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  بسم اهللا الرحمن الرحيم           

مقدمة المركز

ال يخفى أنّنا الزلنا بحاجة إلى تكريس الجهود ومـضاعفتها نحـو            

فهم الصحيح واالفهام المناسب لعقائدنا الحقّة ومفاهيمنا الرفيعة،        ال

مما يستدعي االلتزام الجاد بالبرامج والمناهج العلميـة التـي توجـد             

حالة من المفاعلة الدائمة بين االُمة وقيمها الحقّـة، بـشكل يتناسـب     

  .مع لغة العصر والتطور التقني الحديث

ركـز االبحـاث العقائديـة التـابع        وانطالقاً من ذلك، فقـد بـادر م       

لمكتب سماحة آية اهللا العظمى الـسيد السيـستاني ـ مـد ظلّـه ـ إلـى        

اتّخاذ منهج ينتظم على عدة محاور بهدف طرح الفكـر االسـالمي            

  .الشيعي على أوسع نطاق ممكن

 عقد الندوات العقائدية المختـصّة، باستـضافة      : ومن هذه المحاور  

لعلمية ومفكّريها المرمـوقين، التـي تقـوم        نخبة من أساتذة الحوزة ا    

  نوعاً على الموضوعات الهامة، حيث يجري تناولها بالعرض والنقد 
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والتحليــل وطــرح الــرأي الــشيعي المختــار فيهــا، ثــم يخــضع ذلــك 

الموضـوع ـ بطبيعـة الحـال ـ للحـوار المفتـوح والمناقـشات الحـرة          

  .لغرض الحصول على أفضل النتائج

لفائدة فقد أخذت هـذه النـدوات طريقهـا إلـى           والجل تعميم ا  

  .شبكة االنترنت العالمية صوتاً وكتابةً

كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتي والمرئـي وتوزيعهـا          

على المراكز والمؤسسات العلمية والشخـصيات الثقافيـة فـي شـتى        

  .أرجاء العالم

  وأخيراً، فـإن الخطـوة الثالثـة تكمـن فـي طبعهـا ونـشرها علـى                 

بعــد » سلــسلة النــدوات العقائديــة«كل كــراريس تحــت عنــوان شــ

  .إجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنية الالزمة عليها

وهــذا الكــراس الماثــل بــين يــدي القــارئ الكــريم واحــد مــن 

  .السلسلة المشار إليها

.سائلينه سبحانه وتعالى أن يناله بأحسن قبوله

  

  مركز االبحاث العقائدية

      لحسونفارس ا
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بسم اهللا الرحمن الرحيم                                                 

  

  تمهيد

الحمد هللا رب العـالمين، والـصالة والـسالم علـى سـيدنا ونبينـا               

محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة اهللا على أعدائهم أجمعين من          

  .االولين واالخرين

واليـة، وهـذا الحـديث أيـضاً مــن     حـديث ال : موضـوع البحـث  

االحاديث المتفق عليها بين الفريقين، حديث نقطـع بـصدوره عـن            

  . رسول اهللا 

  :هذا الحديث يدلّ على إمامة أمير المؤمنين من جهات عديدة

  .× ثبوت الوالية واالولوية المير المؤمنين : الجهة االُولى

  . ×داللته على عصمة أمير المؤمنين : الجهة الثانية

إن بغض علي يخرج المبغض عن االسالم وعليه        : الجهة الثالثة 

  .أن يجدد إسالمه ويشهد الشهادتين من جديد
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وكلّ جهـة مـن هـذه الجهـات الـثالث يمكـن أن يـستدلّ بهـا                  

  .× باالستقالل على إمامة أمير المؤمنين 
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  رواة حديث الوالية     

  

  ]: أي أبناء السنّة [ روونه هذا الحديث ي

  .×  ـ عن أمير المؤمنين ١

  .×  ـ عن االمام الحسن السبط ٢

  : ويروونه أيضاً

  . ـ عن ابن عباس٣

  . ـ عن أبي ذر الغفاري٤

  . ـ عن أبي سعيد الخدري٥

  . ـ عن البراء بن عازب٦

  . ـ عن عمران بن حصين٧

  . ـ عن أبي ليلى االنصاري٨

  . ـ عن بريدة بن الحصيب٩

  . ـ عن عبداهللا بن عمرو١٠
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  . ـ عن عمرو بن العاص١١

  . ـ عن وهب بن حمزة١٢

ــى     ــشاهير أعالمهــم، وعل ــصحابة هــم مــن م   وبعــض هــؤالء ال

  .× رأسهم أمير المؤمنين 

ومن أشهر مشاهير االئمة الحفّاظ وأعالم الحديث الرواة لهـذا          

  :الحديث الشريف في كتبهم عبر القرون المختلفة

  .داود الطيالسي، صاحب المسند ـ أبو ١

  . ـ أبو بكر بن أبي شيبة، صاحب المصنّف٢

  . ـ أحمد بن حنبل، صاحب المسند، إمام الحنابلة٣

  . ـ أبو عيسى الترمذي، صاحب الصحيح٤

  . ـ النسائي، صاحب الصحيح٥

  . ـ أبو يعلى الموصلي، صاحب المسند٦

  .روفين ـ أبو جعفر الطبري، صاحب التاريخ والتفسير المع٧

  . ـ أبو حاتم بن حبان، صاحب الصحيح٨

  . ـ أبو القاسم الطبراني، صاحب المعاجم الثالثة٩

  . ـ الحاكم النيسابوري، صاحب المستدرك١٠

  . ـ أبو بكر بن مردويه، صاحب التفسير١١

   ـ أبو نعيم االصفهاني، صاحب حلية االولياء وغيره من ١٢
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  .الكتب

