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  :إرسال أيب بكر إىل مكة
ن أبا إ :»صىل اهللا عليه وآله« الصحيح من سرية النبي :قلنا يف كتابنا

 .»صىل اهللا عليه وآله«بكر حج بالناس يف سنة تسع بأمر رسول اهللا 
عىل أثر » عليه السالم«ًعليا » صىل اهللا عليه وآله«بعث رسول اهللا ثم 

، فأدركه بالعرج يف  منه، ويقرأها هو عىل الناسسورة براءةأخذ أيب بكر لي
عليه «وكان عيل .  كام قاله ابن عائذ)١(قول ابن سعد، أو يف ضجنان

 .»صىل اهللا عليه وآله«عىل العضباء ناقة رسول اهللا » السالم
ًأمريا أو مأمورا: رآه قالملا   أن أبا بكر:زعمواف  !؟ً
 .)٢(ثم مضيا. ال بل مأمور :قال

عىل إقامة احلج سنة تسع، وبعث يف بعث أبا بكر : وحسب نص آخر
 . يقرأ عىل الناس سورة براءةًأثره عليا

                                     
جبل يبعد عن : وضجنان. ًقرية تبعد عن املدينة نحو ثامنية وسبعني ميال: العرج) ١(

 .ًمكة اثني عرش ميال
 ٢٥٠بن عبد الرب صالالدرر  و٧٤ و ٧٣ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج: راجع) ٢(

 .٣٢٢ص ١٤إمتاع األسامع جو
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 .)١(ن أوهلا نزل بعد أن خرج أبو بكر إىل احلجأل: فقيل
ويعقدها والعهود ن عادة العرب كانت أنه ال حتل العقود بل أل: وقيل
يف » عليه السالم «ً، فلهذا بعث عليا أو رجل من أهل بيته،إال املطاع

  .)٢(أثره
  !ً؟مأمورا وأً أأمريا: يقِّ، وهلذا قال له الصدً له ومساعداًأردفه به عونا: وقيل
 .ًبل مأمورا: قال
 وليس هذا ببدع ،عزله بعيل: وأما أعداء اهللا الرافضة، فيقولون: وقالوا

 .)٣(ائهمرتمن هبتهم واف
يق، فأحب أن يكون عىل ِّكان يف سورة براءة الثناء عىل الصد: وقيل

ألن السورة نزلت بعد ذهاب أيب بكر إىل : لسان غريه، قال يف اهلدى

                                     
 .٣٢٢ و ٣٢١ص ١٤إمتاع األسامع جو ٢٥٠ص بن عبد الربالالدرر : راجع) ١(
 ٢ ودالئل الصدق ج٧٥ ص١٢ وج٣٣٨ ص١١سبل اهلدى والرشاد ج: راجع) ٢(

 ٦١ ص٨ عن الفضل بن روزهبان، واجلامع ألحكام القرآن ج٢٤٦ و ٢٤٥ص
 ٢٠ عن اجلبائي، واملغني للقايض عبد اجلبار ج٣١٩ ص٣٠ جاألنواروبحار 

 ١٧٢ ص٢ والكشاف للزخمرشي ج٢١٨ ص١٥ وتفسري الرازي ج٣٥١ص
 وتفسري ٣٧٢ ورشح التجريد للقوشجي ص٤٠٥ ص١جوتفسري البيضاوي 

 . ٣٤٥ ص٢القرآن العظيم ج
 .٣٣٨ ص١١سبل اهلدى والرشاد ج: راجع) ٣(
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 .)١(احلج
 :ونقول

 :ال بد من مالحظة ما ييل
الِجبال هِمن ولزِلت هُمركم انك وَِإن:  

إن هذا العرض ملا جرى أليب بكر يف تبليغ مضامني سورة براءة يف 
َوعند اهللاِ ﴿ًجا ملكر املاكرين، وجحود اجلاحدين، موسم احلج يمثل أنموذ ْ ِ َ

ُمكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال ََ ُ ُ َ ُِ ْ ْ ُ َِ ِ ْ ُ َ ْ ُ َْ َْ َْ ِ﴾)٢(.. 
ع أن أحداث هذه القضية كالنار عىل املنار، وكالشمس يف رابعة م

النهار، ومل يزل العلامء يتداولوهنا، ويستدلون هبا يف قضايا اإلمامة، وال جيد 
ًخرون مناصا عن البخوع ملقتضيات مضامينها، والتسليم بدالالهتا، ولو اآل

 ملا ترددوا يف اللجوء إليه، والتعويل  التحويروجدوا أي جمال للتأويل أو
 . عليه

 :، فنقولهنا احلقيقة يف هذه القضيةونحن نوضح 
  :حقيقة ما جرى

سعد بن : أو(أنه سأل سعد بن أيب وقاص : عن احلارث بن مالك
 !؟هل سمعت لعيل منقبة): الكم

                                     
 .٧٥ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج: راجع) ١(
 . من سورة إبراهيم٤٦اآلية ) ٢(
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ًقد شهدت له أربعا، ألن تكون يل واحدة منهن أحب إيل من : قال
ّالدنيا، أعمر فيها مثل عمر نوح بعث » صىل اهللا عليه وآله«إن رسول اهللا : ُ

اتبع أبا : ثم قال لعيل. ًأبا بكر برباءة إىل مرشكي قريش، فسار هبا يوما وليلة
 .ابكر فخذها وبلغه

 !؟َّ يا رسول اهللا، أنزل يف يشء: أبا بكر، فرجع يبكي، فقالٌّ عيلَّدَرَف
 . ًال، إال خريا، إنه ليس يبلغ عني إال أنا أو رجل مني: قال
 .)١(»..من أهل بيتي الخ: أو قال

 .)٢(وكان مع أيب بكر، قبل أن يرجع ثالث مائة رجل
  :خالصات ضرورية

امعة ملا جرى فيها، ولتوضيح هذه القضية نحتاج إىل إيراد خالصة ج
 :وهي كام ييل

أمر أبا بكر » صىل اهللا عليه وآله«أنه : يظهر من النصوص املتوافرة لدينا
صدر عنه الناس  أن يسري إىل مكة ليقيم للناس حجهم يف سنة تسع، وليبلغ

                                     
مقام  و٧٤ عن علل الرشايع ص٢٨٥ ص٣٥ وبحار األنوار ج٢٨٧كفاية الطالب ص) ١(

 ١لشيخ األميني جلالغدير  و٣٦ص نجم الدين العسكريل » السالمعليه«اإلمام عيل 
 ١٥ج و٤٤٥ص ٤ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٤٦ص ٦ج و٤٠ص
 .١٣٠ص ١٧ج) سالمبولإط (خمترص تاريخ دمشق  عن ٤٢٩ص ٢٢ج و٦٦١ص

 . عن الكامل البن األثري٣٠٩ ص٣٥ جاألنواربحار  )٢(
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أن يلزم  »صىل اهللا عليه وآله«يريد أخرى سورة براءة، باإلضافة إىل قرارات 
 .الناس بمراعاهتا

