وابن حزم وغريهم.
قال التفنازاين (ت « :)793والجواب منع تواتر الخرب ،فإ ّن ذلك من مكابرات الشيعة،
كيف وقد قدح يف صحته كثري من أهل الحديث ،ومل ينقله املحقّقون منهم كالبخاري
[[[
ومسلم والواقدي. »...
[[[

وقال الجويني (ت « :)478قلنا :هذا من أخبار اآلحاد ثم هو منكر لالحتامالت» ،
[[[
وكذلك قال الفخر الرازي (ت  )606يف األربعني« :إنّه خرب واحد»  ،وكذلك اآلمدي (ت
[[[
[[[
 ، )631والقوشجي (ت  ، )879وغريهم ،وقد تجاوز ابن حجر الهيتمي (ت  )973الح ّد
وزعم تناقض الشيعة يف استداللها بحديث الغدير حيث قال« :إ ّن فرق الشيعة اتفقوا عىل
ّ
يستدل به عىل اإلمامة ،وقد علم نفيه ملا م ّر من الخالف يف ص ّحة هذا
اعتبار التواتر فيام
الحديث ،بل الطاعنون يف ص ّحته جامعة من أمئة الحديث وعدوله املرجوع اليهم فيه...
فهذا الحديث مع كونه آحادا ً مختلف يف ص ّحته ،فكيف ساغ لهم أن يخالفوا ما اتفقوا عليه
[[[
من اشرتاط التواتر يف أحاديث اإلمامة ،ويحت ّجون بذلك ،ما هذا االّ تناقض قبيح» .
ونقول يف الجواب :قد ذكرنا يف سند الحديث اإلجابة عىل هذه الشبهات ،ونضيف هنا:
أ ّوالً :كفانا ترصيح كثري من علامء أهل السنة ومح ّدثيهم الذين هم مدار العلم والعمل
يف هكذا موارد ،دون املتكلّمني الذين يغلب عليهم الجدل وإنكار الواضحات للتغلّب يف
رصحوا بتواتر الحديث وكرثة طرقه ورواته كام م ّر ،وقد علّق الشيخ
املناظرات ،فهؤالء ّ
[[[ـ رشح املقاصد .274 :5
[[[ـ اإلرشاد للجويني.355 :
[[[ـ األربعني.298 :
[[[ـ أبكار األفكار .181 :5
[[[ـ رشح تجريد العقائد.369 :
[[[ـ الصواعق املحرقة  ،107 :1عنه السرية الحلبية  275 :3ملخّصاً.
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الطويس (ت  )460قائالً« :وليس يف يشء من أخبار الرشيعة ما نقل هذا النقل ،فإن مل يكن
[[[
هذا متواترا ً فليس ها هنا خرب متواتر» .
ثانياً :مل يذكر العلامء يف رشوط تواتر الخرب كونه خالياً من القدح ،وأن يكون متواترا ً
عند جميع الناس كافة بحيث ال يش ّذ عنه أحد ،كيف وقد حكموا بتواتر كثري من األخبار
لروايته من قبل رواة ال يتجاوزون أصابع اليد ،فهذا ابن حزم يثبت تواتر منع بيع املاء عن
[[[
تحل مخالفته» .
أربعة من الصحابة ويقول« :فهؤالء أربعة من الصحابة ،فهو نقل تواتر ال ّ
ثالثاً :لقد تواترت األُ ّمة اإلسالمية عىل كون املعوذتني من القرآن ،وقد قدح يف هذا التواتر ابن
مسعود حيث ذهب اىل عدم كونهام من القرآن ،ومل يجعل العلامء قدحه هذا محالًّ بالتواتر.
ولقد ألقى الفخر الرازي (ت  )606شبهة أُخرى وزعم تواتر فضائل الشيخني ليلقي
التنايف والتساقط ،فقال يف نهاية العقول« :أ ّما دعواكم تواتر هذا الخرب فمخالفوكم أيضاً
ي ّدعون تواتر األخبار الدالّة عىل فضائل الشيخني »...فر ّده ابن ميثم (ت  )699قائالً« :أ ّما ما
كان من تلك األخبار مستلزم ص ّحة إمامتهام ،أو قادحاً فيام علمناه بالرضورة يف حق عيل
 Aفنحن نجزم بعدم ص ّحته الستحالة أن يتكلّم النبي nبكالمني متنافيني ،وما مل يكن
كذلك من األخبار الدالّة عىل فضيلة لهام من خارج ،فنحن ال مننع أن يقول النبي nيف
حق أحد كالماً يستميل به قلبه ،فتتأكّد فيه محبة اإلميان ورسوخه ،بعد ثبوت ص ّحة ذلك
[[[
النقل عىل وجهه» .
ثم قدح الرازي يف تواتر الشيعة حيث قال« :تعويلكم عىل رواية الشيعة إ ّما ألجل
كرثتهم أو ألجل إجامعهم ،واألول باطل ألنّهم ما بلغوا يف الزمن األ ّول ح ّد التواتر» فر ّده ابن
يختص بنقله الشيعة فقط حتى ال تكون كرثتهم تفيد
ميثم قائالً« :إ ّن مثل هذا الخرب ال ّ
[[[ـ املفصح يف اإلمامة ضمن رسائل الشيخ الطويس.134 :
ل البن حزم  ،7 :9عنه العبقات ،حديث الغدير .19 :6
[[[ـ املح ّ
[[[ـ النجاة يف القيامة البن ميثم.126 :
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العلم ،سلّمنا أ ّن الشيعة هم الناقلون فقط ،لكن مل قلتم أنّهم مل يبلغوا يف الكرثة اىل ح ّد
التواتر؟ وظاهر أنّهم مل يزالوا بالغني اىل ح ّد التواتر ،سلّمنا لك ّن العلم التواتري ال يتوقّف
عىل الكرثة ،فإ ّن املخرب الواحد مع انضامم القرائن اليه قد يفيد خربه العلم ،فليس من رشط
[[[
التواتر تحقّق الكرثة دامئاً» .
وأخريا ً فقد ش ّدد علامء أهل السنة النكري عىل من ر ّد حديثاً ،نقل عن أحمد بن حنبل
[[[
أنّه قال« :من ر ّد حديث رسول الله nفهو عىل شفا هلكة»  ،وعنه أيضاً قال« :بلغ ابن
أيب ذئب أ ّن مالكاً ال يأخذ بحديث «الب ّيعان بالخيار» فقال :يستتاب فإن تاب وإالّ رضبت
[[[

عنقه ،قال أحمد :ومالك مل ير ّد الحديث لكن تأ ّوله» .

فإذا كان حكم ر ّد اآلحاد هذا ،فام هو حكم ر ّد خرب الغدير املتواتر؟!

[[[ـ م ن.126 :
[[[ـ سري أعالم النبالء للذهبي .297 :11
[[[ـ م ن .142 :7

شهود الغدير
كانت ح ّجة الوداع أ ّول حجة ح ّجها رسول الله nوآخرها ،وقد أذّن بالناس قبل ذلك
وحثّهم عىل الخروج ليعلّمهم مناسك الحج ،فامتثل لذلك املسلمون وخرجوا لينالوا هذا
الرشف العظيم ،ويتعلّموا مناسك ح ّجهم.
وقد اختلفت الروايات يف عدد من خرج مع رسول الله nمن املدينة ،ومن التحق به
يف أثناء الطريق ،وبتبعه من شهد بعد ح ّجة الوداع غدير خم ،وال م ّربر لهذا الخالف الشاسع
سوى عدم وجود آليات الع ّد والفرز آنذاك ،بل كل راو ذكر العدد الذي خ ّمنه ،أو رآه يف
أقل منه عندما كان يف منتصف
فرتات مختلفة ،مثالً كان العدد عند الخروج من املدينة ّ
حج وطاف ،وكذلك عند رجوعه،
الطريق ،وكذلك عندما وصل nإىل مكّة ،وكذلك عندما ّ
فاألعداد تختلف اختالفاً كبريا ً يف هذه املراحل والحاالت.
وميكن تقسيم الروايات الواردة ضمن ثالث طوائف:

الطائفة األوىل :الترصيح بالكرثة:
روى الذهبي عن اإلمام الصادق أنّه قال :أذّن رسول الله nبالحج فاجتمع يف املدينة
[[[
برش كثري .
يحج ح ّجة الوداع فأذّن يف الناس أنّه
وعن ابن حبان يف ثقاته :ث ّم إ ّن النبي nأراد أن ّ
([[[)
خارج فقدم املدينة برش كثري كلّهم يلتمس أن يات ّم برسول الله. n
ويف رواية عن اإلمام الصادق :Aفعلم به من حرض املدينة وأهل العوايل واألعراب،
[[[
فاجتمعوا فحج رسول الله. n
[[[ـ تاريخ اإلسالم املغازي.701 :
[[[ـ كتاب الثقات  ،124 :2الطبقات البن سعد  ،172 :2نهاية اإلرب للنويري  ،371 :17املغازي للواقدي .1088 :2
[[[ـ الكايف للكليني .245 :4
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وقال الفريوزآبادي :مل ّا عزم nعىل الحج أعلم أصحابه بذلك فاستعدوا للسفر بأجمعهم،
ووصل الخرب إىل القرى والضياع القريبة من املدينة ،فتج ّهز املسلمون بأجمعهم نحو املدينة،
[[[
كل األطراف حتى تجاوزوا الحرص والعد. ...
ويف حال املسري إىل مكّة تالحق الناس من ّ
[[[

ويف رواية جابر :خرجنا مع رسول الله nمهلّني بالحج معنا النساء والولدان. ...

الطائفة الثانية :ذكر القبائل وبعض األشخاص:
روى اآلجري عن جابر قال :ك ّنا بالجحفة بغدير خم إذ خرج إلينا رسول الله nمن خباء
أو فسطاط ،فقال بيده ثالث مرات :هلم هلم هلم ،وث َ ّم ناس من خزاعة ومزينة وجهينة
[[[
وأسلم وغفّار. ...
ويف رواية جرير بن عبد الله :فبلغنا مكاناً يقال له غدير خم ،فنادى الصالة جامعة،
[[[
فاجتمعنا املهاجرون واألنصار .
ويف رواية حبة بن جوين :إ ّن قوماً من األنصار قالوا :سمعنا رسول الله nيقول يوم
غدير خم« :من كنت مواله »...فيهم جبلة بن عمرو ،وسهل بن حنيف ،وعثامن بن حنيف
[[[
يف جامعة من األنصار .
ويف رواية حذيفة بن اليامن :كنت والله جالساً بني يدي رسول الله nوقد نزل بنا
[[[
غدير خم ،وقد غ ُّص املجلس باملهاجرين واألنصار .
وأخريا ً مل يقترص الحضور عىل املسلمني ،بل شهد تلك الوقعة حتى بعض املرشكني ،فهذا
مسلم بن كيسان الكويف يروي عن حبة بن جوين حادثة الغدير ،ويقول حبّة يف آخره :وأنا
[[[
يومئد مرشك .
[[[ـ سفر السعادة.70 :
ّ
ّ
[[[ـ صحيح مسلم  721 :2ح ،138املص ّنف البن أيب شيبة  324 :4ح ،1مم يدل عىل االستنفار العام.
[[[ـ الرشيعة  216 :3ح.1577
[[[ـ املعجم الكبري للطرباين  357 :2ح.2505
[[[ـ تخريج األحاديث للزيلعي  240 :2رقم .681
[[[ـ تفسري فرات الكويف 516 :ح.675
[[[ـ أسد الغابة  6669 :1رقم .1031
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يحج آنذاك مرشك ،قائالً :إن
وقد أجاب عالء الدين مغلطاي عن إشكال ابن األثري بأنّه مل ّ
صح السند بذلك إليه ،ال مينع أن يكون حرض ذلك وهو غري متلبس بالحج إ ّما يف عهد أو ما
ّ
[[[
أشبهه ،أو يكون مارا ً يف الطريق فسمح ذلك فقطعه ،والله أعلم .

الطائفة الثالثة :ذكر العدد:
وهو مختلف متاماً بني القلّة القليلة ،والكرثة الكثرية ،وإليك بعض ذلك:
 1ـ  1300شخصاً ،ففي رواية عن اإلمام الباقر :Aمل ّا قال النبي nيوم غدير خم بني
[[[
يل مواله. ...
ألف وثالمثائة رجل :من كنت مواله فع ّ
صح ّ
يدل عىل امللتفّني حول املنرب آنذاك.
فهو إن ّ
 2ـ عرشة آالف ،روى العيايش عن اإلمام الصادق Aأنّه قال :العجب يا أبا حفص ملا
لقي عيل بن أيب طالب ،إنّه كان له عرشة آالف شاهد مل يقدر عىل أخذ حقّه ،والرجل يأخذ
حقّه بشاهدين ،إ ّن رسول الله nخرج من املدينة حا ّجاً ومعه خمسة آالف ،ورجع من
[[[
مكّة وقد شيّعه خمسة آالف من أهل مكة .
 3ـ سبعة عرش ألفاً ،ففي جامع األخبار :وقد ش ّيعه nمن مكّة اثنا عرش ألف رجل من
[[[
اليمن ،وخمسة آالف رجل من املدينة .
 4ـ أربعون ألفاً ،ذكر املقريزي يف وصف خطبة النبي nبعرفة :فإنّه شهد الخطبة نحوا ً
[[[
[[[
من أربعني ألفاً  .وأشار إليه أيضاً الحلبي يف سريته بعنوان قيل .
 5ـ ستون ألفاً ،قال ابن جرب :وروي أ ّن يوم الغدير لعيل بن أيب طالب Aستون ألف
[[[
شاهد .
[[[ـ اكامل تهذيب الكامل  351 :3رقم .1144
[[[ـ املناقب البن شهر آشوب  ،26 :3البحار .158 :37
[[[ـ تفسري العيايش  ،332 :1البحار  140 :37ح.33
[[[ـ جامع األخبار ،47 :البحار  165 :37ح.42
[[[ـ إمتاع األسامع .112 :2
[[[ـ السرية الحلبية .308 :3
[[[ـ نهج اإلميان.122 :
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حج مع رسول الله nمن أهل املدينة وأهل
 6ـ سبعون ألفاً ،ففي االحتجاج :وبلغ من ّ
األطراف واألعراب سبعني ألف إنسان أو يزيدون عىل نحو عدد أصحاب موىس السبعني ألفاً
السامري والعجل ،وكذلك أخذ رسول اللهn
الذين أخذ عليهم بيعة هارون فنكثوا واتبعوا
ّ
[[[
البيعة لعيل Aبالخالفة عىل نحو عدد أصحاب موىس Aالسبعني ألفاً ،فنكثوا البيعة .
[[[

 7ـ ستة ومثانون ألفاً ،قال ابن جرب يف ذكر شهود الغدير :وقيل ستة ومثانون ألف شاهد .
[[[

 8ـ تسعون ألفاً ،أشار إليه الحلبي يف سريته بعنوان قيل ،وكذلك ابن فهد امليك .
[[[

 9ـ مائة ألف وأربعة عرش ألفاً ،ذكره الحلبي يف السرية بعنوان قيل ،وكذلك ابن فهد امليك .
كل من السبط ابن الجوزي يف تذكرة الخواص،
 10ـ مائة وعرشون ألفاً ،ذكر هذا العدد ّ
[[[
والحلبي يف سريته ،وابن فهد امليك يف اتحاف الورى .
هذا وقد ذكر بعض املؤ ّرخني اعتامدا ً عىل رواية أ ّم معقل أ ّن الناس أصابهم جدري
أو حصبة قبل الحج ،فلم يتمكّن كثري منهم من الخروج مع النبي ،nقال ابن حزم :ثم
[[[
أمر nبالخروج ،فأصاب الناس جدري أو حصبة منعت من شاء الله أن مينع من الحج معه .
وقال الحلبي :وعند خروجه nللحج أصاب الناس باملدينة ُجدري ـ بض ّم الجيم وفتح
[[[
الدال ،وبفتحها ـ أو حصبة منعت كثريا ً من الناس من الحج. n
ويف لفظ ابن فهد امليك :فأصابهم جدري أو حصبة منعت بعضهم من الحج مع
[[[
النبي. n
[[[ـ االحتجاج للطربيس  ،134 :1كام أشار إىل العدد الحلبي يف سريته .308 :3
[[[ـ نهج اإلميان.122 :
[[[ـ السرية الحلبية  ،308 :3اتحاف الورى بأخبار أ ّم القرى .568 :1
[[[ـ السرية الحلبية  ،308 :3اتحاف الورى .568 :1
[[[ـ تذكرة الخواص ،30 :السرية الحلبيّة  ،308 :3اتحاف الورى .568 :1
[[[ـ ح ّجة الوداع البن حزم.51 ،34 :
[[[ـ السرية الحلبية .308 :3
[[[ـ اتحاف الورى بأخبار أ ّم القرى .568 :1
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واملعتمد لدى هؤالء ما روي عن أممعقل حيث قالت :مل ّا ته ّيأ رسول الله nلح ّجة
الوداع أمر الناس بالخروج معه أصابتهم هذه القرحة :الجدري أو الحصبة ،قالت :فدخل
[[[
علينا ما شاء الله أن يدخل ملرض أيب معقل ومرضت معه .
وفيه أ ّوالً :إنّها مل تذكر عدد املصابني ،بل اكتفت بذكر مرض زوجها ومرضها ،فمن أين
استنبط املؤ ّرخون أ ّن كثريا ً من الصحابة مل يحج.
ثانياً :لو كان الخرب مضبوطاً لذكره أصحاب الصحاح واملسانيد والتواريخ املعتنية بذكر
جزئيات سرية النبي nوالصحابة ،مع بعض التفصيل من حيث ذكر عدد املصابني ،أو ذكر
بعض املعروفني منهم.
ثالثاً :توجد رواية أم معقل يف باقي السنن واملسانيد من دون ذكر تعميم املرض ،بل
تذكر أم معقل أ ّن املرض أصاب زوجها فقط ،ففي سنن أيب داود« :وأصابنا مرض وهلك أبو
[[[
معقل» .
وعليه نستنتج أ ّن املرض كان جزئ ّياً ومل يصب إالّ بيت ا ُ ّم معقل ،وأ ّن كثريا ً من املسلمني ـ
مع قطع النظر عن العدد ـ قد حرضوا ح ّجة الوداع ،وشهدوا حادثة الغدير ،وبايعوا عل ّياًA
بالوالية واإلمامة ،ولكن تخلّوا عنها فيام بعد ألسباب مختلفة ذكرناها يف داللة الحديث ،قسم
ر ّد الشبهات.

[[[ـ حجة الوداع البن حزم.51 :34 :
[[[ـ سنن أيب داود 306 :ح.1989

الكتب املؤلّفة يف حديث الغدير
هناك كثري من الحفّاظ واملح ّدثني قدمياً وحديثاً ،خ ّرجوا حديث الغدير ورووه يف كتبهم،
وقد ع ّدهم العالّمة األميني (رحمه الله) (ت  )1390يف كتابه الغدير الجزء األ ّول ،ونحن
هنا نذكر من أفرد تأليفاً مستقالً يف حديث الغدير ،وجمع طرقه ورواته من املتق ّدمني،
وهم كام يأيت:
سمه
ّ
 1ـ محمد بن جرير الطربي (ت  )310جمع طرق حديث الغدير يف كتاب
مستقل ّ
كتاب الوالية أو «الر ّد عىل الحرقوصيّة» ،وقد أشار اىل كتاب الطربي هذا أو رآه ونقل عنه
كل من السيّد ابن طاووس (ت  )664والذهبي (ت  )748وابن كثري (ت  )774يف البداية
ّ
والنهاية والسرية النبوية.
قال السيّد ابن طاووس (رحمه الله)« :ومن ذلك ما رواه محمد بن جرير الطربي
وسمه كتاب الر ّد عىل الحرقوصيّة ،روى فيه حديث يوم
صاحب التاريخ الكبري ،ص ّنفه ّ
نص النبي nعىل عيل Aبالوالية واملقام الكبري ،وروى ذلك من خمس
الغدير ،وما ّ
[[[
وسبعني طريقاً» .
وقال يف الطرائف« :وقد روى حديث يوم الغدير محمد بن جرير الطربي صاحب
سمه الوالية ،ورأيت يف بعض ما ص ّنفه
التاريخ من خمس وسبعني طريقاً ،وأفرد له كتاباً ّ
الطربي يف ص ّحة خرب يوم الغدير أ ّن اسم كتابه الر ّد عىل الحرقوص ّية يعني الحنبل ّية ،ال ّن
سمه الطربي بهذا األسم أل ّن
أحمد بن حنبل من ولد حرقوص بن زهري الخارجي ،وقيل :إنّ ا ّ
[[[
الرببهاري الحنبيل تع ّرض للطعن يف يشء ّمام يتعلّق بخرب يوم غدير خم» .
وقال ياقوت الحموي (ت  )626يف ترجمة الطربي« :وكان قد قال بعض الشيوخ
[[[ـ اإلقبال البن طاووس .239 :2
[[[ـ عنه عبقات األنوار ،حديث الغدير .124 :1
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ببغداد بتكذيب غدير خم ،وقال :إ ّن عيل بن أيب طالب كان باليمن يف الوقت الذي كان
رسول الله nبغدير خم ،وقال هذا اإلنسان يف قصيدة مزدوجة يصف بلدا ً بلدا ً ومنزالً
منزالً أبياتاً يلوح فيها اىل معنى حديث غدير خم فقال:
كم قائل فيه بروز جم
ثم مررنـا بغـدير خـــم
ّ
والنبــي األُمي
يل
عىل ع ّ
ّ
وبلغ أبا جعفر ذلك فابتدأ بالكالم من فضائل عيل بن أيب طالب ،وذكر طرق حديث
[[[
خم ،فكرث الناس الستامع ذلك. »...
و ّممن ذكر كتاب الطربي ورآه وكان سبباً يف تصديقه لحديث الغدير ،الحافظ الذهبي
(ت  )748حيث قال يف سري أعالم النبالء يف ترجمة الطربي« :وجمع طرق حديث غدير خم
[[[
يف أربعة أجزاء ،رأيت شطره فبهرين سعة رواياته وجزمت بوقوع ذلك» .
ورآه أيضاً الحافظ ابن كثري (ت  )774حيث قال« :وقد رأيت له كتاباً جمع فيه أحاديث
[[[
غدير خم يف مجلّدين ضخمني»  ،وقال أيضاً« :وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمد
بن جرير الطربي صاحب التفسري والتاريخ ،فجمع فيه مجلّدين أورد فيهام طرقه وألفاظه،
[[[
وساق الغثّ والسمني والصحيح والسقيم عىل ما جرت به عادة كثري من املح ّدثني. »...
وقال الحافظ ابن حجر العسقالين (ت  :)852وقد جمعه ابن جرير الطربي يف مؤلّف
[[[
فيه أضعاف من ذكر» .
إذا عرفت هذا فاعجب من السالوس حيث قال« :إ ّن كتاب الوالية إما أنّه أُلّف ونُسب
[[[ـ معجم ُاألدباء .84 :18
[[[ـ سري أعالم النبالء  ،276 :14ويف تذكرة الحفاظ  713 :2وقال :فاندهشت له ولكرثة تلك الطرق.
[[[ـ البداية والنهاية  167 :11ترجمة الطربي.
[[[ـ م ن  ،228 :5السرية النبوية  ،414 :4عنه اآللويس يف روح املعاين .195 :5
[[[ـ تهذيب التهذيب  297 :7رقم .566
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اىل الطربي زورا ً انتصارا ً للمذهب ،وإما أ ّن الطربي جمع ما وجده عن الوالية بغري نظر
[[[
يبي رأي الطربي»  ،فانظر اىل أتباع
اىل مصادر الروايات ،ويف كلتا الحالتني ال وزن له وال ّ
بكل حشيش لر ّد فضائل أمري املؤمنني ،Aحيث يروق
يتمسكون ّ
املدرسة السلف ّية كيف ّ
لهم بكل سهولة ليس ر ّد الشيعة فقط ،بل ر ّد كبار مح ّدثيهم وحفّاظهم الذين عليهم مدار
كل ذلك حذرا ً من أن تثبت ألمري املؤمنني Aفضيلة.
العلم والعمل يف مدرسة أهل السنةّ ،
 2ـ أحمد بن محمد أبو العباس ابن عقدة (ت  ،)332وقد ص ّنف كتاباً مستقالًّ يف
حديث الغدير ،وذكر كتابه ع ّدة من الحفّاظ واملح ّدثني ،وكانت نسخة منه عند السيد
ابن طاووس (ت  )664حيث روى عنه وذكر أسامء الرواة الذين ذكرهم ابن عقدة
لحديث الغدير.
قال السيد ابن طاوس :و ّممن ص ّنف تفصيل ما حقّقناه :أبو العباس أحمد بن سعيد
الهمداين الحافظ املعروف بابن عقدة ،وهو ثقة عند أرباب املذاهب ،وجعل ذلك كتاباً
سمه حديث الوالية ،وذكر األخبار عن النبي nبذلك ،وأسامء الرواة من الصحابة،
مح ّررا ً ّ
والكتاب عندي وعليه خط الشيخ العامل الرباين أيب جعفر الطويس وجامعة من شيوخ
اإلسالم ال يخفى ص ّحة ما تض ّمنه عىل أهل األفهام ،وقد أثنى عىل ابن عقدة الخطيب
صاحب تاريخ بغداد وزكّاه.
ونص النبي nعىل عيل:...A
وهذه أسامء من روى عنهم حديث يوم الغدير ّ
 1ـ أبو بكر عبد الله بن عثامن.
 2ـ عمر بن الخطاب.
 3ـ عثامن بن عفان.
 4ـ عيل بن أيب طالب.A
 5ـ طلحة بن عبيد الله.
[[[ـ أثر اإلمامة للسالوس.91 :
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 6ـ الزبري بن العوام.
 7ـ عبد الرحمن بن عوف.
 8ـ سعيد بن مالك.
 9ـ العباس بن عبد املطلب.
 10ـ الحسن بن عيل بن أيب طالب.A
 11ـ الحسني بن عيل بن أيب طالب.A
 12ـ عبد الله بن عباس.
 13ـ عبد الله بن جعفر بن أيب طالب.
 14ـ عبد الله بن مسعود.
 15ـ عامر بن يارس.
 16ـ أبوذر جندب بن جنادة الغفاري.
 17ـ سلامن الفاريس.
 18ـ أسعد بن زرارة األنصاري.
 19ـ خزمية بن ثابت األنصاري.
 20ـ أبو أيوب خالد بن زيد األنصاري.
 21ـ سهل بن حنيف األنصاري.
 22ـ حذيفة بن اليامن.
 23ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب.
 24ـ الرباء بن عازب األنصاري.
 25ـ رفاعة بن رافع.
 26ـ سمرة بن جندب.
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 27ـ سلمة بن األكوع األسلمي.
 28ـ زيد بن ثابت األنصاري.
 29ـ أبو ليىل األنصاري.
 30ـ أبو قدامة األنصاري.
 31ـ سهل بن سعد األنصاري.
 32ـ عدي بن حاتم الطايئ.
 33ـ ثابت بن زيد بن وديعة.
 34ـ كعب بن عجرة األنصاري.
 35ـ أبو الهيثم بن التيهان األنصاري.
 36ـ هاشم بن عتبة بن أيب وقاص الزهري.
 37ـ املقداد بن عمرو الكندي.
 38ـ عمر بن أيب سلمة.
 39ـ عبد الله بن أيب عبد األسد املخزومي.
 40ـ عمران بن حصني الخزاعي.
 41ـ يزيد بن الخصيب األسلمي.
 42ـ أبو هريرة الدويس.
 43ـ أبو برزة نضلة بن عتبة األسلمي.
 44ـ أبو سعيد الخدري.
 45ـ جابر بن عبدالله األنصاري.
 46ـ حريز بن عبدالله.
 47ـ زيد بن عبدالله.
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 48ـ زيد بن أرقم األنصاري.
 49ـ أبو رافع موىل رسول الله.n
 50ـ أبو عمرة بن عمرو بن محصن األنصاري.
 51ـ أنس بن مالك األنصاري.
 52ـ ناجية بن عمرو الخزاعي.
 53ـ أبو زينب بن عوف األنصاري.
 54ـ يعىل بن مرة الثقفي.
 55ـ سعيد بن سعد بن عبادة األنصاري.
 56ـ حذيفة بن أسيد.
 57ـ أبو رشيحة الغفاري.
 58ـ عمرو بن الحمق الخزاعي.
 59ـ زيد بن حارثة األنصاري.
 60ـ ثابت بن وديعة األنصاري.
 61ـ مالك بن حويرث أبو سليامن.
 62ـ جابر بن سمرة السواين.
 63ـ عبد الله بن ثابت األنصاري
 64ـ جيش بن جنادة السلويل.
 65ـ ضمرية األسدي.
 66ـ عبد الله بن عازب األنصاري.
 67ـ عبد الله بن أيب أوىف األسلمي.
 68ـ يزيد بن رشاحيل األنصاري.
 69ـ عبد الله بن بشري املازين.
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 70ـ النعامن بن العجالن األنصاري.
 71ـ عبد الرحمن بن يعمر الديلمي.
 72ـ أبو حمزة خادم رسول الله.n
 73ـ أبو الفضالة األنصاري.
 74ـ عطية بن بشري املازين.
 75ـ عامر بن ليىل الغفاري.
 76ـ أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناين.
 77ـ عبد الرحمن بن عبد رب األنصاري.
 78ـ حسان بن ثابت األنصاري.
 79ـ سعد بن جنابة العويف.
 80ـ عامر بن عمري النمريي.
 81ـ عبد الله بن ياميل.
 82ـ حبة بن جوين العرين.
 83ـ عقبة بن عامر الجهني.
 84ـ أبو ذؤيب الشاعر.
 85ـ أبو رشيح الخزاعي.
 86ـ أبو جحيفة وهب بن عبد الله النسوي.
 87ـ أبو امامة الصدي بن عجالن الباهيل.
 88ـ عامر بن ليىل بن جندب بن سفيان الغفيل البجيل.
 89ـ اسامة بن زيد بن حارثة الكلبي.
 90ـ وحيش بن حرب.
 91ـ قيس بن ثابت بن شامس األنصاري.

133

134

حديث الغدير ،بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين

 92ـ عبد الرحمن بن مديح.
 93ـ حبيب بن بديل بن ورقاء الخزاعي.
 94ـ فاطمة بنت رسول الله.n
 95ـ عائشة بنت أيب بكر.
 96ـ أُم سلمة أُم املؤمنني.
 97ـ أُم هاين بنت أيب طالب.
 98ـ فاطمة بنت حمزة بن عبد املطلب.
 99ـ أسامء بنت عميس الخثعم ّية.

[[[

ثم ذكر ابن عقدة مثانية وعرشين رجالً من الصحابة مل يذكرهم ومل يذكر أسامءهم أيضاً .
وقال ابن حجر العسقالين (ت  )852يف فتح الباري« :وأما حديث من كنت مواله فعيل
مواله ،فقد أخرجه الرتمذي والنسايئ ،وهو كثري الطرق جدا ً ،وقد استوعبها ابن عقدة يف
[[[
كتاب مفرد ،وكثري من أسانيدها صحاح وحسان»  ،كام قال يف تهذيب التهذيب« :واعتنى
[[[
بجمع طرقه أبو العباس ابن عقدة ،فأخرجه من حديث سبعني صحابياً أو أكرث» .
 3ـ أبو طالب عبيد الله بن أحمد بن زيد األنباري الواسطي (ت  ،)356وله كتاب طرق
[[[
حديث الغدير ،ذكره له النجايش يف فهرسته .
 4ـ أبو غالب أحمد بن محمد بن محمد الزراري (ت  ،)368له جزء يف خطبة الغدير،
[[[
نص عليه هو بنفسه يف رسالته يف آل أعني .
ّ
[[[ـ الطرائف البن طاوس  212 :1ـ  ،215واإلقبال  239 :2ملخّصاً ،كام أشار اىل كتاب ابن عقدة كل من ابن شهر
آشوب يف املناقب  ،34 :3وابن البطريق يف العمدة ،112 :وابن جرب يف نهج اإلميان  133ـ  ،134وغريهم من علامئنا.
[[[ـ فتح الباري .60 :7
[[[ـ تهذيب التهذيب  297 :7رقم .566
[[[ـ رجال النجايش 232 :رقم  ،617عنه الغدير لألميني .317 :1
[[[ـ رسالة أيب غالب الزراري ،180 :عنه الغدير لألميني .317 :1
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 5ـ أبو املفضّ ل محمد بن عبد الله بن املطلب الشيباين (ت  ،)372له كتاب من روى
[[[
حديث غدير خم ،ذكره له النجايش .
 6ـ الحافظ عيل بن عمر الدار القطني (ت  ،)385قال الكنجي الشافعي :جمع الحافظ
[[[
الدار قطني طرقه يف جزء .
 7ـ الشيخ محسن بن الحسني بن أحمد النيشابوري الخزاعي ،له كتاب بيان حديث
[[[
الغدير ،ذكره له الشيخ منتجب الدين يف فهرسته
 8ـ أبو عبد الله الحسني بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري (ت  ،)411له كتاب يوم
[[[
الغدير ،ذكره له النجايش يف فهرسته .
 9ـ عيل بن عبد الرحمن بن عيىس بن عروة بن الجراح القناين (ت  ،)413له كتاب
[[[
طرق خرب الوالية ،ع ّده النجايش من تأليفه يف فهرسته .
 10ـ الحافظ أبو سعيد مسعود بن نارص بن أيب زيد السجستاين (ت  )477له كتاب
[[[
الدراية يف حديث الوالية ،ذكره ابن شهر آشوب يف املناقب ،والسيد ابن طاوس يف اإلقبال .
 11ـ الحافظ شمس الدين الذهبي (ت  )748له كتاب طرق حديث الوالية ،قال هو يف
كتابه تذكره الحفّاظ« :أما حديث (من كنت مواله) فله طرق جيّدة ،وقد أفردت ذلك أيضاً
[[[
(أي أفرده مبصنف مستقل)» .
 12ـ قال أحمد بن طاوس (ت « :)673قال الفقيه برهان الدين ح ّجة اإلسالم أبو جعفر
محمد بن عيل الحمداين القزويني :سمعت بعض أصحاب أيب حنيفة يقول :شهدت بالكوفة
[[[ـ رجال النجايش 396 :رقم  ،1059عنه الغدير لألميني .317 :1
[[[ـ كفاية الطالب ،60 :عنه الغدير لألميني .317 :1
[[[ـ الفهرست 156 :رقم  ،360عنه الغدير لألميني .317 :1
[[[ـ م ن 69 :رقم  ،166عنه الغدير لألميني .318 :1
[[[ـ رجال النجايش 269 :رقم  ،706عنه الغدير لألميني .318 :1
[[[ـ املناقب البن شهر آشوب  ،340 :3واإلقبال .239 :2
[[[ـ تذكره الحفاظ  1042 :3رقم .962
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شاباً بيده مجلّدة فيها روايات هذا الكتاب مكتوب عليه «املجلّدة الثامنة والعرشون» من
[[[
طريق خرب قوله  :Aمن كنت مواله فعيل مواله ،ويتلوه يف املجلّدة التاسعة :أخربين» .
ويظهر أ ّن هذا الكتاب هو الذي رآه أبو املعايل الجويني ببغداد ،فقد قال ابن شهر آشوب
(ت « :)588قال ج ّدي شهر آشوب :سمعت أبا املعايل الجويني يتع ّجب ويقول :شاهدت
مجلّدا ً ببغداد يف يد ص ّحاف فيه روايات هذا الخرب مكتوباً عليه :املجلّدة الثامنة والعرشون
[[[
من طرق قوله« :من كنت مواله فعيل مواله» ويتلوه املجلّدة التاسعة والعرشون» .
يراجع للمزيد :ببليو غرافية حديث الغدير.
وإذا عرفت هذا فال حاجة لنا اىل ر ّد ابن حزم (ت  )456القائل« :أ ّما (من كنت مواله فعيل
[[[
يصح من طريق الثقات اصالً»  ،أو ما ذكره الجويني (ت  )478من قوله« :هذا
مواله) فال ّ
[[[
الّلفظ وما عداه وسواه نقله معدودون من الرواة ،وهم عرضة الزلل والخطل والهفوات» .
وما نقله املقديس (ت  )888عن الشيخ مجد الدين الفريوز آبادي حيث قال« :إنّه ال
[[[
يصح من طريق الثقات أصالً والزيادة التي ألحقوها بها كذب» .
وكفانا يف الر ّد عليهم ما قاله ابن حجر الهيثمي (ت  )973يف الصواعق من قوله« :إنّه
حديث صحيح ال مرية فيه...وكثري من أسانيدها صحاح وحسان ،وال التفات ملن قدح يف
[[[
ص ّحته»  ،وتبعه الحلبي (ت  )1044حيث قال« :هذا حديث صحيح ورد بأسانيد صحاح
[[[
وحسان ،وال التفات ملن قدح يف صحته كأيب داود وأيب حاتم الرازي» .
[[[ـ بناء املقالة الفاطمية.302 :
[[[ـ نقله عنه ابن جرب يف نهج اإلميان ،133 :والبيايض يف الرصاط املستقيم  ،301 :1وانظر القندوزي يف ينابيع
املودة .34 :1
[[[ـ الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم .71 :3
[[[ـ غياث ُاألمم للجويني.28 :
[[[ـ رسالة يف الرد عىل الرافضة.213 :
[[[ـ الصواعق املحرقة .107 :1
[[[ـ السرية الحلبية .274 :3
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[[[

خرج رسول الله nيف السنة العارشة من الهجرة إىل الحج وهي حجة الوداع ،ودعا
الناس باالئتامم به ليعلّمهم مناسكهم ،إذ كان يعلم بدن ّو رحيله.
روى الذهبي عن اإلمام الصادق عن أبيه  8عن جابر أنّه قال :أذّن رسول الله nيف
[[[
الناس بالحج فاجتمع يف املدينة برش كثري .

يحج ح ّجة الوداع ،فأذّن يف الناس أنّه خارج
وقال ابن حبان :ثم إ ّن النبي nأراد أن ّ
[[[
فقدم املدينة برش كثري كلّهم يلتمس أن يأت ّم برسول الله. n
وقال الفريوزآبادي :مل ّا عزم nعىل الحج أعلم أصحابه بذلك ،فاستع ّدوا للسفر بأجمعهم،
ووصل الخرب إىل القرى والضياع القريبة من املدينة ،فتج ّهز املسلمون بأجمعهم نحو املدينة،
[[[
كل األطراف حتى تجاوزوا الحرص والع ّد .
ويف حال املسري إىل مكة تالحق الناس من ّ
كان معه جموع ال يعلمها إالّ الله تعاىل ،قيل :كانوا أربعني ألفاً ،وقيل :كانوا سبعني
ألفاً ،وقيل :كانوا تسعني ألفاً ،وقيل :كانوا مائة ألف وأربعة عرش ألفاً ،وقيل :وعرشين ألفاً،
[[[
وقيل :كانوا أكرث من ذلك» .
ويف حجة الوداع هذه حدثت أعظم واقعة يف التاريخ اإلسالمي ،حيث ا ُمر النبيn

بتبليغ ما إن مل يبلّغه بطلت رسالته ،فقد نزل عليه الوحي قائالًَ  :يا أَ ُّي َها ال َّر ُس ُول َبلِّ ْغ َما أُنز َِل
[[[
اس وذيل اآلية ّ
الدال
ْت ر َِسالَتَهُ َواللّهُ يَ ْع ِص ُمكَ ِم َن ال َّن ِ
إِلَ ْيكَ ِمن َّربِّكَ َوإِن ل َّْم تَ ْف َع ْل ف ََم بَلَّغ َ

[[[ـ أنا مدين يف هذا املدخل إىل ما كتبه فضيلة الشيخ أمري تقدمي يف كتابه الق ّيم «نور األمري يف تثبيت خطبة
الغدير».
[[[ـ تاريخ اإلسالم املغازي.701 :
[[[ـ كتاب الثقات  ،124 :2ونحوه الطبقات البن سعد  ،172 :2نهاية األرب للنويرى .371 :17
[[[ـ سفر السعادة.70 :
[[[ـ السرية الحلبية  ،308 :3ونحوه اتحاف الورى البن فهد امليك .568 :1
[[[ـ املائدة.67 :
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عىل حفظ الله تعاىل لنب ّيه nمن الناس ّ
يدل برصاحة عىل أهم ّية املوضوع وخطورته.
وبعد ما بلّغ رسول الله nإمامة عيل ،Aوأنّه امتداد لخط الرسالة ،نزل قوله
[[[
يت لَك ُُم اإل ِْسالَ َم ِديناً. 
تعاىل :الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُْت لَك ُْم ِدي َنك ُْم َوأَتْ َ ْم ُت َعلَ ْيك ُْم نِ ْع َم ِتي َو َر ِض ُ

وقد تخلّلت هاتني اآليتني خطب ٌة عظيمة ذكر فيها رسول الله nا ُمورا ً كثرية ،منها
حديث الغدير ،وحديث الثقلني .قال ابن كثري (ت« :)774فصل يف إيراد الحديث ّ
الدال عىل
أنّه Aخطب مبكان بني مكة واملدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة يقال
فبي فيها فضل عيل بن أيب طالب ،وبراءة عرضه مام كان تكلّم فيه بعض من
له غدير خمّ ،
كان معه بأرض اليمن...فخطب خطبة عظيمة يف اليوم الثامن عرش من ذي الحجة عامئذ،
فبي أشياء ،وذكر من فضل عيل وأمانته
وكان يوم األحد بغدير خم تحت شجرة هناك ّ
[[[
وعدله وقربه إليه ما أزاح به ما كان يف نفوس كثري من الناس منه» .
يُالحظ عىل هذا املقطع:
جعل ابن كثري يف صدر كالمه سبب الحديث ما تكلّم به بعض من كان معه يف اليمن،
فبي فيها أشياء ،وهذا يناقض الحرص الذي ذكره يف
ثم يقول :خطب nخطبة عظيمة ّ
صدر كالمه من اختصاص سبب الخطبة بحديث الشكوى ملا صدر من أمري املؤمننيA
«فبي فيها أشياء» يفيد تط ّرق النبي nإىل أمور ا ُخرى غري
بأرض اليمن ،كام أ ّن قولهّ :
حديث الغدير ال يروق ابن كثري التح ّدث عنها .كام أ ّن قوله« :وذكر من فضل عيل وأمانته»
يفيد أ ّن تلك األشياء التي أخفاها ابن كثري غري هذه املوارد ،مضافاً إىل أنّها ا ُمور إضافية عىل
نصها ابن كثري حاله حال غريه من املح ّدثني.
أصل حديث الغدير ،وقد أهمل ّ
بالسنة املط ّهرة :أين نصوص هذه الخطبة
ومن حقّنا أن نسأل املح ّدثني املهت ّمني ّ
العظيمة التي ألقاها النبي nيف تلك املناسبة وبتلك الحالة؟! وملاذا مل يبق منها يف تراث
أهل السنة سوى حديث الغدير ،مع تشكيك بعضهم يف صدره وذيله؟!
هذا ،وقد وردت روايات كثرية عند أهل السنة تشري إىل هذه الخطبة إشارة عابرة،
[[[ـ املائدة.3 :
[[[ـ البداية والنهاية .228 :5
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[[[

فقد ذكرها زيد بن أرقم حيث قال :خطبنا رسول الله nيوم غدير خم  ،ويف لفظ آخر:
[[[
خطبنا رسول الله nيوم الغدير  .ويف لفظ آخر :قام فينا رسول الله nبواد بني مكة
[[[
خمً خطيباً .
واملدينة يُدعى ّ
[[[

وعن حذيفة قال :إ ّن رسول الله nخطب بغدير تحت شجرات .
وعن أيب رافع قال :ملا نزل رسول الله nغدير خم مبصدره من حجة الوداع قام خطيباً
[[[
بالناس .
[[[

وعن أيب هريرة قال :نظرت إىل رسول الله nوهو قائم يخطب وعيل إىل جنبه .
[[[

وعن عمرو ذي م ّر وزيد بن أرقم قاال :خطب رسول الله nيوم غدير خم .

وعن عائشة بنت سعد عن أبيها قالت :سمعت رسول الله nيقول يوم الجحفة وأخذ
[[[
يل فخطب فحمد الله وأثنى عليه .
بيد ع ّ

وعن ا ُم هاين قالت :رجع رسول الله nمن حجته حتى إذا كان بغدير خم أمر
[[[
بدوحات فقممن ،ثم قام خطيباً بالهاجرة .
[[[1

فلم نزل غدير خم قام يف الناس خطيباً .
وعن أيب جنيدة جندع بن عمرو بن مازن قالّ :
[[[ـ تاريخ دمشق البن عساكر  217 :42ح ،8707تاريخ اإلسالم للذهبي عهد الخلفاء ،632 :وقال :وله طرق ا ُخرى
يل يصدّق بعضها بعضاً.
ساقها الحافظ ابن عساكر يف ترجمة ع ّ
[[[ـ املعجم الكبري للطرباين  194 :5ح.5066
[[[ـ كنز العامل للمتقي الهندي  641 :13ح ،37621مشكاة املصابيح  1732 :3ح.6131
[[[ـ كنز العامل للمتقي  188 :1ح ،958جواهر العقدين للسمهودي ،القسم الثاين  ،78املعجم الكبري للطرباين :3
 180ح.3053
[[[ـ وسيلة املآل ،111 :استجالب ارتقاء الغرف ،الورقة .20
[[[ـ أنساب األرشاف للبالذري 22 :ح 45ترجمة اإلمام عيل.A
[[[ـ املعجم الكبري للطرباين  192 :5ح.5059
[[[ـ السنة البن أيب عاصم 551 :ح.1189
[[[ـ وسيلة املآل.112 :
[[[1ـ أسد الغاية  572 :1رقم.812
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محل بني مكة
وقد أشار إليها ابن كثري كام م ّر ،والحلبي حيث قال :مل ّا وصل nإىل ّ
[[[
واملدينة يقال له غدير خم بقرب رابغ جمع الصحابة وخطبهم خطبة .
[[[

وقال الجزري بعد رواية الحديث :وذلك يف خطبة خطبها النبي nيف حقّه .
[[[

وقال اليعقويب :وقام خطيباً وأخذ بيد عيل بن أيب طالب .
خمً واد بني مكة واملدينة عند الجحفة ،به غدير
وقال الحموي نقالً عن الحازمي أ ّن ّ
[[[
عنده خطب رسول الله. n
وقال ابن دريد :وخم غدير معروف ،وهو املوضع الذي قام فيه رسول الله nخطيباً
[[[
بفضل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب. A
وقال الزمخرشي :ليلة الغدير معظّمة عند الشيعة محياة فيهم بالته ّجد ،وهي اللّيلة
[[[
التي خطب فيها رسول الله nبغدير خم عىل أقتاب اإلبل .
وقال الثعالبي :ليلة الغدير هي الليلة التي خطب رسول الله nيف غدها بغدير خم
[[[
عىل أقتاب االبل .
وقال البدخشاين بعد رواية الحديث :قاله بغدير خم حني خطب تحت شجرات بسند
[[[
صحيح عن أيب الطفيل عن حذيفة بن اليامن ،وهذه الخطبة طويلة .
ومن املعلوم أ ّن التكلّم بكلامت يسرية ـ بحسب ما رووه ـ ال يقال له خطبة ،فالخطبة لها
مقدمة ونهاية يتخلّلها ا ُمور كثرية تتناسب مع سبب التوقّف يف تلك املنطقة وعىل تلك الحالة،
س ّيام إذا نظرنا إىل ما رواه زيد بن أرقم حيث قال :أمر رسول الله nبالشجرات فق ّم ما
[[[ـ السرية الحلبية .308 : 3
[[[ـ أسنى املطالب.48 :
[[[ـ تاريخ اليعقويب .112 :2
[[[ـ معجم البلدان .445 :2
[[[ـ جمهرة اللغة .108 : 1
[[[ـ ربيع األبرار .84 : 1
[[[ـ مثار القلوب  636رقم .1086
[[[ـ تحفة املحبني 163ـ 164مخطوط.
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[[[

تحتها و ُر ّش ثم خطبنا ،فوالله ما من يشء يكون إىل أن تقوم الساعة إالّ وقد أخربنا به يومئذ .
نعم وردت هذه الخطبة يف مصادرنا عن اإلمام الباقر ،Aوزيد بن أرقم ،وحذيفة بن
كل من السيد ابن طاوس يف كتاب اليقني واإلقبال والتحصني ،والطربيس
اليامن ،وقد رواها ٌّ
يف االحتجاج ،والفتال النيسابوري يف روضة الواعظني ،والبيايض يف الرصاط املستقيم ،وعيل
نصها
بن يوسف ّ
الحل يف العدد القوية ،والشيخ جامل الدين الرازي يف نزهة الكرام ،وإليك ّ
ملفّقاً عن هذه املصادر:
حج رسول
عن علقمة بن محمد الحرضمي ،عن أيب جعفر مح ّمد بن عيل Aقالّ :
الحج والوالية; فأتاه جربئيل فقال:
الله nمن املدينة وقد بلّغ جمي َع الرشايع قومه غ َري ّ
«إن مل أقبض نبيّاً من أنبيايئ وال رسوالً من
يا مح ّمد ،إ ّن الله يُقرؤك السالم ويقول لكّ :
مم يحتاج
رسيل إالّ من بعد كامل ديني ومتام ح ّجتي  ،وقد بقي عليك من ذلك فريضتان ّ
أخل أريض من
فإن مل ُ
أن تبلّغ قومك :فريض ُة الحج وفريض ُة الوالية والخالف ِة من بعدك; ّ
وليحج معك من
الحج،
ح ّجة ولن أخل َيها أبدا ً» وإ ّن الله ع ّز ّ
ّ
وجل يأمرك أن تبلغ قومك َّ
استطاع السبيل من أهل الحرض واألطراف واألعراب ،فتعلّمهم من ح ّجهم مثل ما علّمتهم
من صالتهم وزكاتهم وصيامهم ،وت ُوقفهم من ذلك عىل مثل الذي أوقفتهم عليه من جميع
ما بلّغتهم من الرشايع.
الحج ،وأن يعلّمكم من ذلك مثل الذي
فنادى منادي رسول الله :nإ ّن رسول الله يريد ّ
علّمكم من رشايع دينكم ويوقفكم من ذلك عىل مثل ما أوقفكم.
وصفّوا له لينظروا ما يصنع ،وكان جميع
قال :فخرج رسول الله nوخرج معه ناس َ
حج مع رسول الله nمن أهل املدينة واألعراب سبعني ألفاً أو يزيدون ،عىل نحو
من ّ
السامري
عدد أصحاب موىس السبعني ألفاً الذين أخذ عليهم بيعة هارون فنكثوا واتّبعوا
ّ
يل Aبالخالفة عىل نحو عدد أصحاب
والعجل ،وكذلك أخذ رسول الله nالبيعة لع ّ
والسامري ،سن ًة بسنة ومثالً مبثل مل
موىس Aسبعني ألفاً ،فنكثوا البيعة وات ّبعوا العجل ّ
يخرم منه يش ٌء.
خالد ومل أعرفه،
[[[ـ املعجم الكبري للطرباين  212 : 5ح ،6128مجمع الزوائد للهيثمي  105 : 9وقال :فيه حبيب بن ّ
بقية رجاله ثقات ،ورواه البزار وفيه ميمون أبو عبد الله البصريي وث ّقه ابن حبان وض ّعفه جامعة.

142

حديث الغدير ،بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين

فلم وقف رسول الله nباملوقف أتاه جربئيل
واتّصلت التلبي ُة ما بني مكّة واملدينة; ّ
السالم ويقول لك« :إنّه قد
 Aعن أمر الله ع ّز ّ
وجل فقال :يا مح ّمد ،إ ّن الله يقرأ عليك ّ
وإن أستقدمك عىل ما الب ّد منه وال عنه محيص ،فاعهد عهدك وتق ّدم يف
دنا أجلُك وم ّدت ُكّ ،
والسالح والتابوت،
وصيّتك ،واعمد إىل ما عندك من العلم ،ومرياث علوم األنبياء من قبلكّ ،
وجميع ما عندك من آيات األنبياء ،فسلّمه إىل وص ّيك وخليفتك من بعدك ح ّجتي البالغة
عىل خلقي عيل بن أيب طالب ،فأقمه لل ّناس و َج ِّدد عه َدك وميثاقَك وبيعتَه ،وذكّرهم ما
يف ال ّذ ّر من بيعتي وميثاقي الذي واثقتهم به ،وعهدي الذي عهدت إليهم من الوالية
فإن مل أقبض نبيّاً بعد إكامل ديني
كل مؤمن ومؤمنة عيل بن أيب طالب; ّ
ملوالهم وموىل ّ
وإمتام نعمتي بوالية أوليايئ ومعاداة أعدايئ ،وذلك كامل توحيدي ومتام نعمتي عىل خلقي
بات ّباع ول ّيي ،وطاعتُه طاعتي; وذلك ّأن ال أترك أريض بغري ق ّيم ليكو َن ح ّج ًة يل عىل خلقي
[[[
يت لَك ُُم اإل ِْسالَ َم ِديناً﴾ بوالية وليّي
فـ ﴿ْيَ ْو َم أَكْ َمل ُْت لَك ُْم ِدي َنك ُْم َوأَتْ َ ْم ُت َعلَ ْيك ُْم نِ ْع َم ِتي َو َر ِض ُ
وويص نبيّي والخليف ِة من بعده ،وح ّجتي البالغة عىل
يل ،عبدي
وموىل ّ
كل مؤمن ومؤمنة ع ٍّ
ِّ
خلقي; مقرون ٌة طاعت ُه بطاعة مح ّمد نب ّيي ،ومقرون ٌة طاعته مع طاعة مح ّمد بطاعتي ،من
أطاعه أطاعني ومن عصاه عصاين; جعلته علامً بيني وبني خلقي ،ومن عرفه كان مؤمناً ومن
أنكره كان كافرا ً ومن أرشك ببيعته كان مرشكاً; من لقيني بواليته دخل الج ّنة ومن لقيني
بعداوته دخل ال ّنار; فأقم ـ يا مح ّمد ـ عليّاً َعلَامً وخذ عليهم البيعةَ ،و َج ّدد عهدي وميثاقي
فإن قابضك إ ّيل و ُم ِ
ل».
لهم الذي واثقتهم عليهّ ،
ستقدمك َع َ َّ
وأهل النفاق والشقاق بأن يتف ّرقوا ويرجعوا جاهلي ًة
قال; فخيش رسول الله nقو َمه َ
يل Aمن البغضاء ،وسأل
لِام عرف من عداوتهم ،وما تنطوي عىل ذلك أنفسهم لع ّ
جربئيل Aأن يسأل ربَّه العصمة من ال ّناس ،وانتظر أن يأتيه جربئيل بالعصمة من الناس
وجل; فأخّر ذلك إىل أن بلغ مسجد الخيف ،فأتاه جربئيل يف مسجد الخيف فأمره
من الله ع ّز ّ
أن يعهد عهده ويقيم عليّاً Aعلامً للناس ،ومل يأته بالعصمة من الله تعاىل بالذي أراد،
حتّى إذا أىت «كُرا َع الغميمِ » بني مكة واملدينة ،فأتاه جربئيل فأمره بالذي أتاه به من قبل ومل
[[[ـ املائدة.3 :
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يل» !
يأته بالعصمة.فقال« :يا جربئيلّ ،إن أخىش قومي يكذّبوين وال يقبلون قويل يف ع ّ

فدفع حتّى بلغ «غدي َر ُخ ٍّم» قبل الجحفة بثالثة أميال أتاه جربئيل ـ عىل خمس ساعات
وجل
مضت من النهار ـ بالزجر واالنتهار والعصمة من الناس ،فقال :يا مح ّمد ،إ ّن الله ع ّز ّ
السالم ويقول لك:
يُقرئك ّ
﴿يَا أَيُّ َها ال َّر ُس ُول بَلِّ ْغ َما أُنز َِل إِلَ ْيكَ ِمن َّربِّكَ َوإِن ل َّْم تَ ْف َع ْل ف ََم بَلَّغ َ
ْت ر َِسالَتَهُ َواللّهُ يَ ْع ِص ُمكَ
[[[
اس﴾ .
ِم َن ال َّن ِ
ويحبس من تأخّر عنهم يف ذلك
ُرب الجحفة ،فأمره أن يَ ُر َّد من تق ّدم منهم،
فكان أ ّولهم ق َ
َ
يل ،Aوأخربه أن قد عصمه الله من ال ّناس.
املكان ،وأن يُقيمه للناس ويُبَلِّغَهم ما أنزل يف ع ّ
فأمر رسول الله nـ عند ما جاءته العصمة ـ مناديَه ينادي يف ال ّناس :الصالة جامعة;
وتن ّحى إىل ذلك املوضع ـ وفيه َسلَامت ـ فأمر رسول الله nأن يُ َق َّم ما تحته َّن ،وأن يُنصب
له أحجار كهيئة املنرب ليرشف عىل الناس فرجع أوائل الناس واحتبس أواخرهم.
[[[

فقام رسول الله nفوق تلك األحجار فقال :
اَلْ َح ْمدُ لِلَّ ِه الَّذي َعال يف تَ َو ُّح ِد ِه َودَنا يف تَ َف ُّر ِد ِه َو َج َّل يف ُسلْطانِ ِه َو َعظُ َم يف اَ ْركانِ ِهَ ،وا َ
َحاط ِبك ُِّل
ميع الْ َخل ِْق ِب ُقدْ َرتِ ِه َو ُب ْرهانِ ِهَ ،حميداً ل َْم َي َز ْلَ ،م ْحموداً ال َيز ُال
َشء ِعلْامً َو ُه َو يف َمكانِ ِه َو َق َه َر َج َ
( َو َمجيداً اليَ ُ
زولَ ،و ُم ْب ِدئاً َو ُمعيداً َوك ُُّل أَ ْمر إِلَ ْي ِه يَ ُعودُ).
الس ِ
وكات َودا ِحي الْ َمدْ ُح ّو ِ
با ِر ُئ الْ َم ْس ُم ِ
وحَ ،ر ُّب
وس ُس ُّب ٌ
امواتُ ،قدُّ ٌ
ات َو َج ّبا ُر االَْ َرض َني َو ّ
الْ َمالئكَ ِة َوال ُّروحُِ ،م َتفَضِّ ٌل َعىل َجميعِ َم ْن بَ َر َأ ُهُ ،م َتطَ ِّو ٌل َعىل َجميعِ َم ْن َأنْشَ أَ ُه.

يَلْ َح ُظ ك َُّل َع ْي َوالْ ُع ُيونُ ال تَرا ُه.

ليم ُذو أَناتَ ،قدْ َو ِس َع ك َُّل َشء َر ْح َمتُهُ َو َم َّن َعلَ ْيه ِْم ِب ِن ْع َم ِت ِه.
َريم َح ٌ
ك ٌ

[[[ـ املائدة.67 :
[[[ـ «اليقني باختصاص موالنا عيل Aبإمرة املؤمنني» 343ـ 346الباب  ،127وقال يف صدره :فيام نذكره عن هذا
أحمد بن مح ّمد الطربي املعروف بالخلييل من روايته للكتاب الذي أرشنا إليه يف حديث يوم الغدير وتسمية موالنا
عيل Aفيه مرارا ً بلفظ «أمري املؤمنني» نرويه برجالهم الذين ينقلون لهم ما ينقلونه من حرامهم وحاللهم ،والدرك
فيام نذكره عليهم ،وفيه ذكر املهدي Aوتعظيم دولته; «االحتجاج»  133 / 1ـ  138ح« ;32روضة الواعظني»
89ـ.90

144

حديث الغدير ،بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين

ال َي ْع َج ُل بِانْ ِتقا ِم ِهَ ،وال ُيبا ِد ُر إِلَ ْيه ِْم بِ َا ْاس َت َحقُّوا ِم ْن َعذا ِب ِه.
ات.
ْنونات وال اشْ َت َب َه ْت َعلَ ْي ِه الْ َخ ِف ّي ُ
ْف َعلَ ْي ِه اَلْ َمك ُ
السائِ َر َو َعلِ َم الضَّ امئِ َرَ ،ول َْم تَخ َ
َقدْ َفه َِم َّ

لَهُ االِْحاطَ ُة ِبك ُِّل َشء ،وال َغلَ َب ُة عىل ك ُِّل َشء وال ُق َّو ُة يف ك ُِّل َشء وال ُقدْ َر ُة َعىل ك ُِّل َشء َولَ ْي َس
ِم ْثلَهُ َش ٌء.
َو ُه َو ُم ْن ِش ُئ َّ
كيم.
دائم َحي َو ٌ
الش ِء ح َني ال َش َء ٌ
قائم بِالْ ِق ْس ِط ،ال إِلهَ إِالَّ ُه َو الْ َعزي ُز الْ َح ُ

َّطيف الْخَبريُ.
َج َّل َع ْن أَنْ تُدْ ِركَهُ االَْبْصا ُر َو ُه َو يُدْ رِكُ االَْبْصا َر َو ُه َو الل ُ
ف ُه َو ِم ْن ِس َو َعالنِ َية إِالّ بِ ا د ََّل َع َّز َو َج َّل
ال َيلْ َح ُق أَ َحدٌ َو ْص َفهُ ِم ْن ُمعا َي َنةَ ،وال َيجِ دُ َأ َحدٌ كَ ْي َ
َعىل نَف ِْس ِه.
َوأَشْ َهدُ أَنَّهُ الله ألَّذي َمألَ الدَّ ْه َر ُقدْ ُسهُ َ ،والَّذي يَغ َْش االَْبَدَ نُو ُر ُهَ ،والَّذي يُ ْن ِف ُذ أَ ْم َر ُه بِال ُمشا َو َر ِة
ُمشري َوال َم َعهُ َشيكٌ يف تَقْدي ِر ِه َوال ُيعا َونُ يف تَدْ بريِ ِه.
َص َّو َر َما ابْتَدَ َع َعىل غ ْ َِي ِمثالَ ،و َخل ََق ما َخل ََق بِال َم ُعونَة ِم ْن أَ َحد َوال تَكَلُّف َوالَ ا ْح ِتيال.
أَنْشَ أَها فَكان َْت َوبَ َرأَها فَبان َْت.

الصني َع ِة ،الْ َعدْ ُل الَّذي ال يَ ُج ُورَ ،واالَْكْ َر ُم
الص ْن َع َة ،اَلْ َح َس ُن َّ
َف ُه َو الله الَّذي ال إِال َه إِالَّ هُو امل ُ ْت ِق ُن َّ
الَّذي تَ ْرجِ ُع إِلَ ْي ِه االُْ ُمو ُر.
َوأَشْ َهدُ أَنَّهُ الله الَّذي تَواضَ َع ك ُُّل َشء ِل َع َظ َم ِت ِهَ ،و َذ َّل ك ُُّل َشء ِل ِع َّزتِ ِهَ ،و ْاس َت ْسل ََم ك ُُّل َشء
لِ ُقدْ َرتِ ِهَ ،وخَضَ َع ك ُُّل َشء لِ َه ْي َب ِت ِه.
الك َو ُم َفلِّكُ االَْف ِ
َملِكُ االَْ ْم ِ
ْالك َو ُم َس ِّخ ُر الشَّ ْم ِس َوالْ َق َم ِر ،ك ٌُّل يَ ْجري الَِ َجل ُم َس ّمي.

يُكَ ِّو ُر الَّل ْي َل عىل ال َّنها ِر َويُكَ ِّو ُر ال َّنها َر عىل الَّل ْيلِ يَطْلُ ُبهُ َحثيثاً.
ِ
قاص ُم ك ُِّل َج ّبار َعنيد َو ُم ْهلِكُ ك ُِّل شَ ْيطان َمريد.
ل َْم َيكُ ْن لَهُ ِضدٌّ َوال َم َعهُ نِدٌّ َأ َحدٌ َص َمدٌ ل َْم َيلِدْ َول َْم ُيولَدْ َول َْم َيكُ ْن لَهُ كُفْواً أَ َحدٌ .
إال ٌه وا ِحدٌ َو َر ٌّب ماجِ دٌ يَشا ُء َف ُي ْميضَ ،ويُريدُ َف َيقْيضَ ،ويَ ْعل َُم َف ُي ْحيصَ ،و ُي ُ
يت َويُ ْحييَ ،ويُ ْف ِق ُر
َي َو ُه َو
َويُغْنيَ ،ويُضْ ِحكُ َويُ ْبيكَ ( ،ويُدْ ين َويُقْيص) َو َيْ َن ُع َويُ ْعطي ،لَهُ الْ ُملْكُ َولَهُ الْ َح ْمدُ ِ ،ب َي ِد ِه الْخ ْ ُ
عىل ك ُِّل َشء قَدي ٌر.
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ُيولِ ُج الَّل ْي َل ِف ال َّنها ِر َو ُيولِ ُج ال َّنها َر يف الَّل ْيلِ  ،ال إِلهَ إِالّ ُه َو الْ َعزي ُز الْ َغفّا ُر.

ْفاس َو َر ُّب الْجِ َّن ِة َوال ّن ِ
جيب الدُّ عا ِء َو ُم ْجز ُِل الْ َعطا ِءُ ،م ْح ِص االَْن ِ
اس ،الَّذي ال يُشْ ِك ُل َعلَ ْي ِه
ُم ْس َت ُ
ْحاح الْ ُملِ ّح َني.
شَ ،وال ُيضجِ ُر ُه ُصاخُ الْ ُم ْس َت ْ ِ
صخ َني َوال ُي ْ ِب ُمهُ إِل ُ
ٌَ
اَل ِ
ْعاص ُم لِ ّلصالِح َنيَ ،والْ ُم َوف ُِّق لِلْ ُم ْفلِح َنيَ ،و َم ْو َل الْ ُم ْؤ ِمن َني َو َر ُّب الْعالَم َني.

الَّ ِذي ْاس َت َح َّق ِم ْن ك ُِّل َم ْن َخل ََق أَنْ َيشْ كُ َر ُه َو َي ْح َمدَ ُه ( َعيل ك ُِّل حال).

الضا ِء َوالشِّ دَّ ِة َوال َّرخا ِءَ ،وأُو ِم ُن ِب ِه َوبِ َالئكَ ِت ِه و ُك ُت ِب ِه َو ُر ُسلِ ِه.
السا ِء و َّ ّ
أَ ْح َمدُ ُه كَثرياً َوأَشْ كُ ُر ُه دامئاً عىل َّ ّ

ُطيع َوأُبا ِد ُر إىل ك ُِّل ما َي ْرضا ُه َوأَ ْس َت ْسلِ ُم لِام قَضا ُهَ ،ر ْغ َب ًة يف طا َع ِت ِه َو َخ ْوفاً ِم ْن
أَ ْس َم ُع الَِ ْم ِر ِه َوا ُ
خاف َجو ُر ُه.
ُعقُوبَ ِت ِه ،ألنَّهُ الله الَّذي ال يُ ْؤ َم ُن َمكْ ُر ُه َوال يُ ُ

َوأُ ِق ُّر لَهُ عىل نَفْيس بِالْ ُع ُبو ِديَّ ِة َوأَشْ َهدُ لَهُ بِال ُّربُو ِب َّي ِةَ ،وأُ َؤدّي ما أَ ْوحي ِب ِه إِ َل َح َذراً ِم ْن أَنْ ال
َت ُخلَّتُهُ ـ ال إِلهَ إِالَّ ُه َو ـ
أَ ْف َع َل َف َت ِح َّل يب ِم ْنهُ قا ِر َع ٌة ال َيدْ َف ُعها َع ّني أَ َحدٌ َوإِنْ َعظُ َم ْت حيلَتُهُ َو َصف ْ
الَِنَّهُ َقدْ أَ ْعلَ َمني أَنِّ إِنْ ل َْم أُبَلِّ ْغ ما أَنْ َز َل إِ َل (يف َح ِّق َع ِل) فَام بَلَّغ ُ
ْت رِسالَتَهُ َ ،و َقدْ ضَ ِم َن يل تَبا َركَ
َوت َ
َريم.
َعال الْ ِع ْص َم َة ( ِم َن ال ّن ِ
ْكاف الْك ُ
اس) َو ُه َو الله ال ِ

حيم ،يا أَيُ َها ال َّر ُس ُول بَلِّ ْغ ما أُنْز َِل إِلَ ْيكَ ِم ْن َربِّكَ ـ يف َع ِل
َفأَ ْوحي إِ َل﴿ :ب ِْس ِم الله ال َّر ْحامنِ ال َّر ِ
ْت رِسالَتَهُ َوالله يَ ْع ِص ُمكَ ِم َن ال ّن ِ
يَ ْعني ِف ال ِْخالَفَ ِة لِ َع ِل بْنِ أَيب طالِب ـ َوإِنْ ل َْم تَ ْف َع ْل فَام بَلَّغ َ
اس﴾.

َص ُت يف تَ ْبلي ِغ ما َأنْ َز َل الله تَعاىل إِ َلَ ،و َأنَا ُأ َبيِّ ُ لَك ُْم َس َب َب ه ِذ ِه اآل َي ِةِ :إنَّ
عاش ال ّن ِ
َم ِ َ
اس ،ما ق َّ ْ
السال ُم ـ أَنْ أَقُو َم يف ه َذا الْ َمشْ َه ِد َفأُ ْعلِ َم
َج ْب َ
الس ِ
الم َر ّب ـ َوهُو َّ
ئيل َه َب َط إِ َل ِمراراً ثَالثاً يَأْ ُم ُرين عَنِ َّ
ك َُّل أَبْ َي َض َوأَ ْس َودَ :أَنَّ َع ِل بْ َن أَيب طالِب أَخي َو َو ِص ّيي َوخَليفَتي ( َعيل أُ َّمتي) َواإلِما ُم ِم ْن بَ ْعدي،
الَّذي َم َحلُّهُ ِم ّني َم َح ُّل ها ُرونَ ِم ْن ُمويس إِالَّ أَنَّهُ ال نَبِي بَ ْعدي َو ُه َو َولِ ُّيك ُْم بَ ْعدَ الله َو َر ُسولِ ِه.

َو َقدْ أَنْ َز َل الله تَبا َركَ َوتَعاىل َع َل بِذلِكَ آيَ ًة ِم ْن ِكتا ِب ِه ( ِهي)﴿ :إِنَّ ا َولِ ُّيك ُُم الله َو َر ُسولُهُ َوالَّذي َن
الصال َة
آ َم ُنوا الَّذي َن يُقي ُمونَ َّ
الصال َة َويُؤْتونَ ال َّزكا َة َوه ُْم را ِك ُعونَ ﴾َ ،و َع ِل بْ ُن أَيب طالِب الَّذي أَقا َم َّ
َو َآت ال َّزكا َة َو ُه َو را ِك ٌع يُريدُ الله َع َّز َو َج َّل يف ك ُِّل حال.

اس ـ لِ ِعلْمي ِب ِق َّل ِة
َو َسأَل ُْت َج ْ َب َ
(السال َم) َع ْن تَ ْبليغِ ذ ِلكَ إِل ْيك ُْم ـ أَيُّ َها ال ّن ُ
ئيل َأنْ يَ ْس َت ْع ِفي ِل َّ
الم ،الَّذي َن َو َص َف ُه ُم الله يف ِكتا ِب ِه
الْ ُم َّتق َني َوك ْ ََث ِة الْ ُمنا ِفق َني َوإِدغالِ الالّمئ َني َو ِح َيلِ الْ ُم ْس َت ْهزِئ َني بِاإل ِْس ِ
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ظيم.
ِبأَنَّ ُه ْم َيقُولُونَ ِبأَل ِْس َن ِته ِْم ما لَ ْي َس يف قُلو ِبه ِْمَ ،و َي ْح َس ُبونَهُ َه ِّيناً َو ُه َو ِع ْندَ الله َع ٌ
َوك ْ ََث ِة أَذاه ُْم يل غ ْ ََي َم َّرة ح ّتى َس َّموين أُ ُذناً َو َز َع ُموا أَنِّ كَذلِكَ لِك ْ ََث ِة ُمال َز َم ِت ِه ِإيّي َوإِقْبايل َعلَ ْي ِه
( َوهَوا ُه َو َق ُبولِ ِه ِم ِّني) ح ّتى َأنْ َز َل الله َع َّز َو َج َّل يف ذ ِلكَ ﴿ َو ِم ْن ُه ُم الَّذي َن ُيؤْذونَ ال َّنبِي َو َيقولونَ ُه َو
أُ ُذنٌ  ،ق ُْل أُ ُذنُ ـ ( َع َل الَّذي َن يَ ْز ُعمو َن أَنَّ ُه أُ ُذنٌ) ـ خ َْي لَك ُْم ،يُ ْؤ ِم ُن بِالله َويُ ْؤ ِم ُن لِلْ ُم ْؤ ِمن َني﴾ اآليَ ُة.
َولَ ْو ِش ْئ ُت أَنْ أُ َس ِّمي الْقائل َني بِذلِكَ ِبأَ ْسامئه ِْم ل ََس َّم ْي ُت َوأَنْ أُ ْو ِم َئ إِلَ ْيه ِْم ِبأَ ْعيانِه ِْم ألَ ْو َمأْ ُت َوأَنْ
ِهم َقدْ تَكَ َّر ْم ُت.
أَد َُّل َعلَ ْيه ُِم لَدَ �لَل ُْتَ ،ول ِك ِّني َوالله يف أُمور ْ
َوك ُُّل ذلِكَ ال يَ ْر َض الله ِم ّني إِالّ أَنْ أُبَلِّ َغ ما أَنْ َز َل الله إِ َل (يف َح ِّق َع ِل) ،ثُ َّم تال﴿ :يا أَيُّ َها
ال َّر ُس ُول بَلِّ ْغ ما أُنْز َِل إِلَ ْيكَ ِم ْن َربِّكَ ـ يف َح ِّق َع ِل ـ َوانْ ل َْم تَ ْف َع ْل فَام بَلَّغ َ
ْت رِسالَتَهُ َوالله يَ ْع ِص ُمكَ

اس﴾.
ِم َن ال ّن ِ

اس (ذ ِلكَ في ِه َوا ْف َهمو ُه َوا ْع َل ُموا) أَنَّ الله َقدْ ن ََص َبهُ لَك ُْم َولِ ّياً َوإِماماً َف َر َض
عاش ال ّن ِ
فَا ْعلَ ُموا َم ِ َ
ْحاضَ ،و َع َل
طا َعتَهُ عىل الْ ُمهاجِ ري َن َواالَْنْصا ِر َو َع َل ال ّتابِع َني لَ ُه ْم ِبإِ ْحسانَ ،و َع َل الْبادي َوال ِ ِ
الْ َع َج ِمي َوالْ َع َريبَ ،والْ ُح ِّر َوالْ َم ْم ِ
الصغريِ َوالْكَبريَِ ،و َع َل االَْ ْب َي ِض َواألَ ْس َو ِدَ ،و َعيل ك ُِّل ُم َو ِّحد.
لوك َو َّ

ماض ُحكْ ُمهُ  ،جاز َق ْولُهُ  ،نا ِف ٌذ أَ ْم ُر ُهَ ،ملْعونٌ َم ْن خالَ َفهُ َ ،م ْرحو ٌم َم ْن تَ ِب َعهُ َو َصدَّ َقهُ َ ،ف َقدْ َغ َف َر
الله لَهُ َولِ َم ْن َس ِم َع ِم ْنهُ َوأَطا َع لَهُ .

اس ،إِنَّهُ آ ِخ ُر َمقام أَقُو ُمهُ يف هذا الْ َمشْ َه ِد ،ف َْاس َمعوا َوأَطيعوا َوانْقادوا أل ْم ِر (الله) َربِّك ُْم،
عاش ال ّن ِ
َم ِ َ
َفإِنَّ الله َع َّز َو َج َّل ُه َو َم ْوالك ُْم َوإِل ُهك ُْم ،ثُ َّم ِم ْن دونِ ِه َرسولُهُ َونَ ِب ُيهُ الْ ُم ِ
خاط ُب لَك ُْم ،ثُ َّم ِم ْن بَ ْعدي َعيل
َولِ ُّيك ُْم َوإِما ُمك ُْم ِبأَ ْم ِر الله َربِّك ُْم ،ثُ َّم اإلِما َم ُة يف ُذ ِّريَّتي ِم ْن ُولْ ِد ِه إىل يَ ْوم تَلْ َق ْونَ الله َو َرسولَهُ .
ال َح َ
الل إِالّ ما أَ َحلَّهُ الله َو َر ُسولُهُ َوه ُْمَ ،وال َحرا َم إِالّ ما َح َّر َمهُ الله ( َعلَ ْيك ُْم) َو َر ُسولُهُ َوه ُْم،
َوالله َع َّز َو َج َّل َع َّر َف ِني الْ َح َ
الل َوالْ َحرا َم َوأَنَا أَفْضَ ْي ُت بِ ا َعلَّ َمني رَبِّ ِم ْن ِكتا ِب ِه َو َحاللِ ِه َو َحرا ِم ِه إِلَ ْي ِه.
عاش ال ّن ِ
اس( ،فَضِّ لُوهُ).
َم ِ َ

مام الْ ُم َّتق َنيَ ،وما ِم ْن
ما ِم ْن ِعلْم إِالَّ َو َقدْ أَ ْحصا ُه الله ِفَ ،وك ُُّل ِعلْم ُع ِّل ْم ُت َف َقدْ أَ ْح َص ْيتُهُ يف إِ ِ
ِعلْم إِ ّال َو َقدْ َعلَّ ْمتُهُ َعلِ ّياًَ ،و ُه َو اإلِما ُم الْ ُمب ُني (الَّذي َذكَ َر ُه الله يف ُسو َر ِة يسَ ( :وك َُّل َشء أَ ْح َص ْينا ُه
يف إِمام ُمبني).
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اس ،ال ت َِضلُّوا َع ْنهُ َوال تَ ْن ِف ُروا ِم ْنهُ َ ،وال ت َْس َت ْن ِكفُوا َع ْن وِال َي ِت ِهَ ،ف ُه َو الَّذي َيهدي إىل
عاش ال َّن ِ
َم ِ َ
الْ َح ِّق َويَ ْع َم ُل ِب ِهَ ،ويُ ْز ِه ُق ال ِ
ْباط َل َويَ ْنهي َع ْنهُ َ ،وال تَأْ ُخ ُذ ُه ِف الله لَ ْو َم ُة الئِم.

أَ َّو ُل َم ْن آ َم َن بِالله َو َر ُسولِ ِه (ل َْم َي ْس ِب ْقهُ إىل االْميانِ يب أَ َحدٌ )َ ،والَّذي فَدي َر ُس َول الله ِب َنف ِْس ِه،
َوالَّذي كانَ َم َع َر ُسولِ الله َوال أَ َحدَ يَ ْع ُبدُ الله َم َع َر ُسولِ ِه ِم َن ال ِّرجالِ غ ْ َُي ُه.
اس َصال ًة َوأَ َّو ُل َم ْن َع َبدَ الله َمعي.
(أَ َّو ُل ال ّن ِ

أَ َم ْرتُهُ عَنِ الله أَنْ يَنا َم يف َمضْ َجعيَ ،ف َف َع َل فا ِدياً يل ِب َنف ِْس ِه).
عاش ال ّن ِ
اس ،فَضِّ لُو ُه َف َقدْ فَضَّ لَهُ اللهَ ،وا ْق َبلُو ُه َف َقدْ ن ََص َبهُ الله.
َم ِ َ

وب الله عىل أَ َحد أَنْكَ َر وِاليَتَهُ َولَ ْن يَ ْغ ِف َر لَهُ َ ،ح ْتامً عىل
عاش ال ّن ِ
اس ،إِنَّهُ إِما ٌم ِم َن اللهَ ،ولَ ْن يَ ُت َ
َم ِ َ
َف أَ ْم َر ُه َوأَنْ يُ َع ِّذبَهُ َعذاباً نُكْراً أَبَدَ ا اآلبا ِد َو َد ْه َر الدُّ هو ِر.
الله أَنْ يَ ْف َع َل ذلِكَ بِ َ ْن خال َ
فَا ْح َذ ُروا أَنْ تُخالِفوهُ.

اس َوالْ ِحجا َر ُة أُ ِعدَّ ْت لِلْكا ِفري َن.
َف َت ْصلُوا ناراً َوقو ُدهَا ال َّن ُ

عاش ال ّن ِ
ش االَْ َّولُونَ ِم َن ال َّن ِب ِّي َني َوالْ ُم ْر َسل َنيَ ،وأَنَا ـ ( َوالله) ـ خات َُم االَْنْبِيا ِء
اس ،يب ـ َوالله ـ بَ َّ َ
َم ِ َ
الس ِ
اموات َواالَْ َرض َني.
َوالْ ُم ْر َسل َني والْ ُح َّج ُة عىل َجميعِ املخلوق َني ِم ْن أَ ْهلِ َّ
َف َم ْن شَ كَّ يف ذ ِلكَ َف َقدْ كَ َف َر كُ ْف َر الْجا ِهلِ َّي ِة األُويل َو َم ْن شَ كَّ يف َشء ِم ْن َق ْويل هذا َف َقدْ شَ كَّ
يف ك ُِّل ما أُنْز َِل إِ َلَ ،و َم ْن شَ كَّ يف وا ِحد ِم َن االَْمئَّ ِة َف َقدْ شَ كَّ ِف الْك ُِّل ِم ْن ُه ْمَ ،والشَ اكُّ فينا ِف ال ّنا ِر.

عاش ال ّن ِ
بان الله َع َّز َو َج َّل بِه ِذ ِه الْفَضيلَ ِة َم ّناً ِم ْنهُ َع َل َوإِ ْحساناً ِم ْنهُ إِ َل َوال إِال َه إِالّ
اسَ ،ح ِ
َم ِ َ
ُه َو ،أَال لَهُ الْ َح ْمدُ ِم ِّني أَ َبدَ اآلبِدي َن َو َد ْه َر الدّ ا ِهري َن َو َعيل ك ُِّل حال.

عاش ال ّن ِاس ،فَضِّ لُوا َعلِ ّياً َفإِنَّهُ أَفْضَ ُل ال َّن ِاس بَ ْعدي ِم ْن َذكَر َوأُنْثي ما أَنْ َز َل الله ال ِّرز َْق َوبَ ِقي الْ َخل ُْق.
َم ِ َ

وب َم ْن َر َّد َع َل َق ْويل هذا َول َْم ُيوا ِف ْقهُ .
وب َمغْضُ ٌ
َملْ ُعونٌ َملْ ُعونٌ َ ،مغْضُ ٌ
ئيل خ ََّبين عَنِ الله تَعاىل بِذلِكَ َويَق ُ
ُولَ « :م ْن عادي َعلِ ّياً َول َْم يَ َت َولَّهُ َف َعلَ ْي ِه لَ ْع َنتي
أَال إِنَّ َج ْب َ
ْس ما َقدَّ َم ْت لِغَد َواتَّقُوا الله ـ َأنْ تُخالِفُو ُه َف َتز َِّل َقدَ ٌم َب ْعدَ ثُ ُبوتِها ـ إِنَّ الله
َوغَضَ بي»َ ( ،ولْ َت ْنظُ ْر نَف ٌ

خَب ٌري بِ ا تَ ْع َملُونَ ).

اس ،إِنَّهُ َج ْن ُب الله الَّذي َذكَ َر يف ِكتا ِب ِه ال َعزي ِز ،ف َ
عاش ال َّن ِ
َقال تعاىل ( ُمخ ِْباً َع َّم ْن يُخالِ ُفهُ ):
َم ِ َ
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(أَنْ تَق َ
ستا عىل ما َف َّرطْ ُت يف َج ْن ِب الله).
ُول نَف ٌ
ْس يا َح ْ َ

عاش ال ّن ِ
اس ،تَدَ بَّ ُروا ا ْل ُق ْرآنَ َوا ْف َه ُموا آياتِ ِه َوانْظُ ُروا إىل ُم ْحكَامتِ ِه َوال تَ َّتبِعوا ُم َتشا ِب َههُ َ ،ف َوالله
َم ِ َ
لَ ْن ُي َبيِّ َ لَك ُْم زواجِ َر ُه َولَ ْن ُي ِ
شائل ِب َعضُ ِد ِه
وض َح لَك ُْم تَفْس َري ُه إِالَّ الَّذي أَنَا آ ِخ ٌذ ِب َي ِد ِه َو ُم ْص ِعدُ ُه إِيل َو ٌ
( َورا ِف ُعهُ ِب َيدَ ي) َو ُم ْعلِ ُمك ُْم :أَنَّ َم ْن كُ ْن ُت َم ْوال ُه فَهذا َع ِل َم ْوال ُهَ ،و ُه َو َع ِل بْ ُن أَيب طالِب أَخي
َو َو ِص ّييَ ،و ُمواالتُهُ ِم َن الله َع َّز َو َج َّل أَنْ َزلَها َع َل.
عاش ال ّن ِ
اسِ ،إنَّ َعلِ ّياً َوالطَّ ِّيب َني ِم ْن ُولْدي ( ِم ْن ُصلْ ِب ِه) ه ُُم ال ِّثق ُْل االَْ ْص َغ ُرَ ،وا ْل ُق ْرآنُ ال ِّثق ُْل
َم ِ َ
االَْك َ ُْبَ ،فك ُُّل وا ِحد ِم ْن ُهام ُم ْنب ٌِئ َع ْن صا ِح ِب ِه َو ُموا ِف ٌق لَهُ  ،لَ ْن يَف َْتِقا ح ّتى يَرِدا َع َ َّل الْ َح ْو َض.
أَال إِنَّ ُه ْم أُ َمنا ُء الله يف َخلْ ِق ِه َو ُحكّا ُمهُ يف أَ ْر ِض ِه.

أَال َو َقدْ أَ َّديْ ُت.

ْت ،أَال َو َقدْ أَ ْس َم ْع ُت ،أَال َو َقدْ أَ ْوضَ ْح ُت ،أَال َوإِنَّ الله َع َّز َو َج َّل َ
أَال َو َقدْ بَلَّغ ُ
قال َوأَنَا ُقل ُْت عَنِ
الله َع َّز َو َج َّل ،أَال إِنَّهُ ال «أَم َري الْ ُم ْؤ ِمن َني» غ ْ ََي أَخي هذا ،أَال ال تَ ِح ُّل إِ ْم َر ُة الْ ُم ْؤ ِمن َني َب ْعدي الَِ َحد غ ْ َِي ِه.

اسَ ،م ْن اَ ْويل ِبك ُْم ِم ْن اَنْف ُِسك ُْم؟ قالوا :الله َو َر ُسولُهُ .
ثم قال« :أيّها ال َّن ُ

ف َ
ْص َم ْن
يل َم ْوال ُهَّ ،
َقال :أَال من كُ ْن ُت َم ْوال ُه فَهذا َع ٌّ
اللهم والِ َم ْن واال ُه َوعا ِد َم ْن عادا ُه َوان ُ ْ
َص ُه وا ْخ ُذ ْل َم ْن َخ َذلَهُ .
نَ َ

عاش ال ّن ِ
اس ،هذا َع ِل أخي َو َوصيي َوواعي ِعلْميَ ،وخَليفَتي يف اُ َّمتي َعيل َم ْن آ َم َن يب َو َعيل
َم ِ َ
تاب الله َع َّز َو َج َّل َوالدّ اعي إِلَ ْي ِه َوالْعا ِم ُل بِ ا يَ ْرضا ُه َواملحار ُِب أل ْعدائ ِه َوالْ ُموايل عىل طا َع ِت ِه
تَفْسريِ ِك ِ
َوال ّناهي َع ْن َم ْع ِص َي ِت ِه.

ِإنَّهُ خَلي َف ُة َر ُسولِ الله َوأَم ُري الْ ُم ْؤ ِمن َني َواإلما ُم الْهادي ِم َن اللهَ ،وقاتِ ُل ال ّنا ِكث َني َوال ِ
ْقاسط َني
َوالْامرِق َني ِبأَ ْم ِر الله.
يَق ُ
ُول الله( :ما يُ َبدَّ ُل الْ َق ْو ُل لَدَ ّي).

ِبأَ ْمرِكَ يا َر ِّب أَ ُ
َص ُه َوا ْخ ُذ ْل َم ْن َخ َذلَهُ )
ْص َم ْن ن َ َ
قول :اَلَّل ُه َّم والِ َم ْن واال ُه َوعا ِد َم ْن عادا ُه ( َوان ُ ْ
َوالْ َع ْن َم ْن أَنْكَ َر ُه َواغ ِْض ْب عىل َم ْن َج َحدَ َح َّقهُ .

اللهم ِإنَّكَ أَنْ َزل َْت اآل َي َة يف َع ِل َولِ ِّيكَ ِع ْندَ تَ ْبي ِني ذلِكَ َون َْصبِكَ إِ ّيا ُه لِه َذا الْ َي ْو ِم﴿ :الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُْت
َّ
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الم ديناً َفلَ ْن
لَك ُْم دي َنك ُْم َوأَتْ َ ْم ُت َعلَ ْيك ُْم نِ ْع َمتي َو َر ُ
ضيت لَك ُُم اإل ِْسال َم ديناً﴾َ ﴿ ،و َم ْن َي ْب َت ِغ غ ْ ََي اإل ِْس ِ
يُ ْق َب َل ِم ْنهُ َو ُه َو ِف اآل ِخ َر ِة ِم َن ال ِ
ْخاسينَ﴾.

اللهم إِنِّ أُشْ هِدُكَ أَنِّ َقدْ َبلَّغ ُْت.
َّ
اس ،إِنَّ ا أَكْ َم َل الله َع َّز َو َج َّل دي َنك ُْم ِبإِما َم ِت ِه.
عاش ال ّن ِ
َم ِ َ

َف َم ْن ل َْم َيأْت ََّم ِب ِه َوبِ َ ْن َيقُو ُم َمقا َمهُ ِم ْن ُولْدي ِم ْن ُصلْ ِب ِه إىل َي ْو ِم الْ ِقيا َم ِة َوالْ َع ْر ِض عىل الله
َّف
﴿ف الدُّ نْيا َواآل ِخ َر ِة﴾ َو ِف ال ّنا ِر ه ُْم خالِدُ ونَ ﴿ ،ال يُ َخف ُ
َع َّز َو َج َّل َفأُول ِئكَ الَّذي َن َح ِبطَ ْت أَ ْعاملُ ُه ْم ِ
ذاب َوال ه ُْم يُ ْنظَرونَ ﴾.
َع ْن ُه ُم الْ َع ُ

عاش ال ّن ِ
ْصك ُْم يل َوأَ َح ُّقك ُْم يب َوأَ ْق َر ُبك ُْم إِ َل َوأَ َع ُّزك ُْم َع َلَ ،والله َع َّز َو َج َّل
َم ِ َ
اس ،هذا َع ِل ،أَن َ ُ
َوأَنَا َع ْنهُ ر ِاضيانِ .
َوما نَ َزل َْت آيَ ُة رِضاً (يف الْ ُق ْرآنِ ) إِالّ في ِهَ ،وال خاطَ َب الله الَّذي َن آ َم ُنوا إِالّ بَدَ أ ِب ِهَ ،وال نَ َزل َْت آيَ ُة
َمدْح ِف الْ ُق ْرآنِ إِالّ في ِهَ ،وال شَ هِدَ الله بِالْ َج َّن ِة يف ﴿ه َْل أَىت عىل اإلنْسانِ ﴾ إِالّ لَهُ َ ،وال أَنْ َزلَها يف ِسوا ُه

دَح بِها غ ْ ََي ُه.
َوال َم َ

ناص دينِ الله َوالْ ُمجا ِد ُل َع ْن َر ُسولِ اللهَ ،و ُه َو ال َّت ِقي ال َّن ِقي الْها ِدي الْ َم ْه ِدي.
عاش ال ّن ِ
اسُ ،ه َو ِ ُ
َم ِ َ

نَ ِب ُّيك ُْم خ ْ َُي نَبي َو َو ِص ُّيك ُْم خ ْ َُي َو ِص ( َوبَ ُنو ُه خ ْ َُي االَْ ْو ِصيا ِء).

اسُ ،ذ ِّر َّي ُة ك ُِّل نَبِي ِم ْن ُصلْ ِب ِهَ ،و ُذ ِّر َّيتي ِم ْن ُصل ِْب (أَمريِالْ ُم ْؤ ِمن َني) َع ِل.
عاش ال ّن ِ
َم ِ َ

ليس أَ ْخ َر َج آ َد َم ِم َن الْ َج َّن ِة بِالْ َح َس ِد ،فَال تَ ْح ُسدُو ُه َف َت ْحب َِط أَ ْعاملُك ُْم َوتَز َِّل
عاش ال ّن ِ
اسِ ،إنَّ إِبْ َ
َم ِ َ
أَقْدا ُمك ُْمَ ،فإِنَّ آ َد َم أُ ْهب َِط إىل االَْ ِ
ف ِبك ُْم َوأَنْ ُت ْم
رض ِبخَطي َئة وا ِحدَةَ ،و ُه َو َص ْف َو ُة الله َع َّز َو َج َّلَ ،وكَ ْي َ
أَنْ ُت ْم َو ِم ْنك ُْم أَ ْعدا ُء الله ،أَال َوإِنَّهُ ال ُي ْب ِغ ُض َعلِ ّياً إِالّ شَ ِقيَ ،وال ُيوايل َعلِ ّياً إِالَّ تَ ِقيَ ،وال ُي ْؤ ِم ُن ِب ِه إِالّ
ُم ْؤ ِم ٌن ُم ْخلِ ٌص.
ص ،إِنَّ ا ِإلنْسانَ لَفي
حيمَ ،والْ َع ْ ِ
َويف َع ِل ـ َوالله ـ نَ َزل َْت ُسو َر ُة الْ َع ْص﴿ :ب ِْس ِم الله ال َّر ْحامنِ ال َّر ِ
الص ْبِ).
خ ُْس﴾( ،إِالّ َعل ّياً الّذي آ َم َن َو َر ِض بِالْ َح ِّق َو َّ
عاش ال ّن ِ
اسَ ،ق ِد ْاس َتشْ َهدْ ُت الله َوبَلَّ ْغ ُتك ُْم رِسالَتي َوما عىل ال َّر ُسولِ إِالَّ الْ َبال ُغ الْ ُمب ُني.
َم ِ َ
اس﴿ ،اتَّقُوا الله َح َّق تُقاتِ ِه َوال تَ وتُ َّن إِالّ َوأَنْ ُت ْم ُم ْسلِ ُمونَ ﴾.
عاش ال ّن ِ
َم ِ َ
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اس﴿ ،آ ِم ُنوا بِالله َو َر ُسولِ ِه َوال َّنو ِر الَّذي أُنْز َِل َم َعهُ ِم ْن َق ْبلِ أَنْ نَطْ ِم َس ُو ُجوهاً ف َ َُندَّها
عاش ال ّن ِ
َم ِ َ
الس ْب ِت﴾.
عىل أَدْبارِها أَ ْو نَلْ َع َن ُه ْم كَام لَ َع َّنا أَ ْص َ
حاب َّ

(بالله ما َعني بِه ِذ ِه اآل َي ِة إِالَّ َق ْوماً ِم ْن أَ ْصحايب أَ ْع ِر ُف ُه ْم ِبأَ ْسامئِه ِْم َوأَنْسا ِبه ِْمَ ،و َقدْ أُ ِم ْر ُت
ِالص ْفحِ َع ْن ُه ْم َفلْ َي ْع َم ْل ك ُُّل ا ْمرِئ عىل ما يَجِ دُ لِ َع ِل يف َقلْ ِب ِه ِم َن الْ ُح ِّب َوالْ ُبغ ِْض).
ب َّ
عاش ال ّن ِ
اس ،ال ُّنو ُر ِم َن الله َع َّز َو َج َّل َم ْسلوكٌ ِف ثُ َّم يف َع ِل بْنِ أَيب طالِب ،ثُ َّم ِف ال َّن ْسلِ ِم ْنهُ
َم ِ َ
إىل الْقائِ ِم الْ َم ْه ِدي الَّذي يَأْ ُخ ُذ ِب َح ِّق الله َو ِبك ُِّل َح ّق ُه َو لَنا ،الَِنَّ الله َع َّز َو َج َّل َقدْ َج َعلَنا ُح َّج ًة عىل
اآلث َني َوالّظَالِم َني َوال ِ
الْ ُم َقصِّ ي َن َوالْم ُعانِدي َن َوالُْمخالِف َني َوالْخائِن َني َو ِ
ْغاصب َني ِم ْن َجميعِ الْعالَم َني.
عاش ال ّن ِ
اس ،أُنْ ِذ ُرك ُْم أَ ّن َر ُس ُول الله َقدْ َخل َْت ِم ْن َق ْب ِل ال ُّر ُس ُل ،أَ َفإِنْ ِم ُّت أَ ْو ُق ِتل ُْت انْ َقلَ ْب ُت ْم
َم ِ َ
(الصابِرينَ).
ض الله شَ ْيئاً َو َس َي ْجزِي الله الشّ ا ِكري َن ّ
عىل أَ ْعقا ِبك ُْم؟ َو َم ْن َي ْن َقلِ ْب عىل َع ِق َب ْي ِه َفلَ ْن َي ُ َّ

ِالص ْ ِب َوالشُّ كْ ِر ،ثُ َّم ِم ْن بَ ْع ِد ِه ُولْدي ِم ْن ُصلْ ِب ِه.
أَال َوإِنَّ َعلِ ّياً ُه َو الْ َم ْو ُص ُ
وف ب َّ

اس ،ال تَ ُ ُّنوا َع َل ِبإِ ْسال ِمك ُْم ،بَ ْل ال تَ ُ ُّنوا عىل الله َف ُي ْحب َِط َع َملَك ُْم َويَ ْسخ َ
عاش ال ّن ِ
َط َعلَ ْيك ُْم
َم ِ َ
َويَ ْب َتلِ َيك ُْم بِشُ واظ ِم ْن نار َونُحاس ،إِنَّ َربَّك ُْم لَبِا الْ ِم ْرصا ِد.

اس ،إِنَّهُ َس َيكُونُ ِم ْن بَ ْعدي أَمئَّ ٌة يَدْ ُعونَ إىل ال ّنا ِر َويَ ْو َم الْ ِقيا َم ِة اليُ ْن َصونَ .
عاش ال ّن ِ
َم ِ َ
اس ،إِنَّ الله َوأَنَا بَريئانِ ِم ْن ُه ْم.
عاش ال ّن ِ
َم ِ َ

اس ،إِنَّ ُه ْم َوأَنْصا َره ُْم َوأَتْبا َع ُه ْم َوأَشْ يا َع ُه ْم ِف الدَّ ْر ِك االَْ ْسفَلِ ِم َن ال ّنا ِر َولَ ِب ْئ َس َم ْث َوي
عاش ال ّن ِ
َم ِ َ

الْ ُم َتكَبِّ ِي َن.