  .ادي، صاحب تاريخ بغداد ـ أبو بكر الخطيب البغد١٣

  . ـ ابن عبد البر، صاحب االستيعاب١٤

  . ـ ابن عساكر الدمشقي، صاحب تاريخ دمشق١٥

  . ـ ابن االثير الجزري، صاحب أُسد الغابة١٦

  . ـ الضياء المقدسي، صاحب المختارة١٧

ــسير       ١٨ ــاحب التف ــسنّة، وص ــصابيح ال ــاحب م ــوي، ص  ـ البغ

  .المعروف معالم التنزيل

  : أيضاًومن رواته

  . ـ الحافظ شمس الدين الذهبي، صاحب الكتب المعروفة١٩

 ـ ابــن حجــر العــسقالني، صــاحب فــتح البــاري واالصــابة    ٢٠

  .وغيرهما من الكتب

 ـ الحافظ جالل الدين السيوطي، صاحب المؤلفات الكثيرة  ٢١

  .المعروفة

 ـ شـهاب الـدين القـسطالني، صـاحب إرشـاد الـساري فـي         ٢٢

  .شرح صحيح البخاري

  . ـ الشيخ علي المتقي الهندي، صاحب كنز العمال٢٣

   ـ الحافظ محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي، صاحب ٢٤
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  .السيرة الشامية

  . ـ ابن حجر المكّي، صاحب الصواعق المحرقة٢٥

 ـ الشيخ علي بن سلطان القـاري الهـروي، صـاحب المرقـاة      ٢٦

  .في شرح المشكاة

حب فـيض القـدير فـي شـرح      ـ عبد الرؤوف المنّاوي، صـا  ٢٧

  .الجامع الصغير

 ـ شاه ولي اهللا الدهلوي، عالّمـة الهنـد، والمحـدث الكبيـر،      ٢٨

صاحب المؤلفات الكثيرة، وصاحب المدرسة المعروفة في مدينـة         

  .دهلي بالهند

فهؤالء وغيرهم يروون هـذا الحـديث الـشريف عـن الـصحابة             

  .المذكورين
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   الوالية وتصحيحهنصّ حديث       

  

  : إالّ أن المشهور برواية هذا الحديث من بين الصحابة

  . ـ عبداهللا بن عباس١

  . ـ بريدة بن الحصيب٢

  . ـ عمران بن الحصين٣

  .هؤالء الثالثة أكثر الروايات تنتهي إليهم

 أما رواياتهم عن ابن عباس، فال يروون عنه إالّ هـذا المقـدار مـن             

 وهـذا لفـظ   » أنت ولي كلّ مؤمن بعـدي     «: دالحديث وهو محلّ الشاه   

أنت ولـي كـلّ مـؤمن بعـدي         « ، أو    ١ أبي داود الطيالسي في مسنده    

 أنت وليي فـي كـلّ     « ، أو    ٢ وهذا لفظ الحاكم في المستدرك    » ومؤمنة

   .٣ وهذا لفظ أحمد في المسند» مؤمن بعدي

  

                                                
  .ـ بيروت ـ دار المعرفة ٢٧٥٢ رقم ٣٦٠: مسند أبي داود الطيالسي ١
  .٣/١٣٤مستدرك للحاكم  ٢
  .٣٠٥٢ ذيل حديث ١/٥٤٥مسند أحمد  ٣
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أنـت ولـي كـلّ      «: فرسول اهللا يخاطب علياً بمثل هـذا الخطـاب        

، أو  »أنـت ولـي كـلّ مـؤمن مـن بعـدي           «، أو   »ن بعدي ومؤمنـة   مؤم

.»أنت وليي في كلّ مؤمن بعدي«

وال يخفى عليكم وجود كلمة بعدي في جميع االلفاظ الثالثـة           

  .في هذه المصادر التي ذكرتها

هذا هو اللفظ عن ابن عباس، يرويه ابن عبـاس ضـمن حـديث      

 عبـداهللا بـن   ، يـنصّ  × يشتمل على مناقب عشر الميـر المـؤمنين         

  وال×عباس فيه على اختصاص هذه المناقب بعلي أميـر المـؤمنين            

  .يشاركه فيها أحد من االصحاب

وأما عن عمران وعن بريدة فيذكرون قضيةً وفيهـا قـال رسـول      

، »علي منّي وأنا من علي وعلي ولـي كـلّ مـؤمن بعـدي     «:  اهللا  

  توجـد  ففي روايتهم عن عمران بن حصين وعن بريدة بـن الحـصيب           

علـي منّـي وأنـا مـن علـي وعلـي ولـي كـلّ مـؤمن                  «: هذه االضـافة  

.»بعدي

الـصحابة الـرواة لهـذا الحـديث وأعـالم          : إذن، عرفنا إلـى االن    

ــي القــرون     ــسنّة ف ــاظ مــن أهــل ال ــة الحفّ ثين وأشــهر االئمالمحــد

المختلفة، الذين يروون هذا الحديث، وأيضاً عرفنـا مـتن الحـديث     

  .ستدلّ بهولفظه الذي نريد أن ن
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  وأما سـند الروايـة عـن ابـن عبـاس، هـذا الـسند الموجـود فـي                   

ــي     ــسي، وف ــي داود الطيال ــسند أب ــي م ــسند أحمــد، والموجــود ف م

مستدرك الحاكم، وغيرها من الكتب التي هي من أهـم المـصادر،            

: هذا السند صحيح قطعاً، وقد نصّ على صـحته أيـضاً كبـار االئمـة              

 ، والمـزّي صـاحب تهـذيب    ١ سـتيعاب كابن عبـد البـر صـاحب اال      

  . وغيرهم٤  ، والمتقي ٣ ، والسيوطي٢ الكمال

يقول الذهبي حيث يروي هذا الحديث في رسالته في حـديث   

ــدير ــرقم  ٥ الغ ــي ال ــدة ) ٨١( ف ــن بري ــن   : ع ــت ع ــديث ثاب ــو ح   وه

  .بريدة

  .وهذا نصّ من الحافظ الذهبي على ثبوت هذا الحديث

   صحيح، وأنا راجعت أسانيده إذن، سند الرواية عن ابن عباس

  

  

                                                

  .١٠٩٢ / ٣االستيعاب في معرفة االصحاب  ١

،   ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت٦٣١٦ رقم ٥/١٩١المزّي في تحفة االشراف  ٢

  .٤٨١ / ٢٠تهذيب الكمال 

٣ ١١تيب كنز العمال ، جمع الجوامع كما في تر٦٠: القول الجلي في مناقب علي / 

٣٢٩٤١.  