كتب عرش » صىل اهللا عليه وآله«أنه : يستفاد من جمموع الرواياتو
 :ًآيات، أو ثالثني أو أربعني آية من سورة براءة، وكتب أيضا

 .َّأن ال يطوفن بالبيت عريان ـ ١
 .ال جيتمع املسلمون واملرشكون ـ ٢
عهد، فأجله » صىل اهللا عليه وآله«ومن كان بينه وبني رسول اهللا   ـ٣

 .له إىل أربعة أشهرمن مل يكن بينه وبينه عهد فأج، وإىل مدته
ُ ورسولهإن اهللا بريء من املرشكني  ـ٤ َُ ُ َ. 
 ).ًأو إال من كان مسلام(ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة   ـ٥
 .ال يقرب املسجد احلرام مرشك بعد عامه هذا  ـ٦
 .أن هذه أيام أكل ورشب  ـ٧
 .)١( إىل عرفاتأن يرفع اخلمس من قريش، وكنانة وخزاعة  ـ٨

ترك الوقوف هي  :أحكام كانوا قد قرروها ألنفسهمهي  :واخلمس
 .)٢(بعرفات واإلفاضة منها

                                     
تفسري امليزان :  عنه، وراجع٣٠٠ ص٣٥ جاألنواروبحار  ١٦١تفسري فرات ص) ١(

 .٨٧ص ٨لسيد الطباطبائي جل
 .١٩٩ ص١السرية النبوية البن هشام ج: راجع) ٢(
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صىل اهللا «فلام كان أبو بكر ببعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول اهللا 
 .، فأخذ الكتاب من أيب بكر ومىض»عليه السالم«، وإذا هو عيل »عليه وآله

 :ويبدو أن الكتب كانت ثالثة
 .ًما أشري إليه آنفا: أحدها
 .كتاب يشتمل عىل سنن احلج، كام روي عن عروة: والثاين

أنه : اىل أيب بكر وفيه» صىل اهللا عليه وآله« كتبه النبي: والكتاب الثالث
لينادي هبذه الكلامت يف املوسم، ويقيم للناس » عليه السالم«استبدله بعيل 

 .حجهم
ِّوخري أبا بكر أن يسري «: قال لعيل»  وآلهصىل اهللا عليه«أنه : وعند املفيد

 .»َّ أو يرجع إيل،مع ركابك
، فلام دخل »صىل اهللا عليه وآله«فاختار أبو بكر أن يرجع إىل رسول اهللا 

َّيا رسول اهللا، إنك أهلتني ألمر طالت األعناق فيه إيل، فلام «: عليه قال
 !؟َّ أنزل يف قرآن!؟ ما يل!؟توجهت له رددتني عنه

 .)١(»..ال، الخ: »صىل اهللا عليه وآله «فقال
بأن جربئيل جاءه وقال » صىل اهللا عليه وآله« فأخربه النبي :ويف نص آخر

 .»عليه السالم«إنه ال يبلغ عنه إال هو أو رجل منه، وهو عيل : له
                                     

 عنه، ٣٠٣ ص٣٥ وج٢٧٥ ص٢١ جاألنوار وبحار ٦٦ و ٦٥ص ١اإلرشاد ج) ١(
) املجموعة(اإلرشاد كتاب املستجاد من  و٣٢٧  و٣٢٦ص ١وعن املناقب ج

 .١٧٣كشف اليقني ص و٢٤٧ص بن جربالهنج اإليامن  و٥٥ص
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يف موقف احلج سورة براءة حتى ختمها كام » عليه السالم«فقرأ عيل 
 .عن جابر

ّأن يؤذن » عليه السالم«ًأمر عليا » اهللا عليه وآلهصىل «أنه : وعن عروة
صىل اهللا «بأن برئت ذمة رسول اهللا : بمكة وبمنى، وعرفة، وباملشاعر كلها

 ..من كل مرشك حج بعد العام، أو طاف بالبيت عريان الخ» عليه وآله
 .)١(ًوهلذا احلديث مصادر كثرية جدا، فراجعه يف مظانه

                                     
 عن أمحد، ٢١٠ و ٢٠٩ ص٣الدر املنثور ج: راجع هذا احلديث يف املصادر التالية) ١(

وابن أيب شيبة، والرتمذي، وأيب الشيخ، وابن مردويه، وابن حبان، والطرباين، 
 ٢١ جاألنواربحار  و٧٢ ورساالت نبوية ص٧٢ ص١والرتاتيب اإلدارية ج

 واجلامع أليب زيد ٣٠٩ ـ ٢٨٥ ص٣٥ وج٢٧٥ و ٢٧٤ و ٢٦٧ و ٢٦٦ص
 و ١١٨ ص٣ والرياض النرضة ج٦٦ ص٢ وتاريخ اليعقويب ج٣٩٦القريواين ص

 وعن ٩١ ص٣زرقاين ج ورشح املواهب اللدنية لل٦٩ وذخائر العقبى ص١١٩
والكفاية  ١٥٢ص) ط أخرى(و  ١٢٣ و ١٢٢ ص٣ وامللوك جتاريخ األمم

 و ٤٢٢ ص٢لعامل ج وكنز ا٥٨٩ والسنة البن أيب عاصم ص٣١٣للخطيب ص
 ١٠ وتفسري املنار ج٢٩ ص٧ وجممع الزوائد ج١٠٩ ص١٣ وج٤٣١ و ٤١٧
 والبداية ١٧٢ وكشف اليقني ص١٦٠ والعمدة البن البطريق ص١٥٦ و ١٥٧ص

 ٧٨ ص٤ وج٢٦٠ ص١٨ وعمدة القاري ج٣٥٧ ص٧ وج٣٨ ص٥والنهاية ج
ط دار ( والكامل البن عدي ٢١٩ واجلمل للمفيد ص١٢٢ووسيلة املآل ص

=  ١١ري جـ واملعجم الكب٦٦٣ ص١ وابن زنجويه ج٤١٣ و ٢٥٦ ص٣ج) فكرال
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 و ١٦٥ و ٩٩ واملناقب للخوارزمي ص٣٣٤ ص٢ وفتح القدير ج٤٠٠ص= 

 ١ وأنساب األرشاف ج٦١ ص١ وفرائد السمطني ج٣٥٣ وزوائد املسند ص١٦٤
 ٣٣٣ ص٢ وتفسري القرآن العظيم ج٤٧ ـ ٤٤ ص١٠ وجامع البيان ج٣٨٣ص

 ٤٩٩ وإمتاع األسامع ص٦ ص٥ وتفسري أيب حيان ج٣٢قة صوالصواعق املحر
 ٩٣ و ٩٢ وخصائص اإلمام عيل بن أيب طالب للنسائي ص٥٠٩ ص٢واإلصابة ج