الصحي َف ِةَ ،فلْ َي ْنظُ ْر أَ َحدُ ك ُْم يف َصحي َف ِت ِه!!
حاب َّ
أَال إِنَّ ُه ْم أَ ْص ُ
عاش ال ّن ِ
رت
ْت ما أُ ِم ُ
اسِ ،إنِّ أَ َد ُعها إِما َم ًة َو ِوراثَ ًة (يف َع ِقبي إىل َي ْو ِم الْ ِقيا َم ِة)َ ،و َقدْ َبلَّغ ُ
َم ِ َ
ِب َت ْبلي ِغ ِه ُح َّج ًة عىل ك ُِّل ِ
حاض َوغائب َو َعيل ك ُِّل أَ َحد ِم َّم ْن شَ هِدَ أَ ْول َْم َيشْ َهدْ ُ ،ولِدَ أَ ْول َْم ُيولَدْ َ ،فلْ ُي َبلِّ ِغ
ْحاض الْغا ِئ َب َوالْوا ِلدُ الْ َولَدَ إىل َي ْو ِم الْ ِقيا َم ِة.
ال ِ ُ
َو َس َي ْج َعلُونَ اإلِما َم َة بَ ْعدي ُملْكاً َوا ْغ ِتصاباًَ ( ،أال َل َع َن الله ال ِ
ْغاصب َني الْ ُم ْغ َتصب َني)َ ،و ِع ْندَ ها
َس َي ْف ُر ُغ لَك ُْم أَيُّ َها ال َّثقَالنِ ( َم ْن يَ ْف َر ُغ) َويُ ْر ِس ُل َعلَ ْيكُام شُ ٌ
ُحاس فَال تَ ْن َت ِصانِ .
واظ ِم ْن نار َون ٌ
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اسِ ،إنَّ الله َع َّز َو َج َّل ل َْم َيكُ ْن لِ َي َذ َرك ُْم عىل ما أَنْ ُت ْم َعلَ ْي ِه ح ّتى َيي َز الْخ َ
َبيث ِم َن
عاش ال ّن ِ
َم ِ َ
الطَّ ِّي ِبَ ،وما كانَ الله لِ ُي ْط ِل َعك ُْم عىل ا ْل َغ ْي ِب.
عاش ال ّن ِ
اس ،إِنَّهُ ما ِم ْن َق ْريَة إِالّ َوالله ُم ْهلِكُها ِب َتكْذيبِها َق ْب َل يَ ْو ِم الْ ِقيا َم ِة َو ُم َملِّكُ َها اإلما َم
َم ِ َ
الْ َم ْه ِدي َوالله ُم َصدِّ ٌق َوعْدَ ُه.
اسَ ،قدْ ضَ َّل َق ْبلَك ُْم أَك َ ُْث االَْ َّول َنيَ ،والله لَ َقدْ أَ ْهلَكَ االَْ َّول َنيَ ،و ُه َو ُم ْهلِكُ اآل ِخري َن.
عاش ال ّن ِ
َم ِ َ

َ
قال الله تَعاىل﴿ :أَل َْم نُ ْهلِ ِك االَْ َّول َني ،ثُ َّم نُ ْت ِب ُع ُه ُم اآل ِخري َن ،كذلِكَ نَ ْف َع ُل بِامل ْجرِم َنيَ ،و ْي ٌل َي ْو َم ِئذ
لِلْ ُمكَ ِّذب َني﴾.

اس ،إِنَّ الله َقدْ أَ َم َرين َونَهاينَ ،و َقدْ أَ َم ْر ُت َعلِ ّياً َونَ َه ْيتُهُ ( ِبأَ ْم ِر ِه).
عاش ال ّن ِ
َم ِ َ

َف ِعل ُْم االَْ ْم ِر َوال َّن ُهي لَدَ يْ ِه ،ف َْاس َم ُعوا ِأل ْم ِر ِه ت َْسلَ ُموا َوأَطي ُعو ُه تَ ْهتَدُ وا َوانْ َت ُهوا لِ َن ْه ِي ِه تَرشُ دُ وا،
الس ُب ُل َع ْن َسبيلِ ِه.
( َوصريُوا إىل ُمرا ِد ِه) َوال تَ َت َف َّر ْق ِبك ُُم ُّ
اس ،أَنَا ِص ُ
قيم الَّذي أَ َم َرك ُْم بِاتِّبا ِع ِه ،ثُ َّم َع ِل ِم ْن َب ْعدي.
عاش ال ّن ِ
اط الله الْ ُم ْس َت ُ
َم ِ َ

ثُ َّم ُولْدي ِم ْن ُصلْ ِب ِه أَ ِئَّ ُة (الْ ُهدى) ،يَ ْهدونَ إىل الْ َح ِّق َو ِب ِه يَ ْع ِدلونَ .

حيم الْ َح ْمدُ لِلَّ ِه َر ِب الْعالَم َني » ...إِىل آ ِخرِهاَ ،و َ
قالِ :ف نَ َزل َْت
ثُ َّم َق َرأَ« :ب ِْس ِم الله ال َّر ْحمنِ ال َّر ِ
ف َعلَ ْيه ِْم َواله ُْم
َوفيه ِْم ( َوالله) نَ َزل َْتَ ،ولَ ُه ْم َع َّم ْت َوإِيَّاه ُْم خ ََّص ْت ،أُولئكَ أَ ْولِيا ُء الله الَّذي َن ال َخ ْو ٌ
يَ ْح َزنونَ  ،أَال إِنَّ ِح ْز َب الله ه ُُم الْغالِ ُبونَ .
ف الْ َق ْولِ
السفَها ُء الْغا ُوونَ إِخْوانُ الشَّ ياط ِني يوحي بَ ْعضُ ُه ْم إىل بَ ْعض ُز ْخ ُر َ
أَال إِنَّ أَ ْعدائَ ُه ْم ه ُُم ُّ
غُروراً.

أَال إِنَّ أَ ْولِيائَ ُه ُم الَّذي َن َذكَ َره ُُم الله يف ِكتا ِب ِه ،ف َ
َقال َع َّز َو َج َّل﴿ :التَجِ دُ َق ْوماً ُيؤ ِم ُنونَ بِالله َوالْ َي ْو ِم
اآل ِخ ِر يُوادُّونَ َم ْن حا َّد الله َو َر ُسولَهُ َولَ ْو كانُوا آبائَ ُه ْم أَ ْو أَبْنائَ ُه ْم أَ ْو إِخْوانَ ُه ْم أَ ْو َعش َريتَ ُه ْم ،أُول ِئكَ
كَ َت َب يف قُلو ِبه ُِم اإلميانَ ﴾ إىل آ ِخر اآليَ ِة.

َأال ِإنَّ أَ ْولِيائَ ُه ُم الْ ُم ْؤ ِمنونَ الَّذي َن َو َص َف ُه ُم الله َع َّز َو َج َّل ف َ
َقال﴿ :الَّذي َن آ َم ُنوا َول َْم َيلْب ُِسوا
إميانَ ُه ْم ِبظُلْم أُول ِئكَ لَ ُه ُم االَْ ْم ُن َوه ُْم ُم ْه َتدونَ ﴾.
﴿أَال إِنَّ أَ ْولِيائَ ُه ُم الَّذي َن آ َم ُنوا َول َْم يَ ْرتابوا﴾.
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ليم يَقُولونَ َ :سال ٌم
أَال إِنَّ أَ ْولِيائَ ُه ُم الَّذي َن يدْ خُلونَ الْ َج َّن َة ب َِسالم آ ِمن َني ،تَ َتلَقّاه ُُم الْ َمالئِكَ ُة بِال َّت ْس ِ
َعلَ ْيك ُْم ِط ْب ُت ْم فَا ْدخُلوها خالِدي َن.

أَال إِنَّ أَ ْولِيائَ ُه ْم ،لَ ُه ُم الْ َج َّن ُة ُي ْرزَقونَ فيها ِبغ ْ َِي ِحساب.

أَال إِنَّ أَ ْعدائَ ُه ُم الَّذي َن يَ ْصلَونَ َسعرياً.

أَال إِنَّ أَ ْعدائَ ُه ُم الَّذي َن يَ ْس َمعونَ لِ َج َه َّن َم شَ هيقاً َو ِهي تَفو ُر َويَ َر ْونَ لَها زَفرياً.

أَال إِنَّ أَ ْعدائَ ُه ُم الَّذي َن َ
قال الله فيه ِْم﴿ :كُلَّام َد َخل َْت أُ َّم ٌة لَ َع َن ْت أُ ْخ َتها﴾ اآلية.

َأال ِإنَّ أَ ْعدائَ ُه ُم الَّذي َن َ
قال الله َع َّز َو َج َّل﴿ :كُلَّام أُلْ ِقي فيها َف ْو ٌج َسأَلَ ُه ْم َخ َزنَ ُتها أَل َْم يَأتِك ُْم
نَذي ٌر ،قالوا بَىل َقدْ جا َءنا نَذي ٌر َفكَ َّذبْنا َوقُلنا ما نَ َّز َل الله ِم ْن َشء إِنْ أَنْ ُت ْم إِالّ يف ضَ الل كَبري﴾ إِىل
السعريِ﴾.
قَوله﴿ :أَال ف َُس ْحقاً َل ْص َح ِ
اب َّ

أَال إِنَّ أَ ْولِيائَ ُه ُم الَّذي َن يَخْشَ ْونَ َربَّ ُه ْم بِالْ َغ ْي ِب ،لَ ُه ْم َم ْغ ِف َر ٌة َوأَ ْج ٌر كَب ٌري.
السعريِ َواالَْ ْج ِر الْكَبريِ.
عاش ال َن ِ
اس ،شَ ّتانَ ما بَ ْ َي َّ
َم ِ َ

اس) ،عَدُ ُّونا َم ْن َذ َّمهُ الله َولَ َع َنهُ َ ،و َولِ ُّينا (ك ُُّل) َم ْن َمدَ َحهُ الله َوأَ َح َّبهُ .
عاش ال ّن ِ
( َم ِ َ
اس) ،أَال َوإِ ّن (أَنَا) ال َّنذي ُر َو َع ِل الْ َبش ُري.
عاش ال ّن ِ
( َم ِ َ
اس ،أَال َوإِنِّ ُم ْن ِذ ٌر َو َع ِل هاد.
عاش ال ّن ِ
َم ِ َ

عاش ال ّناس (أَال) َوإِ ّن نَبي َو َع ِل َو ِص ّيي.
َم ِ َ

اس ،أَال َوإِنِّ َر ٌ
سول َو َع ِل اإلما ُم َوالْ َو ِص ِم ْن بَ ْعديَ ،واالَْ ِئَّ ُة ِم ْن بَ ْع ِد ِه ُولْدُ ُه.
عاش ال ّن ِ
( َم ِ َ

أَال َوإِ ّن والِدُ ه ُْم َوه ُْم َي ْخ ُرجونَ ِم ْن ُصلْ ِب ِه).

أَال إِنَّ خات ََم االَْ ِئَ ِة ِم َّنا الْقائِ َم الْ َم ْه ِدي.

أَال إِنَّهُ الظّا ِه ُر عىل الدِّ ينِ .

أَال إِنَّهُ الْ ُم ْن َت ِق ُم ِم َن الظّالِم َني.

أَال إِنَّهُ فاتِ ُح الْ ُح ُصونِ َوها ِد ُمها.

الش ِك َوهاديها.
أَال إِنَّهُ غالِ ُب ك ُِّل قَبيلَة ِم ْن أَ ْهلِ ِّ ْ
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أَال إِنَّهُ الْ ُمدْ رِكُ ِبك ُِّل ثار أل ْولِيا ِء الله.
اص لِدينِ الله.
أَال إِنَّهُ ال ّن ِ ُ

اف ِم ْن بَ ْحر َعميق.
أَال إِنَّهُ الْ َغ ّر ُ

أَال إِنَّهُ َي ِس ُم ك َُّل ذي فَضْ ل ِبفَضْ لِ ِه َوك َُّل ذي َج ْهل ِب َج ْهلِ ِه.

أَال إِنَّهُ ِخ َ َي ُة الله َو ُمخْتا ُر ُه.

أَال إِنَّهُ وار ُِث ك ُِّل ِعلْم َوالُ ْ ُ
محيط ِبك ُِّل َف ْهم.

أَال إِنَّهُ املخ ِ ُْب َع ْن َربِّ ِه َع َّز َو َج َّل َوالْ ُمشَ ِّيدُ أل ْم ِر آياتِ ِه.

السديدُ .
أَال إِنَّهُ ال َّرشيدُ َّ

أَال إِنَّهُ الْ ُم َف َّو ُض إِلَ ْي ِه.

َف ِم َن الْقُرونِ بَ ْ َي يَدَ يْ ِه.
ش ِب ِه َم ْن َسل َ
أَال إِنَّهُ َقدْ بَ َّ َ

أَال إِنَّهُ الْباقي ُح َّج ًة َوال ُح َّج َة بَ ْعدَ ُه َوال َح َّق إِالّ َم َعهُ َوال نُو َر إِالّ ِع ْندَ ُه.
أَال إِنَّهُ ال غالِ َب لَهُ َوال َم ْنصو َر َعلَ ْي ِه.

س ِه َوعالنِ َي ِت ِه.
أَال َوإِنَّهُ َو ِل الله يف أَ ْر ِض ِهَ ،و َحكَ ُمهُ يف َخلْ ِق ِهَ ،وأَمي ُنهُ يف ِ ِّ

اس ،إِ ّن َقدْ بَ َّي ْن ُت لَك ُْم َوأَ ْف َه ْم ُتك ُْمَ ،وهذا َع ِل يُ ْف ِه ُمك ُْم بَ ْعدي.
عاش ال ّن ِ
َم ِ َ

أَال َوإِنِّ ِع ْندَ انْ ِقضا ِء ُخطْ َبتي أَ ْد ُعوك ُْم إىل ُمصا َفقَتي عىل بَ ْي َع ِت ِه َوا ِإل ْقرا ِر ِب ِه ،ثُ َّم ُمصا َف َق ِت ِه بَ ْعدي.

أَال َوإِ َّن َقدْ بايَ ْع ُت الله َو َع ِل َقدْ بايَ َعني.

َوأَنَا آ ِخ ُذك ُْم بِالْ َب ْي َع ِة لَهُ عَنِ الله َع َّز َو َج َّل.

﴿إِنَّ الَّذي َن يُبا ِي ُعونَكَ إِنَّ ا يُبا ِي ُعونَ الله ،يَدُ الله َف ْو َق أَيْديه ِْم َف َم ْن نَك ََث َفإِنَّ ا يَ ْنك ُُث عىل
نَف ِْس ِهَ ،و َم ْن أَ ْويف بِ ا عاهَدَ َعلَ ْيهُ الله ف ََس ُيؤْتي ِه أَ ْجراً َعظيامً﴾.
عاش ال ّن ِ
ناح َعلَ ْي ِه
اس ،إِنَّ الْ َح َّج َوالْ ُع ْم َر َة ِم ْن شَ عائ ِر اللهَ ﴿ ،ف َم ْن َح َّج الْ َب ْي َت َأ ِو ا ْع َت َم َر فَال ُج َ
َم ِ َ
أَنْ يَطَّ َّو َف ِبهِام﴾ اآليَة.
عاش ال ّن ِ
اسُ ،ح ُّجوا الْ َب ْي َت ،فَام َو َر َد ُه أَه ُْل َب ْيت إِالَّ ْاس َت ْغ َن ْوا َوأُ ْب ِشواَ ،وال تَ َخلَّفوا َع ْنهُ إِالّ
َم ِ َ
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َب َ ُتوا َوا ْف َت َق ُروا.
َف بِالْ َم ْو ِق ِ
عاش ال ّن ِ
َف ِم ْن َذنْ ِب ِه إِىل َو ْق ِت ِه ذلِكَ َ ،فإِذا
ف ُم ْؤ ِم ٌن إِالَّ َغ َف َر الله لَهُ ما َسل َ
اس ،ما َوق َ
َم ِ َ
َف َع َملَهُ .
انْقَضَ ْت َح َّجتُهُ ْاس َتأْن َ
ضيع أَ ْج َر الُم ْح ِسن َني.
عاش ال َّن ِ
اس ،الْ ُح ّج ُ
اج ُمعانُونَ َونَفَقاتُ ُه ْم ُم َخلَّ َف ٌة َعلَ ْيه ِْم َوالله اليُ ُ
َم ِ َ

صفُوا عَنِ الْمشَ ا ِه ِد إِالّ ِب َت ْو َبة َوإِقْالع.
عاش ال ّن ِ
اسُ ،ح ُّجوا الْ َب ْي َت ِبكَاملِ الدّ ينِ َوال َّت َف ُّق ِهَ ،وال تَ ْن َ ِ
َم ِ َ

الصال َة َوآتُوا ال َّزكا َة كَام أَ َم َرك ُُم الله َع َّز َو َج َّلَ ،فإِنْ َ
عاش ال ّن ِ
طال َعلَ ْيك ُُم االَْ َمدُ
اس ،أَقي ُموا َّ
َم ِ َ
َصت ُْم أَ ْو ن َِسي ُت ْم َف َع ِل َولِ ُّيك ُْم َو ُم َبيِّ ٌ لَك ُْم ،الَّذي ن ََص َبهُ الله َع َّز َو َج َّل لَك ُْم بَ ْعدي أَم َني َخلْ ِق ِه.
َفق َّ ْ

ُف ِم ْن ُذ ِّريَّتي يُخ ِْبونَك ُْم بِ ا ت َْسأَل ُونَ َع ْنهُ َويُ َب ِّي ُنونَ لَك ُْم ما
إِنَّهُ ِم ِّني َوأَنَا ِم ْنهُ َ ،و ُه َو َو َم ْن تَ ْخل ُ
ال تَ ْعلَ ُمونَ .
الل َوالْ َحرا َم َأك َ ُْث ِم ْن َأنْ ُأ ِ
َأال إِنَّ الْ َح َ
حص َي ُهام َو ُأ َع ِّر َف ُهام فَآ ُم َر بِالْ َحاللِ َواَن َهي عَنِ الْ َحر ِام يف َمقام
الص ْف َق َة لَك ُْم ِب َق ُبولِ ما جِ ْئ ُت ِب ِه عَنِ الله َع َّز َو َج َّل يف َع ِل
وا ِحدَ ،فأُ ِم ْر ُت َأنْ آ ُخ َذ الْ َب ْي َع َة ِم ْنك ُْم َو َّ
أمريِ الْ ُم ْؤ ِمن َني َواألَ ْو ِصيا ِء ِم ْن بَ ْع ِد ِه الَّذي َن ه ُْم ِم ِّني َو ِم ْنهُ إما َم ٌة فيه ِْم ِ
قائَ ٌةِ ،
خاتُها الْ َم ْهدي إىل

يَ ْوم يَلْقَي الله الَّذي يُ َقدِّ ُر َويَقْيض.

اسَ ،وك ُُّل َحالل َد�لَلْ ُتك ُْم َعلَ ْي ِه َوك ُُّل َحرام نَ َه ْي ُتك ُْم َع ْنهُ َفإِنِّ ل َْم أَ ْرجِ ْع َع ْن ذلِكَ َول َْم أُبَ ْ
عاش ال ّن ِ
دِّل.
َم ِ َ

َواص ْوا ِب ِهَ ،وال تُ َبدِّ لُو ُه َوال تُ َغيِّ ُوهُ.
أَال فَا ْذكُ ُروا ذ ِلكَ َوا ْح َفظُو ُه َوت َ
الصال َة َوآتُوا ال َّزكا َة َوأْ ُم ُروا بِالْ َم ْع ِ
روف َوانْ َه ْوا عَنِ الْ ُم ْنكَرِ.
أَال َوإِنِّ اُ َجدِّ ُد الْ َق ْو َل :أَال َفأَقي ُموا َّ
أَال َوإِنَّ َرأْ َس االَْ ْم ِر بِالْ َم ْع ُر ِ
ض َوتَأْ ُمر ُو ُه ِب َق ُبولِ ِه َع ِّني
وف أَنْ تَ ْن َت ُهوا إىل َق ْويل َوتُ َبلِّغُو ُه َم ْن ل َْم َي ْح ُ ْ
َوتَ ْن َه ْو ُه َع ْن ُمخالَ َف ِت ِهَ ،فإِنَّهُ َأ ْم ٌر ِم َن الله َع َّز َو َج َّل َو ِم ِّني.

َوال أَ ْم َر بِ َ ْعروف َوال نَ ْهي َع ْن ُم ْنكَر إِالَّ َم َع إِمام َم ْعصوم.

عاش ال ّن ِ
اس ،الْ ُق ْرآنُ يُ َع ِّر ُفك ُْم أَنَّ االَْ ِئَّ َة ِم ْن بَ ْع ِد ِه ُولْدُ ُهَ ،و َع َّر ْف ُتك ُْم إِنَّ ُه ْم ِم ِّني َو ِم ْنهُ َ ،ح ْي ُث
َم ِ َ
يَق ُ
ُول الله يف ِكتا ِب ِهَ ﴿ :و َج َعلَها كَلِ َم ًة با ِق َي ًة يف َع ِق ِب ِه﴾.

َو ُقل ُْت« :لَ ْن ت َِضلُّوا ما إِنْ تَ ََّسكْ ُت ْم ِبهِام».
السا َع َة كَام َ
عاش ال ّن ِ
السا َع ِة
قال الله َع َّز َو َج َّل﴿ :إِنَّ َزلْ َزلَ َة ّ
اس ،ال َّتقْوى ،ال َّتقْوىَ ،وا ْح َذ ُروا ّ
َم ِ َ
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يم﴾.
َش ٌء َع ِظ ٌ

َّواب
اُ ْذكُ ُروا الْ َم َ
املحاس َب َة بَ ْ َي يَدَ ي َر ِّب الْعالَم َني َوالث َ
امت ( َوالْ َمعادَ) َوالْ ِح َ
ساب َوالْ َموازي َن َو َ
قاب.
َوالْ ِع َ
َصيب.
ِالس ِّي َئ ِة َفلَ ْي َس لَهُ ِف الجِ نانِ ن ٌ
َف َم ْن جا َء بِالْ َح َس َن ِة أُ َ
ثيب َعلَ ْيها َو َم ْن جا َء ب َّ

عاش ال ّن ِ
َف وا ِحد يف َوقْت وا ِحدَ ،و َقدْ أَ َم َر ِن الله َع َّز َو َج َّل
اس ،إِنَّك ُْم أَك َ ُْث ِم ْن أَنْ تُصا ِفقُوين ِبك ّ
َم ِ َ
أَنْ آ ُخ َذ ِم ْن أَل ِْس َن ِتك ُُم اإل ْقرا َر بِ ا َع َّقدْ ُت لِ َع ِل أَمريِالْ ُمؤْمن َنيَ ،ولِ َم ْن جا َء بَ ْعدَ ُه ِم َن االَْ ِئَّ ِة ِم ّني َو ِم ْنهُ ،
َعيل ما أَ ْعلَ ْم ُتك ُْم أَنَّ ُذ ِّريَّتي ِم ْن ُصلْ ِب ِه.
ْت َع ْن َر ِّبنا َو َر ِّبكَ يف َأ ْم ِر
َفقُولُوا ِبأَ ْج َم ِعك ُْم :إِنّا سا ِم ُعونَ ُمطي ُعونَ راضُ ونَ ُم ْنقادُونَ لِام َبلَّغ َ
إِما ِمنا َع ِل َأمريِالْ ُم ْؤ ِمن َني َو َم ْن ُولِدَ ِم ْن ُصلْ ِب ِه ِم َن االَْ ِئَّ ِة.

نُبا ِي ُعكَ عىل ذلِكَ ِبقُل ُوبِنا َوأَنْف ُِسنا َوأَل ِْس َن ِتنا َوأَيْدينا.
وت َو َعلَ ْي ِه نُ ْب َع ُث.
عىل ذلِكَ نَ ْحيى َو َعلَ ْي ِه نَ ُ

تابَ ،وال نَ ْرجِ ُع عَنِ الْ َع ْه ِد َوال نَ ْنق ُُض ال َ
ْميثاق.
َوال نُ َغيِّ ُ َوال نُ َبدِّ ُلَ ،وال نَشُ كُّ ( َوال نَ ْج َحدُ ) َوال نَ ْر ُ
َو َعظْ َتنا ِب َو ْع ِظ الله يف َع ِل أَمريِالْم ْؤ ِمن َني َواالَْ ِئَّ ِة الَّذي َن َذكَ ْر َت ِم ْن ُذ ِّري ِتكَ ِم ْن ُولْ ِد ِه بَ ْعدَ ُه،
الْ َح َسنِ َوالْ ُح َس ْ ِي َو َم ْن ن ََص َبهُ الله بَ ْعدَ هُام.
فَالْ َع ْهدُ َوال ُ
ْميثاق لَ ُه ْم َمأْخُو ٌذ ِم َّناِ ،م ْن ُقلُوبِنا َوأَنْف ُِسنا َوأَل ِْس َن ِتنا َوضَ امئِرِنا َوأَيْدينا.

َم ْن أَ ْد َركَها ِب َي ِد ِه َوإِالَّ َف َقدْ أَ َق َّر ِبلِسانِ ِهَ ،وال نَ ْب َتغي بِذلِكَ بَدَ الً َواليَ َري الله ِم ْن أَنْف ُِسنا ِح َوالً.
نَ ْح ُن نُ َؤدّي ذ ِلكَ َع ْنكَ الّداين والقايص ِم ْن اَ ْوال ِدنا واَهاليناَ ،ونُشْ هِدُ الله بِذلِكَ َوكَفى بِالله
شَ هيداً َوأَن َْت َعلَ ْينا ِب ِه شَ هيدٌ ».
عاش ال ّن ِ
اس ،ما تَقُولونَ ؟ َفإِنَّ الله َي ْعل َُم ك َُّل َص ْوت َوخا ِف َي َة ك ُِّل نَفْسَ ﴿ ،ف َمنِ ا ْه َتدى َفلِ َنف ِْس ِه
َم ِ َ
َو َم ْن ضَ َّل َفإِنَّ ا يَ ِض ُّل َعلَ ْيها﴾َ ،و َم ْن بايَ َع َفإِنَّ ا يُباي ُِع الله﴿ ،يَدُ الله َف ْو َق أَيْديه ِْم﴾.
عاش ال ّن ِ
اس ،فَبا ِي ُعوا الله َوبا ِي ُعوين َوبا ِي ُعوا َعلِ ّياً َأم َريالْ ُم ْؤ ِمن َني َوالْ َح َس َن َوالْ ُح َس ْ َي َواالَْ ِئَّ َة
َم ِ َ

( ِم ْن ُه ْم ِف الدُّ نْيا َواآل ِخ َر ِة) كَلِ َم ًة با ِق َي ًة.

يُ ْهلِكُ الله َم ْن َغدَ َر َويَ ْر َح ُم َم ْن َويفَ ﴿ ،و َم ْن نَك ََث َفإِنَّ ا يَ ْنك ُُث عىل نَف ِْس ِه َو َم ْن أَ ْويف بِ ا عاهَدَ
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َعلَ ْيهُ الله ف ََس ُيؤْتي ِه أَ ْجراً َعظيامً﴾.
عاش ال ّن ِ
﴿س ِم ْعنا
اس ،قُولُوا الَّذي ُقل ُْت لَك ُْم َو َسلِّ ُموا عىل َعيل ِبإِ ْم َر ِة الْ ُم ْؤ ِمن َنيَ ،وقُولُواَ :
َم ِ َ
َو َأ َط ْعنا ُغ ْفرانَكَ َر َّبنا َو ِإلَ ْيكَ الْ َمص ُري﴾َ ،وقُولوا﴿ :اَلْ َح ْمدُ لِلَّ ِه الَّذي هَدانا لِهذا َوما كُ ّنا لِ َن ْه َت ِدي لَ ْوال
َأنْ هَدانَا الله﴾ اآلية.
عاش ال ّن ِ
اس ،إِنَّ فَضائِ َل َعيل بْنِ أَيب طالِب ِع ْندَ الله َع َّز َو َج َّل ـ َو َقدْ أَنْ َزلَها ِف الْ ُق ْرآنِ ـ أَك َْثُ
َم ِ َ
ِم ْن أَنْ أُ ْح ِص َيها يف َمقام وا ِحدَ ،ف َم ْن أَنْ َباَك ُْم بِها َو َع َرفَها ف ََصدِّ قُو ُه.
اسَ ،م ْن يُ ِطعِ الله َو َر ُسولَهُ َو َع ِل ّياً َواالَْ ِئَ َة الَّذي َن َذك ْرتُ ُه ْم َف َقدْ فا َز َف ْوزاً َعظيامً.
عاش ال ّن ِ
َم ِ َ

ليم َعلَ ْي ِه ِبإِ ْم َر ِة الْ ُم ْؤ ِمن َني أُولئكَ ه ُُم
عاش ال َّن ِ
السا ِبقُونَ إىل ُمبايَ َع ِت ِه َو ُمواالتِ ِه َوال َّت ْس ِ
اسّ ،
َم ِ َ
الْفائ ُزونَ يف َج ّن ِ
عيم.
ات ال َّن ِ
اس ،قُولُوا ما َي ْر َض الله ِب ِه َع ْنك ُْم ِم َن الْ َق ْولِ َ ،فإِنْ تَكْ ُف ُروا َأنْ ُت ْم َو َم ْن ِف االَْ ْر ِض َجميعاً
عاش ال ّن ِ
َم ِ َ

ض الله شَ ْيئاً.
َفلَ ْن يَ ُ َّ

اللهم ا ْغ ِف ْر لِلْ ُم ْؤ ِمن َني (بِ ا أَ َّديْ ُت َوأَ َم ْر ُت) َواغ ِْض ْب عىل (الْجا ِحدينَ) الْكا ِفري َنَ ،والْ َح ْمدُ لِلَّ ِه
َّ
َر ِّب الْعالَم َني.

داللة حديث الغدير
وكل هذه الفقرات ّ
تدل عىل اإلمامة والوالية،
يتك ّون حديث الغدير من صدر ومنت وذيلّ ،
وإليك بيانه:

مل ّا انرصف رسول الله nمن حجة الوداع متو ّجهاً إىل املدينة ،نزل عليه األمر اإللهي
بتبليغ إمامة عيل Aمقرتناً بالعصمة من الناس ،فنزل nبغدير خم ـ منرصف الناس إىل
[[[
بالدهم ـ وخطب الناس خطبة عظيمة ـ عىل ح ّد تعبري ابن كثري ـ ووصفها زيد بن أرقم
[[[
بقوله« :فو الله ما من يشء يكون إىل أن تقوم الساعة إالّ وقد أخربنا به يومئذ» .
ومام قال nيف خطبة الغدير قوله :ألست أوىل بكم من أنفسكم ،ويف لفظ آخر :أيّها
فلم أق ّروا بكونه nأوىل بهم من أنفسهم قال« :من
الناس من أوىل بكم من أنفسكمّ .
كنت مواله فعيل مواله» ،ثم عقّبه بقوله« :اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من
نرصه ،واخذل من خذله».
[[[

هذا النص املبارك ـ باختالف ألفاظه ـ من أه ّم أدلّة الشيعة يف إثبات إمامة أمري
املؤمنني Aبعد النبي nمبارشة ،ففي معاين األخبار للصدوق (ت )381بسنده عن أيب
إسحاق قال :قلت لعيل بن الحسني :Aما معنى قول النبي« : nمن كنت مواله فعيل
[[[
مواله» قال :أخربهم أنّه اإلمام بعده .
يل  8عن قول
ويف رواية ا ُخرى عن أبان بن تغلب قال :سألت أبا جعفر محمد بن ع ّ
[[[ـ البداية والنهاية .228 : 5
خالد
[[[ـ املعجم الكبري للطرباين  212 : 5ح ،5128مجمع الزوائد للهيثمي  105 : 9ووث ّق رجاله غري حبيب بن ّ
حيث مل يعرفه.
[[[ـ يراجع رواة حديث الغدير.
[[[ـ معاين األخبار 65 :ح.1
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النبي« :nمن كنت مواله فعيل مواله» فقال :يا أبا سعيد تسأل عن مثل هذا ،أعلمهم
[[[
أنّه يقوم فيهم مقامه .
ونحن ال نحتاج بعد ما ورد التفسري عن أهل البيت  :إىل القيل والقال والتأويالت
بالتمسك بهم ،ولكن لتوضيح األمر ور ّد الشبهات
املختلفة ،إذ هم عدل القرآن و َمن ا ُمرنا
ّ
املثارة البد من الخوض يف تبيني األمر بحسب سياق الحديث وألفاظه وظهوره العريف،
وإليك بيانه:

 1ـ «ألست أوىل بكم من أنفسكم»:
[[[

قوله nهذا مأخوذ من قول الله تعاىلP :ال َّنب ُِّي أَ ْو َل بِالْ ُم ْؤ ِم ِن َني ِم ْن أَنف ُِسه ِْم  Oواألوىل
جل وع ّز
رصف .قال الن ّحاس« :وحقيقة معنى اآلية ـ والله ّ
هنا يف اآلية مبعنى األوىل بالت ّ
أعلم ـ أ ّن النبي nإذا أمر بيشء أو نهى عنه ،ثم خالفته النفس كان أمر النبي nونهيه
[[[
أوىل باالتباع من الناس» .
وقال الطربي« :يقول تعاىل ذكره :النبي محمد nأوىل باملؤمنني ،يقول :أحق باملؤمنني
به من أنفسهم أن يحكم مبا يشاء من حكم فيجوز ذلك عليهم ،كام ح ّدثني يونس قال:
أخربنا ابن وهب ،قال :قال ابن زيدP :ال َّنب ُِّي أَ ْو َل بِالْ ُم ْؤ ِم ِن َني ِم ْن أَنف ُِسه ِْم Oـ كام أنت أوىل
[[[
بعبدك ـ ما قىض فيهم من أمر جاز. »...
وقال البغويP :ال َّنب ُِّي أَ ْو َل بِالْ ُم ْؤ ِم ِن َني ِم ْن أَنف ُِسه ِْم Oيعني من بعضهم ببعض يف نفوذ
[[[

حكمه فيهم ،ووجوب طاعته عليهم. »...
[[[ـ م ن 66 :ح.2
[[[ـ األحزاب.6 :
[[[ـ معاين القرآن .325 : 5
[[[ـ تفسري الطربي .146 : 21
[[[ـ معامل التنزيل .507 : 3
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كل يشء من ا ُمور الدين والدنيا وحكمه أنفذ عليهم
أحق بهم يف ّ
وقال النسفي« :أي ّ
[[[
من حكمها ،فعليهم أن يبذلوها دونه ويجعلوها فداءه» .
كل يشء من ا ُمور الدين والدنيا «من
وقال الزمخرشيP« :ال َّنب ُِّي أَ ْو َل بِالْ ُم ْؤ ِم ِن َني Oيف ّ

أنفسهم» ولهذا أطلق ومل يقيّد ،فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم ،وحكمه
أنفذ عليهم من حكمها ،وحقّه آثر لديهم من حقوقها ،وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم
[[[
عليها ،وأن يبذلوها دونه ويجعلوها فداءه. »...
وقال العيني يف رشح قوله« :nما من مؤمن إالّ وأنا أوىل به يف الدنيا واآلخرة» يعني
أحق وأوىل باملؤمنني يف كل يشء من ا ُمور الدنيا واآلخرة من أنفسهم ،ولهذا أطلق ومل
يعي ،فيجب عليهم امتثال أوامره واالجتناب عن نواهيه .قوله« :اقرؤوا إن شئتمP :ال َّنب ُِّي
ّ
أَ ْو َل بِالْ ُم ْؤ ِم ِن َني ِم ْن أَنف ُِسه ِْم Oيف معرض االحتجاج ملا قاله تنبيهاً لهم عىل أ ّن هذا الذي قاله
املفسون يف قوله تعاىلP :ال َّنب ُِّي أَ ْو َل بِالْ ُم ْؤ ِم ِن َني ِم ْن
وحي غري متلو طابقه وحي متلو .وتكلّم ّ
أَنف ُِسه ِْم Oوروي عن ابن عباس وعطاء :يعني إذا دعاهم النبي إىل يشء ودعتهم أنفسهم
إىل يشء ،كانت طاعة النبي nأوىل بهم من طاعة أنفسهم ،وعن مقاتل :يعني طاعة
النبي nأوىل من طاعة بعضكم لبعض ،وقيل :إنّه أوىل بهم يف إمضاء األحكام وإقامة
الحدود عليهم ملا فيه من مصلحة الخلق والبعد عن الفساد ،وقيل :أل ّن النبي nيدعوهم
[[[
إىل ما فيه نجاتهم وأنفسهم تدعوهم إىل ما فيه هالكهم. »...
تنص عىل أ ّن املراد باألولويّة يف
رشاح الحديث من أهل السنة ّ
هذه أقوال ّ
املفسين و ّ
رصف يف ا ُمور الناس وهو معنى الحاكميّة ،هذا هو املعنى
اآلية الكرمية هي األولويّة بالت ّ
الظاهر والواضح واملتعارف عليه يف بادئ النظر.
[[[ـ مدارك التنزيل وحقائق التأويل .297 : 3
[[[ـ الكشاف .251 : 3
[[[ـ عمدة القاري .235 : 12
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وهو املراد من قوله nيف حديث الغدير« :ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم».
قال السيد املرتىض« :فأ ّما الدليل عىل أ ّن لفظة أوىل تفيد معنى اإلمامة ،فهو أنّا نجد
أهل اللغة ال يضعون هذا اللفظ إالّ فيمن كان ميلك تدبري ما وصف بأنّه أوىل به وترصيفه
وينفذ فيه أمره ونهيه ،أال تراهم يقولون :السلطان أوىل بإقامة الحدود من الرعيّة ،وولد
امل ّيت أوىل مبرياثه من كثري من أقاربه ،والزوج أوىل بامرأته ،واملوىل أوىل بعبده ،ومرادهم

املفسين يف أ ّن قوله تعاىلP :ال َّنب ُِّي أَ ْو َل بِالْ ُم ْؤ ِم ِن َني
يف جميع ذلك ما ذكرناه ،وال خالف بني ّ
ِم ْن َأنف ُِسه ِْم Oاملراد به أنّه أوىل بتدبريهم والقيام بأُمورهم من حيث وجبت طاعته عليهم،

ونحن نعلم أنّه ال يكون أوىل بتدبري الخلق وأمرهم ونهيهم من كل أحد منهم إالّ من كان
[[[
إماماً لهم ،مفرتض الطاعة عليهم» .
إذا عرفت هذا فال وجه ملا ذكره عبد العزيز الدهلوي (ت )1239من حمل األولوية
[[[
يف اآلية والحديث عىل األولويّة باملحبة ،بل هو محض ا ّدعاء ال يبتني عىل ا ُصول علم ّية.
متسك بها بعض أهل السنة مل ّا ضاق بهم الخناق ،فذهبوا إىل نفي
وهناك محاولة ا ُخرى ّ
صدر الحديث ،وأنّه مل يرو متواترا ً بل هو من اآلحاد ،والبعض اآلخر تج ّرأ وجعله موضوعاً
مل يكن من أصل الحديث.
قال القايض عبد الجبار (ت« :)415إ ّن كثريا ً من شيوخنا ينكر أن تكون هذه املقدمة
ثابتة بالتواتر ويقول إنّها من باب اآلحاد ،والثابت هو قوله :Aمن كنت مواله ،...وهو
[[[
الذي ك ّرره أمري املؤمنني يف مجـالس ع ّدة عنـد ذكر مناقبه» .
قـال الفخـر الرازي (ت« : )606ثم إن سلّمنا صحة أصل الحديث ،ولكن ال نسلّم صحة
تلك املقدمة ،وهي قوله« :ألست أوىل بكم من أنفسكم» بيانه :إ ّن الطرق التي ذكرمتوها
[[[ـ الشايف 276 : 2ـ ،277عنه البحار .245 : 37
[[[ـ التحفة االثني عرشية ،421 :مخترص التحفة  ،161وتبعه اآللويس يف روج املعاين  ،196 : 5والنفحات القدسية:
 ،118والزعبي يف البينات .154 : 2
[[[ـ املغني ،القسم األول من كتاب اإلمامة.151 :
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يف تصحيح أصل الحديث مل يوجد يشء منها يف هذه املق ّدمة ،فإ ّن أكرث من روى أصل
الحديث مل يرو تلك املق ّدمة ،فال ميكن دعوى التواتر فيها ،وال ميكن أيضاً دعوى إطباق
االُ ّمة عىل قبولها ،أل ّن من خالف الشيعة إنّ ا يروي أصل الحديث لالحتجاج به عىل فضيلة
عيل Aوال يروي هذه املقدمة ،وأيضاً فلم يقل أحد أ ّن علياً ذكرها يوم الشورى ،فثبت
أنّه مل يحصل يف هذه املقدمة يشء من الطرق التي يثبتون أصل الحديث بها ،فال ميكن
[[[
إثبات هذه املقدمة» .
ونقول يف الجواب:
أوالً :مل يكن دأب املح ّدثني والرواة األوائل عىل رواية جميع الخرب بحذافريه ،بل كانوا
يأخذون ويدعون من الحديث حسب الحاجة واملناسبة ،مضافاً إىل الفجوة الزمنية الكبرية
مم أ ّدى إىل غياب كثري من
بني صدور الحديث عن الرسول األمني nوبني تدوين الحديثّ ،
القرائن الحالية واملقالية ،زائدا ً النسيان والسهو املالزم للطبيعة البرشية.
فهذا زيد بن أرقم وهو ِم ْن أكرث َم ْن روى حديث الغدير بألفاظ مختلفة ،يقول ليزيد
بن حيان وحصني بن سربة ملا سأاله أن يح ّدثهم عن رسول الله :nيا ابن أخي والله لقد
كربت س ّني وقدم عهدي ،ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله ... nثم قال :قام
رسول الله nيوماً فينا خطيباً مباء يدعى خامً بني مكة واملدينة ،فحمد الله وأثنى عليه
[[[
ووعظ وذكر  .ثم ذكر حديث الثقلني.
فزيد بن أرقم يذكر واقعة الغدير ،ومل يذكر حديث الغدير ومل يرش إىل مواعظ
النبي nوتذكريه ،مع أنّها ثابتة صحيحة وعدم ذكرها ال يخدش يف صحتها وتواترها.
ثانياً :قال السيد املرتىض (ت« :)436ليس ينكر أن يكون بعض من روى خرب الغدير
[[[ـ نهاية العقول ،383 :وتبعه كل من اآلمدي يف أبكار األفكار  ،181 : 5والتفتازاين يف رشح املقاصد ،274 : 5
والجرجاين يف رشح املواقف  ،361 : 9والقوشجي يف رشح التجريد.369 :
[[[ـ صحيح مسلم .123 : 7
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مل يذكر املق ّدمة ،إالّ أ ّن من أغفلها ليس بأكرث م ّمن ذكرها وال يقاربه ،وإنّ ا حصل االخالل
بها من أحاد الرواة ،ونقلة الشيعة كلّهم ينقلون الخرب مبق ّدمته ،وأكرث من شاركهم من
رواة أصحاب الحديث أيضاً ينقلون املق ّدمة ،ومن تأ ّمل نقل الخرب وتصفّحه علم ص ّحة ما
صح فال نكري يف إغفال من أغفل املق ّدمة ،أل ّن الح ّجة تقوم بنقل من نقلها بل
ذكرناه ،وإذا ّ
[[[
ببعضهم» .
قال الكراجيك (ت« :)449أما املتواترون بالخرب فلم يوردوه إالّ عىل كامله ،وال سطروه
يف كتبهم إالّ بالتقرير الذي يف أ ّوله .وكذلك رواه معظم أصحاب الحديث الذاكرين األسانيد،
وإن كان منهم آحاد قد أغفلوا ذكر املق ّدمة ،فيحتمل أن يكون ذلك تعويال ً منهم عىل
العلم بالخرب فذكروا بعضه ألنّه عندهم مشتهر ،فإ ّن األصحاب كثريا ً ما يقولون :فالن يروي
عن رسول الله nخرب كذا ويذكرون بعض لفظ الخرب اختصارا ً ،ويف الجملة فإ ّن اآلحاد
[[[

املتفردون بنقل بعضه ال يعارض بهم املتواترين الناقلني لجميعه عىل كامله» .
ثالثاً :روى هذه املقدمة كثري من الحفّاظ يف كتبهم ،ففي مسند أحمد عن الرباء بن
[[[
عازب بلفظ« :ألستم تعلمون ّأن أوىل باملؤمنني من أنفسهم»  .وفيه عن زيد بن أرقم
[[[

[[[

بنفس اللفظ ،وفيه عن أيب الطفيل بلفظ« :أتعلمون أ ّن أوىل باملؤمنني من أنفسهم» .
[[[

ويف املستدرك للحاكم عن سعد بن مالك بلفظ« :هل تعلمون ّأن أوىل باملؤمنني»  .ويف
[[[
مسند أحمد عن عبد الرحمن بن أيب ليىل بلفظ« :ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم»  .ويف
[[[ـ الشايف  ،267 : 2تلخيص الشايف للطويس .174 : 2
[[[ـ كنز الفوائد 88 : 2ـ.89
[[[ـ مسند أحمد  ،281 : 4املصنف البن أيب شيبة  503 : 7ح.55
[[[ـ م ن .368 : 4
[[[ـ م ن ،370 :4 :واملستدرك للحاكم  109 :3وصححه ،كام صحح الهيثمي يف مجمع الزوائد  104 :9السند وقال:
رجاله رجال الصحيح غري فطر بن خليفة وهو ثقة.
[[[ـ املستدرك للحاكم .116 :3
[[[ـ مسند أحمد .119 :1
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[[[

مجمع الزوائد عن زيد بن بثيغ بلفظ« :أليس أنا أوىل باملؤمنني»  .ويف هذا كفاية ملن اهتدى.
أما عدم ذكر هذه املقدمة يوم الشورى فقد أجاب السيد املرتىض قائالً:
«فأما إنشاد أمري املؤمنني Aأهل الشورى ،وخل ّوه من ذكر املق ّدمة ،فال ّ
يدل عىل
نفيها أو الشك يف ص ّحتها; ألنّه Aق ّررهم من الخرب مبا يقتيض اإلقرار بجميعه عىل
القصة من أ ّولها إىل آخرها ،وجميع ما جرى
سبيل االختصار ،وال حاجة به إىل أن يذكر ّ
فيها ،لظهورها وأل ّن االعرتاف مبا اعرتف به منها هو اعرتاف بالكل ،وهذه عادة الناس فيام
يق ّررونه ،أال ترى أ ّن أمري املؤمنني ملا أن ق ّررهم يف ذلك املقام بخرب الطائر يف جملة الفضائل
بأحب
واملناقب اقترص عىل أن قال« :أفيكم رجل قال له رسول الله« :nاللهم ابعث إ ّيل ّ

خلقك يأكل معي ،غريي» ومل يذكر إهداء الطائر وما تأخّر عن هذا القول من كالم الرسول،
وكذلك ملا أن ق ّررهم صلوات الله عليه بقول الرسول nفيه ملا ندبه لفتح خيرب ذكر بعض
الكالم دون بعض ،ومل يرشح القصة وجميع ما جرى فيها ،وإنّ ا اقترص Aعىل القدر
[[[
املذكور اتكاالً عىل شهرة األمر وأ ّن يف االعرتاف ببعضه اعرتافاً بكلّه» .

مضافاً إىل أنّه Aعند مناشدته الثانية أيّام خالفته يف الرحبة بالكوفة ،ذكر هذه
املق ّدمة واستشهد الناس عىل مجموع الحديث صدرا ً وذيالً ،فشهد له من حرض من
[[[
الصحابة .
متسك بها بعد أن مل يتمكّن من نفي املق ّدمة،
وهناك محاولة من قبل الباقالين (تّ )403
فقال« :إ ّن ما أثبته لنفسه من كونه أوىل بهم ،ليس هو من معنى ما أوجبه لعيل سبيل ،ألنّه
قال« :من كنت مواله فعيل مواله» فأوجب املواالة لنفسه ولعيل ،وأوجب لنفسه كونه أوىل
بهم منهم بأنفسهم ،وليس معنى أوىل من معنى موىل يف يشء ،أل ّن قوله موىل يحتمل يف
وحسن إسناده.
[[[ـ مجمع الزوائد للهيثمي ّ 107 :9
[[[ـ الشايف 267 :2ـ ،268تلخيص الشايف للطويس  ،175 :2كنز الفوائد للكراجيك .88 :2
[[[ـ يراجع :حديث املناشدة.
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اللغة وجوهاً ليس فيها معنى أوىل ،فال يجب إذا ُعقّب كالم بكالم ليس من معناه أن يكون
معناهام واحدا ً ،أال ترون أنّه لو قال :ألست نبيّكم واملخرب لكم بالوحي عن ربكم وناسخ
رشائع من كان قبلكم ثم قال :فمن كنت مواله فعيل مواله ،مل يوجب ذلك أن يكون قد أثبت
لعيل من النبوة وتلقّي الوحي ونسخ الرشائع عىل لسانه ما أوجبه يف أول الكالم لنفسه ،وال
أمر باعتقاد ذلك فيه من حيث ثبت أنّه ليس معنى نبي معنى موىل ،فكذلك إذا ثبت أنّه
يل ما أثبته لنفسه ،وإنّ ا دخلت
ليس معنى أوىل معنى موىل ،مل يجب أن يكون قد أثبت لع ّ
[[[
عليهم الشبهة من حيث ظنوا أ ّن معنى موىل معنى أوىل وأحق ،وليس األمر كذلك» .
وأنت ترى أنّه بنى استدالله صدرا ً وذيالً عىل عدم مجي موىل مبعنى أوىل ،وهذا مردود
بشهادة الكتاب والسنة واألدب من مجي موىل مبعنى أوىل وأحق ،كام سيوافيك بيانه يف:
«املوىل».
ثم إ ّن املثال الذي استشهد به ال يستقيم من حيث قواعد التمثيل ،إذ ليس معنى موىل
معنى النبوة كام ذكره الباقالين ،وهذا ال ينطبق عىل ما نحن فيه ،إذ أ ّن األوىل من معاين
نص عىل ذلك أصحاب اللغة ،وما نحن فيه يشبه لو قال : nألست نبيكم
املوىل كام ّ

واملخرب لكم بالوحي عن ربكم وناسخ رشائع من كان قبلكم ثم قال :فمن كنت له كذلك
اض عىل سبيل الجدل وإن مل يكن صحيحاً ـ لكان الكالم مستقيامً
يل رسوله ـ وهذا افرت ٌ
فع ّ
الحتواء كلمة الرسول معاين ومهام اإلنباء عن الله تعاىل واإلخبار عنه بالوحي ونسخ رشيعة
موىس وعيىس .فكذلك ملا ص ّدر كالمه بكونه أوىل بهم من أنفسهم ،ثم عقّبه بقوله« :فمن
رصف.
كنت مواله »...كان معنى املوىل واملراد منها هو معنى األولوية بالت ّ
وقد اخرتع ابن تيمية (ت )728استدالالً غريباً ،حيث جعل أولوية النبي nباملؤمنني
مختصاته nوال يحق له أن يعطيها لغريه ،قال« :وأما كونه أوىل بهم من
من أنفسهم من
ّ
بكل مؤمن من نفسه من خصائص نب ّوته،
أنفسهم ،فال يثبت إالّ من طرفه nوكونه أوىل ّ
[[[ـ متهيد األوائل.451 :
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نص عىل خليفة من بعده ،مل يكن ذلك موجباً أن يكون أوىل بكل مؤمن من
ولو قُ ّدر أنّه ّ
نفسه ،كام أنّه ال يكون أزواجه ا ُ ّمهاتهم »...وهذه مكابرة ال دليل عليها من قرآن وسنة
وعرف ،وما أسهل إلقاء االدعاءات الفارغة وجعلها من املسلّامت ،فلو أراد الله تعاىل وكذلك
رصف وإمامة الناس إىل شخص آخر يقوم
نب ّيه nنقل خصائص النب ّوة من األولوية بالت ّ

فأي ضري يف ذلك ،وهذا هو معنى اإلمامة التي
بالحفاظ عىل نهج النبوة سيام بعد ختمهاّ ،
يل Aوأوالده األوصياء بحديث الغدير وغريه من األدلّة .وال عالقة
نقصدها ونثبتها لع ّ
لهذا بكون أزواج النبي nا ُ ّمهات املؤمنني ،حيث معناه حرمة التز ّوج به ّن بعد الرسول
خاصة وال عالقة لهذا مبسألة الوصاية واإلمامة التي هى امتداد للنب ّوة.
 ،nوهي مسألة ّ

رصف من خصائص الحاكم ّية ،وختم النبوة وحرمة التز ّوج
وبعبارة ا ُخرى أ ّن األولوية بالت ّ
من ا ُ ّمهات املؤمنني من خصائص نب ّوة النبي ،nفاألُوىل البد من انتقالها الستمرار الحاكمية
املختصات ،كيف وأ ّن الخلفاء بعد الرسول nأثبتوا
اإللهية ،أما الثانية فال تنتقل وتبقى من
ّ
رصفوا يف األموال واألنفس بحسب ما شاؤوا ،فأخذوا فدك وغريها
ألنفسهم هذه األولوية ،وت ّ
رصف؟!
وقتلوا مالك وغريه ،أليس هذا هو معنى األولوية بالت ّ

 2ـ «فمن كنت مواله فعيل مواله»:
يبتني االستدالل بهذه الفقرة عىل أ ّن املوىل فيه مبعنى األوىل املتفرعة من صدر
الحديث ،ولعلامئنا يف إثبات ذلك ع ّدة أدلّة نوجزها فيام ييل:

ألف ـ قرينة املقام:
قال العالّمة املجليس (ت« :)1111هل يريب عاقل يف أ ّن نزول النبي nيف زمان ومكان
مل يكن نزول املسافر متعارفاً فيهام ،حيث كان الهواء عىل ما روي يف غاية الحرارة حتى
يستظل بدابّته ،ويضع الرداء تحت قدميه من ش ّدة الرمضاء ،واملكان مملوءا ً
ّ
كان الرجل
من األشواك ،ثم صعوده عىل األقتاب ،والدعاء ألمري املؤمنني عيل Aعىل وجه يناسب
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شأن امللوك والخلفاء ووالة العهد ،مل يكن إالّ لنزول الوحي اإليجايب الفوري يف ذلك الوقت
[[[
الستدراك أمر عظيم الشأن جليل القدر ،هو استخالفه واألمر بوجوب طاعته» .
وهذا لوحده ينفي إرادة سائر املعاين من كلمة (موىل) ويحرصها يف الذي تق ّدمها.

ب ـ االستعامل الرشعي:
نقصد باالستعامل الرشعي ما ورد يف لسان الرشع :آيات وروايات ،من مجيء كلمة موىل
مبعنى أوىل بحسب االستعامل والقرائن ،وال نقصد بأ ّن كل (موىل) وردت يف لسان الرشع
تكون مبعنى أوىل حتى يُنتقض علينا مبا ورد من استعاملها يف معاين ا ُخر ،كقوله تعاىل:
[[[

يم �لَلَّ ِذي َن اتَّ َب ُعو ُه Oوإن ذهب البيايض (ت  )877إىل أنّها مبعنى
Pإِنَّ أَ ْو َل ال َّن ِ
اس ِبإِ ْب َرا ِه َ
رصف يف
األوىل حيث قال« :ذلك ال ينايف ما قلناه إذ معناه :الذين اتبعوا إبراهيم أوىل بالت ّ
[[[

خدمته دون غريهم وكذا اآلخران» .

ولذا قال السيد املرتىض (ت )436يف مقام الرد عىل القايض عبد الجبار (ت )415حيث
استشهد بالقرآن لنقض مجي املوىل مبعنى أوىل« :فأ ّما ما ذكره من اآليات مستشهدا ً به عىل
أ ّن املراد بلفظة موىل املواالة يف الدين ،فإنّ ا يكون طاعناً عىل من أنكر احتامل اللفظة لهذا
الوجه يف جملة محتمالتها ،فأ ّما من أق ّر بذلك وذهب إىل أ ّن املراد يف خرب الغدير خالفه،
فليس يكون ما ذكره صاحب الكتاب مفسدا ً ملذهبه ،وكيف يكون كذلك وأكرث ما استشهد
به أ ّن لفظة موىل ا ُريد بها معنى املواالة فيام تاله من القرآن ،وذلك ال يحظر أن يراد بها
[[[

خالف املواالة يف الخرب» .
[[[ـ البحار .251 : 37
[[[ـ آل عمران.68 :
[[[ـ الرصاط املستقيم .309 : 1
[[[ـ الشايف 289 :2ـ.290
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فمم استدلّوا به عىل مجي موىل مبعنى أوىل قوله تعاىلَ ) :مأْ َواك ُُم ال َّنا ُر
عىل أية حالّ ،
[[[

[[[

ِه َي َم ْوالَك ُْم أي أوىل بكم .

نص عىل ذلك أئّ ة اللغة والتفسري املعتمد عليهم واملرجوع إليهم ،منهم:
ّ
الكلبي (ت )146عىل ما ذكر الفخر الرازي يف تفسريه .29:228
والفراء (ت )207يف معاين القرآن .3:134
وأبو عبيدة مع ّمر بن املث ّنى (ت )210يف مجاز القرآن .2:254
وعبد الله بن يحيى اليزيدي (ت )237يف غريب القرآن وتفسريه.371 :
وعبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت )276يف تفسري غريب القرآن.453 :
والطربي (ت  )310يف تفسريه .22:408
والزجاج (ت )311يف معاين القرآن وإعرابه  5:125حيث قال« :هي أوىل بكم ملا أسلفتم
من الذنوب ،ومثل ذلك قول الشاعر:
فغدت كال الفرجني تحسب أنّه

موىل املخافــة خلفها وأمامها

ومنهم أيضاً :أبو عبيد الهروي (ت )401يف الغريبني  6:2034حيث قال« :قوله تعاىل:
َ Pذلِكَ ِبأَنَّ اللَّهَ َم ْو َل الَّ ِذي َن آ َم ُنوا Oأي وليّهم والقائم بأمرهم ،وكل من ويل عليك أمرك فهو
موالك .وقوله تعاىلَ P :مأْ َواك ُُم ال َّنا ُر ِه َي َم ْوالَك ُْم Oأي هي أوىل بكم ،ويف الحديث« :من كنت
مواله فعيل مواله» قال أبو العباس :أي من أحبني وتوالّين فليتوالّه» .انظر كيف ناقض
نفسه حيث أثبت يف صدر كالمه مجي املوىل مبعنى القائم باألمر ومبعنى األوىل ،ث ّم يف ذيل
كالمه رصف الحديث عن معناه الحقيقي لئالّ يثبت الحق ،وهذا ال يه ّمنا وهو ديدنهم،
والغرض اثبات مجي املوىل مبعنى األوىل والقائم باألمر ،وقد ثبت.
[[[ـ الحديد.15 :
[[[ـ انظر :رسالة يف معنى املوىل للمفيد ،27 :والشايف للمرتىض  ،269 : 2وتقريب املعارف للحلبي ،214 :وكنز
الفوائد للكراجىك  ،89 : 2وغريها من املصادر الكالمية.
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ومنهم أيضاً :الزمخرشي (ت )538يف الكشاف  4:64حيث جعل األوىل إحدى معاين
املوىل يف اآلية واستشهد ببيت لبيد الذي م ّر آنفاً.
وكذلك ابن األنباري (ت )577يف البيان يف غريب إعراب القرآن 2:421ـ 422حيث جعل
األوىل أيضاًمن معاين املوىل يف اآلية.
ومنهم ابن الجوزي (ت )597يف تذكرة األديب يف تفسريالغريب.391 :
والقرطبي (ت )671يف الجامع ألحكام القرآن  17:248حيث قال« :أي أوىل بكم ،واملوىل
يتول مصالح اإلنسان ،ثم استعمل فيمن كان مالزماً لليشء ،وقيل :متلك أمرهم.»...
من ّ
ومنهم نظام الدين النيسابوري (ت )728يف تفسري غريب القرآن ورغائب الفرقان
 6:256حيث ذكر األوىل من معاين املوىل يف اآلية.
وأبو حيان األندليس (ت )745يف تحفة األريب مبا يف القرآن من الغريب 290 :حيث
قال« :واملوىل :املع ِتق واملعتَق ،أو الويل واألوىل باليشء ،أو ابن العم والصهر».
وأيضاً عيل بن عثامن املارديني (ت )750يف بهجة األريب يف بيان ما يف كتاب الله من
الغريب.393 :
كل منزل
ومنهم ابن كثري (ت )774يف تفسريه  4:332حيث قال« :أي هي أوىل بكم من ّ
عىل كفركم وارتيابكم وبئس املصري».
ومنهم البيضاوي (ت )791يف أنوار التنزيل  2:454حيث جعل األوىل من معاين املوىل
واستشهد ببيت لبيد.
ومنهم ابن امللقن (ت )804يف تفسري غريب القرآن.449 :
هذه أقوال أمئّة اللغة والتفسري يف مجي أوىل مبعنى موىل ،ولكن من الغريب ما ذهب
إليه الفخرالرازي (ت )606من حمل هؤالء األمئة عىل التساهل تارةً ،وتارة ا ُخرى اخرتاع
قاعدة تحت عنوان أ ّن هذا الذي قالوه معنى ال تفسري للّفظ ،والسبب الوحيد يف ذكر هذه
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التم ّحالت هو الر ّد عىل الشيعة يف استداللهم بحديث الغدير وكلمة (موىل) عىل إمامة
بكل رطب ويابس لر ّد هذا املدعى وإن كان عىل خالف
فتمسك القوم ّ
أمري املؤمننيّ ،A
القياس واألصول العلمية.
فهذا الرازي رغم اعرتافه مبجي موىل مبعنى أوىل عند أهل اللغة وغريهم أمثال الكلبي
[[[
[[[
والزجاج والفراء وأيب عبيدة ،واألخفش وعيل بن عيىس  ،ولكن ر ّد هذا كلّه ألنّه مستمسك
متسك بإمامة عيل
الشيعة ،قال« :وإنّ ا ن ّبهنا عىل هذه الدقيقة أل ّن الرشيف املرتىض ملا ّ
بقوله« :Aمن كنت مواله فعيل مواله» قال :أحد معاين موىل معناه أوىل ،واحتج يف ذلك
بأقوال أمئة اللغة يف تفسري هذه اآلية بأ ّن موىل معناه أوىل ...أ ّما نحن فقد بيّنا بالدليل أ ّن
[[[
قول هؤالء يف هذا املوضع معنى ال تفسري وحينئذ يسقط االستدالل به» .
نعم هذا هو السبب الحقيقي ،ولذا قال يف نهاية العقول« :أما الذي نقلوا عن أمئة
يبي ذلك بتقديم مقدمتني :إحداهام أ ّن
اللغة أ ّن املوىل مبعنى األوىل ،فال حجة لهم وإنّ ا ّ
أمثال هذا النقل ال يصلح أن يحتج به يف إثبات اللغة ،فنقول :إ ّن أبا عبيدة وإن قال يف قوله
تعاىلَ P :مأْ َواك ُُم ال َّنا ُر ِه َي َم ْوالَك ُْم Oمعناه هي أوىل بكم ،وذكر هذا أيضاً األخفش والزجاج

وعيل بن عيىس واستشهدوا ببيت لبيد ،ولكن ذلك تساهل من هؤالء األمئّة ال تحقيق ،أل ّن
األكابر من النقلة مثل الخليل وأرضابه مل يذكروه ،واألكرثون مل يذكروه إالّ يف تفسري هذه
كل
اآلية أو آية ا ُخرى مرسالً غري مسند ،ومل يذكروه يف الكتب األصلية من اللغة ،وليس ّ
يفسون اليمني بالقوة يف قوله تعاىل:
ما يُذكر يف التفاسري كان ذلك لغة أصلية ،أال تراهم ّ
ات َمطْ ِويَّ ٌ
السام َو ُ
ات ِب َي ِمي ِن ِه Oوالقلب بالعقل يف قوله تعاىلP :لِ َمن كَانَ لَهُ َقل ٌْب Oمع أ ّن
ََّ P
[[[
ذلك ليس لغة أصلية ،فكذلك هنا» .

[[[ـ تفسري الرازي .228 : 29
[[[ـ نهاية العقول.384 :
[[[ـ تفسري الرازي .227 : 29
[[[ـ نهاية العقول 384 :خ.
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ونقول يف الجواب:
أي فرق ـ فيام نحن بصدد إثباته من مجيء موىل مبعنى أوىل عند أمئة أهل اللغة
أ ّوالًّ :
رصحوا بذلك بل ذكروا ما
ـ بني أن يكون أقوال هؤالء األمئة معنى أو تفسريا ً ـ رغم أنّهم مل ي ّ
يناسب املقام من وجوه اآلية ،وعىل كال الحالني يثبت مطلوبنا.
ثانياً :قد فطن نظام الدين النيسابوري (ت )728ما يف استدالل الرازي وإسقاطه
[[[
الستدالل املرتىض من وهن ،فقال بعد نقل كالم الرازي« :يف هذا اإلسقاط بحث ال يخفى» .
ثالثاً :قد تناقض الرازي يف كالمه ،فإنّه تارة يقول :إ ّن أمئّة اللّغة وأكرث العلامء (حينام
قال :واألكرثون مل يذكروه إالّ يف تفسري هذه اآلية) ذهبوا إىل مجيء موىل مبعنى أوىل ،ثم
يقول :إ ّن األكابر من النقلة مل يذكروه ،وال يتمكن من االستشهاد إالّ بالخليل (ت ،)175مع
«أجل الكتب املص ّنفة يف النحو واللغة
أنّه قد طعن يف مكان آخر بكتاب الخليل حيث قالّ :
كتاب سيبويه وكتاب العني ...أما كتاب العني فقد أطبق الجمهور من أهل اللغة عىل القدح
[[[
فيه»  .فرغم كون أمئّ ة اللّغة وأكرث العلامء ذهبوا إىل مجيء موىل مبعنى أوىل ،ورغم إطباق
جمهور أهل اللغة عىل القدح يف كتاب الخليل ،مع كل هذا ال يروق الرازي ذلك ويرميهم
بالتساهل وعدم التحقيق ،وال أدري ملاذا ال يُرمى الخليل بالتساهل وعدم التحقيق لعدم
تعصب مذهبي أعمى أصاب الرازي ومن تبعه.
اتباعه أمئّة اللغة؟! إن هو إالّ ّ
رصح بل مل يذكره
رصح الخليل بعدم مجيء موىل مبعنى أوىل ـ وهو مل ي ّ
رابعاً :حتى لو ّ
رصحني بذلك لتق ّدم املثبت عىل النايف
ـ ال يُعتنى بترصيحه وهو واحد أمام أكرث أمئّة اللغة امل ّ
بحسب القواعد املق ّررة عندهم.

خامساً :أ ّما قوله« :واألكرثون مل يذكروه إالّ يف تفسري هذه اآلية أو آية أُخرى» فهل يُؤخذ
تفسري املفردات إالّ من كتب اللّغة ومبا يتناسب فحوى اآلية وغريها من القرائن ،وهل قال
[[[ـ تفسري غريب القرآن .256 : 6
[[[ـ املحصول .210 : 1
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كل ما جاء يف القرآن من كلمة (موىل) فهو مبعنى أوىل ،حتى يعرتض علينا
أح ٌد من الناس أ ّن ّ
بهذا االعرتاض؟! ثم إنّه يكفي لنفي السالبة الكلية املوجبة الجزئية.
سادساً :عدم وجود النقل عن بعض أهل اللغة ال ّ
يدل عىل العدم رأساً ،أال ترى أ ّن
كل لغة أهملها الجوهري بالحمرة ،وهذه كثرية ج ّدا ً ،فيلزم
صاحب القاموس التزم برتقيم ّ
عىل قولك أن ال يكون يشء من تلك اللغات صحيحة ،وهكذا يذكر بعض أهل اللغة لبعض
[[[
اللفظ معنى ،ويذكر له بعض آخر معاين ا ُخر .
سابعاً :ما ذهب إليه من ورود املجاز يف تفسري اليمني والقلب ،فنقول :اشتامل اللغة
عىل الحقيقة واملجاز ظاهر ،ومعلوم أ ّن املجاز إنّ ا يُصار إليه عند تعذّر حمل الكالم عىل
الحقيقة ،وإالّ فاألصل يف الكالم الحقيقة .ثم إ ّن املجاز األصيل قد يشيع ويكرث استعامله
حتى تصري الحقيقة اللغوية بالنسبة إليه مجازا ً ،وإذا كان كذلك فنقول :إ ّن لفظة املوىل وإن
كانت مشرتكة إالّ أ ّن أهل اللغة فهموا بحسب القرينة يف هذا الخرب أ ّن املراد من املوىل هو
األوىل بعد فهمهم أنّه من جملة مسمياتهم اللغوية ،فدعوى أنّه ليس لغة أصلية استلزم
أنّه منقول ،وهو معارض مبا أنّه خالف األصل ،فتفسري هذه اآلية أو غريها إذن بحسب اللغة
األصلية ،وأما تفسريهم بغري اللغة األصلية كاليمني وأمثاله ،فذاك إنّ ا كان الستعامله اليمني
[[[
تصح الحقيقة لإلرادة عدلوا إىل املجاز» .
مبعنى الجارحة عىل الله تعاىل ،فال جرم ملا مل ّ
ثم ذكر الرازي املق ّدمة الثانية يف بيان اشتقاق كلمة (و ل ي) ،وال عالقة له مبا نحن
فيه ،ثم قال« :وإذا ثبتت هاتان املق ّدمتان فلنرشع يف التفصيل ،قولـه :إ ّن أبا عبيدة قال
يف قوله تعاىلَ P :مأْ َواك ُُم ال َّنا ُر ِه َي َم ْوالَك ُْم Oمعناه هي أوىل بكم ،قلنا :إ ّن ذلك ليس حقيقة
بوجهني :أحدهام أ ّن ذلك يقتيض أن يكون للكفّار يف الج ّنة حقاً إالّ أ ّن النار أحق ،أل ّن ذلك
من لوازم أفعل التفضيل وأنّه باطل ،وثانيهام :لو كان األمر كام اعتقدوا ىف أ ّن املوىل ها هنا
[[[ـ عامد اإلسالم للسيد دلدار عيل ،كتاب اإلمامة / 339 :حديث الغدير خ.
[[[ـ النجاة يف القيامة البن ميثم131 :ـ.132
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مبعنى األوىل ،لقيل هي موالتكم أل ّن استواء التذكري والتأنيث من خصائص أفعل التفضيل،
وملا بطل ما قالواه فالواجب أن يجعل املوىل هنا اسامً للمكان وهي موضع الويل ،وعىل هذا
التفسري ال يلزمنا ما ألزمناه عليهم ،أل ّن اسم املكان إذا وقع خربا ً للمؤنّث مل يؤنّث ،تقول:
[[[
املدينة منشأ النبي nوالبرصة منشأ الحسن ،وال تقول :منشأه ،وهذا هو التحقيق» .

نقول يف الجواب:
أ ّوالً :مل يرد ذكر للمفضّ ل عليه يف اآلية ،فمن أين زعم الرازي أ ّن املفضّ ل عليه هو الجنة،
مل ال يجوز أن يكون مراده تعاىل أ ّن النار بالكفّار أوىل من كل يشء ـ كام هو ظاهر اإلطالق
كل يشء حتى الج ّنة له حقاً بالكفّار ،بل يكفي أن يكون البعض
ـ وهذا ال يقتيض أن يكون ّ
[[[
كذلك ،أال ترى إىل قوله تعاىلP :اللّ ِه أَك َ ُْب Oفإنّه أكرب مطلقاً سواء كان لكل يشء كرب أو ال .
ثانياً :لو تن ّزلنا عن ذلك فنقول :للكفّار يف الجنة حق لكن فات عنهم بسبب عدم قبولهم
[[[
اإلميان  ،وقد أشار الرازي نفسه إىل نحو هذا يف معرض كالمه عن كيفية وراثة املؤمنني للج ّنة
[[[

يف قوله تعاىلP :أُ ْولَ ِئكَ ه ُُم الْ َوا ِرثُونَ * الَّ ِذي َن َي ِرثُونَ الْ ِف ْر َد ْو َس Oحيث أ ّن الجنة لهم فام
معنى وراثتها ،فقال« :إنّه ال مكلّف إالّ أع ّد الله له يف النار ما يستحقّه إن عىص ،ويف الج ّنة
ما يستحقّه إن أطاع ،وجعل لذلك عالمة ،فإذا آمن منهم البعض ومل يؤمن البعض صار منازل
من مل يؤمن كاملنقول إىل املؤمنني ،وصار مصريهم إىل النار الذي البد معها من حرمان الثواب
[[[
كموتهم . »...وبهذا املعنى ميكن أن يقال إ ّن النار أوىل بهم وأحق من الج ّنة.
أما ما ذكره من مسألة التذكري والتأنيث يفِ P :ه َي َم ْوالَك ُْم Oفنقول :أ ّوالً بعد ما ثبت
[[[ـ نهاية العقول.385 :
[[[ـ عامد اإلسالم للسيد دلدار عيل ،كتاب اإلمامة 340 :خ.
[[[ـ م ن.
[[[ـ املؤمنون10 :ـ.11
[[[ـ تفسري الرازي .82 : 23
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ترادف املوىل واألوىل ،فأينام كانت أوىل خربا ً ملبتدأ تساوى فيها املؤنّث واملذكّر ،فكذلك
[[[
الحال يف املوىل .
ثانياً :ثأنيث ال ّنار مل يكن عىل الحقيقة بل هو مجاز ،وال يلزم تأنيث املؤنّث املجازي،
ِيب ِم ْن الْ ُم ْح ِس ِن َني)حيث
كام اعرتف بذلك الرازي يف تفسري قوله تعاىل( :إِنَّ َر ْح َم َة اللَّ ِه َقر ٌ
قال« :لقائل أن يقول :مقتىض علم اإلعراب أن يقال :إ ّن رحمة الله قريبة من املحسنني ،فام
السبب يف حذف عالمة التأنيث؟ ذكروا يف الجواب عنه وجوهاً :األ ّول :إ ّن الرحمة تأنيثها
[[[
ليس بحقيقي ،وما كان كذلك فإنّه يجوز فيه التذكري والتأنيث عند أهل اللغة» .
وبهذا تندفع سائر الشبهات التي ذكرها الباقالين (ت )403يف متهيد األوائل،452 :
واآلمدي (ت )631يف غاية املرام 321 :وأبكار األفكار  ،5:182والجرجاين (ت )816يف رشح
املواقف  ،8:361وابن حجر الهيتمي (ت )973يف الصواعق املحرقة  ،1:108والدهلوي
(ت )1239يف التحفة االثني عرشية ،418 :واآللويس (ت )1270يف مخترص التحفة160 :
وتفسريه روح املعاين  5:195وكتابه اآلخر النفحات القدسية ،117 :وإنّ ا ركّزنا عىل الفخر
الرازي ألنّه أسهب الكالم حول املوضوع يف تفسريه وكتابه نهاية العقول ،وبإبطال كالمه
تبطل سائر الشبه أيضاً.

شواهد اُخر:
ال ِم َّم
ومن الشواهد االُخرى يف مجيء موىل مبعنى أوىل قوله تعاىلَ P :ولِك ُّل َج َعلْ َنا َم َو ِ َ
[[[
تَ َركَ ا ْل َوا ِلدَ انِ َواألَ ْق َر ُبونَ ، ...Oأي من كان أوىل باملرياث وأحق.

وكذلك قوله« : nأميا امرأة نكحت بغري إذن موالها» أي بغري إذن من هو أوىل بها
وأحق.
[[[ـ عبقات األنوار ،حديث الغدير .68 :9
[[[ـ تفسري الرازي  ،136 :14وانظر عبقات األنوار ،حديث الغدير 69 : 9ـ.70
[[[ـ النساء.33 :
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ج ـ االستعامل اللغوي:
ذكر أمئة اللغة ع ّدة معان لكلمة «موىل» أوصلها البعض إىل ثالثني معنى من باب
االشرتاك اللفظي ومن تلك املعاين األوىل ،واستشهدوا لذلك ببيت لبيد:
فغدت كال الفرجني تحسب أنّه

مــوىل املخافـة خلفها وأمامها

معناه :أوىل باملخافة خلفها وأمامها.
رصح بذلك كل من معمر بن املثنى (ت )210يف مجاز القرآن  ،2:254وعبد الله بن
وقد ّ
مسلم بن قتيبة (ت )276يف غريب القرآن 453 :والزجاج (ت )311يف معاين القرآن ،5:125
وابن األنباري (ت )328يف الزاهر يف معاين كلامت الناس ،97 :والجوهري (ت )393يف الصحاح
 ،6:2529والثعلبي (ت )427يف الكشف والبيان  ،9:239والزمخرشي (ت )538يف الكشاف
رصح بذلك.
 ،5:64والبيضاوي (ت )791يف أنوار التنزيل  ،5:187وغريهم الكثري ممن ّ
فس املوىل فيه
طبعاً نحن ال ن ّدعي أ ّن ّ
كل من أورد هذا البيت من أمئّة اللغة والتفسري ّ
[[[
باألوىل ،وعليه فال يرد علينا ما أورده الفخر الرازي من أ ّن األصمعي ذهب إىل خالف هذا
حيث نُقل عنه قوالن يف تفسري بيت لبيد ليس (األوىل) منها ،مضافاً إىل أ ّن الرازي نفسه
قد طعن يف األصمعي يف كتابه املحصول حيث قال« :األصمعي كان منسوباً إىل الخالعة
[[[
يتمسك بقوله هنا ويناقض نفسه.
ومشهورا ً بأنّه كان يزيد يف اللغة ما مل يكن منها» ولكن ّ
واستشهدوا أيضاً ملجيء موىل مبعنى أوىل مبا قاله األخطل يف حق عبد امللك بن مروان:

فمـا وجــدت فيهــا قـريش ألمرها
فـأورى بزنديـه ولـو كــان غريه
فأصبحت مـوالها مـن الناس كلّهم

أعف وأوىف مـن أبيـك وأمجــدا
ّ
غداة اختالف الناس أكدى وأصلدا
وأحــرى قـريش أن تُهـاب وتُحمـدا

فخاطبه بلفظ موىل وهو خليفة مطاع األمر ،فإنّه ذكر أباه وأ ّن قريشاً مل تجد غريه أوىل
[[[ـ نهاية العقول 410 :خ.
[[[ـ املحصول .212 : 1
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بالخالفة ،ثم تط ّرق إىل عبد امللك وذكر أنّه أصبح بعد أبيه هو املوىل والخليفة وأحق َمن
يُهاب ويُحمد.
ثم إ ّن أمثال حسان بن ثابت ،وقيس بن سعد ،والكميت بن زيد األسدي فهموا من
رصف ،قال حسان بعد واقعة الغدير
املوىل يف حديث الغدير معنى اإلمامة واألولوية بالت ّ
مبارشة:
يناديهم يوم الغدير نب ّيهم
فقال ومن موالكم ووليكم
الـهك موالنا وأنــت نبيــّنا
فــقال له قم يا عيل فإنّني
فمن كنت مواله فهذا ول ّيه
هناك دعا اللــهم وال ول ّيه

بخم وأسمع بالرســول منــاديا
ّ
فقـالوا ومل يبدوا هناك التعاديا
فلن تجدن م ّنا لك اليوم عاصيا
رضيتك من بعدي إماماً وهاديا
فــكونوا له أنصار صدق مواليا
وكـــن للّذي عادى علياً معاديا

حسان مؤيّدا ً بروح القدس ما نرصتنا بلسانك» فلوال أ ّن
فقال له النبي« :nالتزال يا ّ
النبي عليه وآله السالم أراد مبا ذكره يف ذلك املقام النص عىل إمامة أمري املؤمنني Aعىل
حسان يف هذا املقال ،ملا دعا له النبي nبالتأييد ومدحه من أجله
رصح به ّ
حسب ما ّ
وأثنى عليه ،ولو كان عليه وآله السالم عني غريه من أقسام املوىل ،ألنكر عىل حسان ومل
وبي له غلطه فيام حكاه ،ألنّه محال مع نصب الله تعاىل نبيه
يق ّره عىل ما اعتقده فيه ّ
حسان فيام حكاه ،ونظمه الكالم
للبيان أن يشهد بص ّحة الباطل ...ويف شهادته Aبصدق ّ
مبدحه عليه ،ودعائه له بالتأييد من أجله دليل عىل ص ّحة ما ذكرناه ،وشاهد عىل أ ّن املوىل
[[[
حسان والجامعة ذلك منها .
عبارة يف اللغة عن اإلمام لفهم ّ
وقال قيس بن سعد بن عبادة:
وعلــي إمامــنا وإمـــام لسـ
يوم قال النبي من كنت موال
إنّ ما قاله النبي عىل االُ ّمة
[[[ـ أقسام املوىل للشيخ املفيد35 :ـ.36

ـوانا أتـــى به الـــتنزيــل
ه فهذا مواله خطب جليل
حتــــم مـــا فيه قال وقيل
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ويف هذا الشعر دليالن:
أحدهام :إ ّن املوىل يتض ّمن اإلمامة عند أهل اللسان ،لالتفاق عىل فصاحة قيس ،وأنّه ال
يعبعن معنى ما ال يقع عليه من اللفظ عند أهل الفصاحة الس ّيام يف النظم الذي
يجوز أن ّ
يعتمد صاحبه فيه الفصاحة والبيان.
والثاين :إقرار أمري املؤمنني Aقيسا وترك نكريه وهو ينشد بحرضته ويشهد باإلمامة
له ويحتج به عىل األعداء ،وأمري املؤمنني Aم ّمن ال يق ّر عىل باطل وال ميسك عن اإلنكار،
[[[
الس ّيام مع ارتفاع التقية عنه ومتكّنه من اإلنكار .
وقال كميت بن زيد:
ويوم الدوح دوح غدير خم
ولكن الرجال تبايعوها

أبان له الوالية لو اُطيعا
فلم أر مثلها خطراً مبيعا

فأوجب له اإلمامة بخرب الغدير ،ووصفه بالرئاسة من جهة املوىل ،وليس يجوز عىل
الكميت مع جاللته يف اللغة والعربية وضع عبارة عىل معنى مل يوضع عليه قط يف اللغة،
[[[
وال استعملها قبله فيه أحد من أهل العربية .
املتعي يف معنى
فإذا ثبت يف االستعامل اللغوي مجيء موىل مبعنى أوىل ،كان هو
ّ
الحديث من بني سائر املعاين ،قال السيد املرتىض (ت:)436
«قد علمنا أ ّن النبي nأوجب ألمري املؤمنني Aأمرا ً كان واجباً ال محالة ،فيجب
يصح منها كون النبي nمختصاً به وما ال
أن يعترب ما يحتمله لفظة موىل من األقسام ،وما ّ

يصح ،وما يجوز أن يوجب لغريه يف تلك الحال وما ال يجوز ،وما يحتمله لفظ موىل ينقسم
ّ
لكل أحد أنّه Aمل يرده،
إىل أقسام :منها ما مل يكن nعليه ،ومنها ما كان عليه ومعلوم ّ
ومنها ما كان عليه ومعلوم بالدليل أنّه مل يرده ،ومنها ما كان حاصالً له nويجب أن
[[[ـ م ن36 :ـ.37
[[[ـ رسالة يف معنى املوىل للشيخ املفيد ،19 :أقسام املوىل.41 :
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يريده لبطالن سائر األقسام واستحالة خل ّو كالمه من معنى وفائدة.
فالقسم األ ّول هو املعتق والحليف ،أل ّن الحليف هو الذي ينضم إىل قبيلة أو عشرية
فيحالفها عىل نرصته والدفاع عنه ،فيكون منتسباً إليها متع ّززا ً بها ،ومل يكن النبي nحليفاً

ألحد عىل هذا الوجه.

والقسم الثاين ينقسم عىل قسمني :أحدهام معلوم أنّه مل يرده لبطالنه يف نفسه كاملعتق
واملالك والجار والصهر والحليف واإلمام إذا ُع ّد من أقسام املوىل ،واآلخر معلوم أنّه مل يرده
من حيث مل يكن فيه فائدة وكان ظاهرا ً شائعاً وهو ابن العم.
القسم الثالث الذي يعلم بالدليل أنّه مل يرده وهو والية الدين والنرصة واملحبة أو والء
تول املؤمنني
املعتق ،والدليل عىل أنّه nمل يرد ذلك أ ّن كل أحد يعلم من دينه nوجوب ّ
ونرصتهم وقد نطق الكتاب به ،وليس يحسن أن يجمعهم عىل الصورة التي حكيت يف تلك
الحال ويعلمهم ما هم مضطرون إليه من دينه ،وكذلك هم يعلمون أ ّن والء العتق لبني
الع ّم قبل الرشيعة وبعدها ،فلم يبق إالّ القسم الرابع الذي كان حاصالً له Aويجب أن
يريده ،وهو األوىل بتدبري االُ ّمة وأمرهم ونهيهم ،وقد دلّلنا عىل أ ّن من كان بهذه الصفة فهو
[[[
اإلمام املفرتض الطاعة» .
وهناك طريقة ا ُخرى أشار إليها علامؤنا ،وهي أ ّن كلمة (موىل) ال تستعمل يف أي موضع
[[[
من املواضع إالّ مبعنى األوىل  ،لك ّنه يفيد األوىل يف كل موضع يف يشء مخصوص بحسب ما
يضاف إليه ،فعليه يكون ابن العم موىل ألنّه أوىل باالتحاد واملعاضدة مع ابن ع ّمه ،واملعتق
موىل ألنّه أوىل بأن يعرف جميل من أعتقه ،والعبد موىل ألنّه أوىل باالنقياد ملواله ،واملنعم
عليه موىل ألنّه أوىل بشكر منعمه ،والنارص موىل ألنّه أوىل بالنرصة ،وهكذا باقي املعاين.
كل من جاء بعده.
[[[ـ الشايف 280 :2ـ ،281وتبعه ّ
[[[ـ راجع :رسالة أقسام املوىل للمفيد ،29 :تقريب املعارف للحلبي ،69 :كنز الفوائد للكراجيك  ،91 :2املنقذ من
التقليد للح ّميص  ،336 : 2الصوارم املهرقة للشوشرتي ،356 :الغدير لألميني .649 : 1
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فثبت مبا أسلفنا أ ّن املوىل يف الحديث يكون مبعنى أوىل بالترصف وهو معنى اإلمامة،
ولكن بقي هنا ما ذكره الفخر الرازي (ت )606يف مقام الر ّد عىل استدالل الشيعة حيث
قال« :ال نسلّم أ ّن لفظة املوىل محتملة لألوىل ،والدليل عليه أمران :أ ّولهام :أ ّن (أفعل ِم ْن)
ليدل عىل معنى التفضيل ،ومفعل موضوع ّ
موضوع ّ
ليدل عىل الحدثان أو الزمان أو املكان،
ومل يذكر أحد من أمئة النحو واللغة أ ّن مفعالً قد يكون مبعنى أفعل التفضيل ،وذلك يوجب
لصح أن
امتناع إفادة املوىل مبعنى األوىل .وثانيهام :إ ّن املوىل لو كان يجيء مبعنى األوىل ّ
يقرن بأحدهام كل ما يصح قرنه باآلخر ،لك ّنه ليس كذلك ،فامتنع كون املوىل مبعنى األوىل.
رصف الواضع ليس إالّ يف وضع األلفاظ املفردة للمعاين املفردة ،فأ ّما
بيان الرشطيّة :إ ّن ت ّ
كل واحد منها موضوعاً ملعناه املفرد فذلك
ض ّم بعض تلك األلفاظ إىل البعض بعد صريورة ّ
أمر عقيل ،مثالً إذا قلنا اإلنسان حيوان ،فإفادة لفظة اإلنسان للحقيقة املخصوصة بالوضع
وإفادة لفظة الحيوان للحقيقة املخصوصة أيضاً بالوضع ،فأ ّما نسبة الحيوان إىل اإلنسان
كل واحد من هذين اللفظني موضوعاً للمعنى املخصوص فذلك
بعد املساعدة عىل كون ّ
بالعقل ال بالوضع ،وإذا ثبت ذلك فلفظة األوىل إذا كانت موضوعة ملعنى ولفظ ( ِمن)
موضوعة ملعنى آخر ،فص ّحة دخول أحدهام عىل اآلخر ال يكون بالوضع بل بالعقل ،وإذا
ثبت ذلك فلو كان املفهوم من لفظة األوىل بتاممه من غري زيادة وال نقصان هو املفهوم
من لفظة املوىل ،والعقل حكم بص ّحة اقرتان املفهوم من لفظة ( ِمن) باملفهوم من لفظة
األوىل ،فوجب صحة اقرتانه أيضاً باملفهوم من لفظة املوىل ،أل ّن صحة ذلك االقرتان ليست
صح
يصح دخوله عىل أحدهام ّ
من اللفظتني بل من مفهوميهام ،بيانه :إنّه ليس كل ما ّ
دخوله عىل اآلخر ،إنّه ال يقال :هو موىل من فالن كام يقال هو أوىل من فالن ،ويصح أن
يصح أن يقال هو أوىل بدون من وهام أوليان ،وتقول هو
يقال هو موىل وهام موليان وال ّ
موىل الرجل وموىل زيد وال تقول هو أوىل الرجل وال أوىل زيد ،وتقول هام أوىل رجلني وهم
أوىل الرجال وال تقول هام موىل رجلني وال هم موىل رجال ،ويقال هو مواله وموالك وال
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[[[

يقال هو أواله وال أوالك» .

فنقول يف الجواب:
أ ّوالً :ذكر الرازي أ ّن مفعل (موىل) موضوع ّ
ليدل عىل الحدث أو الزمان أو املكان،
صح هذا النتقض األمر عليه مبعنى لزوم عدم جواز
فحرص معانيه يف هذه الثالثة ،ولو ّ
مجي مفعل مبعنى فاعل وفعيل أيضاً أي نارص وحليف مع أنّه ال يقول بذلك ،بل يذهب
هو وغريه إىل أ ّن معنى املوىل هنا مبعنى النارص واملحب .إذا ً كالمه هذا ال يصح من أساسه.
ثانياً :قوله إ ّن أحدا ً من أمئة اللغة والنحو مل يذكر مجيء مفعل مبعنى أفعل ،ير ّده ما
مىض من ترصيح أمئة اللغة والتفسري والحديث مبجيء موىل مبعنى أوىل يف قوله تعاىل:
َPأْ َواك ُُم ال َّنا ُر ِه َي َم ْوالَك ُْم ،Oولو مل يكن إالّ ترصيح شخص واحد لكفى يف نقض كالمه إذ أ ّن
نقيض السالبة الكلية :املوجبة الجزئية ،كام هو املق ّرر يف محلّه .مضافاً إىل ما ذكره السيوطي
يف املزهر يف معرفة األفراد حيث قال لكفاية نقل واحد من أهل اللغة:

«وهو ما انفرد بروايته واحد من أهل اللغة ومل ينقله أحد غريه ،وحكمه القبول إن كان
[[[
املتف ّرد به من أهل الضبط واالتقان» .
ثالثاً :وردت كثري من االستعامالت يف اللغة عىل خالف القياس ،ومل يحكم أحد ببطالنها،
[[[
اف ، Oفقد ّرصح
فمن ذلك كلمة (عجاف) جمع أعجف يف قوله تعاىلَ P :يأْكُلُ ُه َّن َس ْب ٌع ِع َج ٌ

أمئة اللغة أ ّن جمع أفعل ال يأيت عىل فعال إالّ يف هذا املورد ،قال الجوهري يف الصحاح يف
عجف« :والجمع عجاف عىل غري قياس أل ّن أفعل وفعالء ال يجمع عىل فعال» ،ومنها طوالق
جمع طلقة حيث مل يأت فواعل جمع فعلة يف غري هذا املورد ،قال السيوطي« :مل يأت فعلة

[[[ـ نهاية العقول 384-383 :خ وك ّرره يف األربعني  ،298والتفسري  ،28 :29مخترصا ً ،وتبعه عىل ذلك اآلمدي يف أبكار
األفكار  ،181 :5والجرجاين يف رشح املواقف  361 :8ـ  ،362وابن حجر الهيتمي يف الصواعق  ،108 :1والدهلوي يف
التحفة االثني عرشية ،417 :واآللويس يف روح املعاين  ،195 : 5والزعبي يف البينات  ،153 : 2وغريهم.
[[[ـ راجع عبقات األنوار ،حديث الغدير .327 :8
[[[ـ يوسف.43 :
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عىل فواعل إالّ يف حرف واحد:
ليلــة طلــقـة ال حــر فيهـا وال قــر

وال ظلمـة وليــــال طوالـــق»

[[[

وكذلك أربعاء حيث مل يأت لفظ مفردا ً عىل وزنه سواه ،قال السيوطي نقالً عن سيبويه:
«وكذلك أفعالء مل يأت إالّ يف الجمع نحو أصدقاء وأنصباء إالّ حرف واحد ال يُعرف غريه
[[[
وهو يوم األربعاء» .
وهذا كثري شائع مط ّرد ،وعليه فليكن مجيء مفعل مبعنى أفعل من هذا القبيل.
رابعاً :إ ّن من يذكر األوىل يف معاين املوىل ،وهم جامهري م ّمن يُحتج بأقوالهم ،ال يعنون
أنّه صفة له حتى يُناقش بأ ّن معنى التفضيل خارج عن مفاد (املوىل) مزيد عليه فال يتفقان،
[[[
يفت يف عضدهم .
وإنّ ا يريدون أنّه اسم لذلك املعنى ،إذن فال يشء ّ
يصح
لصح أن يُقرن بأحدهام كل ما ّ
خامساً :قوله« :إ ّن املوىل لو كان يجيء مبعنى األوىل ّ
يصح أن
قرنه باآلخر ،لك ّنه ليس كذلك »...فنقول :ال نسلّم أ ّن كل لفظة ترادف االُخرىّ ،
[[[
يُقرتن بها ما يُقرتن باالُخرى ،فإ ّن ص ّحة االقرتان من عوارض األلفاظ ال من عوارض املعاين .
وهذا ما اعرتف به الرازي نفسه يف كتابه املحصول حيث قال بعدما استظهر لزوم ص ّحة
إقامة كل واحد من املرتادفني مقام اآلخر« :والحق أ ّن ذلك غري واجب ،أل ّن صحة الض ّم قد
عب عنه يف الفارسية
عب عنه يف العربية بلفظ ،يُ ّ
تكون من عوارض األلفاظ ،أل ّن املعنى الذي يُ ّ
بلفظ آخر ،فإذا قلت خرجت من الدار استقام الكالم ،ولو أبدلت صيغة (من) وحدها
مبرادفها من الفارسية مل يجز ،فهذا االمتناع ما جاء من قبل املعاين بل من قبل األلفاظ ،وإذا
[[[
عقل ذلك يف لغتني فلم ال يجوز يف لغة واحدة» .
[[[ـ املزهر  ،54 : 2عبقات األنوار ،حديث الغدير .310 :8
[[[ـ م ن  ،36 : 2عبقات األنوار ،حديث الغدير .310 :8
[[[ـ الغدير لألميني .634 : 1
[[[ـ الرصاط املستقيم للبيايض .308 : 1
[[[ـ املحصول .257 : 1
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ومن الغريب أ ّن الفخر الرازي يجعل هذا هو القول الحق ،ويشري إليه يف نهاية تقرير
هذه الشبهة يف كتابه نهاية العقول حيث يقول« :وهذا الوجه فيه نظر مذكور يف كتاب
[[[
يتمسك هنا بتقرير هذه الشبهة
املحصول»  .وقد رأيت ما قال يف املحصول ،ومع هذا ّ

بصفحتني مع تحشيد األمثلة املتن ّوعة الباطلة كلّها باعرتافه ،ثم يأيت من تبعه واحتذى حذوه
من أذنابه ،ويق ّررون هذه الشبهة ويجعلونها أساس ر ّد مجيء موىل مبعنى أوىل ،ويرسلونها
إرسال املسلّامت اللغوية ،مع أ ّن رئيسهم يعرتف بنفسه يف نهاية العقول بأ ّن هذا الوجه فيه
رصح يف املحصول أ ّن الحق عدم لزوم ذلك .سبحان الله ليس للعمى دواء.
نظر ،وي ّ
سادساً :إ ّن ص ّحة اقرتان أحد املرتادفني مكان اآلخر ـ لو فُرض ص ّحته ـ يكون فيام لو مل
مينع منه مانع من قياس أو استعامل وما شاكل ،وهنا منع منه االستعامل حيث أ ّن أفعل
التفضيل ال يصاحب من حروف الجر إالّ حرف ( ِمن) خاصة ،وعليه قيام أحد املرتادفني
مقام اآلخر ال يكون عىل سبيل الكلية والعموم ،فاملوىل وإن كان مرادفاً لألوىل ،ولكن مبا
أ ّن االستعامل مينع من مقارنة حرف (من) باملوىل ،لذا ال يقال« :موىل من فالن» كام يقال:
«أوىل من فالن» ،وهذا كلّه راجع إىل االستعامل ،وأمثاله يف اللغة كثري.

قال الريض االسرتآبادي يف رشح الكافية« :ال يتو ّهم أ ّن بني (علمت) و(عرفت) فرقاً
من حيث املعنى كام قال بعضهم ،فإ ّن معنى علمت أ ّن زيدا ً قائم ،وعرفت أ ّن زيدا ً
قائم واحد ،إالّ أ ّن (عرف) ال ينصب جزيئ اإلسميّة كام ينصبها (علم) ال لفرق معنوي
يخصون أحد املستاويني يف املعنى
بينهام بل هو موكول إىل اختيار العرب ،فإنّهم قد ّ
[[[
بحكم لفظي دون اآلخر» .
صل عليه ودعا له ،وال يقال دعا
كام أ ّن الصالة والدعاء مبعنى واحد ولكن يقالّ :
عليه ،وكذلك العلم واملعرفة مرتادفان مع أ ّن العلم يتع ّدى إىل مفعولني دون املعرفة،
[[[ـ نهاية العقول 384 :خ.
[[[ـ رشح الكافية للريض .149 : 4
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وكذا يقال :إنّك عامل وال يقال :إ ّن أنت عامل ،وكام يقال :برص يب ونظر إ ّيل وال يقال :نظر
يب ،وكذلك يقال رأيته وال يقال نظرته ،مع ترادف النظر والرؤية والبرص بعضها مع بعض،
كل ذلك ألجل االستعامل.
ّ
سابعاًَ :جعل الرازي صحة االقرتان ونسبة املفاهيم إىل بعض يف تراكيب الجمل إىل
العقل ال الوضع ،وهذا كالم ذو وجهني يكون صحيحاً من وجه وخطأ من وجه آخر ،أ ّما
الصحيح فهو لزوم التناسب والتناسق املفهومي بني تراكيب الجمل عقالً مبعنى عدم صحة
يصح :اإلنسان حجر عقالً،
يصح اإلنسان حيوان وال ّ
االقرتان بني جملتني متناقضتني ،فعليه ّ
أ ّما الوجه اآلخر الذي حاول الرازي إثباته عبثاً باطل ،إذ أ ّن عدم االستعامل ألحد املرادفني
مكان اآلخر ال دخل له بالعقل بل هو تابع إىل االستعامل ـ كام م ّر ـ وإالّ فال استحالة عقلية
يف قولك :هو موىل من فالن أو هو أوىل وهام أوليان ،أو هو أوىل الرجل وأوىل زيد.
مع أ ّن هذا ـ أي قوله أوىل الرجل ـ قد استعمل يف لسان الروايات ،ففي صحيح البخاري
وغريه من الصحاح واملسانيد عن ابن عباس عن رسول الله« :nألحقوا الفرائض بأهلها،
[[[

فام بقي فهو ألوىل رجل ذكر» .
قال العيني يف رشحه« :ويف التلويح :قوله (فهو ألوىل رجل) يريد إذا كان يف الذكور من
هو أوىل من صاحبه بقرب أو بطن ،فأ ّما إذا استووا يف التع ّدد وأدلوا باإلناث واالُمهات معاً
[[[
كاألخوة وشبههم ،فلم يُقصدوا بهذا الحديث ألن ّه ليس يف البنني من هو أوىل منهم. »...
يصح كالم الرازي حيث قال« :وال تقول هام موىل رجلني وال هم موىل رجال»
وكذلك ال ّ
إذ ال استحالة عقل ّية يف ذلك كام قلنا ،ويؤيّد عدم االستحالة العقلية صحة هذا اإلطالق يف
اللغة الفارسية حيث يقال« :فالن دو شخص موالي فالن دو شخص أند ،وآن چند شخص

[[[ـ صحيح البخاري  ،6 : 8صحيح مسلم  ،59 : 5سنن الرتمذي  283 : 3وغريها.
[[[ـ عمدة القاري  237 :23ح.2376
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[[[

موالي چند شخص فال نند» إذ لو كانت االستحالة عقلية لزم عدم صحة هذا اإلطالق .