  .٦٠٨ / ١١كنز العمال  ٤

الرسالة مخطوطة، عثر عليها المرحوم المحقق العالّمة السيد عبد العزيـز الطباطبـائي              ٥

  .رحمة اهللا عليه وحقّقها
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  .وحقّقت رجاله، وقد اعترف بصحته كبار االئمة الذين ذكرتهم

أما اللفظ الذي يروونه عن عمران بن حـصين، فممـن أخرجـه            

ابن أبي شيبة في المصنّف، وابن أبي شيبة كمـا تعلمـون            : وصححه

شيخ البخاري صاحب الصحيح، روى الحديث في المصنّف وعنه         

 .١ نز العمال ونصّ على صحتهفي ك

  .رواه محمد بن جرير الطبري: وأيضاً

 والمتقـي   ٢ وقد نصّ على صحته أيضاً جـالل الـدين الـسيوطي          

   .٣ الهندي صاحب كنز العمال

اللفظ الذي يروونه عن عمران، فيه شيء مـن التفـصيل، وهـذا             

   :٤ لفظ الحديث كما في كنز العمال

بعـث  :  عن عمران بن حصين يقـول      عن ابن أبي شيبة والطبري    

 سرية ـ السرية قطعة مـن الجـيش ـ واسـتعمل عليهـا       رسول اهللا 

فأخـذ علـي مـن    : علياً، فغنموا، فصنع علي شيئاً فأنكروه، وفي لفـظ    

  الغنيمة جارية، فتعاقـد أربعـة مـن الجـيش إذا قـدموا علـى رسـول                  

  

  

                                                
  .٦٠٨ / ١١كنز العمال  ١
٢ ٦٠: القول الجلي في مناقب علي.  
  .٦٠٨ / ١١كنز العمال  ٣
  .٣٦٤٤٤ رقم ١٣/١٤٢كنز العمال  ٤
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  سول اهللا، أن يعلموه، وكانوا إذا قدموا من سفر بدأوا براهللا 

فسلّموا عليه ونظروا إليه ثـم ينـصرفون إلـى رحـالهم، فلمـا قـدمت         

 يـا رسـول   : ، فقام أحد االربعة فقال     السرية سلّموا على رسول اهللا      

اهللا ألم تر أن علياً قد أخذ من الغنيمة جارية، فـأعرض عنـه رسـول           

         قام الثاني فقال مثل ذلك، فأعرض عنـه رسـول اهللا، ثـم قـام  اهللا، ثم 

الثالث فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم قام الرابع فأقبل إليه رسول            

ما تريدون مـن علـي ؟ مـا    «:  يعرف الغضب في وجهه فقال اهللا  

تريدون من علي ؟ علي منّي وأنا من علي، وعلي ولـي كـلّ مـؤمن       

.»بعدي

هذا لفظ كتاب المصنف ولفظ الطبري علـى مـا يرويـه عنهمـا       

  .نز العمالالمتقي الهندي في ك

فأقبل «: وكذا الحديث في المسند الحمد بن حنبل وفي آخره        

دعوا عليـاً، دعـوا عليـاً،    : رسول اهللا على الرابع وقد تغير وجهه فقال       

   .١ »إن علياً منّي وأنا منه، وهو ولي كلّ مؤمن بعدي

فأقبل إليه ـ أي إلى الرابـع ـ رسـول اهللا،     : وفي صحيح الترمذي

  ما تريدون من علي، ما تريدون «: في وجهه فقالوالغضب يعرف 

  

  

                                                
  .١٩٤٢٦ رقم ٥/٦٠٦مسند أحمد  ١



١٨

  

  

من علي، ما تريدون من علي، إن علياً منّي وأنا منه، وهو ولي كـلّ               

 .١ »مؤمن بعدي

 ، وفـي صـحيح      ٢ وكذا تجدون الحديث في صحيح ابن حبان      

هذا حديث صحيح على    :  ، وفي المستدرك وقال الحاكم     ٣ النسائي

 وكذا تجدون الحـديث فـي المـصادر        ، ٤ شرط مسلم ولم يخرجاه   

  .االُخرى

إذن، قرأنا لفظ الحديث عن ابن عباس، فكان حديثاً مختـصراً           

لم يرووا منه إالّ ذلك المقدار المستشهد به، ثم قرأنا الحـديث عـن         

عمران بن حصين وفيه بعض التفصيل وذكر تلك القضية التي قـال            

  .فيها رسول اهللا هذا الكالم

» وعند جهينة الخبـر الـصحيح     «خبر الصحيح   لكن عند بريدة ال   

فلننظر ماذا يروي بريدة بن الحصيب، فإنّـه صـاحب القـضية، وهـو            

 الرجل الرابع الذي أقبل إليه رسول اهللا وقال له كذا وكذا، إالّ أنّهم لـم               

  يذكروا اسمه، إنّه ينقل القصة كاملةً، والراوي عنه ولده عبداهللا، 

  

                                                
  . ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٣٧١٢ رقم ٥/٦٣٢سنن الترمذي  ١
  . هـ ١٤١٨ ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ٦٩٢٩ رقم ١٥/٣٧٣صحيح ابن حبان  ٢
   ـ دار الكتب العلمية ـ٤٣ رقم ١٤: ، فضائل الصحابة للنسائي٧٥: خصائص علي ٣

  .بيروت     
  .١١١ ـ ٣/١١٠مستدرك الحاكم  ٤



١٩

  

  