 وعن الكشاف ١٥٨ ص١ وتيسري الوصول ج٢١٥ و ٢١٣واألموال أليب عبيد ص
 ٥ والسنن الكربى ج٢٠٣ ص٤ والسرية النبوية البن هشام ج٢٤٣ ص٢ج

 عن ٢٨٥ و ٢٥٤ و ٢٥٥كفاية الطالب ص و٢٢٤ ص٩ وج٨٤٦١ ح١٢٨ص
 ونور الثقلني ١٦٥ و ١٦٤ ص١أمحد، وابن عساكر، وأيب نعيم، وتشييد املطاعن ج

 و ٣ ص١ ومسند أمحد ج٨٩ ص٣ وهتذيب تاريخ دمشق ج١٨٢ و ١٧٧ ص٢ج
 وغرائب ٢٨٣ ص١٠ وإرشاد الساري ج٢٨٣ و ٢١٢ ص٣ وج١٥٠ و ١٥١

 وترمجة ٣٧ وتذكرة اخلواص ص٣٦ ص١٠ج) مطبوع هبامش جامع البيان(القرآن 
 ٢ج) بتحقيق املحمودي(من تاريخ مدينة دمشق » عليه السالم«اإلمام عيل 

 وينابيع ٥٢ ص٣ وج٣٦١ ص٢ واملستدرك عىل الصحيحني ج٣٩٠ و ٣٧٦ص
 وخمترص ٣١٨ ص٨ وعن فتح الباري ج٣٩ و ٣٨ والطرائف ص٨٩املودة ص

 ٢٥٧ ص٥مذي جع الصحيح للرت واجلام٦٨ ص٢٠ وج٦ ص١٨تاريخ دمشق ج
 ١٦٨ ص٢ والطبقات الكربى البن سعد ج١١٥ ص٢ وتفسري النسفي ج٢٥٦و 

 البالغةرشح هنج  و١٧ ومطالب السؤل ص٣٩٤ ص١وتفسري البيضاوي ج
=  ٢٣٧ و ٦٧ ص٢دارمي جـ وسنن ال٢٨٨ ص٧ وج٤٦ ص١٢ي جـزلـعتـمـلل
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  فقال شمس الدين املالكي املتوىف،ًة شعراوقد نظم الشعراء هذه املنقب
 :هـ٧٨٠سنة 

ِ ردـر ختصيص مفـُوخص هبذا األم    ًاــغــلـول مبـرسـوأرسله عنه ال
 )١(ِليس من بيتي من القوم فاقتدملن     غي ـبـنـل التبليغ عني يـ ه:الـوق

  :استمرار أيب بكر يف مسريه إىل مكة
 أو رجوعه ، بكر إىل مكة يف مسري أيب!اختلفت روايات غري الرافضة

 :إىل املدينة، فهي عىل ثالثة أقسام
 .. وال لإلثبات، مل يتعرض للنفي:األول

                                     
 والكامل يف ٣٧٤ ص٧ والروض األنف ج٣١٩ ص٤وصحيح ابن خزيمة ج= 

 واإلحسان يف تقريب ٢١٨ ص١٥ والتفسري الكبري للرازي ج٦٤٤ ص١جالتاريخ 
 ٤٤ ص٨ واجلامع ألحكام القرآن ج١٦ ص١٥ وج١٩ ص٥صحيح ابن حبان ج

 وروح املعاين ١٤٠ ص٢ج والسرية النبوية لدحالن ٦٤٠ ص١ جواملواهب اللدنية
 ٥ والسنن الكربى للنسائي ج١٤١ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٤٥ و ٤٤ ص١٠ج

 وعن ابن خزيمة، وأيب عوانة، والدارقطني يف اإلفراد، ٤٠٧ ص٢ وج١٢٨ص
 وتفسري ٤٩ ص٣ج) مطبوع مع تفسري اخلازن(وابن أيب حاتم، وتفسري البغوي 

 ٢ج) تفسري( والربهان ٦٦ و ٦٥ ص١ واإلرشاد للمفيد ج٢٠٣ ص٢اخلازن ج
 وعن اخلصال ٧٤ وعن علل الرشايع ص١٣٢ وإعالم الورى ص١٠١ و ١٠٠ص
 .٧٤١ومسند عيل ص ١٧ و ١٦ ص٢ج

 .٢٤٤ ص١٠عن نفح الطيب ج ٣٣٨و  ٥٨ ص٦الغدير ج) ١(
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، »عليه السالم« رصح بمواصلة مسريه إىل مكة، وحج مع عيل :الثاين
 ً.رووا ذلك عن أيب هريرة، وابن عباس، ونسب إىل أيب جعفر أيضا

وهو املروي عن عيل  حتدث عن رجوع أيب بكر إىل املدينة، :الثالث
، وزيد بن بثيع، وأيب )١(، وابن عباس، وأيب هريرة والسدي»عليه السالم«

 .بكر نفسه
) براءة(بعث » صىل اهللا عليه وآله«بأنه  :وتعبري بعض روايات هؤالء

ًأوال مع أيب بكر، ثم دعاه فبعث هبا عليا   .)٢(»عليه السالم«ً
فقط، وهم أنفسهم رووا  أن أصحاب الرأي الثاين هم ثالثة :فيالحظ

 .رجوعه إىل املدينة، ووافقهم عليه آخرون، حتى أبو بكر نفسه
 ألنه ،ًفال يصح ما ادعاه ابن روزهبان، من أن عليا مل يكن أمري احلج

ًكان مكلفا فقط بتبليغ اآليات، مع تواتر األخبار بأن أبا بكر قد حج يف تلك 

                                     
 . ٢٦٨ ص١مكاتيب الرسول ج) ١(
.  ونحوه يف سنن الرتمذي يف تفسري سورة التوبة٢٨٣ ص٣مسند أمحد ج: راجع) ٢(

 ٦ الغدير ج: وراجع٤٢٢ ص٢وكنز العامل ج. هذا حديث حسن: وقال
 ٤٢دمشق ج تاريخ مدينةو ٣٠٩ص ١لحسكاين جلشواهد التنزيل  و٣٤٥ص
 لعالمة احليلل) تحقيق اآلميلب(عتقاد كشف املراد يف رشح جتريد اإل و٣٤٤ص
 ٢٢ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٠٤ص) تحقيق السبحاينب( و ٥٠٩ص
 .٤٢٢ص
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 . انتهى.)١(السنة
 من أن والية أيب بكر عىل :لقايض عبد اجلبارما ادعاه اًال يصح أيضا و

املوسم واحلج يف تلك السنة قد ثبت بال خالف بني أهل األخبار، ومل يصح 
 ..أنه عزله
ًمستفهام » صىل اهللا عليه وآله«وال يدل رجوع أيب بكر إىل النبي  :قال

 .)٢(عن القصة عىل العزل
 . ال يصح ذلك،نعم
ًآنفا، أن األخبار متواترة يف رجوع أيب بكر  ألنه قد ظهر مما ذكرناه ً:أوال
إىل مكة » عليه السالم«ومل يرو عندهم ميض أيب بكر مع عيل .. إىل املدينة