د ـ التفريع:
ونقصد به ترت ّب الجملة الثانية« :فمن كنت مواله فعيل مواله» عىل الجملة األوىل:
«ألست أوىل بكم من أنفسكم» وابتناءها عليها من حيث املعنى والداللة ،وقد ابتنى
استدالل علامئنا بهذا الحديث عىل هذا النحو من التقرير.
قال الشيخ الصدوق (تّ :)381
«فدل ذلك (أي صدر الحديث) عىل أ ّن معنى «مواله»
هو أنّه أوىل بهم من أنفسهم; أل ّن املشهور يف اللغة والعرف أ ّن الرجل إذا قال لرجل :إنّك
أوىل يب من نفيس ،فقد جعله مطاعاً آمرا ً عليه وال يجوز أن يعصيه ،وأنّا لو أخذنا بيعة عىل
مم نأمره به ،ألنّه إن خالفنا
رجل ،وأق ّر بأنّا أوىل به من نفسه ،مل يكن له أن يخالفنا يف يشء ّ
بطل معنى إقراره بأنّاّ أوىل به من نفسه ،وأل ّن العرب أيضاً إذا أمر منهم إنسان إنساناً بيشء
وأخذه بالعمل به وكان له أن يعصيه فعصاه قال له :يا هذا أنا أوىل بنفيس منك ،إ ّن يل أن
أفعل بها ما ا ُريد وليس ذلك لك م ّني ،فإذا كان قول اإلنسان« :أنا أوىل بنفيس منك» يوجب
له أن يفعل بنفسه ما يشاء إذا كان يف الحقيقة أوىل بنفسه من غريه ،وجب ملن هو أوىل
بنفسه منه أن يفعل به ما يشاء وال يكون له أن يخالفه وال يعصيه ،إذا كان ذلك كذلك ثم
قال النبي« :nألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم» فأق ّروا له بذلك ،ثم قال متبعاً لقوله
األ ّول بال فصل« :فمن كنت مواله فعيل مواله» فقد علم أ ّن قوله« :مواله» عبارة عن املعنى
[[[
الذي أق ّروا له بأنّه أوىل بهم من أنفسهم. »...

فلم أق ّروا له
وأضاف قائالً« :ونظري قول النبي« :nألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم» ّ

بذلك قال« :فمن كنت مواله فعيل مواله» قول رجل لجامعة :أليس هذا املتاع بيني وبينكم
نبيعه والربح بيننا نصفان والوضعية كذلك؟ فقالوا له :نعم ،قال :فمن كنت رشيكه فزيد
[[[ـ راجع عبقات األنوار ،حديث الغدير  37 :9ـ .38
[[[ـ معاين األخبار.69 :
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رشيكه .فقد أعلم أ ّن ما عناه بقوله :فمن كنت رشيكه ،أنّه انّ ا عنى به املعنى الذي ق ّررهم
به بدءا ً من بيع املتاع واقتسام الربح والوضيعة ،ثم جعل ذلك املعنى الذي هو الرشكة لزيد
بقوله :فزيد رشيكه ،وكذلك قول النبي« :nألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم» وإقرارهم
له بذلك ثم قوله« :nفمن كنت مواله فعيل مواله» إنّ ا هو إعالم أنّه عنى بقوله املعنى
الذي أق ّروا به بدءا ً ،وكذلك جعله لعيل Aبقوله« :فعيل مواله» كام جعل ذلك الرجل
[[[
الرشكة لزيد بقوله :فزيد رشيكه ،وال فرق يف ذلك» .
وزاد البيان وضوحاً بعد صفحات وك ّرره قائالً« :والعلّة يف ذلك أ ّن الرشكة عبارة عن
صح بعد قول القائل:
معنى قول القائل« :هذا املتاع بيننا نقسم الربح والوضعية» فلذلك ّ
صح بعد قول النبي :nألست أوىل بكم من
«فمن كنت رشيكه فزيد رشيكه» وكذلك ّ

أنفسكم «فمن كنت مواله فعيل مواله» أل ّن مواله عبارة عن قوله« :ألست أوىل بكم من
أنفسكم» وإالّ فمتى مل تكن اللفظة التي جاءت مع إلغاء االُوىل عبارة عن املعنى األ ّول مل
يكن الكالم منتظامً أبدا ً وال مفهوماً وال صواباً ،بل يكون داخالً يف الهذيان ،ومن أضاف ذلك
إىل رسول الله nكفر بالله العظيم ،وإذا كانت لفظة «فمن كنت مواله» ّ
تدل عىل من
كنت أوىل به من نفسه عىل ما أرينا ،وقد جعلها بعينها لعيل Aفقد جعل أن يكون
[[[
عيل Aأوىل باملؤمنني من أنفسهم ،وذلك هو الطاعة لعيل. »A
ّ
واستدل الشيخ املفيد (ت )413بنحو آخر حيث قال« :فق ّررهم nعىل فرض طاعته

عليهم برصيح الكالم ،ثم عطف عىل اللفظ الخاص مبا ينطوي عىل معناه ،وجاء فيه بحرف
العطف من الفاء التي ال يبتدأ بها الكالمّ ،
فدل ذلك عىل أنّه األوىل دون ما سواه ،ملا ثبت
من حكمته عليه وآله السالم وأراد به البيان ،إذ لو مل يرد ذلك وأراد ما عداه ،لكان مستأنفاً
ملقال ال تعلّق له باملتق ّدم جاعالً لحرف العطف حرف االستيناف ،وهذا ما ال يقع إالّ من
[[[ـ معاين األخبار.70 :
[[[ـ م ن.73 :
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أحد نفسني :أحدهام جاهل باللغة والكالم ،واآلخر قاصد إىل التعمية واإللغاز ،ورسول
يجل عن الوصفني وين ّزه عن النقص يف الصفات.
اللهّ n
ويشء آخر :ال يخلو رسول الله nفيام يلفظ به من عبارة (موىل) من وجهني ال ثالث
لهام عىل البيان ،إما أن يكون مراده فيه املعنى الذي ق ّرر به األنام من فرض الطاعة عىل ما
ذكرناه ،أو يكون أراد غريه من األقسام .فإن كان مراده من ذلك فرض طاعته عىل األنام ،فهو
الذي نذهب إليه وقد ص ّحت اإلمامة ألمري املؤمنني .Aوإن كان مراده سواه من األقسام،
عب عن مراده بكالم يحتمل خالف ما أراد ،وليس يف العقل دليل عىل ما أراد ،وهذا ما
فقد ّ
ال يقع إالّ من جاهل ناقص عاجز عن البيان أو متع ّمد إلضالل املخاطبني عن الغرض وعدوله
[[[

عن األفهام ،وقد ّ
أجل الله نب ّيه عن هذين القسمني وأشباههام من النقص عن الكامل» .
ّ
واستدل السيد املرتىض (ت )436بنحو هذا حيث قال« :الوجه املعتمد يف االستدالل
بخرب الغدير عىل النص ،هو ما نرتبه فنقول :إ ّن النبي nاستخرج من ا ُ ّمته بذلك املقام
رصف بني أمره ونهيه بقوله« :nألست أوىل منكم
االقرار بفرض طاعته ،ووجوب الت ّ
بأنفسكم» وهذا القول وإن كان مخرجه مخرج االستفهام فاملراد به التقرير ،وهو جار
فلم أجابوه باالعرتاف واإلقرار رفع بيد أمري املؤمنني
مجرى قوله تعاىلP :أَل َْس َت ِب َربِّك ُْمّ O

 Aوقال عاطفاً عىل ما تق ّدم« :فمن كنت مواله فعيل مواله» ...فأىت Aبجملة يحتمل

لفظها معنى الجملة االُوىل التي ق ّدمها وإن كان محتمالً لغريه ،فوجب أن يريد بها املعنى
املتق ّدم الذي ق ّررهم به عىل مقتىض استعامل أهل اللغة وعرفهم يف خطابهم ،وإذا ثبت

أنّه nأراد ما ذكرناه من إيجابه كون أمري املؤمنني Aأوىل باإلمامة من أنفسهم ،فقد
أوجب له اإلمامة ،ألنّه ال يكون أوىل بهم من أنفسهم إالّ فيام يقتيض فرض طاعته عليهم
[[[ـ أقسام املوىل ،2-1 :ونحوه الكراجيك يف كنز الفوائد .93 : 2

186

حديث الغدير ،بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين
[[[

ونفوذ أمره ونهيه فيهم ،ولن يكون كذلك إالّ من كان إماماً» .
ثم قال« :وأ ّما الذي ّ
يدل عىل أ ّن املراد بلفظة موىل يف خرب الغدير األوىل ،فهو أ ّن من
رصحة وعطفوا عليها بكالم محتمل ملا تق ّدم
عادة أهل اللسان يف خطابهم إذا أوردوا جملة م ّ
يبي صحة ما ذكرناه أ ّن
الترصيح به ولغريه ،مل يجز أن يريدوا باملحتمل إالّ املعنى األ ّولّ ،
أحدهم إذا قال مقبالً عىل جامعة ومفهامً لهم وله ع ّدة عبيد :ألستم عارفني بعبدي فالن؟
ثم قال عاطفاً عىل كالمه :فاشهدوا أ ّن عبدي ح ّر لوجه الله تعاىل ،مل يجز أن يريد بقوله:
سمه يف أ ّول كالمه دون غريه من سائر عبيده،
عبدي ،بعد أن ق ّدم ما ق ّدمه إالّ العبد الذي ّ
ومتى أراد سواه كان عندهم مل ّغزا ً خارجاً عن طريقة البيان ،ويجري قوله :فاشهدوا أ ّن عبدي
ح ّر ،عند جميع أهل اللسان مجرى قوله :فاشهدوا أ ّن عبدي فالناً ح ّر إذا ك ّرر مجرى تسميته
[[[
مفس عىل الوجه الذي ص ّورناه» .
وتعيينه ،وهذه حال كل لفظ محتمل عطف عىل لفظ ّ
ولتقريب الفكرة ميكن أن نرضب مثاالً آخر ،وهو أن يقال :إ ّن لفظة الغدير تطلق عىل
ع ّدة معان مختلفة ومتباينة ـ كلفظة املوىل ـ فإنّها تُطلق عىل املاء املستجمع يف مكان،
وعىل السيف ،وعىل القطعة من النبات ،وعىل التخلّف عن مكان ،فلو قال القائل :ألستم
فلم قالوا :بىل ،قال عقيبه :فمن رأى الغدير
تعرفون مستجمع املاء الذي رشبنا منه؟ ّ
فليتز ّود منه ،فإنّه ال ينرصف معنى الغدير إىل غري الغدير الذي هو مستجمع املاء من سائر
املعاين ،س ّيام إذا اقرتن الكالم بقرائن حالية ومقالية ّ
تدل عىل إرادة غدير املاء ،وكذلك فيام
نحن فيه من حديث الغدير من دون فرق ،حيث تحمل لفظة املوىل عىل معنى األوىل التي
هي من معانيها والتي سبقتها بالكالم  ،والتي تف ّرعت عليها بفاء التفريع.
وذهب أبو الصالح الحلبي (ت )447إىل أ ّن استخدام أسلوب تقديم البيان عىل اإلجامل
[[[ـ الشايف 260 : 2ـ ،261والذخرية ،442 :وتبعه كل من أيب الصالح الحلبي يف تقريب املعارف ،214 :والكراجيك يف
كنز الفوائد 84 : 2ـ ،85والطويس يف متهيد األصول ،395 ،393 :وتلخيص الشايف  ،167 : 2والطربيس يف إعالم الورى
327 : 1ـ ،328والحميص يف املنقذ من التقليد 337 : 2ـ.339
[[[ـ الشايف .274 : 2
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أبلغ يف الخطاب ،حيث قال« :اتفاق العلامء بالخطاب عىل أ ّن تقديم البيان عىل املجمل
وطريق املخاطبني عىل املراد به أبلغ يف اإلفهام من تأخريه ،يوضح ذلك أ ّن مواضعة املكلِّف
سبحانه عىل معنى صالة وزكاة قبل الخطاب بهام أبلغ يف البيان من تأخري ذلك عليه ،وأ ّن
قول القائل ملن يريد إفهامه :ألست عارفاً بأخي زيد الفقيه وداري الظاهرة مبحلّة كذا؟ فإذا
قال بىل ،قال :فإ ّن أخي ارتد وداري احرتقت ،أبلغ يف اإلبانة عن مراده من تأخري هذا البيان
عن قوله :ارتد أخي واحرتقت داري ،لوقوع العلم مبقصوده مع الخطاب األ ّول يف الحال
وتراخيه مع الثاين ،والختالف العلامء فيام يتأخّر بيانه وهل هو بيان له أم ال؟ واتفاقهم عىل
كون ما تق ّدم بيانه مفيدا ً للعلم باملراد حني يسمع املجمل.
وكل عارف بأحكام الخطاب متفقني عىل أنّه
وإذا تق ّرر هذا وك ّنا وخصومنا ّ
صلوات الله عليه وآله لو قال بعد قوله« :من كنت مواله فعيل مواله» أردت مبوىل
أوىل ،مل يحسن الشك يف إرادته بلفظة موىل أوىل ،ومل يستحق املخالف فيه جواباً إالّ
التنبيه عىل غفلته ،فتقدميه صلوات الله عليه وآله التقرير عىل األ ّول وإتيانه بعده
باملجمل أبلغ يف بيان مراده من التقرير األ ّول عىل ما أوضحناه من ذلك ،وليس
ألحد عرف الخطاب بأن يقول :دلّوا عىل أ ّن الكالم الثاين مبني عىل األ ّول وأ ّن األ ّول
املختصة بالتعقيب يف الكالم الثاين يوجب تعلّقه باأل ّول
بيان له; أل ّن دخول الفاء
ّ
أخص الوجوه ،وتعلّقه به مع احتامله ـ لو انفرد ـ له ولغريه من املعاين دليل
عىل ّ
عىل كونه بياناً له ،أل ّن قوله« : nفمن كنت مواله» متعلّق بقوله« :ألست أوىل
بكم» مبقتىض العطف ،وتعلّقه به يقتيض إرادة موىل ،لرتتبه عليه وكونه بياناً له،
وقوله Aإثر ذلك« :فعيل مواله» جار هذا املجرى ،فيجب إلحاقه به والحكم له
[[[
مبقتضاه» .

[[[ـ تقريب املعارف215 :ـ.216
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هـ ـ خل ّو الكالم من الفائدة:
ّ
نستدل بها عىل مجيء املوىل مبعنى األوىل بالترصف واإلمامة ،خل ّو كالم
من االُمور التي
رسول الله nمن الفائدة لو أراد املعاين االُخر التي تحتملها لفظة (املوىل) .وذلك أل ّن
بعض املعاين مل يردها رسول الله nـ كام م ّر ـ من قبيل ابن العم والحليف والجار ،والباقي
كالنرصة واملحبة واملواالة ال داعي لذكرها يف ذلك املحفل العظيم وبتلك الهيئة ـ كام م ّر ـ،
وقد سبق من رسول الله nفيام مىض التأكيد عليها مرارا ً وتكرارا ً ،إ ّما عىل نحو العموم
[[[
ات َب ْعضُ ُه ْم أَ ْولِ َياء َب ْعض وما شاكل من عمومات القرآن
مثل قوله تعاىلَ ) :والْ ُم ْؤ ِم ُنونَ َوالْ ُم ْؤ ِم َن ُ

والسنة الحاث ّة عىل لزوم التوادد والتحابب بني املؤمنني ،وإ ّما عىل نحو الخصوص مثل
قوله nكام رواه عيل Aحيث قال« :والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ،إنّه لعهد النبي
[[[
االُ ّمي Aأن ال يح ّبني إالّ مؤمن ،واليبغضني إالّ منافق»  .أو ما قاله nلفاطمةB
وانترش بني األنام« :أو ما ترضني أ ّين ز ّوجتك أقدم ا ُ ّمتي سلامً ،وأكرثهم علامً ،وأعظمهم
[[[
حلامً» .
أو ما ورد عنه nيف قصة فتح خيرب من قوله« :الُعط ّني الراية غدا ً رجالً يفتح الله عىل
يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ،فبات الناس ليلتهم أيّهم يُعطى فغدوا كلّهم
[[[
يرجوه ،فقال :أين عيل »...وكان ذلك يف السنة السابعة للهجرة.

بأحب خلقك إليك يأكل معي
أو ما ورد يف حديث الطري من قوله« : nاللهم ائتني
ّ
[[[

هذا الطائر» .

[[[ـ التوبة.71 :
[[[ـ صحيح مسلم  ،61 : 1سنن ابن ماجة  42 : 1ح ،114سنن الرتمذي  ،306 :5السنة البن أيب عاصم  584ح.1325
[[[ـ مسند أحمد  ،26 :5املعجم الكبري للطرباين  ،230 :20مجمع الزوائد للهيثمي  114 : 9وقال :رواه أحمد والطرباين
برجال وث ّقوا.
[[[ـ صحيح البخاري  ،20 : 4صحيح مسلم .195 : 5
[[[ـ سنن الرتمذي  300 : 5ح ،3805املستدرك للحاكم  130 : 3وص ّححه ،ونحوه يف مجمع الزوائد للهيثمي 126 : 9
وقال :رواه البزار والطرباين باختصار ورجال الطرباين رجال الصحيح غري فطر بن خليفة وهو ثقة.
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أو ما ورد يف حديث املنزلة من قوله« : nأنت م ّني مبنزلة هارون من موىس إالّ أنّه ال
[[[
نبي بعدي» وكان هذا يف السنة التاسعة للهجرة.
ّ
يل Aقال سعد« :أما ما
ومل ّا اعرتض معاوية عىل سعد بن أيب وقاص بعدم ّ
سب ع ّ
ذكرت ثالثاً قاله ّن له رسول الله nفلن أسبه ،ألن تكون يل واحدة منه ّن أحب إ ّيل من
[[[

حمر النعم» فذكر حديث املنزلة ،وحديث الراية يوم خيرب ،وآية املباهلة.

الخاصة املنترشة بني الناس يف فضائل ومناقب أمري املؤمننيA
إىل غريها من الروايات ّ
مم مل يبق مجال للشك فيها; ولذلك قال أحمد بن حنبل ،وإسامعيل
ولزوم مح ّبته ومو ّدته ّ
القايض ،وأبو عيل النيسابوري« :مل يرد يف حق أحد من الصحابة باألسانيد الجياد أكرث ما
[[[
جاء يف عيل» .
يل بن
ويف لفظ آخر ألحمد بن حنبل« :ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن ع ّ
[[[
أيب طالب» .
مم ال يبقى مجال
فهذه كلّها كانت عىل عهد رسول الله nومبرأى ومسمع الصحابة ّ
ألدىن شك يف لزوم نرصة أمري املؤمنني Aومحبته ومو ّدته ،وهذا كان واضحاً جل ّياً للصحابة
املحدقني بالنبي nأجمع ،وغريهم الذين كانت تصل إليهم أخبار املدينة دوماً.

وعليه فال مجال لحمل كالم النبي nيوم الغدير عىل ما ك ّرره وأوضحه سابقاً
مرارا ً وتكرارا ً مبا ال مزيد عليه ،نعم إنّه nأراد بيان يشء جديد وهو تبليغ إمامة
أمري املؤمنني ،Aوسيأتيك مزيد بيان يف قسم ر ّد الشبهات ،عند مناقشة مفاد الحديث
عند أهل السنة ،فانتظره.
[[[ـ صحيح البخاري  ،129 :5صحيح مسلم .120 : 7
[[[ـ صحيح مسلم  ،120 : 7سنن الرتمذي .301 : 5
[[[ـ فتح الباري البن حجر  ،57 : 7تحفة األحوذي للمباركفوري .144 : 10
[[[ـ م ن .61 : 7
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أما ما ذكره الرازي« :إن سلّمنا أنّه ال يكون يف ذلك فائدة جديدة ،ولكن مل ال يجوز
ذلك؟ أليس أ ّن الشيعة يقولون إمامة عيل Aكانت ثابتة بالنصوص الجليّة من الكتاب
والسنة ،فإذا جاز ـ بعد سبق العلم بإمامته بالنصوص الجليّة ـ جمع الجموع الثبات إمامته
[[[
بهذا النص الخفي جدا ً ،فألن يجوز ذلك أيضاً فيام قلناه كان أوىل» .
فجوابه :إ ّن أمر اإلمامة التي هي زعامة الدين والدنيا ال تقاس بأمر الفضائل واملناقب،
إذ أنّه يلزم تبليغ األوىل إىل أكرب عدد ممكن ويف مناسبات مختلفة وبألفاظ متفاوتة ،بخالف
أمر الفضائل حيث ال يوجد فيها هكذا إلزام ،بل ترد يف موردها الخاص وال تحتاج إىل تكرار
وتذكار ،وال ضري لو فاتت عن الكثري بخالف أمر اإلمامة ،ولذا نرى اهتامم النبي nلها منذ
البداية حيث حديث اإلنذار وإىل النهاية حيث حديث الدواة والكتف ،ولذا قلنا أ ّن املراد
من حديث الغدير لو كان مجرد النرصة واملحبة ،ما كان يقتيض األمر جمع الناس بتلك
الحالة والصفة وبذلك املكان.
كل عاقل عظمة أمر
قال السيد دلدار عيل ; (ت )1235يف ر ّد الرازي« :ال يخفى عىل ّ
اإلمامة وكون الشخص نائباً مناب النبي nومبنزلته ،فيليق أن يهتم كل اهتامم لتمشية
ذلك ،الس ّيام إذا كانت ه ّم الحارضين مرصوفة عىل خالف مراد النبي ،nومن جملة ذلك
التوكيد لتقرير األمر وتكريره م ّرات عديدة بأنواع مختلفة ،أال ترى أ ّن نب ّوة نب ّينا nكان
يكفي يف ثبوتها بشارة األنبياء السابقة ،لكن جاللة األمر وإفحام املعاندين اقتضت إقامة
األدلّة العديدة من كون القرآن معجزا ً بل كل سورة منه ،وهكذا املعجزات االُخر التي كانت
تظهر تدريجاً عىل حسب اقرتاح املنكرين ونحو ذلك ،فحينئذ نقول :إ ّن إمامة عيل بن أيب
طالب 7وإن كانت ثابتة قبل يوم الغدير ،لكن جاللة القدر اقتضت توكيد ذلك ،الس ّيام
نظرا ً إىل أ ّن النصوص االُخر وإن كان العاملون بها بالغني مبلغ من تقوم بهم الحجة ،لكن مل
يكن الخلق الكثري عاملني بها ،وكان املشككون فيها من حيث صريورتها منسوخة أو بعدم
[[[ـ نهاية العقول 412 :خ.
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وجودها رأساً ،وبتأويل معناها متوافرين ،فناسب أن ينص النبي nعىل خالفته يف قرب
[[[
الوفاة يف مثل ذلك املجمع العظيم والزمان واملكان» .
 3ـ «اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه وانرص من نرصه ،واخذل من خذله»:
لكل من واىل علياً ونرصه ،كام
هذا هو الشق األخري لحديث الغدير ،ويتض ّمن الدعاء ّ
يتض ّمن الدعاء عىل من عاداه وخذله ،وأهل السنة كعادتهم يف التشكيك السندي والداليل
تتمسك به الشيعة الثبات إمامة أمري املؤمنني ،Aشكّكوا يف صحة هذه الزيادة
ّ
بكل ما ّ
تارة ،ويف داللتها تارة أخرى بعد العجز عن تضعيفها.
إ ّن أ ّول من حاول التشكيك يف هذا الدعاء ـ بحسب ما عرثنا عليه ـ هو الجاحظ
(ت )255حيث قال يف العثامنية« :إ ّن الذين نقلوا أ ّن النبي nقال« :من كنت مواله فعيل
مواله» مل ينقلوا معه يف الحديث« :اللهم وال من وااله وعاد من عاداه» وإنّ ا سمعنا هذه
[[[
الزيادة من الشيع ،ومل نجد له أصالً يف الحديث املحمول» .
ثم مل نسمع تشكيكاً يف هذه الفقرة من الحديث إىل أن جاء دور ابن تيمية (ت)728
فش ّمر ساعديه إلبطال هذا الدعاء يف ع ّدة من كتبه ،قال يف منهاج السنة« :لكن حديث
املواالة قد رواه الرتمذي وأحمد يف مسنده عن النبي nأنّه قال« :من كنت مواله فعيل
مواله» وأما الزيادة وهي قوله« :اللهم وال من وااله وعاد من عاداه» الخ ،فال ريب أنّه
كذب .ونقل األثرم يف سننه عن أحمد أ ّن العباس سأله عن حسني األشقر ،وأنّه حدث
يل :إنّك ستعرض عىل الرباءة م ّني فال تربأ .واآلخر :اللهم وال من
بحديثني ،أحدهام قوله لع ّ
[[[
وااله وعا ِد من عاداه ،فأنكره أبو عبد الله جدا ً ،ومل يشك أ ّن هذين كذب» .
وقال أيضاً« :الوجه الخامس :إ ّن هذا اللفظ وهو قوله« :اللهم وال من وااله وعاد من
[[[ـ عامد اإلسالم ،كتاب اإلمامة.346 :
[[[ـ العثامنية.144 :
[[[ـ منهاج السنة .319 :7
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عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله» كذب باتفاق أهل املعرفة بالحديث .الوجه
السادس :إ ّن دعاء النبي nمجاب .وهذا الدعاء ليس مبجاب ،ف ُعلم أنّه ليس من دعاء
تول كان الصحابة وسائر املسلمني ثالثة أصناف :صنف
النبي ،nفإنّه من املعلوم أنّه ملا ّ
قاتلوا معه ،وصنف قاتلوه ،وصنف قعدوا عن هذا وهذا ،وأكرث السابقني األولني كانوا
من القعود ...ثم إ ّن الذين قاتلوه مل يخذلوا بل ما زالوا منصورين يفتحون البالد ويقتلون
الكفّار ...والعسكر الذين قاتلوا مع معاوية ما خذلوا قط ،بل وال يف قتال عيل .فكيف يكون
النبي nقال« :اللهم اخذل من خذله وانرص من نرصه» [والذين قاتلوا معه مل ينرصوا
مختصون بعيل ما زالوا مخذولني مقهورين ال
عىل هؤالء بل الشيعة الذين يزعمون أنّهم
ّ
يُنرصون إالّ مع غريهم إما مسلمني وإما كفار ،وهم ي ّدعون أنّهم أنصاره] فأين نرص الله ملن
[[[
يبي كذب هذا الحديث» .
نرصه؟ وهذا وغريه ّ
مم ّ
وقال يف مجموع الفتاوى« :وأما قوله« :من كنت مواله فعيل مواله ،الله ّم وال من
وااله» الخ ،فهذا ليس يف يشء من االُ ّمهات إالّ يف الرتمذي ،وليس فيه إالّ «من كنت مواله
فعيل مواله» وأ ّما الزيادة فليست يف الحديث ،وسئل عنها اإلمام أحمد فقال :زيادة كوفية.
وال ريب أنّها كذب لوجوه ...:قوله« :اللهم انرص من نرصه» الخ ،خالف الواقع ،قاتل
معه أقوام يوم صفني فام انترصوا ،وأقوام مل يقاتلوا فام خذلوا ،كسعد الذي فتح العراق
مل يقاتل معه ،وكذلك أصحاب معاوية وبني ا ُ ّمية الذين قاتلوه فتحوا كثريا ً من بالد الكفار
ونرصهم الله .وكذلك قوله« :اللهم وال من وااله وعاد من عاداه» مخالف ألصل اإلسالم،
[[[
فإ ّن القرآن قد ّبي أ ّن املؤمنني إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم عىل بعض» .
وقد تبع ابن تيمية من جاء بعده من أتباع املدرسة السلفية أمثال :املقديس (ت)888
يف :رسالة يف الرد عىل الرافضة ،217 :والزعبي يف البينات يف ر ّد أباطيل املراجعات ،2:152
[[[ـ م ن  55 :7ـ .59
[[[ـ مجموع الفتاوى .417 :4
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والعسال يف الشيعة االثني عرشية
والقفاري يف أصول مذهب الشيعة 3:309ـ،310
ّ
ومنهجهم يف تفسري القرآن ،423 :وفيصل نور يف اإلمامة والنص 566 :وغريهم.
ونقول يف الجواب:
أوالً :الشطر األ ّول من هذا الدعاء« :اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه» مروي بطرق
مختلفة ،فقد رواه أحمد يف املسند  ،1:114وابن ماجة يف السنن  1:43ح ،116والنسايئ يف
فضائل الصحابة ،15 :والحاكم يف املستدرك  3:109وص ّححه ،والطرباين يف املعجم األوسط
 2:275وقال الهيثمي يف مجمع الزوائد  ;9:106ورجال األوسط وث ّقوا ،وابن أيب شيبة يف
املصنف  ،7:499والخطيب البغدادي يف تاريخ بغداد  ،14:231وخ ّرج الزيلعي طرقه يف
تخريج األحاديث واآلثار  ،2:235وغريهم.
أما الشق الثاين« :وانرص من نرصه ،واخذل من خذله» ،فقد رواه أحمد يف مسنده
 ،1:119والطرباين يف املعجم الكبري  5:192 ،4:17عنه الهيثمي يف مجمع الزوائد  9:106وقال:
رواه الطرباين ورجاله وثقوا ،والنسايئ يف السنن الكربى  ،6:136وابن األثري يف أسد الغابة
 ،3:307وابن كثري يف البداية والنهاية  5:230وقال :وكذلك رواه شعبة عن أيب إسحاق ،وهذا
إسناد جيّد ،كام رواه الهيثمي يف مجمع الزوائد  9:105عن البزار وقال :رجاله رجال الصحيح
غري فطر بن خليفة وهو ثقة.
رصح أعالم القوم بص ّحة هذه الزيادة ،فقد روى أبو بكر بن عريب (ت )543حديث
ثانياً :قد ّ
الغدير مع الدعاء ثم قال« :أ ّما قوله( :وال من وااله) فكالم صحيح ودعوة مجابة وما يُعلم أحد
[[[
عاداه إالّ الرافضة . »...فهو يعرتف بص ّحته وإن حاول من خالله الطعن عىل الشيعة.
وكذلك نقل ابن كثري (ت )774تصحيح الذهبي لهذه الزيادة حيث قال« :أ ّما« :اللهم
[[[
وال من وااله» فزيادة قوية اإلسناد» .
[[[ـ العواصم من القواصم.192 ،149 :
[[[ـ البداية والنهاية  ،234 :5السرية النبوية  ،426 :4وكذلك يف روح املعاين لآللويس .195 :5
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قال ابن حجر الهيتمي (ت )973يف الصواعق املحرقة« :وقول بعضهم إ ّن زيادة (اللهم
[[[
وال من وااله )...موضوعة مردود ،فقد ورد ذلك من طرق ص ّحح الذهبي كثريا ً منها» .
قال العجلوين (ت« :)1162من كنت مواله فعيل مواله» رواه الطرباين وأحمد والضياء
يف املختارة عن زيد بن أرقم وعيل وثالثني من الصحابة بلفظ« :اللهم وال من وااله ،وعاد
[[[
من عاداه» فالحديث متواتر أو مشهور» .
وأخريا ً قال األلباين (ت« :)1420إ ّن حديث الرتجمة حديث صحيح بشطريه ،بل األ ّول
منه متواتر عنه nكام يظهر ملن تتبع أسانيده وطرقه ،أما قوله يف الطريق الخامسة من
حديث عيل« :Aوانرص من نرصه واخذل من خذله» ففي ثبوته عندي وقفة لعدم ورود
ما يجرب ضعفه ،وكأنّه رواية باملعنى للشطر اآلخر ...إذا عرفت هذا فقد كان الدافع لتحرير
الكالم عىل الحديث وبيان صحته أنّني رأيت شيخ اإلسالم ابن تيمية قد ض ّعف الشطر األ ّول
من الحديث ،وأ ّما الشطر اآلخر فزعم أنّه كذب ،وهذا من مبالغاته الناتجة يف تقديري من
[[[
رسعه يف تضعيف األحاديث قبل أن يجمع طرقها ،ويدقّق النظر فيها» .
ت ّ
ويالحظ عىل تضعيفه للشطر الثاين أ ّن الهيثمي (ت )807يف مجمع الزوائد  9:104رواه
عن البزار وقال :رجاله رجال الصحيح غري فطر بن خليفة وهو ثقة ،مضافاً إىل أنّه ثابت
ومتواتر من الشيعة وهذا ما يكفينا.
ثالثاً :السبب املساعد لتشكيك املشككني أ ّن الرواة أهملوا بدواعي مختلفة الشطر
الثاين من ذيل الحديث ،فالراوي كان يأخذ من الحديث ويرتك بحسب الحاجة واقتضاء
املقام أو النسيان ،أو ا ُمور ا ُخرى سياسية أو اجتامعية ،فهذا زيد بن أرقم يروي حديث

[[[ـ الصواعق املحرقة  ،107 : 1عنه السرية الحلبية .274 : 3
[[[ـ كشف الخفاء.324 :
[[[ـ سلسلة األحاديث الصحيحة343 :4 :ـ.344
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الغدير مصطحباً بالدعاء الوارد بعده كام هو يف مسند أحمد  ،واملعجم األوسط للطرباين ،
[[[
والسنن الكربى للنسايئ وفيه« :ما كان يف الدوحات رجل إالّ رآه بعينه وسمعه باُذنه» .
ثم نراه فيام بعد يبرت الدعاء ومل يروه ،ففي مسند أحمد عن عطية العويف قال :سألت
زيد بن أرقم فقلت له :إ ّن ختناً يل ح ّدثني عنك بحديث يف شأن عيل Aيوم غدير خم،
أحب أن أسمعه منك ،فقال :إنّكم معرش أهل العراق فيكم ما فيكم ،فقلت له :ليس
فأنا ّ
عليك م ّني بأس ،فقال :نعم ،ك ّنا بالجحفة فخرج رسول الله nإلينا ظهرا ً وهو آخذ بعضد
عيل فقال :أيها الناس ألستم تعلمون ّأن أوىل املؤمنني من أنفسهم؟ قالوا :بىل ،قال :فمن
يل مواله .قال :فقلت له :هل قال «اللهم وال من وااله وعاد من عاداه» ؟
كنت مواله فع ّ
[[[
قال :إنّ ا أخربك كام سمعت  .فهو هنا مل يرو الذيل بأسباب ودواع خفيت علينا ،وكم كان
للسياسة دور يف برت األحاديث وتقليبها !!
رابعاً :أ ّما ما ذكره ابن تيمية عن األثرم وم ّوه تكذيب أحمد بن حنبل لذيل حديث
الغدير ،فصورته الصحيحة كام وردت عند العقييل (ت )322وابن حجر (ت )852يف ترجمة
الحسني بن الحسن األشقر ،هكذا« :ح ّدثنا إبراهيم بن عبد الوهاب ،ح ّدثنا أحمد بن محمد
هانئ األثرم ،قال :قلت أليب عبد الله (أحمد بن حنبل) :حسني األشقر تح ّدث عنه؟ قال :مل
يكن عندي م ّمن يكذب يف الحديث ،وذُكر عنه التشيع .فقال له العباس بن عبد العظيم:
ح ّدث يف أيب بكر وعمر ،فقلت له :يا أبا عبد الله ص ّنف باباً فيه معايب أيب بكر وعمر،
فقال :ما هذا بأهل أن يُح ّدث عنه ،فقال له العباس :ح ّدث بحديث فيه ذكر الجوالقني
يعني أبا بكر وعمر ،فقال :ما هو بأهل أن يُح ّدث عنه ،فقال له العباس :وح ّدث عن
ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن حجر املدري قال :قال يل عيل بن أيب طالب :إنّك
[[[ـ مسند أحمد .368 : 4
[[[ـ املعجم األوسط  ،275 : 2ووثق الهيثمي رجاله يف مجمع الزوائد .106 :9
[[[ـ سنن النسايئ  45 : 5ح.8148
[[[ـ مسند أحمد  ،368 : 4تاريخ دمشق البن عساكر .217 :42
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ستعرض عىل سبي فسبني ،وتعرض عىل الرباءة م ّني فال تت ّربأ م ّني .فاستعظمه أبو عبد الله
وأنكره .وقال العباس :وروى عن ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال :أخربين أربعة من
أصحاب النبي nأ ّن النبي قال :اللهم وال من وااله وعاد من عاداه .فأنكره أبو عبد الله
جدا ً ،وكأنّه مل يشك أ ّن هذين كذب .وحىك العباس عن عيل (ابن املدينى) أنّه قال :هذين
[[[
كذب ،ليس هذين من حديث ابن عيينة»  .ويف لفظ ابن حجر« :هام كذب ،ليسا من
حديث ابن عيينة».
هذه هي الصورة الصحيحة التي ح ّرفها ابن تيمية ،حيث أ ّن أحمد بن حنبل كان يوثق
األشقر مع تشيّعه ولذا روى عنه يف مسنده ،ولكن هذا ما ال يروق عند البعض ،فجاؤوا إىل
ابن حنبل ورصفوا رأيه عنه بأنّه يتكلّم يف الخليفتني ،ويدلّس حيث ينسب روايات إىل من
مل يروها ،كام هو الحال يف رواية الرباءة والغدير حيث نسبهام إىل ابن عيينة ،فأنكر أحمد
أن يكون ابن عيينة روى هذين الحديثني ،كام ّبي ذلك عيل بن املديني ،وليس األمر كام
لفّقه ابن تيمية من نسبة إنكار أحمد لذيل حديث الغدير رأساً ،بل كام قلنا كان االنكار
والتكذيب منصباً عىل أ ّن ابن عيينة مل يرو هذين الخربين فحسب.
وكذلك ما نسبه ابن تيمية إىل أحمد من قوله لذيل حديث الغدير« :زيادة كوفية» ال
يصح ،ألنّا مل نجد له أثرا ً يف كتب املتق ّدمني ،وقد انفرد به ابن تيمية ،نعم ما عرثنا عليه يف
ّ
مسند أحمد هكذا :ح ّدثنا عبد الله ،ح ّدثني حجاج بن الشاعر ،ثنا شبابة ،ح ّدثني نعيم بن
حكيم ،ح ّدثني أبو مريم ورجل من جلساء عيل عن عيل Aأ ّن النبي nقال يوم غدير
[[[

خم« :من كنت مواله فعيل مواله» قال :فزاد الناس بعد« :وال من وااله وعاد من عاداه» .
فأ ّول ما فيه :إنّه حديث شاذ مل يرو إالّ بهذا الطريق ،فيرتك ويؤخذ بباقي الطرق
السليمة واملوثوقة التي ورد الدعاء فيها ،وثانياً :إ ّن القائل مجهول هل هو عبد الله بن
[[[ـ الضعفاء  248 :1رقم  ،297تهذيب التهذيب  291 : 2رقم .596
[[[ـ مسند أحمد  ،152 :1تاريخ دمشق البن عساكر  ،213 : 42البداية والنهاية .385 :7 ،230 : 5
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أحمد بن حنبل أو حجاج أو شبابة أو شخص آخر من الرواة ،فال ميكن نسبته إىل أحمد
سيّام وقد روى أحمد يف مسنده هذا الدعاء بطرق متعددة من دون أن يغمز فيه وال م ّرة
واحدة .فهذه النسبة إىل أحمد من أكاذيب ابن تيمية ،أضفها إىل قامئة أكاذيبه ونصبه
ألهل البيت.:
خامساً :إ ّن ما تف ّوه به ابن تيمية من شنيع قوله يف ذكر الوجوه إلبطال «وال من وااله»
وأ ّن النبي nمستجاب الدعاء و ،...فهو مردود ومنقوض عليه مبا ورد يف القرآن الكريم من
وعد الله تعاىل لألنبياء بالنرصة والظفر وخذالن أعدائهم ،مع أ ّن الواقع العميل ليس كذلك.
[[[

نص ُر ُسلَ َنا َوالَّ ِذي َن آ َمـ ُنوا ِف الْ َحـ َيا ِة الدُّ نْ َيا َو َي ْو َم َيقُو ُم االَْشْ َها ُد ، Oوقال
قال تعاىلP :إِنَّا لَ َن ُ ُ
[[[
ص ُه إِنَّ اللَّهَ
تعاىلَ P :وكَانَ َح ّقاً َعلَ ْي َنا ن ْ ُ
صنَّ اللَّهُ َمن يَن ُ ُ
َص الْ ُم ْؤ ِم ِن َني ، Oوقال تعاىلَ P :ولَ َين َ ُ
[[[
لَ َقو ٌِّي َعزِي ٌز. O
[[[

ثم يف املقابل يقول تعاىلP :ثُ َّم أَ ْر َسلْ َنا ُر ُسلَ َنا ت ْ ََتا ك َُّل َما َجاء أُ َّم ًة َّر ُسولُ َها كَ َّذبُو ُه ، Oوقال
[[[
تعاىلP :أَ َفكُل ََّم َجاءك ُْم َر ُس ٌول بِ َا الَ تَ ْه َوى أَنف ُُسك ُُم ْاس َتك َ ْْبت ُْم َف َفرِيقاً كَ َّذبْ ُت ْم َو َفرِيقاً تَ ْق ُتلُونَ . O
أليس األنبياء وأمري املؤمنني عليهم أفضل الصالة والسالم عند ابن تيمية من املؤمنني؟!
أليس جعل الرسول nحب عيل عالمة اإلميان وبغضه عالمة النفاق؟! فأين النرصة
اإللهية لهؤالء املؤمنني املرشدين املقتولني واملكذَّبني من قبل ا ُممهم؟!
سؤال يطرح نفسه بجد وعىل ابن تيمية وأتباعه اإلجابة عنه.
أما نحن فاألمر واضح عندنا وال يحتاج إىل تعقيد ،وذلك أ ّن مقولة «النرصة اإللهية»
[[[ـ غافر.51 :
[[[ـ الروم.47 :
[[[ـ الحج.40 :
[[[ـ املؤمنون.44 :
[[[ـ البقرة.87 :
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مقولة مشككة ولها مراتب مختلفة ،وال ميكن معرفتها والوقوف عليها من خالل النجاح
أو عدم النجاح املادي والظاهري البحت ،فالوعد اإللهي بالنرصة قد يتحقق يف الدنيا وقد
يتحقق يف االُخرى إن ُحجب عنه يف الدنيا ألسباب ومصالح الله أعرف بها م ّنا ،كام قال
نص ُر ُسلَ َنا َوالَّ ِذي َن آ َم ُنوا ِف الْ َح َيا ِة الدُّ نْ َيا َويَ ْو َم يَقُو ُم االَْشْ َها ُد.O
تعاىلP :إِنَّا لَ َن ُ ُ
ثم إ ّن مقياس النرصة قد يكون مادياً ،وهو النجاح الظاهري واالنتصار عىل األعداء،
وقد يكون معنوياً حيث يجتمع حتى مع االنكسار والخذالن الظاهري ،فأمري املؤمننيA
منصور وإن غلبه معاوية غلبة ظاهرية ،وانتصاره جاء بفضح معاوية وكشف خبثه وسوء
طويّته ،وأنّه ال ميت إىل اإلسالم بصلة ،وكذلك بنو ا ُمية ،وكذلك إ ّن الحسني Aمنصور وإن
فأي نرصة أعظم من كشف غطاء النفاق للناس ،وإيقافهم عىل املنهج الصحيح،
غلبه يزيدّ ،
عب أمري املؤمنني Aعن نرصته وظفره املعنوي
وإراءة الطريق يف ظلامت الفنت ،وقد ّ
بقوله« :أنا فقأت عني الفتنة ومل يكن ليجرتأ عليها أحد غريي بعد أن ماج غيهبها واشتد
[[[
كلبها»  .نعم هذه نرصة عظيمة وإن اقرتن بها فشل وخذالن مادي وظاهري.
ثم إ ّن لهذه الظاهرة تحليالً آخر وردت اإلشارة إليه يف القرآن الكريم ،قال تعاىلP :أَ ْم
الضاء َو ُزلْ ِزلُواْ
َح ِس ْب ُت ْم أَن تَدْ ُخلُواْ الْ َج َّن َة َول ََّم يَأْ ِتكُم َّمث َُل الَّ ِذي َن َخلَ ْواْ ِمن َق ْب ِلكُم َّم َّس ْت ُه ُم الْ َبأْ َساء َو َّ َّ
[[[

َح َّتى يَق َ
ِيب. O
َص اللّ ِه َقر ٌ
َص اللّ ِه أَال إِنَّ ن ْ َ
ُول ال َّر ُس ُول َوالَّ ِذي َن آ َم ُنواْ َم َعهُ َم َتى ن ْ ُ

هذه اآلية الكرمية تشري إىل أ ّن فلسفة تأخري النرص الظاهري لألنبياء واملؤمنني ،إنّ ا
هو االختبار واالبتالء; أل ّن الج ّنة تُعطى بعد االستقامة والعمل والصمود ،وال ت ُعطى
بالتم ّني واآلمال.
وقال تعاىل أيضا ًَ P :وقَاتِلُوه ُْم َح َّتى الَ تَكُونَ ِف ْت َن ٌة َويَكُونَ الدِّ ي ُن كُلُّهُ لِلّه َفإِنِ ان َت َه ْواْ َفإِنَّ اللّهَ

[[[ـ نهج البالغة :ح ،الخطبة.90 :
[[[ـ البقرة.214 :
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[[[

بِ َا َي ْع َملُونَ َب ِص ٌري * َوإِن تَ َولَّ ْواْ فَا ْعلَ ُمواْ أَنَّ اللّهَ َم ْوالَك ُْم نِ ْع َم الْ َم ْو َل َونِ ْع َم ال َّن ِص ُري Oفذيل اآلية
ّ
يدل عىل النرصة اإللهية للمؤمنني رغم عدم رفع الفتنة عن العامل أجمع ورغم تع ّدد األديان
واملذاهب الباطلة إىل يومنا هذا.
والخالصة إ ّن ما نفهمه قرآنياً وإسالمياً ،هو أ ّن غلبة الباطل وكرثته الظاهرية ال ّ
يدل
إطالقاً عىل فشل الحق بحسب الواقع ونفس األمر ،وهذا ما التفهمه عقول أمثال ابن تيمية
وأذنابه الجامدة.
يل ،Aما زالوا مخذولني مقهورين ال يُنرصون،
سادساً :إ ّن قوله إ ّن الشيعة املختصني بع ّ
فهو إن صح فإمثه عىل الجائرين والظلمة الذين قتلوهم وقتلوا أمئتهم وطاردوهم تحت
كل حجر ومدر حتى تنكّر قسم منهم وأخفى هويته حفاظاً عىل النفس ،وإالّ فالشيعة عىل
طول التاريخ مهام سنحت لهم فرصة الظهور ،وت ُعومل معهم بالعدل واإلحسان ،أفادوا
املجتمع بالعلم والعمل الصالح ،وأنت ترى أ ّن أصل كثري من العلوم أو التفريع والتطوير
فيها يرجع إىل الشيعة.
أما اليوم فالشيعة يف العامل بحمد الله مع ّززون موقّرون منصورون معروفون بالحكمة
والحلم والعلم وحسن السلوك.
سابعاً :أما قوله بأ ّن ذلك مخالف ألصل اإلسالم أل ّن القرآن قد ّبي أ ّن املؤمنني إخوة مع
قتالهم وبغي بعضعم عىل بعض ،فمن عجيب القول أل ّن اآلية الكرمية ال ّ
تدل عىل إميان

نصها ،قال تعاىلَ P :و ِإن َطا ِئ َف َتانِ ِم َن الْ ُم ْؤ ِم ِن َني ا ْق َت َتلُوا َفأَ ْصلِ ُحوا بَ ْي َن ُه َم
الباغي إطالقاً ،وإليك ّ
َاءت َفأَ ْص ِل ُحوا
َت إِ ْحدَ اه َُم َع َل االُْ ْخ َرى َفقَاتِلُوا الَّ ِتي تَ ْب ِغي َح َّتى تَ ِفي َء ِإ َل َأ ْم ِر ال َّل ِه َف ِإن ف ْ
َفإِن َبغ ْ
[[[

بَ ْي َن ُه َم بِالْ َعدْ لِ َوأَق ِْسطُوا إِنَّ اللَّهَ يُ ِح ُّب الْ ُمق ِْس ِط َني. O

[[[ـ االنفال39 :ـ.40
[[[ـ الحجرات.9 :
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ففيها عدّ ة فوائد:
 1ـ اإلميان هنا هو ما يُرادف اإلسالم ومل يقصد املعنى االصطالحي ،والدليل عليه قوله
[[[
الصالَ َة َوأَن ُت ْم ُسكَا َرى Oفس ّمى شارب الخمر مؤمناً أي
تعاىلَ P :يا أَ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنواْ الَ تَ ْق َر ُبواْ َّ
مسلامً ،أل ّن اإلميان يخرج من قلب شارب الخمر ،فعن رسول الله nأنّه قال« :ال يزين الزاين
[[[
حني يزين وهو مؤمن ...وال يرشب الخمر وهو مؤمن»  .وعن أيب هريرة« :من زىن أو رشب
[[[
الخمر نزع الله منه اإلميان كام يخلع اإلنسان القميص من رأسه»  .وأيضاً عنه « :9من
[[[
رشب الخمر غري مكره وال مضطر خرج منه اإلميان»  .إذا ً كام مل يطلق اإلميان االصطالحي
فتحصل أ ّن اإلميان هنا هو اإلسالم
عىل شارب الخمر مل يطلق عىل الباغي بطريق أوىل.
ّ
الظاهري الذي رمبا اجتمع حتى مع النفاق.
 2ـ لزوم االصالح قبل القتال.
البي أ ّن املقتول الباغي مصريه إىل النار
 3ـ وجوب قتال الفئة الباغية ،ومن الواضح ّ
وكذلك الباغي ما مل يتب ،بدليل قوله nلعامر« :ويح عامر تقتله الفئة الباغية ،عامر
[[[

فأي إميان
يدعوهم إىل الله ويدعونه إىل النار»  .فهو رصيح يف أ ّن الباغي من أهل النار ّ
بعد هذا.
يدلل عىل أنّها حني البغي مل
مم ّ
4ـ ّ
الكف عن القتال إذا أفاءت الفئة الباغية إىل أمر اللهّ ،
تكن عىل أمر الله ودينه فلم تكن مؤمنة ،مضافاً إىل أ ّن التاريخ يشهد أ ّن البغاة ما فاؤوا إىل أمر
الله تعاىل ،فهؤالء أصحاب الجمل قُتل منهم خلق كثري حني الحرب وقبل اإلفاءة وبعد الحرب
كف وأمسك عن الخالف من دون أن تظهر عليه
التحق قسم منهم مبعاوية والقسم اآلخر ّ
[[[ـ النساء.43 :
[[[ـ املستدرك للحاكم.22 : 1 :
[[[ـ فتح الباري البن حجر .52 : 12
[[[ـ املعجم الكبري للطرباين .310 :7
[[[ـ صحيح البخاري  ،207 : 3كتاب الجهاد.
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إمارات التوبة من ودي النفوس الربيئة التي راحت ضحية بغيهم ،ومن دون إبراء الذ ّمة من
مم يسبّب أن ّ
نشك يف صحة توبتهم وندمهم .أ ّما الخوارج فكذلك مل يعهد منهم إفاءة
ذويهمّ ،
بل استشهد أمري املؤمنني Aعىل يد فلولهم ،أما معاوية وأصحابه فحالهم يف عدم اإلفاءة
أوضح ،كيف وأ ّن معاوية مل يتنازل عن غ ّيه وبغيه ومل يُعهد عنه توبة أو ندم ،لقد حارب أمري
املؤمنني Aحتى آخر لحظة ،ثم بعد خدعة التحكيم بقي عىل بغيه بل متادى يف ذلك وبدأ
بش ّن الغارات عىل املسلمني وقتل األبرياء حتى أ ّن أمري املؤمنني كان يع ّد العدد للخروج إليه
م ّرة ثانية لكن ما أمهلته املنيّة ،كام أنّه بغى عىل اإلمام الحسن Aأيضاً ،فصحيفته السوداء
وأي إفاءة هذه؟!
فأي إميان يبقى له ّ
مليئة بالذنوب واآلثامّ ،
سابعاً :قال العالّمة األميني ;« :إ ّن هذا الدعاء ـ بعمومه األفرادي باملوصول واألزماين
واألحوايل بحذف املتعلّق ـ ّ
يدل عىل عصمة اإلمام Aإلفادته وجوب مواالته ونرصته
كل حال ،وذلك يوجب
كل حني وعىل ّ
كل أحد يف ّ
واالنحياز عن العداء له وخذالنه عىل ّ
الحق ،وال
أن يكون Aيف ّ
كل تلك األحوال عىل صفة ال تصدر منه معصية ،وال يقول إالّ ّ
يعمل إالّ به ،وال يكون إالّ معه ،ألنّه لو صدر منه يشء من املعصية لوجب اإلنكار عليه
ونصب العداء له ،لعمله املنكر والتخذيل عنه ،فحيث مل يستنث nمن لفظه العام شيئاً
كل تلك املدد واألطوار إالّ عىل الصفة التي
من أطواره وأزمانه علمنا أنّه مل يكن Aيف ّ
ذكرناها ،وصاحب هذه الصفة يجب أن يكون إماماً لقبح أن يؤ ّمه من هو دونه عىل ما هو
[[[
املق ّرر يف محلّه ،وإذا كان إماماً فهو أوىل بالناس منهم بأنفسهم» .
فتلخّص أ ّن قوله« :nاللهم وال من وااله »...صحيح سندا ً ومتناً وداللة ،وهو موافق
للقرآن والسنة والعرتة ،ولله الحمد وامل ّنة.
أما بالنسبة إىل ما ذهبوا إليه من إ ّن هذا املقطع يؤيّد كون املراد من حديث الغدير
هو النرصة واملحبة ،فسيوافيك جوابه الحقاً.
[[[ـ الغدير .655 : 1
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(شبهات وردود)
 1ـ داللة حديث الغدير عند أهل الس ّنة:
اتفق أهل السنة عىل رصف داللة الحديث عن معناه الحقيقي ،واألقدمون منهم اكتفوا
أي تفسري وتبيني له ،حتى أ ّن البعض منهم كان
بروايته ضمن الفضائل من دون إعطاء ّ
يتحاىش ذلك رصاحة ،فهذا أحمد بن حنبل ملا ُسئل عن معنى حديث «من كنت مواله»
[[[
قال :ال تكلّم يف هذا ،دع الحديث كام جاء .
قسمنا أهل السنة إىل مح ّدثني (حفّاظ وفقهاء) ومتكلّمني (معتزلة وأشاعرة
وإذا ّ
وماتريديّة)  ،لرأينا أ ّن أقدم من تكلّم يف مدلول الحديث ـ بحسب ما اطلعت عليه ـ هو
[[[
الشافعي (ت )204حيث قال يف معنى الحديث« :يعني بذلك والء اإلسالم» .
ثم يأيت بعده ابن قتيبة (ت )276ويقول بعد كالم يف تأويل مقولة أيب هريرة «قال
قسم الخلّة إىل قسمني إحداهام ألطف من
خلييل وسمعت خلييل» يعني النبي ،nحيث ّ

وأخص ،والثانية عامة ،وكان مراد أيب هريرة الخلّة العامة ال الخاصة ،ثم قال بعد
االُخرى
ّ
هذا« :واىل مثل هذا يُذهب يف قول رسول الله« :nمن كنت مواله فعيل مواله» يريد
أ ّن الوالية بني رسول الله nوبني املؤمنني ألطف من الوالية التي بني املؤمنني بعضهم مع
بعض ،فجعلها لعيل ولو مل يرد ذلك ما كان لعيل يف هذا القول فضل ،وال كان يف القول دليل
كل مسلم ،وال فرق
عىل يشء ،أل ّن املؤمنني بعضهم أولياء بعض ،وأل ّن رسول الله nو ّيل ّ
[[[
بني و ّيل وموىل» .
وإىل نفس املعنى يذهب الطحاوي (ت )321حيث يقول« :فإن قال قائل :فام معنى
[[[ـ انظر :السنة للخالل .346 :2
[[[ـ االعتقاد للبيهقي ،417 :املجموع املغيث للمديني  ،456 :3النهاية البن األثري  ،228 : 5فيض القدير للمناوي
 218 : 6ح.9001
[[[ـ تأويل مختلف الحديث.42 :
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من كنت مواله فعيل مواله؟ فقيل له :املوىل ها هنا هو الويل ،كام قال الله عز وجل:
ات بَ ْعضُ ُه ْم أَ ْولِ َياء بَ ْعض﴾ .وقد ّبي ذلك فيام ر ّوينا ،فمن كان لرسول
﴿َالْ ُم ْؤ ِم ُنونَ َوالْ ُم ْؤ ِم َن ُ
[[[
الله nولياً كان لعيل كذلك ،وكذلك أصحابه بعضهم أولياء بعض» .
أما املتكلّمون فأقدم ما عرثت عليه ما نُسب إىل أيب الهذيل (ت 226أو )235حيث
[[[
ذهب إىل أ ّن معناه املواالة يف الدين ثم جاء بعده الجاحظ (ت )255فذهب إىل أ ّن سبب
الحديث ما حدث بني عيل Aوزيد حيث قال :إنّ ا واليئ لرسول الله nولست يل مبوىل،
فلام سمع النبي nذلك قال الحديث املذكور ثم قال الجاحظ«:فإنّ ا عنى موىل النعمة،
[[[
وليس يف هذا إخبا ٌر عن فضل عيل يف الدين» .
رصح مبدلول الحديث ،ولكن ذهب إىل نفي استدالل
أما األشعري (ت )324فإنّه مل ي ّ
الشيعة به بح ّجة أنّه يحتمل التأويل وله ع ّدة معاين ،قال« :وإنّ ا يُستخرج ذلك باجتهاد عىل
[[[
طريق التأويل املحتمل الذي ال يكون وجه أوىل من غريه فيام يحتمله» .
فصل يف األمر ،وقال« :فأما ما قصد به النبي nبقوله« :من
ثم إ ّن الباقالين (تّ )403

كنت مواله فعيل مواله» فإنّه يحتمل أمرين ،أحدهام :من كنت نارصه عىل دينه وحامياً
يل نارصه عىل هذا السبيل فتكون فائدة ذلك
رسي وعالنيتي ،فع ّ
منه بظاهري وباطني و ّ
يل وظاهره يف نرصة الدين واملؤمنني سواء ،والقطع عىل رسيرته وعل ّو
اإلخبار عن أ ّن باطن ع ّ
رتبته ،وليس يُعتقد ذلك يف كل نارص للمؤمنني بظاهره ،ألنّه قد ينرص النارص بظاهره طلب
النفاق والسمعة وابتغاء الرفد ومتاع الدنيا ،فإذا أخرب النبي nأ ّن نرصة بعض املؤمنني
يف الدين واملسلمني كنرصته هو nقُطع عىل طهارة رسيرته وسالمة باطنه ،وهذه فضيلة
عظيمة .ويُحتمل أيضاً أن يكون املراد بقوله« :من كنت مواله فعيل مواله» أي من كنت
[[[ـ مشكل اآلثار.309 : 2 :
[[[ـ املغني للقايض عبد الجبار ،كتاب اإلمامة .153 :1
[[[ـ العثامنية145 :ـ.146
[[[ـ مجرد مقاالت الشيخ أيب الحسن األشعري ،إمالء ابن فورك.188 :
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محبوباً عنده وولياً له عىل ظاهري وباطني ،فعيل مواله أي إ ّن والءه ومحبته من ظاهره
وباطنه واجب كام أ ّن واليئ ومحبتي عىل هذا السبيل واجب ،فيكون قد أوجب مواالته
كل من ظهر منه اإلميان عىل هذه السبيل ،بل إنّ ا نواليهم
عىل ظاهره وباطنه ،ولسنا نوايل ّ
[[[
يف الظاهر دون الباطن» .
أما القايض عبد الجبار (ت )415فذهب إىل نفس التأويل حيث قال« :إ ّن يف الخرب إبانة
عن فضله ما مل يظهره لغريه ،وهو القطع عىل أ ّن باطنه كظاهره فيام يوجب املواالة وأنّه ال
يتغي عىل الدوام ،وذلك مل يثبت لغريه وال ثبت بسائر األخبار» غري أنّه ذهب إىل أ ّن هذه
ّ
املنزلة أعظم وأرشف من اإلمامة حيث قال« :وهذه منزلة عظيمة تفوق منزلة اإلمامة،
[[[
ويختص هو بها دون غريه» .
ّ
إذا ً تتلخّص األقوال يف مدلول الحديث يف:
 1ـ والء اإلسالم  2ـ والء النعمة  3ـ املواالة يف الدين  4ـ املواالة ظاهرا ً وباطناً  5ـ النرصة
واملحبة ،وهي متداخلة ومرتادفة كام ترى سوى والء النعمة الذي ذهب إليه الجاحظ .هذا
عند املتق ّدمني ،أما املتأخّرون فلم نجد اختالفاً كثريا ً فيام طرحوه سوى اختالف األلفاظ،
وإالّ فاملحتوى واحد.

نقول يف الجواب:
أوالً :ما ذهب إليه القايض عبد الجبار (ت )415من أ ّن املواالة يف اللغة وإن كانت
[[[
مشرتكة فقد غلب عرف الرشع يف استعاملها مبعنى مواالة الدين والنرصة ،فقد ر ّده السيد
املرتىض (ت )436قائالً« :الوجه الذي ذكره مغالطة ،أل ّن لفظة املواالة غري لفظة موىل،
خصصها مبواالة الدين ومتابعة
واملواالة وإن كان أصلها يف اللّغة املتابعة ،فإ ّن العرف قد ّ
[[[ـ متهيد األوائل.456 :
[[[ـ املغني ،كتاب اإلمامة .149 ،146 : 1
[[[ـ املغني ،كتاب اإلمامة .147 :1
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النرصة فيه ،ولفظة موىل خارجة عن هذا الباب ،وكالمنا إنّ ا هو يف لفظة موىل ال يف املواالة،
[[[
يل مواله» .
والنبي nمل يقل :من كان يواليني فليوال علياً ،بل قال :من كنت مواله فع ّ
وأضاف« :إذا قلت أ ّن لفظة موىل تفيد املواالة يف الدين التي يحصل بني املؤمنني،
فهالّ أطلقت عىل الوالد أنّه موىل ولده ،واملستأجر أنّه موىل أجريه ،إذا كان الجميع مؤمنني
[[[
وذهبت يف اللفظة إىل معنى املواالة؟!» .
ثانياً :ادعاء لزوم مواالة عيل ظاهرا ً وباطناً ،واختصاصه Aبهذه الفضيلة التي
هي أرشف من اإلمامة ـ عىل ح ّد تعبري القايض عبد الجبار ـ ،وأولويّته باملح ّبة والنرصة
خصه يف
دامئاًّ ،
كل هذا يقتيض تفضيل عيل Aعىل جميع الصحابة ،أل ّن النبيّ n
يخص أحدا ً من الصحابة ،فهو إذا ً أفضل من الجميع باعرتاف علامء أهل
آخر حياته مبا مل ّ
السنة ،ولله الحمد وامل ّنة.

ثالثاً :قال العالّمة املجليس (ت« :)1111عىل تقدير أن يراد به املحب والنارص ،أيضاً

ّ
يدل عىل إمامته Aعند ذوي العقول املستقيمة والفطرة القومية بقرائن الحال ،فإنّا لو
فرضنا أ ّن أحدا ً من امللوك جمع عند قرب وفاته جميع عسكره ،وأخذ بيد رجل هو أقرب
وأخص الخلق به وقال :من كنت محبه ونارصه فهذا محبّه ونارصه ،ث ّم دعا ملن نرصه
أقاربه ّ
يعي لخالفته رجالً سواه،
ووااله ،ولعن من خذله ومل يواله ،ثم مل يقل هذا ألحد غريه ومل ّ
فهل يفهم أحد من رع ّيته ومن حرض ذلك املجلس إالّ أنّه يريد بذلك استخالفه وتطميع
الناس يف نرصه ومحبته وحث الناس عىل إطاعته ،وقبول أمره ونرصته عىل عد ّوه؟ وبوجه
يتمش منه النرصة لكل أحد كام كان
آخر نقول :ظاهر قوله« :من كنت نارصه فعيل نارصه» ّ
يتأت من النبي nوال يكون ذلك إالّ بالرئاسة العامة ،إذ ال يخفى عىل منصف أنّه اليحسن
ّ
من أمري قوي األركان كثري األعوان أن يقول يف شأن بعض آحاد الرعايا :من كنت نارصه فهذا
[[[ـ الشايف .290 : 2
[[[ـ م ن .316 :2
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نارصه ،فأ ّما إذا استخلفه وأ ّمره عىل الناس فهذا يف غاية الحسن ،ألنّه جعله بحيث ميكن أن
[[[
يكون نارص من نرصه» .
رابعاً :نقول ملن حمل (املوىل) عىل املحبة هل تريد اسم الفاعل أو اسم املفعول ،فإذا
كان األول صار الحديث هكذا« :من كنت محبّه فعيل م ّحبه» وهذا يعني إيجاب وإلزام
يحب جميع من أحبهم الرسول ، nوهذا مل يقل به أحد ال من الشيعة وال من
يل7بأن ّ
ع ّ

السنة ،أما إذا كان املراد اسم املفعول أي املحبوب ـ وهو ما ذهب إليه أهل السنة ـ مبعنى
يل محبوبه ففيه أنّه مل يذكر أحد من أهل اللغة مجيء املوىل مبعنى
أ ّن من كنت محبوبه فع ّ
املحبوب ،فوقعوا يف الف ّخ الذي نصبوه لنا.

خامساً :نفس الكالم يأيت يف إرادة النرصة ،حيث أنّها إما باسم الفاعل أو اسم املفعول،
فإذا كانت مبعنى اسم الفاعل أي النارص ،كان الحديث هكذا« :من كنت نارصه فعيل
يتول نرصة املؤمنني مادياً وثقافياً
نارصه» ومفاد هذا هو اإلمامة بعينها ،إذ إ ّن الذي ّ
وسياسياً ال يكون إالّ إماماً وحاكامً ،فكام أ ّن النبي nنارص للمؤمنني ومتويل عليهم فكذلك
عيل .Aأما إذا كان مبعنى اسم املفعول أي املنصور يكون الحديث هكذا« :من كنت
منصورا ً من ِق َبله فعيل منصور من ِق َبله» وفيه أ ّن املوىل مل يرد مبعنى املنصور يف اللغة ،وثانياً
يل
إ ّن الكثري مل ينرصوا علياً وتركوه لستة أشهر حبيس داره ،مضافاً إىل أنّهم لو جعلوا نرصة ع ّ
كنرصة النبي ، nلزم أن يكون حربه كحربه أيضاً ،ومن حارب النبي nالشك يف كفره،
فكذلك من حارب علياً ، Aفإذا التزم أهل السنة بهذا ،فمرحباً بالوفاق.
املحب والنارص ،ال يخلو إ ّما
قال العالمة األميني :عىل فرض إرادة هذين املعنيني:
ّ
أن يُراد بالكالم حثّ الناس عىل مح ّبته ونرصته مبا أنّه من املؤمنني به والذابّني عنه ،أو
كل فالجملة إ ّما إخباريّة أو إنشائ ّية.
أ ْم ُره Aمبح ّبتهم ونرصتهم ،وعىل ٍّ
فمم ال طائل تحته ،وليس
فاالحتامل األ ّول :وهو اإلخبار بوجوب ح ِّبه عىل املؤمنني ّ
[[[ـ البحار للمجليس .242 : 37
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بأمر مجهول عندهم مل يسبقه التبليغ حتى يؤمر به يف تلك الساعة ويناط التواين عنه بعدم
نص الذكر الحكيم ،فيحبس له الجامهري ،ويعقد له ذلك
تبليغ يشء من الرسالة كام يف ّ
املنتدى الرهيب ،يف موقف حرج ال قرار به ،ثم يك ّمل به الدين ،وتت ّم به النعمة ،ويرىض
رشع ما مل يكن وما ال يعلمه املسلمون ،ثم يه ِّنئه من ه ّنأه
ّ
الرب ،كأنّه قد أىت بيشء جديد ،و ّ
كل مؤمن ومؤمنة ،مؤذناً بحدوث أمر عظيم فيه مل يعلمه القائل
بأصبحت موالي وموىل ِّ
قبل ذلك الحني ،كيف؟ وهم يتلون يف آناء الليل وأطراف النهار قوله سبحانهَ ﴿ :والْ ُم ْؤ ِم ُنونَ
[[[
[[[
ات بَ ْعضُ ُه ْم أَ ْو ِل َياء بَ ْعض﴾  ،وقوله تعاىلِ ﴿ :إ ََّنا ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ ِإ ْخ َوةٌ﴾  ،مشعرا ً بلزوم
َوا ْل ُم ْؤ ِم َن ُ
ُجل نب ّينا األعظم عن تبليغ تافه مثله ،ونُق ِّدس إلهنا
التوادد بينهم كام يكون بني األخوين ،ن ّ
الحكيم عن عبث يشبهه.

يقل عن املحتمل األ ّول،
والثاين :وهو إنشاء وجوب ح ّبه ونرصته بقوله ذلك ،وهو ال ُّ
رشع حتى يحتاج إىل بيانه اإلنشايئ كام عرفت،
فإنّه مل يكن هناك أم ٌر مل يُنشأ وحك ٌم مل يُ ّ
يل أي محبّه
عىل أ َّن ّ
حق املقام عىل هذين الوجهني أن يقول :nمن كان موالي فهو موىل ع ٍّ

ونارصه فهذان االحتامالن خارجان عن مفاد اللفظ.

مختص بأمري املؤمننيA
عىل أ َّن وجوب املح ّبة واملنارصة عىل هذين الوجهني غري
ّ
وإنَّ ا هو رشع سواء بني املسلمني أجمع ،فام وجه تخصيصه به واالهتامم بأمره؟ وإن أُريد
مح ّبة أو نرصة مخصوصة له تربو عىل درجة الرع ّية كوجوب املتابعة ،وامتثال األوامر،

والتسليم له ،فهو معنى الح ّجية واإلمامة ،السيّام بعد مقارنتها مبا هو مثلها يف النبيn

بقوله« :من كنت مواله» ،والتفكيك بينهام يف سياق واحد إبطال للكالم.

والثالث :وهو إخباره بوجوب ح ّبهم أو نرصتهم عليه ،فكان الواجب ـ عندئذ ـ
إخباره nعل ّياً والتأكيد عليه بذلك ،ال إلقاء القول به عىل السامعني ،وكذلك إنشاء الوجوب
[[[ـ التوبة.71 :
[[[ـ الحجرات.10 :
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غنى عن ذلك االهتامم وإلقاء الخطبة واستسامع
عليه وهو املحتمل الرابع ،فكان nيف ً
الناس واملناشدة يف التبليغ ،إالّ أن يريد جلب عواطف املأل وتشديد حبّهم له Aإذا
علموا أنّه محبّهم أو نارصهم ليتّبعوه ،وال يُخالفوا له أمرا ً ،وال ير ّدوا له قوالً.
وبتصديره nالكالم بقوله« :من كنت مواله» نعلم أنّه عىل هذا التقدير ال يُريد من
املح ّبة أو النرصة إالّ ما هو عىل الح ّد الذي فيه nمنهام ،فإ ّن ح ّبه ونرصته ألُ ّمته ليس
يحب أُ ّمته فينرصهم ،مبا أنّه زعيم دينهم ودنياهم،
كمثلهام يف أفراد املؤمنني ،وإنَّ ا هوّ n

ومالك أمرهم وكاىلء حوزتهم ،وحافظ كيانهم ،وأوىل بهم من أنفسهم ،فإنّه لو مل يفعل
بهم ذلك ألجفلتهم الذئاب العادية ،وانتاشتهم الوحوش الكوارس ،و ُم ّدت إليهم األيدي يف
كل صوب وحدب ،فمن غارات ت ُش ّن ،وأموال تُباح ،ونفوس ت ُز َهق ،و ُحرمات تُهتَك ،فينتقض
ِّ
غرض املوىل من بثّ الدعوة ،وبسط أديم الدين ،ورفع كلمة الله العليا ،بتف ّرق هاتيك
الجامعة ،فمن كان يف املح ّبة والنرصة عىل هذا الح ّد فهو خليفة الله يف أرضه وخليفة
[[[
رسوله ،واملعنى عىل هذا الفرض ال يحتمل غري ما قلناه» .
سادساً :الحمل عىل املواالة ظاهرا ً وباطناً مل يرد يف اللغة وغري مستعمل فيها ،وإن قيل:
يُحمل عىل ذلك ألنّه أثبت املواالة له كام أثبتها لنفسه ،يقال :إنّ ا وجبت املواالة للنبيn

ظاهرا ً وباطناً من حيث كان نبياً ،وإذا كانت النبوة مرتفعة عنه مل تجب املواالة له باطناً،
فإذا أردتم اثبات نفس املعنى لعيل Aفلزم أن يكون إماما ً إذ ال نبي بعد رسول اللهn
 ،وهذا مفاد حديث املنزلة أي« :أنت م ّني مبنزلة هارون من موىس إالّ أنّه ال نبي بعدي»،
فمرحباً بالوفاق.

 2ـ قرينة ذيل الحديث« :اللهم وال من وااله: »...
ألهل السنة محاولة ا ُخرى لرصف حديث الغدير عن مدلوله الحقيقي ،وهي حمل
[[[ـ الغدير 644 :1ـ.646
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(موىل) عىل ذيل الحديث ،ليكون املعنى النرصة واملحبة كام هو الحال يف ذيل الحديث.
قال القايض عبد الجبار (تّ :)415
«يدل عىل أ ّن هذا (أي مواالة الظاهر والباطن) هو
املراد ،قوله« :nاللهم وال من وااله» ولو مل يكن املراد مبا تق ّدم ما ذكرناه ،مل يكن هذا
[[[
القول الئقاً به» .
أما الفخر الرازي (ت )606فقد ذهب إىل يشء من التفصيل حيث قال« :إن سلّمنا
أ ّن تقديم تلك املق ّدمة يقتيض أن يكون املراد باملوىل األوىل ،ولكن للحديث مؤخّرة وهي
قوله« :nاللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله» وهذه
املؤخّرة تقتيض أن يكون املراد من املوىل النارص ،وإنّ ا قلنا ذلك أل ّن من ألزم غريه شيئاً بلفظ
مشرتك بني ذلك اليشء وبني غريه ،ثم حثّ عىل التزام أحد معاين تلك اللفظة ،فإنّه يتبادر
رصح به آخرا ً ،أال ترى أ ّن اإلنسان
إىل األفهام أنّه إنّ ا حثّ بالكالم املشرتك عىل املعنى الذي ّ
صل عند الشفق ،اللهم ( )..من يصيل عند الشفق األحمر يحمل الشفق
إذا قال لغريهّ :
املأمور به عىل الشفق األحمر ،وإذا ثبت ذلك فقوله« :اللهم وال من وااله» حثّ منه عىل
وأي يشء
التزام ما ذكره من لفظة املوىل ،فعلمنا أنّه أراد بها املواالة التي هي ضد العداوةّ ،
[[[
يقولون يف هذه املؤخّرة نقوله يف تلك املق ّدمة» .
وكذلك عبد العزيز الدهلوي (ت )1239حيث قال« :إ ّن ذيل الحديث ّ
يدل رصيحاً
عىل أ ّن معنى املوىل املحبة ،وهو قوله« :اللهم وال من وااله »...ولو كان كام يقولون
رصفه وعاد من مل يكن كذلك» فغرض النبي nإيجاب
لقال« :اللهم وال من كان تحت ت ّ
[[[

محبته والتحذير عن عداوته. »...

كل من :التفتازاين يف رشح املقاصد  ،274 :5والجرجاين يف رشح املواقف
[[[ـ املغني ،كتاب اإلمامة  ،147 :1وتبعه ّ
 ،361 :8والقوشجي يف رشح التجريد.369 :
[[[ـ نهاية العقول 411 :خ.
[[[ـ التحفة االثني عرشية ،420 :وتبعه اآللويس يف مخترص التحفة 160 :وروح املعاين  ،195 :5والنفحات القدسية:
.117
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ومن الطريف ما ذهب إليه حسام الدين السهار نبوري (كان حياً عام  )1106يف
مرافض الروافض حيث زعم أ ّن مقدمة الحديث كام تكون قرينة عىل إرادة األوىل ،فذيله
يكون قرينة عىل إرادة معنى النارص واملحبوب ،فتتعارض القرينتان وتسقط ،ويرجع عند
التعارض إىل أقوى القرينتني وهي معنى النارص واملحبوب بدليل أ ّن الخطبة تتعلّق يف
[[[
الحثّ عىل ح ّبهم .

نقول يف الجواب:
أوالً :قال السيد املرتىض يف ر ّد القايض عبد الجبار« :فأ ّما استدالله عىل ما ا ّدعاه
بقوله« :nاللهم وال من وااله» فغري واجب أن يكون ما تق ّدم لفظة (موىل) محموالً عىل
رصح مبا ذهبنا إليه حتى يقول :من كنت
معنى املواالة ألجل أ ّن آخر الخرب تض ّمنها ،ألنّه لو ّ
يل
يل أوىل به من نفسه ،أو من كانت طاعتي عليه مفرتضة فطاعة ع ّ
أوىل به من نفسه فع ّ
عليه مفرتضة «اللهم وال من وااله» لكان كالماً صحيحاً يليق بعضه ببعض ،ولسنا نعلم من
أين ظن أ ّن املراد بالكالم األ ّول لو كان إيجاب فرض الطاعة مل يلق مبا تأخّر عنه ،فإنّه من
[[[
الظن البعيد» .
ثانياً :داللة هذا الدعاء عىل مدعانا ـ املوىل مبعنى األوىل ـ أوىل من داللته عىل مدعاكم ـ
املوىل مبعنى النرصة واملحبة ـ ألنّه ال يقع إالّ بحق إمام مفرتض الطاعة ،قال الطربي اإلمامي
(ق( )5قدس رسه)« :ثم دعا له وإلخوانه ودعا عىل أعدائه والخاذلني له ...وهذا دعاء ال
[[[
يقع إالّ إلمام مفرتض الطاعة» .
ثالثاً :قال الحميص الرازي (ق :)7قوله« :اللهم وال من وااله» مبالغة يف ترتيب القوم يف
[[[ـ نقل كالمه السيد مري حامد حسني يف العبقات ،حديث الغدير .23 :10
[[[ـ الشايف  ،290 :2تلخيص الشايف للطويس 197 :2ـ.198
[[[ـ املسرتشد ،471 :ونحوه النجاة يف القيامة البن ميثم ،136 :والرصاط املستقيم للبيايض  ،309 :1واحقاق الحق
للشتوشرتي .496 :2
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طاعته ،وحثّهم عليها والنزول تحت حكمه وأمره ونهيه بالدعاء لهم ،وهذا ال يُع ّد مؤخّرة
مقابلة لتلك املق ّدمة حتى يقال ليس حمل قوله« :فعيل مواله» عىل معنى املقدمة أوىل
رصح بأن يقول :من كانت طاعتي عليه
من حمله عىل معنى املؤخّرة ،أال ترى أنّه لو ّ
مفرتضة فطاعة عيل مفرتضة عليه ،ثم قال« :اللهم وال من وااله» لكان كالماً صحيحاً
الئقاً بعضه لبعض ،وال فرق يف هذا الغرض وهو املبالغة يف حثّهم عىل طاعته وترغيبهم
فيها بني هذا الدعاء وبني أن يدعو لهم بطول العمر وكرثة املال والولد وحصول املقاصد
عاجالً ورفعة الدرجات آجالً ،ولعلّه إنّ ا دعا لهم بهذا الدعاء مراعاة لتجنيس اللفظ ،أل ّن
من عادة الفصحاء التجنيس يف اللفظ وإن مل يتجانس املعنى ،ونظريه ما يُروى عنه:A
ُحب العقوق ،من شاء أن يعق عن ولده فليفعل» ،وال مجانسة بني معنى العقوق
ّ
«إن ال ا ّ
ومعنى يعق عن ولده .هذا عىل تسليم القول بأ ّن معنى الدعاء مخالف ملا نقوله يف معنى
مضمون الخرب ،وليس األمر كذلك ،بل املعنيان متوافقان ،وبيانه أنّه Aبتقرير فرض
طاعته ،والنزول تحت حكمه ،مرغّب يف املعنى يف محبته ونرصته حاثّ عليهام ،أل ّن من
تجب طاعته تجب محبته ونرصته ،فاملؤخّرة تقتيض تفخيم شأن أمري املؤمنني Aيف لزوم
املحبة والنرصة له ،واعرتاف بأ ّن له من املزيّة يف املحبة والنرصة ما ليس لغريهّ ،
والشك يف أ ّن
فأي مخالفة بني املق ّدمة واملؤخّرة حتى يقال حمله عىل املق ّدمة
هذه املزيّة ثابتة لإلمامّ ،
[[[
أوىل من حمله عىل املؤخّرة» .
رابعاً :قال السيد دلدار عيل (ت )1235يف مقام الرد عىل الفخر الرازي« :أقول :فيه
وجوه من الكالم ورضوب من املالم ،األ ّول :إ ّن قوله« :Aوال من وااله» لو اقتىض
إرادة معنى املح ّبة من «من كنت مواله» اقتىض قوله« :Aوانرص من نرصه» إرادة
معنى النرصة ،وحيث ثبت أ ّن إرادة املعنيني من املشرتك يف إطالق واحد ممتنعة تعارض
املعنيان ،وإذا تعارضا تساقطا ،فبقي إرادة معنى األوىل من املوىل بال معارض .والثاين :إ ّن
[[[ـ املنقذ من التقليد 342 :2ـ.343
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قوله« :Aاللهم وال من وااله» خطاب مع الحق بعد الفراغ عن الخطاب للخلق بقوله:
«من كنت مواله »...فال يعارض القرينة عىل إرادة معنى األولوية التي هي أيضاً خطاب
[[[
مع الخلق. »...
خامساً :قال السيد الشوشرتي« :مؤخّر الخرب جملة دعائية مستأنفة ليس ارتباطه
بوسط الحديث كارتباط املق ّدمة به ،فإشعاره بذلك ال يعارض إشعار املق ّدمة بخالفه كام
[[[
ال يخفى» .
سادساً :يرد عىل املثال الذي ذكره الرازي يف مسألة الصالة عند الشفق ما قيل من أنّه:
رصح
«إنّ ا وجب يف الصورة التي ذكرتها حمل ما ذكره من الشفق مطلقاً يف األ ّول عىل ما ّ
[[[
مفسا ً يف الثاين من الشفق األحمر من ..يف قوله :صلّوا عند الشفق ما ميكن حمل
به وذكره ّ
لفظ الشفق عليه ورصفه إليه ،فلزم بحكم رضورة الحال أن يحمل ما ذكره أخريا ً بياناً ملا
ذكره أوالً ،ويُحمل الشفق الذي ذكره أ ّوالً عىل أ ّن املراد به الشفق األحمر الذي ذكره أخريا ً،
مفسة غري محتملة موجبة لحمل ما ذكره Aبعدها
وهذا ال يشبه الخرب ،أل ّن فيه مق ّدمة ّ
من القول املحتمل ملعناها ولغريه عىل معناها عىل ما بيّناه ،وإنّ ا الذي يشبهه أن يقول
قائل لجامعة :ألستم تعرفون الشفق الذي هو حمرة تظهر يف األفق الغريب بعد غيبوبة
الشمس ،فإذا قالوا :بىل ،قال :فصلّوا عند ظهور الشفق ،ثم يقول :اللهم اغفر وارحم من
يصل عند الشفق الذي هو البياض ليثبت يف الكالم املق ّدمة واملؤخّرة .ومعلوم أنّه ال يجوز
ّ
أن يريد بالشفق الذي أرسله وأطلقــه إالّ الذي ق ّررهم عىل معرفتــه ،وأنّه ال يبتدر إىل
يصل عند الشفق الذي هو البياض تنبيهاً
الخواطر إالّ ذلك ،وإنّه إنّ ا قال :اللهم ارحم من ّ
يصل عند البياض ،وأ ّن من يؤخّر
عىل أنّه إن فاتت فضيلة الصالة عند الحمرة فينبغي أن ّ
الصالة إىل حني ظهور البياض جدير بأن يستغفر ويرحم له.
[[[ـ عامد اإلسالم ،كتاب اإلمامة.344 :
[[[ـ إحقاق الحق .495 :2
[[[ـ كذا يف األصل.
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فإن أعاد السؤال الذي ذكره قبل هذا ،وهو أنّه إنّ ا أوجب حمل الشفق الذي ذكر
مطلقاً عىل معنى الشفق الذي ق ّررهم عىل معرفته من حيث أنّه لو أراد معنى آخر لضاع
تقديم تلك املق ّدمة من تقريرهم عىل معرفة ذلك الشفق ،وللغى ذلك التقرير ومل يثبت
يل مواله» املعنى الذي ذكره
له فائدة ،وليس كذلك الخرب ،ألنّه وإن عنى Aبقوله« :فع ّ
يف املؤخّرة من الدعاء ،ملا ضاع تقديم املق ّدمة وثبت يف املق ّدمة فائدة أعدنا الصورة التي
ذكرناها يف جواب مثل هذا السؤال من قبل ،وألحقنا به مؤخّرة لتكون مطابقة ملا نتكلّم فيه
ويت ّم بها مقصودنا يف الجواب ،وتلك الصورة هي أن نقول :إذا قال القائل :ألستم تعرفون
صديقي زيدا ً الذي اشرتيت منه عبدي مباركاً؟ فإذا قالوا :بىل ،قال :فاشهدوا ّأن قد وهبت
له عبدي ،ثم قال :اللهم ارحم صديقي زيدا ً وأنقذه من النار كام أنقذ عبدي ساملاً من
املتوسط بني تلك املق ّدمة وهذه
الغرق والهالك ،ومعلوم أ ّن أحدا ً ال يحمل قوله (عبدي)
ّ
املؤخّرة إالّ عىل العبد الذي ق ّررهم عىل معرفته يف املق ّدمة دون الذي ذكره يف املؤخّرة ،وإن
كان لو أراد غري ذلك لثبت لتلك املق ّدمة ولذلك التقرير فائدة ،وهي تعريف زيد الذي
يهب له العبد ،ويفهم تلك الجملة من كالمه أنّه إنّ ا وهب له مباركاً ،وإنّ ا دعا له بسبب
[[[
إنقاذه عبده ساملاً من الغرق» .

 3ـ داللة لفظ «أوىل»:
قالوا يف مقام الر ّد عىل الشيعة يف استداللهم مجيء موىل مبعنى أوىل ،أنّنا لو سلّمنا
رصف ،بل يكون مبعنى أوىل باالختصاص والقرب أو
ذلك ولكن من أين أنّه مبعنى أوىل بالت ّ
يم �لَلَّ ِذي َن اتَّ َب ُعوهُ﴾ وكام تقول
أمر من األمور ،كام يف قوله تعاىل﴿ :إِنَّ أَ ْو َل ال َّن ِ
اس ِبإِبْ َرا ِه َ
[[[
التالمذة :نحن أوىل بأستاذنا ،ويقول األتباع :نحن أوىل بسلطاننا .
[[[ـ املنقذ من التقليد للحميص الرازي 344 :2ـ.346
[[[ـ رشح املواقف للجرجاين  ،362 :8رشح التجريد للقوشجي ،369 :الصواعق املحرقة للهيتمي  ،110 :1التحفة
االثني عرشية للدهلوي ،418 :مخترص التحفة لآللويس 160 :وروح املعاين .195 :5
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نقول يف الجواب:
رصف ،بل هذه اللفظة تأخذ
أوالً :نحن ال نقول أ ّن معنى أوىل دامئاً هو أوىل بالت ّ

معناها من خالل سياق الكالم والقرائن املتصلة واملنفصلة ،وهذه القرائن وسياق الكالم
ّ
رصف من حديث الغدير كام م ّر.
دل عىل إرادة األوىل بالت ّ
ثانياً :إ ّن التقييد بقوله« :nمن أنفسهم» قد ّ
دل عىل أ ّن املراد من األوىل هو األوىل

رصف دون األول ّوية يف أمر من االُمور ،وذلك ألنّه ال معنى لألولوية من الناس بنفس
بالت ّ
الناس إالّ األولويّة يف الترصف ،نعم لو مل يوجد القيد املذكور لت ّم معارضته واستشهاده
يم Oفإنّه لو كان نظم اآلية مثالً :إ ّن أوىل الناس
بقوله تعاىلP :إِنَّ َأ ْو َل ال َّن ِ
اس ِبإِبْ َرا ِه َ
[[[

بإبراهيم من نفسه ،لكان املراد األوىل بالترصف .

مم يكون قرينة عىل عدم
ثالثاً :إ ّن األوىل يف اآلية ا ُضيفت إىل نفس إبراهيمّ A
رصف ،أ ّما يف حديث الغدير فقد وردت بالقياس إىل الناس ،وهذا ال
إرادة األوىل بالت ّ

ضري فيه.

رابعاً :ما ذكره ابن ميثم (ت )699يف ر ّد هذه الشبهة حيث ميكن حمل األوىل فيها
رصف يف خدمته وأحواله
عىل األوىل بالترصف ،قال« :إ ّن الذين اتبعوا إبراهيم أوىل بالت ّ
من الكفّار الذين مل يتبعوه ،وكذلك الرعية للسلطان والتالمذة لألستاذ ،وهذا هو املتبادر
[[[

إىل األفهام ،والتبادر إىل الذهن دليل الحقيقة» .

[[[ـ إحقاق الحق للشوشرتي .498 :2
[[[ـ النجاة يف القيامة.139 :
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 4ـ حديث التهنئة:
قالوا :إ ّن حديث تهنئة عمر ألمري املؤمنني Aيوم الغدير ّ
يدل عىل معنى النرصة
كل مؤمن
واملحبة ،قال القايض عبد الجبار (ت« :)415وقول عمر :أصبحت موالي وموىل ّ
[[[
ومؤمنةّ ،
يدل عىل أ ّن هذا (أي النرصة يف الدين) هو املراد ،ألنّه ما أراد إالّ هذا الوجه» .
نقول يف الجواب :إ ّن املوىل هنا جاءت بنفس املعنى التي وردت يف الحديث ،إذ التهنئة
جاءت عقيب الحديث ،وال يُعقل أن يتح ّدث النبي nعن يشء ،ثم تأيت التهنئة ليشء آخر،
والخالصة أ ّن من حمل الحديث عىل معنى اإلمامة ،جعل التهنئة من األدلّة عىل ذلك حيث
أ ّن غري اإلمامة ال يقتيض التهنئة بتلك األلفاظ ،أ ّما أهل السنة الذين ذهبوا إىل خالف ذلك،
فمن الطبيعي أن يجعلوا التهنئة مبا يوافق معتقدهم.

 5ـ الر ّد عىل الخوارج والنواصب:
قالوا :إ ّن سبب حديث الغدير هو علم النبي nمبا سيحدث من تكفري الخوارج
لعيل ، Aفقال ذلك ر ّدا ً عليهم ،قال الباقالين (ت« :)403يُحتمل أن يكون بلغه nقدح قادح
فيه ،أو ثلب ثالب ،أو ا ُخرب أ ّن قوماً من أهل النفاق والرشاة سيطعنون عليه ويزعمون أنّه فارق
الدين ،وحكّم يف أمر الله تعاىل اآلدميني ،ويسقطون بذلك واليته ،ويزيلون والءه ،فقال ذلك فيه
لينفي ذلك عنه يف وقته وبعده ،أل ّن الله تعاىل لو علم أ ّن علياً سيفارق الدين بالتحكيم أو غريه
عىل ما قُرف به ،مل يأمر نب ّيه أن يأمر الناس باعتقاد واليته ومحبته عىل ظاهره وباطنه ،والقطع
عىل طهارته ،وهو يعلم أنّه يختم عمله مبفارقة الدين ،أل ّن من هذه سبيله يف معلوم الله تعاىل،
يل
فإنّه مل يكن قط ول ّياً لله وال م ّمن يستحق الوالية واملح ّبة ،ويف أمر رسول الله nمبواالة ع ّ
[[[
عىل ظاهره وباطنه دليل عىل سقوط ما قرفه أهل النفاق والضالل» .
[[[ـ املغني ،كتاب اإلمامة  ،147 :1وانظر املجموع املغيث للمديني .458 :3
[[[ـ متهيد األوائل456 :و ،457ونحوه باختالف :ميمون النسفي يف تبرصة األدلّة ،856 :املغني للقايض عبد الجبار ،كتاب
اإلمامة  ،146 :1وابن تيمية يف منهاج السنة  ،324 :7واملقديس رسالة يف الرد عىل الرافضة ،220 :والدهلوي يف التحفة
االثني عرشية ،420 :والزعبي يف البينات يف ر ّد أباطيل املراجعات  ،154 :2والقفاري يف أصول مذهب الشيعة .310 :2
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نقول يف الجواب:
فسوه من عندهم ـ وبغري دليل من أهل اللغة
أ ّوالً :إ ّن مدار هذا االستدالل عىل ما ّ
ـ أ ّن معنى املوىل هو مواالة الظاهر والباطن ،وقد ناقشنا هذه الشبهة فيام سبق من أ ّن
صح إطالق املعاين بحسب األهواء
أهل اللغة مل يوردوا هذا املعنى ضمن معاين املوىل ،ولو ّ
وامليول خارج إطار اللغة ،ما كان مجال لر ّد أحد عىل أحد ،وما متكّن أهل الحق من الر ّد
عىل أهل الباطل من سائر الفرق والديانات.
قال الشيخ الطويس« :إنّه ال يجوز حمل اللفظة عىل ما ال يحتمله يف اللّغة ،وال ُع ّد يف
تول نرصة غريه
كل من ّ
أقسام موىل بوجه من الوجوه ،وال عرفه أهل اللغة; ألنّهم س ّموا ّ
بأنّه مواله من غري اعتبار الباطن ،واملؤمنون يوايل بعضهم بعضاً عىل هذا الوجه ،فام قالوه
[[[
غري معروف» .
ثانياً :ص ّدر املعرتض كالمه بلفظة« :يُحتمل» وهذا كاف يف الرد عليه ،إذ مل يستيقن
بدليله وأورده مورد االحتامالت ،وهذا ال يكون حجة يف مقام املناظرة أيضاً ،إذ بإمكان
الخصم إيراد احتامالت كثرية أُخر تدعم موقفه.
ثالثاً :األحاديث الدالّة عىل طهارة عيل Aومحبته لله وللرسول ومحبة الله والرسول
إيّاه ،وأ ّن حبه عالمة اإلميان وبغضه عالمة النفاق ،وأ ّن منزلته منزلة الرسول nعدا النب ّوة،

كام هو مثبت يف حديث الراية واملباهلة واملنزلة والثقلني وغريها من املتواترات ،قد سبقت
حديث الغدير وكانت عىل رؤوس األشهاد ومل تخف عىل أحد.
رابعاً :سبق وأن ن ّبه رسول الله nعىل خطر الناكثني والقاسطني واملارقني وأ ّن علياًA
[[[

سيقاتلهم ،وقوله nيف الخوارج« :ميرقون من اإلسالم مروق السهم من الرمية ،يقتلون
[[[ـ متهيد ُاالصول للطويس ،398 :نحوه املنقذ من التقليد للحميص .347 :2
[[[ـ املستدرك للحاكم  ،140 :3مجمع الزوائد للهيثمي  238 :7عن الطرباين والبزار ،وقال :وأحد إسنادي البزار رجاله
رجال الصحيح غري الربيع بن سعيد ووث ّقه ابن حبان.
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[[[

أهل اإلسالم ،ويدعون إىل األوثان ،لنئ أدركتهم ألقتل ّنهم قتل عاد»  .ويف رواية« :هم ّرش
[[[
عيل  Aخصوصاً
فأي قيمة تبقى إذا ً آلرائهم يف املسلمني عموماً ويف ّ
الخلق والخليقة» ّ .
يل Aوقد سبق
حتى يجمع الرسول nالناس بتلك الحالة والهيئة لين ّدد بهم نرص ًة لع ّ
منه ما يكفي لذلك.

رصف من حديث الغدير ،يحقّق لنا
خامساً :إ ّن ما نذهب إليه من إرادة اإلمامة واألولويّة بالت ّ
جميع هذه األغراض ،إذ إ ّن اإلمام الب ّد من أن يكون طاهرا ً :ظاهرا ً وباطناً ،وتجب مواالته ظاهرا ً
وباطناً ،وال يجوز الخروج عليه وسبه وشتمه وتكفريه ،فهذا كلّه داخل تحت معنى اإلمامة.
سادساً« :إنّه لو كانت هذه الوالية من جملة األقسام ،لوجب لو أرادها أن يقول :من
يل ،ألنّه وعلياً  :Aهام املتولّيان عىل الظاهر والباطن دون
كان موالي فهو موىل لع ّ
فلم خرج خطابه nبعكس ذلك ،استحال حمل موىل يف الخرب عىل والية
املخاطبنيّ ،
يل صلوات الله
الباطن والظاهر لو كان ذلك شائعاً يف اللغة ،ألنّه يقتيض كون النبي وع ّ
[[[

عليهام هام املتولّيان للمخاطبني عىل الظاهر والباطن ،وهذا ظاهر الفساد» .