:يقول بريدة

 إلى اليمن جيشين، على أحدهما علي بن     أرسل رسول اهللا  

إذا كـان قتـال     «:  أبي طالب وعلى االخر خالد بن الوليد، قـال          

 علـى   ، فـالتقى الجيـشان، وكـان علـي          »فعلي على الناس كلّهم   

،  الجيشين، وكان خالد تحت إمرة علـي بـأمر مـن رسـول اهللا          

.فافتتح علي حصناً

نائم، وكانت في الخمـس     فغنمنا، فخمس علي الغ   : يقول بريدة 

  .جارية حسناء فأخذها علي لنفسه، فخرج ورأسه يقطر

كنـت أبغـض عليـاً بغـضاً لـم أُبغـضه أحـداً قـط،                : يقول بريـدة  

وأحببت خالداً حباً لم أُحبه إالّ على بغـض علـي، الن خالـداً كـان                

يبغض علياً، فلما أخذ علـي الجاريـة مـن الخمـس، دعـا خالـد بـن                  

إغتنمهـا ـ وكالهمـا يبغـضان عليـاً ـ اغتنمهـا        :  وقال لـه الوليد بريدة

  . فأخبر النبي بما صنع

   .١ هذا لفظ الطبراني في المعجم االوسط

دونك يا  : فقال خالد بن الوليد   : وفي تاريخ دمشق البن عساكر    

  . بريدة

  

  

                                                
  . هـ ١٤١٧ ـ دار الحديث ـ القاهرة ـ ٦٠٨٥ رقم ٦/٢٣٢المعجم االوسط  ١



٢٠

  

  

،  فكتب بـذلك خالـد بـن الوليـد إلـى النبـي              : يقول بريدة 

.لفظ النسائي أيضاًوأمرني أن أنال منه، وهذا 

فكتب معي خالد يقع في علـي وأمرنـي أن          : وفي تاريخ دمشق  

   .١ أنال منه، فأعطى الكتاب بيد بريدة وعبأ معه ثالثة

وكأنّه يريد بذلك إقامة البينة الالزمة علـى مـا صـنع علـي عنـد        

  . رسول اهللا 

 للطبرانـي وغيـره مـن    ٢ يقول بريدة ـ كما في المعجم االوسـط  

فقـدمت المدينـة، ودخلـت المـسجد، ورسـول اهللا فـي       : ر ـ المصاد

  : مــا أقــدمك ؟ قــال: منزلــه، ونــاس مــن أصــحابه علــى بابــه، فقــالوا

ــالوا    ــي، ق ــر النب ــي مــن الخمــس، فجئــت الُخب ــة أخــذها عل   : جاري

فأخِبره فإنّه يسقطه من عين رسول اهللا، ورسول اهللا في البيت يسمع            

  .الكالم، هذا لفظ الطبراني

  يـا رسـول   :  اهللا من بيته، فقـام أحـد االربعـة فقـال        فخرج رسول 

اهللا، ألم تر أن علياً صنع كذا وكـذا، فـأعرض عنـه النبـي، ثـم قـال                   

  الثاني ما قال االول، فأعرض عنه رسول اهللا، ثم قام الثالث فقال ما 

  

                                                

   ـ مؤســسة     ٤٦٦ رقــم  ١/٤٠٠   ×تــاريخ ابــن عــساكرـ ترجمــة االمــام علــي       ١

  .المحمودي ـ بيروت

  .٤٨٤٢ رقم ٥/٢١٧المعجم االوسط  ٢



٢١

  

  

  .قال، فأعرض عنه رسول اهللا

  أعطيتــه الكتــاب، فأخــذه بــشماله، فطأطــأت     : يقــول بريــدة 

. أسي، فتكلّمت في علي حتّى فرغت فرفعت رأسير

وكنت من أشد النـاس بغـضاً لعلـي،    : ويقول كما في لفظ آخر    

  .فوقعت في علي حتّى فرغت فرفعت رأسي

 غضب غضباً لم أره غـضب مثلـه         فرأيت رسول اهللا    : يقول

مـاذا تريـدون مـن علـي ؟ مـاذا           «: إالّ يوم قريظة وبني النضير، فقال     

؟ ماذا تريدون من علـي ؟ إن عليـاً منّـي وأنـا مـن      تريدون من علي   

.»علي، وهو ولي كلّ مؤمن بعدي

 ، وايـضاً فـي معجـم    ١ ثم قال رسول اهللا ـ كما في سنن البيهقي 

الصحابة البي نعيم االصفهاني، وفي تـاريخ دمـشق البـن عـساكر،             

وفي سبل الهدى والرشاد فـي سـيرة خيـر العبـاد، وفـي غيرهـا مـن                  

إن لـه فـي   «: قـال لهـم رسـول اهللا   : راجعوهـا إن شـئتم ـ   المـصادر، ف 

  .»الخمس أكثر من ذلك

  ـ كما في المستدرك للحاكم، وفي المختـارة للـضياء   ثم قال 

  إنّه «:  وفي غيرها من المصادر٢ المقدسي، وفي المعجم االوسط

  

                                                
  . ـ دارالفكر٦/٣٤٢سنن البيهقي  ١
  .٤٢٥ / ٥معجم االوسط ال ٢



٢٢

  

  

  .»إنّما يفعل علي بما يؤمر به«: ، أو»ال يفعل إالّ ما يؤمر] أي علي[

  فقـال  » أنافقت من بعدي يا بريدة ؟     «: التفت إلى بريدة قائالً   ثم

يا رسول اهللا، أما بسطت يـدك حتّـى أُبايعـك علـى االسـالم               : بريدة

فما فارقتـه حتّـى بايعتـه، أي بايعـت رسـول اهللا علـى               : قال! جديداً  

.االسالم

  .فقمت وما من الناس أحد أحب إلي من علي: يقول بريدة

 روايـتهم للقـصة عـن عمـران بـن حـصين        الحظوا الفوارق بين  

وعن بريدة ابن الحصيب، والحظوا، كيـف تالعبـوا بالقـضية فـزاد             

أحدهم ونقص االخر، ذكر بعضهم بعض القصة ولم يذكر البعض          

  .االخر، وأحدهم أو آحاد منهم يذكرون القصة مبتورة

فهذه هي القصة كما يرويها بريدة بن الحصيب وهـو صـاحب            

.القصة

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٣

  

  

  

  

  

  داللة حديث الوالية على العصمة      

  

 :، تـارة يقـول رسـول اهللا   ×وهذه ألفاظ رسول اهللا في حق علـي   

  .»إنّما يفعل ما أُمر به«، أو »إن علياً ال يفعل إالّ ما يؤمر به«

  .هذه العبارة تدلّ داللة واضحة على العصمة

العبــارة هــذه فــي الحقيقــة صــغرى لكبــرى، أو مــصداق اليــة  

بلْ ِعباد مكْرمون الَ يسِبقُونَه ِبالْقَوِل {: ة وهي قوله عزّ من قائل   مبارك

لُونمعِرِه يِبأَم مه١ }و.   