 ..سوى ما نسبوه إىل أيب جعفر
 ، وابن عباس ذهابه إىل مكة فهي مشكوكة،أما رواية أيب هريرة

 ..روايتهام رجوعه إىل املدينةبملعارضتها 
ًبكر أوال كانت إقامة احلج وتبليغ اآليات، فام الذي  إن مهمة أيب :ًثانيا

ـ بعد رجوع أيب بكر ـ تبليغ اآليات،  »عليه السالم«يمنع من أن يتوىل عيل 
                                     

إحقاق احلق رشح  عن فضل بن روزهبان، و١٩ و ١٨ ص١ ق٣دالئل الصدق ج) ١(
 . ٢٢٢ص) األصل(

 ٣٥٠ ص٢٠واملغني لعبد اجلبار ج ٤١٦ ص٣٠وج ٣١٤ ص٣ج األنواربحار  )٢(
 ٤مامة جالشايف يف اإلو ١٩٥ص ١٧ للمعتزيل جالبالغةرشح هنج : وراجع

 . ١٥٣ص
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 .. يريد ابن روزهبان أن يشكك يف هذا األمرذا فلام!؟ًوإقامة احلج أيضا
  كام ظهر من روايةاحلج يف تلك السنة ال إمجاع عىل تولية أيب بكر :ًثالثا

نفسه، بكر وأيب هريرة وأيب وابن بثيع، ، وابن عباس، »عليه السالم«عيل 
 .وغريهم
 .اصلة أيب بكر مسريه إىل مكة واحدأن راوي مو :وتقدم

روى «: »عليه السالم « قول الطربيس عن عيل:يضاف إىل ذلك
، وأنه حني أخذ ًواله أيضا املوسم» صىل اهللا عليه وآله«أصحابنا أن النبي 

 .)١( من أيب بكر رجع أبو بكرالرباءة
 إن إمجاع بعض أهل األخبار عىل مسري أيب بكر إىل مكة مع روايتهم ً:رابعا

رجوعه إىل املدينة عمن ذكرناهم عن قريب، يؤكد التهمة هلؤالء الناس، يف 
 .أهنم يسعون لتحسني صورة أيب بكر، وإبعاد الظنون والشبهات عنه

جوع هبدف االستفهام، وال يدل عىل والقول بأن الرجوع إىل املدينة ر
جمازفة .. عدم استئناف سفر جديد إىل مكة، إلنجاز مهمة احلج بالناس

فإن القائلني بذلك مل يدعوا استئناف السفر إىل مكة وتويل احلج .. ظاهرة
 .إنه رجع إىل املدينة بصورة هنائية: من جديد، بل هم يقولون

                                     
 والصايف ٤١٧ ص٣٠ وج٢٦٦ ص٢١ جاألنوار وبحار ٩ ص٥جممع البيان ج) ١(

 ٢ج نور الثقلني و١٦٩ص ٥لطويس جلالتبيان  و٣٢١ ص٢ج) تفسري(
 . ١٨٢ص
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  :تبدل آراء األنبياء
 :  فيقولوقد يتساءل البعض

ًرأيا، ويبارش بتنفيذه ثم يعدل » صىل اهللا عليه وآله«كيف يتبنى النبي 
 !؟عنه

  !؟هل ألنه ظهر له خطؤه
، وخيل بمكانته »صىل اهللا عليه وآله«أال يضعف ذلك ثقة الناس بالنبي 

 !؟يف نفوسهم
 : ونجيب

 ن صوابه، بل كان هناك أمرانابقد ليست القضية قضية خطأ يف الرأي 
 :د من مالحظتهام، ومهاال ب
ن املطلوب كان إرسال أيب بكر إىل املكان الذي أرسل إليه، وأن  أ ـ١

 .يرى الناس ذلك
يف أثره ليأخذ الكتاب، وأن يرى » عليه السالم«ثم إرسال عيل   ـ٢

 ً.الناس ذلك أيضا
: وقد كان األمران كالمها بوحي من اهللا، ال برأي بان خطؤه، ألننا نعلم

َوما ينطق عن اهلوى﴿» هللا عليه وآلهصىل ا«أنه  َ ََ ِ ُ ِ ْ َ َإن هو إال وحي يوحى ،َ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ ِْ﴾)١(. 
 .وأما املصلحة يف ذلك فسيأيت احلديث عنها إن شاء اهللا تعاىل

                                     
 . من سورة النجم٤ و٣اآليتان ) ١(
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  !:ملاذا يتربع أبو بكر؟
إذا كان أبو بكر يرغب يف مجع الدالئل عىل أهليته للخالفة، فمن 

كة، ال أن ينزعج من اختياره هلا، إال إن أن يتربع هو بالذهاب إىل م: املتوقع
 ..كانت خشيته عىل حياته هي التي أوجبت له هذا االنزعاج

 :وحينئذ نقول
 أوىل هبذه اخلشية منه، فإنه هو الذي وتر »عليه السالم«لقد كان عيل 

 .ًقريشا، وأسقط هيبتها
 إذا كان أبو بكر خياف عىل نفسه من أهل مكة، فلامذا :ومن جهة أخرى

بأن سبب إرجاعه هو أن : ال سيام بعد التوضيح له! نزعج من إرجاعه؟ي
 شخص له أوصاف ال تنطبق »صىل اهللا عليه وآله«الذي يبلغ عن النبي 

 ..عليه
  : سبب إرجاع أيب بكر

صىل اهللا عليه « من أسباب إرجاع أيب بكر عن تبليغ رسالة النبي لعل
 :تالية، وآيات سورة براءة ألهل مكة األمور ال»وآله
 بيان أن أبا بكر ال يصلح للنيابة عن ذلكف اهدمن أن إ:  قد يقال ـ١
ربام ألنه ال يؤدي األمر بحرفيته .. يف أمر اإلبالغ» صىل اهللا عليه وآله«النبي 

قدم عىل التغيري والتبديل، وربام تكون هذه جتعله يًالتامة، بل يراعي أمورا 
 ال يريد جرح مشاعر قومه، ككونه.. شخصية، تعود إليهمصالح األمور 

 ..، أو غري ذلكوال إزعاجهم، وال تصعيب عالقته هبم
أن أبا بكر يريد تعريف الناس ب» صىل اهللا عليه وآله« النبي :واخلالصة
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ولذلك مل يقل النبي .. ال يؤمتن عىل إبالغ الرسالة، التي وكل بإبالغها
ال يبلغ عني إال :  بل قال التبليغ،أبو بكر ال يقدر عىل: »صىل اهللا عليه وآله«

 ..أنا أو رجل مني
إن من األهداف أنه لو قام أبو بكر هبذه املهمة الستغلها :  وقد يقال ـ٢