يل:A
 6ـ حديث الشكوى من ع ّ
لعل أقدم من تع ّرض للقول بأ ّن سبب حديث الغدير وشأن نزوله كان ما حدث من
ّ
الشكوى عن أمري املؤمنني Aهو ما نقله أبو الهذيل العالّف (ت 226أو  )235عن بعض
العلامء ،قال القايض عبد الجبار (ت )415نقالً عنه« :وذكر أ ّن بعض العلامء حمله عىل أ ّن
يل Aبعض ا ُموره وظهرت معاداتهم وقولهم فيه ،فأخرب Aمبا ّ
يدل
قوماً نقموا عىل ع ّ
[[[
عم خاف فيه الفتنة» .
عىل منزلته وواليته دافعاً لهم ّ
[[[ـ صحيح البخاري .178 :8
[[[ـ صحيح مسلم .116 :3
[[[ـ تقريب املعارف للحلبي218 :ـ ،219نحوه غنية النزوع البن زهرة .172 :1
[[[ـ املغني ،كتاب اإلمامة .153 :1
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ثم جاء البيهقي (ت )458وأوضح هذا االجامل ،ونسب ذلك إىل ما حصل باليمن حيث
قال« :إنّه ملا بعثه إىل اليمن كرثت الشكاة عنه وأظهروا بغضه ،فأراد النبي nأن يذكر
[[[

اختصاصه به ومحبته إيّاه ،ويحثّهم بذلك عىل محبته ومواالته وترك معاداته» .
أ ّما ابن كثري (ت )774فأرسل هذا إرسال املسلّامت حيث قال« :فصل :يف إيراد الحديث
ّ
الدال عىل أنّه Aخطب مبكان بني مكة واملدينة مرجعه من ح ّجة الوداع قريب من
مم كان تكلّم
فبي فيها فضل عيل بن أيب طالب ،وبراءة عرضه ّ
الجحفة يقال له غدير خمّ ،
فيه بعض من كان معه بأرض اليمن ،بسبب ما كان صدر منه إليهم من املعدلة التي ظ ّنها
بعضهم جورا ً وتضييقاً وبخالً ،والصواب كان معه يف ذلك ،ولهذا ملا تف ّرغ Aمن بيان
[[[
املناسك ورجع إىل املدينة ّبي ذلك يف أثناء الطريق» .
[[[

ويف الصواعق للهيتمي (ت )973أ ّن املشتيك كان بريدة ،ثم أضاف الدهلوي (ت)1239
«فلم انترش الكالم عند الناس ،ورأى النبي nعدم الفائدة يف التكلّم مع أشخاص
قائالًّ :
[[[
معدودين قام وخطب خطبة عامة ليمتنع جميع الناس» .
ومن الطريف ما ذهب إليه أبو مريم األعظمي حيث قال« :فلو ترك nهذا األمر ومل
يهتم به لبقيت يف نفوس هؤالء هذه العداوة وهذا البغض لعيل ،وخصوصاً بعد وفاته،n
إذ أ ّن كثريا ً منهم كان قد سكت عن ذلك لقرابة عيل من النبي nواستحياء منه وهو ال
[[[
يزال حياً ،أما بعد موته فيمكن أن يضيع حقّه خصوصاً بعد ما رأوه عنه» .
وأطرف منه ما ذكره الدكتور حافظ موىس عامر حيث قال بعد ذكر شكوى جيش اليمن:
«خالف برشي بني اجتهاد القائد الذي أراد تقديم جميع بضاعة الحملة بني يدي الرسول
[[[ـ االعتقاد ،416 :وتبعه القفاري يف ا ُصول مذهب الشيعة .312 :2
[[[ـ البداية والنهاية .228 :5
[[[ـ الصواعق املحرقة  ،109 :1عنه السرية الحلبية .275 :3
[[[ـ التحفة االثني عرشية ،421 :ومخترص التحفة لآللويس.162 :
[[[ـ الحجج الدامغات لنقد كتاب املراجعات.566 :
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رصف فيها مبا يراه ،وبني اجتهاد أعضاء الحملة الذين رغبوا التج ّمل ببعض
القائد األعىل ليت ّ
مغانم الحملة املشاركني فيها ،فام بال الشيعة يركبون وقائع التاريخ اإلسالمي ويتالعبون بها
[[[
عوجاً لتدعيم أفكار زعيمهم» .
وقبل اإلجابة عىل هذه الشبهة نورد نصوص الشكوى 1 :ـ الجند  2ـ بريدة ،ألنها أساس
الشبهة ،ثم نتكلّم عن أصل الشبهة.
خصصه لواقعة الغدير« :قال محمد بن إسحاق يف سياق حجة
قال ابن كثري فيام ّ
الوداع :ح ّدثني يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أيب عمرة ،عن يزيد بن طلحة بن
يل من اليمن ليلقى رسول الله nمبكة ،تع ّجل إىل رسول
يزيد بن ركانة ،قال :مل ّا أقبل ع ّ

كل
الله nواستخلف عىل جنده الذين معه رجالً من أصحابه ،فعمد ذلك الرجل فكىس ّ
فلم دنا جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم
يلّ ،
رجل من القوم حلّة من البز الذي كان مع ع ّ
الحلل ،قال :ويلك ما هذا؟ قال :كسوت القوم ليتج ّملوا به إذا قدموا يف الناس ،قال :ويلك
انزع قبل أن ينتهي به إىل رسول الله ، nقال :فانتزع ال ُحلل من الناس فر ّدها يف الب ّز،
قال :وأظهر الجيش شكواه ملا صنع بهم.
قال ابن إسحاق :فح ّدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم ،عن سليامن بن
محمد بن كعب بن ُعجرة ،عن عمته زينب بنت كعب ،وكانت عند أيب سعيد الخدري ،عن
أيب سعيد قال :اشتىك الناس علياً فقام رسول الله nفينا خطيباً ،فسمعته يقول :أيها الناس

ال تشكوا علياً ،فوالله إنّه ألخشن يف ذات الله أو يف سبيل الله من أن يُشىك.
وقال اإلمام أحمد :ح ّدثنا الفضل بن دكني ،ثنا ابن أيب غنية ،عن الحكم ،عن سعيد بن
فلم قدمت عىل
يل اليمن فرأيت منه جفوةّ ،
جبري ،عن ابن عباس ،عن بريدة قال :غزوت مع ع ّ
يتغي ،فقال :يا بريدة ألست أوىل
رسول الله nذكرت علياً فتنقّصته ،فرأيت وجه رسول الله ّ
[[[ـ ا ُصول وعقائد الشيعة االثنا عرشية تحت املجهر.233 :
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[[[

باملؤمنني من أنفسهم؟ قلت :بىل يا رسول الله ،قال :من كنت مواله فعيل مواله» .
ويف مسند أحمد عن ابن بريدة عن أبيه قال« :بعثنا رسول الله nيف رسية ،قال :ملا قدمنا
قال :كيف رأيتم صحابة صاحبكم؟ قال :فإ ّما شكوته أو شكاه غريي قال :فرفعت رأيس وكنت
[[[
يل وليه .
رجالً مكباباً قال :فإذا النبي nقد احم ّر وجهه قال وهو يقول :من كنت وليه فع ّ
ويف رواية ا ُخرى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه يرسد قصة الوصيفة التي أصابها
عيل Aثم ذهابه إىل النبي nمشتكياً فقال له النبي :nأتبغض علياً؟ قال :قلت:
نعم ،قال :فال تبغضه ،وإن كنت ت ُح ّبه فازدد له حباً ،فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل
[[[
عيل يف الخمس أفضل من وصيفة .
ويف رواية ا ُخرى ّ
يل فإنّه
تدل عىل نفس الواقعة بشكل تفصييل أكرث وفيها :ال تقع يف ع ّ
[[[
م ّني وأنا منه وهو وليكم بعدي .
هذا أساس الواقعتني ،وجميع الروايات الواردة تدور نفس املدار ،مع بعض االختالف
من حيث التفصيل واإلجامل ،وإذا عرفت هذا فنقول يف الجواب:
أوالً :ما رواه ابن كثري عن ابن إسحاق عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يف إقبال
يل Aمن اليمن وإرساعه إىل النبي nثم إنزاع الحلل وشكوى الجيش ،مرسل إذ
ع ّ
[[[

إ ّن يزيد بن طلحة تويف عام  105يف بداية والية هشام بن عبدامللك ،فمن أين علم
كل هذه التفاصيل وأ ّن الجيش شكوا ذلك و ...مع الفجوة الزمنيّة الكبرية املوجودة؟!
ّ
وعىل فرض الص ّحة فالرواية ساكتة عن ر ّدة فعل النبي nأمامهم ،فلامذا التق ّول عىل
يل ما مل
النبي ،nوخلط األوراق ،واحتساب هذا عىل ذاك؟! وهو القائل« :من يقل ع ّ

[[[ـ البداية والنهاية البن كثري 228 :5و.229
[[[ـ مسند أحمد  ،350 :5ونحوه .358،361 :5
[[[ـ م ن  ،350 :5ونحوه .359 :5
[[[ـ م ن .356 :5
[[[ـ راجع تعجيل املنفعة البن حجر.451 :
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[[[

أقل فليتبوأ مقعده من النار» .
مضافاً إىل أ ّن الرواية عند الحافظ البيهقي ّ
تدل عىل أ ّن الجيش ق ّدم شكواه إىل
[[[
النبي nيف املدينة بعد رجوعه من حجة الوداع ـ إذ إنّهم مل يدركوا حجة الوداع ومل
يأتوا إىل مكة ـ وعليه انهار بنيانهم من األساس ،إذ ال ربط لشكوى الجيش بواقعة الغدير.
ثانياً :الرواية الثانية املروية عن ابن إسحاق عــن أيب سعيد الخُــــدري ،ال عالقة لها
بواقعة الغدير ال من قريب وال من بعيد ،بل ّ
تدل عىل قضية يف واقعة انتهت بوصية
النبي  nالناس بعدم الشكاية من عيل ، Aفإيرادها ضمن روايات الغدير ال معنى
له سوى محاولة حشد الروايات لخلط األوراق وتقليب االُمور ،ولو سلّمنا وتنزلنا وقلنا أ ّن
هذا كان يف واقعة الغدير ،فهو لنا ال علينا ،إذ إ ّن النبي nأجاب املشتكني بقوله ذلك ،فال
عالقة لهذه الشكوى بحديث الغدير ،بل كانت هناك شكوى من بعض الصحابة عن عيل
 Aأ ّدوها أمام الرسول nوأجابهم مبا فيه الكفاية ،ثم بعد هذا كانت واقعة الغدير
لتنصيب األمري لإلمامة والخالفة.
ثالثاً :الرواية الثالثة التي رواها ابن كثري عن أحمد وفيها قضية بريدة وأنّه تنقّص علياً
صح تأييد
أمام رسول الله nثم ما ذكره الرسول nبنفس ألفاظ حديث الغدير ،فهو إن ّ

لنا ال علينا ،إذ إ ّن رسول الله nبلّغ إمامة أمري املؤمنني Aلربيدة ـ القتضاء املقام ـ
رصف يف الصدقات ـ إذ كانت الواقعة
قبل أن يبلّغها لجميع الناسّ ،
وبي له أ ّن علياً أوىل بالت ّ
ألجل اصطفاء عيل جارية لنفسه ـ ألنّه اإلمام بعده والخليفة له والقائم مقامه ،وذلك
رصف يف الخمس قبل استئذان
أ ّن بريدة رأى من جهة أ ّن علياً اصطفى لنفسه الجارية وت ّ
[[[ـ صحيح البخاري .35 :1
[[[ـ البداية والنهاية البن كثري  .332 :7ففيه« :فلام فرغ عيل وانرصف من اليمن راجعاً ،أمر علينا إنساناً فأرسع
فلم قىض حجته قال له النبي :nارجع إىل أصحابك [ثم يذكر رجوع عيل  Aوغضبه عىل
هو فأدرك الحجّ ،
يل إن قدمت املدينة وغدوت إىل
الجيش ونزع الحلل إىل أن يقول أبو سعيد سعد بن مالك ] :فقلت :أما إ ّن لله ع ّ
فلم قدمنا املدينة .»...ومل يغمز
رسول الله nألذكر ّن لرسول الله nوالُخربنّه ما لقينا من الغلظة والتضييق ،قالّ :
ابن كثري يف سنده ،بل روى له شواهد ومؤيّدات.
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رصفهم
رسول الله  ،nومن جهة ثانية رأى أنّه انتزع الحيل من الجيش واعرتض عليهم بت ّ
يف الغنائم قبل استئذان الرسول ، nفأدى هذا إىل تساؤل يف نفسه ،كان جوابه أ ّن علياً
أوىل بالترصف وحاله حال الرسول يف ذلك بقوله لربيدة« :يا بريدة ألست أوىل باملؤمنني من
أنفسهم» .هذا عىل تسليم اتحاد الواقعتني وص ّحة الروايتني ،ولنا كالم يأتيك يف النقطة التالية.
رابعاً :نعتقد أ ّن علياً Aذهب إىل اليمن لع ّدة م ّرات ،وهذا ما نستفيده من سياق
الروايات ،فمثالً ّ
تدل إحدى روايات ابن إسحاق املروية عن عمر بن شاس األسلمي أنّه كان
يل يف خيله التي بعثه فيها رسول الله nإىل
يل يف اليمن حيث قال« :كنت مع ع ّ
مع ع ّ

اليمن ،فجفاين عيل بعض الجفاء ،فوجدت عليه يف نفيس ،فلام قدمت املدينة اشتكيته يف
[[[
مجالس املدينة وعند من لقيتُه. »...

فهذه الواقعة غري واقعة بريدة حني ذهب مع خالد بن الوليد إىل اليمن ،وغري الواقعة
االُخرى التي ذكرها ابن إسحاق أيضاً من شكوى الجيش ملا رجعوا من اليمن ووافوا
رسول الله nيف مكة يف حجة الوداع ،ولذا قال ابن هشام (ت )218يف السرية« :وغزوة
[[[

يل بن أيب طالب رضوان الله عليه اليمن ،غزاها مرتني» .
ع ّ
والذي ا ُريد أن أصل إليه من خالل هذه الروايات املتضاربة ،هو أ ّن شكوى بريدة من عيل
يل الجارية ،كانت قبل واقعة الغدير،
 Aملا كان مع خالد بن الوليد يف اليمن ملا أصاب ع ّ
وهي حادثة مستقلّة ،ومل ّا رأى بريده ر ّدة فعل النبي nأمسك عن النكري وأصبح عيلA
[[[

يل» .
أحب الناس إليه ،حيث قال« :فام كان أحد من الناس ّ
عنده من ّ
أحب إ ّيل من ع ّ
ثم بعد هذا حرض بريدة حجة الوداع مع رسول الله ، nوشهد غدير خم وروى
حديث الغدير حاله حال سائر من روى الحديث ،وصادف هذا; شكوى الجيش الذي كان مع
[[[ـ البداية والنهاية البن كثري .333 :7
[[[ـ السرية النبوية البن هشام .290 :4
[[[ـ مسند أحمد .351 :5
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يل Aيف اليمن يف بعثة ا ُخرى بعثه رسول الله ، nوسمعوا أيضاً الجواب ،ورأوا موقف
ع ّ
يل ،وليس فيه ذكر لحديث الغدير وال ألفاظه ،فهنا حصل خلط متع ّمد ألغراض
النبي nمن ع ّ
سياسية طائفية بني حديث شكوى بريدة الذي كان قبل حجة الوداع ـ كام يف اإلرشاد للمفيد:
[[[
فسار بريدة حتى انتهى إىل باب رسول الله ،nيعني باملدينة ـ وبني روايته لحديث الغدير
الذي حرضه وشهده ،وعليه ال ّ
يدل هذا عىل ما ذهبوا إليه من أ ّن سبب حديث الغدير هو
شكوى بريدة من عيل Aأو شكوى الجيش ،ويبقى الحديث داالًّ عىل اإلمامة.
خامساً :إ ّن القايض عبد الجبار (ت )415الذي نقل هذه الشبهة عن أسالفه ،ما ارتضاها
هو دليالً عىل ر ّد ما ت ّدعيه الشيعة ،فلذا قال بعدما رسد مجموعة أسباب لصدور حديث
صح وكان الخرب خارجاً
الغدير« :واملعتمد يف معنى الخرب عىل ما ق ّدمناه ،أل ّن كل ذلك لو ّ
عليه ،مل مينع من التعلّق بظاهره وما يقتضيه ،فيجب أن يكون الكالم يف ذلك دون بيان
[[[
صح)
السبب الذي وجوده كعدمه يف أ ّن وجه االستدالل بالخرب ال يتغري»  .فهو بقوله( :لو ّ
يغي من االستدالل بالخرب
يغمز يف صحة هذه األخبار أوالً ،وثانياً يرى أ ّن ذكر األسباب ال ّ
عىل املدعى.

سادساً :إ ّن رواية شكوى الجيش وشكوى بريدة ،ـ لو سلّمنا تزامنهام مع واقعة الغدير
ـ تدالّن عىل أ ّن النبي nعالج املوقف فورا ً أمام املشتكني حيث نهى بريدة عن بغض
يل Aوأمره بااللتزام به ،وكذلك نهى الجيش عن الشكوى ،وبهذا متّت الشكوى وعلم
ع ّ
الحق ،ثم بعد هذا حدثت واقعة الغدير ،وال
املشتيك أنّه عىل خطأ وأ ّن علياً Aعىل ّ
عالقة وال ترابط بني هذه األحداث.
«فلم انترش الكالم عند الناس ،ورأى
سابعاً :إ َّن ما ذهب إليه الدهلوي من قولهّ :
النبي  nعدم الفائدة يف التكلّم مع أشخاص معدودين ،قام وخطب »...تخ ّرص محض
[[[ـ اإلرشاد للمفيد .160 :1
[[[ـ املغني ،كتاب اإلمامة .154 :1
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وال دليل عىل إثباته ،وال نعلم من أين استنبط هذا التحليل ،فالروايات الدالّة عىل الشكوى
وكف وندم وتاب ،أ ّما الجيش
ساكتة عنه ،فربيدة مل ّا سمع ما قاله رسول الله nارتدع ّ

يل ، Aوالروايات مل تتع ّرض
فكذلك مل يعرتض عىل كالم رسول الله nيف الدفاع عن ع ّ
أي يشء استند الدهلوي يف زعمه أ ّن الكالم انترش بني الناس
ألكرث من هذا ،وال ندري عىل ّ
وهم عرشات اآلالف ،وأنّه رأى عدم الفائدة يف التكلّم مع أصحاب الشكوى و ...وكأ ّن هناك
حادثة عظمى أصابت املسلمني وس ّببت قلقاً كبريا ً فيهم ،ال; األمر مل يكن بهذه املثابة ،إن
هو إالّ قضية بسيطة ُعولجت يف موردها وانتهت.
جي واقعة الغدير العظمى يف حساب الشكوى ملا
ثامناً :إ ّن ابن كثري قد أخطأ أيضاً حيث ّ
مم كان تكلّم فيه بعض
«فبي فيها (أي يف الخطبة) فضل عيل بن أيب طالب وبراءة عرضه ّ
قالّ :
من كان معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر منه إليهم من املعدلة ...ولهذا ملا تف ّرغA
من بيان املناسك ورجع إىل املدينة ّبي ذلك يف أثناء الطريق» فهو كام قلنا تحميل للنصوص مبا
ال تتح ّمله بل وتأباه ،وإالّ فحديث الشكوى ا ُجيب عنه يف وقته ومل تتح ّدث النصوص عن وجود
فجوة زمن ّية بني الشكوى وبني اإلجابة النبويّة ،فمن أين جاء بها ابن كثري؟!
وأخريا ً نقول كام قال الدكتور حافظ موىس «إ ّن ذلك كان خالفاً برشياً بني اجتهاد القائد
يل Aوتصويب
واجتهاد أعضاء الحملة» وانتهت القض ّية بتدخّل النبي nلصالح ع ّ
اجتهاده ،وال عالقة له بواقعة الغدير ،فلامذا يا أهل السنة هذا التالعب بالروايات وتركيب
بعضها مع بعض إلثبات ما ال يثبت؟!

 7ـ شكوى زيد أو اُسامة:
وهناك محاولة ا ُخرى من أهل السنة لرصف مدلول حديث الغدير عن معناه
الحقيقي ،وذلك ما ذهبوا إليه من أ ّن سبب الحديث كان ما حصل بني زيد بن حارثة وبني
يل ،Aحيث قال عيل Aلزيد« :أنت موالي ،فقال زيد :لست موىل لك وإنّ ا أنا موىل
ع ّ
[[[
رسول الله ، nفلام بلغ ذلك النبي nقال« :من كنت مواله فعيل مواله» .
كل من القايض عبد الجبار يف املغني كتاب اإلمامة  ،154 :1الجويني يف غياث
[[[ـ ذكر هذه الشبهة وأشار إليها ّ
األمم ،30 :الفخر الرازي يف األربعني ،299 :الدواين يف الحجج الباهرة ،148 :وغريهم.
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ثم مل ّا رأوا ركاكة هذا السبب ووضوح بطالنه ،قالوا :إ ّن السبب هو ما حصل بني ا ُسامة
[[[
يل ، Aوذكروا نفس الحدث .
بن زيد وبني ع ّ
نقول يف الجواب:
أوالً :قال الشيخ الصدوق (ت« :)381فإن اعرتض مبا ي ّدعونه من خرب زيد بن حارثة
يخصوا معنى خرب ورد
يختصون بها ،مل يكن ذلك لهم; ألنّهم رامو أن ّ
وغريه من األخبار التي ّ
بإجامع بخرب رووه دوننا ،وهذا ظلم أل ّن لنا أخبارا ً كثرية تؤكّد معنى «من كنت مواله فعيل
مواله» ّ
نصاً يف هذا الخرب عن
وتدل عىل أنّه إنّ ا استخلفه بذلك وفرض طاعته ،هكذا نروي ّ
النبي nوعن عيل Aفيكون خربنا املخصوص بإزاء خربهم املخصوص ،ويبقى الخرب
نحتج به نحن وهم مبا توجبه اللّغة واالستعامل فيها وتقسيم الكالم ور ّده إىل
عىل عمومه ّ
[[[
الصحيح منه ،وال يكون لخصومنا من الخرب املجمع عليه وال من داللته ما لنا» .
وأضاف السيد املرتىض (ت )436وجهاً آخر حيث قال« :إ ّن أسباب األخبار يجب
الرجوع فيها إىل النقل كالرجوع يف نفس األخبار ،وال يُحسن أن يُقترص فيها عىل الدعاوى
والظنون ،وليس ميكن أحد من الخصوم أن يُسند ما ي ّدعيه من السبب إىل رواية معروفة
ونقل مشهور ،ولو أمكنهم عىل أصعب االُمور أن يذكروا رواية يف السبب ،مل ميكن اإلشارة
فيه إىل ما يوجب العلم وتتلقاه االُ ّمة بالقبول عىل الح ّد الذي ذكرناه يف خرب الغدير ،وليس
لنا أن نحمل تأويل الخرب الذي هو صفة; عىل سبب أحسن أحواله أن يكون ناقله واحدا ً،
[[[
ال يوجب خربه علامً وال يثلج صدرا ً» .
ثانياً :قال الصدوق أيضاً« :بإزاء ما يروونه من خرب زيد بن حارثة أخبار قد جاءت عىل
[[[ـ يراجع عىل سبيل املثال :املغني للقايض عبد الجبار ،كتاب اإلمامة  ،153 :1كتاب اإلمامة أليب نعيم،220 :
املجموع املغيث للمديني  ،456 :3النهاية البن األثري  ،228 :5رسالة يف الرد عىل الرافضة للمقديس ،220 :السرية
الحلبية .227 :3
[[[ـ معاين األخبار.71 :
[[[ـ الشايف .313 :2
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ألسنتهم شهدت بأ ّن زيدا ً ا ُصيب يف غزوة مؤتة مع جعفر بن أيب طالب ، وذلك قبل
[[[
يوم غدير خم مب ّدة طويلة» .
ثالثاً« :إ ّن زيدا ً أو ا ُسامة ابنه ،مل يكن بالذي يخفى عليه أ ّن والء العتق يرجع إىل بني
العم فينكره ،وليس منزلته منزلة من يُستحسن أن يكابر فيام يجري هذا املجرى ،ولو خفي
عليه ملا احتمل شكّه فيه; ذلك اإلنكار البليغ من النبي nالذي جمع له الناس يف وقت
[[[

ض ّيق ،وق ّدم فيه من التقرير والتأكيد ما ق ّدم» .
يحتج
رابعاً« :إ ّن ما ي ّدعونه يف السبب لو كان ح ّقاً ملا حسن من أمري املؤمنني Aأن ّ
خصه الله تعاىل به ،أل ّن األمر
به يف الشورى عىل القوم يف جملة من فضائله ومناقبه ،وما ّ
لو كان عىل ما ذكروه مل يكن يف الخرب شاهد عىل فضل ،وال داللة عىل تق ّدم ،ولوجب أن
وأي فضيلة لك بهذا الخرب علينا ،وإنّ ا كان سببه كيت
يقول له القوم يف جواب احتجاجهّ :
مم تعلمه ونعلمه ،ويف احتجاجه Aبه وإرضابهم عن ر ّد االحتجاج ،داللة عىل
وكيت ّ
[[[
بطالن ما ي ّدعونه من السبب» .
خامساً« :إ ّن األمر لو كان عىل ما ا ّدعوه يف السبب مل يكن لقول عمر بن الخطاب يف تلك
كل مؤمن ومؤمنة»
الحال عىل ما تظاهرت به الروايات الصحيحة« :أصبحت موالي وموىل ّ
[[[
معنى ،أل ّن عمر مل يكن موىل الرسول nمن جهة والء العتق وال جامعة املؤمنني» .

 8ـ رواية الحسن بن الحسن:
متسك الشيعة بحديث الغدير إلثبات اإلمامة ،ما رووه عن الحسن
ّ
متسكوا به لر ّد ّ
مم ّ
[[[ـ معاين األخبار ،71 :وانظر :الشايف للمرتىض  ،313 :2كنز الفوائد للكراجيك  ،95 :2الرصاط املستقيم للبيايض
.305 :1
[[[ـ الشايف للمرتىض  ،314 :2تلخيص الشايف للطويس 200 :2ـ.202
[[[ـ م ن  ،313 :2نحوه كنز الفوائد للكراجيك  ،96 :2الرصاط املستقيم للبيايض .305 :1
[[[ـ م ن م ،314 :تلخيص الشايف للطويس 200 :2ـ ،202غنية النزوع البن زهرة .171 :1
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بن الحسن بن الحسن بن عيل ، Aحيث أنّه ملا ُسئل عن حديث الغدير وداللته عىل
اإلمامة أنكر ذلك وقال :لو يعني بذلك اإلمارة والسلطان ألفصح لهم بذلك ،فإ ّن رسول
الله  nكان أنصح للمسلمني ...والله لنئ كان الله ورسوله اختار علياً لهذا األمر وجعله
يل أ ّول من ترك أمر
يل أمر الله ورسوله ،لكان ع ّ
القائم به للمسلمني من بعده ،ثم ترك ع ّ
[[[
الله وأمر رسوله .

نقول يف الجواب:
أوالً :إ ّن هذه الرواية رواها ابن سعد (ت )230يف الطبقات  ،5:320وابن عاصم الثقفي
(ت )262يف جزئه 126 :رقم  ،42وابن عساكر (ت )571يف تاريخ دمشق ،87 ،71 ،13:69
وعنهم ُرويت يف باقي املصادر املتأخّرة ،واملالحظ أ ّن مدارها عىل الفضيل بن مرزوق
(ت )158وعندما نرجع إىل كتب الجرح والتعديل نرى أ ّن هناك من وث ّقه وهناك من
[[[
ض ّعفه ،وهناك من يقول« :يكتب حديثه وال يُحتج به» .
وامللفت للنظر أنّه ُرمي بالتش ّيع ،فعن ابن معني قال« :صالح الحديث إالّ أنّه شديد يف
[[[
التشيّع»  .فهكذا شخص ال يروي ما ينقض تشيّعه املبتني عىل إمامة أمري املؤمننيA
ومتسكهم بهذه الرواية التي رواها شيعي ،وهم ر ّدوا
بنص الغدير ،والعجب من أهل السنة ّ
كثريا ً من روايات الفضائل بحجة أ ّن راويها من الشيعة !!

ثانياً :لو سلّمنا ص ّحة الرواية ،فهي ليست بحجة علينا ،إذ إ ّن الحسن املثّلث حاله
حال غريه من بني البرش يُخطئ ويُصيب ،وما كان يدعي لنفسه العصمة ،ومن أخطائه
وهفواته ما ذهب إليه يف هذه الرواية املروية عنه ،سيام لو الحظنا ظرف صدور الرواية،
ّ
استدل بذلك :االعتقاد للبيهقي ،418 :الصواعق املحرقة للهيتمي  ،118 :1والتحفة االثني عرشية
[[[ـ انظر ملن
للدهلوي ،330 :والسرية الحلبية  ،276 :3وروح املعاين لآللويس 195 :5ـ ،196وغريهم.
[[[ـ الجرح والتعديل البن أيب حاتم  75 :7رقم .423
[[[ـ تهذيب التهذيب البن حجر  268 :8رقم .546
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حيث صدرت يف احتدام سيايس وتنافس قوي عىل السلطة بني بني الحسن وبني العباس،
حتى أ ّن محمد بن عبد الله بن الحسن (ابن أخي الحسن بن الحسن املثّلث) مهدي بني
الحسن أراد أن يجرب اإلمام الصادق Aعىل البيعة لنفسه ،فمن جملة ما قال له :بايع
تأمن عىل نفسك ومالك وولدك وال تكلّف ّن حرباً ...ثم مل ّا مل يبايع اإلمام أخذوه إىل الحبس
[[[
وصودرت أمواله وأموال من مل يبايع  .إذا ً اعرتافهم مبدلول حديث الغدير ،وداللته عىل
إمامة أمري املؤمنني ، Aيعني القبول بتسلسل اإلمامة من عيل Aإىل اإلمام الحسن
ثم الحسني ثم أوالده ،:ويعني هذا إمامة اإلمام الصادق Aوبطالن إمامة بني الحسن
جملة وتفصيالً ،وهذا ما مل يكن لريوقهم.
ويؤيّده ما روي عن اإلمام الصادق Aيف حق عبد الله بن الحسن شقيق الحسن
املثلّث ووالد محمد امللقّب باملهدي ،حيث قال« :Aالعجب لعبد الله بن الحسن يقول:
ليس فينا إمام صدق ،ما هو بإمام وال كان أبوه إماماً ،ويزعم أ ّن عيل بن أيب طالب مل يكن
[[[
[[[
إماماً وير ّدد ذلك» .ويف لفظ آخر« :وكذب» .
مضافاً إىل ورود روايات كثرية تطعن فيهم ،وإن حاول السيد ابن طاوس تربيرها والدفاع
عنهم ،ولكن مع هذا تبقى روايات القدح أقوى ،قال الشيخ الشوشرتي« :بل أخبار القدح
مستفيضة ،وأخبار املدح شاذّة ومن طرق الزيدية ،وق ّرر القادحة القدماء ،فرواها محمد
بن الحسن الصفار ومحمد بن يعقوب الكليني ونظرائهام من األمئة ساكتني عن تأويلها،
والتاريخ أيضاً يعضدها.
[[[ـ الكايف للكليني .362 :1
[[[ـ بصائر الدرجات للصفار 176 :ح ،15عنه بحار األنوار  42 :26ح.74
فمثال محمد بن عبد الله بن الحسن هذا
[[[ـ م ن 180 :ح .30نعم هذا رمبا ال يصدق عىل جميع بني الحسنً ،
وردت شواهد عىل أنه كان معرتفاً بإمامة أمري املؤمنني ،Aفقد ذكر الفخر الرازي يف تفسريه أنّه استشهد بقوله
تعاىلَ :وأُ ْولُوا ْ األَ ْر َحامِ بَعْضُ ُه ْم أَ ْو َل ِببَ ْعض الثبات إمامة عيل Aبعد رسول الله nتفسري الرازي  ،213 :15ويف
رسالة كتبها محمد هذا إىل املنصور يقول فيها« :وإ ّن أبانا علياً كان الويص وكان اإلمام» تاريخ الطربي  ،196 :6تجارب
األمم ملسكويه  ،395 :3املنتظم البن الجوزي.65 :8 :
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وقد روي عنه (أي عبد الله بن الحسن املحض) ا ُمور منكرة فوق عدم استبصاره ،ففي
خرب أنّه قال للصادق : Aإ ّن الحسني كان ينبغي له إذا عدل أن يجعلها يف األسن من ولد
الحسن .وروى الطربي يف ذيله بإسناده عن سليامن بن قرم قال :قلت لعبد الله بن الحسن:
[[[
أيف قبلتنا كفّار؟ قال :نعم ،الرافضة» .
التمسك به لنفي داللة حديث
فتلخّص ّ
مم مىض أ ّن هذا الرأي مردود عندنا ،وال ميكن ّ
النص عن الحسن املثلث فال عربة برأيه وشذوذه أمام إجامع
الغدير عىل اإلمامة ،ولو ثبت ّ
العرتة وشيعتهم عىل خالفه.
ثالثاً :هذه الرواية ُرويت من قبل بعض أهل السنة ،وال ميكن االحتجاج بها علينا ،وإالّ
[[[
ألمكننا االحتجاج عليهم مبا ورد عندنا .
رابعاً :لقد طعنوا يف حديث الغدير املتواتر لعدم وروده عند البخاري ومسلم والواقدي
متسكوا بهذه الرواية الشاذّة التي مل ترد ال يف الصحاح
وابن إسحاق ـ كام م ّر ـ ،فكيف هنا ّ
وال يف السنن وال املسانيد املعتمدة عندهم؟!

 9ـ مقولة العباس بن عبد املطلب:
قال القايض عبد الجبار (ت« :)415إ ّن الصحابة سألوا عليا ً يف مرض رسول اللهn

فقالوا :كيف أصبح رسول الله يا أبا الحسن؟ فقال :أصبح رسول الله بحمد الله بارئاً ،فقال
له العباس :أحلف بالله لقد عرفت املوت يف وجه رسول الله nكام أعرفه يف وجوه بني
وأن ألرى رسول الله nسيتوىف يف وجهه هذا ،فانطلق بنا إىل رسول اللهn
عبد منافّ ،
فوص الناس بنا ،فقال له عيل:
نسائله فإن كان هذا األمر فينا علمنا ،وإن كان يف غرينا أمرناه ّ
ما كنت ألسألها رسول الله ،فإنّا إن سألناه فقال ليست فيكم منعناها الناس وقالوا :رسول
الله قال ليست فيكم ،والله ال سألتها أبدا ً.
[[[ـ قاموس الرجال 316 :6 :رقم .4263
[[[ـ عبقات األنوار ،حديث الغدير .454 :10
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فانظر كم يف هذا من بيان عىل ص ّحة ما قلنا ،فهذا العباس وهذا عيل وهؤالء الصحابة،
يل للعباس :يا
فلو كان النبي nقد ّ
نص ملا جاز أن يذهب علمه عنهم ...فكيف مل يقل ع ّ

نص عيل وجعلني حجة عىل العامل.
عم أما تعلم أ ّن رسول الله nقد ّ

ثم قال لتقوية سند هذه الرواية :إ ّن هذا كالذي جرى يف السقيفة والشورى ال يرتاب
بذلك أهل العلم ،والعجب أنّكم تقولون أ ّن النبي nقال« :من كنت مواله فعيل مواله»
[[[

أصح والعلم به أقوى. »...
وتنكرون مثل هذا وهو ّ
ويف نص آخر قال العباس لعيل Aبعد وفاة النبي :nاخرج حتى ا ُبايعك عىل أعني
الناس فال يختلف فيك اثنان ،فأىب وقال :أو منهم من ينكر حقنا ويستبد علينا؟

[[[

فجعلوا هذا أيضاً دليالً عىل عدم النص.
ونكتفي هنا يف اإلجابة عىل هذه الشبهة مبا قاله الشيخ املفيد (ت )413فيام نقله
عنه السيد املرتىض (ت ، )436حيث قال الشيخ ;« :وما رأيت أوهن وال أضعف من تعلّق
املجبة بقول العباس بن عبد املطلب ; ألمري املؤمنني Aبعد وفاة
املعتزلة ومتكلّمي ّ
رسول الله« :nامدد يدك يا ابن أخي ا ُبايعك فيقول الناس ع ّم رسول الله بايع ابن أخيه

فال يختلف عليك اثنان» وقد ا ّدعوا أ ّن يف هذا دليالً عىل أ ّن رسول الله nمل ينص عىل
أمري املؤمنني.A
نص عليه مل يدعه العباس إىل البيعة أل ّن املنصوص عليه ال يفتقر
وقولهم :إنّه لو كان ّ
فلم دعاه العباس إىل عقد إمامته من حيث تنعقد اإلمامة
يف إمامته وكاملها إىل البيعةّ ،
التي تكون باالختيار ّ
دل عىل بطالن النص ...يقال لهم :إن كان دعاء العباس أمري املؤمنني
 Aإىل البيعة ّ
يدل عىل ما زعمتم من بطالن النص وثبوت اإلمامة من جهة االختيار،
[[[ـ تثبيت دالئل النبوة255 :ـ ،256ونحوه نهاية األقدام للشهرستاين  ،494الصواعق املحرقة للهيتمي 111 :1ـ،112
والسرية الحلبية .276 :3
[[[ـ أنساب األرشاف للبالذري 583 :1رقم ،1185 ،1180األحكام السلطانية للاموردي.7 :
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فيجب أن يكون دعاء النبي nاألنصار إىل بيعته يف ليلة العقبة ،ودعاؤه املسلمني من
املهاجرين واألنصار تحت شجرة الرضوان ،دليالً عىل أ ّن نبوته nإنّ ا ثبتت له من جهة
االختيار ،فإنّه لو كان ثابت الطاعة من قبل الله ع ّز وجل وإرساله له وكان املعجز دليل
نبوته ،الستغنى عن البيعة له تارة بعد أُخرى ،فإن قلتم ذلك خرجتم عن امللّة ،وإن
أثبتموه نقضتم العلّة عليكم.
فإن قالوا :إ ّن بيعة الناس لرسول الله nمل تك إلثبات نبوته ،وإنّ ا كانت للعهد يف
وجل من رسالته .قيل لهم :أحسنتم
نرصته بعد معرفة حقّه وصدقه فيام أىت به عن الله ع ّز ّ
يف هذا القول ،وكذلك كان دعاء العباس أمري املؤمنني Aإىل بسط اليد إىل البيعة ،فإنّ ا
كان بعد ثبوت إمامته بتجديد العهد يف نرصته والحرب ملخالفيه وأهل مضادته ،ومل يحتج
 Aإليها يف إثبات إمامته.
ّ
ويدل عىل ما ذكرناه قول العباس« :يقول الناس ع ّم رسول الله بايع ابن أخيه فال
يختلف عليك اثنان» فعلّق االتفاق بوقوع البيعة ومل يكن لتعلّقه بها إالّ وهي بيعة الحرب
التي يرهب عندها األعداء ويحذرون من الخالف ،ولو كانت بيعة االختيار من جهة الشورى
كل
واالجتهاد ملا منع ذلك من االختالف ،بل كانت نفسها الطريق إىل تشتّت الرأي وتعلّق ّ
قبيل باجتهاده واختياره.
أو ال ترى إىل جواب أمري املؤمنني Aبقوله« :يا عم إ ّن يل برسول الله nأعظم شغل
عن ذلك» ،ولو كانت بيعته عقد اإلمامة ملا شغله عنها شاغل ،وملا كانت قاطعة له عن
ألح عليه العباس يف هذا الباب قال« :يا
مراده يف القيام برسول الله  ، nأو ال ترى أنّه ملا ّ
عم ،إ ّن رسول الله nأوىص إ ّيل وأوصاين أن ال أج ّرد سيفاً بعده حتى يأتيني الناس طوعاً،
وجل يل مخرجاً» ّ
فدل ذلك أيضاً عىل
وأمرين بجمع القرآن والصمت حتى يجعل الله ع ّز ّ
أ ّن البيعة إنّ ا دعا إليها للنرصة والحرب ،وأنّه ال تعلّق لثبوت اإلمامة بها ،وأ ّن االختيار ليس
منها يف قبيل وال دبري عىل ما وصفناه.
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ووجه آخر :وهو أ ّن القوم ملا أنكروا النص ،وأظهروا أ ّن اإلمامة تثبت لهم من طريق
االختيار ،أراد العباس أن يكيدهم من حيث ذهبوا إليه ،ويبطل أمرهم بنفس ما جعلوه
طريقاً لهم إىل الظلم وجحد النص ،فقال ألمري املؤمنني« :Aابسط يدك ا ُبايعك فإن
الحق ألهله مل ترضك البيعة وإن ا ّدعوا الشورى واالختيار وأنكروا حقك كان لك
سلّموا ّ
من البيعة واالختيار والعقد مثل ما لهم فلم ميكنهم االستبداد باألمر دونك» فأىب أمري
يتوصل إىل حقّه بباطل ال يوصل إليه وبرهان أمره يقهر
املؤمنني Aذلك ،وكره أن ّ
القلوب بظهور النص عليه.
وألنّه كره أن يبسط يده للبيعة فيلزمه بعد ذلك تجريد السيف عىل دافعيه األمر،
فال يستقيم له مع االختيار وعقد القوم له أن يلزم التقية ،وقد تق ّدمت الوصية له من
بالكف عن الحرب مخافة بطالن الدين ودرس اإلسالم ،وقد ّبي ذلك يف
النبي ّ n

مقاله Aحيث يقول« :أما والله لوال قرب عهد الناس بالكفر لجاهدتهم» فعدل عن
قبول البيعة ملا ذكرناه.
فإن قال بعضهم يف هذا الجواب :قد وصل إىل حقّه كام زعمتم بعد عثامن باالختيار
الحق بالباطل عىل ما فهمناه عنكم من
التوسل إىل ّ
ودخل يف الشورى ،فكيف استجاز ّ
الجواب؟ قيل له :يقول القوم إنّ ا ساغ له ذلك يف الشورى وبعد عثامن لخفاء النص عليه يف
تلك األحوال ،واندراس أمره مبرور الزمان عىل دفعه عن حقّه ،فلم يجد إذ ذاك من ظهور
التوصل إىل حقّه من حيث جعلوه
فرض طاعته ما كان عند وفاة رسول الله nفاضط ّر إىل ّ
طريقاً إىل التأمري عىل الناس.
عىل أ ّن القوم جمعوا بني علّتني إحداهام ما ذكرناه ،واالُخرى ما أردفناه املذكور من
وجوب الجهاد عليه بعد قبول البيعة ،ومل يكن يف األ ّول يجوز له ذلك للوص ّية املتق ّدمة من
الكف عن السيف ،وملا رآه يف ذلك من االستصالح ،وكانت الحال بعد عمر
النبي nيف ّ
وبعد عثامن عىل خالف ما ذكرناه ،وهذا يبطل ما تعلّقتم به.
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ووجه آخر وهو املعتمد عندي يف هذا الجواب عن هذا السؤال ،واملع ّول عليه دون ما
يتوصل إىل حقّه يف حال من األحوال مبا يوصل إليه
سواه ،وهو أ ّن أمري املؤمنني Aمل ّ
من اختيار الناس له عىل ما ظ ّنه الخصوم.
احتج يف يوم الشورى بنصوص رسول الله nاملوجبة له فرض الطاعة
وذلك أنّهّ A
كقوله« :أفيكم أحد قال له رسول الله nمن كنت مواله فعيل مواله غريي؟ أفيكم أحد
قال له رسول الله nأنت مني مبنزلة هارون من موىس إالّ أنه ال نبي بعدي غريي؟»
وأشباه هذا من الكالم املوجب إلمامة صاحبه بدليله املغني له عن اختيار العباد.
وملا قتل عثامن مل يدع أحدا ً إىل اختياره ،لك ّنه دعاهم إىل بيعته عىل النرصة له واإلقرار
بالطاعة ،وليس يف هذا من معنى االختيار الذي يذهب إليه املخالفون يشء عىل كل حال،
خاصة ،والثاين ألصحابنا وقد نرصته مبوجز من الكالم.
والجواب األ ّول يل ّ
وقد سأل املخالفون يف يشء يتعلّق بهذا الفصل عن سؤال وهو أن قالوا :إذا زعمتم
وبي عن فرض طاعته ودعا االُمة
أ ّن النبي nقد ّ
نص عىل أمري املؤمنني Aباإلمامة ّ
إىل ات ّباعه ،فام معنى قول العباس بن عبد الطلب رحمة الله عليه ألمري املؤمنني Aيف
مرض رسول الله« :nيا ابن أخ ادخل معي إىل النبي فأسأله عن األمر من بعده هل هو
فينا فتطم ّنئ قلوبنا أم هو يف غرينا فيوصيه بنا» فدخال عليه فسأله العباس عن ذلك فلم
يجبه هل هو فيهم أو يف غريهم فقال لهم« :عىل رسلكم معرش بني هاشم أنتم املظلومون
وأنتم املقهورون».
فيقال لهم :أخطأتم الغرض يف معنى هذا املقال ،وضللتم عن املراد منه ،وذلك أ ّن
العباس ; إنّ ا سأل النبي nعن كون األمر فيهم بعده عىل الوجوب وتسليم االُ ّمة لهم،
وجل متكينهم منه وعدم الحيلولة بينهم وبينه ،فتطم ّنئ لذلك
وهل املعلوم عند الله ع ّز ّ
نفسه ويسكن إىل وصوله إىل غرضه وعدم املنازع ومتكينهم من األمر ،أو يغلبون عليه
ويحال بينهم وبينه فسأل النبي nأن يويص بهم يف اإلكرام واإلعظام ومل يك يف شك من
االستحقاق واالختصاص بالحكم.
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أال ترى إىل جواب النبي nبأنّكم املقهورون وأنتم املضطهدون ،فجميع هذه األلفاظ
جاءت بها الرواية ،ولوال أ ّن سؤال العباس إنّ ا كان عن حصول املراد من التمكني من
املستحق ونفوذ األمر والنهي ،مل يكن لجواب النبي nمبا ذكرناه معنى يعقل ،وكان جواباً
يجل عن صفات النقص كلّها النتظامه صفات الكامل.
عن غري السؤال ،ورسول اللهّ n
ونظري ما ذكرناه قول الرجل ألبيه وهو يعلم أنّه وارثه دون الناس كافة« :أترى أ ّن تركتك
تكون يل بعد الوفاة أم تحصل لغريي ،وهل ما أ ّهلتني له ينفرد يل أم يغلبني عليه إخويت أو
بنو عمي» فيقول له الوالد إذا مل يعلم الحال ما يغلب يف ظ ّنه من ذلك أو يجيبه بالرجاء،
وليس سؤال الولد لوالده أن يجيبه عن االستحقاق .وأمثال هذا يكرث ،ويف الجواب عنه كفاية
[[[
وغنى عن األمثال وبالله نستعني» .
وقد أضاف أبو الصالح الحلبي (ت )447بعدما ض ّعف الرواية واستقرب كذبها،
قائالً« :عىل أنّه لو كان ثابتاً (أي رواية العباس) لكان الوجه يف سؤاله لعيل Aاستعالم
النبي nعن األمر ،وهل يصري إىل املستحق له بالنص أم يُدفع عنه؟ فامتنع Aمن ذلك
لعلمه بإعالم النبي nله بخروج األمر عنه إىل القوم املخالفني ملا أمر به رسول الله nمن
خالفته عليهم ،لئالّ يخرب به النبي nظاهرا ً فيظ ّن من ال بصرية له أ ّن ذلك نص فتحصل
شبهة ،فلذلك ما عدل عن إجابة العباس إىل ما سأل ،وليس يف امتناعه عليه وال قول العباس
النص ملا بيّناه من ثبوته ،واحتامل قول العباس ملا يوافق الثابت باألدلّة.
له ،داللة عىل عدم ّ

وأ ّما امتناعه من بيعة العباس وأيب سفيان ،فألن ّه Aرأى بشاهد الحال فسادا ً يف
بيعتهم ،إ ّما ألنّه Aلو بايع للزمه القيام مبا ال نارص له عليه ،أو لخوف رضر م ّمن ت ّم له
السلطان مبظاهرته باملناقشة له يف سلطانه ببيعة ذين الرجلني املعظّمني يف قومهام ،أال ترى
لجاجهم يف بيعته خوفاً منه ،وإلجائه إليها مع إظهار اإلمساك ولزوم بيته ،فكيف به لو علم
[[[
كونه مبايعاً لنفسه ،فلذلك ما عدل عن بيعتهام» .
[[[ـ الفصول املختارة ،للمرتىض249 :ـ.253
[[[ـ تقريب املعارف ،225 :ونحوه باختصار االقتصاد للطوىس.214 :
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وقريب منه ما ذهب إليه املحقق الحيل (ت )676حيث قال« :قوله :لو كان عاملاً
النص
بالنص ملا قال :امدد يدك ابايعك .قلنا :ملا جحد كثري من ذوي الحظوظ يف الدنيا ّ
ّ
توصل العباس إىل عيل Aمبا يوهم أنّه يكون
عليه باإلمامة ،وتابعهم كثري من العامةّ ،
ّ
يستدل
ح ّجة عىل العامة القائلني بذلك ،وهذا غري مستنكر فإنّك ترى العامل يف حال الجدل
عىل مناظره باملسلّامت عند خصمه ،وإن مل تكن باملسلّامت عنده ،إيجاباً للح ّجة مبا يكفيه
[[[
مؤونة االستدالل عليه ،فام املانع أن يكون األمر كذلك؟!» .
وأخريا ً استشهاد القايض عبد الجبار (ت )415مبقولة العباس« :إن كان هذا األمر فينا
فوص الناس بنا» عىل عدم وجود النص ،يهدم جميع ما بناه
علمنا ،وإن كان يف غرينا أمرناه ّ
سابقاً يف املغني يف معنى حديث الغدير من أنّه ّ
يل كباطنه ،ووجوب
يدل عىل أ ّن ظاهر ع ّ

مواالته ظاهرا ً وباطناً ،وأ ّن هذه املرتبة أعىل منزل ًة من اإلمامة ،وكذا ما نسجه غريه من
يل Aـ لو ص ّحت مقولة العباس ـ أن يذكّر ع ّمه بحديث
الرتهات ،إذ كان ينبغي لع ّ
الغدير ،وأ ّن الرسول nأمر االُ ّمة مبحبته ونرصته ومواالته ظاهرا ً وباطناً قبل أيّام يف غدير

خم ،فكام أ ّن عدم استشهاده بنص الغدير أمام ع ّمه العباس إلثبات هذا املعنى ال ّ
يدل عىل
بنص الغدير أمام ع ّمه العباس يف
عدم داللة حديث الغدير عليه ،كذلك عدم استشهاده ّ
النص.
الداللة عىل اإلمامة ،ال يكون دليالً عىل عدم ّ
«فوص الناس بنا» ملاذا مل يقل له عيل( :Aلقد أوىص
وبعبارة أُخرى :ملا قال العباسّ :
كل حال) فعدم استشهاده
بنا يف حديث الغدير وأوجب نرصتنا ومحبتنا ظاهرا ً وباطناً وعىل ّ
ال ّ
نص الغدير ،إذ إ ّن ذلك تابع لظروف هو أعلم بها م ّنا ،وإالّ فقد
يدل عىل عدم داللية ّ
استشهد Aبذلك يوم الشورى ويف الرحبة ،ليس ذلك إالّ للظروف الزمكانية التي هو

أعرف بها م ّنا كام قلنا.
[[[ـ املسلك يف ا ُصول الدين.240 :
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 10ـ عدم احتجاج عيل Aبالنص:
نصاً عىل اإلمامة واالستخالف ،الستشهد به
ومن شبهات القوم أ ّن حديث الغدير لو كان ّ
أمري املؤمنني Aآنذاك ،فعدمه دليل عىل عدمه ،هذه خالصة الشبهة أوردوها بالتفصيل
[[[
واإلجامل يف معظم كتبهم الكالميّة .

نقول يف الجواب:
ذكر السيد املرتىض (ت )436ع ّدة أجوبة عن هذه الشبهة ،حيث قال« :إ ّن املانع
ألمري املؤمنني Aاملنازعة يف األمر ملن استبد به عليه ووعظه وترصيحه بالظالمة منه،
ميكن أن يكون وجوهاً :أ ّولها أ ّن رسول الله nأعلمه أ ّن االُ ّمة ستغدر به بعده ،وتحول
والكف واملوادعة ،ملا أعلمه من املصلحة
بينه وبني حقّه ،وأمره بالصرب واالحتساب
ّ
الكف واالمساك ما ا ُمر به .ثانيهام :إنّه Aأشغف من
الدينية يف ذلك ،ففعل Aمن ّ
ارتداد القوم وإظهار خروجهم من اإلسالم لفرط الحمية والعصبية .ثالثها :إنّه خاف عىل
[[[
نفسه وأهله وشيعته» .
وذهب أبو الصالح الحلبي (ت )447إىل جواب آخر حيث قال بعد ما رسد شبهات
القوم يف ترك النكري وإظهار التسليم واملبايعة والصالة خلفهم والنكاح من سبيهم« :هذه
النص ،ومع ذلك فهي ساقطة عىل ا ُصول املسؤول
االُمور أجمع غري قادحة يف يشء من أدلّة ّ
عنها والسائل ،وال شبهة يف سقوط ما هذه حاله من الشبه وسقوط فرض اإلجابة عنه ...أ ّما
سقوط هذه االعرتاضات عىل ا ُصولنا ،فام ب ّيناه من كون النص باإلمامة كاشفاً عن عصمة
املنصوص عليه ،وال شبهة يف سالمة أفعال املعصوم من القدح ،والحكم لجميعها بالحسن
[[[ـ انظر عىل سبيل املثال :املغني للقايض عبد الجبار ،كتاب اإلمامة  ،152 :1منهاج السنة البن تيمية 47 :8ـ،51
الصواعق املحرقة للهيتمي  ،111 :1السرية الحلبية  ،275 :3رسالة يف الرد عىل الرافضة للمقديس ،7 :نظرية اإلمامة
ألحمد صبحي ،223 :اإلمامة والنص لفيصل نور621 :ـ ،635اإليضاح يف أصول الدين ملحمد الطربي ،423 :وغريها.
[[[ـ مسائل املرتىض.271 :
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وبُعد معرتضها عن الصواب .وأ ّما سقوطها عىل ا ُصولهم ،فألنّهم قد أجمعوا أ ّن علياًA
من رؤساء املجتهدين ،وم ّمن ال يعرتض اجتهاده باجتهاد واحد سواه ،ومن كانت هذه حاله
فغري ملوم يف يشء من اجتهاداته عند أحد منهم ،وال مأزور عند الله تعاىل ،فكيف يوسع ملن
هذه ا ُصوله واعتقاداته يف عيل Aأن يقدح يف عدالته مبا اجتهد فيه ـ مع قولهم بصواب
كل مجتهد وإن بلغ غاية يف التقصري ـ لوال قلّة اإلنصاف ...عىل أ ّن هذه األفعال إذا كانت
ّ
النص الكاشف عندنا عن عصمة املنصوص عليه،
حسنة عند الجميع ،فال منافاة بينها وبني ّ
وعن عل ّو رتبته يف االجتهاد عندهم ،وليس مبوجب عليه عندنا وال عندهم تقلّد األمر عىل
يتعي هذا الفرض برشط التمكُّن املرتفع باالضطرار إىل سقوطه وما تبعه من
كل حال ،وإنّ ا ّ
النص ملا ذكروه من االُمور
االُمور املذكورة وغريها ،فكيف ظ ّن مخالفونا يف اإلمامة منافاة ّ
لوال بُعدهم عن الصواب».
متعي مبجموع رشوط يجب عىل م ّدعي تكاملها يف
ثم قال« :أ ّما ترك النكري ،ففرضه ّ
عيل Aإقامة الربهان بذلك وهيهات ،إ ّن املمكن فعله من النكري قد أدىل به  ،وهو التذكار
والتخويف والترصيح باستحقاقه األمر دونهم ،وما زاد عىل ذلك من املحاربة موقوف عىل
وجود النارص املفقود يف الحال بغري إشكال ،وكيف يظ ّن به Aمتكّناً من حرب املتق ّدمني عىل
[[[
من رآه ال يستطيع الجلوس يف بيته دونهم لوال قبيح العصبية وشديد العناد» .
وأضيف قائالً :إ ّن النكري عىل القوم ثابت يف كتبنا ومصادرنا ،من قبيل دعوته األنصار
ألربعني ليلة ،واحتجاج االثني عرش صحابياً عىل أيب بكر بإشارة عيل ، AوقولهA
أليب بكر« :ا ُنشدك بالله أنا املوىل لك ولكل مسلم بحديث النبي يوم الغدير أم أنت؟ قال:
[[[
بل أنت»  .ويف نص آخر« :وقد أخذ بيعتي عليك يف أربعة مواطن ...ويف يوم الغدير بعد
[[[

رجوعه من حجة الوداع» .
[[[ـ تقريب املعارف220 :ـ.222
[[[ـ الخصال للصدوق 550 :ح ،30االحتجاج للطربيس .160 :1
[[[ـ إرشاد القلوب للديلمي .264 :1
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أما عند أهل السنة فمن الواضح حذف هذه االُمور يف تدوين السرية ،س ّيام لو الحظنا
الظروف التي م ّرت بها عملية تدوين السرية بعد أكرث من قرن من الزمن ،حيث كانت
املنافسات السياسية بني بني ا ُمية وبني الزبري وبني الحسن وبني العباس يف ذروتها،
زائدا ً سياسة ف ّرق تسد ،واالنشقاقات الكالم ّية املتع ّددة ،وما صنعه معاوية لطمس الهوية
اإلسالمية س ّيام ما يتعلّق بأمري املؤمنني Aوذويه ،ففي هكذا ظروف تم تدوين السرية،
ميت إىل إثبات أحقيّة اإلمامA
فمن الطبيعي أن تغيب اإلشارة بالنص والنكري وكل ما ّ
بصلة عن ذاكرة التاريخ ،وإن كانت كامنة يف النفوس تطفح وتظهر عىل فلتات اللسان بني
الحني واآلخر ،وت ُق ّيد من قبل الرواة واملح ّدثني من دون التفات إىل مغزاها ومحتواها ،وإالّ
لذهبت كسائر ما ذهب.
فمن تلك املوارد الباقية ما هو يف صحيح البخاري ومسلم من تأخّر عيل Aعن
البيعة لستة أشهر ،ومهاجرة الزهراء Bللقوم ،وأنّها ماتت وهي واجدة عليهم« :فهجرته
[[[

يل ليالً ومل يؤذن بها أبا بكر» .
فلم تكلّمه حتى توفّيت .فلام توفّيت دفنها زوجها ع ّ

وما قاله عيل Aللقوم ـ وإن خلطوه مبوضوعات أُخر ـ« :فاستبُ ّد علينا فوجدنا يف
[[[
أنفسنا» .فانظر إىل كلمة (فاستُب ّد علينا) وما تحمل من معنى ،تعرف أ ّن وراء األكمة
ما وراءها .طبعاً كلّام ابتعدنا عن زمن األزمة والفتنة األوىل ،خفّت الوطئة وأثبت الرواة
واملح ّدثون لنا ا ُمورا ً كثرية صالحة لالستشهاد بها ،كام هو الحال يف أحاديث املناشدة يف
الشورى ويف الكوفة عند الرحبة ،سيّام يف فرتة حكمه Aحيث كان يُظهر ا ُمورا ً تتعلّق
باملايض ّ
تدل عىل تخطئة ما جرى ،ومن تصفّح كتاب نهج البالغة ص ّدق ما نقول.
وكشاهد عىل ذلك ما كتبه Aيف جواب معاوية ،حيث كتب له هذا« :لقد حسدت أبا

[[[ـ صحيح البخاري  82 :5باب غزوة خيرب  3 :8كتاب الفرائض ،صحيح مسلم .154 :5
[[[ـ م ن .83 :5
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[[[

بكر والتويت عليه ورمت إفساد أمره ،وقعدت يف بيتك واستغويت عصابة من الناس. »...
لكل الخلفاء حسدت وعىل كلّهم بغيت ...وقلت
فكتب Aيف جوابه« :وزعمت ّأن ّ
ّإن كنت ا ُقاد كام يُقاد الجمل املخشوش حتى ا ُبايع ،ولعمر الله لقد أردت أن تذ ّم فمدحت،
وأن تفضح فافتضحت ،وما عىل املسلم من غضاضة يف أن يكون مظلوماً ما مل يكن شاكاً يف
[[[
دينه وال مرتاباً بيقينه. »...
أو ما قاله يف الخطبة الشقشقية« :فسدلت دونها ثوباً ،وطويت عنها كشحاً ،وطفقت
أرتئي بني أن أصول بيد جذّاء ،أو أصرب عىل طخية عمياء يهرم فيها الكبري ،ويشيب فيها
[[[
الصغري ،ويكدح فيها املؤمن حتى يلقى ربه» .
كلامت عظيمة تستبطن معاين النص ،واالستحقاق ،والظلم الذي وقع عليه وعىل
االُ ّمة اإلسالمية ،وعدم وجود النارص ،وعدم اآلذان الصاغية ، ...فكيف يقال أ ّن عدم نكري
عيل Aدليل عىل عدم النص؟! وهل تركوا له فرصة ليفصح عن األمر ،وهم الذين اتهموا
نب ّيهم قبيل ساعات بالهجر والهذيان؟!

 11ـ كتامن النص:
نصاً جلياً ،كام
نعتقد أ ّن النص عىل أمري املؤمنني Aباإلمامة يف حديث الغدير ،كان ّ
املحصل ،وقواعد العقائد،458 ،412 :
ذهب إليه املحقق الطويس (ت )673يف تلخيص
ّ
واإلربيل (ت )693يف كشف الغمة  ،1:62وابن جرب (ق )7يف نهج اإلميان .129 :وحتى لو
رض باملطلوب واالستدالل ،إذ ال تالزم
كان خف ّياً ـ عىل ما ذهب إليه بعض علامئنا ـ فهو الي ّ
بني نص ّية النص وداللته عىل املقصود ،وبني عدم دخول الشبهة ،أو لزوم استعامل االستدالل
واستخدام املق ّدمات املستعملة لفهم كالم الناس بعضهم بعضاً ،كيف وقد وقع الخالف يف
[[[ـ رشح النهج البن أيب الحديد .186 :15
[[[ـ نهج البالغة ،الكتاب رقم.28 :
[[[ـ م ن ،الخطبة رقم.3 :
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قوله تعاىل﴿ :الَّ تُدْ ِركُهُ األَ ْب َصا ُر﴾ مع كونه نصاً جلياً؟! وعىل فرض كونه خفي الداللة إذ
يحتاج إىل مق ّدمات إلثبات املطلوب ،لكن مع هذا ال ترد خدشة يف معناه وداللته ونصيَّته.
إذا عرفت هذا فهناك شبهة عرضت عىل أهل السنة وعرس عليهم هضمها ،وخلف ّية هذه
أي خدش وثلم لقدسيّتهم
الشبهة ترجع إىل ما حيك حول الصحابة وقدسيّتهم ،وعدم تط ّرق ّ
النص لو كان موجودا ً ،فكيف قلب الصحابة له ظهر املجن؟!
وعل ّو مكانهم ،وذلك أ ّن ّ
عب عن معتقده بألفاظ مختلفة ،فاألشعري (ت )324قال« :إن ج ّوز كونه (أي
ٌّ
وكل ّ
النص الجيل) ثم كتامنه وخفاؤه عىل الوجه الذي ي ّدعون ،مل يؤمن معه كتامن يشء من
[[[
الرشيعة» .
يل يف مشهد من الصحابة
وقال الجويني (ت« :)478إن ادعى اإلمامية ّ
نصاً جلياً عىل ع ّ
ومحفل عظيم ،فنعلم قطعاً بطالن هذه الدعوى ،فإ ّن مثل هذا األمر العظيم ال ينكتم يف
[[[
مستق ّر العادة» .
النص عىل غريه فهو نسبة للصحابة كلّهم إىل
وقال الغزايل (ت« :)505وأ ّما تقدير ّ
مم ال يستجرئ عىل اخرتاعه إالّ الروافض،
مخالفة رسول الله ، nوخرق اإلجامع ،وذلك ّ
[[[

واعتقاد أهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم» .

وقال اآلمدي (ت« :)631ال جائز أن يكون قطعياً ،إذ العادة ت ُحيل االتفاق من االُ ّمة
[[[
عىل تركه» .
قال التفتازاين (ت« :)793إنّه لو كان مسوقاً لثبوت اإلمامة داالًّ عليه ،ملا خفي عىل
عظامء الصحابة ،فلم يرتكوا االستدالل به ،ومل يتوقّفوا يف أمر اإلمامة ،والقول بأ ّن القوم تركوا
[[[ـ مجرد مقاالت الشيخ أيب الحسن األشعري البن فورك.188 :
[[[ـ االرشاد.354 :
[[[ـ قواعد العقائد226 :ـ.227
[[[ـ غاية املرام يف علم الكالم.319 :
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[[[

االنقياد عنادا ً ،وعيل ترك االحتجاج تقية ،آية الغواية وهو غاية الوقاحة» .

نقول يف الجواب:
أ ّوالً :ال ميكننا أن نفرض إقداماً معيناً عىل رشيحة املجتمع ،وأن نتوقّع منه اتخاذ
أي حدث من الحوادث الواقعة ،وذلك أ ّن اتخاذ املوقف من قبل
موقف مشخص أمام ّ
املجتمع ورشيحة الناس ،مي ّر عرب آليات وعوامل وأسباب مختلفة ومتن ّوعة ومتع ّددة :نفسيّة
واجتامعية وسياس ّية واقتصادية ،زائدا ً الخلف ّيات الفكريّة واملعرف ّية والثقافية لذلك املجتمع.
إذا ً ال ميكن فهم طبيعة ما جرى آنذاك بعد وفاة النبي nوقبيل السقيفة وبعدها;
مبعزل عن هذه الظروف واملالبسات ،وبإمكاننا رسد قامئة منها من قبيل :استخدام املفاجأة
والبغتة يف إنهاء األمر (حتى قال عنها صانع القرار السيايس عمر :إنّها كانت فلتة)  ،اندهاش
املسلمني مبوت رسول الله nوانشغالهم بتجهيزه ،تخطيط املنافقني وقد بدأ قبل وفاة
يل ،Aالخلف ّيات القبل ّية لفهم مسألة
النبي  nمن محاولة اغتياله ،كراهية البعض لع ّ
الخالفة وأنّها ملك دنيوي ،مضافاً إىل أ ّن كثريا ً منهم كان حديث عهد باإلسالم ،والبعض منهم
مل ير النبي nومل يدخل يف زمرة الصحبة إالّ يف حجة الوداع.
فلو تدبّرنا هذه العوامل علمنا أنّه ليس من الصعب أو املستحيل ترك بعض الصحابة بعض
األوامر التي ال تروقهم وتتقاطع مع مصالحهم ،كام يقف عليها املتتبع لسريتهم ،من قبيل االعرتاض
عليه يف صلح الحديبية ،الفرار من املعركة ،وترك املضيق يف ا ُحد وانكسار املسلمني ،التخلّف عن
جيش ا ُسامة ،حادثة الدواة والكتف وعدم إحضارهام ليكتب ما يعصم االُ ّمة من الضالل ،اتهامه
بالهجر وغلبة الوجع ،تحريم املتعتني ،بدعة صالة الرتاويح ،اغتصاب فدك ،وغريها.
نص خطري يف صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب ـ صانع القرار السيايس ـ
وهناك ّ
حيث يقول« :إنّه قد كان من خربنا حني تويف رسول الله nأ ّن األنصار خالفونا واجتمعوا
[[[ـ رشح املقاصد .274 :5
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بأرسهم يف سقيفة بني ساعدة» ثم يرسد الحكاية وذهابهام إىل السقيفة ،ويف الطريق رأيا
[[[
رجلني من األنصار «فذكرا ما متاأل عليه القوم ،فقاال ...:ال عليكم ال تقربوهم اقضوا أمركم» .
فانظر بدقّة ومت ّعن يف« :خالفونا واجتمعوا يف السقيفة» و«متاأل عليه القوم» و« ا ُقضوا
أمركم» فام تجد لها من معنى؟! أليس ّ
تدل عىل اتفاق مسبق بني بعض األنصار وبعض
املهاجرين بشأن الخالفة قبل وفاة الرسول ، nفخالف بعض األنصار ذلك االتفاق ومتالؤوا
أحسا بالغنب وخرجا من هناك ونصحا
عىل املهاجرين ،وهنا انفصل اثنان من األنصار ،ورمبا ّ
أبا بكر وعمر بنقض االتفاق املسبق وقاال لهام« :ال تقربوهم اقضوا أمركم».
[[[

ومن هنا يقول أمري املؤمنني« :Aفاست ُب ّد علينا فوجدنا يف أنفسنا»  .حيث أ ّن
[[[
الخالفة استُلبت وا ُخذت استبدادا ً .
علامً بأ ّن نص الغدير املتواتر ،قد غاب عن ساحة الحوار واالحتجاج ،نتيجة تلك
الظروف واملالبسات ،لع ّدة عقود ـ منذ صدوره يف حجة الوداع إىل حني املناشدة به يف
الشورى والرحبة ـ ،سواء باملعنى الذي نقصده أو الذي ذهب إليه أهل السنة ،رغم
الحاجة إليه إبّان األزمة السياس ّية ،حتى أ ّن أمرياملؤمنني Aملا جاء إىل البيعة بعد ستة
[[[
أشهر أو أكرث ،قال« :ك ّنا نرى لنا يف هذا األمر نصيباً فاستبد علينا فوجدنا يف أنفسنا» .

ومل يفصح Aعن خلف ّية هذا املعتقد وهذه الرؤية ،ومن املعلوم أنّها تعتمد عىل
نص الغدير ،ولكن مع هذا مل يذكره Aللظروف
النصوص املسبقة سيام آخرها وهو ّ
الصعبة التي أحدقت بالعامل اإلسالمي آنذاك كام قال« :Aحتى رأيت راجعة الناس
قد رجعت عن اإلسالم ،يدعون إىل محق دين محمد ، nفخشيت إن مل أنرص اإلسالم
[[[ـ صحيح البخاري .27 :8
[[[ـ م.ن.
[[[ـ قال ابن األثري يف النهاية « 106 :1استبد باألمر يستبد به استبدادا ً :إذا تف ّرد به دون غريه».
[[[ـ صحيح البخاري  ،83 :5صحيح مسلم .155 :5
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[[[

يل أعظم من فوت واليتكم. »...
وأهله ،أن أرى فيه ثلامً أو هدماً ،تكون املصيبة به ع ّ
نص الغدير منذ صدوره وحتى االستشهاد به يف الشورى
هذه الفجوة الحاصلة لغياب ّ
أو الرحبة ،ج ّراء الظروف واملالبسات الزمانية واملكانية ،أ ّدت إىل فتح باب ّ
الشك والشبهة،
فالنص موجود ومتواتر غاية ما هنالك كتمه قسم منهم للمصالح الشخصية ،والقسم
وإالّ ّ
اآلخر للمصالح الدين ّية وحفظاً للوحدة وعدم انهيار االُ ّمة اإلسالم ّية الفت ّية ،وقسم ثالث
كان تبعاً لرؤسائه وشيوخ عشائره بحسب النظام القبيل السائد آنذاك وهم األع ّم األغلب،
وقسم رابع وهم األكرث والذين كانوا خارج ساحة الحدث أي خارج املدينة ،مل تصل إليهم
األخبار إالّ بعد استتباب األمر وانقضائه ،وبعد محارصة بني هاشم وانعزالهم ،فام عساهم
أن يقولوا ،وهم يرون أ ّن أع ّز الناس عىل الرسول nبهذه الحالة ،ورأوا ما آل إليه أمر مالك
بن نويرة ريض الله عنه ،ورمبا تص ّور البعض ،م ّمن بَ ُع َد عن ساحة الحدث ،حصول تغيري أو
نسخ حرضه القوم وغاب هو عنه ،فلذا سكت أو كتم.
نص الغدير ملا استشهدهم أمري املؤمنني Aلذلك،
ثانياً :قد كتم بعض الصحابة ّ
فكتموا فدعا عليهم فأصابتهم دعوته أمثال أنس وزيد ،فعن زيد قال يف حديث املناشدة:
[[[
يل دعا عىل من كتم  ،وقال nيف حق أنس ملا
«فكنت فيمن كتم فذهب برصي» وكان ع ّ
[[[
قال له :كربت ونسيت ،فقال« :اللهم إن كان كاذباً فارمه بها بيضاء ال تواريها العاممة» .
[[[
ويف لفظ أحمد« :فقام إالّ ثالثة مل يقوموا ،فدعا عليهم فأصابتهم دعوته» .
ولذا قال ابن أيب الحديد (ت« :)656ذكر جامعة من شيوخنا البغداديني أ ّن ع ّدة من
الصحابة والتابعني واملح ّدثني كانوا منحرفني عن عيل Aقائلني فيه السوء ،ومنهم من كتم
[[[
مناقبه وأعان أعداءه ميالً مع الدنيا وإيثارا ً للعاجلة» .
[[[ـ نهج البالغة ،الكتاب.62 :
[[[ـ املعجم الكبري للطرباين .175 ،171 :5
[[[ـ رشح النهج البن أيب الحديد  73 :4يف املنحرفني عن عيل.A
[[[ـ مسند أحمد .119 :1
[[[ـ رشح النهج .73 :4
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هذا واألمر بعيد ،وعيل Aهو اإلمام والحاكم ،فكتم هؤالء الصحابة ،فكيف الحال
إبّان وفاة النبي nوالفوىض السياسية ،والفلتة التي صنعها صاحب القرار السيايس ،ورأس
املؤامرة؟ أليس كان الكتامن آنذاك سائغاً وطبيعياً؟!
ثالثاً :نقول من باب اإللزام «إن كان األنصار عاملني بحديث األمئة من قريش ،فام كانوا
عادلني ملخالفتهم قول الرسول nعامدين وقولهم :م ّنا أمري ومنكم أمري ،وإن كانوا ناسني
يل حارضا ً لذكّرهم كام ذكّرهم أبو
فلم ال يجوز أنّهم نسوا ّ
يل ، Aولو كان ع ّ
النص يف ع ّ
[[[

يل Aكان مشغوالً بأمر النبي. »n
بكر بالحديث فسلّموا ،ولكن ع ّ

رابعاً :نحن ال ننسب كتامن النص إىل جميع الصحابة ،بل بعضهم كان من املعرتضني،
وممن تج ّمعوا يف دار أمري املؤمنني nاحتجاجاً واعرتاضاً ،وهناك من تاب بعد ذلك ورجع

إىل اإلمام وكان من نارصيه يف خالفته ومن املستشهدين بني يديه ،حيث تداركوا تلك
املعصية بالتوبة وبذلوا النفس والنفيس لتدارك تلك الزلّة.
خامساً :نقول لألشعري حيث زعم أنّه لو جاز ذلك لجاز كتامن يشء من الرشيعة ،إ ّن
الكتامن يكون بحسب الظروف واملصالح ،وال مصلحة تتعلّق بكتامن يشء من الرشيعة،
بخالف مسألة الزعامة واإلمارة التي باتت مثارا ً للجدل والحروب بني األعراب أيّام الجاهلية،
وحتى بعد اإلسالم بقيت كامنة يف نفوس بعضهم ،وإالّ فقد حكموا بتحريم املتعة التي ّ
دل
عليها وعىل حل ّيتها رصيح القرآن والسنة ومل تنسخ برصيح روايات التي تنسب التحريم
إىل عمر ،وكذا الحال بالنسبة إىل البدعة الحسنة التي ابتدعها الخليفة بالنسبة إىل صالة
الرتاويح ،فهل يا ترى كان هناك معرتض؟!

 12ـ عدم استخدا َم البيان الواضح:
نصاً عىل
من الشبهات التي طرحها أكرث علامء أهل السنة ،أ ّن حديث الغدير لو كان ّ
[[[ـ التوضيح األنوار للحبلرودي.162 :
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اإلمامة ،كان يلزم عىل الرسول nأن يذكره بالبيان الواضح الذي ال يقبل الشك والتأويل،
قال الجاحظ (ت« :)255فالبد من حديث ال يُحتمل التأويل ،وال مينع من معرفة ص ّحة
[[[
أصله ومخرجه» .
وقال الفخر الرازي (ت« :)606فلو كان غرضه تقرير كونه إماماً ،لذكره بلفظ رصيح
معلوم يعرفه كل أحد ،وملا مل يذكر ذلك اللفظ الرصيح ،علمنا أنّه ليس الغرض من هذا
[[[
الخرب ذكر أمر اإلمامة» .
وقال ابن تيمية (ت« :)728ليس يف اللفظ ما ّ
يدل عليه ،ومثل هذا األمر العظيم
[[[
يجب أن يبلّغ بالغاً مبيناً» .

نقول يف الجواب:
فس حديث الغدير مبعنى املواالة ظاهرا ً وباطناً:
أ ّوالً :قال الباقالين (ت )403بعد ما ّ
نقي الرسيرة
«فإن قالوا :فإذا كان هذا الذي أراده فلم مل يقل :ع ّ
يل مؤمن الظاهر والباطنّ ،
وخاتم لعمله بالرب والطاعة فيزيل االشكال؟ قيل لهم :ليس لنا االعرتاض عىل النبي nيف
تخي األلفاظ ،ولعلّه أوحى إليه أ ّن إذاعة هذا الكالم وجمع الناس له ،وتقديم التقرير لوجوب
ّ
[[[
يل ، Aوأنّه أجمع للقلوب عىل محبته ومواالته ،فال سؤال علينا يف ذلك» .
طاعته ،لطف لع ّ
تخي األلفاظ ،ولعلّه
ونحن أيضاً نقول ألهل السنة :ليس لكم االعرتاض عىل النبي nيف ّ

أوحي إليه أ ّن إذاعة هذا الكالم مع علمه بتشتت القلوب وغدر االُ ّمة ،أجمع للشمل وأسلم
لالُ ّمة ،ولطف لهم يك ال يقعوا يف إنكار الرضوري واملخالفة الرصيحة ،فال سؤال علينا يف ذلك.
[[[ـ العثامن ّية.149 :
[[[ـ األربعني.300 :
للعسال ،424 :نظرية اإلمامة ألحمد صبحي ،223 :الحجج
[[[ـ منهاج السنة  ،321 :7وانظر :الشيعة االثني عرشية ّ
الدامغات لنقد كتاب املراجعات لألعظمي ،567 :تبديد الظالم للجبهان ،176 :وغريها.
[[[ـ متهيد األوائل ،457 :وتبعه النسفي يف تبرصة األدلّة.856 :
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نص رصيح،
نص ّية النص عدم تط ّرق االحتامالت إليه ،وإالّ مل يبق لنا ّ
ثانياً :ال يُشرتط يف ّ
النص انحسام االحتامالت البعيدة كام قال بعض
قال الغزايل (ت« :)505ولو ُشط يف ّ
[[[
أصحابنا ،فال يُتص ّور لفظ رصيح» .

وعىل سبيل املثال انظر إىل حديث االثني عرش خليفة الصحيح الثابت الرصيح ،وما
حصل فيه من تأويالت وتفسريات عند أهل السنة ،حتى عجز بعضهم عن فهم معناه وقال:
[[[
«ومل أعلم للحديث معنى ولعلّه بعض الحديث» وقال ابن بطال عن املهلب :مل ألق أحدا ً
يقطع يف هذا الحديث ،يعني بيشء معني ...وقال ابن الجوزي يف كشف املشكل ،قد أطلت
البحث عن معنى هذا الحديث ،وتطلّبت مظانّه ،وسألت عنه ،فلم أقع عىل املقصود به
[[[
أل ّن ألفاظه مختلفة. »...
ثالثاً :قال الشيخ الصدوق (ت )381يف مقام الر ّد عىل هذه الشبهة« :لو لزم أن يكون
الخرب باطالً ،أو مل يرد به النبي nاملعنى الذي هو االستخالف وإيجاب فرض الطاعة
لعيل Aألنّه يحتمل التأويل ،أو أل ّن غريه أبني وأفصح عن املعنى ،للزمك إن كنت معتزلياً
أ ّن الله عز وجل مل يرد بقوله يف كتابه﴿ :الَّ تُدْ ِركُهُ األَبْ َصا ُر﴾ أي ال يُرى ،أل ّن قولك (ال يُرى)
يحتمل التأويل ،وأ ّن الله عز وجل مل يرد بقوله يف كتابهَ ﴿ :واللَّهُ َخلَ َقك ُْم َو َما تَ ْع َملُونَ ﴾ أنّه
خلق األجسام التي تعمل فيها العباد دون أفعالهم ،فإنّه لو أراد ذلك ألوضحه بأن يقول
وجل مل يرد بقولهَ ﴿ :و َمن يَ ْق ُت ْل ُم ْؤ ِمناً ُّم َت َع ِّمداً
قوالً ال يقع فيه التأويل ،وأن يكون الله ع ّز ّ
كل قاتل للمؤمن ففي جه ّنم ،كانت معه أعامل صالحة أم ال; ألنّه مل
َف َج َزآ ُؤ ُه َج َه َّن ُم﴾ أ ّن ّ
يبي ذلك بقول ال يحتمل التأويل .وإن كنت أشعرياً لزمك ما لزم املعتزلة مبا ذكرناه كلّه;
ّ
يبي ذلك بلفظ يفصح عن معناه الذي هو عندك بالحق ،وإن كان من أصحاب
ألنّه مل ّ
الحديث قيل له :يلزمك أن ال يكون قال النبي« :nإنّكم ترون ربكم كام ترون القمر يف
ليلة البدر ال تضامون يف رؤيته» ألنّه قال قوالً يحتمل التأويل ومل يفصح به ،وهو ال يقول
[[[ـ املنخول.243 :
[[[ـ عارضة األحوذي البن العريب االشبييل  ،69 :9عنه عبقات األنوار ،حديث الغدير .427 :19
[[[ـ فتح الباري البن حجر 182 :13ـ.183
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ترونه بعيونكم ال بقلوبكم ،ومل ّا كان هذا الخرب يحتمل التأويل ومل يكن ُمفصحاً; علمنا أ ّن
النبي nمل يعن به الرؤية التي ادعيتموها.
وهذا اختالط شديد ،أل ّن أكرث الكالم يف القرآن وأخبار النبي nبلسان عريب ،ومخاطبة
لقوم فصحاء عىل أحوال ّ
تدل عىل مراد النبي ، nورمبا وكّل علم املعنى إىل العقول أن
يتأ ّمل الكالم ،وال أعلم عبارة عن معنى فرض الطاعة أوكد من قول النبي« :nألست أوىل
يل مواله» ألنّه كالم مرتب عىل إقرار
باملؤمنني من أنفسهم؟» ثم قوله« :فمن كنت مواله فع ّ
املسلمني للنبي nيعني الطاعة وأنّه أوىل بهم من أنفسهم ثم قال« :فمن كنت أوىل به
من نفسه فعيل أوىل به من نفسه ،أل ّن معنى «فمن كنت مواله» هو فمن كنت أوىل به
[[[
من نفسه ،ألنّها عبارة عن ذلك بعينه. »...
وأضاف السيد املرتىض (ت« :)436إ ّن األلفاظ إذا دلّت عىل معنى واحد ،فإ ّن املتكلّم
مخي بينهام ،وال لفظ إالّ وقد يجوز أن تقع الشبهة فيه للمتأ ّمل وأن ال يويف النظر حقّه.
ّ
أال ترى أنّه Aلو قال فيه« :أنت اإلمام من بعدي والخليفة عىل ا ُ ّمتي» وذلك أرصح
األلفاظ ،جاز أن تدخل شبهة عىل مبطل فيقول :إنّه Aإنّ ا أراد بلفظة (بعدي) بعد
[[[
عثامن ،أو يقول :أنت الخليفة إن اختارتك االُ ّمة واجتمعت عليك» .
وهذا ما حصل بالفعل ،فقد علّق ابن حجر الهيتمي (ت )973يف الصواعق عىل جملة:
كل مؤمن بعدي» الواردة يف حديث شكوى بريدة من عيل Aقائالً« :يف
«وهو ويل ّ
سندها األجلح وهو وإن وث ّقه ابن معني لكن ض ّعفه غريه ،عىل أنّه شيعي ،وعىل تقدير
فيتعي
الص ّحة ف ُيحتمل أنّه رواه باملعنى بحسب عقيدته ،وعىل فرض أنّه رواه بلفظه،
ّ
يل) عىل أنّه وإن مل يحتمل التأويل
تأويله عىل والية ّ
خاصة نظري قوله( :nأقضاكم ع ّ
فاإلجامع عىل حق ّية والية أيب بكر وفرعيها قاض بالقطع بحقيتها أليب بكر وبُطالنها لعيل،
أل ّن مفاد اإلجامع قطعي ومفاد خرب الواحد ظ ّني ،وال تعارض بني ظ ّني وقطعي بل يُعمل

[[[ـ معاين األخبار72 :ـ.73
[[[ـ رسائل الرشيف املرتىض .252 :3
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[[[

بالقطعي ويُلغى الظ ّني ،عىل أ ّن الظني ال عربة به فيها عند الشيعة» .
فانظر إىل هذه التأويالت ألجل رصف معنى الحديث الرصيح الدال عىل إمامة
ُوب الَّ َي ْف َق ُهونَ ِب َها َولَ ُه ْم أَ ْع ُ ٌي الَّ
عيل ، Aوص ّدق أ ّن العمى ليس له دواء﴿ :لَ ُه ْم ُقل ٌ
[[[
صونَ ِب َها َولَ ُه ْم آ َذانٌ الَّ َي ْس َم ُعونَ ِب َها أُ ْولَ ِئكَ كَاألَنْ َع ِام َب ْل ه ُْم أَضَ ُّل﴾ .
ُي ْب ِ ُ
كل كافر بالله تعاىل
رابعاً :قال السيد املرتىض أيضاً« :هذا القول الفاسد يقتيض أ ّن ّ
وجاهل بصفاته وعدله وحكمتهّ ،
وشاك يف نبوة أنبيائه وكتبه معذور غري ملوم ،ويكون
اللوم عائدا ً عىل من نصب هذه األدلّة املشتبهة التي تجوز أن تقع الشبهة يف مدلولها،
[[[
وهذه الطريقة الفاسدة تقتيض أن تكون املعارف كلّها رضوريّة. »...
خامساً :إ ّن الصحابة فهموا مراد النبي nرصيحاً ،فهذا حسان أنشد بعد واقعة الغدير قوله:
[[[

فقـــال لـــه قــم يــا عــيل فـــإنّني رضيتك من بعدي إماماً وهادياً

ففهم حسان معنى اإلمامة ،وأق ّره النبي nعىل ذلك ،بل دعا له بالتأييد والسداد ما
دام باقياً عىل هذا املنهاج.

 13ـ عدم وجود عيل Aآنذاك:
من الشبهات الضعيفة التي طرحوها ،أ ّن علياً Aمل يكن آنذاك مع النبي nيف غدير
خم ،بل كان يف اليمن ،قال الفخر الرازي (ت« :)606إ ّن الشيعة يزعمون أنّه Aإنّ ا قال
يل مع النبي nيف ذلك الوقت،
هذا الكالم بغدير خم يف منرصفه من الحج ،ومل يكن ع ّ
[[[
فإنّه كان باليمن» .
[[[ـ الصواعق املحرقة 109 :1ـ.110
[[[ـ األعراف.179 :
[[[ـ مسائل املرتىض260 :ـ.261
[[[ـ انظر :املناقب للخوارزمي 136 :ح ،152نظم درر السمطني للزرندي ،113 :تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي:
 ،33كفاية الطالب للكنجي ،64 :فرائد السمطني للحمويئ  73 :1ح ،39وغريهم ،انظر الغدير لالميني .65 :2
[[[ـ نهاية العقول ،382 :وتبعه صاحب املواقف.
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نقول يف الجواب:
يل من اليمن وإدراك الحج مع النبي nأمر صحيح ثابت ال مرية فيه ،ولذا
إ ّن رجوع ع ّ
قال الهيتمي يف الصواعق« :وال التفات ...ملن ر ّده بأ ّن علياً كان باليمن ،لثبوت رجوعه منها
[[[

وإدراكه الحج مع النبي. »n
والبخاري أشار يف صحيحه يف ع ّدة روايات إىل رجوع عيل Aمن اليمن وإدراكه
[[[
الناصة عىل واقعة الغدير ،تثبت وجوده Aهناك.
الحج ،مضافاً إىل أ ّن الروايات املتواترة ّ
ولعل منشأ الوهم ما أشار إليه الطحاوي (ت )331من وجود رواية ّ
تدل عىل أ ّن واقعة
ّ
الغدير كانت عند خروج النبي nمن املدينة ،قال« :فدفع دافع هذا الحديث ،وزعم أنّه
مستحيل ،وذكر أ ّن علياً مل يكن مع النبي nيف خروج إىل الحج من املدينة الذي م ّر يف

طريقه بغدير خم ،أل ّن غدير خم إنّ ا هو بالجحفة ...فقال هذا القائل :فإ ّن هذا الحديث
القصة ،وأ ّن ذلك القول إنّ ا كان من رسول اللهn
روي عن سعد بن أيب وقاص يف هذه ّ
[[[
بغدير خم يف خروجه من املدينة إىل الحج ال يف رجوعه من الحج إىل املدينة» .ثم قام
بر ّده وأثبت أ ّن الصحيح بخالفه ،ولكن جاء الفخر الرازي فخلط الحابل بالنابل كعادته،
وأنكر ذلك رأساً ،وقد عرفت بطالنه.

 14ـ الجمع بني الواليتني والترصفني:
هناك شبهة أخرى ذكرها معظم أهل السنة خلفاً عن سلف وصاغرا ً عن كابر ،وهي أ ّن
نص الغدير لو كان داالًّ عىل اإلمامة ،لزم اجتامع الواليتني يف آن واحد والية النبي ووالية
ّ
عيل ،وهذا ال يقول به أحد .إذا ً البد أن يكون معنى حديث الغدير هو الحب والنرصة
[[[ـ الصواعق املحرقة .107 :1
[[[ـ صحيح البخاري .40 :4 ،62 :3 ،216 ،104 :1
[[[ـ مشكل اآلثار 308 :2ـ.309
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[[[

حيث ميكن جمع الحبني يف آن واحد ،وهذا ما فهمه عمر حيث قال« :أصبحت. »...

نقول يف الجواب:
أ ّوالً :إ ّن ما يقتضيه ظاهر الخرب من العموم ،يجوز االنرصاف عنه بالدالئل املتنوعة سواء
نخصص حال حياة النبي nويبقى عموم فرض طاعة أمري
كانت عقلية أو نقلية ،وهنا ّ
[[[
املؤمنني Aثابتة يف سائر األحوال وابتداء من وفاة النبي. n
رصف بعد
ثانياً :العادة جارية يف االستخالف حصول االستحقاق يف الحال ووجوب الت ّ
نص اإلمام عىل خليفة يقوم مقامه باألمر ،أو من جعل غريه و ّيل عهده ،فإنّه
الحال ،فلو ّ
رصف فيام بعده ،وهذه عادة جارية وواضحة ال لُبس
يثبت له االستحقاق يف الحال ّ
وحق الت ّ
فيها ،فيحنئذ يجب أن يكون أمري املؤمنني Aمستح ّقاً يف تلك الحال ،وما وليها من أحوال
[[[
رصف يف األ ّمة باألمر والنهي بعد وفاته» .
الرسول nلإلمامة ،والت ّ
ثالثاً :إ ّن فرض طاعته Aحصلت بنص الغدير وهي عامة ،وأصبح أمري املؤمننيA
مختص
بهذا النص خليفة ومفروض الطاعة عىل األ ّمة ،ولكن ال يُس ّمى إماماً ،أل ّن هذا االسم
ّ
[[[
مبن ال يد فوق يده ،ولكن بعد وفاة الرسول nتزول العلّة ويُطلق عليه اسم اإلمام .
رابعاً :إ ّن حديث التهنئة أيضاً ال يقتيض ذلك ،إذ ليس يف قول عمر( :أصبحت موالي)
ما يقتيض حصول اإلمامة يف الحال ،وإنّ ا يقتيض ثبوت استحقاقها يف حال التهنئة وإن كان
رصف متأ ّخرا ً ،وليس ميتنع أن يُه ّنأ اإلنسان مبا يثبت له استحقاقه يف الحال ،وإن كان
الت ّ
رصف فيه يتأخّر عنها ،أل ّن أحد امللوك واألمئة لو استخلف عىل رعيته من يقوم بأمرهم
الت ّ
[[[ـ وردت اإلشارة إىل هذه الشبهة يف متهيد األوائل للباقالين ،454 :املغني للقايض عبد الجبارة ،كتاب اإلمامة :1
 ،154 ،147الجويني يف اإلرشاد ،355 :الرازي يف األربعني ،299 :اآلمدي يف أبكار األفكار  ،184 :5ابن تيمية يف منهاج
السنة  ،325 :7الدهلوي يف التحفة االثني عرشية ،420 :روح املعاين لآللويس  ،196 :5وغريها.
[[[ـ الشايف للمرتىض .292 :2
[[[ـ م ن  ،292 :2متهيد األصول للطويس.397 :
[[[ـ م ن  ،293 :2والذخرية.451 :
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إذا غاب عنهم أو ّ
توف ،لجاز من رع ّيته أن يه ّنئوا ذلك املستخلف مبا ثبت له من االستحقاق
[[[
وإن مل يغب امللك وال ّ
توف .

 15ـ اإلمامة بعد الثالثة:
تتف ّرع من الشبهة التي مضت ،شبهة أخرى ،وهي أ ّن اإلمامة لو ثبتت لعيل يف املآل
بنص الغدير يف املآل وفيام بعد
دون الحال فلتكن بعد خالفة الثالثة ،وبعبارة أخرى ثبوتها ّ
[[[
الرسول nال ينايف إمامة من تق ّدمه.

نقول يف الجواب:
أوالً :إ ّن األ ّمة مجمعة عىل أ ّن إمامة اإلمام بعد عثامن مل تكن مبوجب نص الغدير
كل من أوجب له
بل حصلت باالختيار ،فال عالقة بني نص الغدير وبني تلك البيعة ،إذ إ ّن ّ
اإلمامة بنص الغدير أوجبها بعد النبي nبال فصل ،وعليه فال اعتبار لهذه الشبهة ألنّها
خارجة عن املوضوع.
ثانياً :إنّنا أخرجنا حال حياة النبي nمن عموم النص لوجود الدليل ،أما بعد حياته
فال داعي الستمرار هذا الرفع ،بل تتحقّق اإلمامة مبارشة إذ ال يوجد دليل آخر عىل
إمامة غريه.A
رصح به إذ من غري املعقول أن يرتك األه ّم ـ وهو
ثالثاً :لو كان مراد النبي nذلك ،ل ّ

حال األ ّمة بعد رحيله مبارشة مع املخاطر املحدقة باأل ّمة ـ ويبلّغ املهم ـ وهو إمامة
يل Aبعد الثالثة ـ؟!.
ع ّ
أي شخص ،فكيف تن ّزلوا هنا
أي ّ
نص عىل ّ
رابعاً :إ ّن أهل السنة قاطبة ينفون وجود ّ
[[[ـ الشايف للمرتىض .294 :2
[[[ـ انظر :املغني للقايض عبد الجبار كتاب اإلمامة  ،153 :1رشح املقاصد للتفتازاين  ،274 :5رشح التجريد
للقوشجي ،369 :الصواعق املحرقة للهيتمي  ،111 :1روح املعاين لآللويس .197 :5
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نصاً عىل اإلمامة لكن بعد الثالثة؟!.
ورضوا بأن يكون حديث الغدير ّ
خامساً :عىل فرض التسليم واالعرتاف بأ ّن نص الغدير دليل عىل إمامة أمري
املؤمنني Aبعد الثالثة ـ كام ي ّدعيه القوم ـ ولكن ما نصنع بتهنئة عمر لعيل Aملا قال
كل مؤمن ومؤمنة» حيث ّ
يدل عىل كونه إماماً ـ ألنّهم اعرتفوا
له« :أصبحت موالي وموىل ّ
أ ّن املوىل مبعنى اإلمام لكن بعد الثالثة ـ عىل أيب بكر وعمر وعثامن وعىل جميع املؤمنني
بالحال دون املآل بنص الغدير وباعرتاف عمر؟!