 يرويها شيخ الطائفة أبو جعفـر       ×وفي خطبة المير المؤمنين     

الطوسي رحمة اهللا عليه في مصباح المتهجد، رأيـت مـن المناسـب     

إن أميـر   : ك الخطبـة يقـول الـشيخ      أن أقرأ لكم هذه القطعة مـن تلـ        

  :المؤمنين خطب هذه الخطبة في يوم الغدير

من بريته خاصـةً، اخـتصّ       وإن اهللا اختصّ لنفسه بعد نبيه       «

  منهم ـ أي من الخالئق بعد النبي ـ خاصة عالهم بتعليته، وسما بهم 

  

                                                
  .٢٧، ٢٦: سورة االنبياء ١



٢٤

  

  

إلى رتبته، وجعلهم الدعاة بالحق إليه واالدالء بالرشاد عليـه، لقـرن            

قرن وزمن زمن، أنشأهم فـي القـدم قبـل كـلّ مـدر ومبـر، وأنـواراً               

 أنطقها لتحمده، وألهمها شكره وتمجيده، وجعلهم الحجج علـى كـلّ     

ــة، واســتنطق بهــا        ــه بملكــة الربوبيــة وســلطان العبودي معتــرف ل

بخوعـــاً لـــه بأنّـــه فـــاطر االرضـــين  الخراســـات بـــأنواع اللغـــات، 

مــن أمــره،  والــسماوات، وأشــهدهم علــى خلقــه، ووالّهــم مــا شــاء

  وألـسنة إرادتـه، عبيـداً      ] هذه هي العـصمة     [ جعلهم تراجمة مشيته    

ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما        ] مع ذلك هم عبيد     [ 

هـم مـن    بين أيديهم وما خلفهم، وال يـشفعون إالّ لمـن ارتـضى، و            

 .١ »خشيته مشفقون

فهذه مراتب من كان ال يفعل إالّ بما يؤمر به، عبـاد مكرمـون،              

أي مقربــون، ال يــسبقونه بــالقول، أي ال يقولــون قبــل أن يقــول اهللا 

ال يفعلـون إالّ  : سبحانه وتعالى، هذا بالقول، وأما في الفعل والعمـل       

  .ما يؤمرون

  . فحديثنا يدلّ على العصمة

  .جهة االُولى من جهات البحثوهذه في ال

  

  

                                                
  . هـ ١٤١١ ـ مؤسسة فقه الشيعة ـ بيروت ـ ٧٥٣: مصباح المتهجد ١



٢٥

  

  

  

  

  

  

  ×داللة حديث الوالية على والية أمير المؤمنين   

  :×يدلّ هذا الحديث على واليـة أميـر المـؤمنين           : الجهة الثانية 

  .»علي منّي وأنا من علي، وهو وليكم من بعدي«

 إن هـذا الحـديث يـدلّ      : ووجه االستدالل بهذا الحـديث الـشريف      

، وهذه االولوية مستلزمة    × ية بالتصرف لعلي    على ثبوت االولو  

  :لالمامة، وذلك

وليكم  وهو «:  حصرها في علي عندما قال  الن النبي    :أوالً

، ومن المعلوم أن المعاني االُخرى من الوالية، كالنصرة         »من بعدي 

  .× والمحبة وغيرهما، ليست بأمور مختصّة بعلي 

ــاً  الحــديث كلّهــا أو فــي ألفــاظ» بعــدي«لوجــود كلمــة  :ثاني

صريحة في هذا المعنى، الن البعديـة هـذه         » بعدي«أكثرها، فكلمة   

  :إما بعدية زمانية أو بعدية رتبية

  علي «ربما يستظهر بالدرجة االُولى أن تكون البعدية رتبية، 

  



٢٦

  

  

  . أي غيري، أي ما عداي في الرتبة علي وليكم» وليكم بعدي

بمعنــى الزمــان والظــرف، علــي » يبعــد«أمــا إذا كانــت كلمــة 

وليكم من بعدي، يدلّ وجود هذه الكلمة علـى أن أميـر المـؤمنين              

 ولي المؤمنين بعد رسول اهللا بال فصل، وإالّ لمـا أسـقط بعـضهم كلمـة               

فــي الحــديث، لمــا حرفــوا هــذا الحــديث بإســقاط كلمــة » بعــدي«

  !كما سنعلم » بعدي«

خـرى أيـضاً، وتلـك االلفـاظ        هذه الرواية واردة بألفـاظ أُ      :ثالثاً

  .هي االُخرى تدلّ على إمامة أمير المؤمنين وأولويته

ــاريخ   : فمــثالً ــل، والمــستدرك، وت ــن حنب الحظــوا المــسند الب

دمشق، وغيرها من الكتب، كلّهم يروون عن بريدة في نفـس هـذه          

فلمـا قـدمت علـى رسـول اهللا ذكـرت عليـاً فتنقّـصته،            : القصة يقول 

ــت وجــه رســول اهللا  ــالفرأي ــر، فق ــى  «:  يتغي ــست أول ــدة، أل ــا بري ي

فمـن كنـت    «: بلى يا رسول اهللا، قال    : قلت» بالمؤمنين من أنفسهم ؟   

   . ١ »مواله فعلي مواله

نفس الحديث الذي سيقوله رسول اهللا يوم الغدير في أُخريات          

.حياته، نفس هذا اللّفظ وارد في ألفاظ هذه القصة

  

                                                

   ـ دارالفكر ـ ٣/١١٠ هـ، مستدرك الحاكم ١٨٨٤١ رقم ٤/٥٠٢مسند أحمد  ١

  . هـ ١٣٩٨بيروت ـ 
  



٢٧

  

  