هو ومؤيدوه فيام بعد، الدعاء مقامات ترض بسري األمور كام يريده اهللا، من 
حيث إهنا تساعده عىل اغتصاب اخلالفة من صاحبها املنصوص عليه من اهللا 

أن هذه اإلستنابة يف التبليغ تشري : ثري الشبهة حني يدعي أبو بكرورسوله، وت
» صىل اهللا عليه وآله«يف حياته » صىل اهللا عليه وآله«إىل أهليته للقيام مقام النبي 

» صىل اهللا عليه وآله«أنه : وهذا بالذات ما فعلوه، حني زعموا.. وبعد وفاته
، مع أن النبي » عليه وآلهصىل اهللا«صىل بالناس يف مرض الرسول، بأمر منه 

 ..قد عزله عن تلك الصالة رغم مرضه الشديد» صىل اهللا عليه وآله«
وردت يف و ،»عليه السالم«رصحت الرواية املنسوبة إىل اإلمام احلسن 

بأن املطلوب هو ، »عليه السالم« اإلمام العسكري التفسري املنسوب إىل
 عن هذا الرجل الذي تصحيح الصورة التي يف أذهان ضعفاء املسلمني

، ويكون ما جرى بمثابة  وملا هو أقل منهيرشح نفسه ملقام يفقد املؤهالت له
 .إشارة هلم عىل هذه احلقيقة
  :تقول الرواية املشار إليها

ما أمرك  «:»براءة«عن » صىل اهللا عليه وآله«إن جربئيل قال لرسول اهللا 
ًوال شكا، وال استدراكا ًربك بدفعها إىل عيل، ونزعها من أيب بكر سهوا،  ً

أن املقام الذي يقومه : ًعىل نفسه غلطا، ولكن أراد أن يبني لضعفاء املسلمني
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َّلن يقومه غريه سواك يا حممد، وإن جلت يف » عليه السالم«أخوك عيل 
 .)١(» مرتبته، ورشفت عندهم منزلتهالضعفاء من أمتكعيون هؤالء 
يؤدي عني إال أنا، أو رجل  ال: »صىل اهللا عليه وآله«قول النبي  ـ ٤

 ًأن يويل أحدا» صىل اهللا عليه وآله« أنه ليس من حق النبي قد يشري إىل.. مني
ًشيئا من مهامت اإلمام بعده، مثل تولية أمر التبليغ عن اهللا ورسوله غري عيل 

ألن هذا املقام خاص به صلوات اهللا وسالمه عليه، ألنه .. »عليه السالم«
ة، وأحكامها، والكتاب وآياته، وهو املرجع للفقهاء هو احلافظ للرشيع

 .واملبلغني، واملهيمن عىل حركتهم
؟هل هذا من األسباب أيضا!:  

خاف أن ـ باإلضافة إىل ما تقدم ـ » صىل اهللا عليه وآله«نه إ :قد يقالو
ال هو  و. أو أن يؤذوه،ً خوفا من أن يغتالوه،يضعف أبو بكر أمام املرشكني

 . مكة له، ألهنم كانوا حديثي عهد باإلسالميثق بنرصة أهل
عليه «ًلعل السبب يف ذلك، أن عليا :  فقال،وقد أشار املعتزيل إىل ذلك

عليه «، من بني عبد مناف، وهم مجرة قريش يف مكة، وعيل »السالم
ًأيضا شجاع ال يقام له، وقد حصل يف صدور قريش منه اهليبة » السالم

فإذا حصل مثل هذا البطل وحوله من بني عمه الشديدة، واملهابة العظيمة، 
 واحلمية، كان أدعى إىل نجاته من قريش، ، والقوة،من هم أهل العزة

                                     
 و ٢٣١ عن التفسري املنسوب لإلمام العسكري ص٢٩٧ ص٣٥ جاألنواربحار  )١(

 .٥٥٩ص) مدرسة اإلمام املهديحتقيق ( و ٢٣٢
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 .)١(..وسالمة نفسه الخ
 :ونجيب
لو كان الغرض من استبدال أيب : ناقشوا يف ذلك، فقالوا )٢( علامءنابأن

 عليه صىل اهللا«هو سالمة من أرسله رسول اهللا » عليه السالم«بكر بعيل 
العباس، أو » صىل اهللا عليه وآله«من األذى كان األحرى أن يرسل » وآله

ًعقيال، أو غريمها ممن مل يكن لدى قريش حقد عليهم، ألهنم مل يشاركوا يف 
 .هم، وإخواهنمئقتل آبا

ال ينفع هنا، فإن » عليه السالم«وحديث اخلوف من شجاعة عيل 
 وتسعى لقتله يف احلروب، وإن ،»معليه السال«ًقريشا كانت جترتئ عىل عيل 

ًكانت متنى دائام باخلزي واخليبة، فهل تكف عنه إذا وجدته وحده يف مكة  ُ
  !؟ وكان معها ألوف من أهل الرشك،بالذات

، )٣(ًأن أبا بكر ذهب إىل مكة أمريا عىل احلاج: عىل أهنم قد زعموا
 قد خاف من  إذا كان،فلامذا مل خيف من قريش ومن املرشكني أن يغتالوه

 .!؟إليهم» صىل اهللا عليه وآله«القتل، بسبب محله لرسالة النبي 

                                     
 .٤٢٣ص ٣٠ج األنوار وبحار ٢٠٠ ص١٧رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
 .٤٢٣ ص٣٠ جاألنوار بحار :راجع) ٢(
 ١٨عمدة القاري ج و٤١٨ ص٣٠ج األنوار وبحار ٣١ ص٧فتح العزيز ج) ٣(

 ٧٧ ص١٠لطربي جلجامع البيان  و٣٨٧ص ٨ج حتفة األحوذي و٢٦٠ص
 .١٦٥ص بن قتيبةالاملعارف  و٢١٩ص ١٥لرازي جل كبريتفسري الوال
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  : جزع قريش
يف مكة أن ال يدخل املسجد » برباءة» «عليه السالم«َّملا أذن عيل : وقالوا

ًجزعت قريش جزعا شديدا، وقالوا. احلرام مرشك بعد ذلك العام ذهبت : ً
 : ل اهللا تعاىلنا، فأنزرجتارتنا، وضاعت عيالنا، وخربت دو

ْقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم ﴿ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُُ ْ ْ ََ ِ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ََ َِ ُِ ُ ََ ْ ْ ُ
ْوأموال اقرتفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إليكم  ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ُْ َ َْ ِْ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ََ ََ َ ُِ َِ ٌ ََ ََ ْ َ ٌ

ِمن اهللاِ ورسوله وجهاد يف سب َ ُ َِ ٍِ ِ ِ َِ َ َ ِيله فرتبصوا حتى يأيت اهللاُ بأمره واهللاُ ال هيدي َ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ُ َِّ ْ ََ ِ ِْ َ َّ َ َ َ
َالقوم الفاسقني ِ ِ َ ْ َ َْ ْ﴾)٢(»)١(. 