 16ـ املعارضة بفضائل أيب بكر:
متسك بها بعض أهل السنة لنفي حديث الغدير أو نفي
هناك محاولة أخرى ّ
تتمسك به الشيعة إلثبات إمامة أمري
داللته عىل اإلمامة ،وهي إيهام املعارضة بني ما ّ
املؤمنني ، Aوما ورد من فضائل أيب بكر يف كتبهم.
متسك بهذا فيام رأيت الجاحظ (ت )255حيث قال بعدما أورد مجموعة
وأقدم من ّ
روايات ّ
يل حقاً ،وما رووا يف فضيلة
تدل عىل فضل أيب بكر« :فإن كان ما رويتم يف فضيلة ع ّ
يل خري من أيب بكر ،وهذا هو التناقض والحق ال
أيب بكر ح ّقاً ،فأبو بكر خري من عيل ،وع ّ
يتناقض ،ويف هذا دليل أ ّن النبي nمل يتكلّم بذلك وال قاله ،أل ّن الخرب إذا خرج مخرج
يل ،فليس له وجه إالّ ما قلنا ،إالّ أن يكون
العام يف تفضيل أيب بكر وكذلك يف تفضيل ع ّ
النبي nقد قال أحد القولني وص ّحت به الشهادة ،ومل يقل اآلخر وإنّ ا ولّدته الرجال
وصنعته حملة السري ،وال سبيل لنا إىل معرفة ذلك إذا كان االسناد متساوياً وعند الرجال
متقارباً ،وليس يف هذه األحاديث كلّها حديث يضط ّر خصمه معرفة ص ّحته ،أو يكون
النبي nقد تكلّم بكثري من هاتني الروايتني ،وكان معناه وقصده فيها معروفاً عند من
خاصه من عا ّمه ،ولك ّن الناقلني احتملوها عن
كان بحرضته ،حتى كان الجميع يعرفون ّ
السلف مج ّردة بغري تأويل معانيها ،فأ ّدوها عىل اللفظ العام فصار السامع يتناقض عنده
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[[[

إذا قابل بعضها ببعض ،لجهله بأصول مخارجها وكيف كان موقعها»  .وقال الباقالين
(ت« :)403إنّا إنّ ا نعمل بخرب الواحد من الرشيعة إذا مل يعارضه خرب بضد موجبه ،وهذا
الخرب الذي ت ّدعيه الشيعة فقد عارضه خرب البكرية والراوندية ،وكل من قال بالنص
عىل أيب بكر والنص عىل العباس ،وروايتهم يف ذلك أظهر وأثبت ،والعمل يف صدر األ ّمة
موافق لرواية النص عىل أيب بكر فهو إذا ً أقوى وأثبت ،فيجب إذا ً ترك األضعف باألقوى،
أقل من اعتقاد تعارض هذه األخبار وتكافئها وتعذّر العمل بيشء منها،
فإن مل نفعل فال ّ
[[[
نص. »...
ورجوعنا إىل ما ك ّنا عليه من أ ّن األصل أالّ ّ
وكذلك القايض عبد الجبار (ت )415نقل عن شيخه أيب هاشم الجبايئ (ت )321أنّه
ّ
النص ،وبني من قال :إ ّن قوله Aأليب بكر :أخي
قال« :وال فرق بني من
استدل بذلك عىل ّ
مم
وصاحبي ص ّدقني حيث كذّبني الناس .فهو ّ
نص عىل إمامته بعد وفاته ،إىل غري ذلك ّ
روي نحو قوله :Aلو كنت متخذا ً خليالً التخذت أيب بكر خليالً .وقوله :اقتدوا بالذين
[[[
مم اشتهر يف الرواية» .
من بعدي أيب بكر وعمر .إىل غري ذلك ّ

نقول يف الجواب:
مم ورد يف حق أمري
أ ّوالً :إ ّن القول بإ ّن ما ورد يف فضائل أيب بكر أقوى
وأصح ّ
ّ
مم ورد فيه Aأقوى من جميع ما ورد يف حق أيب
املؤمنني Aمكابرة ،إذ إ ّن واحدا ً ّ
بكر وأقوى داللة ،وهو حديث الغدير ،وذلك باعرتاف القوم أنفسهم ،حتى أ ّن القايض عبد
الجبار جعل مدلول حديث الغدير أعىل وأرشف من اإلمامة ـ كام م ّر.
ثانياً :روايات فضائل أمري املؤمنني Aـ سيام حديث الغدير ـ تواترت عند الشيعة
والسنة ،وروايات فضائل أيب بكر وردت بطرق آحاد عند أهل السنة فقط ،فأين التعارض.
[[[ـ العثامنية137 :ـ.138
[[[ـ متهيد األوائل.450 :
[[[ـ املغني ،كتاب اإلمامة .153 :1
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تدل عىل إمامته أو ّ
ثالثاً :الروايات الواردة يف فضائل أيب بكر إ ّما أن ّ
تدل عىل مجرد الفضيلة،
فإن كان األ ّول فنحن نجزم عىل بطالنها ،الستحالة أن يتكلّم النبي nبكالمني متنافيني ،مضافاً

وجودنص عىل أيب بكر .وإن كان الثاين فنحن ال مننع أن يقول
إىل إجامع أهل السنة عىل عدم
ّ
النبي nيف حق أحد كالماً يستميل به قلبه ،فتتأكّد فيه محبة اإلميان ورسوخه ،طبعاً بعد
يخص أبا بكر.
ثبوت ص ّحة ذلك النقل ،وهذا عام يف جميع الصحابة وال ّ

رابعاً :لو وضعنا جميع الروايات الواردة يف فضائل الصحابة يف كفّة ،ووضعنا حديث الغدير
يف كفّة أخرى ،لرجحها ـ حتى لو مل ّ
يدل عىل اإلمامة ـ باملرجحات والقرائن املحفوفة الحالية
واملقاليّة ،فال تعارض وال وجه لتطويل الجاحظ وتسويد األوراق بأ ّن القرائن مل ت ُنقل إلينا.
يك
خامساً وأخريا ً ما أجاب به السيد املرتىض (ت )436يف مقام الرد عىل أيب هاشم يف مح ّ
كالمه عند القايض عبد الجبار ،حيث قال السيد ;:
«فأ ّما األخبار التي أوردها عىل سبيل املعارضة فاإلرضاب عن ذكرها ،وترك تعاطي
االنتصاف من املستدلّني بخرب الغدير لها أسرت عىل موردها ،وأ ّول ما يف هذه األخبار
أنّها ال تساوي وال تداين خرب الغدير يف باب الصحة والثبوت ووقوع العلم; ألنّا قد ب ّينا
مم
فيام تق ّدم تواتر النقل بخرب الغدير ووقوع العلم به ّ
لكل من ص ّحح األخبار ،وأنّه ّ

أجمعت األ ّمة عىل قبوله ،وإن كانوا مختلفني يف تأويله وليس يشء من هذا يف األخبار
التي ذكرناها; عىل أ ّن أصحابنا قدمياً قد تكلّموا عىل هذه األخبار ،وب ّينوا أ ّن حديث
الخلّة يناقض ويبطل آخره أ ّوله; ألنْهم يروون عنه nأنّه قال( :لو كنت متخذا ً خليالً
التّخذت فالناً خليالً ولكن و ّدا ً وإخاء إميان) فأ ّول الخرب يقتيض أ ّن الخلة مل تقع وآخره

كل أحد أن الخلّة منه nال تكون إالّ
يقتيض وقوعها عىل الرشط املذكور الذي يعلم ّ
يصح أن ّ
يخال أحدا ً إالّ يف اإلميان وما يقتضيه ال ّدين ،ويذكرون أيضاً يف ذلك
عليه ،ألنّه ال ّ
وجل قد
كل خليل من خليل ،فإ ّن الله ع ّز ّ
ما يروونه من قوله nقبل وفاته( :برئت إىل ّ
ات ّخذ صاحبكم خليالً) ويقولون :إن كان أثبت الخلّة بينه وبني غريه فيام تق ّدم فقد نفاها
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وبرئ منها قبل وفاته ،وأفسدوا حديث االقتداء بأن ذكروا أ ّن األمر باالقتداء بالرجلني
يستحيل ألنّهام مختلفان يف كثري من أحكامهام وأفعالهام ،واالقتداء باملختلفني واالتباع
لهام متعذّر غري ممكن ،وألنّه يقتيض عصمتهام ،واملنع من جواز الخطأ عليهام ،وليس
هذا بقول ألحد فيهام ،وطعنوا يف رواية الخرب بأ ّن راويه عبد امللك بن عمري وهو من
تول القضاء لهم ،وكان شديد النصب واالنحراف عن أهل البيت
شيع بني أم ّية ،وم ّمن ّ
يل Cوهم
أيضاً ،ظنيناً يف نفسه وأمانته .وروي أنّه كان مي ّر عىل أصحاب الحسني بن ع ّ
جرحى فيجهز عليهم ،فلام عوتب عىل ذلك قال :إنّ ا أريد أن أريحهم.
وفيهم من حىك رواية الخرب بالنصب وجعل أبا بكر وعمر عىل هذه الرواية مناديني
مأمورين باالقتداء بالكتاب والعرتة ،وجعل قوله( :اللذين من بعدي) كناية عن الكتاب
بالتمسك بهام والرجوع
والعرتة ،واستشهد عىل صحة تأويله بأمره nيف غري هذا الخرب
ّ

متسكتم بهام لن تضلّوا كتاب الله وعرتيت
إليهام يف قولهّ :
(إن مخلّف فيكم الثقلني ما إن ّ
يل الحوض) وأبطل من سلك هذه الطريقة يف تأويل
أهل بيتي ،وإنّهام لن يفرتقا حتى يردا ع ّ
الخرب اعرتاض الخصوم بلفظ «اقتدوا» وأنّه خطاب للجميع ال يسوغ توجهه إىل االثنني
بأن قال :ليس ينكر أن يكون اقتدوا باللّذين متوجهاً إىل جميع األمة وقوله (من بعدي أبا
بكر وعمر) ندا ًء لهام عىل سبيل التخصيص لهام لتأكيد الحجة عليهام ورشح هذه الجملة
موجودة يف مواضعه من الكتب ،وإن كان مخالفونا يدفعون ورود الرواية بالنصب أش ّد
مم خرج عىل سبيل التأويل من غري رجوع إىل رواية.
دفع ،وي ّدعون أنّه ّ
للنص عىل الوجه الذي
ومم ميكن أن يعتمد يف إبطال خرب االقتداء ،أنّه لو كان موجباً ّ
ّ
الحتج به أبو بكر لنفسه يف السقيفة ،وملا جاز أن يعدل إىل روايته« :إ ّن
عارض به أبوهاشم
ّ
وأخص
األمئة من قريش» وال خفاء عىل أحد يف أ ّن االحتجاج بخرب االقتداء أقطع للشغب
ّ
بالح ّجة ،وأشبه بالحال ال سيّام والتقية والخوف عنه زائالن ،ووجوه االحتجاج له معرضة،
بالنص الذي تذهب إليه عن الرجل منتفية ،ولوجب أيضاً أن
وجميع ما ي ّدعيه الشيعة ّ
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النص عىل عمر ،وأظهر اإلنكار لفعله ،
يحتج به أبو بكر عىل طلحة ملا نازعه فيام رواه من ّ
لنص رسول الله nعىل عمر ودعائه الناس
فكان احتجاجه يف تلك الحال بالخرب املقتيض ّ

رب ولّيت عليهم خري أهلك).
إىل االقتداء به ،واالتباع له أوىل وألزم من قوله( :أقول :يا ّ

وأيضاً لو كان هذا الخرب صحيحاً لكان حاظرا ً مخالفة الرجلني وموجباً ملوافقتهام يف
جميع أقوالهام ،وقد رأينا كثريا ً من الصحابة قد خالفهام يف كثري من أحكامهام وذهبوا
لنص
إىل غري ما يذهبان إليه ،وقد أظهروا ذلك ،فيجب أن يكونوا بذلك عصاة مخالفني ّ
الرسول nوقد كان يجب أيضاً أن ين ّبه الرجالن من يخالفهام عىل مقتىض هذا الخرب،

النص باإلمامة عىل
ويذكّر أنّهم بأ ّن خالفهام محظور ممنوع منه ،عىل أ ّن ذلك لو اقتىض ّ
ما ظ ّنوا لوجب أن يكون ما رووه عنه Aمن قوله( :أصحايب كالنجوم بأيّهم اقتديتم
الكل ،وإذا مل يكن هذا الخرب موجباً لإلمامة فكذلك اآلخر ،وقد رووا
اهتديتم) موجباً إلمامة ّ
ومتسكوا بعهد ابن أم عبد) ومل يكن يف يشء
أيضاً عنه Aأنّه قال( :اهتدوا بهدي ّ
عمرّ ،
نص بإمامة وال فرض طاعة ،فكيف يظ ّن هذا يف خرب االقتداء ،و ُحكْم الجميع واحد
من ذلك ّ
يف مقتىض ظاهر اللفظ.
وبعد ،فلو تجاوزنا عن هذا كلّه ،وسلّمنا رواية األخبار وص ّحتها ،مل يكن يف يشء منها
بنص وال تلويح إليه .أ ّما خرب الخلّة وما يدعونه من قوله( :Aاتركوا يل أخي
ترصيح ّ
النص.
وصاحبي) فال شبهة عىل عاقل يف بعدهام عن الداللة عىل ّ
أي وجه ،ولفظة
أي يشء يقتدى بهام وال عىل ّ
يبي يف ّ
فأ ّما خرب االقتداء فهو كاملجمل ألنّه مل ّ
بعدي مجملة ليس فيها داللة عىل أ ّن املراد بعد وفايت دون بعد حال أخرى من أحوايل ،ولهذا
النبي nكان سالكاً بعض الطريق ،وكان أبو بكر
قال بعض أصحابنا :إ ّن سبب هذا الخرب أ ّن ّ

النبي nلبعض من سأله عن الطريق الذي
وعمر متأخّرين عنه جائيني عىل عقبه ،فقال ّ
يسلكه يف اتباعه واللّحوق به( ،اقتدوا باللذين من بعدي) وعنى بسلوك الطريق دون غريه،
وهذا القول وإن كان غري مقطوع به ،فلفظ الخرب محتمله كاحتامله لغريه ،وأين الداللة عىل
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النص مل نقترص
النص والتسوية بينه وبني أخبارنا ،ونحن حيث ذهبنا يف خرب الغدير وغريه إىل ّ
ّ
عىل محض ال ّدعوى بل كشفنا عن وجه الداللة ،واستقصينا ما يورد من الشبه ،وقد كان يجب
للنص أن يفعل مثل ما فعلناه أو قريباً منه ،وليس
عىل من عارضنا بهذه األخبار وا ّدعاء إيجابها ّ
ألحد أن يتط ّرق إىل إبطال ما ذكرناه من التأويالت بأن ي ّدعي أ ّن الناس يف هذه األخبار بني
النص ويدفع سائر التأويالت; أل ّن هذا
منكر ومتق ّبل فاملنكر ال تأويل له ،واملتق ّبل يحملها عىل ّ
القول ّ
يدل عىل غفلة شديدة من قائله أو مغالطة ،وكيف يكون ادعاؤه صحيحاً ونحن نعلم
النص،
أ ّن ّ
كل من أثبت إمامة أيب بكر من طريق االختيار وهم أضعاف من أثبتها من طريق ّ
[[[
نص عليه» .
ينقلون هذه األخبار من غري أن يعتقدوا فيها داللة عىل ّ

 17ـ انعقاد االجامع:
مم استدلّوا به لنفي داللة حديث الغدير عىل اإلمامة ،دعوى انعقاد اإلجامع عىل
ّ
نصاً خفياً غري مظهر ،فنعلم أنّه ال سبيل إىل
خالفه ،قال الجويني (ت« :)478وإن ادعوا ّ
[[[
علمه ،ثم نعلم بطالنه باالجامع عىل خالفه ،مع ثبوت االجامع مقطوعاً به. »...
وقال ميمون النسفي (ت« :)508لو كان يف الحديث ،دليل ذلك (أي اإلمامة) ملا انعقد
[[[
محتمال ،فهو ممّ
ً
االجامع عىل خالفة غريه»  .وقال اآلمدي (ت« :)631ثم وإن كان ذلك
ميتنع حمل كالم النبي nعليه ملا فيه من مراغمة االجامع ،ومخالفة اتفاق املسلمني،
[[[
وهدم قواعد الدين»  .وقال التفتازاين (ت« :)793بعد تسليم الداللة عىل اإلمامة ،فال عربة
[[[
بخرب الواحد يف مقابلة اإلجامع» .
[[[ـ الشايف 306 :2ـ.311
[[[ـ االرشاد إىل قواطع األدلّة.345 :
[[[ـ تبرصة األدلّة.855 :
[[[ـ غاية املرام.321 :
[[[ـ رشح املقاصد .274 :5

258

حديث الغدير ،بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين

نقول يف الجواب:
إن أرادوا باإلجامع اإلجامع يف أ ّول األمر فممنوع ،وإن أرادوا يف املستقبل فمسلّم ولكن
ال ينفعهم ،توضيح ذلك:
إ ّن اإلجامع مل ينعقد عىل أيب بكر يف بداية األمر بشهادة التاريخ والصحاح واملسانيد،
يل وبنوه وزوجته وجميع بني هاشم،
كيف وقد تخلّف سعد بن عبادة وأبناؤه ،وتخلّف ع ّ
فأي إجامع هذا؟!
وتخلّف جميع من كان خارج املدينةّ ،
وال ّ
أدل عىل نفي اإلجامع من وصف عمر بن الخطاب بيعة أيب بكر بالفلتة ،وذلك
حينام يرشح أحداث السقيفة ويقول ...« :فال يغرت ّن امرؤ أن يقول إنّ ا كانت بيعة أيب بكر
رشها ،وليس منكم من ت ُقطع األعناق
فلتة ومتّت ،أال وأنّها قد كانت كذلك ولكن وقى الله ّ
إليه مثل أيب بكر ،من بايع رجالً عن غري مشورة من املسلمني ،فال يبايع هو وال الذي بايعه
تغ ّرة أن يقتال ،وإنّه كان من خربنا حني ّ
توف الله نبيّه nأ ّن األنصار خالفونا واجتمعوا

بأرسهم يف سقيفة بني ساعدة ،وخالف ع ّنا عيل والزبري ومن معهام ،واجتمع املهاجرون
إىل أيب بكر ،فقلت أليب بكر :يا أبا بكر انطلق بنا إىل إخواننا هؤالء من األنصار ،فانطلقنا
نريدهم ،فلام دنونا منهم لقينا رجالن منهم صالحان فذكرا ما متاأل عليه القوم ،فقاال :أين
تريدون يا معرش املهاجرين؟ فقلنا :نريد إخواننا هؤالء من األنصار ،فقاال :ال عليكم أن
ال تقربوهم اقضوا أمركم ،فقلت :والله لنأتي ّنهم ،فانطلقنا حتى أتيناهم يف سقيفة بني
ساعدة ،فإذا رجل مز ّمل بني ظهران ّيهم ...فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأين
يحضنونا من األمر ..فكرث اللغط وارتفعت األصوات حتى فرقت من االختالف ،فقلت :ابسط
يديك يا أبا بكر ،فبسط يده فبايعته وبايعه املهاجرون ثم بايعته األنصار ...وإنّا والله ما
وجدنا فيام حرضنا من أمر أقوى من مبايعة أيب بكر ،خشينا إن فارقنا القوم ومل تكن بيعة
[[[
أن يبايعوا رجالً منهم بعدنا ،فإ ّما بايعناهم عىل ما ال نرىض ،وإ ّما نخالفهم فيكون فساد» .
[[[ـ صحيح البخارى26 :8 :ـ.28
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ويف نص آخر« :إ ّن أسلم أقبلت بجامعتها حتى تضايق بهم السكك فبايعوا أبا بكر،
[[[
فكان عمر يقول :ما هو إالّ أن رأيت أسلم فأيقنت بالنرص» .

لهذين النصني مجموعة دالالت:
 1ـ التعبري عن أ ّن األنصار اجتمعوا عند سعد ،واملهاجرين اجتمعوا عند أيب بكر ،غري
دقيق إذ ال يُعقل أ ّن جميع األنصار وجميع املهاجرين يرتكون جثامن النبي nللتنافس
عىل الخالفة ،ولو ثبت هذا لكن أكرب طعن عليهم ،وال أظ ّن أن يرتضيه أحد من أهل السنة،
ومل يُعهد أ ّن أبا بكر كان سيد املهاجرين حتى يجتمع عنده املهاجرون ،نعم اجتمع رشذمة
قليلة ال يتجاوزون أصابع اليد ،وهؤالء املجتمعون واملتآمرون ال ميثّلون رشيحة املجتمع.
 2ـ تهديد عمر أ ّن من بايع رجالً من غري مشورة من املسلمني بالقتل ،يدلّل عىل أ ّن
بيعة أيب بكر ما كانت بإجامع املسلمني وال مبشورتهم.
 3ـ قوله :إ ّن بيعة أيب بكر كانت فلتة ،تأييد ملا قلناه من عدم وجود اإلجامع يف أ ّول األمر.
 4ـ ال ّ
أدل عىل عدم وجود اإلجامع من قول عمر« :فكرث اللغط وارتفعت األصوات حتى
فرقت من االختالف».
 5ـ قوله« :بايعه املهاجرون ثم بايعته األنصار» غري دقيق أيضاً ،إذ مل يرد ذكر لهؤالء
املهاجرين سوى أشخاص قالئل ،مضافاً إىل أ ّن كثريا ً من األنصار ما حرضوا السقيفة ،وليس
كل الذي حرض بايع أمثال سعد وبنيه.
ّ
 6ـ قوله« :وخالف ع ّنا عيل والزبري ومن معهام» ّ
أدل دليل عىل عدم وجود إجامع ،مع
النص مجمل إذ مل نعلم كم عدد من تابع علياً والزبري يف االعتزال.
أ ّن ّ
 7ـ حضور أسلم يف تلك اللحظة ملفت جدا ً ويُثري تساؤالت ع ّدة ،من أين علمت؟
وكيف جاءت بع ّدتها وعددها بحيث تضايقت بهم السكك؟ ملاذا مل تنحاز إىل األنصار مثالً
أو إىل شخص آخر غري أيب بكر ،مع الفراغ السيايس الحاصل آنذاك واالنفالت االجتامعي،
وهناك من هو أقوى من أيب بكر وعمر وأعىل رشفاً ،فكان بإمكانها خلع أيب بكر ومبايعة
[[[ـ تاريخ الطربي .458 :2
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غريه ،وهي جاءت بجامعتها؟! ملاذا أيقن عمر بالنرص مبج ّرد أن رأى أسلم وقبل أن يبايعوا؟!
كل هذا عن تآمر مسبق؟!!
أليس ينبئ ّ
أما اإلجامع الحاصل فيام بعد ،فهو مسلّم ولكن ال ينفع إذ أُخذ غلبة وإجبارا ً ،فكثري من
املسلمني بايعوا كرهاً ،روى الشيخ املفيد ; عن زائدة بن قدامة قال« :كان جامعة من األعراب
قد دخلوا املدينة ليتامروا منها ..فأنفذ إليهم عمرو استدعاهم وقال لهم :خذوا بالحظ من
املعونة عىل بيعة خليفة رسول الله ،واخرجوا إىل الناس واحرشوهم ليبايعوا ،فمن امتنع
فارضبوا رأسه وجبينه ،قال :والله لقد رأيت األعراب تح ّزموا واتشحوا باالُزر الصنعان ّية ،وأخذوا
[[[
بأيديهم الخشب وخرجوا حتى خبطوا الناس خبطاً ،وجاؤوا بهم مكرهني إىل البيعة» .
أ ّما فاطمة الزهراء Bسيدة نساء العاملني ،فقد قاطعت السلطة ومل تبايع إىل أن
توفيت ساخطة ومهاجرة للقوم ،وعدم رضاها ينبئ عن عدم رىض رسول الله nوعن عدم
فأي قيمة لهكذا خالفة!! ولو كانت  3لوحدها يف عدم البيعة
الرىض اإللهي جلّت عظمتهّ ،
لكفى يف بطالن ما جرى.
أما سعد بن عبادة فلم يبايع حتى قُتل ،أما أمري املؤمنني Aوأوالده فلم يبايعوا أيضاً
فأي
لستة أشهر ،إىل أن متّت البيعة حفظاً لبيضة اإلسالم ـ كام م ّر بالتفصيل ـ ،وبعد هذا ّ
قيمة يبقى لهكذا إجامع مستقبيل ،حصل إما طمعاً وإ ّما منافسة وإ ّما إكراهاً وإجبارا ً وإ ّما
حفاظاً عىل الدين وامللّة؟!.

[[[ـ الجمل.59 :
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[[[

ذكرت املصادر مجموعة من الروايات الدالّة عىل نزول بعض اآليات أو تأويلها مبناسبة
واقعة الغدير.
فأ ّول ما نزل من ذلك آية التبليغ ،وهي قوله تعاىلَ ﴿ :يا أَ ُّي َها ال َّر ُس ُول َبلِّ ْغ َما أُنز َِل إِ َل ْيكَ ِمن
[[[
اس﴾ .
ْت ر َِسالَتَهُ َواللّهُ يَ ْع ِص ُمكَ ِم َن ال َّن ِ
َّربِّكَ َوإِن ل َّْم تَ ْف َع ْل ف ََم بَلَّغ َ

فقد وردت الروايات عند الفريقني بأ ّن شأن نزولها كان ملناسبة واقعة الغدير ،وتنصيب
مم
أمري املؤمنني Aإماماً للمسلمني ،وأ ّن التقصري يف ذلك يساوي عدم تبليغ الرسالةّ ،
ّ
يدل عىل أهم ّية تلك الواقعة.
اآلية الثانية آية اإلكامل ،وهي قوله تعاىل﴿ :الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُْت لَك ُْم ِدي َنك ُْم َوأَتْ َ ْم ُت َعلَ ْيك ُْم
[[[
يت لَك ُُم اإل ِْسالَ َم ِديناً﴾ .
نِ ْع َم ِتي َو َر ِض ُ

ونصت عىل أ ّن اإلمامة
إذ نزلت بعد ما نصب رسول الله nعلياً إماماً للمسلمنيّ ،
إكامل للدين وإمتام لنعمة اإلسالم.
اآلية الثالثة آية سأل سائل ،وهي قوله تعاىلَ ﴿ :سأَ َل َسائِ ٌل ِب َع َذاب َوا ِقع * �لِّلْكَا ِفري َن لَ ْي َس
[[[
لَهُ دَا ِف ٌع * ِّم َن ال َّل ِه ِذي ا ْل َم َعا ِرجِ﴾ .

القصة أ ّن رسول الله nملا نصب عليّاً Aإماماً ،وأخذ له البيعة من
وخالصة ّ
الصحابة ،جاءه أحد الصحابة وهو النعامن بن الحارث الفهري ،واعرتض عىل النبيn
[[[ـ استفدنا يف هذا املبحث ممّ كتبه فضيلة الشيخ أمري التقدمي يف موسوعته الق ّيمة حول حديث الغدير ومل
تطبع بعد.
[[[ـ املائدة.67 :
[[[ـ املائدة.3 :
[[[ـ املعارج1 :ـ.3
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وطلب نزول العذاب عليه إن كان ذلك بأمر من الله تعاىل ،فنزلت عليه حجارة من السامء
وأهلكته ،ونزلت اآلية.
يس ظَ َّنهُ فَاتَّ َب ُعو ُه إِالَّ َفرِيقاً
ومن اآليات النازلة آنذاك قوله تعاىلَ ﴿ :ولَ َقدْ َصدَّ َق َعلَ ْيه ِْم إِ ْبلِ ُ
[[[
ِّم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َني﴾ .

روى عيل بن إبراهيم القمي قال :ح ّدثني أيب ،عن ابن أيب ُعمري ،عن ابن سنان ،عن
أيب عبد الله Aقال :ملا أمر الله نب ّيه nأن ينصب أمري املؤمنني Aللناس يف قوله:
يل بغدير خم ،فقال :من كنت مواله فعيل
﴿َيا أَيُّ َها ال َّر ُس ُول بَلِّ ْغ َما أُنز َِل إِلَ ْيكَ ِمن َّربِّكَ ﴾ يف ع ّ
مواله ،فجاءت األبالسة إىل إبليس األكرب وحثّوا الرتاب عىل رؤوسهم ،فقال لهم إبليس :كالّ
إ ّن الذين حوله قد وعدوين فيه عدة لن يخلفوين .فأنزل الله عىل رسولهَ ﴿ :ولَ َقدْ َصدَّ َق
[[[
يس ظَ َّنهُ ﴾ اآلية .
َعلَ ْيه ِْم إِبْلِ ُ
وروى نحوه السيد رشف الدين األسرتآبادي (ق )11يف تأويل اآليات الظاهرة عن عيل
[[[
القمي ،عن زيد الش ّحام ،عن قتادة بن ِدعامة. ...
بن إبراهيم
ّ
وكذلك أبو عبد الله النعامين (ق )4يف كتابه يف تفسري القرآن عن ابن عقدة أحمد
بن محمد بن سعيد ،قال :ح ّدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب ال ُجعفي ،عن إسامعيل بن
ِمهران ،عن الحسن بن عيل بن أيب حمزة البطائني ،عن أبيه ،عن إسامعيل بن جابر ،عن
أيب عبد الله ،Aوفيه أ ّن ابليس قال لهم« :ال تجزعوا من هذا ،فإ ّن أ ّمته ينقضون عهده،
ويغدرون بوص ّيه من بعده ،ويظلمون أهل بيته ،ويُهملون ذلك لغلبة حب الدنيا عىل
[[[
قلوبهم ،ومتكّن الحم ّية والضغائن يف نفوسهم ،واستكبارهم وع ّزهم ،فأنزل الله تعاىل. »...
[[[ـ سبأ.20 :
[[[ـ تفسري القمي  ،201 :2عنه البحار  19 :37ح ،9والصايف .940 :6
[[[ـ تأويل اآليات الظاهرة  474 :2ح ،6وعنه البحار  169 :37ح.45
[[[ـ راجع البحار للمجليس  59 :90ـ .60
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ويف الكايف قال[ :ح ّدثنا] محمد بن يحيى ،عن حمدان بن سليامن ،عن عبد الله بن
محمد اليامين ،عن منيع بن الحجاج ،عن صباح الحذّاء ،عن صباح املزين ،عن جابر ،عن أيب
جعفر Aقال :مل ّا أخذ رسول الله nبيد عيل Aيوم الغدير رصخ إبليس يف جنوده
رصخة ،فلم يبق منهم أحد يف ب ّر وال بحر إالّ أتاه فقالوا :يا س ّيدهم وموالهم ماذا دهاك؟
فام سمعنا لك رصخة أوحش من رصختك هذه .فقال لهم :فعل هذا النبي فعالً إن ت ّم مل
فلم قال املنافقون :إنّه ينطق عن الهوى،
يُعص الله أبدا ً ،فقالوا :يا سيّدهم أنت كنت آلدمّ ،
وقال أحدهام لصاحبه :أما ترى عينيه تدوران يف رأسه كأنّه مجنون ـ يعنون رسول اللهn
ـ رصخ إبليس رصخة بطرب ،فجمع أولياءه فقال :أما علمتم ّأن كنت آلدم من قبل؟ قالوا:
نعم ،قال :آدم نقض العهد ومل يكفر بالرب ،وهؤالء نقضوا العهد وكفروا بالرسول ،فلام قبض
يل لبس إبليس تاج امللك ،ونصب منربا ً وقعد يف الوثبة
رسول الله ،nوأقام الناس غري ع ّ
وجمع خيله ورجله ثم قال لهم :اطربوا ،ال يطاع الله حتى يقوم اإلمام.
يس ظَ َّنهُ فَاتَّ َب ُعو ُه إِالَّ َفرِيقاً ِّم َن الْ ُم ْؤ ِم ِن َني﴾
وتال أبو جعفرَ ﴿ :Aولَ َقدْ َصدَّ َق َعلَ ْيه ِْم إِبْلِ ُ
قال أبو جعفر :Aكان تأويل هذه اآلية :مل ّا قبض رسول الله ،nوالظن من إبليس حني
[[[
قالوا لرسول الله nإنّه ينطق عن الهوى ،فظن بهم إبليس ظ ّناً فص ّدقوا ظ ّنه .
ومنها قوله تعاىل﴿ :يَ ْح ِلفُونَ بِاللّ ِه َما قَالُواْ َو َل َقدْ قَالُواْ كَلِ َم َة الْكُ ْف ِر َوكَ َف ُرواْ بَ ْعدَ إِ ْسالَ ِمه ِْم
َو َه ُّمواْ بِ َا ل َْم َي َنالُواْ َو َما نَ َق ُمواْ إِالَّ أَنْ أَ ْغ َناه ُُم اللّهُ َو َر ُسولُهُ ِمن فَضْ لِ ِه َفإِن َي ُتو ُبواْ َيكُ خ َْياً لَّ ُه ْم َو ِإن

يَ َت َولَّ ْوا يُ َع ِّذبْ ُه ُم اللّهُ َع َذاباً أَلِيامً ِف الدُّ نْ َيا َواآل ِخ َر ِة َو َما لَ ُه ْم ِف األَ ْر ِض ِمن َو ِ ّل َوالَ ن َِصري * َو ِم ْن ُهم َّم ْن

الصالِ ِح َني * َفل ََّم آتَاهُم ِّمن فَضْ لِ ِه بَ ِخلُواْ ِب ِه
َعاهَدَ اللّهَ ل ِ َْئ آتَانَا ِمن فَضْ لِ ِه لَ َن َّصدَّ َق َّن َولَ َنكُونَ َّن ِم َن َّ
َوتَ َولَّواْ َّوهُم ُّم ْعرِضُ ونَ * َفأَ ْع َق َب ُه ْم نِفَاقاً ِف ُقلُو ِبه ِْم إِ َل يَ ْو ِم يَلْ َق ْونَهُ بِ َا َأ ْخلَفُواْ اللّهَ َما َوعَدُ و ُه َوبِ َا
[[[

كَانُواْ َيكْ ِذ ُبونَ ﴾ .

[[[ـ الكايف  344 :8ح ،542عنه البحار  256 :28ح ،40والحديث باختالف يف األلفاظ يف تفسري العيايش 301 :2
ح ،111وإثبات الهداة  174 :2ح.816
[[[ـ التوبة 74 :ـ .77
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يل بن
روي يف تفسري القمي عن أحمد بن بن الحسن التاجر ،قال :ح ّدثنا الحسن بن ع ّ

يل ،عن جعفر بن محمدC
عثامن الصويف ،قال :ح ّدثنا زكريّا بن محمد ،عن محمد بن ع ّ

قال :مل ّا أقام رسول الله nأمري املؤمنني يوم غدير خم كان بحذائه سبعة نفر من املنافقني
سمهم ،فقال الثاين منهم ]:أما ترون عينيه كأنّهام مجنون؟! ـ يعني النبي nـ
[وقد ّ
الساعة يقوم ويقول قال يل ريب .فلام قام وقال :أيها الناس من أوىل بكم من أنفسكم؟ قالوا:
الله ورسوله ،قال :اللهم فاشهد ،ثم قال :أال من كنت مواله فعيل مواله ،وسلّموا عليه بإمرة
املؤمنني .فنزل جربئيل Aوأعلم رسول الله nمبقالة القوم ،فدعاهم وسألهم فأنكروا
[[[
وحلفوا ،فأنزل الله﴿ :يَ ْحلِفُونَ بِاللّ ِه َما قَالُواْ﴾ إىل آخره. ..
ويف تفسري العيايش عن أبان بن تغلب عن أيب عبدالله Aأنّه قال :مل ّا نصب رسول
الله  nعلياً Aيوم غدير خم فقال :من كنت مواله فعيل مواله ،ض ّم رجالن من قريش

عم قاال ،فكذّبا
رؤوسهام وقاال :والله ال نسلّم له ما قال أبدا ً ،فأخرب النبي nفسألهام ّ
وحلفا بالله ما قاال شيئاً ،فنزل جربئيل Aعىل رسول الله« :nيحلفون بالله ما قالوا»
[[[
اآلية ،قال أبو عبد الله :Aلقد تولّيا وما تابا .
ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :وأَ ْوفُواْ ِب َع ْه ِد اللّ ِه إِ َذا َعاهَدتُّ ْم َوالَ تَنقُضُ واْ األَ ْيَانَ بَ ْعدَ تَ ْو ِكي ِدهَا َو َقدْ
َج َعلْ ُت ُم اللّهَ َعلَ ْيك ُْم كَ ِفيال إِنَّ اللّهَ يَ ْعل َُم َما تَ ْف َعلُونَ * َوالَ تَكُونُواْ كَالَّ ِتي نَقَضَ ْت َغ ْزلَ َها ِمن بَ ْع ِد ُق َّوة

َأنكَاثاً تَ َّت ِخ ُذونَ أَ ْيَانَك ُْم َدخَال َب ْي َنك ُْم أَن تَكُونَ أُ َّم ٌة ِه َي أَ ْر َب ِم ْن أُ َّمة إِنَّ َا َي ْبلُوك ُُم ال ّلهُ ِب ِه َولَ ُي َب ِّي َن َّن
[[[
لَك ُْم يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َما كُن ُت ْم ِفي ِه تَ ْخ َتلِفُونَ ﴾ .

روى القمي يف تفسريه قال :ح ّدثني أيب رفعه قال :قال أبو عبد الله :Aمل ّا نزلت
يل بإمرة املؤمنني» فقالوا:
الوالية وكان من قول رسول الله nبغدير خم« :سلّموا عىل ع ّ
[[[ـ تفسري القمي  ،301 :1عنه البحار  119 :37ح.8
[[[ـ تفسري العيايش  100 :2ح ،91عنه البحار  154 :37ح.38
[[[ـ النحل 91 :ـ .92
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أمن الله ورسوله؟ فقال لهم :نعم ،ح ّقاً من الله ورسوله ،فقال :إنّه أمري املؤمنني ،وإمام
املتقني ،وقائد الغ ّر املحجلني ،ويُقعده الله يوم القيامة عىل الرصاط فيدخل أولياءه الج ّنة

ويدخل أعداءه النار .وأنزل الله عز وجلَ ﴿ :والَ تَنقُضُ واْ األَ ْيَانَ بَ ْعدَ تَ ْو ِكي ِدهَا َو َقدْ َج َعلْ ُت ُم اللّهَ
َع َل ْيك ُْم كَ ِفيال ِإنَّ ال ّلهَ يَ ْعل َُم َما تَ ْف َعلُونَ ﴾ يعني قول رسول الله« :nمن الله ورسوله» ثم
رضب لهم مثالً فقالَ ﴿ :والَ تَكُونُواْ كَالَّ ِتي نَقَضَ ْت َغ ْزلَ َها ِمن َب ْع ِد ُق َّوة َأنكَاثاً تَ َّت ِخ ُذونَ َأ ْيَانَك ُْم
[[[

َدخَال بَ ْي َنك ُْم﴾ .

وروى نحوه الكليني عن محمد بن يحيى ،عن محمد بن الحسني ،عن محمد بن
[[[
إسامعيـل  ،عن منصوربن يونس  ،عن زيـد بن الجهـم الهاليل  ،عن أيب عبدالله. A
وح االَْ ِم ُني * َع َل َقلْبِكَ لِ َتكُونَ ِم َن
ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :وإِنَّهُ لَ َتنز ُ
ِيل َر ِّب الْ َعالَ ِم َني * نَ َز َل ِب ِه ال ُّر ُ
[[[
الْ ُمن ِذرِي َن * ِبلِ َسان َع َر ِ ّب ُّمبِني * َوإِنَّهُ لَ ِفي ُزبُ ِر االَْ َّولِ َني﴾ .
روى القمي قال :ح ّدثني أيب ،عن حنان ،عن أيب عبدالله Aيف قوله تعاىلَ ﴿ :وإِنَّهُ
وح االَْ ِم ُني * َع َل َقلْبِكَ لِ َتكُونَ ِم َن الْ ُمن ِذرِي َن﴾ قال :الوالية نزلت
لَ َتنز ُ
ِيل َر ِّب الْ َعالَ ِم َني * نَ َز َل ِب ِه ال ُّر ُ
[[[

ألمري املؤمنني Aيوم الغدير .

وروى نحوه الصفّار قال :حدثنا محمد بن أحمد ،عن العباس بن معروف ،عن الحسن
[[[
بن محبوب ،عن حنان بن سدير ،عن سامل أيب محمد عن أيب جعفر. A
ومنها قوله تعاىل﴿ :ق ُْل إِنَّ َا أَ ِعظُكُم ِب َوا ِحدَ ة أَن تَقُو ُموا لِلَّ ِه َم ْث َنى َو ُف َرادَى ثُ َّم تَ َت َفكَّ ُروا َما
[[[

ب َِصا ِح ِبكُم ِّمن جِ َّنة إِنْ ُه َو إِالَّ نَ ِذي ٌر لَّكُم بَ ْ َي يَدَ ْي َع َذاب شَ ِديد﴾ .
[[[ـ تفسري القمي  ،389 :1عنه البحار  120 :37ح.11
[[[ـ الكايف .292 :1
[[[ـ الشعراء 192 :ـ .196
[[[ـ تفسري القمي .124 :2
[[[ـ بصائر الدرجات  73ح ،6عنه البحار  95 :36ح.29
[[[ـ سبأ.46 :
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روى فرات قال :ح ّدثني ُعبيد بن كثري معنعناً عن عمر بن يزيد قال :سألت أبا عبد الله
جعفر بن محمد Aعن قول الله تعاىل﴿ :ق ُْل إِنَّ َا أَ ِعظُكُم ِب َوا ِحدَ ة﴾ قال :يعني الوالية.

فقلت :كيف ذلك؟ قال :أما إنّه مل ّا نصبه للناس فقال« :من كنت مواله فعيل مواله» ارتاب
الناس وقالوا :إ ّن محمدا ً ليدعونا يف كل وقت إىل أمر جديد ،وقد بَ َدأنا بأهل بيته ميلّكهم
رقابنا ،فأنزل الله تعاىل عىل نبيه :يا محمد ﴿ق ُْل إِنَّ َا أَ ِعظُكُم ِب َوا ِحدَ ة﴾ فقد أ ّديت إليكم ما
افرتض عليكم ربكم ،أ ّما قولهَ ﴿ :م ْث َنى﴾ فيعني طاعة رسول الله وأمري املؤمنني ،وأما قوله:
[[[
﴿ َو ُف َرادَى﴾ فيعني طاعة اإلمام من ذ ّريتهام من بعده .
شك َْت لَ َي ْح َبطَ َّن َع َملُكَ
ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :ولَ َقدْ أُو ِح َي إِلَ ْيكَ َوإِ َل الَّ ِذي َن ِم ْن َق ْبلِكَ ل ِ َْئ أَ ْ َ
[[[

َاسي َن﴾ .
َولَ َتكُونَ َّن ِم َن الْخ ِ ِ

فقد روى االسرتآبادي عن ابن الجحام قال :ح ّدثنا محمد بن القاسم بن عبيد بن سلم،
عن جعفر بن عبد الله املحمدي ،عن الحسن بن جعفر بن إسامعيل األفطس ،عن أيب
موىس املرشقاين قال :كنت عنده وحرضه قوم من الكوفيني فسألوه عن قول الله عز وجل:
شك َْت لَ َي ْح َبطَ َّن َع َملُكَ ﴾ فقال :ليس حيث تذهبون ،إ ّن الله عز وجل حيث أوحى إىل
﴿ل ِ َْئ أَ ْ َ

اندس إليه معاذ بن جبل فقال :أرشك يف واليته
نب ّيه nأن يقيم علياً Aللناس علامً ّ
فلم أنزل الله عز وجل﴿ :يَا أَيُّ َها
األ ّول والثاين حتى يسكن الناس إىل قولك ويص ّدقوكّ ،

ال َّر ُس ُول بَلِّ ْغ َما أُنز َِل إِلَ ْيكَ ِمن َّربِّكَ ﴾ شكا رسول الله nإىل جربئيل فقال :إ ّن الناس يكذّبوين
َاسي َن﴾.
شك َْت لَ َي ْح َبطَ َّن َع َملُكَ َولَ َتكُونَ َّن ِم َن الْخ ِ ِ
وال يقبلون م ّني ،فأنزل الله عز وجل﴿ :ل ِ َْئ أَ ْ َ
ففي هذه نزلت اآليةُ ،ومل يكن الله ليبعث رسوالً إىل العامل وهو صاحب الشفاعة
يف ال ُعصاة يخاف أن يرشك بربه ،كان رسول الله  nأوثق عند الله من أن يقول له:
[[[ـ تفسري فرات 345 :ح ،470ونحوه أيضاً ح 471عن الحسني بن سعيد معنعناً عن عمر بن يزيد ،وأيضاً املناقب
البن شهرآشوب  ،37 :3ورشح األخبار  236 :1ح ،239عن محمد بن سالم ،عن أيب جعفر.A
[[[ـ الزمر.65 :
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لنئ أرشكت يب ،وهو جاء بإبطال الرشك ورفض األصنام ،وما ُعبد مع الله ،وإنّ ا ُعني أن
[[[

ترشك يف الوالية من الرجال ،فهذا معناه .
[[[

سه ُْم َونَ ْج َواهُم بَ َل َو ُر ُسلُ َنا لَدَ يْه ِْم يَكْ ُت ُبونَ ﴾ .
ومنها قوله تعاىل﴿ :أَ ْم يَ ْح َس ُبونَ أَنَّا الَ ن َْس َم ُع ِ َّ
روى االسرتآبادي عن عيل بن إبراهيم القمي قال :ح ّدثني أيب ،عن إسامعيل بن مرار،
عن يونس بن عبد الرحمن ،عن محمد بن الفضيل ،عن أيب عبد الله Aقال ...:مل ّا
أشهدهم يوم غدير خم وقد كانوا يقولون :لنئ قبض الله محمدا ً ال نُرجع هذا األمر يف آل
محمد ،وال نعطيهم من الخمس شيئا ً ،فأطلع الله نب ّيه عىل ذلك وأنزل عليه﴿ :أَ ْم َي ْح َس ُبونَ
[[[
سه ُْم َونَ ْج َواهُم بَ َل َو ُر ُسلُ َنا لَدَ يْه ِْم يَكْ ُت ُبونَ ﴾ .
أَنَّا الَ ن َْس َم ُع ِ َّ
[[[

ومنها قوله تعاىل﴿ :أَ ْم َح ِس َب الَّ ِذي َن ِف ُقلُو ِبهِم َّم َر ٌض أَن لَّن يُ ْخر َِج اللَّهُ أَضْ غَانَ ُه ْم﴾ .
روى االسرتآبادي عن ابن الجحام قال :ح ّدثنا عبد العزيز بن يحيى ،عن محمد بن
زكريا ،عن جعفر بن محمد بن عامرة ،قال :ح ّدثني أيب ،عن جابر ،عن أيب جعفر محمد
بن عيل Aعن جابر بن عبد الله ريض الله عنه قال :مل ّا نصب رسول الله nعلياًA

يوم غدير خم ،قال قوم :ما يألوا برفع ضبع ابن ع ّمه ،فأنزل الله تعاىل﴿ :أَ ْم َح ِس َب الَّ ِذي َن ِف
[[[
ُقلُو ِبهِم َّم َر ٌض أَن لَّن يُ ْخر َِج اللَّهُ أَضْ غَانَ ُه ْم﴾ .
ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :وال َّن ْج ِم إِ َذا َه َوى * َما ضَ َّل َصا ِح ُبك ُْم َو َما َغ َوى * َو َما يَ ِ
نط ُق عَنِ الْ َه َوى
[[[

* إِنْ ُه َو إِالَّ َو ْح ٌي يُو َحى﴾ .

روى االسرتآبادي عن ابن الجحام قال :ح ّدثني أحمد بن القاسم ،عن منصور بن العباس
[[[ـ تاويل اآليات الظاهرة  522 :2ح ،32عنه البحار  362 :23ح 22ونحوه رشح األخبار  245 :1ح.273
[[[ـ الزخرف.80 :
[[[ـ تأويل اآليات الظاهرة  588 :2ح ،16عنه البحار  386 :23ح.93
[[[ـ محمد.29 :
[[[ـ تأويل اآليات الظاهرة  590 :2ح ،18عنه البحار  386 :23ح.91
[[[ـ النجم 1 :ـ .4

268

حديث الغدير ،بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين

أيب الحسني ،عن العباس القصباين ،عن داود بن الحصني ،عن فضل بن عبد امللك ،عن أيب
عبد الله Aقال :مل ّا أوقف رسول الله nأمري املؤمنني Aيوم الغدير ،افرتق الناس
ضل محمد ،وفرقة قالت غوى ،وفرقة قالت بهواه يقول يف أهل
ثالث فرق :فقالت فرقة ّ
بيته وابن ع ّمه ،فأنزل الله سبحانهَ ﴿ :وال َّن ْج ِم إِ َذا َه َوى * َما ضَ َّل َصا ِح ُبك ُْم َو َما َغ َوى * َو َما يَ ِ
نط ُق
[[[
عَنِ الْ َه َوى * إِنْ ُه َو إِالَّ َو ْح ٌي ُيو َحى﴾ .
ورواه أيضاً فرات يف تفسريه باختالف عن عيل بن أحمد بن خلف الشيباين معنعناً عن
نوف البكايل عن عيل .Aويف مورد آخر أيضاً عن محمد بن عيىس بن زكريا معنعناً عن
[[[
جعفر بن محمد. C
[[[

صونَ * ِبأَي ِّيك ُُم الْ َم ْف ُتونُ ﴾ .
ومنها قوله تعاىل﴿ :ف ََس ُت ْب ِ ُ
ص َويُ ْب ِ ُ
روى االسرتآبادي عن ابن الجحام قال :ح ّدثنا عيل بن العباس ،عن حسن بن محمد ،عن
يوسف بن كُليب ،عن خالد ،عن حفص بن عمر ،عن حنان ،عن أيب أيوب األنصاري قال :مل ّا
أخذ النبي nبيد عيل Aفرفعها وقال« :ومن كنت مواله فعيل مواله» قال أناس :إنّ ا
[[[

صونَ * ِبأَي ِّيك ُُم الْ َم ْف ُتونُ ﴾ .
افتنت بابن ع ّمه ،ونزلت اآلية﴿ :ف ََس ُت ْب ِ ُ
ص َو ُي ْب ِ ُ

ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :وإِن َيكَا ُد الَّ ِذي َن كَ َف ُروا لَ ُي ْزلِقُونَكَ ِبأَ ْب َصا ِر ِه ْم ل ََّم َس ِم ُعوا ال ِّذكْ َر َو َيقُولُونَ
[[[
إِنَّهُ لَم ْج ُنونٌ * َو َما ُه َو إِالَّ ِذكْ ٌر �لِّلْ َعالَ ِم َني﴾ .

روى الكليني قال[ :ح ّدثنا] محمد بن يحيى ،عن محمد بن الحسني ،عن الح ّجال،
الجمل قال :حملت أبا عبد الله Aمن املدينة
حسان ّ
عن عبد الصمد بن بشري ،عن ّ
فلم انتهينا إىل مسجد غدير خم نظر إىل ميرسة املسجد فقال :ذلك موضع قدم
إىل مكةّ ،
[[[ـ تاويل اآليات الظاهرة  623 :2ح ،6عنه البحار  323 :24ح ،35ونحوه رشح األخبار  243 :1ح.265
[[[ـ تفسري فرات  450ـ  452ح 590و.592
[[[ـ القلم 5 :ـ .6
[[[ـ تأويل اآليات الظاهرة  711 :2ح ،3عنه البحار  165 :36ح ،150ونحوه تفسري فرات 496 :ح.650
[[[ـ القلم 51 :ـ .52
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رسول الله nحيث قال« :من كنت مواله فعيل مواله» ثم نظر إىل الجانب اآلخر فقال:
فلم أن
ذلك موضع فسطاط أيب فالن وفالن وسامل موىل أيب حذيفة وأيب عبيدة الجراحّ ،
رأوه رافعاً يديه قال بعضهم لبعض :انظروا إىل عينيه تدور كأنّهام عينا مجنون ،فنزل
جربئيل Aبهذه اآليةَ ﴿ :وإِن يَكَا ُد الَّ ِذي َن كَ َف ُروا لَ ُي ْزلِقُونَكَ ِبأَبْ َصا ِر ِه ْم ل ََّم َس ِم ُعوا ال ِّذكْ َر
[[[
َو َيقُولُونَ إِنَّهُ لَم ْج ُنونٌ َو َما ُه َو إِالَّ ِذكْ ٌر �لِّلْ َعالَ ِم َني﴾ .
وقد روى نحوه أيضاً األسرتآبادي عن ابن الجحام بسنده قال :حدثنا الحسني بن
أحمد املاليك ،عن محمد بن عيىس ،عن يونس بن عبد الرحمن ،عن عبد الله بن سنان،
[[[
الجمل .
حسان ّ
عن ّ
كام رواه القايض النعامن يف رشح األخبار ،والشيخ الصدوق يف من اليحرضه الفقيه،
[[[
وابن شهرآشوب يف املناقب من دون سند .
ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو تَ َق َّو َل َعلَ ْي َنا بَ ْع َض االَْقَاوِيلِ * الَ َخ ْذنَا ِم ْنهُ بِالَْي ِم ِني ثُ َّم لَ َقطَ ْع َنا ِم ْنهُ
الْ َوتِ َني * ف ََم ِمنكُم ِّم ْن أَ َحد َع ْنهُ َحاجِ زِي َن َوإِنَّهُ لَ َت ْذ ِك َر ٌة �لِّلْ ُم َّت ِق َني َوإِنَّا لَ َن ْعل َُم أَنَّ ِمنكُم ُّمكَ ِّذ ِب َني *
[[[
س ٌة َع َل الْكَا ِفرِي َن َوإِنَّهُ لَ َح ُّق الْ َي ِق ِني * ف ََس ِّب ْح ب ِْاس ِم َر ِّبكَ الْ َع ِظ ِيم﴾ .
َوإِنَّهُ لَ َح ْ َ

روى القايض النعامن عن معاوية بن َو ْهب قال :سمعت أبا عبد الله جعفر بن
محمد Aيقول :مل ّا كان يوم غدير خم وقال رسول الله nيف عيل Aما قال ،قال أحد
الرجلني لصاحبه :والله ما أمره الله بهذا ،وال هو إالّ يشء تق ّوله ،فأنزل الله تعاىل:
﴿ َولَ ْو تَ َق َّو َل َعلَ ْي َنا بَ ْع َض االَْقَاوِيلِ * الَ َخ ْذنَا ِم ْنهُ بِالْ َي ِم ِني * ثُ َّم لَ َقطَ ْع َنا ِم ْنهُ الْ َوتِ َني * ف ََم ِمنكُم
ِّم ْن أَ َحد َع ْنهُ َحاجِ زِي َن * َوإِنَّهُ لَ َت ْذ ِك َر ٌة �لِّلْ ُم َّت ِق َني﴾ يعني علياًَ ﴿ Aوإِنَّا لَ َن ْعل َُم أَنَّ ِمنكُم ُّمكَ ِّذ ِب َني﴾
[[[
يعني بواليته. ..
[[[ـ الكايف  566 :4ح ،2عنه البحار  172 :37ح ،55ونحوه الشيخ الطويس يف التهذيب  290 :3ح.746
[[[ـ تأويل اآليات الظاهرة  713 :2ح ،6عنه البحار  259 :30ح.122
[[[ـ رشح األخبار  240 :1ح ،258من ال يحرضه الفقيه  ،229 :1واملناقب .37 :3
[[[ـ الحاقة 44 :ـ .52
[[[ـ رشح األخبار  241 :1ح ،259ونحوه املناقب البن شهرآشوب  37 :3عن معاوية بن عامر والعيايش يف تفسريه
 269 :2ح 64عن زيد بن الجهم.
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َب إِ َل أَ ْهلِ ِه َي َت َمطَّى
ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :فالَ َصدَّ َق َوالَ َص َّل * َولَ ِكن كَ َّذ َب َوتَ َو َّل * ثُ َّم َذه َ
[[[
أَ ْو َل لَكَ َفأَ ْو َل﴾ .

ورد يف تفسري القمي :قولهَ ﴿ :فالَ َصدَّ َق َوالَ َص َّل﴾ فإنّه كان سبب نزولها أ ّن رسول
يل ما أراد
يل Aيوم غدير خمّ ،
فلم بلّغ الناس وأخربهم يف ع ّ
الله  nدعا إىل بيعة ع ّ
الله أن يُخرب رجعوا الناس ،فاتكأ معاوية عىل املغرية بن شعبة وأيب موىس األشعري ،ثم أقبل
يل بالوالية أبدا ً ،وال نص ّدق محمدا ً مقالته فيه ،فأنزل
يتمطّى نحو أهله ويقول :ما نق ّر لع ّ
الله ّ
َب إِ َل أَ ْهلِ ِه َي َت َمطَّى أَ ْو َل لَكَ
جل ذكرهَ ﴿ :فالَ َصدَّ َق َوالَ َص َّل * َولَ ِكن كَ َّذ َب َوتَ َو َّل ثُ َّم َذه َ
َفأَ ْو َل﴾ فصعد رسول الله nاملنرب وهو يريد الرباءة منه ،فأنزل الله﴿ :الَ تُ َح ِّركْ ِب ِه لِ َسانَكَ
[[[
لِ َت ْع َج َل ِب ِه﴾ فسكت رسول الله nومل يس ّمه .
كل من الطربي
وهذا ما رواه مسندا ً باختالف يف األلفاظ من حيث التفصيل واإليجاز ّ
الشيعي عن ال ُبزاري قال :ح ّدثنا محمد بن الحارث ،عن يزيد ،عن َر ْوح بن القاسم ،عن أيب
[[[
نَجيح ،عن مجاهد ،عن حذيفة بن اليامن .
وفرات الكويف قال :ح ّدثني إسحاق بن محمد بن القاسم بن صالح بن خالد الهاشمي
[ح ّدثنا أبوبكر الرازي محمد بن يوسف بن يعقوب بن إبراهيم بن نبهان بن عاصم بن
زيد بن طريف موىل عيل بن أيب طالب ،ح ّدثنا محمد بن عيىس الدامغاين ،ح ّدثنا سلمة بن
[[[
الفضل ،عن أيب مريم ،عن يونس بن خباب ،عن عط ّية] عن حذيفة بن اليامن .
وروى فرات أيضاً قال[ :ح ّدثنا جعفر بن محمد بن عتبة الجعفي ،ح ّدثنا العالء بن الحسن،
[[[
ح ّدثنا حفص بن حفص الثغري ،ح ّدثنا عبد الرزاق ،عن سورة األحول] عن عامر بن يارس .
[[[ـ القيامة 31 :ـ .35
[[[ـ تفسري القمي .397 :2
[[[ـ املسرتشد 586 :ح.257
[[[ـ تفسري فرات 516 :ح ،675وما بني املعقوفني مأخوذ من شواهد التنزيل للحسكاين  391 :2ح.1041
[[[ـ م ن 515 :ح ،674وما بني املعقوفني من شواهد التنزيل  390 :3ح.1040
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[[[

كام رواه ابن شهرآشوب عن اإلمام الباقر Aمن دون سند .
َش ْح َلكَ َصدْ َركَ * َو َوضَ ْع َنا عَنكَ ِو ْز َركَ * الَّ ِذي أَنق ََض ظَ ْه َركَ *
ومنها سورة االنرشاحَ ﴿ :أل َْم ن ْ َ
َانص ْب﴾.
س يُ ْساً * إِنَّ َم َع الْ ُع ْ ِ
َو َر َف ْع َنا لَكَ ِذكْ َركَ * َفإِنَّ َم َع الْ ُع ْ ِ
س يُ ْساً * َفإِ َذا َف َرغ َْت ف َ

روى فرات قال :ح ّدثني جعفر بن أحمد بن يوسف معنعناً عن أيب جعفر Aقال:
كان رسول الله nال يزال يُخرج لهم حديثاً يف فضل وص ّيه حتى نزلت عليه هذه السورة،
فاحتج عليهم عالنية حني أعلم رسول الله nمبوته ونعيت إليه نفسه ،فقالَ ﴿ :فإِ َذا َف َرغ َْت
َانص ْب﴾ يقول :إذا فرغت من نب ّوتك ِ
يل وص ّيك فأعلمهم فضله
ف َ
فانصب علياً من بعدك ،وع ّ

عالنية ،فقال« :من كنت مواله فعيل مواله» وقال« :اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه،
[[[
وانرص من نرصه ،واخذل من خذله» ثالث مرات .
وقد روى نحوه االسرتآبادي عن ابن الجحام قال :ح ّدثنا محمد بن هامم ،عن عبد
حسان ،عن عبد الرحمن ،عن أيب عبد
الله بن جعفر ،وعن الحسن بن موىس ،عن عيل بن ّ
الله جعفر بن محمد ...Cح ّدثنا محمد بن هامم بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ،عن
[محمد] بن أيب عمري ،عن املهلّبي ،عن سليامن ،عن أيب عبدالله...A
حدثنا أحمد بن القاسم ،عن أحمد ،عن محمد بن خالد ،عن محمد بن عيل ،عن أيب
جميلة ،عن أيب عبد الله.A
ح ّدثنا أحمد بن القاسم ،عن أحمد بن محمد بإسناده إىل املفضّ ل بن عمر ،عن أيب
[[[
عبد الله . A
كام رواه الحسكاين قال :ح ّدثني عيل بن موىس بن إسحاق ،عن محمد بن مسعود بن
محمد [العيايش] ،ح ّدثنا جعفر بن أحمد ،قال :ح ّدثني حمدان وال ُعمريك ،عن ال ُعبيدي ،عن
[[[ـ املناقب البن شهرآشوب  ،38 :3البحار  161 :37ح.40
[[[ـ تفسري فرات 574 :ح ،738عنه البحار  142 :38ح.150
[[[ـ تأويل اآليات الظاهرة  811 :2ـ  812ح 1ـ .5
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َانص ْب﴾
يونس ،عن زُرعة ،عن سامعة ،عن أيب بصري ،عن أيب عبد اللهَ ﴿ :Aفإِ َذا َف َرغ َْت ف َ
قال :يعني علياً بالوالية.
وبه عن يونس ،عن عبد الله بن سنان ،عن أيب عبد الله Aيف قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا

َانص ْب﴾ يعني علياً للوالية.
َف َرغ َْت ف َ
ح ّدثنا جربئيل بن أحمد قال :ح ّدثني الحسن بن ُخ ّرزاد ،قال :ح ّدثني غري واحد عن أيب
َانص ْب﴾ قال :فإذا فرغت فانصب علياً للناس.
عبد اللهَ ﴿ :Aفإِ َذا َف َرغ َْت ف َ
ح ّدثنا عيل بن محمد ،قال :ح ّدثني محمد بن أحمد ،عن العباس ،عن عبد الرحمن
َانص ْب﴾ يعني
حمد ،عن الفُضيل ،عن أيب عبد الله Aيف قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َف َرغ َْت ف َ
بن ّ
[[[
انصب علياً للوالية .

[[[ـ شواهد التنزيل  451 :2ـ  452ح 1116ـ .1119

آية اإلكامل
وهي قوله تعاىل﴿ :الْ َي ْو َم يَ ِئ َس الَّ ِذي َن كَ َف ُرواْ ِمن ِدي ِنك ُْم َفالَ تَخْشَ ْوه ُْم َواخْشَ ْونِ الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُْت
[[[
يت لَك ُُم اإل ِْسالَ َم ِديناً﴾ .
لَك ُْم ِدي َنك ُْم َوأَتْ َ ْم ُت َعلَ ْيك ُْم نِ ْع َم ِتي َو َر ِض ُ

أجمعت الشيعة وذكر بعض أهل السنة أ ّن هذه اآلية نزلت عىل رسول الله nبعد
كل من:
تنصيب عيل Aيوم الغدير للخالفة واإلمامة ،وقد ذكر هذا ورواه ّ
 1ـ سليم بن قيس الهاليل (ق )1يف كتابه  2:828ح.39
 2ـ العيايش (ق )3يف تفسريه .293 :1
 3ـ القمي (ق3و )4يف تفسريه .1:162
 4ـ فرات بن إبراهيم (ق3و )4يف تفسريه.117 :
 5ـ محمد بن يعقوب الكليني (ت  )329يف الكايف .8:27 ،290 ،289 :1
 6ـ الشيخ الصدوق (ت  )381يف علل الرشائع  ،249 :1وعيون األخبار  ،1:216والخصال.415 :
 7ـ ابن مردويه (ت  )410كام يف الدر املنثور للسيوطي  ،3:19واالتقان  ،1:53وقد
ض ّعفه وسنجيب عليه.
 8ـ أبو نعيم األصبهاين (ت  )430ما نزل من القرآن يف عيل.A: 56
 9ـ الشيخ الطويس (ت  )460أشار إليها يف التهذيب  161 :3يف الدعاء الوارد بعد صالة
الغدير.
 10ـ الخطيب البغدادي (ت  )463يف تاريخ بغداد .290 :8
 11ـ أبو سعيد السجستاين (ت  )477يف كتاب الوالية ،كام يف الغدير لألميني .1:451
[[[ـ املائدة.3 :
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 12ـ ابن املغازيل (ت )483يف املناقب18 :ـ.19
 13ـ الحاكم الحسكاين (ق )5يف شواهد التنزيل  1:201ح.211
 14ـ النطنزي (ق5و )6يف الخصائص العلوية ،كام يف الغدير .1:104
 15ـ الخوارزمي (ت  )568يف املناقب.80 :
 16ـ ابن عساكر (ت  )571كام يف الدر املنثور للسيوطي .19 :3
 17ـ سبط ابن الجوزي (ت  )654يف تذكرة الخواص.30 :
 18ـ الحمويني (ت  )722يف فرائد السمطني .1:74
 19ـ السيوطي (ت  )911يف الدر املنثور  ،3:19عن ابن مردويه والخطيب وابن عساكر.
سياق اآلية:
يحل منها وما يحرم ،قال تعاىلُ ﴿ :ح ِّر َم ْت
توسطت آية اإلكامل بني آيات اللحوم وما ّ
ّ
َعلَ ْيك ُُم الْ َم ْي َت ُة َوالْدَّ ُم َولَ ْح ُم الْ ِخ ْنزِي ِر َو َما أُ ِه َّل لِغ ْ ِ
َي اللّ ِه ِب ِه َوالْ ُم ْن َخ ِن َق ُة َوالْ َم ْوقُو َذ ُة َوالْ ُم َ َت ِّديَ ُة
الس ُب ُع إِالَّ َما َذكَّ ْي ُت ْم َو َما ُذب َِح َع َل ال ُّن ُص ِب َوأَن ت َْس َتق ِْس ُمواْ بِاألَ ْزال َِم َذلِك ُْم
َوال َّن ِطي َح ُة َو َما أَك ََل َّ
ِف ْس ٌق الْ َي ْو َم يَ ِئ َس الَّ ِذي َن كَ َف ُرواْ ِمن ِدي ِنك ُْم َفالَ تَخْشَ ْوه ُْم َواخْشَ ْونِ الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُْت لَك ُْم ِدي َنك ُْم
يت لَك ُُم اإل ِْسالَ َم ِديناً َف َمنِ اضْ طُ َّر ِف َم ْخ َم َصة غ ْ ََي ُم َت َجانِف الِثْم
َوأَتْ َ ْم ُت َعلَ ْيك ُْم نِ ْع َم ِتي َو َر ِض ُ
يم﴾.
َفإِنَّ اللّهَ َغفُو ٌر َّر ِح ٌ

فآية إكامل الدين ـ مع شطرها املتق ّدم عليها ـ أجنبية عن صدر اآلية وذيلها املحيطة
بها ،ولو نزعناها من اآلية لكان الكالم تا ّماً غري متوقّف عليها ،وتكون آية اللحوم آية كاملة
مامثلة ملا تق ّدم عليها يف النزول من اآليات الواقعة يف باقي السور من قبيل قوله تعاىل﴿ :
إِنَّ َا َح َّر َم َعلَ ْيك ُُم الْ َم ْي َت َة َوالدَّ َم َولَ ْح َم الْ ِخنزِي ِر َو َما أُ ِه َّل ِب ِه لِغ ْ ِ
َي اللّ ِه َف َمنِ اضْ طُ َّر غ ْ ََي بَاغ َوالَ َعاد فَال
[[[
يم﴾ .
إِثْ َم َعلَ ْي ِه إِنَّ اللّهَ َغفُو ٌر َّر ِح ٌ

أ ّما ما هو سبب تخلّلها بني هذه اآلية ،فرمبا يقال :إنّها أنزلت هكذا ،أو يقال :إ ّن
النبي nهو الذي أمر بوضعها هناك ،أو يقال :إ ّن هذا حصل من قبل الصحابة عند جمع
[[[ـ البقرة ،173 :األنعام ،145 :النحل.115 :
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رض مبا قلنا من انفصالها واستقاللها
القرآن ،وأيّاً من هذه االحتامالت كانت صحيحة ،فال ي ّ
معنى ،وعدم ص ّحة حملها عىل صدر اآلية وذيلها لعدم تناسب معناها مع الصدر والذيل.

مضافاً إىل هذا ،فإ ّن الروايات الواردة يف شأن نزولها عند الشيعة والسنة ّ
تدل عىل أنّها
نزلت منفردة ومستقلّة.

رشح املفردات:
(اليوم) املراد به يوم مخصوص ،وهو يوم نزول اآلية حيث ت ّم فيه تبليغ يشء عظيم
بالغ األهم ّية ،بحيث لو كان نازالً عىل اليهود والنصارى التخذوه عيدا ً ـ كام ورد يف الحديث
ـ وسنشري إىل سائر األقوال يف قسم ر ّد الشبهات ،فالحظه.
(يئس) اليأس هو القنوط وقيل :اليأس نقيض الرجاء.
(الذين كفروا) الكفر هو الجحود ،وهنا يع ّم املرشك والكافر ،فإنّهم يئسوا متاماً من
تغيري الدين أو حصول خلل فيه مبوت صاحب الدعوة.
شعت من قبل الله تعاىل.
(دينكم) وهو اإلسالم وهو مجموعة الرشائع واألحكام التي ُ ّ

﴿فَال تَخْشَ ْوه ُْم َواخْشَ ْونِ ﴾ الخشية هي الخوف ،واملراد بها هنا نهي إرشادي مبعنى
أي داع للخشية من الكفّار بعدئذ وبعد يأسهم من التع ّرض للدين ،فأنتم أيّها
عدم وجود ّ
املسلمون يف أمن من ناحية الكفّار ،وال ينبغي لكم أن تخشوهم عىل دينكم بل اخشوين،
أي عليكم أن تخشوين فيام كان عليكم أن تخشوهم فيه لوال يأسهم ،وهو الدين ونزعه من
أيديكم ،وهذا نوع تهديد للمسلمني.
(أكملت ـ أمتمت) اإلكامل واإلمتام متقاربان يف املعنى ،فكامل اليشء حصول ما هو
الغرض منه ،ومتامه انتهاؤه إىل ح ٍّد ال يحتاج إىل يشء خارج عنه والناقص يحتاج إىل يشء
خارج عنه .وبعبارة أخرى :التامم هو ما يرتتب أثره بعد اكتامل جميع أجزائه بحيث لو فقد
شيئاً من أجزائه أو رشائطه مل يرتتب عليه ذلك األمر ،والكامل هو ما ال يتوقّف حصول األثر
عىل اكتامل جميع أجزائه ،فكلّام ُوجد جزء ترتب عليه من األثر ما هو بحسبه ،ولو وجد
كل األثر املطلوب.
الجميع ترتب عليه ّ
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رشعة قد ا ُضيف إليه اليوم
والخالصة أ ّن الدين الذي هو مجموع املعارف واألحكام امل ّ
يشء آخر كمل الدين به ،وأ ّن النعمة كأنّها كانت ناقصة غري ذي أثر متّت وترتب األثر
العميل املتوقّع منها.
(النعمة) هي ما يالئم طبع اليشء من غري امتناعه منه ،وهي هنا نعمة الوالية ،وذلك
أ ّن النعمة الحقيقية هي الوالية اإللهية أي تدبري الربوبية لشؤون العباد ،وال تتم هذه إالّ
بوالية رسوله ،كام ال تت ّم والية رسوله إالّ بوالية أُويل األمر من بعده ،وهي تدبريهم ألمور
االُمة الدينية بإذن الله ،قال تعاىلَ ﴿ :يا أَ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنواْ أَ ِطي ُعواْ اللّهَ َوأَ ِطي ُعواْ ال َّر ُس َول َوأُ ْو ِل
[[[
األَ ْم ِر ِمنك ُْم﴾ .
يت لَك ُُم اإل ِْسالَ َم ِديناً﴾ اإلسالم هو مجموع ما نزل من عند الله سبحانه ليتع ّبد به
﴿ َر ِض ُ
العباد ،وبعد ما كمل الدين من حيث الترشيع ،ومتّت نعمة الوالية ،فقد ريض الله تعاىل
من حيث الدين :اإلسالم الذي هو دين التوحيد الذي ال يُعبد فيه إالّ الله ،وال يطاع فيه إالّ
[[[
الله ومن أمر بطاعته من رسول أو ويل .

الداللة:
يوجد ترابط من حيث املضمون واملفهوم بني الشطر األ ّول آلية اإلكامل أي قوله
تعاىل﴿ :الْ َي ْو َم يَ ِئ َس الَّ ِذي َن كَ َف ُرواْ ِمن ِدي ِنك ُْم﴾ والشطر الثاين وهو قوله﴿ :الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُْت﴾.
إذ إ ّن يأس الكفّار من دين املسلمني مرتبط باكامل الدين ،ومل يكن ذلك إالّ بوالية أمري
املؤمنني.A
توضيح ذلك :إ ّن الكفّار واملرشكني بعد أن رأوا أ ّن اإلسالم يه ّدد كيانهم ويذهب
بسؤددهم ورشفهم وتكربهم ،ويسفّه آلهتهم ،بدؤوا مبعارضته بشتى الطرق والوسائل،
فأ ّوالً بدؤوا بتطميع صاحب الدعوة باملال والجاه ،ث ّم بالتهديد واألذى له وألصحابه ،ثم
فلم مل تنجح هذه االُمور كلّها ،وبدأ اإلسالم يزداد ظهورا ً وتألّقاً ،فلم يبق
بالحرب والقتالّ ،
عندهم سوى انتظار زوال الدين مبوت صاحب الدعوة ،إذ إنّه ال عقب له وحاله حال سائر
[[[ـ النساء.59 :
[[[ـ للمزيد راجع تفسري امليزان للطباطبايئ  ،167 :5مواهب الرحمن للسبزواري .341 :10
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امللوك والسالطني الذين تندرس آثارهم وأعاملهم مبوتهم من غري عقب وخليفة ،ولذا كانوا
يس ّمون النبي nباألبرت.
ومعلوم أ ّن الرشيعة لوحدها والدين لوحده ،ال يقوى بنفسه عىل حفظ نفسه ،بل
يحتاج إىل من ينافح عنه ويقاتل عىل تأويله كام قوتل من ذي قبل عىل تنزيله ،ويكون
لسانه الناطق ومقروناً بالعصمة اإللهية ليكون كالمه حجة يف مستحدثات األمور وغريها
من املنعطفات الزمكانية ،وهذا ما حصل بوالية أمري املؤمنني Aيوم الغدير حني جعلت
واليته كوالية رسول الله.n
ومن هنا وبعد تنصيب أمري املؤمنني Aبالخالفة والوالية ،يأس الكفر ـ مبعناه الواسع
ـ متاماً من تغيري الدين أو زواله .وعليه فال داعي حينئذ من الخشية من الكفار ،إذ انقطع
أملهم من زوال الدين ،ولكن البد للمسلمني من أن يخشوا من الله تعاىل كام قالَ ﴿ :فالَ
تَخْشَ ْوه ُْم َواخْشَ ْو ِن﴾ أي اخشوا أن أنزع منكم هذا الدين وأسلب منكم هذه النعمة بسبب
كفرانها وإضاعتها.
إ ّن دين املسلمني صار مصوناً من جهة الكفّار ،ال يتط ّرق إليه من جهتهم يشء من
طوارق الفساد والهالك ،ولكن يبقى الخطر قامئاً من قبل املسلمني أنفسهم ،فإذا كفروا
وسلبت عنهم ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِن تَ َت َولَّ ْوا يَ ْس َت ْب ِد ْل َق ْوماً
بهذه النعمة املوهوبةّ ،
حل بهم الفشل ُ
[[[
ل َق ْوم
غ ْ ََيك ُْم ثُ َّم الَ يَكُونُوا أَ ْمثَالَك ُْم﴾ وقال تعاىلَ ﴿ :ذلِكَ ِبأَنَّ اللّهَ ل َْم يَكُ ُم َغيِّاً نِّ ْع َم ًة أَنْ َع َم َها َع َ
[[[
َح َّتى يُغ ِّ َُيواْ َما ِبأَنف ُِسه ِْم﴾ .
والخالصة أ ّن الله تعاىل يف ذلك اليوم الذي يئس منه الكفار من دين املسلمني ،أكمل
للمسلمني دينهم بفرض الوالية ،وأتم عليهم النعمة وهي الوالية التي هي إدارة أمور
الدين وتدبريه إلهياً ،فإ ّن هذه الوالية كانت ت ُجرى عىل يد رسول الله nمادام حياً ،وال
تكفي ملا بعد ذلك وعند انقطاع الوحي ،وبحديث الغدير انتقلت هذه الوالية إىل أمري
املؤمنني Aوصار خليفة النبي nيف تدبري االُمور أيضاً ،وبهذا التنصيب متّت نعمة
[[[ـ محمد.38 :
[[[ـ األنفال.53 :
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الوالية عىل املسلمني ،وزال الخوف ،وبها ريض الله تعاىل اإلسالم ديناً للمسلمني ،وعليهم أن
يعبدوا الله ويطيعوا والته وال يرشكوا به شيئاً بطاعة غريه أو طاعة غري من أمر بطاعته.

شبهات يف املقام:
قد انربى أهل السنة هنا ـ كعادتهم ـ لر ّد معتقد الشيعة ،ورصف اآلية عن محتواها
ومعناها الحقيقي ،فطرحوا مجموعة شبهات نوردها فيام يأيت:
 1ـ الشبهة األوىل :قال الفخرالرازي (ت  )606يف تفسريه:
«هذه اآلية أي﴿ :الْ َي ْو َم يَ ِئ َس الَّ ِذي َن كَ َف ُرواْ﴾ دالّة عىل بطالن قول الرافضة ،ذلك ألنّه

تعاىل ّبي أ ّن الذين كفروا يئسوا من تبديل الدين ،وأكّد ذلك بقولهَ ﴿ :فالَ تَخْشَ ْوه ُْم
َواخْشَ ْو ِن﴾ فلو كانت إمامة عيل بن أيب طالب منصوصاً عليها من قبل الله تعاىل وقبل

نصاً واجب الطاعة ،لكان من أراد إخفاءه وتغيريه آيساً من ذلك مبقتىض
رسولهّ n
هذه اآلية ،فكان يلزم أن ال يقدر أحد من الصحابة عىل إنكار ذلك النص وعىل تغيريه
وإخفائه ،وملا مل يكن األمر كذلك ،بل مل يجر لهذا النص ذكر وال ظهر منه خرب وال أثر،
[[[
علمنا أ ّن ادعاء هذا النص كذب» .

نقول يف الجواب :إ ّن اآلية كام قلنا دلّت عىل يأس الكافرين من إبطال الدين وإزالته
بنص
يل بن أيب طالب Aإماماً وخليفة يسري بسرية النبي nإذ هو نفسه ّ
بنصب ع ّ

القرآن وباب مدينة علمه ،وعليه فال داعي من خشية جانب الكافرين ،بل عليهم الخشية
تتغي النعم اإللهية بكفرانها وإضاعتها ،وهذا ما حصل بكتامن النص وكاد الدين
منه أن ال ّ
أن ينمحق ،لوال قيام عيل بن أيب طالب :Aبالواجب ،ومساعدة القوم عىل انتظام االُمور،
كام قال «:Aفوالله ما كان يلقى يف روعي ،وال يخطر ببايل أ ّن العرب تزعج هذا األمر
من بعده nعن أهل بيته ،وال منحوه ع ّني من بعده ،فام راعني إالّ انثيال الناس عىل
[[[ـ تفسري الفخر الرازي .139 :11
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فالن يبايعونه ،فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن اإلسالم يدعون إىل
محق دين محمد ، فخشيت إن مل أنرص اإلسالم وأهله أن أرى فيه ثلامً أو هدماً تكون
يل أعظم من فوت واليتكم التي إنّ ا هي متاع أيّام قالئل يزول منها ما كان كام
املصيبة به ع ّ
يزول الرساب ،أو كام يتقشّ ع السحاب ،فنهضت يف تلك األحداث حتى زاح الباطل وزهق،
[[[
واطأم ّن الدين وتنهنه» .
مضافاً إىل أنّه ال تالزم بني يأس الكافرين ،وبني عدم قدرة الصحابة عىل إنكار النص،
فكم من مخالفة رصيحة حصلت منهم أمام النصوص النبوية ،آخرها عدم تنفيذ جيش
أسامة رغم حثّه nالشديد عىل ذلك ،وأيضاً عدم إحضار الدواة والكتف ليكتب لهم كتاباً
ال يضلّوا بعده أبدا ً.
 2ـ الشبهة الثانية :ذهب أهل السنة إىل أقوال مختلفة يف املراد من «اليوم» الوارد يف اآلية.
فقيل« :إنّه زمان ظهور اإلسالم ببعثة خاتم األنبياء واملرسلني nودعوته إىل التوحيد
ونبذ األنداد ،فيكون املراد من قوله تعاىل :إ ّن الله أنزل إليكم اإلسالم ،وأكمل لكم ال ِّدين،
وأت ّم عليكم النعمة ،ويأس الكفّار من دينكم ،فال تخافوهم بعد ذلك.
وأشكل عليه :بأنّه يلزم من ذلك أن يكون للمسلمني دين قبل اإلسالم كان املرشكني
يطمعون فيه ،ويخىش املسلمون منهم عىل دينهم ،فأيأس الله الكافرين بإكامل دينهم
وإمتام نعمته عليهم كام هو ظاهر سياق اآلية املباركة ،وهو خالف الوجدان ،فإنّه مل يكن
لهم قبل اإلسالم دين يطمع فيه الكفّار أو يكمله الله ويت ّم نعمته عليهم.
وقيل :إ ّن املراد به ما بعد فتح مكّة ،فإنّه اليوم الذي أبطل الله تعاىل كيد املرشكني،
وأذهب شوكتهم وهدم بنيانهم ،فانقطع رجاؤهم ،فلم يخفهم املسلمون عىل دينهم وال
عىل أنفسهم.
ويرد عليه :إ ّن اآلية املباركة ّ
تدل عىل كامل الدين وإمتام النعمة ،ويف ذلك اليوم مل يكمل
[[[ـ نهج البالغة ،الخطبة رقم .62
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الدين ومل تتم النعمة بعد ،وقد فُرضت كثري من الرشائع واألحكام وأُنزلت مجموعة من
الفرائض بعد يوم الفتح.
مع أ ّن اآلية الرشيفة ّ
تدل عىل ايئاس جميع الكفّار من هذا الدين ،ومل يكن كذلك بعد
يوم الفتح ،إذ أ ّن بعض العادات السيّئة والرشائع الفاسدة كانت موجودة عندهم ،حتى
بعث فيهم النبي nمن أبطل تلك العادات السيئّة والرشائع الفاسدة.
وقيل :إ ّن املراد به ما بعد نزول سورة الرباءة من الزمان حيث انبسط اإلسالم عىل
جزيرة العرب وعفيت آثار الرشك ،وماتت سنن الجاهل ّية ،فلم يخش املسلمون من كيدهم،
وقد أبدلهم الله تعاىل من بعد خوفهم أمناً يعبدونه وال يرشكون به شيئاً.
ويرد عليه :ما ا ُورد عىل سابقه ،فإ ّن اإلسالم وإن أمن من مكرهم ،وانبسط عىل الجزيرة
وانقربت سنن الجاهليّة ،إالّ أ ّن الدين مل يكمل بعد ،وقد نزلت فرائض وأحكام ومواثيق بعد
النبي.n
نزول براءة كام هو معلوم ،فإ ّن سورة املائدة التي هي األحكام نزلت يف آخر عهد ّ
وقيل ـ وهو املعروف بينهم ـ :إ ّن املراد به يوم عرفة من ح ّجة الوداع ،كام ذكره كثري
املفسين ووردت به بعض الروايات.
من ّ
وفيه :انّه إذا كان املراد به ذلك فام املراد من يأس الّذين كفروا من هذا الدين ،فهل
املراد به يأس مرشيك قريش من الظهور عليه؟! فهو قد كان يف يوم الفتح عام مثانية للهجرة،
ال يوم عرفة من السنة العارشة.
أو يراد به يأس مرشيك العرب من الظهور عىل الدين؟! فقد كان عند نزول براءة يف
السنة التاسعة من الهجرة.
وإن كان املراد به يأس الكفّار جميعهم الشامل لليهود والنصارى واملجوس وغريهم،
كام يقتضيه إطالق اآلية الرشيفة﴿ :الَّ ِذي َن كَ َف ُرواْ﴾ ،فهؤالء مل يكونوا آيسني من الظهور عىل
املسلمني ،إذ مل يكن لهم شوكة ومنعة يف خارج الجزيرة.
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عىل أ ّن املناسب لقوله تعاىل﴿ :الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُْت لَك ُْم ِدي َنك ُْم﴾ أ ّن كون الحكم الذي أنزله
الله تعاىل له من األهميّة مبكان بحيث يكون به كامل هذا الدين ،وبه تت ّم النعمة العظيمة،
وبنزوله قد ريض الله سبحانه وتعاىل أن يكون اإلسالم ديناً ومنهاجاً أبديّاً خالدا ً إىل يوم القيامة.
وما ميكن أن يقال من االحتامالت يف هذا الحكم النازل يف يوم عرفة خمسة:
النبي nبنفسه الرشيفة وتعليمه
األ ّول :أن يكون املراد به إكامل أمر الحج بحضور ّ
الناس تعليامً قول ّياً وعمل ّياً يف آن واحد.
للحج فقط ال للدين
الحج وإكامله بترشيع األحكام ،فيه كامل ّ
وفيه :إ ّن حضوره nيف ّ
كل حكم إلهي بح ّد نفسه كامل ونعمة عظيمة ،كام ورد يف قوله
كلّه وإمتام للنعمة ،فإ ّن ّ
تعاىل عند ترشيع الوضوء والتي ّممَ ﴿ :ولِ ُي ِت َّم نِ ْع َمتَهُ َعلَ ْيك ُْم﴾ ،إالّ أ ّن ظاهر اآلية املباركة يف
وجل من الحكم يف هذا اليوم يكون موجباً لكامل الدين كلّه وسبباً
رشعه ع ّز ّ
املقام أ ّن ما ّ
الحج مل يكن موجباً إليئاس الكفّار وانقطاع
النقطاع رجاء الكفّار ،مضافاً إىل ذلك أ ّن ترشيع ّ
الرجاء عن هذا الدين كام هو معلوم ،فتنقطع الرابطة بني الجملتني ،وهو خالف ظاهر
اآلية الرشيفة.
الثاين :أن يكون املراد به إكامل الدين بنزول بقايا الحالل والحرام يف هذا اليوم فال حالل
بعده وال حرام ،وبه استوىل اليأس عىل الكفّار وانقطع رجاؤهم عن هذا الدين.
وفيه :مضافاً إىل ما ا ُورد عىل سابقه ،أ ّن األحكام مل تكمل يوم عرفة ،فقد نزلت بعده
أحكا ٌم ع ّدة كآية الصيف وآيات الربا ،كام دلّت عليه جملة من األخبار.
مع أ ّن الكفّار الّذين انقطع رجاؤهم واستوىل اليأس عىل نفوسهم ،هل هم مرشكوا
قريش؟ فقد كانوا كذلك قبل نزول هذه اآلية املباركة ،أم مرشكوا العرب؟ فقد خابوا عند
نزول سورة براءة ،أم الكفّار مطلقاً من غريهم؟ وقد عرفت أنّهم مل يكونوا آيسني يومئذ من
الظهور من املسلمني.
الثالث :أن يكون املراد به إكامل الدين بتخليص بيت الله الحرام من رجس الوثن ّية،
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وبراثن الرشك ،وإجالء املرشكني عنه وخلوصه لعبادة الله الواحد األحد.
وفيه :أ ّن األمر كان كذلك بعد فتح مكّة قبل هذا اليوم بسنة ،يضاف إىل ذلك أ ّن
تسمية مثل ذلك كامالً للدين وإن كان فيه إمتام للنعمة مشكل ،فإ ّن الدين مجموعة
من االعتقادات والتوجيهات واإلرشادات القيّمة التي تو ّجه اإلنسان إىل الرصاط املستقيم،
وتع ّده إعدادا ً علميّاً وعمليّاً وعقائديّاً لنيل الكامالت الواقعيّة ،وليس يف فتح مكة من
األهميّة العظمى التي يكون بها إكامالً للدين كلّه ،وإن كان له أهميّة من النواحي االُخرى
التي ال يستهان بها كام هو معلوم.
عىل أ ّن إشكال يأس الكفّار يأيت يف هذا االحتامل أيضاً ،كام هو واضح.
الرابع :أن يكون املراد به إكامل الدين ببيان املح ّرمات بياناً تفصيل ّياً ،بعد أن ذُكرت
عىل سبيل اإلجامل يف بعض السور املك ّية ،لئالّ ينفر العرب من هذا الدين ،وميتنعوا عن
قبوله ،وليكون املسلمون عىل بصرية منها فيجتنبوا عنها من علم ومعرفة واطمئنان من
دون خشية من الكفّار ،فإنّهم يئسوا من هذا ال ِّدين بعد إعزاره وظهور الدين كلّه ،فاملراد
من اليوم هو يوم عرفة التي نزلت فيه هذه اآلية الرشيفة التي ب ّينت هذه األحكام،
وأبطلت بها سنن الجاهل ّية ،وهدم رصح الرشك بالبشارة بغلبة املسلمني ،وظهورهم عىل
املرشكني ظهورا ً تا ّماً ،وعدم الخشية منهم ،فإنّهم يئسوا من إزالة هذا الدين ،فأبدل الله
تعاىل خوف املؤمنني أمناً وضعفهم ق ّوة ،وفقرهم غنى ،فاألجدر باملسلمني أن يتو ّجهوا إىل
العمل باألحكام يف أمن وأمان ،فال يبالوا بالكفّار وال إىل ق ّوتهم ،وال يخافوهم عىل دينهم
وال عىل أنفسهم.
ويرد عليه :ما ا ُورد عىل سوابقه ،مضافاً إىل أ ّن التدريج يف املقام ليس كالتدريج يف آيات
عم ورد من التحريم يف سورة
الخمر ،فإ ّن هذه اآلية املباركة مل تأت بحكم جديد ،فضالً ّ
البقرة واألنعام والنحل ،إالّ أ ّن يف املقام رشحاً للميتة ببيان أفرادها ،فإن ا ُريد من التدريج
خوفاً من امتناع الناس عن قبول هذا املعنى ،فهو غري وجيه ،إذ إ ّن هذه املح ّرمات ذكرت
يف غري موضع واحد.
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عىل أ ّن ترشيع حكم واحد مثل هذا الذي ورد يف اآلية الكرمية ،وإن كان كامالً يف ح ّد
نفسه ومتاماً للنعمة ،لك ّنه مل يكن كامالً للدين كلّه ـ كام عرفت ـ كام هو شأن بقية األحكام
رشعه الله تعاىل
رشعت يف أوقات متع ّددة ،فلم يرد فيها مثل ما ورد يف ما ّ
اإللهية التي ّ
يف هذا اليوم بأنّه كامل للدين وإمتام للنعمة العظيمة ،وأنّه سبب إليئاس الكفّار من هذا
ال ِّدين ،وأ ّن به رضا الله تعاىل أن يكون اإلسالم ديناً إىل يوم القيامة.
الخامس :أن يكون املراد بإكامل الدين هو س ّد باب الترشيع ،فلم يُنزِل حكامً آخر بعد
نزول هذه اآلية يف يوم عرفة.
وفيه :أنّه مل ينسد باب الترشيع عند نزول هذه اآلية الرشيفة يف هذا اليوم كام عرفت
شعت أحكام كثرية بعدها أيضاً.
مك ّررا ً ،فقد ُ ّ
والحق أن يقال :إ ّن الدين مجموعة قوانني ونظم وتوجيهات وإرشادات قيّمة تع ّد
ّ
اإلنسان إعدادا ً علم ّياً وعمل ّياً وعقائديّاً للوصول إىل الكامل الالئق به يف الدارين ،وتكون
سبباً يف سعادته ،وهي وإن كانت مجموعات وأحكاماً متع ّددة ،إالّ أنّها مرتابطة ومتكاملة،
كل واحد منها نعمة عىل اإلنسان ،كام ّ
يدل عليه ما ورد يف ترشيع الوضوء والتيمم يف
ويُع ّد ّ
[[[
قوله تعاىلَ ﴿ :ولِ ُي ِت َّم نِ ْع َمتَهُ َعلَ ْيك ُْم﴾ .
كل واحد من تلك األحكام يكون الالحق منها مكمالً للسابق وكامالً له ،ويع ّد
كام أ ّن ّ
كل ترشيع من الترشيعات اإللهيّة دعامة من دعامات هذا الدين ،وسبباً يف تقويته وتثبيته
ّ
ومنعته وص ّده لكيد الكافرين ومكرهم الّذين ما برحوا يف تقويض هذا البنيان املنيع وإطفاء
وجل يف القرآن الكريم ،وحذّر
نور الله تعاىل ،ولهم يف ذلك أساليب مختلفة كام حىك ع ّز ّ
املؤمنني من كيدهم ومكرهم و ُخ َدعهم.
توسلوا به يف زعزعة هذا الدين هو افتتان املؤمنني ،وبثّ النفاق بينهم،
وكان جملة ما ّ
وإفساد دينهم بإلقاء الشبه والشكوك يف نفوسهم ،وقد تص ّدى الرسول الكريم nلدفع
[[[ـ سورة املائدة :اآلية .6
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جميع ذلك ،ور ّد كيدهم بوحي من السامء وإمداد ربويب فعاش فيه ثالثاً وعرشين سنة
وجل بتوجيهات
يكابد املحن ،ويكافح أعداء الدين ،ويجاهد مع املنافقني ،ومي ّده ع ّز ّ
وإرشادات ،وينزل من األحكام ما تطم ّنئ نفسه الرشيفة ونفوس املؤمنني ،حتّى منا اإلسالم،
وقويت شوكته ،ودخل املرشكون يف هذا الدين ،وامنحت آثار الرشك من الجزيرة ،وعلت
كلمته ،وظهر عىل الدين كلّه وإن كره الكافرون ،إالّ أنّه nوإن أمن من كيدهم يف حال
حياتهم ،ولك ّنه مل يأمن منهم بعد رحيله وغيابه عن جامعتهم ،وكان من أه ّم ما كان مي ّني
أعداء ال ِّدين أنفسهم هو االنقضاض عىل هذه الشجرة الطيّبة بعد موته ،nفكانوا يفرتون
النبي nأبرت
النبي nواملؤمنني بشتى السبل ،منها أنّهم كانوا يقولون :إ ّن هذا ّ
عزمية ّ
ليس له عقب يحفظ له دينه بعد موته ،وسينقطع أثره وميوت ذكره ،وال يبقى دينه كام
النبيn
هو املشهود يف موت امللوك والسالطني ،فكان هذا األمر من أه ّم ما كان يساور ّ
ولعل كان يرى أ ّن هذا الدين لو بقي كذلك من دون أن يكون يف البني
ويه ّمه ويقلق بالهّ .
ترشيع يحفظه بعد ارتحاله nيكون ناقصاً ،وكان يخىش الكافرين أعداء هذا الدين من
االنقضاض عليه م ّرة ا ُخرى وإفساده وهو غائب مل يقدر عىل حفظه من كيدهم ،وهذا هو
الذي كان يخىش املؤمنون منه أيضاً ،فالب ّد من ترشيع يزيل هذا النقص منه وتكميله بإنزال
حكم يثبت دعامئه إىل األبد ،مع العلم بأنّه دين أبدي ال يكون بعده دين أو ترشيع آخر،
أي ترشيع آخر ،فإنّه
فيكون هذا الترشيع والحكم اإللهي له من املم ّيزات ما يفوق به عىل ّ
يزيل الخشية عن املؤمنني من كيد الكافرين فال يخاف منهم ،وبه يكمل هذا الدين وتثبت
دعامئه إىل األبد ،ويؤمن من كيد أعدائه ومكرهم وخدعهم وأباطيلهم.
وهو من ال ّنعم العظيمة عىل املؤمنني يف حفظ دينهم من الضياع ،وبه رىض الله ع ّز
فأي ترشيع عظيم هذا يكون سبباً لرضائه
ّ
وجل أن يكون اإلسالم ديناً أبديّاً ومنهاجاً خالدا ًّ ،
تعاىل به ديناً كامالً ،فهو تبارك وتعاىل كان راضياً بهذا الدين قبل ذلك ،ولك ّنه اآلن ريض أن
يكون ديناً كامالً وتا ّماً ال يخىش املسلمون من أعدائه ،فهو باق ببقاء الدهر محفوظاً من
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كيدهم ومكرهم ،فال يخافهم املؤمنون ال عىل دينهم وال عىل أنفسهم.
رشع
ومن ذلك يعلم أ ّن املراد من اليوم يف املقام هو املقطع
ّ
الخاص من الزمان الذي ّ
يختص بخصوص يوم عرفة أو قبله أو ما بعده حتّى
فيه هذا الحكم اإللهي العظيم ،فال ّ
ارتحاله ، nفإ ّن لهذا الترشيع مق ّدمات ومع ّدات مل تكن يف غريه ألهميّته ،فهو يختلف

عن سائر الحكم والترشيعات كام عرفت.
ويشهد لهذا اُمور:

منها :أ ّن سياق قوله تعاىل﴿ :الْ َي ْو َم يَ ِئ َس الَّ ِذي َن كَ َف ُرواْ ِمن ِدي ِنك ُْم َفالَ تَخْشَ ْوه ُْم﴾ ّ
يدل عىل
تفخيم أمر هذا اليوم وتعظيم شأنه ،ملا يف تقديم الظرف وتعلّقه بقوله تعاىل( :يَ ِئ َس) من

رس يف ذلك هو ما ذكرناه من إنزال حكم إلهي يف
الداللة عىل ذلك كام هو معلومّ ،
ولعل ال ّ
هذا اليوم يكون فيه الضامن لحفظ هذا الدين ودميومته ،وبه خرج من الظهور والحدوث
إىل مرحلة البقاء والدوام.
ومنها :أ ّن يأس الكفّار وانقطاع رجائهم عن هذا الدين مل يتحقّق إالّ بترشيع حكم
كل مذهب ونحلة ال تبقى
يضمن بقاءه ،ويحفظه من الضياع إذا مات القائم بأمره ،فإ ّن ّ
عىل شوكتها وق ّوتها وصفائها ونضارتها إذا مات حملتها وحفظتها والقامئون بأمرها ،فالب ّد
من أن يقوم بعدهم من يحفظها ويدبّر أمرها ،وكان رجاء األعداء الوحيد هو موت صاحب
هذا الدين ليقضوا عليه بعد ما مل ينفعه التهديد ،والتوعيد والقهر ،والجرب ،والقتل ،والرضب
يف حياة صاحبه ،وقد حصل لهم اليأس عندما خرج الدين من القيام بفرد معني وشخص
خاص إىل أشخاص متع ّددين يتح ّملون األمانة بصدق ووفاء ،ويكونوا مظاهر للرشيعة قوالً
ّ
وعمالً ،وانقطاع رجاؤهم عندما علموا بأ ّن الدين خرج من مرحلة الحدوث إىل مرحلة

اب لَ ْو يَ ُردُّونَكُم ِّمن بَ ْع ِد إِميَانِك ُْم كُفَّاراً َح َسداً
البقاءّ ،
ولعل يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َّد كَ ِثريٌ ِّم ْن أَ ْهلِ الْ ِك َت ِ
ِّم ْن ِعن ِد َأنف ُِسهِم ِّمن بَ ْع ِد َما تَ َب َّ َي لَ ُه ُم الْ َح ُّق فَا ْعفُواْ َو ْاص َف ُحواْ َح َّتى يَأْ ِ َت اللّهُ ِبأَ ْم ِر ِه إِنَّ اللّهَ َع َل ك ُِّل
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شء َق ِدي ٌر﴾  ،إشارة إىل ذلك ،فإ ّن الكفّار عندما انقطع رجاؤهم من تقويض هذا الدين يف
َْ
حياة النبي ،nمت ّنوا االنقضاض عليه ور ّد املؤمنني عن إميانهم بعد ارتحاله وموته  ،9ولكن
الله جلّت عظمته وعد املؤمنني بأن يأيت بحكم يرفع هذا الخوف الكامن يف نفوسهم ،وهو
وجل يف اآليات املباركة يف املقام.
الذي ذكره ع ّز ّ
ومنها :أ ّن سياق اآلية الرشيفة يختلف عن سياق مثيلتها التي ورد فيها نفس االُسلوب،
اب ِح ٌّل لَّك ُْم َوطَ َعا ُمك ُْم ِح ُّل لَّ ُه ْم﴾،
كقوله تعاىل﴿ :أُ ِح َّل لَك ُُم الطَّ ِّي َب ُ
ات َوطَ َعا ُم الَّ ِذي َن أُوتُواْ الْ ِك َت َ
الذي ّ
أحل لهم
يدل عىل ترشيع حكم إرفاقي يُنبئ عن عظيم امتنانه عىل االُ ّمة ،حيث ّ

الطيّبات وطعام أهل الكتاب ،كام ستعرف.

وأ ّما املقام ،فإ ّن سياقه ّ
يدل عىل عظيم أم ِر «اليوم» الذي نزل فيه حكم عظيم يتض ّمن
ال ُبرشى للمؤمنني بحفظ دينهم عن تالعب أيدي الّذين كفروا ،وهو يشمل اليهود والنصارى
واملجوس وغريهم.
فيختص الحكم فيها بأهل الكتاب ،كام أ ّن الحكم يف املقام تكويني ،يف
وأ ّما اآلية االُخرى
ّ
حني الحكم يف اآلية التالية ترشيعي إرفاقي ،فيستفاد من جميع ذلك عظمة الحكم الوارد
رشع فيه ذلك الحكم.
يف املقام ،وأهميّة اليوم الذي ّ
ومنها :أنّه ورد بعض الروايات يف املقام الذي ّ
يدل عىل أ ّن اآلية نزلت يوم غدير ُخ ّم يف
أمر والية عيل.A
ومنها :قوله تعاىل يف اآلية الكرميةَ ﴿ :فالَ تَخْشَ ْوه ُْم َواخْشَ ْو ِن﴾ الدال عىل النهي عن

الخشية منهم .والظاهر أ ّن النهي إرشادي ،ال أن يكون مولوياً ،مبعنى ارتفاع املوجب عن
الخشية بعد يأس الّذين كفروا من التع ّرض لدينكم ،فالب ّد من أ ّن تكون الخشية من الله
تعاىل فقط يف عدم التع ّرض ملا يوجب سخطه وعقابه.
كل تقدير ،من غري أن تكون يف
وجل واجبة عىل ّ
ومن البديهي أ ّن الخشية منه ع ّز ّ
[[[ـ سورة البقرة :اآلية .109
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خاص أو حالة مخصوصة ،فإ ّن ذلك يشعر بأ ّن الخشية املأمور بها يف املقام هي خشية
وقت ّ
خاصة ،وهي التي كانت حاصلة من األعداء بالنسبة إىل دين الله تعاىل ،وبعد أن أيأسهم
ّ
الله تعاىل وأمن املؤمنني ،فال موجب للخشية منهم ،ويجب عىل املؤمنني تو ّجه خشيتهم إىل
الله تعاىل لئالّ يقعوا يف ما يوجب غضبه واالنتقام منهم ،وال تخلو اآلية املباركة من التهديد
والتحذير للمؤمنني ،كام هو واضح من سياقها.
قد يقال :إ ّن قوله تعاىلَ ﴿ :فالَ تَخْشَ ْوه ُْم َواخْشَ ْو ِن﴾ يكون مثل قوله تعاىلَ ﴿ :فالَ تَخَافُوه ُْم
[[[
َوخَافُونِ ِإن كُن ُتم ُّم ْؤ ِم ِن َني﴾  ،فكل ما يقال فيه يقال يف املقام أيضاً.