ر التي ذكرتها وفـي تـاريخ       والحظوا المسند وغيره من المصاد    

يا بريـدة،   «: دمشق بطرق عديدة يقول رسول اهللا بعد تلك العبارات        

   .١ »من كنت وليه فعلي وليه

هناك في ألفاظ هذا الحديث وهذه القصة مناقب أُخرى          :رابعاً

المير المؤمنين، تلك المناقب تختصّ بعلي وال يـشاركه فيهـا غيـره            

   ٢  المعجـــم االوســـط للطبرانـــيفمـــثالً، الحظـــوا. مـــن الـــصحابة

ــول  ــضية يق ــذه الق ــي ه ــاً ؟   «:  ف ــصون علي ــوام ينتق ــال أق ــا ب   م

من ينتقص علياً فقد تنقّصني، ومن فارق علياً فقـد   ] الحظوا بدقّة   [ 

فارقني، إن علياً منّي وأنا منه، خلق من طينتـي، وخلقـت مـن طينـة                

بعـض واهللا سـميع   إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم، ذرية بعضها من  

.»عليم

ــى       فهــذه المناقــب جــاءت فــي نفــس هــذه القــصة، مــضافاً إل

، وغير ذلك من ألفاظ هذا»إنّه ال يفعل إالّ ما يؤمر به«:  قوله 

  .الحديث، كما قرأنا

ابن عباس يذكر هذه المنقبـة، وهـذه الفـضيلة، ضـمن          :خامساً

  عبداهللا فضائل المير المؤمنين يصرح بأنّها خاصة بعلي، وحديث 

  

                                                

  .٤٧٨ ـ ٤٧٣ رقم ١/٤٠٤    ×تاريخ ابن عساكر ـ ترجمة االمام علي ١

  .٦٠٨٥ رقم ٦/٢٣٢المعجم االوسط  ٢



٢٨

  

  

ابــن عبــاس موجــود فــي مــسند الطيالــسي، فــي مــسند أحمــد، فــي 

 المستدرك للحاكم، وفي غيرها من الكتب بسند ينصّون بصحة ذلـك          

.كما ذكرنا سابقاً... السند

  حديث الوالية بهذا اللفـظ مـن جملـة مـا قالـه رسـول                :سادساً

 فــي بــدء الــدعوة المحمديــة، فــي حــديث االنــذار الــذي  اهللا 

مـن يبـايعني علـى أن    «: أنـاه، حيـث قـال لهـم ـ أي للحاضـرين ـ       قر

  .»يكون أخي وصاحبي ووليكم بعدي

إذن، الحديث ظاهر أو نصّ في االولوية، مـضافاً إلـى القـرائن             

الموجــودة فــي داخــل الحــديث، والقــرائن الموجــودة فــي خــارج 

  .الحديث

وحتّى االن فهمنا كيف يكـون الحـديث داال علـى العـصمة ؟              

  كيف يكون داال على االولوية ؟و

وفي هذا الحديث والقـصة التـي قرأناهـا فوائـد كثيـرة، ينبغـي               

  .للباحث أن يدقّق النظر فيها

  

  وجود حركة النفاق في زمن الرسول 

يدلّ هذا الحديث وتلك القصة على وجود حركـة النفـاق فـي            

   ، وبين المقربين من أصحابه، حتّى بين بعض زمن رسول اهللا 

  



٢٩

  

  

بـأن النفـاق كـان يخـتصّ بعبـداهللا بـن أُبـي              : قواد جيوشه، فال يقال   

وأمثاله من المنافقين المعروفين المشهورين الذين كان يشار إليهم         

  .بالبنان، وقد عرفوا بالنفاق بين جميع الناس

يظهر من هذه القصة أن النفاق كـان فـي داخـل المقـربين مـن              

ه، إن هـذه القـصة تكـشف لنـا          رسول اهللا، حتّى في خواصّ أصحاب     

  . خفايا حاالت المقربين من أصحاب رسول اهللا 

وكم كنت أُحب أن أعرف الثالثة االخرين الذين جـاءوا مـن            

 اليمن مع بريدة إلى المدينة قبل أن يرجع الجيش، أرسلهم خالـد بـن             

 الوليد بال علم من أمير المؤمنين، وإن كنت قد وجدت اسـم واحـد أو              

  !هم اثنين من

وأيضاً، كم كنت أُحب أن أعرف أُولئك الذين كانوا جالسين          

، واسـتقبلوا بريـدة ومـن معـه، وكـأن هنـاك              على بـاب النبـي      

تنسيقاً بين خالد وأصـحابه، وبـين أُولئـك الـذين كـانوا عنـد النبـي                 

  !وعلى بابه 

خالد بن الوليد ـ كمـا فـي صـريح القـصّة ـ كـان يـبغض عليـاً،          

ذا المعنى بريدة بن الحصيب في هذه القصّة، ويقر   ويعترف عليه به  

 على نفسه أيضاً، فيظهر أن خالد بن الوليد كان عدواً لعلـي منـذ حيـاة             

  .رسول اهللا

  



٣٠

  

  

 وخالد هذا هو الذي أرسله أبو بكر إلى القبائل العربية التـي أبـت             

أن تبايع البي بكر، وامتنعت من دفع الزكاة إلى أبي بكر، وأعلنـت        

  .× ادها بإمامة علي عن اعتق

وخالد هذا هو الـذي أمـره أبـو بكـر بـأن يقتـل عليـاً فـي أثنـاء                

يا خالد ال تفعل ما     : الصالة، ثم لما ندم على ذلك قبل أن يسلّم قال         

  .أمرتك به

وخالد هذا من جملة المهاجمين علـى دار علـي والزهـراء فـي              

  .قضية السقيفة

ر أميـر المـؤمنين،   فقد كان أبو بكر يعرف من يرسل لقتل أنصا 

ويعرف من يكلّف بقتل االمام في أثناء الصالة، ولـوال هـذا الخبـر              

 للـسمعاني، يـذكر لنـا حـضور      ١ الذي وجدناه في كتـاب االنـساب      

 علي في صالة أبي بكر، وأن أبا بكر قد أمر خالداً بأن يقتـل عليـاً فـي                 

يرة ـ ال   أثناء الصالة، لوال هذا الخبر المشتمل على هذه الفائدة الكب

 أتذكّر االن حديثاً في كتاب معتبر، خبراً في كتاب يعتمد عليه، يـدلّ            

على أن علياً كان ملتزماً بالحضور للصالة مع أبي بكر أو غيـره مـن      

  الصحابة، ولو وجدتم فأخبروني، أكون لكم من الشاكرين ـ الذي 

  