نعم، إن هذا هو ما هيم أهل الدنيا، وطالب زخرفها، واملهتمني 
بزبارجها وهبارجها، مع أن دعوة إبراهيم اهللا تعاىل بأن جيعل أفئدة من 

ي، وأن يرزق أهله من الثمرات، كانت أقوى الناس هتوي إىل ذلك الواد
من كل جتاراهتم، وعالقاهتم، وأوسع وأكرب من كل آماهلم وتوقعاهتم، 

ِّوهبذه الدعوة يرزقهم اهللا، ال بكدهم وجدهم، لو كانوا يعقلون ِّ.. 
  : يتهدد املشركني×علي 

ًأن األمور حني إبالغ سورة براءة قد انقلبت رأسا عىل : ويالحظ هنا

                                     
 . من سورة التوبة٢٤اآلية ) ١(
 ٩ وتفسري امليزان ج٢٨٤ ص١ وتفسري القمي ج٢٩٣ ص٣٥ جاألنواربحار  )٢(

 .٣٢٩ ص٢ج) تفسري(الصايف  و٤٥٧ص ١التفسري األصفى ج و٢١٦ص
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املرشكني عىل نفسه، كان هو » عليه السالم«ًفبدال من أن خياف عيل عقب، 
الذي يتهددهم ويتوعدهم ويتحداهم، حتى لقد أبلغهم سورة براءة 

 .)١(!»ملع بسيفه«، وقد »صىل اهللا عليه وآله«وكتاب رسول اهللا 
واهللا ال يطوف : ملا دخل مكة اخرتط سيفه وقال«: ويف نص آخر

 .)٢(»ه بالسيفبالبيت عريان إال رضبت
فأتيت مكة، وأهلها من قد عرفتم، ليس منهم «: »عليه السالم«وعن عيل 

ًأحد إال ولو قدر أن يضع عىل كل جبل مني إربا لفعل، ولو أن يبذل يف ذلك 
وقرأت » صىل اهللا عليه وآله«نفسه وأهله، وولده، وماله، فبلغتهم رسالة النبي 

الوعيد، ويبدي يل البغضاء، ويظهر عليهم كتابه، فكلهم يلقاين بالتهديد و
 .)٣(»الشحناء من رجاهلم ونسائهم، فكان مني يف ذلك ما قد رأيتم

                                     
 .٣٩ ص٢عامل ج وإقبال اإل٢٨٨ ص٣٥ جاألنواربحار  )١(
و  ١٣٢ وإعالم الورى ص٢٩٦ص ٣٥ج و٢٦٧ و ٢٧٥ ص٢١ جاألنواربحار  )٢(

جواهر  و٩٤ص ١٦ج احلدائق النارضةو ٢٤٨ ص١ج) مؤسسة آل البيتط (
  و٤٠١ص ١٣ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة وسائل  و٢٧٦ص ١٩الكالم ج

 ٣٢٦ص ١١الشيعة ج ثأحادي جامع و٤٦٤ص ٩ج) ط دار اإلسالمية(
 جوامع اجلامعو ٧٤ص ٢تفسري العيايش ج و٥٩٧ص ٦مستدرك سفينة البحار جو
نور الثقلني و ٣٢١ص ٢ج) تفسري(الصايف  و٩ص ٥ججممع البيان  و٤٥ص ٢ج
 .٣٥١صلراوندي لقصص األنبياء  و١٨٢ص ٢ج

= وبحار  ٣٦٩ص) مركز النرش اإلسالميط (و  ٣٧٠ و ٣٦٩ ص٢اخلصال ج) ٣(
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إىل املرشكني بآيات براءة » عليه السالم«ملا وصل عيل «: ًوقالوا أيضا
عليه « الذي قتله عيل  ـأخو عمرو بن عبد اهللاـ لقيه خراش بن عبد اهللا 

عليه «عبة بن عبد اهللا أخوه، فقال لعيل ًمبارزة يوم اخلندق ـ وش» السالم
ما تسرينا يا عيل أربعة أشهر، بل برئنا منك ومن ابن عمك، إن : »السالم
 .» إال من الطعن والرضب،شئت

ليس بيننا وبني ابن عمك إال السيف والرمح، وإن شئت : وقال شعبة
 .بدأنا بك

 .)١( فهلموامأجل، أجل، إن شئت: »عليه السالم«فقال عيل 
: الناس» عليه السالم«خطب عيل «: »عليه السالم«عن أيب جعفر الباقر و

 .)٢(»..ال يطوفن بالبيت عريان الخ: واخرتط سيفه، وقال

                                     
نور  و١٦٨ واإلختصاص للمفيد ص١٧١ ص٣٨ وج٢٨٦ ص٣٥ جاألنوار= 

 ١٢٩ ص٣ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و١٧٨ ص٢الثقلني ج
 ٢جحلية األبرار  و٣٧ ص٢جإقبال األعامل  و٣٠٤ ص١جرشح األخبار و

 .٣٦٥ص
 )ايرانط ( و ٣٢١ و ٣٢٠عامل صألإقبال او ٣٠٤  و٢٩٠ص ٣٥ جاألنواربحار  )١(

 ١٢٦صالصوارم املهرقة  و٣٩٢ص ١ جآل أيب طالبمناقب :  وراجع٤١ ص٢ج
 .٢٥١صهنج اإليامن  و٤٢٢ص ٧ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و

 ومناقب ٧٥ و ٧٤ ص٢تفسري العيايش جو ٣٠٣ و ٢٩٦ ص٣٥ جاألنواربحار  )٢(
= جواهر  و٩٤ص ١٦ج احلدائق النارضة و٣٢٨ ـ ٣٢٦ ص١جآل أيب طالب 
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الصحيفة، » عليه السالم«أخذ عيل : »عليه السالم«وعن االمام الصادق 
َبراءة من اهللاِ﴿: وأتى املوسم، وكان يطوف عىل الناس، ومعه السيف، ويقول َِ ٌ َ َ 

َرسوله إىل الذين عاهدتم من املرشكنيَو ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ َُ َ َ َ َْ ُ َُ ْ َفسيحوا يف األرض أربعة  ،ِ َ َ ُْ َْ ِ َ ْ ِ ِ َ
ٍأشهر ُ ْ فال يطوف بالبيت عريان بعد عامه هذا، وال مرشك، فمن فعل، . )١(﴾..َ

 .فإن معاتبتنا إياه بالسيف
ال يؤدي عني إال أنا «: وكان يبعثه إىل األصنام فيكرسها، ويقول: قال
 .)٢(»أو أنت

  : بكرأيبعمر شريك 
 بأن ًأن ثمة نصوصا ترصح: واليشء الذي قلام أشار إليه الباحثون هو

ًقد أرسل أبا بكر وعمر معا برباءة إىل أهل مكة، » صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 !؟من هذا: فانطلقا، فإذا مها براكب، فقال