ويرد عليه :بأ ّن الحكم يف اآلية الرشيفة الثانية مولوي مرشوط باإلميان ،ويكون مفادها
أنّه ال يجوز للمؤمنني أن يخافوا الكافرين ال عىل دينهم وال عىل أنفسهم ،بل يجب عليهم
جل
كل يشء ،بل املؤمن ال يخاف غريه ّ
أن يخافوا الله تعاىل وحده ،فإنّه العزيز القادر عىل ّ
شأنه ،كام يشعر به التعليل يف ذيل اآلية املباركة.
وأ ّما آية املقام ،فإنّها ال تنهى عن الخشية منهم إالّ بعد ترشيع حكم خاص أوجب يأس
األعداء وانقطاع رجائهم عن نيل هذا الدين ،فحينئذ البد من أن تكون خشيتهم عن الله
فقط ،فهي ال تنهى عن الخشية مطلقاً كام نهت اآلية االُخرى عن الخوف ،بل ألجل أنّه ال
موجب للخشية بعد اليأس ،ولذا كان الحكم تكوين ّياً ال ترشيع ّياً.
ومن جميع ذلك تعرف عظمة هذه اآلية الرشيفة وأهميّتها ،وأنّها تؤذن بأ ّن هذا
الدين يف أمن وأمان من ناحية الّذين كفروا بعدما يئسوا من النيل منه ،فال يتط ّرق إليه ما
يوجب الخطر عليه أو فساده ،إالّ من ناحية املسلمني أنفسهم برتك العمل باالحكام اإللهية،
يغي ما
تغي الله تعاىل عليهم ،فإ ّن الله ال ّ
تغيوا ّ
واإلعراض عن التوجيهات الربوبيّة ،فإذا ّ
يغيوا ما بأنفسهم ،فقد يسلب منهم التوفيق ،ويزيل النعمة ،ويذيقهم لباس
بقوم حتّى ّ
وجل يف مواضع ع ّدة من القرآن الكريم:
الخوف والجوع ،كام حىك ع ّز ّ
[[[ـ سورة آل عمران :اآلية .175
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ض َب ال ّلهُ َمثَــالً َق ْر َي ًة كَــان َْت آ ِم َن ًة ُّمطْ َم ِئ َّن ًة َيأْتِي َها ِر ْز ُق َها َرغَداً ِّمن ك ُِّل َمكَان
قال تعاىلَ ﴿ :و َ َ
[[[[[[
اس الْ ُجوعِ َوالْ َخ ْو ِف بِ َا كَانُواْ يَ ْص َن ُعونَ ﴾» .
َفكَ َف َر ْت ِبأَنْ ُع ِم اللّ ِه َفأَ َذا َق َها اللّهُ لِ َب َ

 3ـ الشبهة الثالثة :ما رواه البخاري (ت  )256يف صحيحه عن الحسن بن الصباح عن
جعفر بن عون عن أيب العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن
الخطاب أ ّن رجالً من اليهود قال له :يا أمري املؤمنني آية يف كتابكم تقرؤونها لو علينا معرش
أي آية؟ قال﴿ :الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُْت لَك ُْم ِدي َنك ُْم َوأَتْ َ ْم ُت
اليهود نزلت التخذنا ذلك اليوم عيدا ً ،قالّ :
يت لَك ُُم اإل ِْسالَ َم ِديناً﴾ ،قال عمر :قد عرفنا ذلك اليوم واملكان الذي نزلت
َعلَ ْيك ُْم نِ ْع َم ِتي َو َر ِض ُ
[[[
فيه عىل النبي nوهو قائم بعرفة يوم جمعة .
وبسند آخر عن محمد بن يوسف ،عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب
[[[
أي مكان نزلت ،أنزلت ورسول الله nواقف بعرفة .
نحوه وفيهّ :إن ألعلم ّ
وروى البخاري يف كتاب تفسري القرآن أيضاً عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن عن
سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب نحوه وفيهّ :إن ألعلم حيث أنزلت ،وأين أنزلت ،وأين
رسول الله nحني أنزلت يوم عرفة وأنا والله بعرفة ـ قال سفيان :وأشك كان يوم الجمعة
[[[
أم ال ـ ﴿الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُْت لَك ُْم ِدي َنك ُْم﴾ .
وأيضاً يف كتاب االعتصام عن الحميدي عن سفيان عن مسعر وغريه عن قيس بن مسلم
[[[
عن طارق بن شهاب نحوه ،وفيه أنزلت يوم عرفة يف يوم جمعة .
وعند مسلم (ت  )261عن عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق
[[[
بن شهاب بنحو ما م ّر .
[[[ـ سورة النحل :اآلية .112
[[[ـ مواهب الرحمن للسبزواري 344 :10ـ ،354ونحوه تفسري امليزان للطباطبايئ .168 :5
[[[ـ صحيح البخاري  ،16 :1والرواية فيه غري معنعنة.
[[[ـ م ن .127 :5
[[[ـ م ن  ،186 :5نحوه صحيح مسلم .238 :8
[[[ـ م ن .137 :8
[[[ـ صحيح مسلم .238 :8
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وبسند آخر عن عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن أيب عميس عن قيس عن طارق
[[[
نحوه .
ويف سنن النسايئ (ت  )303بنفس السند األ ّول من رواية صحيح مسلم أنّها أنزلت ليلة
[[[
الجمعة ونحن مع رسول الله nبعرفات .
وقد وردت يف باقي املصادر باختالف قليل يف األلفاظ وبنفس األسانيد ،وهي العمدة يف
ر ّد معتقد الشيعة بنزول آية اإلكامل يوم الغدير ،وال مستند لهم غريها .ونقول يف الجواب:
أ ّوالً :هذه الرواية عندنا غري صحيحة إذ إ ّن عمر يج ّر النار إىل قرصه ،وشهادته فيام
يؤول إىل صالح نفسه غري مقبولة ،كام ر ّدوا شهادة الزهراء وعيل Cيف مسألة فدك بنفس
هذا التربير.
ثم إ ّن مدارها عىل قيس بن مسلم الجديل عن طارق بن شهاب ،وقيس هذا وإن وث ّقه
[[[
القوم ،لكن قال البستي عنه :كان مرجئاً يخطئ .وأيضاً ذكره العقييل يف جملة الضعفاء ،وعن
[[[
لعل هذه الرواية ممّ أخطأ فيها.
أيب داود عن شعبة أنّه ذكره فجعل يلينه  .وما يدريك ّ
كام أ ّن يف سندها أيضاً الحسن بن الصباح ،وقد ُسئل أحمد عنه فقال :اكتب عنه ثقة
[[[
صاحب سنة  .ومع هذا قال املزي بعد صفحة :ذكره النسايئ يف كتاب الكنى وقال :ليس
[[[
[[[
بالقوي  ،وذكره الذهبي يف املغني يف الضعفاء وقال :قال النسايئ :ليس بالقوي ،وقال ابن
[[[
حجر يف تقريب التهذيب :صدوق يهم .
[[[ـ م ن .239 :8
[[[ـ سنن النسايئ .251 :5
[[[ـ إكامل تهذيب الكامل لعالء الدين مغلطاي .337 :2
[[[ـ تهذيب التهذيب البن حجر .361 :8
[[[ـ تهذيب الكامل للمزي .193 :6
[[[ـ م ن .195 :6
[[[ـ املغني يف الضعفاء .250 :1
[[[ـ تقريب التهذيب .205 :1
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ومع قطع النظر عن هذا فإ ّن وصفه بكونه صاحب س ّنة يوجب التوقّف فيه والحذر
منه ،إذ إ ّن هذا الوصف ـ أي صاحب السنة ـ أطلق وأريد منه معاين مختلفة تداخلت
[[[
يحب أحمد فاعلم أنّه صاحب سنة .
األهواء فيها ،فتارة يقولون :إذا رأيت البغدادي ّ
[[[

وأخرى :أنّا لنمتحن الناس باألوزاعي ،فمن ذكره بخري عرفنا أنّه صاحب سنة .
[[[

وثالثة :إذا رأيت الحجازي يحب مالكاً فاعلم أنّه صاحب سنة .
ورابعة يقولون :من قال أبو بكر وعمر وعثامن وعيل وعرف لعيل سابقته وفضله فهو
[[[
صاحب سنة .
ولو تد ّرجنا يف التتبع لرأينا أنّهم يطلقون هذا الوصف عىل من كان عثامنياً أو فقل
ناصبياً ،نقل ابن حجر يف ترجمة عبد الله بن إدريس عن العجيل :ثقة ثبت صاحب سنة
[[[
وكان عثامنياً  .وقال يف ترجمة عثامن بن عاصم عن العجيل أيضاً :كان صاحب سنة وكان
[[[
عثامنياً  .وقال يف ترجمة محمد بن عبيد عن العجيل :كويف ثقة وكان عثامنياً ،وعن ابن
سعد :صاحب سنة ،وقال الدوري :سمعت محمد بن عبيد يقول :خري هذه األُ ّمة بعد نب ّيها
[[[
أيب بكر ثم عمر ثم عثامن ويقول :اتقوا ال يخدعكم هؤالء الكوفيني  .فإنّه لش ّدة صالبته
يف السنة أخرج علياً Aمن عداد خيار االُ ّمة ،وما اكتفى بذلك بل نصح أن ال يخدعوا
يل Aمن ضمن خيار االُ ّمة.
بالكوفيني يف ع ّد ع ّ
إذا عرفت هذا فال تبقى قيمة عندنا ملا يرويه الحسن بن الصباح يف صحيح البخاري من
يل،A
قول عمر :إ ّن آية اإلكامل نزلت يف عرفة يوم الجمعة ،فإنّه إ ّما ناصبي يطعن يف ع ّ
[[[ـ تهذيب التهذيب البن حجر .250 :11
[[[ـ م ن .218 :6
[[[ـ مواهب الجليل للرعيني .37 :1
[[[ـ االستيعاب البن عبد الرب .116 :3
[[[ـ تهذيب التهذيب .127 :5
[[[ـ م ن .116 :7
[[[ـ م ن  ،291 :9املعجم الكبري للطرباين .183 :12
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أقل التقادير ممن يربع بعيل ،Aومن الطبيعي أ ّن هكذا شخص ال يروي ما ينفي
أو عىل ّ
خالفة الثالثة املتق ّدمني ،إذ إ ّن إثبات نزول اآلية يوم الغدير تدعم نظرية اإلمامية.
ثانياً :التناقض املوجود يف يوم نزولها من يوم الجمعة إىل ليلة الجمعة إىل يوم االثنني
كام عن ابن عباس وكام هو مقتىض تشكيك سفيان الثوري ـ كام م ّر ـ ،يوجب عدم
االطمئنان بقبول ص ّحتها ،ويبقى ما أجمعت عليه الشيعة وما ذكره بعض أهل السنة سليامً
من املعارض.
ثالثاً :إ ّن ما رواه أهل البيت :يف أ ّن اآلية نزلت يوم الغدير ،يجب األخذ به لوجود
حديث الثقلني الناص بلزوم االلتزام بالعرتة لألمن من الضالل الفكري والعقدي والسيايس
واالجتامعي وغريها.
رابعاً :إ ّن مضمون الخرب متهافت ،إذ إ ّن اليهودي يسأل أو يذكر أهميّة يوم نزول آية
اإلكامل ولزوم اتخاذ ذلك اليوم عيدا ً ،كأنّه يستغرب من املسلمني إهامل هذا األمر العظيم،
ويأيت جواب عمر وهو أجنبي متاماً عن صدر الخرب ،إذ يجيب بعلمه حني نزول اآلية ،من
دون أن ي ّربر عدم اتخاذهم هذا اليوم عيدا ً ،فصدر الخرب يشء وذيله يشء آخر ،وال توافق
بينهام ،فهو مضطرب منكر ال ميكن االعتامد عليه .والقول بكون يوم عرفة عيد مل يقل به
أحد من املسلمني.
[[[

خامساً :إنّهم قالوا ا ّن النبي nمل يعش بعد نزول هذه اآلية إالّ نحو  81أو  82يوماً،
كام قالوا إ ّن النبي nتويف يف الثاين عرش من ربيع األول ،وهذا يعارض نزول آية اإلكامل
يوم الجمعة يف عرفة ،إذ إنّها كانت يف nذي الحجة وبينها وبني  12ربيع األ ّول أكرث من
تسعني يوماً ،وال يجديهم نفعاً القول باختالف املطالع بني أهل مكة واملدينة من حيث رؤية
[[[
الهالل ـ كام ذهب إليه ابن كثري )ـ وذلك أ ّن مكة واملدينة متفقتا ُاالفق تقريباً ،فيبقى
التعارض عىل حاله.
[[[ـ تفسري الرازي  ،529 :3الدر املنثور للسيوطي  ،257 :2تفسري القرطبي  ،223 :20تفسري الطربي  106 :4وغريها.
[[[ـ البداية والنهاية .256 :5
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سادساً :وهنا احتامل آخر ،رمبا يكون صواباً ،وهو تسمية السورة باسم أبرز ما فيها،
وملا كانت آية إكامل الدين من أبرز وأه ّم اآليات يف سورة املائدة ،س ّميت السورة آنذاك
فلم يقال أنزلت﴿ :الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُْت لَك ُْم ِدي َنك ُْم ،﴾...يوم الجمعة بعرفة ،يراد منه نزول
باسمهاّ ،
السورة ال خصوص هذه اآلية.
ويؤيّده ما ورد يف تفسري الطربي عن ابن عباس أنّه قال :أنزلت سورة املائدة يوم اإلثنني:
[[[
يرصح بنزول املائدة ويس ّميها بأشهر آياتها وهي آية
﴿الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُْت لَك ُْم ِدي َنك ُْم﴾ حيث ّ
اإلكامل.
ومم ّ
يدل أيضاً عىل صحة هذا الوجه ما روي عن عكرمة عن عمر أنّه قال :نزلت
ّ
سورة املائدة يوم عرفة ووافق يوم الجمعة .وعن شهر بن حوشب :نزلت سورة املائدة عىل
[[[
النبي nوهو واقف بعرفة عىل راحلته ،فتن ّوخت ألن ّ
تدق ذراعها .
وعليه ال تنايف بني األقوال ،فالروايات الدالة عىل نزول آية اإلكامل يوم عرفة يُقصد بها
سورة املائدة من باب تسمية الكل باسم جزئه ،وهذا ال ينايف نزول خصوص آية اإلكامل
يوم الغدير ،وعندما سأل اليهودي عمر عن هذه اآلية ،واستغرب لعدم اتخاذهم يوم نزولها
عيدا ً ،م ّوه عليه عمر وقال :نزلت يوم عرفة ،والحال أ ّن ما نزل بعرفة هو سورة املائدة ال
آية اإلكامل.
 4ـ الشبهة الرابعة :قال ابن كثري« :فأ ّما الحديث الذي رواه ضمرة ،عن ابن شوذب ،عن
مطر الوراق ،عن شهر بن حوشب ،عن أيب هريرة قال :ملا أخذ رسول الله nبيد عيل قال:
من كنت مواله فعيل مواله ،فأنزل الله عز وجل( :الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُْت لَ ُك ْم ِدي َن ُك ْم) قال أبو هريرة:
وهو يوم غدير خم ،من صام يوم مثاين عرش من ذي الحجة كتب له صيام ستني شهرا ً.
فإنّه حديث منكر جدا ً بل كذب; ملخالفته ما ثبت يف الصحيحني عن أمري املؤمنني
عمر بن الخطاب أ ّن هذه اآلية نزلت يف يوم الجمعة يوم عرفة ورسول الله nواقف
[[[ـ تفسري الطربي  / 90 :8سورة املائدة.3 :
[[[ـ م ن .89 :8
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بها .وكذا قوله :إ ّن صيام يوم الثامن عرش من ذي الحجة وهو غدير خم يعدل صيام
ستني شهرا ً ،ال يصح ،ألنّه ثبت ما معناه يف الصحيح أ ّن صيام شهر رمضان بعرشة أشهر،
فكيف يكون صيام واحد يعدل ستني شهرا ً ،هذا باطل .وقد قال شيخنا الحافظ أبو
عبد الله الذهبي بعد إيراد هذا الحديث :هذا حديث منكر جدا ً ،رواه حبشون الخالل
وأحمد بن عبد الله بن أحمد النريي وهام صدوقان ،عن عيل بن سعيد الرميل عن
ضمرة ،قال :ويروى هذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب ومالك بن الحويرث
وأنس بن مالك وأيب سعيد وغريهم بأسانيد واهية .قال :أ ّما هذا الصوم فليس بصحيح،
[[[
وال والله ما نزلت هذه اآلية إالّ يوم عرفة قبل غدير خم بأيّام ،والله تعاىل أعلم» .

ونقول يف الجواب:
أ ّوالً :إ ّن األساس يف ر ّد هذه الرواية وتضعيفها ،هو ما رووه عن عمر بن الخطاب يف يوم
نزول آية االكامل يوم عرفة ،وقد عرفت مواقع الخلل يف سند تلك الرواية وداللتها آنفاً ،فال
ميكن االعتامد عليه لر ّد رواية أيب هريرة.
ثانياً :إ ّن ضمرة وابن شوذب ومطر الوراق م ّمن روى عنهم بعض أصحاب الصحاح
[[[
مم ّ
األقل ،وكون روايتهم تكون مبرتبة الصحيح  .أما
يدل عىل حسن حالهم عىل ّ
الستة ّ
شهر بن حوشب فقد ذكر الذهبي توثيقه عن جامعة وقال« :قال أبو عيىس الرتمذي :قال
محمد هو البخاري :شهر حسن الحديث وق ّوى أمره ،وقال أحمد بن عبد الله العجيل :ثقة
شامي ،وروى عباس عن يحيى :ثبت ،وروى حنبل عن أحمد :ليس به بأس ،وقال الفسوي:
[[[
شهر وإن تكلّم فيه ابن عون ،فهو ثقة» .
وعليه فال وجه لتضعيف األلباين رواية أيب هريرة لوجود شهر ومطر حيث قال« :وهذا
[[[
إسناد ضعيف أيضاً لضعف شهر ومطر» .
[[[ـ البداية والنهاية .214 :5
[[[ـ عبقات األنوار ،حديث الغدير .242 :9
[[[ـ ميزان االعتدال .284 :2
[[[ـ سلسلة األحاديث الضعيفة  594 :10رقم .4923
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ثالثاً :ما زعمه من عدم جواز زيادة ثواب صوم غري شهر رمضان عىل صيام شهر
رمضان ،مردود عليه ومنتقض مبا ورد عندهم من مضاعفة صيام بعض األيّام عىل صيام
شهر رمضان مبا فيها ليلة القدر التي هي أفضل من ألف شهر ،فعن رسول الله« :nما
أحب إىل الله سبحانه أن يتع ّبد فيها من أيّام العرش ،وإ ّن صيام يوم
من أيّام الدنيا أيّام ّ
[[[
فيها يعدل صيام سنة ،وليلة فيها بليلة القدر» .
[[[

وعنه nأنّه قال« :من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده»  .وأيضاً« :صيام
[[[
يوم عرفة كصيام ألف يوم» .
مضافاً إىل أ ّن مدار الثواب كرثة وقلّة ال يدور مدار األعامل ،إذ إ ّن اإلثابة من الله
استحق عبد مثوبة عىل نفل أكرث من املثوبة الحاصلة من
فربا
ّ
تعاىل إنّ ا هي تفضّ لّ ،
الفرض ،لعلل وأسباب خفيت علينا ،رمبا تكون ألجل حصول ش ّدة الخضوع والعبودية
يف النفل أكرث من الفرض ،إذ إ ّن اإلنسان مجبور عىل أداء الفرائض ولكن ال جرب عليه يف
أداء النوافل ،فلو التزم بالنوافل بعد أداء الفرائض ،أظهر من نفسه عبوديّة وخضوع لله
رس زيادة مثوبة بعض النوافل كزيارة الحسني 7وصوم يوم الغدير
تعاىل ،ورمبا يكون ّ
وغريهام عىل الفرائض هو هذا.
وعليه ال ضري أن يتفضّ ل الله تعاىل عىل عبده مبثوبة فاضلة عىل مثوبات الفرائض ،ملا
أظهره من استكانة وتذلّل وعبوديّة أمامه من غري أن تجب عليه أو يكون فيها إلزام أو وعيد
برتكها ،طاملا كانت املثوبات تفضّ الً ال استحقاقاً.
 5ـ الشبهة الخامسة :أخرج ابن عساكر عن يحيى بن عبد الحميد ِ
الح َّمين ،عن قيس

بن الربيع ،عن أيب هارون العبدي ،عن أيب سعيد الخُدري قال :ملا نصب رسول الله nعلياً
[[[
بغدير خم فنادى له بالوالية ،هبط جربيل Aبهذه اآلية﴿ :الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُْت لَك ُْم ِدي َنك ُْم. ﴾...

[[[ـ سنن ابن ماجة  551 :1ح ،1728تاريخ بغداد .208 :11
[[[ـ م ن  ،551 :1نحوه سنن البيهقي .300 :4
[[[ـ شعب اإلميان للبيهقي  357 :3ح ،3764الجامع الصغري للسيوطي  112 :2ح.5119
[[[ـ تاريخ دمشق .237 :42
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قال األلباين :هذا موضوع ،آفته أبو هارون العبدي فإنّه متهم بالكذب ،وقيس بن
[[[
الربيع ضعيف ،ونحوه الحامين .
ونقول يف الجواب :نعم إنّهم أجمعوا عىل تضعيف أيب هارون العبدي ،ولكن لو
[[[
علمنا سبب ذلك لهان بنا الخطب ،إنّهم ما ض ّعفوه إالّ لتش ّيعه  ،ولرواية فضائل أمري
وأسسوه ،كام أنّه روى مثالب
املؤمنني Aالتي ال تروقهم ،الدالّة عىل بطالن ما بنوه ّ
أعداء أمري املؤمنني ،Aفقد روى عن أيب سعيد أ ّن عثامن أدخل حفرته وأنّه لكافر بالله،
[[[
علامً بأنّه كان خارجياً ثم استبرص وصار شيعياً  .فمن الطبيعي أن يض ّعف القوم هكذا
رجل ،وعليه فال عربة بتضعيفهم ،ويبقى الرجل عىل وثاقته س ّيام فيام وافقه غريه.

أما يحيى بن عبد الحميد ِ
الح ّمين فقد ضُ ّعف أيضاً لتشيّعه ،وقد ذكر الكيش أ ّن له كتاباً
[[[
[[[
يف إثبات إمامة أمري املؤمنني ،Aوقال عنه الذهبي :شيعي بغيض ،وقد ذكر أيضاً أ ّن
يحيى بن معني وغريه وث ّقوه.
[[[

أما قيس بن الربيع فقد ذكره العجيل يف الثقات ،وقال :كان معروفاً بالحديث صدوقاً ،
[[[
ونقل عن أيب حاتم أيضاً توثيقه وكونه صدوقاً مأموناً  .وقال الذهبي :صدوق ّيسء
الحفظ ،وكان شعبة يثني عليه ،وقال أبو حاتم :محلّه الصدق ،وقال ابن عدي :عا ّمة رواياته
[[[
مستقيمة  .إذا عرفت هذا فال وجه لتضعيف هذا الحديث ،س ّيام وأنّه يشهد لص ّحته غريه.
أخل الله ورسوله
 6ـ الشبهة السادسة :إن قيل :إ ّن اإلمامة إن كانت ركناً يف الدين ،فقد ّ
[[[ـ سلسلة األحاديث الضعيفة  593 :10ح.4923
[[[ـ تقريب التهذيب البن حجر  49 :2رقم  ،460املجروحني البن حبان .177 :2
[[[ـ الكامل البن عدي  ،78 :5ميزان اإلعتدال للذهبي  173 :3رقم .6018
[[[ـ اختيار معرفة الرجال .616 :2
[[[ـ ميزان االعتدال  392 :4رقم .9567
[[[ـ معرفة الثقات  220 :2رقم .1530
[[[ـ املجروحني البن حبان .219 :2
[[[ـ املغني يف الضعفاء  221 :2رقم .5062
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بها قبل يوم الغدير ،إذ فيه أنزل﴿ :الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُْت لَك ُْم ِدي َنك ُْم﴾ ولزم أ ّن من مات قبل ذلك مل
رض تركها.
يكن مؤمناً لفوات ركن من إميانه ،وفيه تأخري البيان عن الحاجة ،وإن مل تكن ركناً مل ي ّ
قلنا :هي ركن من بعد موت النبي nلقيامه مقامه ،فال تأخري عن الحاجة ،وال شك
أ ّن دين النبي nإنّ ا تك ّمل تدريجاً بحسب الحوادث ،أو أنّه كمل قبل فرض التكليف،
وامل ّيتون قبل الغدير كمل الدين لهم بالنبي ،nوالخطاب للحارضين وليس فيه تكميل
[[[
يل Aيف مواضع شتى يف مبدأ األمر .
الدين لغريهم ،عىل أ ّن النبيّ n
نص عىل ع ّ

[[[ـ الرصاط املستقيم للبيايض  314 :1ـ .315

آية التبليغ
قال تعاىل يف محكم كتابهَ ﴿ :يا أَ ُّي َها ال َّر ُس ُول َبلِّ ْغ َما أُنز َِل إِلَ ْيكَ ِمن َّر ِّبكَ َوإِن ل َّْم تَ ْف َع ْل ف ََم
[[[
اس إِنَّ اللّهَ الَ يَ ْه ِدي الْ َق ْو َم الْكَا ِفرِي َن﴾ .
ْت ر َِسالَتَهُ َواللّهُ يَ ْع ِص ُمكَ ِم َن ال َّن ِ
بَلَّغ َ

آية التبليغ هذه هي التي نزلت متزامنة مع حديث الغدير ومتعلّقة به ،وكان األمر
بالتبليغ فيها يتعلّق بتبليغ إمامة أمري املؤمنني ،Aوهذا ما تساملت عليه الشيعة ،وأشار
إليه بعض أهل السنة ضمن املد ّونات الروائ ّية والتفسرييّة.
وفيام يأيت نذكر من روى نزولها مبناسبة حديث الغدير من الشيعة والسنة بحسب
التسلسل الزمني:
 1ـ ُسليم بن قيس الهاليل (ق )1يف كتابه 290 :ح.25
 2ـ عطاء (ت  )114يف تفسريه ،كام يف املناقب البن شهر آشوب .2:224
 3ـ الكلبي (ت  ،)146كام يف املناقب البن شهر آشوب .2:224
 4ـ ابن جريح (ت  )150يف تفسريه ،كام يف املناقب البن شهرآشوب .2:224
 5ـ إبراهيم الثقفي (ت  ،)283كام يف املناقب البن شهرآشوب .2:224
 6ـ محمد بن سليامن الكويف (ت  )300يف مناقب اإلمام أمري املؤمننيA 1:140
ح 1:171 ،78ح 2:380 ،101ح 2:383 ،854ح 41602 ،856ح.896
 7ـ فرات بن إبراهيم الكويف (ق 3و )4يف تفسريه  130ح 131 ،151 ،149ح.154 ،150
 8ـ عيل بن إبراهيم القمي (ق 3و )4يف تفسريه 173 ،1:171 :ـ .2:201 ،174
 9ـ الع ّيايش (ق  )3يف تفسريه  1:331ح 1:332 ،152ح 153و 333 ،154ح 334 ،154ح.155
[[[ـ املائدة.67 :
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 10ـ الصفّار (ت  )290يف بصائر الدرجات 535 :ح.40
 11ـ ابن أيب حاتم الرازي (ت  ،)327كام يف الدر املنثور للسيوطي  2:298وفتح القدير
للشوكاين .2:60
 12ـ محمد بن يعقوب الكليني (ت  )329يف الكايف  1:289ح 290 ،4ح 295 ،6ح.3
 13ـ أبو عبد الله املحاميل (ت  )330يف األمايل ،كام يف كنز العامل للمتقي الهندي
 11:603ح.32916
 14ـ القايض النعامن (ت  )363يف رشح األخبار 1:101ـ 104ح 1:105 ،25ح2:273 26
ح 2:347 ،582ح.698
 15ـ املرزباين (ت  )378يف كتابه ،كام يف املناقب البن شهرآشوب .2:224
 16ـ الشيخ الصدوق (ت  )381يف األمايل 435 :ح 10مجلس  582 ،56ح 16مجلس ،74
ويف عيون أخبار الرضا  2:138 7ح.10
 17ـ أبو بكر الشريازي (ت  )407فيام نزل من القرآن يف أمرياملؤمنني 7كام عن املناقب
البن شهرآشوب .2:224
 18ـ الحافظ ابن مردويه (ت  )410كام عن الدر املنثور للسيوطي  ،2:298وفتح القدير
للشوكاين .2:60
 19ـ محمد بن أحمد بن شاذان (ت  )412يف املائة منقبة 89 :ح.56
 20ـ الثعلبي (ت  )427يف الكشف والبيان .4:92
 21ـ أبو نُعيم األصبهاين (ت  )430ما نزل من القرآن يف عيل ،A : 86كام عن
الخصائص البن البطريق  53ح.21
 22ـ الشيخ الطويس (ت  )460أشار إليها يف التهذيب  3:143ح 1يف الدعاء الذي يُقرأ
عقيب صالة الحاجة ،وكذلك يف املصباح املته ّجد.326 :
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 23ـ الواحدي (ت  )468يف أسباب النزول.135 :
 24ـ الحاكم الحسكاين (ق  )5يف شواهد التنزيل .294 :1
 25ـ مسعود بن نارص السجستاين (ت  )477يف دراية حديث الوالية ،كام عن الطرائف
البن طاوس .1:121
 26ـ الشيخ الطربيس (ت  )548يف االحتجاج.
 27ـ ابن عساكر الدمشقي (ت  )571يف تاريخ دمشق  86 :12ح.589
 28ـ الفخر الرازي (ت  )606يف تفسريه يف القول العارش من األقوال الواردة يف شأن
نزول اآلية.
 29ـ محمد بن طلحة الشافعي (ت  )652يف مطالب السؤول  ،16عن الواحدي.
 30ـ عبد الرزاق الرسعني (ت  )661كام يف مفتاح النجا للبدخشاين ،34 :وكشف الغمة
لإلربيل .1:325
 31ـ أبو إسحاق الحمويئ (ت  )722يف فرائد السمطني  158 :1ح.120
 32ـ نظام الدين النيسابوري (ت  )728يف تفسري غرائب القرآن .2:616
 33ـ السيد عيل بن شهاب الدين الهمداين (ت  )786يف مودة القرىب ،كام يف العبقات
حديث الغدير .9:182
 34ـ ابن صباغ املاليك (ت  )855يف الفصول املهمة ،42 :عن الواحدي.
 35ـ العيني (ت  )855يف عمدة القاري .18:206
 36ـ كامل الدين امليبدي (ت  )908يف رشح ديوان أمري املؤمنني ،A : 406عن
الثعلبي.
 37ـ السيوطي (ت ) 911يف الدر املنثور  ،2:298عن الواحدي وابن مردويه وابن عساكر.
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 38ـ الشوكاين (ت  )1255يف فتح القدير  ،2:60عن الواحدي وابن مردويه وابن عساكر.
هذه األقوال مبجموعها تورث اإلطمئنان بنزول اآلية مبناسبة يوم الغدير ،وأ ّن التبليغ
املأمور به هو تبليغ إمامة أمري املؤمنني ،Aوهذا ما يتناسب مع محتوى اآلية وعظمة
مضمونها ،إذ إنّها من أواخر ما نزل عىل الرسول ،nوتأمره بتبليغ يشء جديد نزل عليه
من الرب جلّت عظمته ،وعدم تبليغ هذه امله ّمة الجديدة يساوي عدم تبليغ الرسالة أجمع،
وفيها أيضاً الوعد بالحفظ والحراسة اإللهية من الناس.
ولو قطعنا النظر عن روايات أسباب النزول وقد أوصلها الفخر الرازي يف تفسريه إىل
[[[
عرشة  ،واقترصنا عىل معنى اآلية ومدلولها ،لوصلنا إىل قولني يتناسب نزول اآلية فيها.
القول األ ّول أنّها نزلت يف بداية الدعوة حيث كان الرسول nيف أش ّد الحاجة إىل
النارص واملعني ،حتى أنّه nملا خرج من مكّة إىل الطائف مل يتمكّن من الرجوع إىل مكّة
إالّ بعد ما دخل يف جوار مطعم بن عدي ،فيتناسب نزول اآلية يف هذا الظرف العصيب
تشجيعاً للنبي nودعامً ملوقفه; ليميض قدماً يف تبليغ الرسالة اإللهية عموماً ،وليعلم أ ّن
العصمة من األذى والقتل من ورائه.
ولكن يرد عىل هذا أ ّن سورة املائدة مبا فيها هذه اآلية املباركة ،كانت من آخر ما نزل
عىل رسول الله nأي قبل وفاته بأشهر ال تتجاوز الثالثة ،ومل يقل أحد أ ّن آيات منها نزلت
قبل هذا ،فالقول بنزولها يف صدر الدعوة خرق لإلجامع ،مضافا ً إىل أ ّن ما القاه النبيn
من أذى وجرح وهتك قبل البعثة وبعدها ،ينفي العصمة الواردة يف اآلية الكرمية ،إذ إنّها
فتبي أنّها مل تكن نازلة يف صدر
ّ
تنص بأ ّن الله تعاىل سيعصمه من الناس وهذا مل يحصلّ ،
الدعوة .هذا من جهة.
ومن جهة ا ُخرى فإ ّن اآليات الدالة عىل تبليغ األنبياء :لألحكام والرشائع وكذلك تبليغ
نبينا ّ ،9
تدل عىل أنّهم ما كانوا ينتظرون العصمة من الناس حتى يبدؤوا بالدعوة ،بل
[[[ـ تفسريالفخر الرازي .49 :11
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وما كانوا مبالني بتكذيب من كذّبهم أو عناد من عاندهم ،بل كان شعارهمَ ﴿ :و َما َع َل
[[[

ال َّر ُسولِ إِالَّ الْ َبالَ ُغ الْ ُم ِب ُني﴾ وكانت اآليات تشري إىل لزوم ذلك وعدم انتظار العصمة من
األذى أو القتل ،قال تعاىل﴿ :الَّ ِذي َن يُ َبلِّغُونَ ر َِساال َِت اللَّ ِه َويَخْشَ ْونَهُ َوالَ يَخْشَ ْونَ أَ َحداً إِالَّ اللَّهَ
[[[
َوكَفَى بِاللَّ ِه َح ِسيباً﴾ .
وبالنسبة إىل نب ّينا nجاءه األمر بإبالغ الدعوة وهداية الناس من دون ذكر للعصمة،
حيث قيل له﴿ :يَا أَيُّ َها الْ ُمدَّ ثِّ ُر * ق ُْم َفأَن ِذ ْر * َو َربَّكَ َفك ِّ َْب * َوثِ َيابَكَ َفطَ ِّه ْر * َوال ُّر ْج َز فَا ْه ُج ْر * َوالَ
[[[
تَ ْ ُنن ت َْس َتك ِ ُْث * َولِ َر ِّبكَ ف َْاص ِ ْب﴾  ،إذ فيها األمر بالصرب ولزوم التح ّمل ،وهذا ما أ ّداه nبأجود
ما يكون وأحسنه.
إذا ً نستخلص من هذا الرسد املوجز ،أ ّن آية التبليغ ما نزلت يف صدر الدعوة لألسباب
التي م ّرت ،ويبقى القول الثاين صحيحاً وهو أنّها نزلت يف ا ُخريات الدعوة ،وهو الذي يؤيّده
االتفاق عىل أ ّن سورة املائدة من آخر السور نزوالً ،س ّيام وأ ّن األقوال االُخرى املطروحة يف
املقام ال تتناسب مع حجم اآلية وأه ّميتها ،من قبيل األعرايب الذي ه ّم بقتل النبي ،nأو

مسألة حراسة النبي nوأنّه بعد ما نزلت اآلية منعهم من حراسته ،إذ إ ّن قضية األعرايب
أجنبية عن املقام ،وال ّ
تدل عىل أكرث من حامية الله تعاىل نبيه من القتل ،وهذا أمر فرعي
بالنسبة إىل أصل اآلية ،وهي األمر بالتبليغ ،وكذلك مسألة الحراسة ال ربط لها بهذه اآلية،
مضافاً إىل أنّها حتى لو ص ّحت ال تنايف نزول اآلية بشأن حادثة الغدير ،وباقي األقوال ينفيها
واقع الحال وكون املائدة من آخر ما نزلت.

وعليه فيبقى القول املختار ساملاً من املعارض ،وهو كام قلنا :إ ّن اآلية نزلت يف ا ُخريات
الدعوة ،بقي علينا أن نستنطق اآلية ونفهم معناها الحقيقي ،ونستفرس عن هذه امله ّمة
[[[ـ العنكبوت 18 :وغريها من اآليات.
[[[ـ األحزاب.39 :
[[[ـ املدثر 1 :ـ .7
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الجديدة التي كُلّف النبي nبها ،وجاءت ـ عىل خالف املعتاد ـ مقرتنة بضامن العصمة
اإللهية من الناس.
وميكن الوصول إىل مغزى اآلية إ ّما من خالل سياق اآلية ومعرفة ما قبلها وما بعدها،
وإ ّما من خالل القرائن املوجودة يف نفس اآلية أو خارجها من قبيل الشواهد واملؤيّدات.
أما سياق اآلية ،وهو الذي ذهب إليه أكرث مفرسي أهل السنةّ ،
يدل عىل أ ّن األمر يتعلّق
توسطت آيات تتعلّق بهم ،وعليه البد من تفسريها
باليهود والنصارى ،إذ إ ّن آية التبليغ ّ
وفهمها يف ضمن هذا السياق.
قال الفخر الرازي (ت  )606يف تفسريه بعدما ذكر األقوال املختلفة يف شأن نزول اآلية:
«واعلم أ ّن هذه الروايات وإن كرثت إالّ أ ّن األوىل حمله عىل أنّه تعاىل أمنه من مكر اليهود
والنصارى ،وأمره بإظهار التبليغ من غري مباالة منه بهم ،وذلك أل ّن ما قبل هذه اآلية بكثري،
وما بعدها بكثري ،ملا كان كالماً مع اليهود والنصارى ،امتنع إلقاء هذه اآلية الواحدة يف البني
[[[
عم قبلها وما بعدها» .
عىل وجه تكون أجنب ّية ّ
وإىل نحوه ذهب قبله الطربي (ت  )310يف تفسريه حيث قال« :وهذا أمر من الله تعاىل
قص الله تعاىل
ذكره نب ّيه محمدا ً 9بإبالغ هؤالء اليهود والنصارى من أهل الكتابني الذين ّ

ذكره قصصهم يف هذه السورة ،وذكر فيها معايبهم وخبث أديانهم ...ما أنزل عليه فيهم من
معايبهم ،واإلزراء عليهم ،والتقصري بهم ،والتهجني لهم ،وما أمرهم به ونهاهم عنه ،وأن ال
[[[
يُشعر نفسه حذرا ً منهم أن يصيبوه يف نفسه مبكروه. »...
ولكن يرد عىل هذا:
نص ّ
يدل عىل محتوى هذا األمر امله ّم الذي يلزم عىل الرسول 9تبليغه
أي ّ
أ ّوالً :مل يرد ّ

لليهود والنصارى ،والذي يعادل الرسالة بأجمعها بحيث يستلزم عدمه عدمها ،فهكذا أمر
[[[ـ تفسري الرازي .50 :11
[[[ـ تفسري الطربي  ،567 :8ذيل اآلية.
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مهم البد من أن يُق ّيد ويُذكر يف املد ّونات الروائية واملفروض أ ّن الرسول nبلّغه ،فلم يبق
[[[
لهم إالّ أن يقولوا كام ذهب إليه صاحب املنار  ،أ ّن املراد تبليغ اآلية التالية لهذه اآلية،
شء َح َّت َى تُ ِقي ُمواْ ال َّت ْو َرا َة َواإلِنجِ َيل﴾.
وهي قوله تعاىل﴿ :ق ُْل يَا أَه َْل الْ ِك َت ِ
اب ل َْس ُت ْم َع َل َ ْ

وهذا كام ترى ال يتناسب مع حجم اآلية وما فيها من الوعد والوعيد ،فام كان يتو ّجه
للنبي nآنذاك وهو يف أواخر عمره ،وقد اشتدت شوكة اإلسالم ،خطر من قبل اليهود
والنصارى حتى يحتاج إىل الوعد بالعصمة اإللهية ،ومل يكن املأمور بتبليغه ـ حسب الفرض
ـ أمر شديد األهم ّية حتى يه ّدد النبي nأ ّن عدم تبليغه يساوي عدم تبليغ الرسالة رأساً،
وقد صدر منه nفيام مىض من حياته الرشيفة ما هو أش ّد عىل اليهود والنصارى من هذه
اآلية ،بل حاربهم واستوىل عىل بالدهم وقالعهم من دون أن يكون وعد بالعصمة منهم،
مم صدر منه تجاههم.
فهذه اآلية أقل بكثري ّ
ثانياً :إ ّن املأمور بتبليغه إما أن يكون متعلّقاً باليهود والنصارى ،أو متعلّقاً باملسلمني،
فاأل ّول أبطلناه ،والثاين إ ّما أن يكون متعلّقاً باآلداب واألحكام والرشائع ،وإ ّما أن يكون
متعلّقاً بغريها ،فإن كان األ ّول فنحن نرى أ ّن النبي nما كان يبايل يف تبليغ الرشيعة أحدا ً،
كيف وقد صدع بالحق يف أحلك الظروف من دون أن ينتظر العصمة اإللهية ،وله أُسوة
باألنبياء السابقني حيث تح ّملوا وقاسوا أنواع املحن والباليا يف سبيل انجاح الدعوة وتبليغها،
[[[
وقد قيل له من ذي قبل﴿ :ف َْاص ِ ْب ك ََم َص َ َب أُ ْولُوا الْ َع ْز ِم ِم َن ال ُّر ُسلِ ﴾ مضافاً إىل أ ّن أحكام
بكل سهولة ويعملون بها من
العبادات واملعامالت كانت سائغة عند املسلمني ،يتفّهمونها ّ
دون اعرتاض أو يشء آخر ،فال تحتاج إىل عصمة للرسول من الناس ،فثبت أ ّن املأمور بتبليغه
يشء آخر غرياألحكام والرشائع.
ومل يكن يشء آخر غري هذه األُمور يستحق الوعد والوعيد والعصمة والتهديد سوى
[[[ـ تفسري املنار لرشيد رضا .463 :6
[[[ـ األحقاف.35 :
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مسألة الخالفة وكيفية استمرار الدعوة ،إذ إ ّن اإلسالم جاء ليبقى وليظهر عىل جميع
األديان ،وهذا يشء خارج عن حدود العمر البرشي ،وكان الرسول nيشري بني الحني واآلخر
مم يعني لزوم االهتامم مبستقبل الدعوة ،والتفكّر الجاد مبصريها بعد رحيل
بقرب وفاتهّ ،
مؤسسها ،فثبت أ ّن املأمور بتبليغه مل يكن سوى أمر اإلمامة.
ّ
ثالثاً :إ ّن ترتيب اآليات يف القرآن الكريم رمبا ال يتوافق مع ترتيب نزولها ،فكم من آية
نزلت مبناسبة و ُوضعت بني آيات ال عالقة لها بها ،كام هو الحال يف ترتيب السور يف القرآن
حيث يختلف عن ترتيب نزولها ،قال السيوطي (ت « :)911وترتيب النزول غري ترتيب
[[[
التالوة» وكان ذلك بتوقيف من رسول الله.n
إذا عرفت هذا ،فالسياق ال يقاوم أمام الروايات الواردة ،كام ال يقاوم واقع الحال
والنقد الصحيح الدال عىل أهمية اآلية الكرمية ،وأنّها ال ميكن أن تتعلّق بشأن اليهود
والنصارى ـ كام عرفت ـ..
وعليه يبقى املجال الوحيد ملعرفة معنى اآلية ،االستعانة بالقرائن الداخلية يف نفس اآلية
من قبيل تفسري محتواها ،واستنطاق ألفاظها للوقوف عىل أهميتها و ِعظَم شأنها ،زائدا ً القرائن
الخارجية من قبيل املؤيدات والشواهد الواردة يف الروايات املختلفة حيث تدعم الرأي املختار.
بقي هنا أمران يتعلّقان باآلية الكرمية:
األمر األ ّولّ :
تدل الروايات عندنا أ ّن النبي nأخّر اإلعالن عن إمامة عيل Aإىل
أن وصل إىل الجحفة حيث غدير خم ،فنزل الوحي عليه مؤكّدا ً وملزماً ،ث ّم قام nفبلّغ
إمامة عيل ،Aوكان داعي النبي nيف التأخري هو خوفه من قومه ،وأنّهم حديثوا عهد
بجاهلية ،مع ما كان يعرفه منهم عنه أمرياملؤمنني.A
فانربى من هنا بعض أهل السنة للطعن عىل الشيعة بأنّها تنسب إىل النبي nتأخري
البيان أو الخوف وما شاكل.
[[[ـ اإلتقان .170 :1
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قال محمد بن عبد الوهاب (ت  :)1206من اعتقد منهم ص ّحته فقد هلك ،إذ فيه اتهام
[[[
املعصوم قطعاً من املخالفة بعدم امتثال أمر ربّه ابتداء وهو نقص ،ونقص األنبياء كفر. ..
وقال آخر :بئس القوم الذين ينسبون إىل نب ّيهم املرسل تأخري البالغ والتلكّؤ والرت ّدد
يف تنفيذ أمر ربه خوفاً من الناس ،بئس القوم الذين يصفون نبيهم بالتسويف واملامطلة
[[[
واالشرتاط عىل ربه لحاميته قبل تنفيذ أمره وإبالغ رسالته. ..
[[[

وذهب ثالث إىل أ ّن تأخري التبليغ ينايف العصمة التي تدعيها الشيعة .

ونقول يف الجواب:
أ ّوالً :إ ّن مراعاة الظرف االجتامعي والسيايس ،واستخدام األساليب واآلليات الزمكانية
املناسبة ،إلنجاح الدعوة والوصول إىل الهدف ،أمر مستحسن رشعاً ومندوب إليه ،كيف وقد
[[[
ورد يف الحديث الرشيف« :العاقل ال يح ّدث من يخاف تكذيبه»  ،فهذا أمر يفرضه العقل
الخاص بشؤون تدبري الحياة الفردية واالجتامعية ،فالرتدد والتأخري انتظارا ً لحصول
العميل
ّ
الفرصة املناسبة ال ضري فيه ،فهذا موىس Aراجع ربه يف إبالغ أصل الرسالة وقال( :إِ ِّن
[[[
قَتَل ُْت ِم ْن ُه ْم نَفْساً فَأَخ ُ
َاف أَن يَ ْقتُلُونِ ) وإنّا كان قتل منهم نفساً واحدة ،فكيف ال يرتقّب
يخص أمري املؤمنني Aوقد قتل من القوم عددا ً كثريا ً؟!
رسول الله nيف إبالغ أمر ّ
اس
ثانياً :إ ّن قوله تعاىل مخاطبا ً النبيَ ﴿ :nوتُ ْخ ِفي ِف نَف ِْسكَ َما ال َّلهُ ُم ْب ِدي ِه َوتَخ َْش ال َّن َ
[[[
َواللَّهُ أَ َح ُّق أَن تَخْشَ ا ُه﴾  ،وكذلك قوله تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها ال َّنب ُِّي لِ َم تُ َح ِّر ُم َما أَ َح َّل ال َّلهُ َلكَ تَ ْب َت ِغي
[[[ـ رسالة يف الرد عىل الرافضة 5 :ـ .7
[[[ـ اصول وعقائد الشيعة االثنا عرشية لحافظ موىس 225 :ـ .229
[[[ـ اإلمامة والنص لفيصل نور 601 :ـ .604
[[[ـ املحاسن للربقي  195 :1ح ،19الكايف للكليني  20 :1ح.12
[[[ـ القصص.33 :
[[[ـ األحزاب.37 :
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يم﴾ ّ ،
يدل عىل وجود منطقة فراغ من الله تعاىل يعمل فيها
َم ْرضَ َ
ات أَ ْز َواجِ كَ َواللَّهُ َغفُو ٌر َّر ِح ٌ
رسول الله nبحسب ما متليه املصلحة والظرف االجتامعي والسيايس ،كام هو الحال يف
زوجة زيد الذي تب ّناه رسول الله nثم تز ّوج زوجته بعد ما طلّقها ،وكذلك تحريم الزواج
عىل نفسه رعاية لعواطف أزواجه ،وهناك شواهد ا ُخرى تدعم هذا الرأي من قبيل الصالة
عىل املنافقني والدعاء لهم وغريها ،والذي نريد أن نصل إليه من هذا العرض املوجز ،أ ّن
تأخري البيان ريثام تحصل الفرصة املناسبة أمر رشعي متاماً وهو مقتىض العقل والحكمة.
موسعاً ،قال الشيخ
ثالثاً :إ ّن الوحي النازل عىل رسول الله nمل يكن فورياً ،بل كان ّ

املفيد (ت « :413وقد كان تق ّدم الوحي إليه يف ذلك من غري توقيت له ،فأخّره لحضور وقت
[[[
يأمن فيه االختالف منهم عليه» .

رابعاً :يؤيّد ما ذهب إليه الشيعة ما رووه يف كتبهم من قوله« :nأتتني رسالة من
[[[
رب فضقت بها ذرعاً وخفت أن يكذّبني قومي ،فقيل يل :لتفعل ّن أو لنفعل ّن كذا وكذا» .
ّ
ويف لفظ آخر« :إ ّن الله أرسلني برسالة فضقت بها ذرعاً ،وعلمت أ ّن الناس مكذّيب،
[[[
فأوعدين أن أبلّغها أو يعذّبني» .
وبلفظ ثالث ...« :كان رسول الله nيهاب قريشاً واليهود والنصارى ،فأنزل الله تعاىل
[[[

[[[

هذه اآلية» ويف لفظ الزمخرشي« :وضمن يل العصمة فقويت» .
عم تقوله الشيعة ،والجواب الجواب.
فهذه األقوال واملرويّات ال تختلف كثريا ً ّ
[[[ـ التحريم.1 :
[[[ـ اإلرشاد للمفيد .175 :1
[[[ـ مسند الحميدي  ،391 :2ونحوه خلق أفعال العباد للبخاري  ،59وذكر ابن حجر يف فتح الباري  42 :13أ ّن ابن
حبان والحاكم ص ّححا الرواية.
[[[ـ مسند ابن راهويه .402 :1
[[[ـ أسباب النزول للواحدي.135 :
[[[ـ الكشاف .630 :1
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خامساً :إ ّن خوف النبي nمل يكن عىل نفسه ،كيف وسريته الرشيفة ومظاهر حياته
تأىب ذلك ،نعم كان يخاف الناس يف أمر يرجع إىل تكذيب الرسالة ،أو أن يتهموه مبا يفسد
الدعوة ،أو يس ّبب الشك والشبهة فيها ،فورد الوحي بالعصمة من هذا .وهو الذي امتنع

عن كتابة ما يعصم األ ّمة من الضالل ملا دعا الدواة والقرطاس يف ا ُخريات حياته ،مل ّا جوبه
فلم رأى nذلك وأ ّن كتابته ستكون
ّ
بكل جفاء بأنّه ـ والعياذ بالله ـ يهجر أو غلبه الوجعّ ،
ذريعة للطعن يف صحة دعوته أجمع ،إذ إ ّن هذا املنطق الجاهيل يبيح تكرار غلبة الوجع
أو ...يف فرتات مختلفة ،وعليه سيكون باباً للطعن عىل جميع الرسالة ،فأمسك nعن
الكتابة واكتفى مبا بيّنه سابقاً شفهاً يف حادثة الغدير وغريها.
فخوف النبي nكان يف محلّه ،وتأخريه ريثام تحصل الفرصة كان صحيحاً ال ضري فيه،
ولكن ملا جاء األمر اإللزامي بالتبليغ قام nوبلّغ بأرصح لفظ وأفصح بيان.
فسه أمري املؤمنني Aلقوله تعاىل يف موىسَ ﴿ :Aفأَ ْو َج َس ِف نَف ِْس ِه ِخي َف ًة
وهذا ما ّ
[[[

وس﴾  ،حيث قال« :مل يوجس موىس خيفة عىل نفسه ،أشفق من غلبة الج ّهال ودول
ُّم َ
[[[

الضالل» .
األمر الثاين :إ ّن حرص (الناس) الوارد يف قوله تعاىلَ ﴿ :واللّهُ يَ ْع ِص ُمكَ ِم َن ال َّن ِ
اس﴾

متسكاً بذيل اآلية أي﴿ :إِنَّ اللّهَ الَ يَ ْه ِدي الْ َق ْو َم الْكَا ِفرِي َن﴾ ،غري صحيح ،أل ّن
بالكافرينّ ،
لفظ الناس عام يشمل الجميع سواء املسلم أو الكافر ،بل إ ّن مورد اآلية وكونها من آخر
ما نزلت ينفي اختصاصها بالكافرين ،إذ إ ّن اإلسالم قويت شوكته آنذاك وانكرست شوكة
مم يدلّل عىل عدم تو ّجه خطر من قبلهم ،بل الخطر كان
املرشكني واليهود والنصارىّ ،
متو ّجهاً من قبل املنافقني ومرىض القلوب ،بل إ ّن ذيل اآلية يشعر بأ ّن هؤالء الناس الذين
[[[ـ طه.67 :
[[[ـ نهج البالغة ،الخطبة.4 :
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وعد الله نب ّية بالعصمة منهم ،يكونون مبنزلة الكفّار ،إذ وصلوا إىل مرتبة خاف النبيn

من فتنتهم عىل اإلسالم.

ويظهر أيضاً أن يكون املراد بالكفر هو الكفر بآية من آيات الله وهو الحكم املراد
بقوله﴿ :ما أُنز َِل إِلَ ْيكَ ِمن َّربِّكَ ﴾ ال الكفر العام كام قلنا ،ونظريه قوله تعاىل يف آية الحج:
[[[

﴿َلِلّ ِه َع َل ال َّن ِ
اس ِح ُّج الْ َب ْي ِت َمنِ ْاس َتطَا َع إِلَ ْي ِه َسبِيال َو َمن كَ َف َر َفإِنَّ الله َغ ِن ٌّي عَنِ الْ َعالَ ِم َني﴾ حيث
يكون املراد الكفر أي الر ّد للحج ال الكفر العام.

ويكون املراد بعدم هدايته تعاىل هؤالء القوم الكافرين ،عدم هدايته إياهم يف كيدهم
ومكرهم ،ومنعه األسباب الجارية أن تنقاد لهم يف سلوكهم إىل ما يرومونه من الرش
والفساد ،وبعبارة أخرى :عدم تخليتهم لينالوا ما يه ّمون به من إبطال كلمة الحق ،وإطفاء
[[[
نور الحكم املنزل .

[[[ـ آل عمران.97 :
[[[ـ راجع للمزيد :تفسري امليزان للطباطبايئ 50 :6ـ.53
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وهي قوله تعاىل يف سورة املعارجَ ﴿ :سأَ َل َسائِ ٌل ِب َع َذاب َوا ِقع * �لِّلْكَا ِفري َن لَ ْي َس لَهُ دَا ِف ٌع *
ِّم َن ال َّل ِه ِذي ا ْل َم َعا ِر ِج﴾.

وقد اختلفت األقوال يف شأن نزولها ،ولكن ما اتفق عليه أكرث الشيعة ،وبعض أهل
السنة أنّها نزلت عقيب بيعة الغدير ،عندما اعرتض أحد الصحابة عىل النبي nيف
تنصيبه علياً خليفة وإماماً.
والرواية كام نقلها صاحب مجمع البيان عن الحسكاين بسنده إىل اإلمام
الصادق Aأنّه قال :ملا نصب رسول الله nعل ّياً يوم غدير خم وقال« :من كنت

مواله فهذا عيل مواله» طار ذلك يف البالد فقدم عىل النبي النعامن بن الحارث الفهري
فقال :أمرتنا من الله أن نشهد أن ال إله إالّ الله ،وأنّك رسول الله ،وأمرتنا بالجهاد وبالحج
وبالصوم والصالة والزكاة فقبلناها ،ثم مل ترض حتى نصبت هذا الغالم فقلت :من كنت
مواله فعيل مواله ،فهذا يشء منك أو أمر من الله تعاىل؟ فقال :بىل والله الذي ال إله إالّ
فول النعامن بن الحارث وهو يقول :اللهم إن كان هذا هو الحق
هو إ ّن هذا من اللهّ .
من عندك فأمطر علينا حجارة من السامء ،فرماه الله بحجر عىل رأسه فقتله ،فأنزل الله:
[[[
﴿َأَ َل َسائِ ٌل ِب َع َذاب َوا ِقع﴾ .
كل من:
وقد روى نزول اآلية يف املناسبة مع بعض االختالف يف التفصيل واإلجامل ٌّ

 1ـ أبو عبيد الهروي (ت )224يف غريب القرآن ،ورواه عنه أبو بكر النقاش (ت )351
يف تفسريه شفاء الصدور ،كام يف الغدير للعالمة األميني .1:461
 2ـ فرات الكويف (ت  )352يف تفسريه.503 :
[[[ـ مجمع البيان ،الطربيس .119 :10
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كل من :منتجب الدين الرازي يف
 3ـ الثعلبي (ت  )427يف تفسريه  ،10:35ورواه عنه ّ
األربعني حديثاً 82 :الحكاية الخامسة ،وسبط ابن الجوزي يف تذكرة الخواص ،30 :والوصايب
الشافعي يف االكتفاء ،240 :والحمويئ يف فرائد السمطني  1:82ح ،53وغريهم.
 4ـ الحاكم الحسكاين (ق  )5يف تفسريه شواهد التنزيل  2:383رقم .1033
 5ـ القرطبي (ت  )567يف تفسريه الجامع ألحكام القرآن  18:181ضمن األقوال
املطروحة.
يتمسك به الشيعة الثبات
إذا عرفت هذا فاعلم أ ّن ابن تيمية كعادته يف ر ّد جميع ما ّ
إمامة أمري املؤمنني ،Aقد ناقش نزول هذه اآلية عقيب واقعة الغدير بوجوه ع ّدة ذكرها
يف منهاج السنة  8:45وقد تبعه عىل ذلك من جاء بعده أمثال :الزعبي يف البينات ،وأبو مريم
العسال يف
األعظمي يف الحجج الدامغات ،واأللباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة ،ومحمد ّ
الشيعة اإلثني عرشية ومنهجهم يف تفسري القرآن ،وغريهم ،وقد تص ّدى علامؤنا أمثال السيد
مريحامد حسني اللكهنوي والعالمة األميني والعالمة الطباطبايئ لإلجابة عن هذه الشبهات.
توسع يف ذلك هو العالّمة األميني (رحمه الله) يف كتابه الغدير ،ونحن نورد
وخري من ّ
خالصة ما ذكره من األوجه السبعة يف ر ّد ابن تيمية حيث قال األميني (رحمه الله):
قصة الغدير كانت يف مرتجع رسول الله nمن ح ّجة الوداع ،وقد أجمع
الوجه األ ّول :إ َّن ّ

الناس عىل هذا ،ويف الحديث :أنَّها مل ّا شاعت يف البالد جاءه الحارث وهو باألبطح مبكّة ،وطبع
قصة الغدير.
الحال يقتيض أن يكون ذلك باملدينة فاملفت ِعل للرواية كان يجهل تاريخ ّ
الجواب:
[[[

أ ّوالً :ما ورد يف رواية الحلبي يف السرية ،وسبط ابن الجوزي يف التذكرة  ،والشيخ محمد
[[[ـ السرية الحلبية ،274 / 3 :تذكرة الخواص :ص.30
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صدر العامل يف معارج ال ُعىل ،من أ َّن مجيء السائل كان يف املسجد ـ إن أُريد منه مسجد
ونص الحلبي عىل أنَّه كان باملدينة ،لكن ابن تيميّة عزب عنه ذلك كلّه ،فط ِفق
املدينة ـ َّ
يُهملج يف تفنيد الرواية بصورة جزميّة.
ثانياً :فإ ّن مغاضاة الرجل عن الحقائق اللغويّة ،أو عصبيّته العمياء التي أسدلت بينه
وبينها ستور العمى و ّرطته يف هذه الغمرة ،فحسب اختصاص األبطح بحوايل مكّة ،ولو
كان يراجع كتب الحديث ومعاجم اللغة والبلدان واألدب ،لَوجد فيها نصوص أربابها بأ ّن
كل مسيل فيه ِدقاق الحىص ،وقولهم يف اإلشارة إىل بعض مصاديقه :ومنه بطحاء
األبطحُّ :
كل مسيل يكون بتلك الصفة ،وليس ِح ْجرا ً عىل أطراف البالد
مكّة ،و َعرف أنَّه يطلق عىل ِّ
وأكناف املفاوز أن تكون فيها أباطح.
[[[

[[[

روى البخاري يف صحيحه  ،ومسلم يف صحيحه عن عبد الله بن عمر :أ َّن
فصل بها.
رسول الله  nأناخ بالبطحاء بذي ال ُحلَيفة ّ
[[[

الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء
ويف الصحيحني عن نافع :أ َّن ابن عمر كان إذا صدر عن ّ
النبي nيُنيخ بها.
التي بذي الحليفة التي كان ُّ
[[[

[[[

ويف صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر :أ َّن رسول الله nأىت يف ُمع َّرسه بذي
[[[
ال ُحليفة فقيل له :إنَّك ببطحاء مباركة.
[[[

النبي إذا رجع من مكّة دخل املدينة من مع َّرس األبطح،
ويف إمتاع املقريزي وغريه :أ َّن ّ
[[[ـ صحيح البخاري  556 / 2ح.1459
الحج.
[[[ـ صحيح مسلم 154 / 3 :ح 430كتاب ّ
الحج ،صحيح البخاري 556 / 2 :ح.1459
[[[ـ صحيح مسلم 154 / 3 :ح 432كتاب ّ
الحج.
[[[ـ صحيح مسلم 155 / 3 :ح 433كتاب ّ
[[[ـ التعريس :نزول املسافر آخر الليل نزلة للنوم واالسرتاحة.
[[[ـ ذو ال ُحلّيفة :قرية بينها وبني املدينة ستة أميال أو سبعة .معجم البلدان.295 / 2 :
[[[ـ إمتاع األسامع :ص.534
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فكان يف مع َّرسه يف بطن الوادي ،فقيل له :إنَّك ببطحاء مباركة.
[[[

ويف صحيح البخاري عن ابن عمر :إ َّن رسول الله nكان ينزل بذي ال ُحليفة حني يعتمر،
حج تحت َس ُمرة يف موضع املسجد الذي بذي ال ُحليفة ،وكان إذا رجع من غزو
ويف ح ّجته حني َّ
حج أو عمرة هبط ببطن واد ،فإذا ظهر من بطن أناخ بالبطحاء التي
ـ كان يف تلك الطريق ـ أو ٍّ
يصل عبد الله عنده ،ويف
خليج ّ
عىل شفري الوادي الرشق ّية ،فع ّرس ث َ َّم حتى يصبح .وكان ث َ َّم ٌ
صل ،فدحا فيه السيل بالبطحاء .الحديث.
بطنه كُتُب كان رسول الله nث َ َّم يُ ّ
النبي من بطن الوادي أناخ بالبطحاء التي عىل شفري
ويف رواية ابن زبالة :فإذا ظهر ُّ
الوادي الرشق ّية.
ويف مصابيح البغوي قال القاسم بن محمد :دخلت عىل عائشة فقلت :يا أُماه اكشفي
النبي ،nفكشفت يل عن ثالثة قبور ال مرشفة وال الطئة ،مبطوحة ببطحاء
يل عن قرب ّ
العرصة الحمراء.
[[[

[[[

النبيn
وروى السمهودي يف وفاء الوفا من طريق ابن شبّة والب ّزار عن عائشة عن ّ

أنَّه قال :بطحان عىل ترعة من ترع الج ّنة.

وقبل هذه األحاديث كلّها ما ورد يف حديث الغدير من طريق حذيفة بن أَسيد وعامر
يحج غريها ،أقبل حتى كان بال ُج ْحفة،
بن ليىل قاال :مل ّا صدر رسول الله من ح ّجة الوداع ومل ّ
نهى عن َس ُمرات ُمتقاربات بالبطحاء; أن ال ينزل تحته ّن أح ٌد ...الحديث.
وأ ّما معاجم اللغة والبلدان:
[[[

مسيل فيه دقاق الحىص ،والجمع:
ففي معجم البلدان ( :)213 / 2البطحاء يف اللغة ٌ
[[[ـ صحيح البخاري 183 / 1 :ح.470
[[[ـ مصابيح الس ّنة 560 / 1 :ح.1218
[[[ـ وفاء الوفا.1071 / 3 :
[[[ـ معجم البلدان.444 / 1 :
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يل ابن نرص
األباطح والبِطاح عىل غري قياس ،إىل أن قال :قال أبو الحسن محمد بن ع ّ
الكاتب :سمعت ع ّوادة تغ ّني يف أبيات طريح بن إسامعيل الثقفي يف الوليد بن يزيد بن
عبد امللك وكان من أخواله:
[[[

أنت اب ُن ُم ْسلَ ْن ِطحِ البطاحِ ومل

ْ
والــولــج
الحني
تطــرق عليــك
ُ
ُّ

فقال بعض الحارضين :ليس غري بطحاء مكّة ،فام معنى الجمع؟
أجل من بطحاء مكّة ،وج ّدي منه،
العلوي ،فقال :بطحاء املدينة ،وهو ُّ
فثار البطحاوي
ّ
وأنشد له:
ٌ
منـــزل
وبَطْحا املدينــ ِة يل

فيا ح َّبــذا ذاك من منـــزلِ

فقال :فهذان بطحاوان فام معنى الجمع؟
تتوسع يف كالمها وشعرها فتجعل االثنني جمعاً ،وقد قال بعض الناس :إ َّن
قلنا :العرب ّ
ومم يؤكّد أنَّهام بطحاوان قول الفرزدق:
ّ
أقل الجمع اثنانّ ،
وأنت اب َن بَطحا َو ْي قريش فإن تشأْ

سيل ذي أدب َع ْف ِر
تكن يف ثقيف َ

ث ّم قال:
صح بإجامع أهل اللغة أ َّن البطحاء :األرض ذات
قلت أنا :وهذا كلّه ّ
تعس ٌف .وإذا َّ
فكل قطعة من تلك األرض بطحاء ،وقد ُس ِّميت قريش البطحاء ،وقريش الظواهر،
الحىص ُّ
يف صدر الجاهل ّية ومل يكن باملدينة منهم أحد.
وأ ّما قول الفرزدق وابن نباتة ،فقد قالت العرب :الرقمتان ورامتان ،وأمثال ذلك كث ٌري مت ُّر
يف هذا الكتاب ،قصدهم بها إقامة الوزن فال اعتبار به.
البُطاح ـ بالض ّم ـ :منزل لبني يربوع ،وقد ذكره لبيد ،فقال:
فت
ثــم تص ّي ْ
تربعـــت األرش ُ
اف ّ
[[[ـ املسلنطح :الفضاء الواسع.

ِحسا َء البطا ِح وانْتج ْع َن السالئال
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وقيل :ال ُبطاح ما ٌء يف ديار بني أسد ،وهناك كانت الحرب بني املسلمني ـ وأم ُريهم خالد
بن الوليد ـ وأهل الر ّدة ،وكان رضار بن األزور األسدي قد خرج طليعة لخالد بن الوليد،
وخرج مالك بن نويرة طليعة ألصحابه ،فالتقيا بالبُطاح فقتل رضار مالكاً ،فقال أخوه مت ّمم
يرثيه:
صوت حاممة
سأبيك أخى مادام ُ

ت َو ّر ُق يف وادي ال ُبطــــاح حامما

وقال وكيع بن مالك يذكر يوم ال ُبطاح:
الودائع
فلم أتــانا خــــالدٌ بلوا ِئـ ِه
تخطّت إليه بالبطاحِ
ُ
ّ
وقال البطحاء :أصله املسيل الواسع فيه دقاق الحىص ،وقال النضري :األبطح والبطحاء
مم قد ج ّرته السيول ،يقال :أتينا
بطن امليثاء والتلعة والوادي ،هو الرتاب السهل يف بطونها ّ
اللي .والجمع األباطح.
أبطح الوادي ،وبطحاؤه مثله ،وهو ترابه وحصاه السهل ّ
كل موضع متّسع ،وقول عمر :بطَّحوا املسجد; أي :ألقوا فيه
وقال بعضهم :البطحاء ّ
الحىص الصغار ،وهو موضع بعينه قريب من ذي قار .وبطحاء مكّة وأبطحها ممدو ٌد،
وكذلك بطحاء ذي ال ُحليفة.
النبي nغازياً فسلك نقب بني دينار ،فنزل تحت شجرة
قال ابن إسحاق :خرج ُّ
فصل تحتها فث َّم مسجده.
ببطحاء ابن أزهر يقال لها ذات الساقّ ،
وبطحاء ـ أيضاً ـ مدينة باملغرب قرب تلمسان.
بُطْحان ـ روي فيه الض ّم والفتح ـ واد باملدينة ،وهو أحد أوديتها الثالثة ،وهي :العقيق،
وبطحان ،وقتاة ،قال الشاعر ـ وهو يق ّوي رواية من سكّن الطاء ـ:
أبا سعيد مل ْ
		
أزل بعدك ُْم

يف كُ َرب للشــوق تغشاين

كـــم مجلــس ّ
		
ول بل ّذا ِت ِه

مل يهنني إذا غـاب نُدْ ماين

		
لسلْع ولساحا ِتهـــا
سقياً َ

والعيش يف أك ِ
ْناف بُطْحانِ
ِ
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مم قد ج ّرته
وعن النرض :البطحاء بطن التلعة والوادي ،وهو الرتاب السهل يف بطونها ّ
اللي.
السيول ،يقال :أتينا أبطح الوادي فنمنا عليه .وبطحاؤه مثله وهو ترابه وحصاه السهل ّ
وقال أبو عمروُ :س ّمي املكان أبطح; أل ّن املاء ينبطح فيه; أي يذهب مييناً وشامالً ،الجمع
أباطح وبطائح.
[[[

ويف الصحاح  :تبطّح السيل :اتّسع يف البطحاء.
وهناك شواهد كثرية من الشعر ملن يُحتج بقوله يف اللغة العربيّة ،منها ما يُعزى إىل
موالنا أمري املؤمنني Aمن قوله يخاطب به الوليد بن املغرية:
		
يُهدِّ دين
بالعـظيم الـــوليدُ
ِ

طالب
ُ
فقلت :أنا ابــ ُن أيب ِ

أنا اب ُن املُب َّجلِ باألبطَ َح ْ ِي

غالب
وبالبيت من َسلَفـي ِ

[[[

وذكر املَيْبُذي يف رشحه  :أنَّه Aيريد أبطح مكّة واملدينة.
الوجه الثاين :إ َّن سورة املعارج مكيّة باتّفاق أهل العلم ،فيكون نزولها قبل واقعة
الغدير بعرش سنني ،أو أكرث من ذلك.
الجواب:
إ َّن املتيقّن من معقد اإلجامع املذكور هو نزول مجموع السورة مك ّياً ،ال جميع آياتها،
فيمكن أن يكون خصوص هذه اآلية مدن ّياً كام يف كثري من السور.
وال يرد عليه :أ َّن املتيقّن من كون السورة مك ّية أو مدن ّية هو كون مفاتيحها كذلك ،أو اآلية
التي انتزع منها اسم السورة; أل ّن هذا الرتتيب هو ما اقتضاه التوقيف ،ال ترتيب النزول ،فمن
املمكن نزول هذه اآلية أخريا ً وتق ّدمها عىل النازالت قبلها بالتوقيف ،وإن ك ّنا جهلنا الحكمة يف
ذلك كام جهلناها يف أكرث موارد الرتتيب يف الذكر الحكيم ،وكم لها من نظري ،ومن ذلك:
[[[ـ الصحاح للجوهري.356 / 1 :
[[[ـ رشح ديوان أمري املؤمنني : Aص.197
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 1ـ سورة العنكبوت :فإنّها مك ّية ،إالّ من أ ّولها عرش آيات ،كام رواه الطربي يف تفسريه
[[[
[[[
يف الجزء العرشين ،والقرطبي يف تفسريه والرشبيني يف الرساج املنري .

[[[

 2ـ سورة الكهف :فإنّها مك ّية ،إالّ من أ ّولها سبع آيات ،فهي مدن ّية وقولهَ ﴿ :و ْاص ِ ْب
[[[

[[[

[[[

نَف َْسكَ ﴾  .كام يف تفسري القرطبي وإتقان السيوطي .
[[[
الصالَ َة طَ َرفَ ِ ال َّن َها ِر﴾ ،كام يف تفسري القرطبي
 3ـ سورة هود :مك ّية ،إالّ قولهَ ﴿ :وأَ ِق ِم َّ
[[[
وقولهَ ﴿ :فلَ َعلَّكَ تَارِكٌ بَ ْع َض َما يُو َحى إِلَ ْيكَ ﴾ ،كام يف الرساج املنري .

 4ـ سورة مريم :مكيّة إالّ آية السجدة ،وقولهَ ﴿ :وإِن ِّمنك ُْم إِالَّ َوا ِر ُدهَا﴾ ،كام يف إتقان
[[[
السيوطي .
 5ـ سورة الرعد :فإنِّها مك ّية إالّ قوله تعاىلَ ﴿ :والَ َي َز ُال الَّ ِذي َن كَ َف ُرواْ﴾ وبعض آيها األُخَر،
[[[1
[[[1
نص عليه القرطبي يف تفسريه ( ،)278 / 9والرازي يف تفسريه والرشبيني
أو بالعكس ،كام َّ
[[[1
يف تفسريه .
 6ـ سورة إبراهيم :مك ّية إالّ قوله﴿ :أَل َْم تَ َر إِ َل الَّ ِذي َن بَدَّ لُواْ نِ ْع َم َة اللّ ِه كُ ْفراً َوأَ َحلُّواْ َق ْو َم ُه ْم

دَا َر الْ َب َوا ِر * َج َه َّن َم َي ْصلَ ْونَ َها َو ِب ْئ َس الْ َق َرا ُر﴾.
[[[ـ جامع البيان :مج / 11ج.133 / 20
[[[ـ الجامع ألحكام القرآن.214 / 13 :
[[[ـ الرساج املنري.123 / 3 :
[[[ـ الكهف.28 :
[[[ـ الجامع ألحكام القرآن.225 / 10 :
[[[ـ اإلتقان يف علوم القرآن.41 / 1 :
[[[ـ الجامع ألحكام القرآن.3 / 9 :
[[[ـ الرساج املنري.42 / 2 :
[[[ـ اإلتقان يف علوم القرآن.42 / 1 :
[[[1ـ الجامع ألحكام القرآن.183 / 9 :
[[[1ـ التفسري الكبري.230 / 18 :
[[[1ـ الرساج املنري.143 / 2 :
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[[[

نص به القرطبي يف تفسريه والرشبيني يف الرساج املنري .
ّ
 7ـ سورة اإلرساء :مك ّية إالّ قولهَ ﴿ :وإِن كَادُواْ لَ َي ْس َت ِف ُّزونَكَ ِم َن األَ ْر ِض﴾ إىل قولهَ ﴿ :وا ْج َعل
[[[

[[[

[[[

ِّل ِمن لَّدُ نكَ ُسلْطَاناً ن َِّصرياً﴾ ،كام يف تفسري القرطبي والرازي  ،والرساج املنري .

اس َمن َي ْع ُبدُ ال َّلهَ َع َل َح ْرف﴾ ،كام يف تفسري
الحج :مك ّية إالّ قولهَ ﴿ :و ِم َن ال َّن ِ
 8ـ سورة ّ
[[[
[[[
[[[
القرطبي  ،والرازي والرساج املنري .
 9ـ سورة الفرقان :مكيّة إالّ قولهَ ﴿ :والَّ ِذي َن الَ يَدْ ُعونَ َم َع اللَّ ِه إِلَهاً آ َخ َر﴾ ،كام يف تفسري
[[[

[[[1

القرطبي  ،والرساج املنري .

[[[1

 10ـ سورة النحل :مكيّة إالّ قولهَ ﴿ :وإِنْ َعا َق ْب ُت ْم َف َعا ِق ُبواْ﴾  ،إىل آخر السورة ،نص عىل
[[[1
[[[1
ذلك القرطبي يف تفسريه والرشبيني يف تفسريه .
اب ِمن َق ْبلِ ِه﴾ ،وقيل :إالّ آية:
 11ـ سورة القصص :مك ّية إالّ قوله﴿ :الَّ ِذي َن آتَ ْي َناه ُُم الْ ِك َت َ

[[[ـ الجامع ألحكام القرآن.222 / 9 :
[[[ـ الرساج املنري.167 / 2 :
[[[ـ الجامع ألحكام القرآن.134 / 10 :
[[[ـ التفسري الكبري.145 / 20 :
[[[ـ الرساج املنري.273 / 2 :
[[[ـ الجامع ألحكام القرآن.3 / 12 :
[[[ـ التفسري الكبري.2 / 23 :
[[[ـ الرساج املنري.535 / 2 :
[[[ـ الجامع ألحكام القرآن.3 / 13 :
[[[1ـ الرساج املنري.646 / 2 :
[[[1ـ النحل.126 :
[[[1ـ الجامع ألحكام القرآن.44 / 10 :
[[[1ـ الرساج املنري.214 / 2 :
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[[[

[[[

[[[

﴿ِنَّ الَّ ِذي َف َر َض َعلَ ْيكَ الْ ُق ْرآنَ ﴾  ،كام يف تفسريي القرطبي والرازي .
[[[

 12ـ سورة امل ّدثر :مك ّية غري آية من آخرها عىل ما قيل ،كام يف تفسري الخازن .
 13ـ سورة القمر :مك ّية إالّ قولهَ ﴿ :س ُي ْه َز ُم الْ َج ْم ُع َويُ َولُّونَ الدُّ بُ َر﴾ قاله الرشبيني يف
[[[

الرساج املنري .

[[[

 14ـ سورة الواقعة :مك ّية إالّ أربع آيات ،كام يف الرساج املنري .

 15ـ سورة املطفّفني :مك ّية إالّ اآلية األُوىل ،ومنها انتزع اسم السورة ،كام أخرجه الطربي
[[[
يف الجزء الثالثني من تفسريه .
[[[

 16ـ سورة الليل :مكيّة إالّ أ ّولها ،ومنها اسم السورة ،كام يف اإلتقان .
ُنت ِف شَ كٍّ  ﴾...اآليتني ،أو الثالث ،أو قوله:
 17ـ سورة يونس :مكيّة إالّ قولهَ ﴿ :فإِن ك َ
[[[

[[[1

﴿َ ِمن ُهم َّمن يُ ْؤ ِم ُن ِب ِه﴾ ،كام يف تفسري الرازي  ،وإتقان السيوطي وتفسري الرشبيني.
كام أ َّن غري واحد من السور املدنيّة فيها آيات مكيّة:

منها :سورة املجادلة ،فإنّها مدنيّة إالّ العرش األُ َول ،ومنها تسمية السورة ،كام يف تفسري

[[[ـ القصص.85 :
[[[ـ الجامع ألحكام القرآن.164 / 13 :
[[[ـ التفسري الكبري.224 / 24 :
[[[ـ تفسري الخازن.326 / 4 :
[[[ـ الرساج املنري.142 / 4 :
[[[ـ املصدر السابق.178 / 4 :
[[[ـ جامع البيان :مج  / 15ج.91 / 30
[[[ـ اإلتقان يف علوم القرآن.47 / 1 :
[[[ـ التفسري الكبري.2 / 17 :
[[[1ـ اإلتقان يف علوم القرآن.40 / 1 :
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[[[

ايب السعود يف هامش الجزء الثامن من تفسري الرازي ،والرساج املنري .
ومنها :سورة البلد مدن ّية إالّ اآلية األُوىل ـ وبها تسميتها بالبلد ـ إىل غاية اآلية الرابعة
[[[
كام قيل يف اإلتقان وسور أُخرى ال نُطيل بذكرها املجال.
نص العلامء عىل نزولها م ّر ًة بعد
عىل أ َّن من الجائز نزول اآلية م ّرتني ،كآيات كثرية َّ
أُخرى عظ ًة وتذكريا ً ،أو اهتامماً بشأنها ،أو اقتضاء موردين لنزولها غري م ّرة ،نظري البسملة،
[[[
ش ِك َني﴾ ،
وأ ّول سورة الروم ،وآية الروح ،وقولهَ ﴿ :ما كَانَ لِل َّنب ِِّي َوالَّ ِذي َن آ َم ُنواْ أَن يَ ْس َت ْغ ِف ُرواْ لِلْ ُم ْ ِ
[[[

وقولهَ ﴿ :و ِإنْ َعا َق ْب ُت ْم َف َعا ِق ُبواْ بِ ِثْلِ َما ُعو ِق ْب ُتم ِب ِه﴾  ...إىل آخر النحل .وقولهَ ﴿ :من كَانَ عَدُ ّواً
[[[
[[[
[[[
الص َال َة طَ َر ِفَ ال َّن َها ِر﴾  ،وقولهَ ﴿ :ألَ ْي َس اللَّهُ ِبكَاف َع ْبدَ ُه﴾  ،وسورة
�لِّلّ ِه﴾  ،وقولهَ ﴿ :وأَ ِق ِم َّ

الفاتحة ،فإنّها نزلت م ّر ًة مبكّة حني فرضت الصالة ،وم ّرة باملدينة حني ُح ِّولت القبلة ،ولتثنية
[[[
نزولها ُس ِّميت باملثاين .

الوجه الثالث :إ َّن قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ قَالُواْ اللَّ ُه َّم إِن كَانَ َه َذا ُه َو الْ َح َّق ِم ْن ِعن ِدكَ َفأَ ْم ِط ْر
[[[1
الس َمء﴾ نزلت عقيب بدر باالتفاق قبل يوم الغدير بسنني.
َعلَ ْي َنا ِح َجا َر ًة ِّم َن َّ

الجواب:
كأ ّن هذا الرجل يحسب أ َّن من يروي تلك األحاديث املتعاضدة يرى نزول ما لهج به
[[[ـ إرشاد العقل السليم.215 / 8 :
[[[ـ الرساج املنري.219 / 4 :
[[[ـ اإلتقان يف علوم القرآن.47 / 1 :
[[[ـ التوبة.113 :
[[[ـ النحل.126 :
[[[ـ البقرة.98 :
[[[ـ هود.114 :
[[[ـ الزمر.36 :
[[[ـ راجع إتقان السيوطي  ،31 / 1 60 / 1وتاريخ الخميس .11 / 1
[[[1ـ األنفال.32 :
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الحارث بن النعامن الكافر ـ من اآلية الكرمية السابق نزولها ،وأفرغها يف قالب الدعاء ـ يف
اليوم املذكور ،والقارئ لهاتيك األخبار جد عليم َمب ْينه يف هذا الحسبان ،أو أنَّه يرى َحجرا ً
عىل اآليات السابق نزولها أن ينطق بها أحد ،فهل يف هذه الرواية غري أ َّن الرجل املرت ّد ـ
الحارث أو جابر ـ تف ّوه بهذه الكلامت؟ وأين هو من وقت نزولها؟ فد ْعها يكن نزولها يف
بدر أو أُحد ،فالرجل أبدى كفره بها ،كام أبدى الكفّار قبله إلحادهم بها .لكن ابن تيم ّية
الحق الثابت.
يريد تكثري الوجوه يف إبطال ِّ
الوجه الرابع :أنَّها نزلت بسبب ما قاله املرشكون مبكّة ،ومل ينزل عليهم العذاب هناك
نت ِفيه ِْم َو َما كَانَ اللّهُ ُم َع ِّذبَ ُه ْم
النبي nبينهم; لقوله تعاىلَ ﴿ :و َما كَانَ اللّهُ لِ ُي َع ِّذبَ ُه ْم َوأَ َ
لوجود ّ
[[[
َوه ُْم يَ ْس َت ْغ ِف ُرونَ ﴾ .
الجواب:
ال مالزمة بني عدم نزول العذاب يف مكّة عىل املرشكني ،وبني عدم نزوله هاهنا عىل
الرجل; فإ ّن أفعال املوىل سبحانه تختلف باختالف وجوه الحكمة ،فكان يف سابق علمه
إسالم جامعة من أولئك بعد حني ،أو وجود مسلمني يف أصالبهم ،فلو أبادهم بالعذاب
النازل ألُهملت الغاية املتوخّاة من بعث الرسول.n
ومل ّا مل ي َر سبحانه ذلك الوجه يف هذا املنتكس عىل عقبه عن دين الهدى بقيله ذلك ،ومل
[[[
يكن لِ َيلِ َد مؤمناً ،كام عرف ذلك نوح Aمن قومه ،فقالَ ﴿ :والَ يَلِدُ وا إِالَّ فَاجِ راً كَفَّاراً﴾ ،
قطع جرثومة فساده مبا مت ّناه من العذاب الواقع.
وكم فرق بني أولئك الذين عوملوا بالرفق رجاء هدايتهم ،وتشكيل أ ّمة مرحومة منهم ومن
أعقابهم ،مع العلم بأ ّن الخارج منهم عن هاتني الغايتني سوف يُقىض عليه يف حروب دامية ،أو
يأيت عليه الخزي املبري ،فال يسعه بثُّ ضاللة ،أو إقامة عيث ،وبني هذا الذي أخذته الش ّدة ،مع
العلم بأ ّن حياته مثار فنت ،ومنزع إلحاد ،وما عساه يتوفّق لهدايته ،أو يُستفاد بعقبه.
[[[ـ األنفال.33 :
[[[ـ نوح.27 :
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ووجود الرسول nرحم ًة ت َ ْدرأ العذاب عن األُ ّمة ،إالّ أ َّن متام الرحمة أن يكون فيها مكتسح
للعراقيل أمام السري يف الحب الطريق امل َ ْهيع ،ولذلك ق َّم سبحانه ذلك ال َجذْم الخبيث ،للخالف
الغي
ّ
النبي األعظم يف أمر الخالفة ،كام أنَّه يف حروبه ومغازيه كان يجتاح أُصول ّ
عم أبرمه ُّ
بسيفه الصارم ،وكان يدعو عىل من شاهد عت ّوه ،ويئس من إميانه ،فتُجاب دعوته:
[[[

أخرج مسلم يف صحيحه باإلسناد عن ابن مسعود :أ َّن قريشاً ّملا استعصت عىل رسول
الله nوأبطؤوا عن اإلسالم ،قال« :ألله ّم أع ّني عليهم بسبع كسبع يوسف» ،فأصابتهم سن ٌة
كل يشء ،حتى أكلوا ال ِج َيف وامل َ ْيتة ،حتى إ َّن أحدهم كان يرى ما بينه وبني السامء
فحصت ّ
ّ
[[[
[[[
الس َمء بِدُ خَان ُّمبِني﴾  ،ورواه البخاري .
كهيئة الدخان من الجوع ،فذلك قوله﴿ :يَ ْو َم تَأْ ِت َّ
[[[

النبي nدعا عىل قومه مبكّة ّملا كذّبوه ،فقال« :الله ّم اجعل
ويف تفسري الرازي  :أ َّن َّ
كسني يوسف» ،فارتفع املطر ،وأجدبت األرض ،وأصابت قريشاً ش ّدة املجاعة حتى
سنيّهم
ّ
أكلوا العظام والكالب وال ِجيَف ،فكان الرجل ملا به من الجوع يرى بينه وبني السامء كالدخان،
وهذا قول ابن عبّاس ومقاتل ومجاهد واختيار الف ّراء والز ّجاج ،وهو قول ابن مسعود.
[[[

النبي nقال« :ألله ّم اشدد وطأتك عىل مرض مثل سني
وروى ابن األثري يف النهاية  :أ َّن ّ
يوسف» ،فجهدوا حتى أكلوا ال َعلْ َهز.
[[[

[[[

ورواه السيوطي يف الخصائص الكربى من طريق البيهقي عن عروة ومن طريقه
[[[
وطريق أيب نُ َعيم عن أيب هريرة.
[[[ـ صحيح مسلم 342 / 5 :ح 39كتاب صفة القيامة والج ّنة والنار.
[[[ـ الدخان.10 :
[[[ـ صحيح البخاري 1730 / 4 :ح.4416
[[[ـ التفسري الكبري.242 / 27 :
[[[ـ النهاية يف غريب الحديث.200 / 5 ،293 / 3 :
[[[ـ الخصائص الكربى.247 / 1 :
[[[ـ دالئل النب ّوة.324 / 2 :
[[[ـ دالئل النب ّوة أليب نُ َعيم :ص 575ح.369
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[[[

وقال ابن األثري يف الكامل  :كان أبو زمعة األسود بن املطّلب بن أسد بن عبد الع ّزى
وأصحابه يتغامزون
بالنبي nفدعا عليه رسول الله nأن يعمى ويثكل ولده ،فجلس
ّ
ظل شجرة ،فجعل جربيل يرضب وجهه وعينيه بورقة من ورقها وبشوكها حتى عمي.
يف ِّ
وقال :دعا رسول الله nعىل مالك بن الطاللة بن عمرو بن غبشان ،فأشار جربيل إىل
رأسه ،فامتأل قيحاً فامت.
[[[

النبي nكان إذا مىش يتكفّأ،
وروى ابن عبد َ ّ
الب يف االستيعاب هامش اإلصابة أ َّن ّ
النبي nيوماً فرآه يفعل ذلك ،فقال:n
وكان الحكم بن أيب العاص يحكيه ،فالتفت ّ
فعيه عبد الرحمن بن حسان
«فكذلك فلْتكن» ،فكان الحكم مختلجاً يرتعش من يومئذّ ،
بن ثابت ،فقال يف عبد الرحمن بن الحكم يهجوه:
إنْ تــ ْر ِم تـــ ْر ِم ُم َخلَّجــاً مجنـــونـــا

		
فـــارم عظـــا َمهُ
إنَّ اللع َني أبــوكَ
ِ

ِ
ويظل مـن عمـــلِ
الخـبيث بَطينا
ُّ

		
َميص البطنِ من عملِ التقى
ُييس خ َ
[[[

وروى ابن األثري يف النهاية من طريق عبد الرحمن بن أيب بكر :أ َّن الحكم بن أيب
النبي nفإذا تكلّم اختلج بوجهه ،فرآه
العاص بن أُمية ـ أبا مروان ـ كان يجلس خلف ّ
فقال له« :كن كذلك» ،فلم يزل يختلج حتى مات.
ويف رواية :فرضب به شهرين ث ّم أفاق خليجاً :أي رصع ،ث ّم أفاق مختلجاً ،قد أُخذ لحمه

وق ّوته .وقيل :مرتعشاً.

[[[

[[[

وروى ابن حجر يف اإلصابة من طريق الطرباين  ،والبيهقي يف الدالئل  ،والسيوطي يف

[[[ـ الكامل يف التاريخ.495 / 1 :
[[[ـ االستيعاب :القسم األ ّول  359 /رقم .529
[[[ـ النهاية يف غريب الحديث واألثر.60 / 2 :
[[[ـ املعجم الكبري 214 / 3 :ح.3167
[[[ـ دالئل النب ّوة.239 / 6 :
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[[[

الخصائص الكربى عن الحاكم وص ّححه ،وعن البيهقي والطرباين عن عبد الرحمن بن أيب
بكر الص ّديق قال:
النبي nاختلج بوجهه ،فقال
كان الحكم بن أيب العاص يجلس إىل النبي nفإذا تكلّم ّ
النبي« :كن كذلك» .فلم يزل يختلج حتى مات .وروى مثله بطريق آخر.
له ّ
[[[

ويف اإلصابة أخرج البيهقي من طريق مالك بن دينار:
النبي nبالحكم ،فجعل الحكم يغمز
النبي :nم ّر ّ
ح ّدثني هند بن خديجة زوج ّ
النبي  nبإصبعه فالتفت فرآه ،فقال« :الله ّم اجعله وزغاً» ،فزحف مكانه.
ّ
[[[

النبي nخطب إىل
ويف اإلصابة والخصائص الكربى ذكر ابن فتحون عن الطربي :أ َّن ّ
الحارث بن أيب الحارثة ابنته جمرة بنت الحارث ،فقال :إ َّن بها سوءا ً .ومل تكن كام قال،
فرجع فوجدها قد برصت.
[[[
[[[
ويف الخصائص الكربى من طريق البيهقي عن أُسامة بن زيد قال :بعث رسول

انشق بطنه ،ومل تقبله
الله nرجالً ،فكذب عليه ،فدعا عليه رسول الله ،nفوجد ميّتاً قد ّ
األرض.
[[[

[[[

ويف الخصائص أخرج البيهقي وأبو نُ َعيم من طريق أيب نوفل بن أيب عقرب عن أبيه
النبي« :nالله ّم سلِّط عليه كلبك».
قال :أقبل لهب بن أيب لهب ُّ
النبي ،فقال ّ
يسب ّ
قال :وكان أبو لهب يحتمل الب َّز إىل الشام ،ويبعث بولده مع غلامنه ووكالئه ،ويقول :إ َّن
[[[ـ الخصائص الكربى.132 / 2 :
[[[ـ املستدرك عىل الصحيحني 678 / 2 :ح.4241
[[[ـ دالئل النب ّوة.240 / 6 :
[[[ـ الخصائص الكربى.133 / 2 :
[[[ـ املصدر السابق.130 / 2 :
[[[ـ دالئل النب ّوة.245 / 6 :
[[[ـ الخصائص الكربى.244 / 1 :
[[[ـ دالئل النب ّوة.3382 / 2 :
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ابني أخاف عليه دعوة محمد فتعاهدوه .فكانوا إذا نزلوا املنزل ألزقوه إىل الحائط وغطّوا
عليه الثياب واملتاع ،ففعلوا ذلك به زماناً ،فجاء سبع ،فتلّه فقتله.
املنفي يف اآليتني بسبب وجوده املق ّدس يراد به النفي
وبهذه كلِّها تعلم أ َّن العذاب
ّ
يف الجملة ال بالجملة ،وهو الذي تقتضيه الحكمة ،ويستدعيه الصالح العام ،فإ ّن يف
الرضورة ملزماً لقطع العضو الفاسد ،اتّقاء رساية الفساد منه إىل غريه ،بخالف الجثامن
[[[
الدنف بعضه; بحيث ال يُخىش بِدا ُره إىل غريه ،أو ُاملضنى كلّه ويؤ ّمل فيه الص ّحة ،فإنّه
يعالج حتى يربأ.
وإ َّن الله سبحانه ه ّدد قريشاً مبثل صاعقة عاد ومثود إن مردوا عن الدين جميعاً ،وقال:
[[[
﴿ َفإِنْ أَ ْع َرضُ وا َفق ُْل أَن َذ ْرتُك ُْم َصا ِع َق ًة ِّمث َْل َصا ِع َق ِة َعاد َو َثُو َد﴾  ،وإذ كان مناط الحكم إعراض
الجميع مل تأتِهم الصاعقة بحصول املؤمنني فيهم ،ولو كانوا استم ّروا عىل الضالل جميعاً
ألتاهم ما ُه ّددوا به ،ولو كان وجود الرسول nمانعاً عن جميع أقسام العذاب بالجملة
صح ذلك التهديد ،ولَام أُصيب النفر الذين ذكرناهم بدعوته ،ولَام قُتل أح ٌد يف مغازيه
ملا َّ
كل هذه أقسام العذاب أعاذنا الله منها.
بعضبه الرهيف ،فإ َّن ّ
صح ذلك لكان آي ًة كآية أصحاب الفيل ،ومثلها تتوفّر الدواعي
الوجه الخامس :أنَّه لو َّ
لنقله ،ولَام وجدنا املص ِّنفني يف العلم من أرباب املسانيد والصحاح والفضائل والتفسري
باطل.
كذب ٌ
والسري ونحوها قد أهملوه رأساً ،فال يُروى إالّ بهذا اإلسناد املنكر ،ف ُعلِم أنَّه ٌ
الجواب:
إ َّن قياس هذه التي هي حادثة فرديّة ال ت ِ
ُحدث يف املجتمع فراغاً كبريا ً يؤبه له ،ووراءها
نص الغدير نفسه،
أغراض مستهدفة تحاول إسدال ستور اإلنساء عليها ،كام أسدلوها عىل ِّ
وهملجوا وراء إبطاله حتى كادوا أن يبلغوا األمل بصور خالّبة ،وتلفيقات مم ّوهة ،وأحاديث
مائنة ،بي َد أ َّن الله أىب إالّ أن يُت ّم نوره.
[[[ـ ال َّدنِف :املريض.
فصلت.13 :
[[[ـ ّ
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إ َّن قياسها بواقعة أصحاب الفيل تلك الحادثة العظيمة التي عدادها يف اإلرهاصات
النبويّة ،وفيها تدمري أُ ّمة كبرية يشاهد العامل كلّه فراغها الحادث ،وإنقاذ أُمة هي من أرقى
األُمم ،واإلبقاء عليها وعىل مق ّدساتها ،وبيتها الذي هو مطاف األُمم ،ومقصد الحجيج،
وتعتقد الناس فيه الخري كلّه والربكات بأرسها ،وهو يؤمئذ أكرب مظهر من مظاهر الصقع
الربو ّيب.
إ َّن قياس تلك بهذه يف توفّر الدواعي لِنقلها مجازف ٌة ظاهرةٌ ،فإ ّن من حكم الرضورة أ َّن
النبي ،nفمنها ما
الدواعي يف األُوىل دونها يف الثانية ،كام تجد هذا الفرق الئحاً بني معاجز ّ
مل يُنقل إالّ بأخبار آحاد ،ومنها ما تجاوز ح ّد التواتر ،ومنها ما هو املتسامل عليه بني املسلمني
بال اعتناء بسنده ،وما ذلك إالّ الختالف موارد العظمة فيها أو املقارنات املحتفّة بها.
وأ ّما ما ا ّدعاه ابن تيميّة من إهامل طبقات املص ِّنفني لها فهو مجازفة أُخرى; ملا أسلفناه

من رواية املص ِّنفني لها من أمئّة العلم وحملة التفسري ،وحفّاظ الحديث ،ونقلة التاريخ
الذين تض ّمنت املعاجم فضائلهم الج ّمة ،وتعاقب من العلامء إطراؤهم .وإىل الغاية مل
نعرف املشار إليه يف قوله :بهذا اإلسناد املنكر ،فإنّه ال ينتهي إالّ إىل حذيفة بن اليامن
الصحا ِّيب العظيم ،وسفيان بن عيينة املعروف إمامته يف العلم والحديث والتفسري وثقته
يف الرواية.
واملفسون املنقِّبون يف هذا الشأن،
وأ ّما اإلسناد إليهام فقد عرفه الحفّاظ واملح ِّدثون
ِّ
أي نكري ،ومل
وفسوا به آي ًة من الذكر الحكيم من دون ِّ
فوجدوه حريّاً بالذكر واالعتامدّ ،
يفسون الكتاب بالتافهات .نعم ،هكذا سبق العلامء وفعلوا ،لكن ابن تيم ّية
يكونوا بالذين ِّ
استنكر السند ،وناقش يف املنت; أل ّن شيئاً من ذلك ال يالئم دعارة خطّته.
الوجه السادس :أ َّن املعلوم من هذا الحديث أ َّن حارثاً املذكور كان مسلامً باعرتافه
عذاب
باملبادئ الخمسة اإلسالم ّية ،ومن املعلوم بالرضورة أ َّن أحدا ً من املسلمني مل يصبه
ٌ
النبوي.
عىل العهد
ّ
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الجواب:
إ َّن الحديث كام أثبت إسالم الحارث ،فكذلك أثبت ر ّدته بر ّده قول النبي nوتشكيكه
فيام أخرب به عن الله تعاىل ،والعذاب مل يأته عىل حني إسالمه ،وإنَّ ا جاءه بعد الكفر
واالرتداد ،وقد روي أنَّه بعد سامعه الحديث ّ
شك يف نب ّوة النبي nعىل أ َّن يف املسلمني من
شملته العقوبة مل ّا تج ّرؤوا عىل قدس صاحب الرسالة كجمرة بنت الحارث ،وروى مسلم يف
[[[
صحيحه عن سلمة بن األكوع :أ َّن ً
النبي nبشامله ،فقال« :ك ُْل بيمينك».
رجال أكل عند ّ
قال :ال أستطيع .قال« :ال استطعت» .قال :فام رفعها إىل فيه بع ُد.
[[[

النبي nإذا دخل
النبي دخل عىل أعرايب يعوده ،قال :وكان ُّ
ويف صحيح البخاري إ َّن ّ
قلت :طهور ،كالّ بل هي ُح ّم ًى تفور ـ أو
عىل مريض يعوده قال« :ال بأس طهو ٌر» .قالَ :
النبي« :nفنعم إذا ً» .فام أمىس من الغد إالّ ميّتاً.
تثور ـ عىل شيخ كبري ت ُزيره القبور .فقال ّ
[[[

ويف أعالم النب ّوة للاموردي قال« :نهى رسول الله nأن يُنقّي الرجل شعره يف الصالة،
فرأى رجالً يُنقّي شعره يف الصالة ،فقال« :ق ّبح الله شعرك» فصلع مكانه.
الوجه السابع :أ َّن الحارث بن النعامن غري معروف يف الصحابة ،ومل يذكره ابن عبد
الب يف االستيعاب ،وابن منده وأبو نُ َعيم األصبهاين وأبو موىس يف تآليف ألّفوها يف أسامء
َ َّ
الصحابة ،فلم نتحقّق وجوده.
الجواب:
فكل مؤلِّف من أربابها جمع ما
إ َّن معاجم الصحابة غري كافلة الستيفاء أسامئهمّ ،
وسعته حيطته وأحاط به اطِّالعه ،ث ّم جاء املتأخِّر عنه فاستدرك عىل من قبله مبا أوقفه
السري يف غضون الكتب وتضاعيف اآلثار ،وأوىف ما وجدناه من ذلك كتاب اإلصابة يف متييز
[[[ـ صحيح مسلم 259 / 4 :ح 107كتاب األرشبة.
[[[ـ صحيح البخاريى 1324 / 3 :ح.3420
[[[ـ أعالم النب ّوة :ص.134
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[[[

مستهل كتابه :
ّ
الصحابة البن حجر العسقالين ،ومع ذلك فهو يقول يف
أجل معارفه متييز أصحاب
النبوي ،ومن ِّ
فإ ّن من أرشف العلوم الدين ّية علم الحديث
ِّ
رسول الله nم ّمن خلف بعدهم ،وقد جمع يف ذلك جم ٌع من الحفّاظ تصانيف بحسب
كل منهم.
ما وصل إليه اطالع ٍّ
فأ ّول من عرفته ص ّنف يف ذلك أبو عبد الله البخاري ،أفرد يف ذلك تصنيفاً ،فنقل منه أبو
القاسم البغوي وغريه ،وجمع أسامء الصحابة مضموم ًة إىل من بعدهم جامعة من طبقة
مشايخه ،كخليفة بن خيّاط ،ومحمد بن سعد ،ومن قرنائه كيعقوب بن سفيان ،وأيب بكر
بن أيب خيثمة.
وص ّنف يف ذلك جم ٌع بعدهم كأيب القاسم البغوي ،وأيب بكر بن أيب داود ،وعبدان ،ومن
يل ابن السكن ،وأيب حفص بن شاهني ،وأيب منصور املاوردي،
قبلهم بقليل كمطني ،ث ّم كأيب ع ّ
وأيب حاتم بن ح ّبان ،وكالطرباين ضمن معجمه الكبري ،ث ّم كأيب عبد الله بن منده ،وأيب نُ َعيم،
الب ،وس ّمى كتابه االستيعاب; لظ ِّنه أنَّه استوعب ما يف كتب من قبله،
ث ّم كأيب عمر بن عبد َ ّ
ومع ذلك ففاته يش ٌء كثري ،فذيّل عليه أبو بكر بن فتحون ذيالً حافالً ،وذيّل عليه جامعة يف
تصانيف لطيفة ،وذيّل أبو موىس امل َِديني عىل ابن منده ذيالً كبريا ً.
يتعس حرصهم م ّمن ص ّنف يف ذلك ـ أيضاً ـ إىل أن كان يف
ويف أعصار هؤالء خالئق ّ
سمه أُسد الغابة ،جمع فيه كثريا ً
أوائل القرن السابع ،فجمع ع ّز الدين ابن األثري كتاباً حافالً ّ
من التصانيف املتق ِّدمة إالّ أنَّه تبع من قبله ،فخلط من ليس صحاب ّياً بهم ،وأغفل كثريا ً من
التنبيه عىل كثري من األوهام الواقعة يف كتبهم.
الذهبي ،وعلّم
ث ّم ج ّرد األسامء التي يف كتابه ـ مع زيادات عليها ـ الحافظ أبو عبد الله
ّ
تصح صحبته ،ومل يستوعب ذلك وال قارب.
ملن ذكر غلطاً وملن ال ّ
وقد وقع يل بالتتبّع كث ٌري من األسامء التي ليست يف كتابه وال أصله عىل رشطهام،
فجمعت كتاباً كبريا ً يف ذلك ميّزتُ فيه الصحابة من غريهم ،ومع ذلك فلم يحصل لنا من
ُ
[[[ـ اإلصابة 2 / 1 :ـ .4
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ذلك جميعاً الوقوف عىل ال ُعرش من أسامي الصحابة بالنسبة إىل ما جاء عن أيب زُرعة
الرازي :قال :ت ِّ
النبي nومن رآه وس ِمع منه زياد ٌة عىل مئة ألف إنسان من رجل وامرأة،
ُوف ُّ
كلّهم قد روى عنه سامعاً أو رؤيةً.
قال ابن فتحون يف ذيل االستيعاب بعد أن ذكر ذلك :أجاب أبو زُرعة بهذا َ
سؤال من سأله عن
خاصة ،فكيف بغريهم؟! ومع هذا فجميع من يف االستيعاب ـ يعني مبن ذكر فيه باسم أو
الرواة ّ
كنية ـ وهام ثالثة آالف وخمسامئة ،وذكر أنَّه استدرك عليه عىل رشطه قريباً م ّمن ذكر.
لعل الجميع مثانية آالف
قلت :وقرأت بخ ّط الحافظ الذهبي من ظهر كتابه التجريدّ :
إن مل يزيدوا مل ينقصوا .ث ّم رأيت بخطّه :أ َّن جميع من يف أُسد الغابة سبعة آالف وخمسامئة
وأربعة وخمسون نفساً.
[[[

قصة تبوك:
ومم يؤيّد قول أيب زُرعة ما ثبت يف الصحيحني عن كعب بن مالك يف ّ
ّ
والناس كث ٌري ال يحصيهم ديوان.
[[[

وثبت عن الثوري فيام أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه قال :من قدم عل ّياً عىل
عثامن فقد أزرى عىل اثني عرش ألفاً مات رسول الله nوهو عنهم راض.
النبي باثني عرش عاماً بعد أن مات يف خالفة أيب بكر يف الر ّدة
فقال النووي :وذلك بعد ّ
والفتوح الكثري م ّمن مل يضبط أسامؤهم ،ث ّم مات يف خالفة عمر يف الفتوح ويف الطاعون
العام وعمواس وغري ذلك من ال يُحىص كرثةً ،وسبب خفاء أسامئهم أ َّن أكرثهم أعراب
وأكرثهم حرضوا ح ّجة الوداع .والله أعلم .انتهى.
ثم إ َّن الحضور يف ح ّجة الوداع مع رسول الله كانوا مائة ألف أو يزيدون ،إذا ً فأين لهذه
الكتب استيفاء ذلك العدد الج ِّم؟ وليس يف مجاري الطبيعة الخربة بجميع هاتيك الرتاجم
بحذافريها ،فإ ّن أكرث القوم كانوا مبثوثني يف الرباري والفلوات تُ ِقلّهم مهابط األودية وقُلل
الجبال ،ويقطنون املفاوز وال ُحزوم ،وال يختلفون إىل األوساط والحواضري إالّ لغايات وقتيّة
[[[ـ صحيح البخاري 1603 / 4 :ح ،4156صحيح مسلم 301 / 5 :ح 53كتاب التوبة.
[[[ـ تاريخ بغداد 29 / 4 :رقم .1632
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تقع عندها الصحبة والرواية يف أيّام وليال تُبطئ بهم الحاجات فيها ،وليس هناك ديوا ٌن
ت َُس َّجل فيه األسامء ،ويتع ّرف أحوال الوارد والصادر.
أي باحث اإلحاط ُة بأحوال أُ ّمة هذه شؤونها ،وإنَّ ا ق ّيد املص ِّنفون أسامء
إذا ً فال يسع ّ

ك َُث تداولها يف الرواية ،أو ألربابها أهم ّية يف الحوادث ،وبعد هذا كلّه فالنايف لشخص مل يجد
خارج عن ميزان النصفة ،ومتحاي ٌد عن نواميس البحث .عىل أ َّن
اسمه يف كتب هذا شأنها ٌ
[[[
من املحتمل قريباً أ َّن مؤلّفي معاجم الصحابة أهملوا ذكره لر ّدته األخرية .