  

                                                
  . هـ ١٤٠٠ ـ نشر محمد أمين دمج ـ بيروت ـ ٦/١٧٠االنساب للسمعاني  ١



٣١

  

  

 بـا بكـر أمـر     إن أ : وجدناه إلى االن هذا الخبر، وهو يفيدنا هذه الفائدة        

وهـو فـي    ! خالداً أن يقتل علياً وهو يصلّي خلفه فـي أثنـاء الـصالة              

ثم إنّه ندم على ذلك، وقبل      ! أمره بأن يقتل علياً     ! مسجد رسول اهللا    

  .يا خالد ال تفعل ما أمرتك: أن يسلّم قال

وهذا قد ال يجده أحـد، الن كتـاب االنـساب للـسمعاني لـيس               

ال يوجد مثـل هـذا      : ب رواية، قد تقول   بكتاب حديث، وليس بكتا   

الحديث في شيء من الصحاح، في شيء من المسانيد، فـي شـيء             

من السنن، في شيء من معاجم الحديث، ولكن اهللا شـاء أن يـصلنا       

هذا الخبر ولو في كتاب في الرجال، ولـو مـن ناحيـة مـن يتّهمونـه                 

تـشيع لروايتـه   بالتشيع ـ وهو عباد بن يعقوب الرواجني ـ يتّهمونـه بال   

مثل هذه االخبار، مما يدلّ على فضائل أمير المـؤمنين، وبعـض مـا              

  .يسيء االخرين

وعلى كلّ حال، فخالد هذا وضعه، وهذا شأنه، تـرون أنّـه أراد             

 أن ينتهز تلك الفرصة، قضية أخذ أمير المؤمنين تلـك الجاريـة، يقـول     

، وكانــت جاريــة حــسناء ـ عنــدما قــرأت هــذه الكلمــة   : الحــديث

تذكّرت قضية زوجة مالك، فإن مالك بن نويرة عنـدما قـبض عليـه        

أنت التي قتلتيني، وذلك    : خالد وأمر بقتله، إلتفت إلى زوجته وقال      

  النّها كانت من أجمل نساء العرب، وكان خالد يهواها، ولـذا زنـا بهـا              

  



٣٢

  

  

  في نفس الليلة التي قتل فيها مالكاً، وهذا ما أدى إلـى ضـجة شـديدة            

دينة المنورة بين عامـة المـسلمين ـ ففعـل علـي هـذا، أي أخـذ        بالم

، »إن له أكثر من ذلـك     «: الجارية هذه من الخمس، وقال رسول اهللا      

وكان خالـد يتـصور بأنّـه لـو ينتهـز هـذه الفرصـة، ويرسـل هـؤالء                   

الجماعة، ويكتب هذا الكتاب، وينسق مع الموجودين في المدينـة          

ــرون تف  ــذين يفكّ ــورة، ال ــه، يمكــنهم أن  المن ــره ويخطّطــون مع كي

 يستفيدوا من هذه القضية، الن يحطّوا من منزلة علـي عنـد رسـول اهللا              

وعنــد المــسلمين، وكــأن فــي القــضية مــؤامرةً مــدبرة مــن هــؤالء   

ملتفت إلى جميـع القـضايا، رسـول اهللا          المنافقين، ورسول اهللا    

لمون أنّه يـسمع    يعلم، رسول اهللا عالم بنوايا هؤالء القوم، وهم ال يع         

 أصواتهم من وراء الباب، من وراء الجدار، وهم جالـسون علـى بابـه،             

ما تريدون من علي،    «: والغضب يعرف في وجهه فقال     فخرج  

  .»...ما تريدون من علي، دعوا علياً

وما زالت المؤامرات ضد علي وإلى يومنا هـذا، ومـا زال علـي       

 خطّطات، وإلى متـى ؟ حتّـى      مظلوماً تحاك له المؤامرات وتدبر له الم      

بعض من ينسب نفسه إليه، حتّى بعض مـن يـدعي االنتـساب إليـه،              

  وإلى متى يبقى علي مظلوماً، لكن اهللا شاء هذا، وشاءت المصلحة 

  العامة أن يكون حال علي كحال هارون، وأن تكون منزلته من 

  



٣٣

  

  

  .رسول اهللا منزلة هارون من موسى، كما سنقرأ في حديث المنزلة

إنّـي أرى فـي هـذه القـضية خطّـة مـدبرة ومـؤامرة               : والخالصة

منسقة مرتّبة بين الغائبين عـن المدينـة المنـورة والحاضـرين هنـاك              

  .ضد أمير المؤمنين عليه الصالة والسالم

وقــد انقلبــت المــؤامرة علــيهم، وأصــبحت القــضية مــن جملــة 

عالنـه   من قبـل اهللا سـبحانه وتعـالى، إ         موارد إعالن رسول اهللا     

عن إمامة أمير المؤمنين، عن واليـة أميـر المـؤمنين، وعـن عـصمة               

أمير المؤمنين، وعن أن كلّ من يبغض علياً عليه أن يستغفر، وعليـه   

  . أن يجدد إسالمه بعد استغفاره

أرادوا أن ينتهزوا هذه الفرصة ضـد علـي، فانتهزهـا رسـول اهللا              

داال على إمامة أمير في صالح علي واالسالم، فكان حديث الوالية       

  .المؤمنين من جهات عديدة
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٣٥

  

  

  

  

  

  

  المناقشات في حديث الوالية 

  