 .يا أبا بكر هات الكتاب الذي معك. أنا عيل: قال
                                     

 ١٣ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة وسائل  و٢٧٦ص ١٩جالكالم = 
 ١١جامع أحاديث الشيعة ج و٤٦٤ص ٩ج) ط دار اإلسالمية( و ٤٠١ص
 ٤٥ص ٢ ججوامع اجلامعو ٥٩٧ص ٦مستدرك سفينة البحار ج و٣٢٦ص

 ٢جنور الثقلني و ٣٢١ص ٢ج) تفسري(الصايف  و٩ص ٥ججممع البيان و
 .١٦٣ص ٩جيزان تفسري امل و١٨٢ص

 . من سورة براءة٢ و ١اآليتان ) ١(
 .١٥٩تفسري فرات ص و٢٩٩ص ٣٥ج األنواربحار  )٢(
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:  عيل الكتاب، فذهب به، ورجع أبو بكر وعمر إىل املدينة، فقاالفأخذ
 !؟ما لنا يا رسول اهللا

ال يبلغ عنك إال أنت أو رجل : ًما لكام إال خريا، ولكن قيل يل«: قال
 .)١(»منك

: أن بعض الروايات رصحت: ويؤيد رشاكة عمر أليب بكر يف هذا األمر
ل الكتاب إىل املرشكني عىل مجيع قد عرض مح» صىل اهللا عليه وآله«بأن النبي 

ًأصحابه، فكلهم تثاقل عن محله، وامليض به إىل مكة، فندب منهم رجال 
 .)٢(فوجهه به

وهذا يدل عىل أن عمر كان ممن تثاقل يف اإلستجابة لطلب الرسول 
 وألجل هذا التثاقل الظاهر من الناس، كان ال بد ،»صىل اهللا عليه وآله«

.. ذلكمن أن يفرض عىل رجل بعينه القيام ب» وآلهصىل اهللا عليه «للنبي 
خصوص الذين هلم دعاوى » صىل اهللا عليه وآله« وقد اختار ..وهكذا كان

.. عريضة، ويسعون لإلستيالء عىل أمر األمة، وإبعاد صاحبه الرشعي
 .وجرى ما جرى

 وما يمكن أن ،وشارك عمر أبا بكر فيام ترتب عىل إرجاعه من آثار
 .الت كام شاركه يف املسرييكون له من دال

                                     
شواهد  و٥٠ص ٢ختريج األحاديث واآلثار ج و٥١ ص٣ جللحاكماملستدرك ) ١(

 .١٢٤صلسيد رشف الدين لأبو هريرة  و٣١٨ص ١جالتنزيل 
 .١٧٢ص ٣٨ج و٢٨٦ ص٣٥ جاألنوار وبحار ٣٦٩ ص٢اخلصال ج) ٢(
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» عليه السالم«ًقد شارك عليا هو اآلخر  أن عامر بن يارس :والالفت هنا
 وقلام »عليه السالم «عيلعىل ذكر ون قترصيف املسري إىل مكة، ولكن الناس ي

ًمتاما كام يذكرون أبا بكر يف محلة سورة الرباءة وال يذكرون .. ًيذكرون عامرا
ًا، ألن أنظار هؤالء وأولئك تكون مشدودة لألهم عمر الذي كان معه أيض

 .من الرجلني
مع .. ً عاد فذهب مع أيب بكر ثانيا، ثمً عمر أوالوال ندري ملاذا تثاقل

مل يكن هو » صىل اهللا عليه وآله«أن امتناع عمر عن تلبية طلب النبي ب :العلم
صىل اهللا «ر النبي عن امتثال أمًأيضا املرة األوىل، فإنه يف غزوة احلديبية امتنع 

صىل «له بالذهاب إىل مكة ليبلغ أرشاف قريش بام جاء له النبي » عليه وآله
 .)١(ًيا رسول اهللا، إين أخاف قريشا عىل نفيس: ، وقال»اهللا عليه وآله

                                     
عني و  عنه، ٣٨ص ٢إقبال األعامل ج و٢٧٨ص ٢جاألمم وامللوك تاريخ  :راجع) ١(

 ٢٨٧ص ٣٥ج األنوار وبحار ٢٤ص محد آل طاووسألالعربة يف غبن العرتة 
جامع  و٣١٠ص ٣ختريج األحاديث واآلثار ج و٣٢٤ص ٤جمحد أمسند و

 ٤تفسري البغوي ج و٤٧ص ٩تفسري الثعلبي ج و١١١ص ٢٦لطربي جلالبيان 
 ٥تفسري الثعالبي ج و٢١٠ و ٢٠٠ص ٤ ج وتفسري القرآن العظيم١٩٣ص
 ٧٨ص ٣٩تاريخ مدينة دمشق ج و٢٩٨ص ١بن حبان جالالثقات  و٢٥٤ص

بن الالسرية النبوية  و١١٨ص ٢عيون األثر ج و١٩١ص ٤جوالبداية والنهاية 
 . ٤٦ص ٥سبل اهلدى والرشاد ج و٣١٨ص ٣كثري ج
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  :!؟× عليا ’مىت أرسل النيب 
صىل اهللا عليه « إن أبا بكر إنام سأل النبي :وتقدم قول بعض الروايات

 بعد أداء مناسك احلج، ،إىل مكة» عليه السالم«بب إرسال عيل عن س» وآله
لام ف.. إىل مكة» عليه السالم«لإلهيام بأن أبا بكر قد ذهب هو وعيل وذلك 

 ..لرسالة دونها ليحمل ،رجعا استفهم عن سبب إحلاق عيل به
 : مع أن األمر جرى عىل خالف ذلك، ملا ييل

بأنه حني أخذ : حدة منها ـ ترصحأن الروايات ـ باستثناء وا:  تقدم:ألف
 .الرسالة من أيب بكر، وتوجه إىل مكة، رجع هو إىل املدينة» عليه السالم«عيل 

 .ًأمر عليا بأن يرد أبا بكر» صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :ويف بعضها
 فيام هافختالاإن ًتقريبا عىل رجوع أيب بكر، فالروايات وبعد اتفاق 

 ..ت، يمكن معاجلته بأدنى تأملبينها يف بعض اخلصوصيا
 لو قبلنا بأن أبا بكر واصل طريقه إىل مكة، فذلك ال يعني أنه هو الذي :ب

 ً.أيضا» عليه السالم«حج بالناس، إذ يمكن أن يكون قد حج حتت إمرة عيل 
» صىل اهللا عليه وآله«إنه :  بقوهلمً أيضا ويمكن أن يستدل عىل ذلك:ج

 ..ًأحدا طيلة حياته» معليه السال«مل يؤمر عىل عيل 
  :أهلية أيب بكر للخالفة

هذا، وقد استدل علامء الشيعة هبذه الواقعة عىل عدم صالحية أيب بكر 
من مل يصلح ألداء سورة واحدة إىل : ًللخالفة، فضال ً عن اإلمامة، فقالوا