متسك بعضهم لر ّد نزول اآلية يف قضية الفهري ،أ ّن الشيخ الطويس مل يذكرها يف
وقد ّ
تفسريه ،قال السالولس« :وشيخ طائفتهم الطويس مل يقع يف هذا الخطأ ،ولذا قال :سورة
املفسين،
وفسها مبا يتفق مع جمهور ّ
املعارج مكية يف قول ابن عباس والض ّحاك وغريهامّ ،
[[[
ومل يرش إىل أ ّن التكذيب كان بالوالية» .

نقول يف الجواب:
إ ّن عدم ذكر الشيخ الطويس لهذه الرواية ال ّ
يدل عىل عدمها ،بل رمبا يكون ملا كان
يذهب إليه يف البداية من عدم حجية اآلحاد ،ومبا أ ّن خرب الفهري هذا من اآلحاد ،فلم
يستشهد به.
مضافاً إىل أنّه مل يعتزم عىل تفصيل األمور وذكر جميع املوارد ،بل كان ديدنه االختصار
وااليجاز وذكر املتفق عليه عند املفرسين ،ولذا قال يف مقدمة تفسريه« :وأنا إن شاء الله
لكل فن من فنونه ،وال أطيل فيملّه الناظر
تعاىل أرشع يف ذلك عىل وجه اإليجار واإلختصار ّ
[[[
فيه ،وال أخترص اختصارا ً يقرص فهمه عن معانيه»  .وعليه فقد اكتفى الثبات إمامة أمري
املؤمنني Aبذكر حديث الغدير واالستدالل عليه يف كتبه الكالمية أمثال :تلخيص الشايف
[[[ـ الغدير لألميني  472 :1ـ  ،501وانظر عبقات األنوار ،كتاب الغدير  72 :10ـ  ،123امليزان للعالمة الطباطبايئ
 ،55 :6ملخصاً.
[[[ـ أثر اإلمامة يف الفقه الجعفري ،عيل أحمد السالوس.92 :
[[[ـ تفسريالتبيان  /مقدمة املؤلّف.
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واالقتصاد ومتهيد االصول واملفصح يف اإلمامة ،ومل ير لزوم ذكر هذه الرواية التي هي من
اآلحاد دون املتواترات هنا.
ّ
(املتوف يف منتصف القرن السادس) قد اعرتض عىل الشيخ
علامً بأ ّن الشيخ الطربيس
مم ذكره يف
الطويس (رحمه الله)بعد ما أثنى عىل كتابه ،فقال« :غري أنّه خلط يف أشياء ّ
وأخل بحسن الرتتيب ،وجودة التهذيب ،فلم يقع لذلك
اإلعراب والنحو الغث والسمنيّ ...
[[[
يل»  .ولذا عزم
من القلوب السليمة املوقع الريض ،ومل يعل من الخواطر الكرمية املكان الع ّ
عىل تأليف كتاب مجمع البيان لس ّد الخلل الذي وقع فيه الشيخ الطويس (رحمه الله)،
وعندما يصل الشيخ الطربيس (رحمه الله) إىل هذه اآلية ،يذكر األقوال املطروحة ثم يتطرق
إىل رواية نزول العذاب عىل الفهري النكار خرب الغدير نقالً عن الحسكاين.
وما أورده الشيخ الطربيس من رواية الفهري ،ال يتعارض مع ما ذكره يف صدر السورة من
أنّها مكية ،كام زعمه السالوس حيث قال« :ولكن هذه الرواية تتعارض مع ما ذكره الطربيس
[[[
نفسه حيث قال :سورة املعارج مكية ،وقال الحسن إالّ قولهَ ﴿ :والَّ ِذي َن ِف أَ ْم َوالِه ِْم َح ٌّق َّم ْعلُو ٌم﴾ .
وذلك ملا ب ّينا سابقاً من وقوع بعض اآليات املدنية يف السور املكية مضافاً إىل تجويز
وبأي القولني أخذت اهتديت.
أهل السنة نزول بعض اآليات مل ّرتنيّ ،
وأخريا ً نقول :مل يذهب أحد من علامئنا إىل تواتر هذه الرواية ،بل غاية ما هنالك
رضنا ،إذ
جعلوها من أخبار اآلحاد ،ومن القرائن واملؤيّدات ،وعىل فرض عدم ص ّحتها فال ي ّ
إنّنا أثبتنا إمامة أمري املؤمنني Aباألدلّة القطعية واملتواترة ،وجعلنا هذه اآلحاد من باب
القرائن واملؤيّدات ال أكرث.

[[[ـ مجمع البيان  /مقدمة املؤلّف.
[[[ـ أثر اإلمامة يف الفقه الجعفري.93 :

حديث املناشدة

[[[

لقد ناشد أمري املؤمنني Aالصحابة واستشهدهم عىل مجموعة من فضائله ،واحتج
عليهم بها ،وقد تك ّررت مناشدات أمري املؤمنني Aبحسب الدواعي ،ونحن نوردها كام
ذكرها أصحاب التاريخ وحفظتها املد ّونات الروائ ّية.
املناشدة بعد رحيل رسول الله:n
روى ُسليم بن قيس قال :سمعت سلامن الفاريس قال :مل ّا أن قبض رسول الله،n
يغسل رسول الله[ nإىل أن يذكر
وصنع الناس ما صنعوا ...أتيت علياً Aوهو ّ
يل Aإىل املسجد ،فقال لهم هناك ]:يا معرش
الهجوم عىل بيت الزهراء ،Bوأخذ ع ّ
املسلمني واملهاجرين واألنصار ،أنشدكم الله أسمعتم رسول الله nيقول يوم غدير خم
كذا وكذا ،ويف غزوة تبوك كذا وكذا؟ فلم يدع Aشيئاً قاله فيه رسول الله nعالنية
[[[
للعامة إالّ ذكّرهم إ يّاه ،قالوا :اللهم نعم. ..

املناشدة يف الشورى:
ما روي عن اإلمام الباقر:A
روى الشيخ الطربيس بسنده عن اإلمام الباقر عن آبائه :قال :إ ّن عمر ابن الخطاب
مل ّا حرضته الوفاة ،وأجمع عىل الشورى بعث إىل ستة نفر من قريش :إىل عيل بن أيب
طالب ،Aوإىل عثامن بن عفّان ،وإىل الزبري بن العوام ،وإىل طلحة بن عبيد الله ،وعبد
الرحمن بن عوف ،وسعد بن أيب وقّاص ،وأمرهم أن يدخلوا إىل بيت وال يخرجوا منه حتى
[[[ـ استفدنا يف هذا املبحث ممّ كتبه فضيلة الشيخ أمري التقدمي يف موسوعته القيّمة حول حديث الغدير ،ومل
تطبع بعد.
[[[ـ كتاب سليم 577 :ـ  ،599وعنه االحتجاج للطربيس  ،203 :1ح ،38والبحار  261 :28ح ،45ونحوه الكايف:
 343 :8ح.514
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يبايعوا ألحدهم ،فإن اجتمع أربعة عىل واحد وأىب واحد أن يبايعهم قتل ،وإن امتنع اثنان
وبايع ثالثة قتال ،فاجتمع رأيهم عىل عثامن.
فلم رأى أمري املؤمنني Aما ه ّم القوم به من البيعة لعثامن ،قام فيهم ليتخذ عليهم
ّ
الح ّجة ،فقال Aلهم :اسمعوا م ّني كالمي ،فإن يك ما أقول ح ّقاً فاقبلوا ،وإن يك باطالً
فأنكروا ،ثم قال لهم :أنشدكم بالله الذي يعلم صدقكم إن صدقتم ،ويعلم كذبكم إن
كذبتم ...هل فيكم أحد نصبه رسول الله nيوم غدير خم بأ مر الله تعاىل ،فقال« :من
كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه» غريي؟ قالوا :ال...
راجع :االحتجاج للطربيس  320 :1ح ،55عنه البحار  330 :31ح ،2وقد روى نحوه
مخترصا ً عامد الدين الطربي يف بشارة املصطفى 363 :ح.53

ما روي عن أيب الطفيل عامر بن واثلة الليثي:
الرس بسنده عنه قال :ك ّنا عىل الباب يوم الشورى ،فسمعنا
روى القاسم بن إبراهيم ّ
وأحق بذلك[ ...إىل
يل بن أيب طالب يقول :بايع الناس أبا بكر وأنا والله كنت أوىل بها منه ّ
ع ّ
أن قال ]:أفيكم من قال له رسول الله nيوم الغدير عن أمر الله ما قال لكم« :أيّها الناس
يل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل
من كنت مواله فع ّ
من خذله ،وأع ّز من أع ّزه ،وقال :هذا وليّكم بعدي» غريي؟ قالوا :اللهم ال...
راجع :الكامل املنري 170 :ـ .188
يل لعثامن وطلحة والزبري وسعد
وروى الذهبي عن الطربي بسنده عنه قال :قال ع ّ
وعبد الرحمن وابن عمر :انشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله nيوم الغدير:
«اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه» غريي؟ قالوا :اللهم ال.
راجع :طرق حديث من كنت مواله 41 :ح.37
وقد ورد نحو هذا ببعض االختالف يف :األمايل للطويس 554 :ح ،1169عنه البحار :31
 366ح ،20واملناقب البن املغازيل 122 :ح ،155الشايف للمنصور بالله اليمني  ،156 :3األمايل

حديث المناشدة

333

للهاروين (ضمن مجلة علوم الحديث  ،)282 :18الدر النظيم البن أيب حاتم الشامي،329 :
ورشح األخبار للقايض النعامن  185 :2ح.529

ما روي عن أيب رافع القبطي:
يل بن
روى الشيخ الطويس بسنده عنه قال :مل ّا اجتمع أصحاب الشورى ...أقبل عليهم ع ّ
أيب طالب Aفقال :أنشدكم الله أيّها النفر ...هل فيكم أحد قال له رسول الله يوم غدير
يل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من
خم« :اللهم من كنت مواله فع ّ
نرصه ،واخذل من خذله» فهل قال ذلك ألحد غريي؟ قالوا :اللهم ال...
راجع :األمايل 556 :ح ،1170والرسالة املوضحة ،121 :والبحار  369 :31ح ،21ونحوه
املحيط بأصول اإلمامة للديلمي الزيدي ،147 :والشايف للمنصور بالله .156 :3

ما روي عن أيب ذر الغفاري:
روى الشيخ الطويس بسنده عنه أنّه قال :إ ّن علياً Aوعثامن وطلحة والزبري وعبد
الرحمن بن عوف وسعد بن أيب وقاص ،أمرهم عمر بن الخطاب أن يدخلوا بيتاً ويغلقوا
عليهم بابه ويتشاوروا يف أمرهم ،وأ ّجلهم ثالثة أيّام ،فإن توافق خمسة عىل قول واحد وأىب
رجل منهم قُتل ذلك الرجل ،وإن توافق أربعة وأىب إثنان قُتل اإلثنان.
أحب أن
ّ
يل بن أيب طالبّ :Aإن ّ
فلم توافقوا جميعاً عىل رأي واحد ،قال لهم ع ّ
تسمعوا م ّني ما أقول ،فإن يكن ح ّقاً فاقبلوا ،وإن يكن باطالً فانكروه ،قالوا :قل[ ...إىل أن
قال ]:Aفهل فيكم أحد قال له رسول الله« :Aمن كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال
من وااله ،وعاد من عاداه ،ليبلّغ الشاهد الغائب ذلك» غريي؟ قالوا :ال...
راجع :األمايل 545 :ح ،1168وارشاد القلوب للديلمي  85 :2ـ  ،94عنه البحار 372 :31
يلA
يل عىل ع ّ
ح ،24وإثبات الهداة للحر العاميل  172 :2ح 797عن الربهان يف النص الج ّ
للشمشاطي.
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ما روي عن أيب األسود الدئيل:
روى الشيخ الطويس يف األمايل 556 :ح 171عن أيب األسود الدئيل بنحو ما م ّر عن أيب ذر.

مناشدة يوم الرحبة:

ما روي عن األصبغ بن نباتة:
يل الناس يف الرحبة :من سمع النبي nيوم
روى ابن األثري بسنده عنه قال :نشد ع ّ
غدير خم ما قال إالّ قام ،وال يقوم إالّ من سمع رسول الله nيقول ،فقام بضعة عرش
رجالً ،فيهم :أبو أيّوب األنصاري ،وأبو عمرة بن عمرو بن ُمحصن ،وأبو زينب ،وسهل بن
ُحنيف ،وخزمية بن ثابت ،وعبد الله بن ثابت األنصاري ،و ُحبيش بن ُجنادة السلويل ،و ُعبيد
بن عازب األنصاري ،والنعامن بن عجالن األنصاري ،وثابت بن وديعة األنصاري ،وأبو فُضالة
األنصاري ،وعبد الرحمن بن عبد رب األنصاري ،فقالوا :نشهد أنّا سمعنا رسول اللهn
يل مواله ،اللهم
يقول :أال إ ّن الله عز وجل وليّي ،وأنا و ّيل املؤمنني ،أال فمن كنت مواله فع ّ
وأحب من أحبه ،وأبغض من أبغضه ،وأعن من أعانه...
وال من وااله ،وعاد من عاداه،
ّ
راجع :أسد الغابة  465 :3رقم  ،3347واملتحابني يف الله البن قدامة املقديس 73 :ح،92
وطرق حديث من كنت مواله للذهبي 102 :ح ،124واإلصابة  328 :4رقم  ،5158وتخريج
األحاديث للزيلعي  240 :2رقم .681

ما روي عن حبة ال ُع َرين:
يل يف الرحبة ،فقام بضعة عرش
روى الدواليب بسنده عنه أنّه قال :نشد الناس ع ّ
رجالً فيهم رجل عليه ج ّبة عليها أزرار حرضم ّية ،فشهدوا أ ّن رسول الله nقال :من
كنت مواله فعيل مواله.
راجع :الكنى واألسامء  172 :3رقم  ،2343ونحوه :تخريج األحاديث للزيلعي :2
 240رقم  ،681ومناقب اإلمام أمري املؤمنني للكويف  380 :2ح.853
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ما روي عن زاذان الكندي الكويف:
روى أحمد بن حنبل بسنده عنه قال :سمعت علياً يف الرحبة وهو ينشد الناس :من
شهد رسول الله nيوم غدير خم وهو يقول ما قال؟ فقام ثالثة عرش رجالً ،فشهدوا أنّهم
سمعوا رسول الله nوهو يقول :من كنت مواله فعيل مواله.
راجع :مسند أحمد  71 :2ح ،641وفضائل الصحابة  585 :2ح ،991عنه صفة الصفوة
البن الجوزي  313 :1رقم  ،5ومجمع الزوائد للهيثمي  ،107 :9وجمع الجوامع للسيوطي
 271 :16ح ،7925وتاريخ دمشق البن عساكر  212 :42ح ،8691و ِم َنح املِ َدح البن سيد
الناس ،186 :والعمدة البن البطريق 94 :ح ،119والبداية والنهاية البن كثري  ،210 :5وبشارة
املصطفى للطربي اإلمامي 293 :ح ،23والسنة البن أيب عاصم 593 :ح ،1372ومعرفة
الصحابة أليب نُعيم  3131 :6ح ،7213واملناقب للكويف  408 :2ح.890

ما روي عن زِر بن ُحبيش:
روى ابن عقدة بسنده عنه أنّه قال :شهد اثنا عرش رجالً من أصحاب رسول اللهn

أنّهم سمعوه يقول :يوم غدير خم« :من كنت مواله» فيهم :قيس بن ثابت بن شامس،
وهاشم بن عتبة بن أيب وقّاص الزهري ،وحبيب بن بُديل بن ورقاء الخزاعي.
راجع :تخريج األحاديث للزيلعي  240 :2رقم  ،681وأسد الغابة  671 :1رقم ،1038
واإلصابة  15 :2رقم  ،1569واألزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة للسيوطي 76 :ح.102
وقد رواها الكيش عنه بنحو آخر مع زيادات ،قال :خرج عيل بن أيب طالب 7من القرص،
فاستقبله ركبان متقلّدون بالسيوف عليهم العامئم ،فقالوا :السالم عليك يا أمري املؤمنني
ورحمة الله وبركاته ،السالم عليك يا موالنا.
فقال عيلَ :Aم ْن ها هنا من أصحاب رسول الله n؟ فقام خالد بن زيد أبو أيّوب،
وخزمية بن ثابت ذو الشهادتني ،وقيس بن سعد بن عبادة ،وعبد الله بن بُديل بن ورقاء،
فشهدوا جميعاً أن ّهم سمعوا رسول الله nيقول يوم غدير خم« :من كنت مواله فعيل
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مواله» .فقال عيل Aألنس بن مالك والرباء بن عازب :ما منعكام أن تقوما فتشهدا فقد
سمعتام كام سمع القوم؟! ثم قال :الله ّم إن كانا كتامها معاندة فابتلهام ،فعمي الرباء بن
عازب ،وبرص قدما أنس بن مالك ،فحلف أنس بن مالك أن ال يكتم منقبة لعيل بن أيب
طالب وال فضالً أبدا ً ،وأ ّما الرباء بن عازب فكان يسأل من منزلة ،فيقال هو يف موضع كذا
وكذا ،فيقول :كيف يرشد من أصابته الدعوة.
راجع :إختيار معرفة الرجال  242 :1رقم  94و.95

ما روي عن زياد بن زياد الكويف:
يل بن أيب طالب ينشد الناس ،فقال:
روى أحمد بن حنبل بسنده عنه قال :سمعت ع ّ
انشد الله رجالً مسلامً سمع رسول الله nيقول يوم غدير خم ما قال ،فقام اثنا عرش
بدريّا فشهدوا.
راجع :مسند أحمد  93 :2ح ،670وعنه مجمع الزوائد للهيثمي  106 :9ووث ّق رجاله،
ود ّر السحابة للشوكاين 146 :ووث ّق رجاله ،وفوائد أيب عيل ابن الص ّواف :ح ،97واملتفق
واملفرتق للخطيب البغدادي  976 :2رقم  ،530وتاريخ دمشق البن عساكر ،212 :42
واألحاديث املختارة للضياء املقديس  80 :2ح ،458والبداية والنهاية البن كثري .348 :7
ما روي عن زيد بن أرقم:
روى أحمد بن حنبل بسنده عنه قال :استشهد عيل الناس ،فقال :أنشد الله رجالً سمع
يل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه.
النبي nيقول :اللهم من كنت مواله فع ّ
قال :فقام ستة عرش رجالً فشهدوا.
راجع :مسند أحمد  218 :38ح ،23143عنه مجمع الزوائد للهيثمي  ،107 :9ويف فوائد
أيب بكر الب ّزار  168 :1ح ،126واألمايل البن ال ُحصني البغدادي ح 10الجزء الثاين ،وتاريخ
دمشق البن عساكر  204 :42ح ،8678وبغية الطلب يف تاريخ حلب البن ال َعديم ،3965 :9
وتهذيب الكامل لل ِم ّزي  368 :33رقم  ،7407والبداية والنهاية البن كثري  ،346 :7واملعجم
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الكبري للطرباين  175 :5ح ،4996واملناقب البن املغازيل 23 :ح ،33ورشح األخبار للقايض
النعامن  232 :1ح.222
يل
وورد يف املعجم للطرباين بسنده عن زيد بن وهب عن زيد بن أرقم ،قال :ناشد ع ّ
الناس يف الرحبة :من سمع رسول الله nيقول الذي قال له ،فقام ستة عرش رجالً فشهدوا
أنّهم سمعوا رسول الله nيقول :اللهم من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله،
وعاد من عاداه .قال زيد بن أرقم :فكنت فيمن كتم فذهب برصي [ويف بعض روايات
املعجم :وكان عيل دعا عىل من كتم].
راجع :املعجم الكبري  171 :5ح ،4985عنه مجمع الزوائد للهيثمي  ،106 :9ونحوه
املعجم األوسط للطرباين  576 :2ح.1987

ما روي عن شقيق بن سلمة:
يل عىل املنرب :نشدت الله رجالً
روى البالذري يف أنساب األرشاف بسنده عنه قال :قال ع ّ
سمع رسول الله nيقول يوم غدير خم« :اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه» إالّ قام
فشهد ،وتحت املنرب أنس بن مالك ،والرباء بن عازب ،وجرير بن عبد الله ،فأعادها فلم يجبه
أحد ،فقال :اللهم من كتم هذه الشهادة وهو يعرفها فال تخرجه من الدنيا حتى تجعل به
آية يُعرف بها .قال :فربص أنس ،وعمي الرباء ،ورجع جرير أعرابياً بعد هجرته ،فأىت الرساة
فامت يف بيت أمة بالرساة.
راجع :أنساب األرشاف  ،386 :2عنه املستدرك املختار البن البطريق ،20 :والبحار
للمجليس  197 :37ح.81

ما روي عن أيب الطفيل عامر بن واثلة:
يل الناس يف الرحبة ثم قال لهم :انشد الله
روى أحمد بن حنبل بسنده عنه قال :جمع ع ّ
ّ
كل امرئ مسلم سمع رسول الله nيقول يوم غدير خ ّم ما سمعوا مل ّا قام ،فقام ثالثون من
الناس فشهدوا حني أخذه بيده فقال للناس :أتعلمون ّان أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ قالوا:
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نعم يا رسول الله ،قال :من كنت مواله فهذا مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه،
قال :فخرجت وكأ ّن يف نفيس شيئاً ،فلقيت زيد بن أرقم فقلت لهّ :إن سمعت علياً يقول
كذا وكذا ،قال :فام تنكر؟ قد سمعت رسول الله nيقول ذلك له.
راجع :مسند أحمد  55 :32ح ،19302وفضائل الصحابة  682 :2ح ،1167وعنه مجمع
الزوائد للهيثمي  104 :9وقال :رواه البزار وأحمد ورجاله رجال الصحيح غري فطر بن خليفة
وهو ثقة ،ود ّر السحابة للشوكاين ،143 :ويف تاريخ دمشق البن عساكر  205 :42ح،8680
واألحاديث املختارة للضياء املقديس  173 :2ح ،553وكفاية الطالب للكنجي ،7 :وطرق
حديث من كنت مواله للذهبي 33 :ح ،27والعمدة البن البطريق 93 :ح ،115ومناقب
اإلمام أمري املؤمنني للكويف  257 :2ح ،470وصحيح ابن ِحبان  375 :15ح ،6931وزين الفتى
للعاصمي  257 :2ح ،470وذيل تاريخ بغداد البن النجار (املطبوع مع تاريخ بغداد) :18
 9رقم  ،520والبحر الزخّار للبزار  133 :2ح ،492والسنن الكربى للنسايئ  134 :5ح،8478
والخصائص 135 :ح ،92ورشح مشكل اآلثار للطحاوي  178 :9ح.1487

ما روي عن عبد الرحمن بن أيب ليىل:
روى أحمد بن حنبل بسنده عن سامك بن ُعبيد قال :دخلت عىل عبد الرحمن بن أيب
ليىل ،فح ّدثني أنّه شهد علياً يف الرحبة قال :أنشد الله رجالً سمع رسول الله nوشهده يوم
غدير خم إالّ قام ،وال يقوم إالّ من قد رآه ،فقام اثنا عرش رجالً ،فقالوا :قد رأيناه وسمعناه
حيث أخذ بيده يقول :اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من
خذله ،فقام إالّ ثالثة مل يقوموا ،فدعا عليهم فأصابتهم دعوته.
راجع :مسند أحمد  270 :2ح ،964وتاريخ دمشق البن عساكر  207 :42ح،8684
واألحاديث املختارة للمقديس  273 :2ح ،654وفرائد السمطني للجويني  69 :1ح ،36وطرق
حديث من كنت مواله للذهبي 20 :ح ،9والبداية والنهاية البن كثري  ،211 :5ونحوه كنز
الفوائد للكراجيك ،233 :وأطراف الغرائب البن القيرساين  99 :1ح ،352وجمع الجوامع
للسيوطي  249 :16ح ،7841والبحر الزخار للبزار  235 :2ح ،632وزين الفتى للعاصمي :1
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 11ح ،1واألمايل للمحاميل 161 :ح ،133وتايل تلخيص املتشابه للخطيب البغدادي 129 :1
ح ،53وتاريخ بغداد  236 :14رقم  ،7545ومسند أيب يعىل  428 :1ح ،567وأسد الغابة البن
األثري  102 :4رقم  ،3789وذكر أخبار أصبهان أليب نُعيم األصبهاين  ،227 :2ومناقب اإلمام
أمري املؤمنني للكويف  374 :2ح ،848وزين الفتى للعاصمي  252 :2ح.469

ما روي عن زيد بن يُ َث ْيع:
يل عىل املنرب فقال :أنشد الله رجالً ـ وال
روى ابن أيب عاصم بسنده عنه قال :قام ع ّ
أنشد إالّ أصحاب محمد nـ سمع النبي يقول يوم غدير خم ،فقام ستة من هذا الجانب
وستة من هذا الجانب ،فقالوا :نشهد أنّا سمعنا من رسول الله nيقول :من كنت مواله
فعيل مواله.
راجع :السنة 593 :ح ،1374واألحاديث املختارة للمقديس  86 :2ح ،464والسنن الكربى
للنسايئ  132 :5ح.8473

ما روي عن سعيد بن وهب:
يل الناس فقام خمسة أو ستة من أصحاب
روى أحمد بن حنبل بسنده عنه قال :نشد ع ّ
النبي nفشهدوا أ ّن رسول الله nقال :من كنت مواله فعيل مواله.
راجع :مسند أحمد  193 :38ح ،23107وفضائل الصحابة  598 :2ح ،1021ود ّر السحابة
للشوكاين ،143 :وقال ،:أخرج أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح ،وتاريخ دمشق البن عساكر
 211 :42ح ،8690واألحاديث املختارة للمقديس  105 :2ح ،479والبداية والنهاية البن كثري
 ،347 :7والسنن الكربى للنسايئ  131 :5ح ،8471والرشيعة لآلجري  228 :3ح ،1599وطرق
حديث من كنت مواله للذهبي 29 :ح 22و 23وقال :هذا حديث عىل رشط مسلم فإ ّن
سعيدا ً ثقة ،وزين الفتى للعاصمي  12 :1ح ،2والبحر الزخار للبزار  212 :10ح.4299

ما روي عن عمر ذي م ّر:

روى النسايئ بسنده عنه قال :شهدت علياً بالرحبة ينشد أصحاب محمد nأيّكم سمع
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رسول الله nيقول يوم غدير خم ما قال؟ فقام أناس فشهدوا أنّهم سمعوا رسول اللهn

وأحب من أح ّبه،
يقول :من كنت مواله فإ ّن علياً مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه،
ّ
وأبغض من أبغضه ،وانرص من نرصه.

راجع :السنن الكربى للنسايئ  136 :5ح ،8484والخصائص 142 :ح ،99وطرق حديث
من كنت مواله للذهبي 27 :ح 18وقال :هذا سياق غريب ج ّدا ً مع نظافة إسناده ،والبداية
والنهاية البن كثري  ،210 :5ومناقب اإلمام أمري املؤمنني للكويف  452 :2ح ،943ورشح مشكل
اآلثار للطحاوي  14 :5ح ،1761واملعجم األوسط للطرباين  69 :3ح ،2130والكبري 192 :5
ح ،5059والرشيعة لآلجري  228 :3ح ،1599وفرائد السمطني للجويني  68 :1ح ،34والبحر
الزخار للبزار  34 :3ح ،786وكفاية الطالب للكنجي ،13 :واألمايل للطويس 255 :ح ،459عنه
البحار  124 :37ح ،21وتاريخ دمشق البن عساكر  209 :42ح ،8687واألمايل البن مندة:
ح ،299واملناقب البن املغازيل 20 :ح.27

ما روي عن عمرية بن سعد الهمداين الكويف:
روى الطرباين بسنده عنه قال :إ ّن علياً جمع الناس يف الرحبة ـ وأنا شاهد ـ فقال :أنشد
يل مواله .فقام مثانية عرش رجالً
الله رجالً سمع رسول الله nيقول :من كنت مواله فع ّ
فشهدوا أنّهم سمعوا النبي nيقول ذلك.
راجع :املعجم األوسط  448 :7ح ،6878وعنه مجمع الزوائد للهيثمي  108 :9وقال :إسناده
حسن ،ونحوه يف تاريخ دمشق البن عساكر  ،208 :42وذكر أخبار أصبهان أليب نعيم ،107 :1
واملناقب البن املغازيل 26 :ح 38وص ّحح سنده نقالً عن أيب القاسم الفضل بن محمد ،والعمدة
البن البطريق  107ح ،144وتهذيب الكامل للم ّزي  398 :22رقم  ،4526وطرق حديث من
كنت مواله للذهبي 35 :ح ،28والبداية والنهاية البن كثري  ،347 :7والسنن الكربى للنسايئ :5
 131ح ،8470والخصائص 121 :ح ،84واألمايل للطويس 272 :ح ،509عنه البحار  125 :37ح،22
والرشيعة لآلجري  217 :3ح ،1579والسنة البن أيب عاصم 593 :ح.1373
وقد روى عنه أبو نُعيم األصبهاين يف حلية األولياء بلفظ أكرث تفصيالً حيث قال :شهدت

حديث المناشدة

341

عل ّياً عىل املنرب ناشد أصحاب رسول الله nوفيهم :أبو سعيد ،وأبو هريرة ،وأنس بن
يل:
يل عىل املنري ،وحول املنرب اثنا عرش رجالً هؤالء منهم ،فقال ع ّ
مالك ،وهم حول املنرب وع ّ
يل مواله»؟ فقاموا
نشدتكم بالله هل سمعتم رسول الله nيقول« :من كنت مواله فع ّ
كلّهم فقالوا :الله ّم نعم ،وقعد رجل ،فقال :ما منعك أن تقوم؟ قال :يا أمري املؤمنني كربت
ونسيت ،فقال :الله ّم إن كان كاذباً فارضبه ببالء حسن ،قال :فام مات حتى رأينا بني عينيه
نكتة بيضاء ال تواريها العاممة.
راجع :حلية األولياء  26 :5رقم  ،285ونحوه رشح األخبار للقايض النعامن 232 :1
ح ،221واإلرشاد للمفيد  ،351 :1عنه البحار  204 :41ح.20

ما روي عن أيب ِم ْجلَز الحق بن ُحميد:
روى الذهبي بسنده عنه قال :إ ّن علياً سألهم يوماً بالكوفة :من سمع النبي nيقول
كذا؟ [فقاموا] وهم اثنا عرش فشهدوا أنّهم سمعوا النبي nيوم غدير خم يقول :الله
موالي وأنا موىل عيل ،من كنت مواله فعيل مواله.
يل وال من هؤالء ،وعبد امللك
هذا إسناد جيد فيه انقطاع ،أل ّن أبا مجلز مل يسمعه من ع ّ
فصدوق.
راجع :طرق حديث من كنت مواله 22 :ح ،11وقال محقق الكتاب يف ر ّد الذهبي :وال
أدري كيف حكم املؤلّف عىل حديثه باالنقطاع ،وقد أدرك جمعاً من الصحابة ،وظاهره أنّه
أدرك املناشدة وحرضها ،فأين االنقطاع؟!

ما روي عن يعىل بن ُم ّرة:
روى الزيلعي بسنده إىل ابن عقدة عنه قال :سمعت النبي nيقول :من كنت مواله
يل الكوفة نشد الناس من
يل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداهّ .
فلم قدم ع ّ
فع ّ
سمع ذلك من رسول الله nفانتشد له بضعة عرش رجالً فيهم :خزمية بن ثابت ذو
الشهادتني ،وأبو أيّوب األنصاري ،وسهل بن ُحنيف ،وناجية بن عمرو الخزاعي ،وعمرو

342

حديث الغدير ،بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين

بن الحمق الخزاعي ،ويزيد بن رشاحيل األنصاري ـ ويقال :زيد ـ وعامر بن ليىل الغفاري.
راجع :تخريج األحاديث  241 :2رقم  ،681وأسد الغابة  362 :2رقم  ،1844و281 :5
رقم  ،5169واإلصابة  609 :2رقم  2908وض ّعفه ،واألزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة
للسيوطي 76 :ح.102

رواية أيب رملة عبد الله بن اُمامة الكويف:
روى الذهبي بسنده إىل الطربي عن أيب رملة قال :إ ّن ركباً أتوا علياً فقالوا :السالم عليك
ورحمه الله وبركاته ،قال :وعليكمّ ،أن أقبل الركب؟ قالوا :أقبل مواليك من أرض كذا وكذا،
قالّ :أن أنتم موا ّيل؟ قالوا :سمعنا رسول الله nيقول يوم غدير خم« :من كنت مواله فعيل
يل :انشد الله رجالً سمع رسول اللهn
مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،فقال ع ّ
يقول ما قال هؤالء إالّ قام ،فقام اثنا عرش رجالً فشهدوا بذلك.
راجع :طرق حديث من كنت مواله 44 :ح ،38ورشح األخبار للقايض النعامن  109 :1ح.29
إذا عرفت هذا فاعلم أ ّن علامءنا استشهدوا بحديث املناشدة ملا يأيت:
 1ـ اتخاذ حديث املناشدة كشاهد لص ّحة أصل الحديث ،قال السيد املرتىض (قدس
ّ
استدل عىل ص ّحة الخرب مبا تظاهرت به الرواية من احتجاج أمري املؤمننيA
رسه)« :وقد
خصه الله تعاىل
به يف الشورى عىل الحارضين يف جملة ما ع ّدده من فضائله ومناقبه ،وما ّ
به حني قال« :انشدكم الله هل فيكم أحد أخذ رسول الله nبيده فقال :من كنت مواله
فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه؟! فقال القوم :اللهم ال».
قالوا :وإذا اعرتف به من حرض الشورى من الوجوه ،واتصل أيضاً بغريهم من الصحابة
م ّمن مل يحرض املوضع كام اتصل به سائر ما جرى ،ومل يكن من أحد نكري وال إظهار شك
فيه مع علمنا بتوفّر الدواعي إىل إظهار ذلك لو كان الخرب بخالف ما حكمنا به من الص ّحة،
فقد وجب القطع عىل ص ّحته ،هذا عىل ا ّن الخرب [أي خرب الغدير] لو مل يكن يف الوضوح
كالشمس ملا جاز أن ي ّدعيه أمري املؤمنني Aعىل النبي ،nالسيّام يف ذلك املقام الذي
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[[[

وأجل قدرا ً من ذلك» .
ذكرناه ،ألنّه nكان أنزه ّ
يل Aوبني أسامة ،قال
 2ـ ر ّد من زعم أ ّن سبب حديث الغدير هو ما حدث بني ع ّ
الكراجيك (رحمه الله)« :ثم احتجاج أمري املؤمنني Aبه يوم الشورى ،فلو كان ما ادعاه
أي فضل لك بهذا
املنتحلون ح ّقاً ،مل يكن الحتجاجه عليهم به معنى ،وكان لهم أن يقولواّ :
احتج به أمري املؤمنني 7
علينا ،وإنّ ا سببه كذا وكذا [أي ما وقع بينك وبني أسامة] ،وقد ّ
دفعات ،واعتده يف مناقبه الرشاف ،وكتب يفتخر به يف جملة افتخاره إىل معاوية بن أيب
سفيان يف قوله:
وأوجب يل الوالء معاً عليكم

خلييل يـــوم دوح غــدير خم

[[[

وهذا األمر ال لبس فيه .
 3ـ االستدالل به عىل اإلمامة ،قال الشيخ محمد حسني املظفر (رحمه الله)« :ويشهد
إلرادة اإلمامة من الحديث فهم الناس لها منه ،كام ...عن ابن حجر يف الصواعق عن أحمد
يلA
حيث قال :ويف رواية ألحمد أنّه سمعه من النبي nثالثون صحابياً ،وشهدوا به لع ّ
[[[
مل ّا نوزع يف أيّام خالفته .
فإ ّن قوله« :مل ّا نُوزع» ّ
دال عىل أ ّن استشهاد أمري املؤمنني إنّ ا كان لالستدالل عىل خالفته
[[[
وص ّحتها ،وأنّها من النبي ،nفهو nوشهوده وراوي ذلك قد فهموا من الحديث اإلمامة» .
وحب
رضنا تأخري تحقّق هذه اإلمامة والخالفة إىل عقود ع ّدة ،لغلبة الهوى ّ
نعم ال ي ّ
الرئاسة وتأخري من ق ّدمه الله ورسوله لقيادة األ ّمة.
وقال أيضاً السيد مري حامد حسني اللكهنوي (رحمه الله)« :إ ّن كتامن بعض أجالّء
يل nعليهم ،واستجابة دعائه عند الله تعاىل،
الصحابة الشهادة لحديث الغدير ،ودعاء ع ّ
[[[ـ الشايف  ،265 :2الذخرية ،444 :ويف تلخيص الشايف للطويس  ،173 :2ومتهيد األصول.394 :
[[[ـ كنز الفوائد .96 :2
[[[ـ الصواعق املحرقة ،64 :عن مسند أحمد .370 :4
[[[ـ دالئل الصدق .337 :4
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لدليل واضح وبرهان ساطع عىل عظمة مفاد هذا الحديث ومدلوله ،إذ من الواضح عدم
[[[
يفسه أهل السنة ـ» .
وجود ّ
أي داع لكتامن معنى املحبة والنرصة ـ كام ّ
ثم إ ّن الفخر الرازي كعادته يف تفريع الشبهات ،ومحاولة طمس الحقائق ،جاء هنا لر ّد
حديث املناشدة أيضاً فقال« :أ ّما الوجه الثاين وهو املناشدة به يف الشورى فهو ضعيف ،أل ّن
الحاجة إىل تصحيح هذه املناشدة كالحاجة إىل تصحيح أصل الحديث ،بل ذاك أوىل أل ّن أكرث
املح ّدثني ينكرون تلك املناشدة ،وبتقدير ص ّحتها فال نسلّم انتهاءها إىل الصحابة جميعهم،
وبتقدير انتهائها إىل كلّهم فالنسلّم انّه مل يوجد فيهم من أنكر ذلك ،وبتقدير عدم النكري،
فال نسلّم أ ّن ذلك ّ
يدل عىل قطعهم بص ّحة الحديث ،بل الظاهر أنّه قبلوا هذا الحديث كام
قبلوا سائر األحاديث من سائر الرواة من العدول وإن مل يقطعوا بص ّحتها ،وبتقدير أنّهم مل
[[[
يعتقدوا ص ّحة الحديث فلعلّهم سكتوا عن النكري تقية وخوفاً من بني هاشم» .
وقد قال ابن ميثم يف جوابه :قلنا :أ ّما املناشدة فمعلومة بالتواتر كام علم أصل
الحديث ،قوله« :ويتعذّر ص ّحتها فال نسلّم إنهاءها إىل جميع الصحابة» قلنا :ال شك يف
حضور املعتربين من الصحابة الذين ي ّدعون الض ّدية يف هذا األمر وأنّهم أوىل به ،وتقدير
يل Aيف الشورى بهذا الخرب لو وصل إىل
االعرتاض أن نقول :يجوز أن يكون احتجاج ع ّ
أجل الصحابة املتنازعني يف هذا األمر
كل الصحابة ألنكر واحد منهم ،لك ّنه إذا ثبت أ ّن ّ
ّ
كانوا حضورا ً يف وقت الخرب ويف وقت احتجاج عيل Aبه مل ينقل عن أحد منهم إنكاره،
فبطريق األوىل أن ال ينكره أحد من غريهم م ّمن ال طمع له يف هذا األمر لو وصله ،هذا
مع تسليم أ ّن الصحابة بأرسهم مل يكونوا حضورا ً عند احتجاج عيل Aيف الشورى ،وهو
غري مسلّم.
قوله :بتقدير تسليم إنهائها إىل كلّهم ،فال نسلّم أنّه مل يوجد فيهم من أنكر .كلنا :ال شك
أ ّن ذلك من الوقائع الكبار يف اإلسالم ،واألمور العظيمة التي يجب توافر الدواعي عىل نقلها،
[[[ـ عبقات األنوار ،حديث الغدير .153 :10
[[[ـ نهاية العقول .383 :2
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فعلمنا أنّه لو كان هناك إنكار ل ُنقل.
قوله :وبتقدير عدم النكري فال نسلّم أ ّن ذلك ّ
يدل عىل قطعهم بص ّحته ...قلنا :لو مل
محل
تجزموا بص ّحته عند احتجاجه عليهم به لكان لهم أن ينكروه ،خصوصاً وهم يف ّ
الحاجة إىل دفعه عن هذا األمر.
قوله :لعلّهم سكتوا تقية وخوفاً.
صح
قلنا :التق ّية والخوف يف ّ
حق تلك األُ ّمة من نفر يسري غري جائز وال مسموع ،ولو ّ
الخوف من بني هاشم لكان الخوف منهم عند سلبهم ملنصبه عىل اطالعهم عىل أولويّته
به وطلبه ملثل تلك املناشدة وغريها ،وكذلك ر ّده لشهادته ومنعهم إلرث فاطمة  3وغري
مم تواترت به الرواية من أفعالهم أوىل وأت ّم ،فهل يجوز أن يسكتوا ملثل هذا الخرب يف
ذلك ّ
[[[
مناشدته تق ّية لبني هاشم ،وال يجوز تق ّيتهم يف هذه املواضع وأمثالها .
ّ
استدل بعض أهل السنة بأ ّن سكوت عيل Aعن االستشهاد بحديث الغدير
وقد
بعد وفاة رسول الله ،nواملناشدة به أيّام الشورى دليل عىل عدم وجود النص ،إذ لو كان
[[[
الستشهد به ،وعىل فرض داللته عىل اإلمامة فهي اإلمامة بعد الثالثة .
وقد أجبنا عن هذه الشبهة بالتفصيل يف داللة حديث الغدير ،ونقول هنا أيضاً :إ ّن
دعوى عدم االحتجاج به بعد رسول الله nأ ّول الكالم ،فقد رأيت احتجاجه Aفيام
رواه سليم عىل القوم ،ثم هل ترك القوم فرصة لالحتجاج واملناشدة ،وقد فعلوا ما فعلوا
فأي مجال يبقى للمناشدة
من الهجوم عىل الدار وما تبعه من الرضب والشتم ،ومنع فدكّ ،
واالحتجاج ،ثم بعد ما ف ّوتوا عىل اإلمام الفرصة ،مل توجد دواعي املناشدة وقد بايع اإلمام
حفظاً لكيان اإلسالم عن االنهيار ،كام قال« :Aفام راعني إالّ انثيال الناس عىل فالن
يبايعونه ،فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن اإلسالم يدعون إىل محق
[[[ـ النجاة يف القيامة 128 :ـ  ،129ونحوه البيايض يف الرصاط املستقيم .307 :1
[[[ـ انظر السرية الحلبية  ،338 :3نظرية اإلمامة ألحمد صبحي ،223 :الحجج الدامغات لنقد كتاب املراجعات أليب
مريم األعظمي ،557 :أثر اإلمامة للسالوس 115 :ـ .116
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دين محمد ،:nفخشيت إن مل أنرص اإلسالم وأهله ،أن أرى فيه ثلامً أو هدماً تكون
يل أعظم من فوت واليتكم التي إنّ ا هي متاع أيّام قالئل يزول منها ما كان كام
املصيبة به ع ّ
يزول الرساب ،أو كام يتقشّ ع السحاب ،فنهضت يف تلك األحداث ،حتى زاح الباطل وزهق،
[[[
واطأم ّن الدين وتنهنه» .
يل بن أيب طالب Aمل يكن ليفتح عىل اإلسالم جبهة للمعارضة ثانية تؤ ّدي إىل
فع ّ
فأي وقت يبقى له إلظهار
الخالف والشقاق ،وقد نهض وبايع لس ّد الفجوات وإصالح األمورّ ،
أولويّته؟! ففي بداية األمر كان التهديد واإلقصاء التام ،وفيام بعده كانت الر ّدة وخوف زوال
الدين ،نعم تكلّم Aوناشد واحتج يف أ ّول ما سنحت له الفرصة وهو يوم الشورى.
أ ّما ما ذهب إليه السيوطي يف الحكم بوضع حديث مناشدة الشورى لوجود زافر ورجل
[[[
مجهول يف سندها فغري صحيح ،لورود روايات ليس فيها زافر وال رجل مجهول ،سيام يف
مناشدات الرحبة ،حيث ق ّوى سندها أعالم القوم أمثال الذهبي والهيثمي والشوكاين.
ولو سلّمنا ضعف الراوي ،فإ ّن الضعف يف السند ال ي ّؤدي إىل الحكم بوضع الحديث،
فكم من حديث ضعيف ورد يف الصحاح واملسانيد زعامً منهم بجربه للقرائن املتوفّرة
عندهم ،أو إمكان االستشهاد به بوصفه شاهدا ً ومؤيّدا ً.
وأخريا ً إ ّن االختالف يف عدد الشهود يرجع إىل أ ّن املناشدة قد تك ّررت ،ولذا اختلفت
األعداد ،أو يُحتمل أ ّن الراوي ذكر من عرفه أو التفت اليه ،أو من كان إىل جنبه ،أو أنّه ذكر
[[[
من كان يف جانبي املنرب أو يف أحدهام ومل يلتفت إىل غريهام. ..

[[[ـ نهج البالغة ،الخطبة رقم.62 :
[[[ـ الاللئ املصنوعة .361 :1
[[[ـ الغدير للعالمة األميني .378 :1

حديث التهنئة
لقد ورد يف كثري من املصادر بعد رواية حديث الغدير تهنئة عمر ،ويف بعضها عمر
وأيب بكر لعيل Aبلفظ« :هنيئاً لك يا ابن أيب طالب ،أصبحت موالي وموىل كل مؤمن
ومؤمنة» أو «بخ بخ لك يا عيل »...وما يقاربه.
كل من:
وقد روى ذلك ّ
 1ـ ابن أيب شيبة (ت  )235يف املص ّنف  78 :12ح.12167
 2ـ أحمد بن حنبل (ت  )241يف مسنده  355 :5ح 18011وغريه.
 3ـ االسكايف (ت  )220يف املعيار واملوازنة.212 :
 4ـ الدارقطني (ت  )385كام يف الصواعق املحرقة.44 :
 5ـ الثعلبي (ت  )427يف تفسريه سورة املائدة ،اآلية .67
 6ـ الخطيب البغدادي (ت  )463يف تاريخ بغداد .284 :8
 7ـ ابن املغازيل (ت  )483يف املناقب 18 :ح.24
رس العاملني ،21 :ونقله عنه الذهبي يف سري أعالم
 8ـ أبو حامد الغزايل (ت  )505يف ّ
النبالء  328 :19من دون أن يغمز فيه.
 9ـ الخوارزمي (ت  )568يف املناقب .94
 10ـ ابن عساكر (ت  )571يف تاريخ دمشق .221 :42
 11ـ الفخر الرازي (ت  )606يف تفسريه .50 :12
 12ـ ابن األثري (ت  )630يف أسد الغابة  108 :4رقم .3783
 13ـ الكنجي (ت  )658يف كفاية الطالب.62 :
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 14ـ سبط ابن الجوزي (ت  )653يف تذكرة الخواص.29 :
 15ـ املحب الطربي (ت )694يف الرياض النرضة .113 :3
 16ـ الحمويئ (ت  )722يف فرائد السمطني  77 :1ح.44
 17ـ الذهبي (ت  )748يف تاريخ اإلسالم .632 :3
 18ـ ابن كثري (ت  )774يف البداية والنهاية .329 :5
وغريهم من الذين رووا ذلك.
إذا عرفت هذا ،فاعلم أ ّن أهل السنة حاولوا رصف كالم عمر هذا عن معناه الحقيقي،
إىل ما يذهبون إليه من معنى النرصة واملحبّة.
متسك الباقالين الثبات م ّدعاه يف معنى املوىل; بتهنئة عمر هذه ،حيث استنتج أ ّن
فقد ّ
كالم عمر ّ
يدل عىل حدوث املولوية يف اآلن ،وهذا ما ال ميكن جمعه مع معنى اإلمامة ،لعدم
[[[
جواز جمع اإلمامة والنبوة يف آن واحد .
يصح أن
وقد دفع السيد املرتىض (رحمه الله) هذه الشبهة بقوله« :فإن قيل :كيف ّ
يكون ما اقتضاه الخرب [أي خرب الغدير من معنى اإلمامة] غري ثابت يف الحال ،مع ما يُروى
كل مؤمن ومؤمنة» وظاهر قوله أصبحت يقتيض
من قول عمر« :أصبحت موالي وموىل ّ
حصول األمر يف الحال.
قلنا :ليس يف قول عمر «أصبحت موالي» ما يقتيض حصول اإلمامة يف الحال ،وإنّ ا
رصف متأ ّخرا ً ،وليس ميتنع أن يُه ّنأ
يقتيض ثبوت استحقاقها يف حال التهنئة وإن كان الت ّ
رصف متأ ّخرا ً عنها ،أل ّن أحد امللوك
اإلنسان مبا يثبت له استحقاقه يف الحال ،وإن كان الت ّ
واألمئة لو استخلف عىل رعيّته من يقوم بأمرهم إذا غاب عنهم أو ّ
توف لجاز من رعيّته أن
[[[
يه ّنئوا ذلك املستخلف مبا ثبت له من االستحقاق وإن مل يغب امللك وال ّ
توف» .
[[[ـ متهيد األوائل 453 :ـ .454
[[[ـ الشايف  293 :2ـ .294
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مم ذهب إليه الباقالين ما قاله القايض عبد الجبار يف املغني« :وقول عمر:
وقريب ّ
أصبحت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة» ّ
يدل عىل أ ّن هذا [أي النرصة يف الدين] هو املراد،
[[[
ألنّه ما أراد إالّ هذا الوجه» .
وقد ر ّده املرتىض أيضاً بقوله« :وادعاؤه أ ّن عمر أراد بقوله« :أصبحت موالي وموىل كل
مؤمن ومؤمنة» ما ذهب إليه حتى; جعل قوله دليالً عىل ص ّحة تأويله طريف; أل ّن عمر
رصح بيشء ّ
يدل عىل ما يخالف مذهبنا ويوافق مذهبه ،وإنّ ا شهد ألمري املؤمننيA
مل ي ّ
فأي ح ّجة له يف قوله ،وخصومه يقولون يف جوابه :إ ّن عمر
مبثل ما تض ّمنه لفظ الرسولّ ،n
[[[
مل يرد بكالمه إالّ ما ذهبنا إليه من وجوب فرض الطاعة والرئاسة. »...
وقال ابن ميثم (رحمه الله)« :إ ّن عمر قال له عقيب كالم النبي :nبخ بخ يا ابن أيب
طالب ،...وظاهر بالرضورة أ ّن عمر مل يرد مع ِتقي وال حليفي وال ابن ع ّمي ،بقي أن يقال:
أراد أصبحت نارصي ،لك ّنه باطل لوجهني:
ات َب ْعضُ ُه ْم أَ ْولِ َياء
أحدهام :إ ّن النرصة معلومة من قوله تعاىلَ ﴿ :والْ ُم ْؤ ِم ُنونَ َوالْ ُم ْؤ ِم َن ُ
َب ْعض﴾ وأمثاله.

الثاين :إ ّن نرصة عيل Aوأهله أمر يف غاية الظهور ،بل ال نسبة ألحد من الصحابة إليه
يف ذلك ،وما كان كذلك فال يكون تعظيم عمر له بذلك غبطة به الئقاً بذكاء عمر وفطنته،
[[[
رصف يف األمور ،وهو املطلوب» .
فلم يبق إالّ أن يقال :إنّه أراد األوىل بالت ّ
كام ك ّرر هذا بعد صفحات يف مقام الرد عىل شبهة الفخر الرازي يف كتابه نهاية العقول:
«قوله يف قول عمر :مل ال يجوز أن يكون أراد النرصة؟ قلنا :الرضورة تقتيض بأ ّن كالم عمر
لكل املؤمنني ،وال يحصل بتنصيصها يف حق عيل
مستلزم للغبطة ،والنرصة الشك أنّها عا ّمة ّ
 Aغبطة ،وأيضاً :كالمه ّ
يل ليست لغريه ،والنرصة عا ّمة
يدل بظاهره عىل حصول مرتبة لع ّ
[[[ـ املغني ،كتاب اإلمامة .147 :1
[[[ـ الشايف  290 :2ـ .291
[[[ـ النجاة يف القيامة.114 :
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[[[

لكل املؤمنني ،فال يحصل لعيل Aبإظهارها يف حقّه مرتبة له» .
ّ
متسك بعض السلف ّية بتضعيف حديث التهنئة فرارا ً من إلزام الشيعة ،فهذا
وأخريا ً ّ
يصح
يل« :أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة» ال ّ
األلباين يقول« :ومثله قول عمر لع ّ
[[[
يل بن زيد به» .
أيضاً لتف ّرد ع ّ
أي شاهد أو متابع فيبقى ضعيفاً
وكذلك أبو مريم األعظمي يقول تارة :فهذا ليس له ّ
ساقطاً .ويقول تارة أخرى :نقلها عبد الحسني [أي رشف الدين يف املراجعات] من ابن
حجر يف الصواعق املحرقة ،وعزاها ابن حجر للدارقطي من غري بيان إسناده أو بيان ثبوته
[[[
وص ّحته ،وهو أمر ال ميكن إثباته إالّ به ،فال ح ّجة بعد ذلك .
ويكفيك يف ر ّد كالمهام ما استفاض يف املد ّونات الروائ ّية من نقل هذه التهنئة ،وقد
م ّر عليك بعضها يف بداية هذا املبحث ،مضافاً إىل أ ّن أرباب الكالم والجدل أخذوه أخذ
أي ضعف أو سقوط ملا تح ّملوا عناء الر ّد
املسلّامت ،فبدؤوا بتأويله وتربيره ،ولو كان فيه ّ
والتأويل ،والكتفوا بتضعيفه حاله حال غريه من األخبار التي ر ّدوها.
وليعلم أ ّن التهنئة مل تقترص عىل أيب بكر وعمر ،بل شملت جميع الصحابة والصحابيات،
[[[
حيث طفقوا يبايعونه Aويهنئونه ،وامتدت البيعة إىل الليل .

[[[ـ م ن.138 :
[[[ـ سلسلة األحاديث الصحيحة .344 :4
[[[ـ الحجج الدامغات لنقد كتاب املراجعات.576 ،550 :
[[[ـ راجع يف ذلك الغدير للعالمة األميني  508 :1عن روضة الصفا  ،541 :2وحبيب السري  ،411 :1مرآة املؤمنني.41 :

كتامن الشهادة
لقد ناشد أمري املؤمنني Aالصحابة يف م ّرات ع ّدة ومبناسبات مختلفة ،واستشهدهم عىل
مجموعة من فضائله ،فكانوا يشهدون له ،وقد أثبتت املصادر أسامء بعض من كتم الشهادة
بدوا ٍع مختلفة ،فدعا عليهم أمري املؤمنني ،Aفأصابتهم دعوته.
روى ابن شهرآشوب عن تاريخ البالذري ،وحلية األولياء ،وكتب أصحابنا عن جابر األنصاري
أنّه استشهد أمري املؤمنني Aأنس بن مالك ،والرباء بن عازب ،واألشعث ،وجرير بن عبد الله
يل مواله» فكتموا ،فقال ألنس :ال أماتك الله
البجيل قول النبي« :nمن كنت مواله فهذا ع ّ
حتى يبتليك بربص ال تغطّيه العاممة ،وقال لألشعث :ال أماتك الله حتى يذهب بكرميتك ،وقال
لجرير :ال أماتك الله إالّ ميتة جاهلية ،وقال للرباء :ال أماتك الله إالّ حيث هاجرت.
قال جابر :والله لقد رأيت أنساً وقد ابتيل بربص يغطّيه بالعاممة فام تسرته ،ورأيت
ل بالعامء
األشعث وقد ذهبت كرميتاه وهو يقول :الحمد لله الذي جعل دعاء أمري املؤمنني َع َ َّ
ل يف اآلخرة فأعذّب ،وأ ّما جرير فإنّه مل ّا مات دفنوه يف منزله ،فسمعت
يف الدنيا ومل يدع َع َ َّ
بذلك كندة فجاءت بالخيل واإلبل فعقرتها عىل باب منزله ،فامت ميتة جاهلية ،وأ ّما الرباء فإنّه
[[[
الساة .
ويل من جهة معاوية باليمن ،فامت بها ومنها كان هاجر ،وهي ّ
واملشهور يف كتب الرتاجم واآلثار واملد ّونات الروائ ّية ،ما أصاب أنس بن مالك من الربص
بدعوة أمري املؤمنني Aمل ّا كتم الشهادة.
قال ابن قتيبة :أنس بن مالك كان بوجهه برص ،وذكر قوم أ ّن عل ّياً سأله عن قول رسول
يل :إن
الله« :nاللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه» فقال :كربت س ّني ونسيت ،فقال له ع ّ
[[[
كنت كاذباً فرضبك الله ببيضاء ال تواريها العاممة .
[[[ـ املناقب البن شهرآشوب  ،279 :2عنه البحار  206 :41ح ،23ونحوه األمايل للصدوق 184 :ح.190
[[[ـ املعارف / 580 :أهل العاهات.
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وتوجد يف طبعة كتاب املعارف مبرص إضافة جملة عن ابن قتيبة عىل هذا النص حيث
تنفيه ،فقد ورد فيه« :قال أبو محمد :ليس لهذا أصل».
ومم ّ
يدل عىل عدم وجود هذه الجملة يف أصل الكتاب ،وأنّها من إضافة الناسخني أو
ّ
النارشين :أوال :إ ّن ابن أيب الحديد ينقل عن ابن قتيبة حديث الربص ،ومل يرش إىل هذه الجملة
من قريب وال بعيد ،حيث يقول« :وقد ذكر ابن قتيبة حديث الربص ،والدعوة التي دعا بها
أمري املؤمنني Aعىل أنس بن مالك يف كتاب املعارف يف باب الربص من أعيان الرجال ،وابن
[[[
قتيبة غري متّهم يف حق عيل Aعىل املشهور من انحرافه عنه» .
وكالمه هذا ّ
يدل عىل تصديق ابن قتيبة لذلك من دون غمز فيه ،مع تأكيد ابن أيب الحديد
عليه إذ لو كانت تلك الجملة يف املعارف آنذاك ـ أي القرن السادس ـ مل يستشهد ابن أيب
الحديد الثبات ذلك بكالم من ينفيه ومل يعتقد بص ّحته.
ثانياً :قال العالّمة األميني يف معرض الر ّد عىل هذه الشبهة :إ ّن سياق الكتاب يُعرب عن
كل موضوع ما هو املسلّم
هذه الجناية ويأىب هذه الزيادة ،إذ املؤلّف يذكر فيه من مصاديق ّ
عنده ،وال يوجد من أ ّول الكتاب إىل آخره حكم يف موضوع بنفي يشء من مصاديقه بعد ذكره
إالّ هذه ،فأ ّول رجل يذكره يف ع ّد من كان عليه الربص هو أنس ثم يع ّد َم ْن دونه ،فهل ميكن
[[[
أن يذكر مؤل ٌّف يف إثبات ما يرتئيه مصداقاً ثم ينكره بقوله :ال أصل له؟! .
ثالثاً :املشهور بني نقلة اآلثار واألخبار ّ
يدل عىل ذلك ،إذ ليس دخان من دون نار ،وإليك
تفصيله:
قال أبو بكر الخوارزمي :أنس بن مالك ،روي أ ّن عليّاً سأله عن قول النبي« :nالله ّم وال
من وااله» فقال :كرب س ّني وأُنسيت ،فقال :إن كنت كاذباً فرماك الله ببيضاء وضح ال تواريها
[[[
العاممة ،فربص جلده .
[[[ـ رشح نهج البالغة  217 :19رقم .317
[[[ـ الغدير  388 :1ـ .389
[[[ـ مفيد العلوم ومبيد الهموم.480 :
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وقال عبد امللك الثعالبي :وكان أنس بن مالك أبرص ،وذكر قو ٌم أ ّن عيل بن أيب طالب سأله
عن قول النبي nفيه« :اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه» فقال :قد كربت س ّني ونسيت،
[[[
يل :Aإن كنت كاذباً فرضبك الله ببيضاء التواريها العاممة .فأصابه برص .
فقال ع ّ
يل Aعىل منرب الكوفة :أيّها الناس من حرض قول
وروى الديلمي أنّه قال ع ّ
رسول الله« :nمن كنت مواله فعيل مواله» فليقم وليشهد ،فقام جامعة وأنس بن مالك
جالس مل يقم ،فقال له :يا أنس ما منعك أن تشهد وقد سمعت ما سمعوا؟ فقال :يا أمري
املؤمنني كربت ونسيت ،فقال :Aاللهم إن كان كاذباً فارمه ببياض ال تواريها العاممة ،فصار
[[[
أبرص .

وقد ذكر أبو عيل ابن ُرسته األصبهاين ضمن ذوي العاهات أصحاب الربص ،وذكر منهم
يل بن أيب طالب سأله عن يشء فقال:
أنس بن مالك ثم قال :كان بوجهه برص ،ويذكر قو ٌم أ ّن ع ّ
[[[
كربت ونسيت ،فقال عيل :إن كنت كاذباً فرضبك الله ببيضاء ال تواريها العاممة .
قال الراغب األصبهاين يف محارضاته :وسأل أمري املؤمنني بعض الناس فقال :هل سمعت
يل م ّني كهارون من موىس ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه»
رسول الله nيقول« :ع ّ
فقال :كربت س ّني ونسيته ،فقال :إن كنت كاذباً فرضبك الله ببيضاء ال تواريها العاممة ،فصار
[[[
ذا برص إىل أن مات .
وقال يف موضع آخر يف ذكر الربص :وقال أمري املؤمنني [لرجل ]:إن كنت كاذباً فرماك الله
[[[
ببيضاء ال تواريها العاممة ،فصار به برص .
[[[

يل ريض الله عنه :رضبه الله ببيضاء ال تواريها العاممة .أراد الربص .
وقال الزمخرشي :ع ّ
[[[ـ لطائف املعارف.105 :
[[[ـ إرشاد القلوب  33 :2ـ .39
[[[ـ األعالق النفيسة.221 :
[[[ـ محارضات ُاالدباء  93 :2الح ّد السادس.
[[[ـ م ن  573 :3الح ّد السابع عرش.
[[[ـ ربيع األبرار .233 :2
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وقال ابن أيب الحديد :ذكر جامعة من شيوخنا البغداديّني أ ّن ع ّدة من الصحابة والتابعني
واملح ّدثني كانوا منحرفني عن عيل Aقائلني فيه السوء ،ومنهم من كتم مناقبه ،وأعان
أعداءه ميالً مع الدنيا وإيثارا ً للعاجلة ،فمنهم أنس بن مالك.
ناشد عيل Aيف رحبة القرص ـ أ وقالوا :برحبة الجامع بالكوفة ـ :أيّكم سمع رسول الله
 nيقول :من كنت مواله فعيل مواله؟ فقام اثنا عرش رجالً فشهدوا وأنس بن مالك يف القوم
مل يقم ،فقال له :يا أنس ما مينعك أن تقوم فتشهد ولقد حرضتها؟ فقال :يا أمري املؤمنني كربت
ونسيت ،فقال :اللهم إن كان كاذباً فارمه ببيضاء ال تواريها العاممة .قال طلحة بن عمري :فوالله
لقد رأيت الوضح به بعد ذلك أبيض بني عينيه.
وروى عثامن بن مطرف :إ ّن رجالً سأل أنس بن مالك يف آخر عمره عن عيل بن أيب طالب،
يل بعد يوم الرحبة ،ذاك رأس املتقني يوم
فقالّ :إن آليت أن ال أكتم حديثاً ُسئلت عنه يف ع ّ
[[[
القيامة ،سمعته والله من نبيّكم .

وقد علّق املحقق الطباطبايئ (رحمه الله) عىل كتامن أنس« :قد جمع أنس بني كتامن
الشهادة وكذبتني :كربت ونسيت ،فإ ّن رسول الله nملا هاجر إىل املدينة كان أنس طفالً ابن
عرش سنني أو مثاين سنني ،أخذت ا ُ ّمه بيده وذهبت به إليه nوطلبت منه أن يقبله خادماً،
واملناشدات كانت بني سنتي  36و ،40فأنس عند املناشدة كان يف األربعينات من عمره ،له
قصة الطري عندما
دون الخمسني سنة ،فأين الكرب املورث للنسيان؟! لقد ج ّربنا عليه الكذب يف ّ
بأحب الخلق إليه يأكل معه من الطري ،فبعث الله وليه علياًA
دعا النبي nأن يأتيه الله ّ
[[[
كل ذلك يقول له أنس :إ ّن النبي عنك مشغول» .
ثالث م ّرات ،يف ّ
وقد نظم السيد الحمريي إصابة الدعوة عليه يف الم ّيته حيث يقول:

		
كـــل الــــورى
يف ردّه س ّيد ّ

موالهم يف املحــــكم املنزل
[[[

فصدّه ذو العـرش عن رشده وشانه بالربص األنكل
[[[ـ رشح نهج البالغة  74 :4الخطبة.56 :
[[[ـ راجع الغدير األميني  / 392 :1الهامش.
[[[ـ املناقب البن شهرآشوب .116 :2

كتمان الشهادة

355

وقال الزاهي:
		
ذاك الـــذي استوحـــش منــه أنسأن

الحــق فشــــــاهد الربص
يشهد
ّ

		
إذ قال من يشهـــد بالغـــــدير يل؟

فبادر السامـــع وهــــــو قد نكص

		
فقـــال اُنسيــت ،فقـــال كــــاذب

[[[

سوف ترى ما ال تواريه ال ُق ُمص

يل الناس يف
ومن الذين كتموا أيضاً زيد بن أرقم ،فقد روى الطرباين عنه قال :ناشد ع ّ
الرحبة :من سمع رسول الله nيقول الذي قال له ،فقام ستة عرش رجالً فشهدوا أنّهم سمعوا
رسول الله nيقول :اللهم من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله وعاد من عاداه.
[[[
يل دعا عىل من كتم .
قال زيد بن أرقم :فكنت فيمن كتم ،فذهب برصي وكان ع ّ
[[[

وقد أورده الخطيب التربيزي يف اإلكامل وص ّحح سنده .

سمك بن عبيد قال :دخلت عىل عبد الرحمن بن أيب ليىل ،فح ّدثني أنّه
وروى أحمد عن ّ
شهد علياً يف الرحبة قال :أنشد الله رجالً سمع رسول الله nوشهده يوم غدير خم إالّ قام ،وال
يقوم إالّ من قد رآه ،فقام اثنا عرش رجالً فقالوا :قد رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول :اللهم
وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله .فقام إالّ ثالثة مل يقوموا،
[[[
فدعا عليهم فأصابتهم دعوته .
وورى نحوه ابن عساكر عن ابن أيب ليىل وفيه :وكتم قوم ،فام فنوا من الدنيا حتى عموا
[[[
وبرصوا .
بقي هنا يشء وهو ما ذهب إليه ابن روز بهان حيث قال« :فالظاهر أ ّن هذا من
موضوعات الروافض ،أل ّن خرب «من كنت مواله فعيل مواله» كان يف غدير خم ،وكان لكرثة
فأي حاجة إىل االستشهاد من أنس ،وإن فرضنا أنّه استشهد ومل
سامع السامعني كاملستفيضّ ،
[[[ـ راجع الغدير لألميني .389 :3
[[[ـ املعجم الكبري .175 ،171 :5
[[[ـ اإلكامل يف أسامء الرجال.72 :
[[[ـ مسند احمد  ،119 :1تاريخ دمشق البن عساكر  ،207 :42البداية والنهاية  230 :5ومل يغمز يف سنده.
[[[ـ تاريخ دمشق  ،207 :42وكنز العامل  131 :13ح.36417
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يشهد أنس ،مل يكن من أخالق أمري املؤمنني أن يدعو عىل صاحب رسول الله nومن خدمه
عرش سنني بالربص ،ووضع الحديث ظاهر».
نقول يف الجواب:
«فأي حاجة يف االستشهاد» بل الحاجة كانت قامئة ،وذلك أ ّن أمري
أ ّوالً :قوله:
ّ
املؤمنني Aاضطر ملناشدة الناس يف الكوفة ويف خالفته ليذكّرهم بفضائله ومناقبه ،وأنّه عىل
الحق وغري ذلك ،ص ّدا ً أمام شبه معاوية وفتنه التي كان يبثّها يف الناس ض ّد أمري املؤمنني A
لتشويه سمعته ،فعدم شهادة أمثال أنس كان يق ّوي جانب معاوية ،ويوهم للناس عدم مصداقية
الكل صدقه وكذب الكاتم ،وفشل خطط معاوية ،وناهيك
األمي ،Aفدعا عليه اإلمام ليعرف ّ
عن فتنة الخوارج وقولهم بكفر عيل Aـ والعياذ بالله ـ فالحاجة إذا ً كانت رضوريّة.
ثانياً :قال القايض نور الله (رحمه الله) ىف الر ّد عىل ابن روز بهان :أ ّما استبعاده عن أخالق أمري
املؤمنني Aأن يدعو عىل صاحب رسول الله nوخادمه بظهور الربص عليه ،فهو تصوف بارد،
أخل مبا وجب عليه من محبتهم
ألنّه إذا مل يشهد أنس إلظهار حق قرىب النبي nمبا علم به ،فقد ّ
فأقل مرتبة جزائه
بنص القرآن املجيد ،وخلع ربقته عن متابعة النبي ،nوأحبط عمله وخدمتهّ ،
[[[
يف الدنيا الدعاء عليه باألمراض الساخرة ،وسيذوق وبال أمره يف اآلخرة .
ومن الطريف ما ذهب إليه أبو مريم األعظمي يف مقام الر ّد عىل صاحب املراجعات،
حيث قال« :إ ّن رشف الدين أورد اسم أنس ضمن رواة حديث الغدير ،وهذا تناقض وكذب،
[[[
فتارة يجعله من املنكرين ،وتارة من املثبتني» .
والجواب :أ ّن أنساً كان من شهود الغدير وم ّمن روى ذلك ،ولكن ألسباب سياسية أو
دنيوية ـ كام قال ابن أيب الحديد ـ مل يشهد ألمري املؤمنني Aفكتم فأصابته دعوته ،وبعد
هذا خاف من وصول رضر دنيوي أكرث عليه ،فلم يكتم بعد ذلك ،وكان يشهد إذا ُسئل ،كام م ّر
يف رواية عثامن بن مطرف التي رواها ابن أيب الحديد.
[[[ـ إحقاق الحق.205 :
[[[ـ الحجج الدامغات لنقد كتاب املراجعات .563 ،558 :1

التع ّمم والتتويج
قال ابن منظور (ت  )711يف لسان العرب:
وربا كُ ّني بها عن البيضة واملغفر ،والجمع عامئم
«ال ِعاممة :من لباس الرأس معروفةّ ،
وعامم ...،وع ّممته :ألبسته ال ِعاممة ،وهو حسن ال ِع ّمة أي التع ّمم ...،و ُع ّمم الرجلُ :س ّود،
أل ّن تيجان العرب العامئم ،فكلّام قيل يف املعجم :ت ّوج من التاج ،قيل يف العرب ُع ّمم،
والعرب تقول للرجل إذا ُس ّود :قد ُع ّمم ،وكانوا إذا س ّودوا رجالً ع ّمموه عاممة حمراء،
[[[
وكانت الفرس تت ّوج ملوكها فيقال له مت ّوج» .
وألهم ّية ال ِع ّمة عند العرب آنذاك ،أق ّرها الرشع ووضعت لها آداب وأدعية ،كام وردت
بعض الروايات الدالّة عىل فضل التع ّمم.
[[[

فقد روي عن اإلمام الصادق Aأ ّن رسول الله nقال :العامئم تيجان العرب .
[[[

كام روي عن أيب جعفر :Aكانت عىل املالئكة العامئم البيض املرسلة يوم بدر .
وقد ذكر الشيخ الطويس بعض آداب التعمم ،كام ذكر دعاءا ً أيضاً ،حيث قال :وإذا
أردت أن تتع ّمم فينبغي أن تكون قامئاً ،ويستحب أن تتل ّحى ،وهو أن تدير بعض العاممة
تحت ذقنك ،وتقول :الله ّم س ّومني بسيامء اإلميان ،وت ّوجني بتاج الكرامة ،وقلّدين حبل
[[[
اإلسالم ،وال تخلع ربقة اإلسالم من عنقي .
وعليه مل ّا قلّد رسول الله nعلياً  Aرئاسة االُ ّمة وقيادتها بعده ،أت ّم ذلك بالتع ّمم،

حيث ع ّممه بيده الرشيفة وبعاممته املباركة.
[[[ـ لسان العرب البن منظور .425 :12
[[[ـ الكايف للكليني  461 :6ح.5
[[[ـ م ن  461 :6ح.3
[[[ـ اآلداب الدينية للخزانة املعينية.20 :
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وقد روى حديث التع ّمم آنذاك كثري من أصحاب املد ّونات الروائية ،نشري فيام يأيت إىل
بعضها:
يل Aقال :ع ّممني رسول الله nيوم غدير بعاممة سدلها
روى البيهقي بسنده عن ع ّ

خلفي ،ثم قال :إ ّن الله أم ّدين يوم بدر وحنني مبالئكة يعت ّمون هذه العاممة وقال :إ ّن
[[[
العاممة حاجزة بني الكفر واإلميان .
عدي
وقد أخرج الحافظ أبو نُعيم األصبهاين ،ومحب الدين الطربي عن عبد األعىل بن ّ
النهرواين :أ ّن رسول الله nدعا عل ّياً يوم غدير خم فع ّممه وأرخى َعذَبة العاممة من
[[[

خلفه .

ّ
استدل الصوفية بهذا الحديث عىل جواز لبس الخرقة التي هي زيّهم ،قال أحمد
وقد
عبد الله الرفاعي« :إ ّن خرقة الصوفيّة تتصل بالخليفة الرابع أسداملالحم واملعامع ،شيخ
أمئة اآلل ،فحل الرجال ،صهر رسول الثقلني ،والد الريحانتني ،إمام املشارق واملغارب ،أمري
املؤمنني أسد الله سيدنا عيل بن أيب طالب كرم الله وجهه وريض الله عنه ...وقد أخذنا
بزي رسول الله nباألسانيد الصحيحة التي ضبطها الحفّاظ
سند الخرقة بقصد التزيّي ّ

ا ُمناء الرسل علامء املسلمني حفظة الحديث ورجاله ريض الله عنهم ،فإ ّن الخرقة ـ أعني
الزي الذي اختاره السادة الرفاع ّية ومضوا عليه خلفاً بعد سلف ـ إنّ ا هي العاممة السوداء
ّ
مرسلة الطرف ....وأسند الحافظ أبو موىس املديني يف كتاب السنة يف سدل العاممة عن أيب
يل قال :ع ّممني رسول الله nيوم غدير خم بعاممة سدلها
داود الطياليس قال ...عن ع ّ
[[[
من خلفي. »...

[[[ـ السننن الكربى  ،14 :10وانظر نحوه :معجم الصحابة للبغوي  175 :4ح ،1678فرائد السمطني للجويني 75 :1
ح ،41وجامع املسانيد البن كثري  240 :7ح.5068
[[[ـ معرفة الصحابة  ،301 :1الرياض النرضة  ،170 :3رشح املواهب للزرقاين .10 :5
[[[ـ العقيدة الحقّة للرفاعي 51 :ـ .69

أعامل الغدير
«مبا أ ّن هذا اليوم يوم أكمل الله به الدين ،وأت ّم النعمة عىل عباده حيث ريض مبوالنا
أمري املؤمنني إماماً عليهم ،ونصبه علامً للهدى ،يحدو باالُ ّمة إىل َس َنن السعادة ورصاط حق
مستقيم ،ويقيهم عن مساقط الهلكة ومهاوي الضالل ،فلن تجد بعد يوم املبعث النبوي
يوماً قد ا ُسبغت فيه النعم ظاهرة وباطنة ،وشملت الرحمة الواسعة ،أعظم من هذا اليوم
الذي هو فرع ذلك األساس املق ّدس ،ومس ّدد تلك الدعوة القدسيّة.

كل فرد من أفراد املأل الديني القيام بشكر تلكم النعم بأنواع من
كان من واجب ّ
مظاهر الشكر والتزلّف إليه سبحانه مبا يتس ّنى له من القُرب :من صالة وصوم وب ّر وصلة
رحم وإطعام واحتفال باليوم مبا يناسب الوقت واملجتمع»[[[.

وقد وردت بعض األعامل املسنونة يف الروايات املتع ّددة ،أجمعها ما ورد يف خطبة أمري
مم ذكره:A
املؤمنني Aيف خالفته ملا واىف يوم الغدير الجمعة ،فكان ّ
«عودوا رحمكم الله بعد انقضاء مجمعكم بالتوسعة عىل عيالكم ،وال ّرب بإخوانكم،
وجل عىل ما منحكم ،وأجمعوا يجمع الله شملكم ،وتبا ّروا يصل الله
والشكر لله ع ّز ّ
ألفتكم ،وتهانّوا نعمة الله كام ه ّناكم بالصواب فيه عىل أضعاف األعياد قبله وبعده إالّ
يف مثله ،وال ّرب فيه يثمر املال ويزيد يف العمر ،والتعاطف فيه يقتيض رحمة الله وعطفه،
وهبوا إلخوانكم وعيالكم عن فضله بالجهد من جودكم ،ومبا تناله القدرة من استطاعتكم،
وأظهروا البرشى فيام بينكم والرسور يف مالقاتكم.
واحمدوا الله عىل ما منحكم ،وعودوا باملزيد عىل أهل التأميل لكم ،وساووا بكم
ضعفاءكم ومن ملككم ،وما تناله القدرة من استطاعتكم وعىل حسب إمكانكم ،فالدرهم
وجل.
فيه مبائتي ألف درهم ،واملزيد من الله ع ّز ّ
[[[ـ الغدير للعالمة األميني .692 :1
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مم ندب الله إليه ،وجعل العظيم كفالة عنه ،حتى لو تع ّبد له
وصوم هذا اليوم ّ
عبد من العبيد يف التشبيه من ابتداء الدنيا إىل تقضّ يها صامئاً نهارها قامئاً ليلها ،إذا خلص
املخلص يف صومه لقرصت أيّام الدنيا عن كفايته ،ومن أضاف فيه أخاه مبتدئاً وب ّره راغباً،
فله كأجر من صام هذا اليوم وقام ليله ،ومن فطّر مؤمناً يف ليلته فكأنّ ا فطّر فئاماً فئاماً
ـ يع ّدها بيده عرشة ـ ...ومن استدان إلخوانه وأعانهم ،فأنا ضامن عىل الله إن أبقاه وإن
قبضه حمله عنه ،وإذا تالقيتم فتصافحوا بالتسليم ،وتهانّوا النعمة يف هذا اليوم ،وليبلّغ
الحارض الغائب والشاهد البائن ،وليعد الغني عىل الفقري ،والقوي عىل الضعيف ،أمرين
رسول الله  nبذلك»[[[.
ويف رواية أخرى عن اإلمام الرضا« :Aوهو يوم التهنئة يه ّنئ بعضكم بعضاً ،فإذا لقى
املؤمن أخاه يقول :الحمد لله الذي جعلنا من
املتمسكني بوالية أمري املؤمنني واألمئة.D
ّ
تبسم يف وجه أخيه يوم الغدير نظر
التبسم يف وجوه الناس من أهل اإلميان ،فمن ّ
وهو يوم ّ
الله إليه يوم القيامة بالرحمة ،وقىض له ألف حاجة ،وبنى له قرصا ً يف الجنة من د ّرة بيضاء،
كل خطيئة عملها صغرية
ونض وجهه .وهو يوم الزينة ،فمن تزيّن ليوم الغدير غفر الله له ّ
ّ
أو كبرية ،وبعث الله إليه مالئكة يكتبون له الحسنات ويرجعون له الدرجات إىل قابل مثل
ذلك اليوم ،فإن مات مات شهيدا ً ،وإن عاش عاش سعيدا ً ،ومن أطعم مؤمناً كان كمن أطعم
ووسع يف قربه
جميع األنبياء والصديقني ،ومن زار فيه مؤمناً أدخل الله قربه سبعني نورا ً ّ
يبشونه بالجنة»[[[.
،ويزور قربه ّ
كل يوم سبعون ألف ملك ّ
وعن الشيخ الصدوق رحمه الله عن اإلمام الصادق Aأنّه قال« :إ ّن العمل يف يوم
الغدير ثامن عرش ذي الحجة يعدل العمل يف مثانني شهرا ً»[[[.
ومن األعامل زيارة أمري املؤمنني ،Aففي الحديث عن اإلمام الرضا« :Aيا ابن أيب
نرص أين ما كنت فاحرض يوم الغدير عند أمري املؤمنني ،Aفإ ّن الله تبارك وتعاىل يغفر
[[[ـ مصباح املته ّجد للطويس ،725 :إقبال األعامل البن طاوس .259 :2
[[[ـ اإلقبال البن طاوس 261 :2ـ.262
[[[ـ ثواب األعامل ،100 :الخصال.264 :
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لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستني سنة ،ويعتق من النار ضعف ما أعتق من
ّ
شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر»[[[.
ومن األعامل أيضاً الصلوات املخصوصة ،فقد ذكر السيد ابن طاوس رحمه الله ع ّدة
كل ركعتني ،ويقرأ
صلوات منها صالة باثنتي عرشة ركعة ال يسلّم إالّ يف اخراه ّن ويجلس بني ّ
كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد عرش مرات ،وآية الكريس م ّرة ،فإذا أتيت الثانية عرش
يف ّ
فاقرأ الحمد سبع م ّرات وقل هو الله أحد سبع مرات ،واقنت وقل:

«ال إله إالّ الله وحده ال رشيك له ،له امللك وله الحمد يحيي ومييت ومييت ويحيي،
كل يشء قدير».
حي ال ميوت ،بيده الخري وهو عىل ّ
وهو ّ
وتركع وتسجد وتقول يف سجودك عرش مرات:

كل يشء علمه ،سبحان من ال ينبغي التسبيح إالّ له ،سبحان ذي
«سبحان من أحىص ّ
امل ّن وال ّنعم ،سبحان ذي الفضل والطول ،سبحان ذي الع ّزة والكرم ،أسألك مبعاقد الع ّز من
تصل عىل محمد
عرشك ،ومنتهى الرحمة من كتابك ،وباالسم األعظم وكلامتك التا ّمة أن ّ
[[[
رسولك وأهل بيته الطيبني الطاهرين ،وأن تفعل يب كذا وكذا إنّك سميع مجيب» .
صل ركعتني
وهناك صالة أخرى رواها عن اإلمام الصادق Aحيث قال ...« :فمن ّ
ثم سجد وشكر لله عز وجل مائة م ّرة ،ودعا بهذا الدعاء بعد رفع رأسه من السجود :اللهم
ّإن أسألك بأ ّن لك الحمد وحدك ال رشيك لك ...ثم تسجد وتحمد الله مائة م ّرة ،وتشكر الله
ع ّز وجل مائة م ّرة وأنت ساجد ،فإنّه من فعل ذلك كان كمن حرض ذلك اليوم وبايع رسول
الله  nعىل ذلك ،وكانت درجته مع درجة الصادقني الذين صدقوا الله ورسوله يف مواالة
موالهم ذلك اليوم ،وكان كمن استشهد مع رسول الله  nوأمري املؤمنني Aومع الحسن
والحسني ،Dوكمن يكون تحت راية القائم  nويف فسطاطه من النجباء والنقباء»[[[.
صل فيه ركعتني من قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة لله
وعنه Aأيضاً« :ومن ّ
[[[ـ االقبال البن طاوس .269 :2
[[[ـ م ن 237 :2ـ.238
[[[ـ م ن 277 :2ـ.279
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كل ركعة سورة الحمد عرشا ً وقل هو الله أحد عرشا ً ،وإنّا أنزلناه يف ليلة
عز وجل ،ويقرأ يف ّ
القدر عرشا ً ،عدلت عند الله عز وجل مائة ألف ح ّجة ومائة ألف عمرة ،وما سأل الله عز
وجل حاجة من حوائج الدنيا واآلخرة كائنة ما كانت إالّ أىت الله عز وجل عىل قضائها يف
يرس وعافية»[[[.
ومنها الدعوات املأثورة وقد أشار السيد ابن طاوس إىل شطر منها تركناها روماً لالختصار.
ومنها معرفة قدره وأهميّته واحرتامه ،قال السيد ابن طاوس« :فينبغي أن تكون يف هذا
كل يوم سعيد ،فتكون عند املجالسة لرشف تلك األوقات كام
العيد عىل قدر فضله عىل ّ
لو جالست مامليك سلطان معظمني يف الحرمات واملقامات ،وتكون يف عيد الغدير كام لو
جالست سلطان أولئك املامليك املعظّمني ،وصاحبت موالهم الذي هم عالقة عليه يف أمور
جل جالله
حق حرماته وصحبته لشكر الله ّ
الدنيا والدين .فاجتهد يف احرتام ساعاته ،والتزام ّ
عىل ترشيفك مبعرفته ،وتأهيلك لكرامته ،وتجميلك بتجديد نعمته...
تأسف املعزم بفراق أهل
متأسفاً عىل إبعاده ّ
فكن عند أواخر نهاره ذاكرا ً ملعرفة قدرهّ ،
جل جالله ليوم إظهار أرساره ،وأن يجعلك من أعوان املوىل
وداده ،متل ّهفاً أن يؤ ّهلك الله ّ
رشفك بأن يكتب اسمك يف ديوان أنصاره ،ويض ّم مثل ما عملت يف
املذخور لرفع مناره ،وي ّ
اليوم املذكور السعيد بلسان الحال كام يفعل املؤ ّدب من العبيد.[[[»...
والخالصة أ ّن اهتامم الشيعة بهذا اليوم كان معروفاً عىل م ّر التاريخ ،وقد قال
القلقشندي« :والشيعة يحيون ليلة هذا العيد بالصالة ،ويصلّون يف صبيحتها ركعتني قبل
الزوال وشعارهم فيه لبس الجديد ،وعتق العبيد ،وذبح األغنام ،وإلحاق األجانب باألهل يف
واملرتسلون يه ّنئون الكرباء منهم بهذا العيد»[[[.
اإلكرام ،والشعراء
ّ
وقال الزمخرشي« :ليلة الغدير معظّمة عند الشيعة ،محياة فيهم بالته ّجد»[[[.
[[[ـ م ن 282 :2ـ.283
[[[ـ م ن .308 :2
[[[ـ صبح األعىش .445 :2
[[[ـ ربيع األبرار .69 :1

خم (املوقع ّية الجغراف ّية)
ّ
ضبط اإلسم:
ت ُضبط لفظة ( ُخ ّم) بض ّم الخاء املعجمة وتشديد امليم[[[ ،ولكن ضبطها ابن منظور
(ت )711بالفتح ،وإن استدرك ذلك وقال:
و َخ ٌّم :غدير معروف بني مكّة واملدينة بالجحفة ،وهو غدير َخ ٍّم ،وقال ابن دريد :إنّ ا
هو ُخ ٌّم ـ بض ّم الخاء[[[.
وهذا هو املتداول واملتعارف واملتسامل عليه.

االشتقاق اللغوي :
لفظة ( ُخ ّم) تطلق عىل معان كثرية:
قال الخليل (ت )175يف باب الخاء وامليم من كتاب العني :خم :اللحم املخم :الذي
تغيت ريحه ،وملا يفسد فساد الجيف .وخم مثله ،وقد خم يخم خموماً .قال:
ّ
وشمة من شارف مزكوم *** قد خم أو قد ه ّم بالخموم
وإذا خبث ريح السقاء فأفسد اللنب قيل :أخم اللنب فهو مخم ،فإذا أننت فهو الذخر من
ألبان اإلبل...
والخاممة :القاممة والكناسة من خممت البيت أي كنسته ،والخاممة :ريش فاسدة
والغل[[[.
الغش ّ
رديئة تحت الريش ،ورجل مخموم القلب كأنّه قد نقي من ّ
[[[ـ انظر :رشح صحيح مسلم للنووي  ،178 :15سبل الهدى والرشاد للصالحي  ،302 :3شذرات الذهب البن عامد
.382 :3
[[[ـ لسان العرب  / 223 :4خمم.
[[[ـ العني  / 147 :4خمم.
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وقريب منه ما ذكره ابن سالم (ت )224وابن السكيت (ت ،)244والجوهري (ت،)393
وعبد امللك الثعالبي (ت ،)429والزمخرشي (ت [[[،)538مع بعض االختالف من حيث
التفصيل واإلجامل.
أ ّما ابن فارس (ت )395فقد اقترص عىل معنيني فقط وقال:
تغي الرائحة ،واآلخر تنقية يشء ،فاأل ّول قولهم :خم
(خم) الخاء وامليم أصالن ،أحدهام ّ
تغيت رائحته ،والثاين قولهم :خم البيت إذا كنس ،وخاممة البرئ :ما يخم من
اللحم إذا ّ
نقي القلب
ترابها إذا نقيت ،وبيت مخموم :مكنوس ،ويقال :هو مخموم القلب :إذا كان ّ
غش ودخل.
كل ّ
من ّ

[[[

وقد زاد ياقوت الحموي (ت )626إىل معاين (خم) :قفص الدجاج ،ونقل ذلك عن
الزهري ،قال :خُم يف اللغة :قفص الدجاج ،فإن كان منقوالً من الفعل فيجوز أن يكون
مم مل يُس ّم فاعله من قولهم :خُم اليشء إذا ترك يف الخُم وهو حبس الدجاج ،و َخ ّم
ّ
إذا نظف ،كلّه عن الزهري.

[[[

التوسع بذكر معاين مختلفة لهذه الكلمة،
وكان البن منظور (ت )711القسط األكرب يف ّ
فأضاف إىل تلك املعاين التي ذكرناها ـ تارة بضم الخاء وتارة بفتحها ـ :الثناء الط ّيب ،حلب

الناقة ،البكاء الشديد ،والقطع.

[[[

أ ّما الغدير يف اللغة ،فهو كام قال الخليل (ت« :)175مستنقع ماء املطر صغريا ً كان أو

كبريا ً ،وال يبقى إىل القيظ إالّ ما يتخذه الناس من عد أو حائر أو وجذ أو وقط أو صهريج».

[[[

[[[ـ انظر :غريب الحديث البن سالم  ،118 :3وترتيب إصالح املنطق البن السكيت ،150 :والصحاح للجوهري :5
 ،1915وفقه اللغة للثعالبي ،121 :وأساس اللغة للزمخرشي.251 :
[[[ـ معجم مقاييس اللغة .156 :2
[[[ـ معجم البلدان .389 :2
[[[ـ لسان العرب  / 222 :4خمم.
[[[ـ العني للخليل .390 :4

خم (الموقع ّية الجغراف ّية)
ّ

«س ّمي الغدير أل ّن السيل غادره».
وأيضاًُ :
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[[[

قال ابن قتيبة (ت« :)276غادرت :خلّفت ،ومنه يُس ّمى الغدير ،ألنّه ماء تخلّفه السيول

ومتيض».

[[[

وأضاف الجوهري (ت )393قائالً« :والغدير :القطعة من املاء يغادرها السيل .وهو
فعيل مبعنى مفاعل من غادره ،أو مفعل من أغدره ،ويقال :هو فعيل مبعنى فاعل ألنّه
يغدر بأهله ،أي ينقطع عند شدة الحاجة إليه ،والجمع :غدران».

[[[

ولذا قيل :أغدر من غدير ،ألنّه يغدر بصاحبه أي يجف بعد قليل وينضب ماؤه.

[[[

املوقع ّية:
اتفقت املصادر عىل تحديد غدير خُم بأنّه قرب الجحفة بني مكّة واملدينة ،قال
الجوهري يف الصحاح« :وغدير خم اسم موضع بني مكة واملدينة بالجحفة»[[[ أما أبو ريحان
«س ّمي غدير
البريوين (ت 430أو  )440فإنّه يصف غدير خم بكونه مرحلة أو منزل ،قالُ :
خم وهو اسم مرحلة نزل بها النبي  nعند منرصفه من حجة الوداع ،وجمع القتب
والرحال وعالها آخذا ً بعضد عيل بن أيب طالب.[[[»...A
قال البكري األندليس (ت« :)487بني الجحفة والبحر نحو من ستة أميال ،وغدير خم
عىل ثالثة أميال من الجحفة يرسة عن الطريق».
[[[ـ م ن .336 :5
[[[ـ غريب الحديث .299 :1
[[[ـ الصحاح .767 :2
[[[ـ جمهرة األمثال أليب هالل العسكري  86 :2رقم .1307
[[[ـ الصحاح .1916 :5
[[[ـ اآلثار الباقية عن القرون الخالية.334 :
[[[ـ معجم ما استعجم .368 :2

[[[
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وقال ابن شهر آشوب (ت« :)588والغدير يف وادي األراك عىل عرشة فراسخ من املدينة،
وعىل أربعة أميال من الجحفة عند شجرات خمس دوحات عظام».

[[[

يصب
وقال ابن الجوزي (ت« :)597ودون الجحفة عىل ميل وادي غدير خم وواديه ّ
يف البحر»[[[.
وقال ياقوت الحموي (ت «:)626خُم ...الغدير الذي هو بني مكة واملدينة بالجحفة،
وقيل :هو عىل ثالثة أميال من الجحفة ...وقال ع ّرام :ودون الجحفة عىل ميل غدير خم
وواديه يصب يف البحر ...وقال الحازمي :خم واد بني مكة واملدينة عندالجحفة به غدير.»...

[[[

وقال محمد بن عبد املنعم الحمريي (ت« :)900بني الجحفة وعسفان غدير خم...
وغدير خم عىل ثالثة أميال من الجحفة يرسة عن الطريق».