واالن، فلننظر ماذا يقول المخـالفون فـي مقـام الـرد علـى هـذا                

  . الحديث

ليست لهم مناقـشة تـسمع وتـستحق الـذكر، إالّ مناقـشتهم فـي               

علـي ناصـركم، علـي      : كـون المـراد   ، الحتمـال أن ي    »وليكم«معنى  

  . محبكم من بعدي

ــة والقــصة    ــه الخارجي ــة وقرائن ــه الداخلي لكــن الحــديث بقرائن

بأجمعها تأبى كلّ هذه التشكيكات وهم أيـضاً يعلمـون بهـذا، هـم              

  .المستشكلون يعلمون

 ولذا يضطرون إلى اللجوء إلى طريقـة أُخـرى، تلـك الطريقـة هـي           

  .ا بعض مواضع تحريفاتهمتحريف الحديث، وقد ذكرت هن

 ، ترونه يـروي بـسنده عـن         ١ إذا راجعتم صحيح البخاري   : مثالً

    علياًبعث النبي : عبداهللا بن بريدة، عن أبيه ـ نفس السند ـ، يقول

  

                                                

  . ـ دار إحياء التراث ـ بيروت٥/٢٠٧صحيح البخاري  ١
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وكنـت أُبغـض عليـاً وقـد        : إلى خالد ليقبض الخمس، يقول بريـدة      

فظ هذا اغتسل ـ التقطيع في الحديث واضح، فمن يدقّق النظر في ل 

ـــ ! يــرى أن فيــه تحريفــاً ! الحــديث المبتــور يــرى أن فيــه تقطيعــاً 

  علياً إلى خالد ليقبض الخمس وكنـت أُبغـض         بعث النبي   : الحظوا

أال ترى إلى هـذا، فلمـا قـدمنا علـى         : علياً وقد اغتسل، فقلت لخالد    

  .النبي ذكرت ذلك له

ي خالـد، وال،    أمرنـ : تنقّصت علياً عند النبي، ال يقـول      : ال يقول 

 ذكرت ذلك له ـ وكأنّه يذكر قضيةً طبيعيـة ـ ذكـرت    : وال، وال، يقول

ال «: نعـم، فقـال   : فقلـت » يـا بريـدة، أتـبغض عليـاً ؟        «: ذلك له فقـال   

  .»تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك

ــأين حــديث  ــيكم مــن   «ف ــا مــن علــي، وهــو ول   علــي منّــي وأن

  ؟» بعدي

  .هذا لفظ البخاري

ــت ــننه وإذا راجع ــي س ــي ف ــاكم  ١ م البيهق ــذ الح ــي تلمي  ، البيهق

النيشابوري، قرأت لكم لفـظ الحـاكم النيـشابوري فـي مـستدركه،             

   وهو أيضاً يروي الحديث عن الحاكم، البيهقي يروي الحديث عن

  

  

                                                
  .٣٤٢ / ٦سنن البيهقي  ١
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إن عليـاً منّـي وأنـا مـن     «: شيخه الحاكم بإسناده ويسقط مـن آخـره     

. في سنن البيهقي، ال يوجد هذا»علي وهو وليكم من بعدي

 للبغوي، الذي هو من أهـم كتـب         ١ وإذا راجعتم مصابيح السنّة   

علـي  «: ، ففيه»بعدي«الحديث عندهم، ترون أنّه ال توجد فيه كلمة     

  .»منّي وأنا من علي وهو وليكم

يــصبح علــي الئقــاً للواليــة أو  » بعــدي«فعنــدما تــسقط كلمــة 

!!يكن بعد عثمان منصوباً للوالية من قبل النبي، لكن متى ؟ ِل

 ، يروي هذا الحديث عن الترمذي بـال         ٢ وإذا راجعتم المشكاة  

، أي ينسب هذا الحديث المحرف إلى الترمذي، مـع          »بعدي«لفظة  

وكـأنّهم ال   !! » بعـدي «أن الحديث موجود في الترمذي مـع كلمـة          

               هنـاك مـن يقـرأ كتابـه، أن هناك ناظراً في الكتاب، أن يشعرون أن

يرجع إلـى صـحيح الترمـذي ويطـابق بـين النقلـين وبـين              هناك من   

  .اللفظين، لكنّهم ال يستحون

  .إذن، هذه طريقة ثانية وهي طريقة التحريف

لكن ال مناص لمن يريد أن يخالف اهللا ورسوله، لمن يريـد أن      

  يعرض عما أراد اهللا ورسوله، من أن يتّبع طريقة ابن تيمية، إنّه 

  

                                                
  .»وهو ولي كلّ مؤمن«:  وفيه باختالف٤٧٦٦ رقم ٤/١٧٢مصابيح السنّة  ١
  .١٧٢٠ / ٣المشكاة  ٢



٣٨

  

  

ب، وهـذه أحـسن طريقـة لمـن يريـد أن            هذا الحـديث كـذ    : يقول

يخالف اهللا ورسوله فيما قاال، وفيما أرادا، أن ينفـي أصـل القـضية،              

وينكر أصل الخبر، ويكذّب الحديث مـن أصـله، نـصّ عبـارة ابـن               

:تيمية

كـذب علـى رسـول اهللا،       » وهو ولـي كـلّ مـؤمن بعـدي        «: قوله

   .١   نسبته إلى رسول اهللا وكالم يمتنع

 التي لهم أن يتّخذوها، واالفضل لهـم أن يـسلكوا           هذه الطريقة 

هذا الطريق، فلماذا التحريف ؟ ولماذا التكذيب لـبعض االلفـاظ ؟            

ــبعض الخــصوصيات ــي الحــديث ؟ لننكــر أصــل    ول الموجــودة ف

  .الحديث ونرتاح

}ونكِْسبا يِمم ملٌ لَهيوو ِديِهمتْ أَيا كَتَبِمم ملٌ لَهي٢ }فَو .  

 وربك الَ يؤِمنُون حتَّى يحكِّموك ِفيما شَـجر بيـنَهم ثُـم الَ              فَالَ{

   .٣ }يِجدوا ِفي أَنْفُِسِهم حرجاً ِمما قَضَيتَ ويسلِّموا تَسِليماً

.وصلّى اهللا على محمد وآله الطاهرين

  

                                                

  .٣٩١ / ٧منهاج السنة  ١

  .٧٩: سورة البقرة ٢

  . ٦٥: سورة النساء ٣
  