[[[

وها هنا أمران:
األمر األ ّول :تحديد ابن شهر آشوب بأ ّن الغدير يف وادي األراك ،يُحمل عىل الوادي
الذي فيه شجر األراك أو الشجر املجموع الذي يُستظل به ،كام قال هو فيام بعد« :عند
شجرات خمس دوحات عظام» وال يقصد به وادي األراك املعروف الذي يقع قرب مكة،
ويقال أنّه بعرفة.

[[[

كام أ ّن تحديد محمد بن عبد املنعم الحمريي بأنّه بني الجحفة و ُعسفان حيث يبعد
ثالثة أميال عن الجحفة يرسة الطريق ،ميكن جمعه مع سائر األقوال ،إذ أ ّن ُعسفان تقع بني
الجحفة ومكة ،قال ياقوت (ت« :)626قال أبو منصورُ :عسفان منهلة من مناهل الطريق
بني الجحفة ومكة ،وقال غريه :عسفان بني املسجدين ،وهي من مكة عىل مرحلتني ...وقال
[[[ـ املناقب البن شهر آشوب .35 :3
[[[ـ املنتظم يف تاريخ ُاالمم وامللوك .146 :1
[[[ـ معجم البلدان  / 389 :2خم.
[[[ـ الروض املعطار.156 :
[[[ـ معجم البلدان .135 :1
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السكري :عسفان عىل مرحلتني من مكة عىل طريق املدينة ،والجحفة عىل ثالث مراحل»
وقيل غري ذلك.

[[[

وعليه ستكون املسافة بني الجحفة و ُعسفان مرحلة ،وقد ق ّدروا كل مرحلة بثامن فراسخ
[[[
وكل فرسخ بثالثة أميال ،إذا ً يبعد الغدير عن الجحفة بفرسخ ،وعن عسفان بسبعة فراسخ.
ّ
األمر الثاين :االختالف املوجود يف تحديد املسافة بني الغدير والجحفة مبيل أو ميلني أو
ثالثة أميال أو أربعة أميال ،يعود إ ّما إىل االختالف يف حساب امليل بأنّه هل هو ( )4000ذراع،
أو ( )3500أو ( ،)2500وكذلك ع ّد األذرع باألصابع بأنّه أربعة وعرشون إصبعاً ،وأ ّن األصبع
سبع شعريات أو ست عرضاً ،وأ ّن الشعرية سبع شعرات من شعر الربذون[[[ ،وقيل غري ذلك،
فاالختالف رمبا يكون ناشئاً ألجل هذا السبب .أو كام قيل :ألجل اختالف الطرق التي تسلك
من حيث وسط الوادي أو حافة الجبل أو من جهة السهل [[[،أو يكون بالقياس إىل الوادي
نفسه ال املوضع املخصوص ،فمثالً ملا يقول ابن الجوزي (ت« :)597ودون الجحفة عىل ميل
وادي غدير خم» فإنّه احتسب بداية الوادي مثالً ال موضع غدير خم بالخصوص الذي يبعد
ثالثة أميال أو أربعة مثالً ،ومن املعلوم أ ّن وادي الغدير يشتمل عىل مساحة واسعة ،كيف
وقد نزل فيه رسول الله  nمع عرشات اآلالف من الصحابة يف حادثة الغدير.

سبب التسمية:
قيل يف سبب تسمية غدير خم بهذا االسم ع ّدة أقوال:
 1ـ نقل ياقوت الحموي (ت )626عن الزمخرشي (ت )538أنّه قال :خُم اسم رجل
[[[ـ م ن 121 :4ـ.122
وكل ميل  1850مرت تقريباً.
[[[ـ يكون كل فرسخ  5500مرت تقريباًّ ،
[[[ـ انظر الذكرى للشهيد األ ّول .310 :4

[[[ـ انظر :موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب Aيف الكتاب والسنة والتاريخ .374 :2
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ص ّباغ ا ُضيف إليه الغدير الذي هو بني مكة واملدينة بالجحفة.

[[[

 2ـ ُخ ّم اسم لغيضة كانت هناك فس ّمي الغدير باسمها ،والغيضة :مغيض ماء يجتمع
فينبت فيه الشجر ،قال البكري (ت« :)487وهي الغيضة التي تُس ّمى خم»[[[ وقال محمد

بن أحمد امليك (ت« :)854أما غدير خم الذي عند الجحفة فس ّمي به لغيضة عنده يقال
لها خم فيام ذكروا»[[[ كام قال ياقوت (ت« :)626وذكر صاحب املشارق أ ّن ُخ ًمّ اسم غيضة
[[[
هناك وبها غدير نُسب إليها».
 3ـ خُم اسم لوادي نُسب الغدير إليه ،نقل ياقوت عن الحازمي قوله« :خُم واد بني مكة
واملدينة عند الجحفة به غدير ،عنده خطب رسول الله .»n

[[[

ومهام كان سبب التسمية ،فاملشهور أ ّن تلك املنطقة التي خطب بها رسول الله n

ونصب علياً  Aإماماً ت ُعرف بغدير خم ،ومع هذا فقد ا ُطلق عليها أسامء ا ُخر ،منها:
وادي خم ،فعن زيد بن أرقم قال :نزلنا مع رسول الله  nبواد يقال له وادي خم[[[.
ومنها :قال السكوين :موضع غدير خم يقال له الخزار[[[.
ومنها :غدير الجحفة ،فعن زيد بن أرقم قال« :أقبل نبي الله  nحتى إذا نزل بغدير
الجحفة بني مكة واملدينة.[[[»...
ومنها :ال ُغ َربَة ،وهو االسم الذي يطلق عليه اليوم ،قال البالدي« :ويُعرف غدير خُم
[[[ـ معجم البلدان .389 :2
[[[ـ معجم ما استعجم .368 :2
املرشفة.210 :
[[[ـ تاريخ مكة ّ
[[[ـ معجم البلدان .368 :2
[[[ـ م ن .368 :2
[[[ـ مسند أحمد .372 :4
[[[ـ معجم ما استعجم .510 ،492 :2
[[[ـ كشف الغمة لإلربيل .49 :1
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اليوم باسم ال ُغ َربَة ،وهو غدير عليه نخل قليل الُناس من البالدية من حرب ،وهو يف ديارهم
يقع رشق الجحفة عىل ( )8أكيال ،وواديها واحد وهو وادي الخزار»[[[.

املستوطنون يف منطقة غدير خم:
يظهر أ ّن منطقة غدير خم ما كانت مسكونة ومعمورة كام ينبغي رغم وجود املياه
واألشجار فيها ،ويبدو أ ّن هذا يرجع إما لطبيعة مناخها ،كام نقل عن األصمعي أنّه قال« :ومل
[[[
يولد بغدير خم مولود فعاش إىل زمن االحتالم إالّ أن يتح ّول عنها».
وقال ابن عامد الحنبيل (ت« :)1089وهذا املكان موصوف بش ّدة الوخامة وش ّدة الح ّمى»[[[.
أو ملا يقال أ ّن النبي  nدعا أن يخرج الوباء من املدينة إىل املهيعة (أي الجحفة) ومبا
قل من يسكنه.
أ ّن غدير خم قريب من الجحفة ،فرمبا شمله الداء ،ولذا ّ
ففي صحيح البخاري عن عائشة أ ّن رسول الله  nدعا ربه وقال« :اللهم ح ّبب إلينا

املدينة كام ح ّببت إلينا مكة أو أشد ،وانقل حامها إىل الجحفة»[[[.
ويف لفظ آخر« :اللهم انقل وباءها إىل مهيعة»[[[.

ولكن تح ّول هذا النص عند ابن عامد الحنبيل (ت )1089بدل الجحفة أو املهيعة إىل
خم ،فقال« :ويقال :إنّه  nملا قدم املدينة توخّمت عىل أصحابه ،فإنّها كانت من أكرث بالد
الله تعاىل ح ّمى ،فأمر  nالح ّمى أن تخرج من املدينة إىل خم ،وحتى يقال :إ ّن أكرث أهل
قل من مي ّر بها وال يح ّم»[[[.
خم مل يتجاوزوا الحلم لكرثة الحمى بها ،وحتى أنّه ّ
[[[ـ موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالبع  ،368 :3عن معجم معامل الحجاز .159 :3
[[[ـ الروض املعطار للحمريي.156 :
[[[ـ شذرات الذهب .382 :3
[[[ـ صحيح البخاري  ،160 :7كتاب الدعوات.
[[[ـ كنز العامل للمتقي الهندي  ،565 :14تاريخ دمشق البن عساكر .388 :1
[[[ـ شذرات الذهب .382 :3
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ومهام كان السبب ،فقد سكن تلك املنطقة بعض الناس ،ففي املنتظم البن الجوزي
(ت )597قال« :وبه ناس من خزاعة وكنانة» وأضاف ياقوت (ت )626عن ع ّرام« :غري
كثري»[[[.
وقال محمد بن عبد املنعم الحمريي (ت« :)900وبقرب غدير خم موضع خيمتي ا ُ ّم
معبد الخزاع ّية ،وبني خيمتي ا ُ ّم معبد وقديد ميالن»[[[.
املعل وغريه»[[[.
وقال البكري (ت )487يف وصف غدير خم« :وهناك نخل ابن ّ

املناخ والطبيعة:
املصادر التي اعتمدنا عليها وصفت منطقة غدير خم بع ّدة أوصاف من حيث املناخ
والطبيعة ،ففيها عني ماء وغدير تصب فيه العني ،كام تجتمع فيه مياه األمطار ،قال
البكري« :وهذا الغدير تصب فيه عني»[[[ وقال ابن الجوزي« :وغدير خم ال يفارقه أبدا ً
ماء من ماء املطر»[[[.
وبسبب هذه املياه نبتت األشجار املتن ّوعة ،فعند ابن شهر آشوب أ ّن فيه خمس
شجرات دوحات عظام[[[ ،وعند البكري أ ّن حول الغدير شجر كثري ملتف ،كام أ ّن فيه نخل
املعل وغريه [[[،وعند ابن الجوزي أ ّن وادي الغدير يف البحر وال ينبت ّإال املرخ والثامم
ابن ّ
واألراك [[[.ولذا ُس ّمي بالغيضة كام ذكرناه سابقاً ،وم ّر الكالم يف املناخ.
[[[ـ املنتظم  ،146 :1معجم البلدان .389 :2
[[[ـ الروض املعطار.156 :
[[[ـ معجم ما استعجم.368 :2 :
[[[ـ معجم ما استعجم  ،386 :2الروض املعطار.156 :
[[[ـ املنتظم .146 :1
[[[ـ املناقب .35 :3
[[[ـ معجم ما استعجم .368 :2
[[[ـ املنتظم  ،146 :1نحوه معجم البلدان .389 :2

صوم يوم الغدير
من األعامل املستحبة استحباباً مؤكّدا ً يف يوم الغدير صومه ،حيث وردت روايات كثرية
تحثّ عليه.
ففي الكايف للكليني عن عبد الرحمن بن سامل عن أبيه قال :سألت أبا عبد الله :Aهل
للمسلمني عيد غري يوم الجمعة واألضحى والفطر؟ قال :نعم أعظمها حرمة ،قلت :وأي عيد
هو جعلت فداك؟ قال :اليوم الذي نصب فيه رسول الله  nأمري املؤمنني ...Aفقلت :وما
ينبغي لنا أن نفعل يف ذلك اليوم؟ قال :تذكرون الله عز ذكره فيه بالصيام والعبادة.[[[...
وفيه عن الحسن بن راشد عن أيب عبد الله Aقال :قلت :جعلت فداك هل للمسلمني
وأي يوم هو؟ قال :يوم
عيد غري العيدين؟ قال :نعم يا حسن أعظمهام وأرشفهام ،قال :قلتّ :
نصب أمري املؤمنني  Aفيه علامً للناس ...قلت :جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع
فيه؟ قال :تصومه يا حسن وتكرث الصالة عىل محمد وآل محمد ...قلت :فام ملن صامه؟
قال :صيام ستني شهرا ً[[[.
ويف التهذيب للطويس عن أيب اسحاق ابن عبد الله العلوي العرييض قال :وجد يف
صدري :ما األيام التي تصام؟ فقصدت موالنا أيب الحسن عيل بن محمد Aوهو برصيا،
ومل أبد ذلك ألحد من خلق الله ،فدخلت عليه فلآم برص يب قال :يا أبا إسحاق ،جئت
تسألني عن األيّام التي يصام فيه ّن وهي أربعة ...ويوم الغدير.[[[ ...
وفيه عن عيل بن الحسني العبدي قال :سمعت أبا عبد الله الصادق Aيقول :صيام
[[[ـ الكايف  149 :4ح.3
[[[ـ م ن  148 :4ح ،1وانظر :املصباح للطويس 680 :والتهذيب  305 :4ح ،921من ال يحرضه الفقيه للصدوق :2
 54ح ،260وثواب األعامل  99ح.1
[[[ـ تهذيب األحكام للطويس  305 :4ح.922
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وجل يف كل عام مائة ح ّجة ومائة عمرة مربورات
يوم غدير خم ...يعدل عند الله ع ّز ّ
متقبالت.[[[...
وعن الشيخ الصدوق رحمه الله بسنده إىل املفضل بن عمر عن أيب عبد الله Aقال:
صوم يوم غدير خم كفارة ستني سنة[[[.
ويف الخصال عن املفضل بن عمر قال :قلت أليب عبد الله :Aكم للمسلمني من عيد؟
فقال :أربعة أعياد ...أعظمها وأرشفها يوم الثامن عرش من شهر ذي الحجة ...قال :قلت :ما
يجب علينا يف ذلك اليوم؟ قال :يجب عليكم صيامه شكرا ً لله وحمدا ً له مع أنّه أهل أن
كل ساعة ،وكذلك أمرت األنبياء أوصياءها أن يصوموا اليوم الذي يقام فيه الويص
يشكر ّ
يتخذونه عيدا ً ،ومن صامه كان أفضل من عمل ستني سنة[[[.
وفيه عن زياد بن محمد عن أيب عبد الله Aقال :قلت :للمسلمني عيد غري
يوم الجمعة والفطر واألضحى؟ قال :نعم ،اليوم الذي نصب فيه رسول الله  nأمري
[[[
املؤمنني ...Aينبغي لكم أن تتقربوا إىل الله فيه بالرب والصوم والصالة...
وفيه عن أيب هارون عامر بن حريز العبدي قال :دخلت عىل أيب عبد الله Aيف يوم
الثامن عرش من ذي الحجة فوجدته صامئاً ،فقال يل :هذا يوم عظيم ،عظّم الله حرمته...
فقيل له :ما ثواب صوم هذا اليوم؟ قال :إنّه يوم عيد وفرح ورسور ،ويوم صوم شكرا ً لله،
وإ ّن صومه يعدل ستني شهرا ً من أشهر الحرم.[[[...
وفيه عن اإلمام الرضا Aيف ذكر الخطبة التي خطبها أمري املؤمنني Aعندما
مم ندب الله تعاىل إليه ،وجعل
صادف الغدير يوم الجمعة ،فقال :Aوصوم هذا اليوم ّ
الجزاء العظيم كفاء له عنه ،حتى لو تعبّد له عبد من العبيد يف الشبيبة من ابتداء الدنيا
[[[ـ م ن  143 :3ح.317
[[[ـ من ال يحرضه الفقيه  55 :2ح ،241ثواب األعامل 100 :ح.3
[[[ـ الخصال للصدوق 264 :ح.145
[[[ـ م ن.679 :
[[[ـ م ن.680 :
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إىل تقضّ يها صامئاً نهارها قامئاً ليلها ،إذا أخلص املخلص يف صومه لقرصت إليه أيام الدنيا عن
كفائه ،ومن أسعف أخاه مبتدئاً وب ّره راغباً ،فله كأجر من صام هذا اليوم وقام ليلته.[[[...
ويف اإلقبال للسيد ابن طاوس عن املفضّ ل بن عمر أنّه قال أليب عبد الله :Aسيدي
تأمرين بصيامه؟ قال :إي والله إي والله إي والله ،إنّه اليوم الذي تاب الله فيه عىل
آدم Aفصام شكرا ً لله تعاىل عىل ذلك اليوم ،وإنّه اليوم الذي ن ّجى الله تعاىل فيه
إبراهيم Aمن النار فصام شكرا ً لله تعاىل عىل ذلك ،وإنّه اليوم الذي أقام موىس هارون
 Aعلامً فصام شكرا ً لله تعاىل ذلك اليوم ،وإنّه اليوم الذي أظهر عيىس وصيه شمعون
الصفا فصام شكرا ً لله عز وجل ذلك اليوم ،وإنّه اليوم الذي أقام رسول الله  nعلياًA
للناس علامً وأبان فيه فضله ووصيه ،فصام شكرا ً لله عز وجل ذلك اليوم ،وإنّه ليوم صيام
وقيام وإطعام وصلة اإلخوان.[[[...
أحب لكم أن
ويف تفسري فرات عن أيب عبد الله :Aهو يوم عبادة وصالةّ ...
وإن ّ
تصوموه[[[.
ويف روضة الواعظني قال :روي عن األمئة Dأنّهم قالوا :من صام يوم غدير خم ومل
يستبدل به ،كتب الله له صيام الدهر[[[.
وروت مصادر أهل السنة نفس املضمون يف ثواب من صام يوم الغدير عن أيب هريرة،
فقد روى الخطيب البغدادي (ت  )463يف تاريخه بسنده إىل ضمرة بن ربيعة القريش ،عن
ابن شوذب ،عن مطر الوراق ،عن شهر بن حوشب ،عن أيب هريرة أنّه قال :من صام يوم
مثان عرشة من ذي الحجة كتب له صيام ستني شهرا ً ،وهو يوم غدير خم مل ّا أخذ النبي n

بيد عيل بن أيب طالب فقال :ألست ويل املؤمنني؟ قالوا :بىل يا رسول الله ،قال :من كنت
[[[ـ م ن.702 :
[[[ـ إقبال األعامل.466 :
[[[ـ تفسري فرات.12 :
[[[ـ روضة الواعظني للفتال النيسابوري.350 :
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مواله فعيل مواله ،فقال عمر بن الخطاب :بخ بخ لك يا بن أيب طالب أصبحت موالي وموىل
كل مسلم ،فأنزل اللهP :الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُْت لَك ُْم ِدي َنكُمْ.[[[ O
وقد ثارت ثائرة الخط السلفي هنا ،فانربوا لتضعيف هذا الحديث محت ّجني تارة بضعف
سنده ،وتارة ا ُخرى مناقش ًة يف داللته ،وثالثة معارضته لحديث عمر يف نزول آية اإلكامل
يوم عرفة.
قال ابن كثري (ت  )774بعد ما روى الحديث« :فإنّه حديث منكر جدا ً بل كذب ،ملخالفته
ما ثبت يف الصحيحني عن أمري املؤمنني عمر بن الخطاب أ ّن هذه اآلية نزلت يف يوم الجمعة
يوم عرفة ورسول الله  nواقف بها ،وكذا قوله :إ ّن صيام يوم الثامن عرش من ذي الحجة
يصح ألنّه ثبت ما معناه يف الصحيح أ ّن صيام شهر
وهو غدير خم يعدل صيام ستني شهرا ً ،ال ّ
رمضان بعرشة أشهر ،فكيف يكون صيام واحد يعدل ستني شهرا ً هذا باطل .وقد قال شيخنا
الحافظ أبو عبد الله الذهبي بعد إيراد هذا الحديث ...:أما هذا الصوم فليس بصحيح ،وال
والله ما نزلت هذه اآلية إالّ يوم عرفة قبل غدير خم بأيّام ،والله تعاىل أعلم»[[[.
وقال الشيخ األلباين (ت  )1420بعد تخريج الحديث« :وهذا اسناد ضعيف أيضاً
لضعف شهر ومطر .وقد جزم بضعفه السيوطي يف الدر املنثور ،وأشار إىل ذلك ابن جرير
الطربي يف تفسريه ...ثم قال :وأوىل األقوال يف وقت نزول اآلية القول الذي روى عن عمر بن
الخطاب أنّها نزلت يوم عرفة يوم الجمعة; لصحة سنده وهي أسانيد غريه»[[[.
ونقول يف الجواب:
أ ّوالً :قد جعل شيخ السلفية يف الجرح والتعديل سبب ضعف الحديث وجود مطر
الوراق وشهر بن حوشب فيه ،وخفي عليه أنّهام من رجال الصحاح الستة ،فقد روى
[[[ـ تاريخ بغداد  284 :8ح ،4392ونحوه شواهد التنزيل للحسكاين  200 :1ح 203 ،210ح ،213تاريخ دمشق
البن عساكر  ،233 :42تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ،30 :املناقب للخوارزمي 156 :ح ،184فرائد السمطني
للحمويئ  77 :1ح.44
[[[ـ البداية والنهاية  ،214 :5ونحوه السرية الحلبية  ،275 :3وروح املعاين لآللويس  ،195 :5وغريها.
[[[ـ سلسلة األحاديث الضعيفة  10ق  2ص 594ح.4923
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البخاري ومسلم عن مطر الوراق[[[ ،أما شهر بن حوشب فقد روى عنه مسلم والدارمي وابن
ماجة وغريهم ،وهذا ّ
يدل عىل وثاقتهام عند أرباب الصحاح وجاللة شأنهام ،مضافاً إىل ما
ورد من ألفاظ التوثيق لهام ،أ ّما مطر فقد ذكر ابن حجر يف تهذيبه ثناء أيب نعيم وابن حبان
والعجيل والبزار عليه [[[،أما شهر بن حوشب فقد ذكر ابن حجر أيضاً الثناء عليه وتوثيقه
عند أحمد والبخاري وابن معني والعجيل والطربي[[[ أما مج ّرد إطالق التضعيف من دون
لكل
وإال ألمكن ّ
ذكر سبب ذلك ،كام صنع الطربي والسيوطي[[[ ،فليس من دأب العلامءّ ،
أحدتضعيف ما ال يروقه ،ولنا كالم يف ص ّحة سند رواية عمر كام سيأيت الحقاً.
ثانياً :إ ّن من غري الصحيح إلقاء التعارض بني األخبار ،وتقديم بعضها عىل بعض من دون
محاولة البحث عن أوجه الجمع بينها ،كام صنع ابن كثري وغريه حيث أخذوا برواية شهر
رمضان بعرشة أشهر ،وافرتضوا أنّه ال ميكن أن يكون صوم يوم واحد بستني شهرا ً.
صح عندهم أيضاً من أ ّن صوم يوم عرفة بسنتني[[[ ،وثانياً :إ ّن
ويرد عليه أ ّوالً أنّه معارض مبا ّ
مدار اإلثابة هو التفضّ ل اإللهي ال االستحقاق ،وعليه فال ضري يف زيادة ثواب النفل عىل الفرض
طاملا كانت اإلثابة تفضّ الً ،ورمبا تكون الحكمة يف ذلك ما يعلمه الله تعاىل من ش ّدة خضوع
واستكانة وعبوديّة العبد عند إتيان هذا النفل الذي ال يجب عليه بل أىت به عبودية لله تعاىل،
فيتفضّ ل عليه يف بعض الحاالت بثواب أكرث من ثواب الفرائض التي يلزم عىل اإلنسان إتيانها.
قال الفخر الرازي (ت  )606يف تفسري قوله تعاىلP :إِنَّ الْ ُم َّت ِق َني ِف َمقَام أَ ِمني ...فَضْ الً
احتج أصحابنا بهذه اآلية عىل أ ّن الثواب يحصل تفضّ الً من الله تعاىل
ِّمن َّر ِّبكَ  Oما حاصلهّ :
ال بطريق االستحقاق ،ألنّه تعاىل ملا ع ّد أقسام ثواب املتقني ّبي أنّها بأرسها إنّ ا حصلت عىل
يمO
واحتج
سبيل الفضل واإلحسان من الله تعاىل ،ثم قال تعاىلَ P :ذلِكَ ُه َو الْ َف ْو ُز الْ َع ِظ ُ
ّ
[[[ـ صحيح البخاري  215 :8كتاب التوحيد ،صحيح مسلم  29 :1كتاب اإلميان 18 :5 ،كتاب البيوع.
[[[ـ تهذيب التهذيب .152 :10
[[[ـ م ن  ،324 :4وانظر ميزان االعتدال للذهبي .284 :2
[[[ـ تفسري الطربي  ،54 :6الدر املنثور للسيوطي .259 :2
[[[ـ انظر سنن ابن ماجة  ،551 :1سنن البيهقي  300 :4وشعب اإلميان  357 :3ح ،376الجامع الصغري للسيوطي
 112 :2ح.5119
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أصحابنا بهذه اآلية عىل أ ّن التفضيل أعىل درجة من الثواب املستحق ،فإنّه تعاىل وصفه
بكونه فضالً من الله ،ثم وصف الفضل من الله بكونه فوزا ً عظيامًّ ،
ويدل عليه أيضاً أ ّن
امللك العظيم إذا أعطى األجري أجرته ،ثم خلع عىل إنسان آخر ،فإ ّن تلك الخلعة أعىل حاالً
من إعطاء تلك األجرة[[[.
وقال الغزايل (ت )505يف قوله « :nمن ترك املراء وهو مبطل بني له بيت يف ربض
الج ّنة ،ومن ترك املراء وهو محق بني له بيت يف أعىل الج ّنة» هذا مع أ ّن تركه مبطالً
واجب ،وقد جعل ثواب النفل أعظم ،أل ّن السكوت عن الحق أش ّد عىل النفس من السكوت
عىل الباطل ،وإنّ ا األجر عىل قدر النصب[[[.
وقال العالمة األميني رحمه الله يف املقام« :إ ّن املثوبة واقعة تجاه حقائق األعامل
ومقتضياتها الطبيعية ال ما يعروها من عوارض كالوجوب والندب حسب املصالح املقرتنة
بها ،فليس من املستحيل أن يكون يف طبع املندوب ـ يف ماه ّيات مختلفة أو بحسب
املقارنات املحتفّة به يف املتّحدة منها ـ ما يوجب املزيد له.
ويقال يف املقام :إ ّن ترتب املثوبة عىل العمل إنّ ا هو مبقدار كشفه عن حقيقة اإلميان،
ومم ال شك فيه أ ّن اإلتيان مبا هو زائد عىل الوظائف املق ّررة من
وتوغّله يف نفس العبدّ ،
الواجبات وترك املح ّرمات من املستحبات والتج ّنب عن املكروهات ،أكشف عن ثبات العبد
يف مقام االمتثال وخضوعه ملواله وح ّبه له ،وبه يكمل اإلميان»[[[.
وأخريا ً إ ّن رواية أيب هريرة يف كون صوم يوم الغدير يعادل ستني شهرا ً معتضدة مبا روي
عن العرتة الطاهرة بنفس املضمون ،فرت ّجح عىل غريها عند املعارضة إن متّت.
متسكوا به لنفي فضل صيام يوم الغدير ،وأ ّن آية االكامل مل تنزل يوم الغدير،
ثالثاًّ :
ومم ّ
ما رووه يف الصحاح والسنن عن عمر أنّه قال عندما ذكر له اليهودي أهمية آية اإلكامل،
بأنّها نزلت يف عرفة يوم الجمعة[[[.
[[[ـ تفسري الرازي .254 :27
[[[ـ إحياء علوم الدين  ،179 :5حق األخوة يف السكوت من الباب الثاين.
[[[ـ الغدير  703 :1ويف طبعة.408 :
[[[ـ صحيح البخاري  ،127 :5 ،16 :1صحيح مسلم  ،238 :8سنن النسايئ  251 :5وغريها.

صوم يوم الغدير

377

ونقول يف الجواب :إ ّن هذه الرواية ال تصح عندنا ،أل ّن عمر انفرد بها ،وهو يج ّر النار
إىل قرصه فال تقبل شهادته ،كام ر ّد هو وصاحبه من ذي قبل شهادة عيل والزهراءB
بشأن فدك بنفس هذا التربير.
أ ّما إذا نظرنا إىل سندها فمدارها عىل قيس بن مسلم الجديل عن طارق بن شهاب ،كام
يف سندها أيضاً الحسن بن الصباح ،وهؤالء الثالثة رغم توثيقهم عند البعض ،فقد ورد ما
يوجب الطعن فيهم عند البعض اآلخر.
فقيس بن مسلم قال عنه البستي :كان مرجئاً يخطئ ،وذكره العقييل يف جملة
لعل هذه الرواية
الضعفاء[[[ ،وعن أيب داود عن شعبة أنّه ذكره فجعل يلينه[[[ .وما يدريك ّ
مم أخطأ فيها.
ّ
أما الحسن بن الصباح فقد ض ّعفه النسايئ وقال :ليس بالقوي[[[ ،وقال ابن حجر :صدوق
يهم[[[ .وممّ يوجب الريبة فيه ما وصفه به أحمد من كونه صاحب سنة [[[،وهذا اللقب
يطلق غالباً عىل من كان متشددا ً يف التس ّنن مبعنى أنّه كان عثامنيّاً[[[ ،وعىل أحسن أحواله
يجعل علياً Aرابع الخلفاء مفضّ الً غريه عليه.
هذا من جهة السند ،أ ّما من جهة الداللة ففيه تناقض من حيث تحديد وقت نزولها،
ففي بعض الروايات أنّها نزلت يوم الجمعة ،ويف بعضها ليلة الجمعة ،وعن ابن عباس يوم
االثنني ،فهذا االختالف يوجب الشك يف ص ّحتها.
مضافاً إىل التهافت واالضطراب املوجود بني صدر الخرب وذيله ،إذ أ ّن اليهودي يسأل
[[[ـ إكامل تهذيب الكامل ،مغلطاي .336 :2
[[[ـ تهذيب التهذيب البن حجر .361 :8
[[[ـ تهذيب الكامل للمزي  ،193 :6املغني يف الضعفاء للذهبي .250 :1
[[[ـ تقريب التهذيب .205 :1
[[[ـ تهذيب الكامل للمزي .193 :6
[[[ـ أنظر تهذيب التهذيب البن حجر يف ترجمة عبد الله بن إدريس  ،127 :5وعثامن بن عاصم  ،116 :7ومحمد
بن عبيد  ،291 :9حتى أ ّن هذا األخري رغم عثامنيته كان ناصبياً حيث كان يقول :خري هذه االُ ّمة بعد نب ّيها أيب بكر
ثم عمر ثم عثامن ويقول :اتقوال يخدعكم الكوفيني.
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عمر عن سبب عدم اتخاذ يوم نزول آية اإلكامل عيدا ً ،وكأنّه يستغرب من إهامل املسلمني
يوم نزول هذه اآلية الدالّة عىل إكامل الدين وإمتام النعمة ،ولكن يأيت جواب عمر وهو
أجنبي عن املقام متاماً ،إذ يجيب بأنّه يعلم متى نزلت هذه اآلية ،فصدر الخرب يشء وذيله
يشء آخر.
مع أ ّن القول بنزول اآلية يوم عرفة ،وما ذهبوا إليه من أ ّن النبي  nمل يعش بعد نزولها
إالّ نحو  81أو  82سنة ،ال يتوافق مع املشهور عندهم من كون وفاته  nكانت يف الثاين
عرش من ربيع األ ّول ،إذ أ ّن امل ّدة من nذي الحجة حتى  12ربيع األ ّول تزيد عىل هذا بكثري.
نعم لو أحس ّنا الظن وقلنا بصحة رواية عمر يف نزول آية اإلكامل يوم عرفة ،قد يكون املراد
نزول سورة املائدة ال خصوص اآلية ،من باب تسمية الكل باسم جزئه سيّام لو كان الجزء ها ّما
للغاية ،كإكامل الدين ،ويؤيّده ما ورد عن عمر نفسه حيث قال :نزلت سورة املائدة يوم عرفة
ووافق يوم الجمعة ،وعن شهر بن حوشب :نزلت سورة املائدة عىل النبي  nوهو واقف
بعرفة عىل راحلته [[[.كام يؤيّد تسمية سورة املائدة باسم آية اإلكامل ما روي عن ابن عباس
وغريه من قوله :أنزلت سورة املائدة يوم االثننيP :الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُْت لَك ُْم ِدي َنك ُْم.[[[ O

وعليه فال تعارض بني الروايات ،فام ّ
يدل عىل نزول آية اإلكامل يف يوم عرفة يراد منه
نزول سورة املائدة من باب تسمية الكل باسم جزئه ،وهذا ال ينايف نزول خصوص آية
اإلكامل يوم الغدير.

مم مىض أ ّن صوم يوم الغدير مرشوع ،والصائم يثاب عليه ثواباً عظيامً يعادل
فتلخّص ّ
ستني شهرا ً تفضّ الً من الله تعاىل والله ذو الفضل العظيمّ ،
دل عىل ذلك ما ورد عن العرتة
وتبي أ ّن محاولة تضعيف هذه
الطاهرة Dوما رواه أبو هريرة يف مصادر أهل السنةّ ،
الرواية تارة سندا ً وتارة أخرى داللة غري صحيحة ،فالرواية تا ّمة سندا ً ومتناً وال معارض لها،
إذ املعارضة فرع ثبوت التناقض ،وال تناقض يف املقام كام ب ّيناه يف األوجه املتق ّدمة.
[[[ـ تفسري الطربي .89 :8
[[[ـ تفسري الطربي  ،90 :8السرية النبوية البن كثري .198 :1

عيد الغدير
يوم الغدير من أعظم أعياد االُ ّمة ،إذ به كمل الدين ومتّت النعمة ،وبُدئ االحتفال به
عقيب تنصيب رسول الله nعلياً  Aإماماً وهادياً ،وقوله« :ه ّنئوين ه ّنئوين»[[[ وعند
ذلك نصب رسول الله nخيمة للبيعة والتهنئة ،وفيه قال عمر بن الخطاب لعيل:A
كل مؤمن ومؤمنة».
«هنيئاً لك ـ أو بخ بخ لك ـ يا عيل ،أصبحت موالي وموىل ّ
وكانت الشيعة ـ تبعاً ألمئّتها تحتفل بهذا اليوم املبارك وتس ّميه عيدا ً كلّام سنحت
الفرصة وكانت الظروف مؤاتية ،ولذا مل نر له أثرا ً مشهودا ً إالّ يف فرتات قليلة حكمت
الشيعة فيها كزمن البويهيني والفاطميني والصفويني ،ويف الفرتة املعارصة أيضاً.
وقد ُس ّمي هذا اليوم يف لسان الروايات بتسميات مختلفة ،من قبيل :عيد الله األكرب،
يوم العبادة ،يوم املأل األعىل ،أرشف األعياد ،يوم نرش العلم ،يوم عيد شيعتنا ،عيد أهل بيت
محمد  nوغريها.
قال الشيخ املفيد (ت« :)413وهو عيد عظيم مبا أظهره الله تعاىل من حجته ،وأبانه من
ويص نبيّه من العهد يف رقاب بريّته».
خالفة ّ

[[[

وقال الزمخرشي (ت :)538ليلة الغدير معظّمة عند الشيعة ،محياة فيهم بالته ّجد،
وهي اللّيلة التي خطب فيها رسول الله  nبغدير خم عىل أقتاب اإلبل وقال يف خطبته:
من كنت مواله فعيل مواله».

[[[

وقال ابن طلحة الشافعي (ت« :)652وصار ذلك اليوم عيدا ً وموسامً ،لكونه كان وقتاً
[[[ـ املناقب البن شهر آشوب  ،237 :2الغدير لألميني  274 :1عن رشف املصطفى للخركويش.
[[[ـ مسار الشيعة.39 :
[[[ـ ربيع األبرار .69 :1
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رشفه بها دون الناس كلّهم».
ّ
خص رسول الله  nعلياً بهذه املنزلة العل ّية ،و ّ

[[[

وقال القلقشندي (ت« :)821والشيعة يحيون ليلة هذا العيد بالصالة ،ويصلّون يف
صبيحتها ركعتني قبل الزوال ،وشعارهم فيه لُبس الجديد ،وعتق العبيد ،وذبح األغنام،
واملرتسلون يه ّنئون الكرباء منهم بهذا العيد».
وإلحاق األجانب باألهل يف اإلكرام ،والشعراء
ّ

[[[

وفيام ييل نرسد تسلسل األقوال واألحداث الخاصة بعيد الغدير تسلسالً زمنيّاً لنقف
عىل صورة واضحة من األمر:

رسول الله :n
روى الشيخ الصدوق عن ابن سعيد الهاشمي ،عن فرات ،عن محمد بن ظهري ،عن عبد
الله بن الفضل عن الصادق عن آبائه Dقال :قال رسول الله « :nيوم غدير خم أفضل
يل بن أيب طالب علامً
أعياد ا ُ ّمتي ،وهو اليوم الذي أمرين الله تعاىل ذكره بنصب أخي ع ّ
الُ ّمتي ،يهتدون به من بعدي ،وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين ،وأت ّم عىل ا ُ ّمتي فيه
[[[
النعمة ،وريض لهم اإلسالم ديناً».

عيل بن أيب طالب:A
روى الشيخ الطويس (ت :)460بسنده عن اإلمام الرضا  Aعن آبائه عن اإلمام الحسني
 Aأنّه قال :اتفق يف بعض سني أمري املؤمنني Aالجمعة والغدير ،فصعد املنرب عىل
خمس ساعات من نهار ذلك اليوم ،فحمد الله وأثنى عليه حمدا ً مل يسمع مبثله ،وأثنى عليه
ثناء مل يتو ّجه إليه غريه ،فكان ما ُحفظ من ذلك ...« :إ ّن الله عز وجل جمع لكم معرش املؤمنني
يف هذا اليوم عيدين عظيمني كبريين ،وال يقوم أحدهام إالّ بصاحبه ليكمل عندكم جميل صنعه
[[[ـ مطالب السؤول.93 :
[[[ـ صبح األعىش  ،445 :2يف أعياد املسلمني.
[[[ـ األمايل للصدوق 188 :ح ،197عنه البحار  109 :37ح.2
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ويقفكم عىل طريق رشده ...فال يقبل توحيده إالّ باالعرتاف لنب ّيه  nبنب ّوته ،وال يقبل ديناً إالّ
بالتمسك بعصمه وعصم أهل واليته ،فأنزل
بوالية من أمر بواليته ،وال تنظّم أسباب طاعته إالّ
ّ
 nعىل نبيّه يف يوم الدوح ما ّبي به عن إرادته يف خلصائه وذوي اجتبائه ،وأمره بالبالغ وترك

الحفل بأهل الزيغ والنفاق ،وض ّم له عصمته منهم ...عودوا رحمكم الله بعد انقضاء مجمعكم
بالتوسعة عىل عيالكم ،وبال ّرب بإخوانكم ،والشكر لله ع ّز وجل عىل ما منحكم ،وأجمعوا يجمع
الله شملكم ،وتبا ّروا يصل الله ا ُلفتكم ،وتهادوا نعمة الله كام م ّنكم بالثواب فيه عىل أضعاف
األعياد قبله أو بعده إالّ يف مثله ،وال ّرب فيه يثمر املال ويزيد يف العمر ،والتعاطف فيه يقتيض
رحمة الله وعطفه ،ه ّيؤوا إلخوانكم وعيالكم عن فضله بالجهد من وجودكم ومبا تناله القدرة
من استطاعتكم ،وأظهروا البرش فيام بينكم والرسور يف مالقاتكم .والحمد لله عىل ما منحكم،
وعودوا باملزيد من الخري عىل أهل التأميل لكم ،وساووا بكم ضعفاءكم يف مأكلكم ،وما تناله
القدرة من استطاعتكم ،وعىل حسب إمكانكم ،فالدرهم فيه مبائة ألف درهم ،واملزيد من الله
مم ندب الله تعاىل إليه ،وجعل الجزاء العظيم كَفال ًة عنه حتى
ع ّز ّ
وجل ،وصوم هذا اليوم ّ
لو تع ّبد له عبد من العبيد يف الشَّ ِب ْيبة من ابتداء الدنيا إىل تَقَضّ يها صامئاً نهارها قامئاً ليلها ،إذا
أخلص امل ُخلص يف صومه لقرصت إليه أيّام الدنيا عن كفاية ،ومن أسعف أخاه مبتدئاً ،وب ّره
[[[
راغباً ،فله كأجر من صام هذا اليوم وقام ليلته.

اإلمام الصادق:A
روي يف الكايف عن الحسن بن راشد عن اإلمام الصادق  Aقلت :جعلت فداك
وأي يوم هو؟
للمسلمني عيد غري العيدين؟ قال :نعم يا حسن ،أعظمهام وأرشفهام ،قلتّ :
قال :هو يوم نصب أمري املؤمنني صلوات الله وسالمه عليه فيه علامً للناس ،قلت :جعلت
فداك وما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟ قال :تصومه يا حسن ،وتكرث الصالة عىل مح ّمد وآله،
وتربأ إىل الله م ّمن ظلمهم; فإ ّن األنبياء صلوات الله عليهم كانت تأمر األوصياء باليوم الذي
[[[ـ مصباح املته ّجد ،754 :عنه البحار .114 :94
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الويص أن يتّخذ عيدا ً .قال :قلت :فام ملن صامه؟ قال :صيام ستني شهرا ً».
كان يقام فيه
ّ

[[[

وروي يف الكايف أيضاً عن سامل :سألت أبا عبد الله :Aهل للمسلمني عيد غري يوم
وأي عيد هو جعلت فداك؟
الجمعة واألضحى والفطر؟ قال :نعم ،أعظمها حرمة .قلتّ :
يل
قال :اليوم الذي نصب فيه رسول الله  nأمري املؤمنني Aوقال :من كنت مواله فع ّ
وأي يوم هو؟ قال :وما تصنع باليوم؟ إ ّن السنة تدور ،ولك ّنه يوم مثانية عرش
مواله .قلتّ :
من ذي الح ّجة .فقلت :وما ينبغي لنا أن نفعل يف ذلك اليوم؟
قال :تذكرون الله ع ّز ذكره فيه بالصيام والعبادة والذكر ملح ّمد وآل مح ّمد ،فإ ّن رسول
الله nأوىص أمري املؤمنني  Aأن يتّخذ ذلك اليوم عيدا ً ،وكذلك كانت األنبياءA
تفعل; كانوا يوصون أوصياءهم بذلك فيتّخذونه عيدا ً[[[.
ويف الخصال عن املفضّ ل بن عمر :قلت أليب عبد الله  : Aكم للمسلمني من عيد؟
فقال :أربعة أعياد .قال :قلت :قد عرفت العيدين والجمعة .فقال يل :أعظمها وأرشفها يوم
الثامن عرش من ذي الح ّجة ،وهو اليوم الذي أقام فيه رسول الله  nأمري املؤمننيA
ونصبه للناس علامً .قال :قلت :ما يجب علينا يف ذلك اليوم؟ قال :يجب عليكم صيامه شكرا ً
كل ساعة ،وكذلك أمرت األنبياء أوصياءها أن يصوموا
لله وحمدا ً له ،مع أنّه أهل أن يُشكر ّ
[[[
الويص يتخذونه عيدا ً ،ومن صامه كان أفضل من عمل ستني سنة.
اليوم الذي يقام فيه
ّ
ويف اإلقبال عن أيب الحسن الليثي عن اإلمام الصادق  :Aأنّه قال ملن حرضه من
مواليه وشيعته :أتعرفون يوماً شيّد الله به اإلسالم ،وأظهر به منار الدين ،وجعله عيدا ً لنا
وملوالينا وشيعتنا؟ فقالوا :الله ورسوله وابن رسوله أعلم ،أيوم الفطر هو يا سيّدنا؟ قال :ال.
قالوا :أفيَوم األضحى هو؟ قال :ال ،وهذان يومان جليالن رشيفان ،ويوم منار الدين أرشف
منهام ،وهو اليوم الثامن عرش من ذي الح ّجة ،وإ ّن رسول الله  nمل ّا انرصف من ح ّجة
[[[ـ الكايف للكليني  148 :4ح.1
[[[ـ م ن  149 :4ح.2
[[[ـ الخصال للصدوق 264 :ح.145
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وجل جربئيل Aأن يهبط عىل النبي  nوقت قيام
الوداع وصار بغدير خ ّم أمر الله ع ّز ّ
الظهر من ذلك اليوم ،وأمره أن يقوم بوالية أمري املؤمنني ،Aوأن ينصبه علامً للناس
[[[
بعده ،وأن يستخلفه يف أُ ّمته».
ويف األمايل للشجري عن صفوان بن يحيى :سمعت الصادق جعفر بن مح ّمدA
يقول :الثامن عرش من ذي الح ّجة عيد الله األكرب ،ما طلعت عليه شمس يف يوم أفضل عند
الله منه ،وهو الذي أكمل الله فيه دينه لخلقه ،وأت ّم عليهم نعمه ،وريض لهم اإلسالم ديناً،
وما بعث الله نب ّياً إالّ أقام وص ّيه يف مثل هذا اليوم ،ونصبه علامً الُ ّمته ،فليذكر الل َه شيعتُنا
عىل ما م َّن عليهم مبعرفة هذا اليوم دون سائر الناس.
قال :فقلت :يابن رسول الله  ،فام نصنع فيه؟ فقال :تصومه; فإ ّن صيامه يعدل ستّني
شهرا ً ،وتحسن فيه إىل نفسك وعيالك وما ملكت ميينك مبا قدرت عليه[[[.
عمر بن حريز العبدي :دخلت عىل أيب عبد الله
ويف مصباح املته ِّجد عن أيب هارون ّ
 Aيف يوم الثامن عرش من ذي الح ّجة ،فوجدته صامئاً ،فقال يل :هذا يوم عظيم ،عظّم
الله حرمته عىل املؤمنني ،وأكمل لهم فيه الدين ،ومتّم عليهم النعمة ،وج ّدد لهم ما أخذ
عليهم من العهد وامليثاق .فقيل له :ما ثواب صوم هذا اليوم؟ قال :إنّه يوم عيد وفرح
[[[
ورسور ويوم صوم شكرا ً لله تعاىل ،وإ ّن صومه يعدل ستني شهرا ً من أشهر الحرم.
وعنه Aأيضاً قال :صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا ،لو عاش إنسان
ثم صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك ...وهو عيد الله األكرب ،وما بعث الله عز
وجل نب ّياً إالّ وتع ّيد يف هذا اليوم وعرف حرمته ،واسمه يف السامء يوم العهد املعهود،
[[[
ويف األرض يوم امليثاق املأخوذ والجمع املشهود....
[[[ـ اإلقبال البن طاووس  ،279 :2عنه البحار  300 :98ح.1
[[[ـ األمايل للشجري .146 :1
[[[ـ مصباح املتهجد للطويس.737 :
[[[ـ تهذيب األحكام للطويس .143 :3
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اإلمام الرضا:A
قال اإلمام عيل بن موىس الرضا :Aإذا كان يوم القيامة زفّت أربعة أيّام إىل الله
كام ّ
تزف العروس إىل خدرها .قيل :ما هذه األيّام؟ قال :يوم األضحى ،ويوم الفطر ،ويوم
الجمعة ،ويوم الغدير ،وإ ّن يوم الغدير بني األضحى والفطر والجمعة كالقمر بني الكواكب،
وهو اليوم الذي ن ّجي فيه إبراهي َم الخليل من النار ،فصامه شكرا ً لله ،وهو اليوم الذي أكمل
النبي  nعلياً أمري املؤمنني َعلَامً ،وأبان فضيلته ووصايته ،فصام
الله به الدين يف إقامة ّ
ذلك اليوم ،وإنّه اليوم الكامل ،ويوم مرغمة الشيطان ،ويوم تقبل أعامل الشيعة ومح ّبي
آل مح ّمد ...وهو يوم تنفيس الكرب ،ويوم تحطيط الوزر ،ويوم الحباء والعطيّة ،ويوم
نرش العلم ،ويوم البشارة ،والعيد األكرب ،ويوم يستجاب فيه الدعاء ،ويوم املوقف العظيم،
ويوم لبس الثياب ونز ِع السواد ،ويوم الرشط املرشوط ،ويوم نفي الهموم ،ويوم الصفح عن
مذنبي شيعة أمري املؤمنني.
وهو يوم السبقة ،ويوم إكثار الصالة عىل مح ّمد وآل مح ّمد ،ويوم الرضا ،ويوم عيد أهل
بيت مح ّمد ،ويوم قبول األعامل ،ويوم طلب الزيادة ،ويوم اسرتاحة املؤمنني ،ويوم املتاجرة،
ويوم التو ّدد ،ويوم الوصول إىل رحمة الله ،ويوم التزكية ،ويوم ترك الكبائر والذنوب ،ويوم
العبادة ،ويوم تفطري الصامئني ،فمن فطّر فيه صامئاً مؤمناً كان كمن أطعم ِفئاماً و ِفئاماً ـ إىل
أن ع ّد عرشا ً .ث ّم قال :أو تدري ما الفئام؟ قال :ال .قال :مائة ألف ـ وهو يوم التهنئة ،يه ّني
املتمسكني بوالية
بعضكم بعضاً ،فإذا لقي املؤمن أخاه يقول :الحمد لله الذي جعلنا من
ّ
أمري املؤمنني واألمئّة[[[.D
وعنه Aـ يف بيان فضل يوم الغدير ـ :لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته
كل يوم عرش م ّرات[[[.
لصافحتهم املالئكة يف ّ
[[[ـ اإلقبال البن طاووس .260 :2
[[[ـ تهذيب األحكام للطويس .24 :6
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يل بن موىس
ويف مصباح الزائر عن الف ّياض بن مح ّمد الطرسويس :أنّه شهد أبا الحسن ع ّ
خاصته قد احتبسهم لإلفطار ،وقد ق ّدم
الرضا Aيف يوم الغدير وبحرضته جامعة من ّ
غي من أحوالهم
إىل منازلهم الطعام وال ّرب والصالت والكسوة حتى الخواتيم والنعال ،وقد ّ
وأحوال حاشيته ،وج ّددت له آلة غري اآللة التي جرى الرسم بابتذالها قبل يومه ،وهو يذكر
فضل اليوم[[[.
وعنه Aعن آبائه« : Dإ ّن يوم الغدير يف السامء أشهر منه يف األرض ،إ ّن لله تعاىل
يف الفردوس قرصا ً ،لبنة من فضّ ة ولبنة من ذهب فيه مائة ألف ق ّبة حمراء ،ومائة ألف
خيمة من ياقوتة خرضاء ،ترابه املسك والعنرب ،فيه أربعة أنهار :نهر من خمر ،ونهر من
ماء ،ونهر من لنب ،ونهر من عسل ،حواليه أشجار جميع الفواكه ،عليه الطيور أبدانها من
لؤلؤ ،وأجنحتها من ياقوت ،تص ّوت بألوان األصوات ،إذا كان يوم الغدير ورد إىل ذلك القرص
أهل الساموات يسبحون الله ويق ّدسونه ويهلّلونه ،فتطاير تلك الطيور فتقع يف ذلك املاء
وتتم ّرغ يف ذلك املسك والعنرب ،فإذا اجتمع املالئكة طارت فتنفض ذلك عليهم ،وأنّهم يف
ذلك اليوم ليتهادون نثار فاطمة ،Bفإذا كان آخر اليوم نودوا :انرصفوا إىل مراتبكم فقد
[[[
أمنتم من الخطر والزلل إىل قابل يف هذا اليوم تكرمة ملحمد وعيل.»...

الدولة البويهية (ق:)4
نسب بعض املؤ ّرخني أ ّن أ ّول من س ّن اإلجهار والتظاهر العلني لعيد الغدير هو مع ّز
الدولة عيل بن بويه عام (352هـ).
قال النويري (ت« :)733وأ ّول من أحدثه مع ّز الدولة أبو الحسن عيل بن بويه يف سنة

اثنتني وخمسني وثالمثائة».

[[[

[[[ـ مصباح املتهجد للطويس.752 :
[[[ـ املناقب البن شهر آشوب .243 :2
[[[ـ نهاية األرب يف فنون األدب  ،185 :1وتبعه املقريزي ت 845يف املواعظ واالعتبار .116 :2
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قال الهمداين (ق )521يف حوادث سنة « :352ويف ليلة الخميس ثامن عرش ذي الحجة،
وهو اليوم الذي تس ّميه الشيعة غدير خم ،اشعلت النريان يف األسواق ،ومل تغلق الدكاكني،
كام يُعمل يف األعياد ،ورضبت الدبادب والبوقات ،وبكّر املتشيّعون إىل مقابر قريش وصلّوا

هناك».

[[[

وقال ابن األثري (ت« :)630وفيها يف الثامن عرش ذي الحجة أمره مع ّز الدولة بإظهار
الزينة يف البلد ،وا ُشعلت النريان مبجلس الرشطة وا ُظهر الفرح ،وفتحت األسواق بالليل
كام يُفعل ليايل األعياد ،فعل ذلك فرحاً بعيد الغدير يعني غدير خم ،ورضبت الدبادب
[[[
والبوقات ،وكان يوماً مشهودا ً».
مم يستدعي
وأضاف الذهبي (ت )748معلومة ا ُخرى مل يتط ّرق إليها من كان قبله ّ
الشك يف صحة نقله ،وذلك أ ّن الناس صلّوا آنذاك صالة العيد ،قال يف حوادث سنة :352
«وفيها يوم ثامن عرش ذي الحجة عملت الرافضة عيد الغدير غدير خم ،و ُدقّت الكوسات
وصلّوا بالصحراء صالة العيد» [[[.ولكن عند ذكر نفس املشهد يف كتابه اآلخر مل يتط ّرق إىل

صالة العيد ،حيث قال يف تاريخ اإلسالم« :ويف ثامن عرش ذي الحجة عمل عيد غدير خم،
ورضبت الدبادب ،وأصبح الناس إىل مقابر قريش للصالة هناك وإىل مشهد الشيعة»[[[.
عام :354

قال ابن الجوزي (ت« :)597ويف هذه السنة جعل املسري بالحاج إىل أيب أحمد الحسني
بن موىس النقيب ،وعمل يوم غدير خم ببغداد ما تق ّدم ذكره من إشعال النار يف ليلته،
ورضب الدبادب والبوقات ،وبكور الناس إىل مقابر قريش».

[[[

[[[ـ تكملة تاريخ الطربي  ،187 :1وأعاد ابن الجوزي نفس املضمون يف املنتظم .151 :14
[[[ـ الكامل يف التاريخ  ،549 :8ونحوه ابن كثري يف البداية والنهاية .276 :11
[[[ـ العرب يف خرب من غرب .30 :2
[[[ـ تاريخ اإلسالم .11 :26
[[[ـ املنتظم .162 :14
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وقال ابن كثري (ت« :)774ويف ثاين عرش ذي الحجة منها عملت الروافض عيد غدير خم
عىل العادة الجارية كام تق ّدم».

[[[

عام :357
قال ابن الجوزي (ت« :)597إنّه عمل ببغداد يوم عاشوراء ...ويف غدير خم ما جرت
عادتهم أيضاً».

[[[

وقال الذهبي (ت« :)748وعيّدوا يوم الغدير وبالغوا يف الفرح».
وأضاف ابن كثري (ت« :)774ويف غدير خم الهناء والرسور».

[[[

[[[

عام :358
أشار ابن الجوزي إىل االحتفال بهذا اليوم من دون أن يعطي معلومات ا ُخرى ،واكتفى
الذهبي بقوله« :والشعار الجاهيل يقام يوم عاشوراء ويوم الغدير».

[[[

ولكن أعطانا ابن تغري بردي معلومات جيّدة عن احتفالية هذه السنة حيث قال:
«وفيها تويف سابور بن أيب طاهر القرمطي يف ذي الحجة ،كان طالب قبل موته عمومته
بتسليم األمر إليه ،فحبسوه فأقام يف الحبس أياماً ،ثم خرج من الحبس وعمل يف ذي الحجة
ببغداد غدير خم عىل ما جرت به العادة ،ثم مات بعد مدة يسرية».

[[[

عام :360
قال الذهبي (ت« :)748وفيام أقامت الشيعة ...عيد الغدير بالفرح والكوسات».
[[[ـ البداية والنهاية .288 :11
[[[ـ املنتظم .189 :14
[[[ـ تاريخ اإلسالم .38 :26
[[[ـ البداية والنهاية .300 :11
[[[ـ العرب .316 :2
[[[ـ النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة .28 :4
[[[ـ العرب .320 :

[[[
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عام :381
احتفلت الشيعة يف هذه السنة أيضاً يف بغداد كعادتها ،ولكن إقامة هذه االحتفاالت
يف السنوات املاضية واالستمرار عليها ،أثارت أهل السنة ففزعوا إىل خلق فتنة آنذاك للص ّد
عن إقامة هذا االحتفال ،وكانت هذه الفتنة بداية الفنت التي تلتها.
قال ابن الجوزي (ت« :)597ويف يوم الثاين عرش من ذي الحجة ،وهو يوم الغدير جرت
فتنة بني أهل الكرخ وباب البرصة ،واستظهر أهل باب البرصة وخرقوا أعالم السلطان ،فقتل
يومئذ جامعة اتهموا بفعل ذلك ،وصلبوا عىل القنطرة ،فقامت الهيبة وارتدعوا».

[[[

عام :389
هذا العام يُع ّد منعطفاً يف التقابل السني الشيعي ،حيث أ ّن أهل السنة بدأوا يف هذه
السنة ـ مقابلة للشيعة ـ باالحتفال يف ذي الحجة أيضاً بعيد الغار ،قال ابن مسكويه
(ت« :)421وقد جرت عادة الشيعة يف الكرخ وباب الطاق بنصب القباب ،وتعليق الثياب،
وإظهار الزينة يف يوم الغدير ،وإشعال النار يف ليلته ،ونحر جمل يف صبيحته ،فأرادت
الطائفة االُخرى من السنة أن تعمل ألنفسها ويف محالّها وأسواقها ما يكون بإزاء ذلك،
فادعت أ ّن اليوم الثامن من يوم الغدير كان اليوم الذي حصل فيه النبي  nوأبو بكر يف
[[[
الغار ،وعملت مثل ما تعمله الشيعة يف يوم الغدير».
وقال النويري (ت« :)733ومل ّا ابتدع الشيعة هذا العيد واتخذوه من سنتهم ،عمل
عوام السنة يوم الرسور نظري عيد الشيعة يف سنة تسع ومثانني وثالمثائة ،وجعلوه بعد عيد
الشيعة بثامنية أيام ،وقالوا :هذا يوم دخول رسول الله  nالغار هو وأبو بكر الصديق،
[[[
وأظهروا يف هذا اليوم الزينة ،ونصب القباب ،وإيقاد النريان».
[[[ـ املنتظم  ،356 :14ونحوه الذهبي يف تاريخ اإلسالم  ،9 :27وابن كثري يف البداية .354 :11
[[[ـ تجارب األمم  ،401 :7نحوه املنتظم البن الجوزي  ،14 :15تاريخ اإلسالم .25 :27
[[[ـ نهاية األرب  ،185 :1ونحوه العرب للذهبي  ،42 :3والبداية والنهاية البن كثري  .373 :11واعرتض الذهبي عىل
أهل السنة قائالً« :وهذا جهل وغلط ،فإ ّن أيّام الغار كانت بيقني يف شهر صفر ويف أول ربيع األول» وقال يف تاريخ
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عام :402
قال ابن كثري (ت« :)774وفيها عملت الشيعة بدعتهم التي كانوا يعملونها يوم غدير
خم ،وهو اليوم الثامن عرش من ذي الحجة ،وزيّنت الحوانيت ،ومتكّنوا بسبب الوزير وكثري
[[[
من األتراك متكّناً كثريا ً».
ويظهر أ ّن الوزير متكّن بالسياسة والق ّوة من الح ّد أمام املنازعات الطائفية ،ولذا عملت
السنة والشيعة احتفاالتها من دون توتّر وفوىض ،قال الذهبي (ت« :)748وفيها عمل يوم
[[[
الغدير ويوم الغار بسكينة»[[[ ،ويف لفظ آخر« :بطأمنينة وسكون».
عام :414
ويف هذه السنة منعت الشيعة من إقامة مجالسها يف محرم وذي الحجة ،قال ابن تغري
[[[
بردي« :وفيها ...منع الروافض من النوح وعيد الغدير ،وأيّد الله أهل السنة ولله الحمد».
عام :421
قال ابن الجوزي (ت« :)597ومل يُعمل الغدير وال الغار يف هذه السنة ألجل الفتنة».

[[[

عام :422
قال ابن الجوزي« :ويف يوم االثنني الثامن عرش من ذي الحجة كان الغدير ،وقام
الع ّيارون باالشعال يف ليلته ،ونحر جمل يف صبيحته بعد أن جبوا األسواق واملحال لذلك
تبسط هذه الطائفة»[[[.
واشتد ّ
اإلسالم « 25 :27وأقامت السنية هذا الشعار القبيح زماناً طويالً» وقال املقريزي يف الخطط « 117 :2ولهم يف ذلك
أعامل مذكورة يف أخبار بغداد».
[[[ـ البداية والنهاية .398 :11
[[[ـ العرب .78 :3
[[[ـ تاريخ اإلسالم .14 :28
[[[ـ النجوم الزاهرة .265 :4
[[[ـ املنتظم .208 :15
[[[ـ م ن .219 :15
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الدولة الفاطم ّية:
الدولة الفاطميّة حكمت مرص والغرب اإلسالمي مل ّدة مائتي سنة تقريباً ،وكان لهم
خاصة مبناسبة عيد الغدير.
مراسم ّ
قال القلقشندي (ت« :)821وقد كان للخلفاء الفاطميني مبرص بهذا العيد اهتامم عظيم،
[[[
ويكتبون بالبشارة به إىل أعاملهم ،كام يكتبون البشارة بعيد الفطر وعيد النحر ونحوهام».
وذكر املقريزي (ت )845من ضمن األعامل التي كانت ت ُعمل آنذاك« :فيه تزويج األيامى،
وفيه الكسوة ،وتفرقة الهبات لكرباء الدولة ورؤسائها وشيوخها وا ُمرائها وضيوفها واألستاذين
[[[
املحنكني واملميزين ،وفيه النحر وتفرقة النحائر عىل أرباب الرسوم ،وعتق الرقاب وغري ذلك».
ويذكر املقريزي أ ّن بداية االحتفاالت بعيد الغدير كان عام  362حيث قال« :ويف يوم
مثانية عرش من ذي الحجة سنة اثنتني وستني وثالمثائة ،وهو يوم الغدير تج ّمع خلق من
أهل مرص واملغاربة ومن تبعهم للدعاء ألنّه يوم عيد ،أل ّن رسول الله  nعهد إىل أمري
يل بن أيب طالب فيه واستخلفه ،فأعجب املع ّز ذلك من فعلهم ،وكان هذا أ ّول
املؤمنني ع ّ
[[[
ما عمل مبرص».
وقد وصف املقريزي هذه االحتفاالت وصفاً دقيقاً ،وذكر ما كان يجري فيها من آداب
وهبات وأعامل ا ُخرى حيث قال:
«قال املسبحي :ويف يوم الغدير ،وهو ثامن عرش ذي الحجة اجتمع الناس بجامع
القاهرة والقراء والفقهاء واملنشدون ،فكان جمعاً عظيامً أقاموا إىل الظهر ،ثم خرجوا إىل
القرص فخرجت إليهم الجائزة ...قال ابن الطوير :إذا كان العرش األوسط من ذي الحجة
اهتم األمراء واألجناد بركوب عيد الغدير ،وهو يف الثامن عرش منه ،وفيه خطبة وركوب
الخليفة بغري مظلة وال سمة وال خروج عن القاهرة ،وال يخرج ألحد يشء .فإذا كان ذلك
[[[ـ صبح األعىش .244 :13
[[[ـ الخطط املقريزية .355 :2
[[[ـ الخطط املقريزية .117 :2
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اليوم ركب الوزير باالستدعاء الجاري به العادة فيدخل القرص ويف دخوله بروز الخليفة
لركوبه من الكريس عىل عادته .فيخدم ويخرج ويركب من مكانه من الدهليز ويخرج
فيقف قبالة باب القرص ،ويكون ظهره إىل دار فخر الدين جهاركس اليوم.
ثم يخرج الخليفة راكباً أيضاً فيقف يف الباب ،ويقال له القوس ،وحواليه األستاذون
املحنكون رجالة ،ومن األمراء املطوقني من يأمره الوزير بإشارة خدمة الخليفة عىل خدمته،
ثم يجوز زي كل من له زي عىل مقدار همته .فأول ما يجوز زي الخليفة ،وهو الظاهر
يف ركوبه .فتجد الجنائب الخاص التي قدمنا ذكرها أوالً ،ثم زي األمراء املطوقني ألنّهم
غلامنه واحدا ً فواحدا ً بعددهم وأسلحتهم وجنائبهم ،إىل آخر أرباب القصب والعامريات،
ثم طوائف العسكر أزمتها أمامها وأوالدهم مكانهم .ألنّهم يف خدمة الخليفة وقوف بالباب
طائفة طائفة ،فيكونون أكرث عددا ً من خمسة آالف فارس ،ثم املرتجلة الرماة بالقىس باأليدي
واألرجل ،وتكون عدتهم قريباً من ألف ،ثم الراجل من الطوائف الذين قدمنا ذكرهم يف
الركوب فتكون وعدتهم قريباً من سبعة آالف كل منهم بزمام وبنود ورايات وغريها برتتيب
مليح مستحسن.
ثم يأيت زي الوزير مع ولده أو أحد أقاربه وفيه جامعته وحاشيته يف جمع عظيم وهيئة
هائلة ،ثم زي صاحب الباب وأجناده يف عدة وافرة ،ثم يأيت زي وايل القاهرة ،وزوى وايل مرص.
فإذا فرغا خرج الخليفة من الباب والوقوف بني يديه مشاة يف ركابه خارجاً عن صبيان
ركابه الخاص ،فإذا وصل إىل باب الزهومة بالقرص انعطف عىل يساره داخالً من الدرب
هناك جائزا ً عىل الخوخ .فإذا وصل إىل باب الديلم الذي داخله املشهد الحسيني فيجد يف
دهليز ذلك الباب قايض القضاة والشهود.
فإذا وازاهم خرجوا للخدمة والسالم عليه .فيسلّم القايض كام ذكرنا من تقبيل رجله
الواحدة التي تليه والشهود أمام رأس الدابة مبقدار قصبة .ثم يعودون ويدخلون من
ذلك الدهليز إىل اإليوان الكبري وقد علّق عليه الستور القرقوبية جميعه عىل سعته ،وغري
القرقوبية سرتا ً فسرتا ً ثم يعلّق بدائرة عىل سعته ثالثة صفوف ،األوسط طوارف فارسيات
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مدهونة ،واألعىل واألسفل درق وقد نصب فيه كريس الدعوة ،وفيه تسع درجات لخطابة
الخطيب يف هذا العيد ،فيجلس القايض والشهود تحته والعامل من األمراء واألجناد
واملتشيعني ،ومن يرى هذا الرأي من األكابر واألصاغر .فيدخل الخليفة من باب العيد إىل
اإليوان إىل باب امللك .فيجلس بالشباك ،وهو ينظر القوم ويخدمه الوزير عندما ينزل ويأيت
هو ومن معه .فيجلس مبفرده عىل يسار منرب الخطيب ،ويكون قد سري لخطيبه بدلة حرير
يخطب فيها وثالثون دينارا ً ،ويدفع له كراس محرر من ديوان اإلنشاء يتض ّمن نص الخالفة
من النبي  nإىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب كرم الله وجهه ورىض الله عنه بزعمهم.
صل قايض القضاة بالناس ركعتني ،فإذا قضيت الصالة قام الوزير إىل
فإذا فرغ ونزل ّ
الشباك ،فيخدم الخليفة ،وينفض الناس بعد التهاين من اإلسامعيلية بعضهم بعضاً ،وهو
عندهم أعظم من عيد النحر ،وينحر فيه أكرثهم.
قال :وكان الحافظ لدين الله أبو امليمون عبد املجيد ملا سلم من يد أيب عيل بن األفضل
امللقّب كتيفات ملا وزر له وخرج عليه عمل عيدا ً يف ذلك اليوم،هو السادس عرش من املحرم
من غري ركوب وال حركة ،بل إ ّن اإليوان باق عىل فرشه وتعليقه من يوم الغدير .فيفرش
املجلس املحول اليوم يف اإليوان الذي بابه خورنق ،وكان يقابل اإليوان الكبري الذي هو اليوم
خزائن السالح بأحسن فرش ،وينصب له مرتبة هائلة قريباً من باذهنجة .فيجتمع أرباب
الدولة سيفاً وقلامً ،ويحرضون إىل اإليوان إىل باب امللك املجاور للشباك فيخرج الخليفة
راكباً إىل املجلس فيرتجل عىل بابه ،وبني يديه الخواص .فيجلس عىل املرتبة ،ويقفون بني
يديه صفني إىل باب املجلس ،ثم يجعل قدامه كريس الدعوة ،وعليه غشاء قرقويب وحواليه
األمراء األعيان وأرباب الرتب ،فيصعد قايض القضاة ويخرج من ك ّمه كراسة مسطحة تتض ّمن
فصوالً ،كالفرج بعد الشدة بنظم مليح ،يذكر فيه كل من أصابه من األنبياء والصالحني
وامللوك شدة وفرج الله عنه واحدا ً فواحدا ً حتى يصل إىل الحافظ ،وتكون هذه الكراسة
محمولة من ديوان اإلنشاء .فإذا تكاملت قراءتها نزل من املنرب ودخل إىل الخليفة وال يكون
مم لبسه ،ويكون قد حمل إىل القايض قبل خطابته بدلة مميزة
عنده من الثياب أجل ّ
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يلبسها للخطابة ويوصل إليه بعد الخطابة خمسون دينارا ً.
وقال األمري جامل الدين أبو عيل موىس بن املأمون أيب عبد الله محمد بن فاتك بن
مختار البطائحي يف تاريخه :واستهل عيد الغدير يعني من سنة ست عرشة وخمسامئة،
وهاجر إىل باب األجل ـ يعني الوزير املأمون البطائحي ـ الضعفاء واملساكني من البالد ،ومن
انض ّم إليهم من العوايل واألدوان عىل عادتهم يف طلب الحالل ،وتزويج األيامي ،وصار موسامً
كل أحد ويرتقبه كل غني وفقري ،فجرى يف معروفه عىل رسمه ،وبالغ الشعراء يف
يرصده ّ
مدحه بذلك ،ووصلت كسوة العيد املذكور فحمل ما يختص بالخليفة والوزير ،وأمر بتفرقة
ما يختص بأزمة العساكر فارسها وراجلها من عني وكسوة ،ومبلغ ما يختص بهم من العني
سبعامئة وتسعون دينارا ً ،ومن الكسوات مائة وأربع وأربعون قطعة.
والهيئة املختصة بهذا العيد برسم كرباء الدولة وشيوخها وأمرائها وضيوفها واألستاذين
املحنكني واملميزين منهم خارجاً عن أوالد الوزير وأخوته ،ويفرق من مال الوزير بعد
الخلع عليه ألفان وخمسامئة دينار ومثانون دينارا ً ،وأمر بتغليق جميع أبواب القصور،
وتفرقة املؤذنني بالجوامع واملساجد عليها ،وتقدم بأن تكون األسمطة بقاعة الذهب عىل
حكم سامط أ ّول يوم من عيد النحر ،ويف باكر هذا اليوم توجه الخليفة إىل امليدان وذبح
ما جرت به العادة ،وذبح الج ّزارون بعده مثل عدد الكباش املذبوحة يف عيد النحر ،وأمر
بتفرقة ذلك للخصوص دون العموم ،وجلس الخليفة يف املنظرة ،وخدمت الرهجيّة ،وتقدم
الوزير واألمراء وسلّموا.
فلام حان وقت الصالة واملؤذّنون عىل أبواب القرص يكربون تكبري العيد إىل أن دخل
فصل
الوزير فوجد الخطيب عىل املنرب قد فرغ .فتق ّدم القايض أبو الحجاج يوسف بن أيّوب ّ
به وبالجامعة صالة العيد ،وطلع الرشيف بن أنس الدولة وخطب خطبة العيد ثم تو ّجه
الوزير إىل باب امللك ،فوجد الخليفة قد جلس قاصدا ً للقائه ،وقد رضبت املقدمة فأمره
بامليض إليها ،وخلع عليه خلعة مكملة من بدالت النحر ،وثوبها أحمر بالشدة الدامئية،
مرصعاً بالياقوت والجوهر.
وقلّده سيفاً ّ
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وعندما نهض ليقبل األرض وجده قد أع ّد له العقد الجوهر وبطه يف عنقه بيده ،وبالغ
يف إكرامه ،وخرج من باب امللك فتلقّاه املقربون ،وسارع الناس إىل خدمته ،وخرج من
باب العيد وأوالده وإخوته واألمراء املميزون بحجبه ،وخدمت الرهجية ،ورضبت العربية
واملوكب جميعه بزيه ،وقد اصطفت العساكر ،وتق ّدم إىل ولده بالجلوس عىل أسمطته
وتفرقتها برسومها وتو ّجه إىل القرص ،واستفتح املقرئون ،فسلّم الحارضون ،وجرى الرسم يف
السامط األ ّول والثاين وتفرقة الرسوم واملوائد ،عىل حكم أ ّول يوم من عيد النحر.
وتو ّجه الخليفة بعد ذلك إىل السامط الثالث الخاص بالدار الجليلة ألقاربه وجلسائه،
ومل ّا انقىض حكم التعييد جلس الوزير يف مجلسه واستفتح املقرئون وحرض الكرباء وبياض
البلدين لته ّنىء بالعيد والخلع ،وخرج الرسم ،وتق ّدم الشعراء فأنشدوا ورشحوا الحال،
متول خزائن الكسوة الخاص بالثياب التي كانت عىل املأمون قبل الخلع ،وقبضوا
وحرض ّ
متول بيت املال وصحبته صندوق فيه
الرسم الجاري به العادة وهو مائة دينار ،وحرض ّ
خمسة آالف دينار برسم فكاك العقد الجوهر والسيف املرصع ،فأمر الوزير املأمون الشيخ
أبا الحسن بن أيب أسامة كاتب الدست الرشيف بكتب مطالعة إىل الخليفة مبا حمل إليه
من املال برسم منديل الكم ،وهو ألف دينار ،ورسم اإلخوة واألقارب ألف دينار ،وتسلّم
[[[
متول الدولة بقية املال ليف ّرق عىل األمراء املطوقني واملميزين والضيوف واملستخدمني».
ّ
طبعاً هذه االحتفاالت ما كانت تقترص عىل فرتة الحكم البويهي أو الفاطمي بل كانت
ت ُجرى يف غريها أيضاً ،ذكر الذهبي (ت )748يف مناسبات عام ( 529هـ)« :ويف أيّام الغدير
[[[
ظهر التشيّع ومىض خلق إىل زيارة مشهد عيل ومشهد الحسني».
وقد ذكر ابن أيب الحديد (ت )656يف رشح نهج البالغة ،قال :ح ّدثني يحيى بن سعيد
يل الحنبيل ،املعروف :بابن غالية من ساكني قطفياً ،بالجانب الغريب ببغداد ،وأحد
بن ع ّ
الشهود املع ّدلني بها ،قال:
[[[ـ الخطط املقريزيّة 117 :2ـ.121
[[[ـ تاريخ اإلسالم .53 :36
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يل الحنبيل الفقيه املعروف :بغالم بن املث ّنى ،وكان
كنت حارضا ً عند الفخر إسامعيل بن ع ّ
يل] هذا مق ّدم الحنابلة ببغداد يف الفقه والخالف ،ويشتغل بيشء يف
الفخر إسامعيل [بن ع ّ
علم املنطق ،وكان حلو العبارة ،وقد رأيته أنا ،وحرضت عنده ،وسمعت كالمهّ ،
وتوف سنة
عرش وستّامئة ،قال ابن غالية :ونحن عنده نتح ّدث ،إذ دخل شخص من الحنابلة ،قد كان
له دين عىل بعض أهل الكوفة ،فانحدر إليه يطالبه به ،فاتّفق أن حرضت زيارة يوم الغدير،
يل املذكور يف الكوفة ،وهذه الزيارة هي اليوم الثامن عرش من (شهر) ذي الح ّجة،
والحنب ّ
ويجتمع مبشهد أمري املؤمنني Aمن الخالئق جموع عظيمة ،تتجاوز ح ّد اإلحصاء.
قال ابن غالية :فجعل الشيخ الفخر يسأل ذلك الشخص [ما فعلت] ما رأيت؟ هل
وصل مالك إليك؟ هل بقي لك منه بق ّية عند غرميك؟ وذلك الشخص يجاوبه ،حتّى قال:
يل بن أيب طالب
يا س ّيدي لو شاهدت يوم ال ّزيارة يوم الغدير ،لرأيت ما يجري عند قرب ع ّ
الصحابة جهارا ً بأصوات مرتفعة ،من غري مراقبة وال
وسب ّ
من الفضائح ،واألقوال الشّ نيعةّ ،
أي ذنب لهم والله ما ج ّرأهم عىل ذلك ،وال فتح لهم هذا الباب إالّ
خيفة ،فقال إسامعيلّ :
يل بن أيب طالب،
صاحب هذا القرب ،فقال ذلك الشّ خص :ومن هو صاحب القرب؟ قال :ع ّ
قال :يا س ّيدي هو الّذي س ّن لهم ذلك ،وعلّمهم إيّاه ،وط ّرقهم إليه؟ قال :نعم والله[ ،قال]:
نتول فالناً وفالناً ،وإن كان مبطالً فام لنا نتوالّه؟ ينبغي
يا س ّيدي فإن كان مح ّقاً فاملنا [أن] ّ
أن نربأ [إ ّما] منه أو منهام ،قال ابن غالية :فقام إسامعيل مرسعاً ،فلبس نعله ،وقال :لعن
الله إسامعيل الفاعل بن الفاعل ،إن كان يعرف جواب هذه املسألة ،ودخل دار حرمه وقمنا
[[[
نحن وانرصفنا.
بقي هنا يشء وهو ما ذهب إليه الخط السلفي من الحكم بتحريم االحتفال بعيد
الغدير وجعله يف خانة البدعيات ،قال ابن تيمية (ت« :)728إ ّن اتخاذ هذا اليوم عيدا ً
محدث ال أصل له ،فلم يكن يف السلف ال من أهل البيت وال من غريهم من اتخذ ذلك عيدا ً

[[[ـ رشح النهج البن أيب الحديد .307 :9
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حتى يحدث فيه أعامالً ،إذ األعياد رشيعة من الرشائع فيجب فيها االتباع ال االبتداع.»...

[[[

ونقول يف الجواب:
أ ّوالً :إ ّن البدعة هي إدخال ما ليس من الدين يف الدين ،وعيد الغدير ليس كذلك ،حيث
وردت عندنا روايات كثرية عن الرسول والعرتة Dبلزوم تعظيمه واتخاذه عيدا ً ،وهذه
الروايات حجة لنا نبتغي األجر يف العمل مبضمونها.
نص عىل االحتفال بعيد الغدير ،لكن هذا ال
أي ّ
ثانياً :لو تن ّزلنا وافرتضنا عدم وجود ّ
يدخله يف البدعيات ،بل سيكون حاله حال سائر املباحات التي رخّص الشارع اإلتيان بها ما
دامت مل تقرتن مبح ّرم ،بل إذا اقرتنت هذه املباحات مبا يدعو إليه الشارع ويح ّبذ إتيانه ـ
كتالوة القرآن ،وذكر فضائل أهل البيت ،Dوالتزاور والتواصل بني اإلخوان ،والتوسعة عىل
األهل والعيال ،وغريها من املستحبات ـ لصارت من أفضل املستحبات والقربات ،وسيكون
اإلنسان مأجورا ً عليها.
أي نص معترب عىل رشع ّيتها ـ بدعة
ثالثاً :كيف تكون صالة الرتاويح ـ مع عدم وجود ّ
كل سنة يرجون املثوبة والزلفى ،ويكون عيد الغدير ـ مع وجود
حسنة يؤ ّديها املاليني ّ
نصوص كثرية عىل رشعيته ـ بدعة شنيعة؟! وما بال ابن تيمية حني يحكم بأ ّن األعياد رشيعة
من الرشاع يجب فيها االتباع ال االبتداع ،سكت عن صالة الرتاويح ومل ينبس عن رشع ّيتها
ببنت شفة ،إالّ أن تكون الصالة عنده من غري الرشعيات !!

[[[ـ اقتضاء الرصاط املستقيم ،294 :وتبعه الشيخ أحمد البوطامي يف تحذير املسلمني من االبتداع يف الدين:
 ،152وعبد الله بن سليامن آل مه ّنا يف األعياد املحدثة وموقف اإلسالم منها ،233 :وأبو مريم األعظمي يف الحجج
الدامغات لنقد كتاب املراجعات560 :ـ ،562وغريهم.

مسجد الغدير
قال البكري (ت  )487يف معجم ما استعجم« :بني الجحفة والبحر نحو من ستة
أميال ،وغدير خم عىل ثالثة أميال من الجحفة يرسة عن الطريق ،وهذا الغدير تصب فيه
عني ،وحوله شجر كثري ملتف ،وهي الغيضة التي تس ّمى خ ّم ،وبني الغدير والعني مسجد
النبي .[[[»n
وقال ياقوت الحموي (ت  )626يف معجم البلدان نقالً عن صاحب املشارق« :وخ ّم
تصب فيه عني بني الغدير والعني ،وبينهام مسجد رسول الله.[[[»n
موضع ّ

وهذا املسجد هو الذي أقام فيه ـ أو يف جنبه ـ رسول الله  nعلياً إماماً وخليفة
الجمل قال :حملت أبا عبد الله Aمن املدينة إىل مكة ،فلام
حسان ّ
من بعده ،فعن ّ
انتهينا إىل مسجد الغدير نظر إىل ميرسة املسجد فقال :ذلك موضع قدم رسول الله n
[[[
حيث قال :من كنت مواله فعيل مواله...

ويف روضة الواعظني للفتال النيسابوري (ت « :)508فأمر رسول الله  nعند ما
جاءته العصمة منادياً فنادى يف الناس بالصالة جامعة ،وتن ّحى عن ميني الطريق إىل
[[[
مسجد الغدير...
وقد وردت روايات تؤكّد استحباب الصالة فيه ،فعن اإلمام الصادق Aقال:
يستحب الصالة يف مسجد الغدير ،أل ّن النبي  nأقام فيه أمري املؤمنني Aوهو
موضع أظهر الله عز وجل فيه الحق[[[.
[[[ـ معجم ما استعجم  ،368 :2ونحوه الروض املعطار للحمريي.156 :
[[[ـ معجم البلدان  / 389 :2خم.
[[[ـ الكايف للكليني  566 :4ح.2
[[[ـ روضة الواعظني ،90 :ونحوه االحتجاج للطربيس .71 :1
[[[ـ الكايف للكليني  567 :4ح.3
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وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال :سألت أبا إبراهيم  Aعن الصالة يف مسجد
صل فيه فإ ّن فيه فضالً ،وقد كان أيب يأمر بذلك[[[.
غدير خم بالنهار وأنا مسافر ،فقالّ :
وهذه الروايات كانت مدار فتوى علامئنا يف استحباب الصالة فيه ،قال الشيخ
الصدوق رحمه الله (ت « :)381يستحب الصالة يف مسجد الغدير.[[[»...
وقال الشهيد األ ّول (ت« :)786إذا تو ّجه الحاج إىل املدينة وانتهى إىل مسجد غدير
خم دخله ّ
وصل فيه ،وأكرث فيه من الدعاء ،وهو موضع النص من رسول الله  nعىل
أمري املؤمنني.[[[»A
رشفة املرور مبسجد الغدير
وقال البحراين (ت « :)1186يستحب لقاصدي املدينة امل ّ
ودخوله والصالة فيه واإلكثار من الدعاء»[[[.
وقال الشيخ الجواهري (ت « :)1266وكذا يستحب للراجع عىل طريق املدينة
الصالة يف مسجد غدير خم واإلكثار فيه من الدعاء»[[[.
ويظهر من هذه النصوص أ ّن مسجد الغدير كان يف طريق الحاج من مكة إىل املدينة
ذهاباً وإياباً ،وهذا ما كان يغيض البعض فلذا عمدوا إىل تغيري الطريق يك ال مي ّر باملسجد
وال يتج ّدد العهد به ،قال الشيخ محمد تقي املجليس (ت « :)1070ومسجد الغدير معروف
فيام بني مكة واملدينة قريباً من الجحفة عىل ثالثة أميال منها ،والجحفة خربة لكن مكانها
مس ّمى بالرابق ،والعالمات يف املسجد منصوبة إىل اآلن وهو طريق الحاج ،لكن العامة
يحرفون الطريق لئالّ ينزل القافلة فيه ويعرفوا ويسألوا»[[[.
[[[ـ م ن  566 :4ح.1
ل يف التذكرة .451 :8
[[[ـ من ال يحرضه الفقيه  ،229 :1ونحوه قال العالمة الح ّ
[[[ـ الدروس الرشعية .19 :2
[[[ـ الحدائق النارضة .406 :17
[[[ـ جواهر الكالم .75 :20
[[[ـ روضة املتقني .92 2
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مم ذكره الشهيد األول (ت  )786يف الذكرى أ ّن املسجد كان آنذاك خربة
ويظهر ّ
مل يبق منه إالّ الجدران ،حيث قال« :من املساجد الرشيفة مسجد الغدير ،وهو بقرب
الجحفة ،جدرانه باقية إىل اليوم ،وهو مشهور ّبي ،وقد كان طريق الحج عليه غالباً»[[[.
مم ذكره الشيخ النوري (ت  )1320يف ترجمة السيد محمد مهدي
ولكن يبدو ّ
القزويني أ ّن املسجد ُع ّمر بعد ذلك حيث قال« :وقد كنت معه يف طريق الحج ذهاباً
وإياباً ،وصلّينا معه يف مسجد الغدير والجحفة»[[[.
وهذا املسجد هو الذي كان مثار جدل محتدم بني أيب داود السجستاين وبني
الطربي ،حيث أنكر األ ّول قدم مسجد الغدير ،ونسبه الثاين إىل إنكار أصل الغدير ،وقد
متسك بذلك نفاة الغدير محتجني بأ ّن أبا داود أنكر حديث الغدير.
ّ
قال السيد املرتىض (ت « :)436إ ّن ابن أيب داود مل ينكر الخرب ،وإنّ ا أنكر كون
املسجد الذي بغدير خم متق ّدماً»[[[.
وقال أبو الصالح الحلبي (ت « :)447إ ّن املضاف إىل السجستاين من ذلك [أي إنكار
خرب الغدير] موقوف عىل حكاية الطربي مع ما بينهام من املالحاة والشنآن ،وقد أكذب
رصح بأنّه مل ينكر الخرب ،وإنّ ا أنكر أن يكون املسجد بغدير
الطربي يف حكايته عنه ،و ّ

مم قرفه به الطربي ويت ّربأ منه»[[[.
خم متق ّدماً ،وص ّنف كتاباً معروفاً يعتذر فيه ّ

مم مىض قدم مسجد الغدير ،وأنّه كان موجودا ً زمن رسول الله  nملا
وقد عرفت ّ
صح عن العرتة الطاهرة. D
ّ
[[[ـ الذكرى ،155 :عنه البحار .225 :97
[[[ـ خامتة املستدرك .129 :2
[[[ـ الشايف للمرتىض  ،264 :2متهيد ُاالصول للطويس ،394 :املنقذ من التقليد للحميص .335 :2
[[[ـ تقريب املعارف207 :ـ.208

يوم الغدير يف التاريخ
لقد وقعت ع ّدة أمور وحدثت ع ّدة حوادث ذات أهمية يف مثل يوم الغدير ،دلّت
عليها بعض الروايات.
قال الشيخ املفيد رحمه الله:
«ويف هذا اليوم بعينه من سنة ( )34أربع وثالثني من الهجرة قتل عثامن بن عفان ،وله
يومئذ اثنان ومثانون سنة ،واخرج من الدار فاُلقي عىل بعض مزابل املدينة ،ال يقدم أحد
عىل مواراته خوفاً من املهاجرين واألنصار ،حتى احتيل له بعد ثالث فأخذ رسا ً ،فدفن يف
فلم ويل معاوية بن أيب سفيان وصلها
ّ
حش كوكب ،وهي [كانت مقربة] لليهود باملدينةّ ،
مبقابر أهل اإلسالم.
ويف هذا اليوم بعينه بايع الناس أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Aبعد عثامن ،ورجع
األمر إليه يف الظاهر والباطن ،واتفقت الكافة عليه طوعاً وباالختيار.
ويف هذا اليوم فلج موىس بن عمران عىل السحرة ،وأخزى الله تعاىل فرعون وجنوده
من أهل الكفر والضالل.
[ويف هذا اليوم] ن ّجى الله تعاىل إبراهيم الخليل Aمن النار ،وجعلها عليه بردا ً
وسالماً كام نطق به القرآن.
وفيه نصب موىس [يوشع بن نون وص ّية ،ونطق بفضله عىل رؤوس األشهاد]
وفيه أظهر عيىس بن مريم Aوص ّيه شمعون الصفا.
وفيه أشهد سليامن بن داود Aسائر رع ّيته عىل استخالف آصف بن برخيا وص ّيه،
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ّ
ودل عىل فضله باآليات والبينات ،وهو يوم عظيم كثري الربكات»[[[.
وقد روى املفضّ ل عن أيب عبد الله Aأنّه قال« :إنّه اليوم الذي تاب الله فيه
عىل آدم Aفصام شكرا ً لله عىل ذلك اليوم ،وأنّه اليوم الذي ن ّجى الله تعاىل فيه
إبراهيم Aمن النار فصام شكرا ً لله تعاىل عىل ذلك اليوم ،وأنّه اليوم الذي أقام موىس
هارون Cعلامً فصام شكرا ً لله تعاىل ذلك اليوم ،وأنّه اليوم الذي أظهر عيىس Aوص ّيه
وجل عىل ذلك اليوم»[[[.
شمعون الصفا فصام شكرا ً لله ع ّز ّ
وعن أمري املؤمنني Aيف خطبته مل ّا صادف يوم الغدير الجمعة« :هذا يوم النصوص
عىل أهل الخصوص ،هذا يوم شيث ،هذا يوم إدريس ،هذا يوم يوشع ،هذا يوم شمعون،
هذا يوم األمن املأمون.[[[»...

[[[ـ مسار الشيعة للمفيد40 :ـ.41
[[[ـ اإلقبال للسيد ابن طاوس .265 :2
[[[ـ مصباح املته ّجد للطويس ،756 :اإلقبال البن طاوس .258 :2

فهرس املصادر
1.1العثامنية ،عمرو بن بحر الجاحظ ،دار الكتاب العريب مبرص.
2.2جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،محمد بن جرير الطربي ،ط أوىل عام
 ،2003دار عامل الكتب.
3.3مشكل اآلثار ،أحمد بن محمد الطحاوي ،مطبعة مجلس دائرة املعارف
النظامية يف الهند.
4.4متهيد األوائل وتلخيص الدالئل ،أبو بكر محمد بن الطيب الباقالين ،مؤسسة
الكتب الثقافية.
5.5املغني ،القايض عبد الجبار ،تحقيق عبد الحليم محمود وآخرون.
6.6تثبيت دالئل النبوة ،القايض عبد الجبار ،دار العربية.
7.7الكشف والبيان ،أحمد الثعلبي ،دار إحياء الرتاث العريب.
8.8كتاب اإلمامة والرد عىل الرافضة ،أبو نعيم األصبهاين ط الثانية ،عام ،1994
مكتبة العلوم والحكم.
9.9االعتقاد والهداية إىل سبيل الرشاد ،أحمد بن الحسني البيهقي ،دار الفضيلة
ودار الهدي النبوي.
1010اإلشادة إىل مذهب أهل الحق ،أبو إسحاق الشريازي ،دار الكتاب العريب.
1111كتاب اإلرشاد إىل قواطع األدلّة يف أصول ا العتقاد ،أبو املعايل الجويني،
مؤسسة الكتب الثقافية.
1212غياث األمم ،أبو املعايل الجويني ،دار الدعوة.
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1313تبرصة األدلّة يف أصول الدين ،ميمون النسفي ،تحقيق كلود سالمة.
1414نهاية األقدام يف علم الكالم ،عبد الكريم الشهرستاين ،مكتبة الثقافة الدينية.
1515العواصم من القواصم يف تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي (ص) ،أبو
بكر بن العريب ،دار البشائر.
1616الكشاف ـ محمود بن عمر الزمخرشي ،مكتبة العبيكان.
1717نهاية العقول ،الفخر الرازي ،مخطوط.
1818مفاتيح الغيب ،الفخر الرازي.
1919األربعني يف أصول يف أصول الدين ،الفخر الرازي ،الكليات األزهرية.
2020غاية املرام يف علم الكالم ،سيف الدين اآلمدي ،دار الكتب العلميّة.

2121أبكار األفكار يف أصول الدين ،سيف الدين اآلمدي ،مطبعة دار الكتب
والوثائق القوم ّية بالقاهرة.
2222اإليضاح يف أصول الدين ،محمد بن عيل الطربي ،دار الحديث.

2323تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،نظام الدين النيسابوري ،دار الكتب
العلميّة.
2424مجموع فتاوى ابن تيمية.

2525اقتضاء الرصاط املستقيم ،ابن تيمية ،دار الكتب العلم ّية.
2626البداية والنهاية ،ابن كثري الدمشقي ،دار الكتب العلم ّية.

2727السرية النبوية ،ابن كثري الدمشقي ،دار إحياء الرتاث العريب.

2828رشح تجريد االعتقاد ،القوشجي.
2929رشح املقاصد ،مسعود بن عمر التفتازاين.
3030رشح املواقف ،عيل بن محمد الجرجاين ،مطبعة السعادة.
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3131رسالة يف الرد عىل الرافضة ،أبو حامد محمد املقديس ،الدار السلف ّية.
3232الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،جالل الدين السيوطي.

3333الحجج الباهرة ،جالل الدين الدواين ،مكتبة اإلمام البخاري.
3434الصواعق املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقة ،ابن حجر الهيتمي،
دار الوطن.
3535السرية الحلبية ،عيل بن إبراهيم الحلبي ،املكتبة اإلسالمية.
3636فيض القدير رشح الجامع الصغري ،عبد الرؤف املناوي ،دار الفكر.
3737رسالة يف الر ّد عىل الرافضة ،محمد بن عبد الوهاب ،مركز البحث العلمي
مبكة.
3838مخترص التحفة االثني عرشية ،محمود اآللويس.
3939روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،محمود اآللويس ،دار
إحياء الرتاث العريب.
4040النفحات القدسيّة يف الرد عىل اإلمامية ،محمود اآللويس ،دار ابن عفّان ودار
ابن القيم.
4141نظريّة اإلمامة لدى الشيعة االثني عرشية ،أحمد محمود صبحي ،دار
النهضة العربية.
4242سلسلة األحاديث الصحيحة ،نارص الدين األلباين ،مكتبة املعارف.
4343سلسلة األحاديث الضعيفة ،نارص الدين األلباين مكتبة املعارف.
4444البينات يف الرد عىل أباطيل املراجعات ،محمود الزعبي.
4545أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثني عرشية ،نارص القفاري ،دار الرضا
للنرش والتوزيع.
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4646مجمل عقائد الشيعة واملراجعات يف امليزان ،أبو عبد الله النعامين ،مكتبة
الصحابة.
4747أصول وعقائد الشيعة الشيعة االثنا عرشية تحت املجهر ،حافظ موىس عامر،
مكتبة اإلمام البخاري.
4848الحجج الدامغات لنقد كتاب املراجعات ،أبو مريم األعظمي ،دار الصديق
ودار اإلميان.
4949اإلمامة والنص ،فيصل نور ،دار الصديق.
5050معاين األخبار ،الشيخ الصدوق محمد بن عيل بن الحسني بن بابويه القمي،
االنتشارات اإلسالمية.
5151مسار الشيعة ،الشيخ املفيد محمد بن محمد بن النعامن ،ضمن موسوعة
الشيخ املفيد.
5252أقسام املوىل ،الشيخ املفيد محمد بن محمد بن النعامن ،ضمن موسوعة
الشيخ املفيد.
5353املسائل العكربية ،الشيخ املفيد محمد بن محمد بن النعامن ،ضمن موسوعة
الشيخ املفيد.
5454الذخرية يف علم الكالم ،السيد املرتىض عيل بن الحسني ،مؤسسة النرش
اإلسالمي.
5555الشايف يف اإلمامة ،السيد املرتىض عيل بن الحسني ،مؤسسة الصادق.
5656رسائل الرشيف املرتىض ،السيد املرتىض عيل بن الحسني ،منشورات دار
القرآن الكريم.
5757مسائل املرتىض ،السيد املرتىض عيل بن الحسني ،مؤسسة البالغ.
5858رشح جمل العلم والعمل ،السيد املرتىض عيل بن الحسني ،دار األسوة.
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5959تقريب املعارف ،أبو الصالح الحلبي ،تحقيق فارس تربيزيان.
6060كنز الفوائد ،محمد بن عيل الكراجيك ،دار األضواء.
6161متهيد األصول يف علم الكالم ،محمد بن الحسن الطويس ،منشورات جامعة
طهران.
6262تلخيص الشايف ،محمد بن الحسن الطويس ،دار الكتب اإلسالمية.
6363رسائل الشيخ الطويس ،محمد بن الحسن الطويس.
6464التبيان يف تفسري القرآن محمد بن الحسن الطويس ،مؤسسة النرش اإلسالمي.
6565املسرتشد يف إمامة أمري املؤمنني ،محمد بن جرير الطربي اإلمامي تحقيق
الشيخ أحمد املحمودي.
6666مجمع البيان لعلوم القرآن ،أبو الفضل بن الحسن الطربيس ،دار التقريب.
6767مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب.
6868املنفذ من التقيد ،محمود الحميص الرازي ،مؤسسة النرش اإلسالمي.
6969العمدة ،ابن البطريق ،مؤسسة النرش اإلسالمي.
7070بناء املقالة الفاطمية يف نقض الرسالة العثامنية ،أحمد بن موىس بن طاوس،
مؤسسة آل البيت.
7171النجاة يف القيامة يف تحقيق أمر اإلمامة ،ميثم بن عيل البحراين ،مجمع الفكر
اإلسالمي.
7272الرصاط املستقيم ،البيايض ،مكتبة السيّد املرعيش.

7373نهج اإلميان ،ابن جرب.

7474الصوارم املهرقة يف نقد الصواعق املحرقة ،القايض نور الله التسرتي.
7575عامد اإلسالم يف علم الكالم ،السيد دلدار عيل ،مخطوط.
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7676دالئل الصدق لنهج الحق ،محمد حسن املظفر ،مؤسسة آل البيت.
7777امليزان يف تفسري القرآن ،حمد حسني الطباطبايئ ،مؤسسة األعلمي.
7878مواهب الرحمن يف تفسري القرآن ،محمد حسني الطباطبايئ ،مؤسسة األعلمي.
7979مواهب الرحمن يف تفسري القرآن ،السيد عبد األعىل السبزواري.
8080الشيعة االثني عرشية ومنهجهم يف تفسري القرآن ،محمد العسال.
8181رسالة يف معنى املوىل ،الشيخ املفيد محمد بن محمد النعامن ،ضمن
موسوعة الشيخ املفيد.
8282أثر اإلمامة يف الفقه الجعفري ،عيل أحمد السالوس ،دار الثقافة.
8383صبح األعىش يف صناعة اإلنشا ،أحمد القلقشندي ،دار الكتب العلم ّية.
8484نهاية األرب يف فنون األدب ،أحمد النويري ،وزارة الثقافة املرصية.
8585معجم البلدان ،ياقوت الحموي ،دار إحياء الرتاث العريب.
8686األعياد املحدثة وموقف اإلسالم منها ،عبد الله آل مهنا ،دار التوحيد.
8787املعيار واملوازنة ،محمد اإلسكايف.
8888تذكرة الخواص ،سبط ابن الجوزي.
8989التنوير رشح الجامع الصغري ،محمد بن إسامعيل الصناعاين ،مكتبة دار
السالم.
9090شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ،الحاكم الحسكاين ،مجمع إحياء الثقافة
اإلسالمية.