فهو ال يصلح للرئاسة العامة، املتضمنة ألداء مجيع األحكام إىل . أهل بلدة
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 .)١(عايا يف سائر البالدعموم الر
لو سلمنا أن والية املوسم «: قوله» رمحه اهللا«أضاف الرشيف املرتىض 

إال ـ مع تطاول األزمان ـ ًلكان الكالم باقيا، ألنه إذا كان ما ويل  مل تنسخ
هذه الوالية، ثم سلب شطرها، واألفخم واألعظم منها، فليس ذلك إال 

 .)٢(»ًتنبيها عىل ما ذكرنا
، »عليه السالم« عيل أن الذي أوكلت إليه املهمة، وهو :لكويؤكد ذ

ًكان خطر تعرضه لغدر احلاقدين عليه كبريا جدا،  أما أبو بكر الذي أعفي ً
واخلطر عنه أبعد بسبب  أنه كان أكثر مقبولية عندهم، :تقدممن املهمة، فقد 

 قبله تعرض أحد منهم ألي خطر منألنه مل ي اإلجيابية، جتاه أرساهم، مواقفه
 ..ولغري ذلك من أسباب.. مهام صغر

  : وعمار×علي 
إىل مكة، ويقول » عليه السالم«ًرافق عليا » رمحه اهللا«ً أن عامرا :عرفنا

ًإن فالنا وفالنا انزعجا من إرسال عيل : النص ، وأحبا أن يرسل »عليه السالم«ً
ل مكة، ولو بعث غريه إىل أه! بعث هذا الصبي؟: ًمن هو أكرب منه سنا، وقاال

 .ويف مكة صناديد قريش ورجاهلا، واهللا، الكفر أوىل بنا مما نحن فيه
                                     

 ١٨١منهاج الكرامة ص و٣١٠ ص٣٥وج ٢١١ ص٣٠ جاألنواربحار : راجع) ١(
 .٢٢٢ص) األصل(إحقاق احلق رشح  و٢٦٥صهنج احلق و

 عنه، ورشح هنج ٤١٧ص ٣٠ جاألنوار وبحار ١٥٥ ص٤جيف اإلمامة الشايف ) ٢(
 . ١٢٦صالصوارم املهرقة  و١٩٧ص ١٧ج للمعتزيل البالغة
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ا عليهام األمر، ظثم إهنام سارا إىل عيل وعامر وخوفامها بأهل مكة، وغل
إن أبا سفيان، وعبد الرمحان، وعبد اهللا بن عامر، وأهل مكة قد : وقاال هلام
 .مجعوا هلم

 .نعم الوكيل حسبنا اهللا و:»عليه السالم«فقال عيل 
َالذين قال ل﴿: ومضيا، فلام دخال مكة أنزل اهللا تعاىل َ ََّ َّهم الناس إن ـَِ ِ ُ َّ ُ ُ
َالناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيامن ِ ْ ْ ُْ َ ُ ْ ُ َ ََ ْ ْ ََّ ََ ُ َ َ وقالوا حسبنا اهللاُ ونعم ًاََ ْْ َ ُ َ َِ َ ُ َ

ُالوكيل ِْ ْفانقلبوا بنعمة من اهللاِ وفضل مل يم، َ َ َْ َ ٍ ْ َ ََ َ ْ ُِ ٍ ِ ِ َ َ َسسهم سوء واتبعوا رضوان اهللاِ ْ َ ُ َ َْ ِ َّ ٌ ُ ْ ْ َُ
ٍواهللاُ ذو فضل عظيم ِ َ ٍَ ْ َ ُ﴾)١(. 

 : ونقول
ًكان بعد تثاقلهام أوال، وبعد اإلنتداب قد لعل انزعاج فالن وفالن   ـ١

القرسي أليب بكر للمهمة، ثم عزله عنها، حيث فاجأمها هذا العزل، 
ل، واستفاقا عىل رضبة هو البدي» عليه السالم«وأزعجهام أن يكون عيل 

عليه «ًمعنوية هائلة، وموجعة جدا، فأحبا تدارك األمر، ولو بأن يعلن عيل 
 .. انرصافه، أو تردده، وخوفه، بسبب ختويفهام إياه بجمع الناس» السالم

عىل تويل هذه املهمة قد يعيد منهام كام أن نفس إظهار يشء من احلرص 
ًن قليال وضئيالًشيئا من اإلعتبار ملن فقده، مهام كا ً.. 

 ألجل أمر ال ،رجلني يريان الكفر أوىل من اإليامنل ماذا نقول  ـ٢
  السن اجلاهل والقارصأن ذاة له، بل هو أمر أرعن وتافه، وهو حقيق

                                     
 .آل عمرانمن سورة  ١٧٤و  ١٧٣ تاناآلي) ١(
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يعاين من الكثري الكثري من الناقص اإليامن، والذي ، واجلبان، والتفكري
 .ً سنا عىل األصغر منهال بد أن يقدمالعاهات، والنقائص 

رغم أن األصغر أرشف اخللق وأفضلهم، وأكرمهم، وأعلمهم، وأتقاهم 
ًوأحكمهم، وأعقلهم، وأشجعهم، وأصحهم إيامنا ويقينا، وأكملهم يف كل  ً

 ..يشء
 بأن معادلة السن لو صحت لبطلت خالفة أيب بكر، ألن أباه :مع العلم
ات أو مئات  باإلضافة إىل وجود عرشاستدل عىل هذا األمر،ًكان حيا حني 

 .من الصحابة كانوا أسن منه
 لبطلت كل خالفة ورئاسة، بل كل إمامة ونبوة، ،بل لو صح ذلك

 .. ًحتى نبوة أويل العزم ألهنم مجيعا كان يف قومهم من هم أسن منهم
فإن عمه » صىل اهللا عليه وآله«وكذلك احلال بالنسبة لنبينا األعظم 

 ..»ىل اهللا عليه وآلهص«العباس وكثريين غريه كانوا أسن منه 
ال ندري كيف جييز مسلم لنفسه ترجيح الكفر عىل اإليامن، ألجل   ـ٣

ًتقديم األصغر سنا عىل األكرب، وما الذي عرف ورأى من هنات يف 
ًاإلسالم واإليامن حتى أصبح عنده رخيصا، وحمتقرا، ويريد التخلص منه،  ً

 !؟ عنهوتنزيه نفسه
  :حدث وداللة ×عودة علي 
 : واية خلصناهاتقول ر

ِانرصف إىل املدينة يقصد يف السري، وأبطأ » عليه السالم«ًإن عليا  ْ َ
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، وما كان »عليه السالم«يف أمر عيل » صىل اهللا عليه وآله«الوحي عن النبي 
ًمنه، فاغتم لذلك غام شديدا ً.. 

أنه إذا صىل الغداة استقبل القبلة، » صىل اهللا عليه وآله«وكان من عادته 
، »صىل اهللا عليه وآله«الناس خلف النبي » عليه السالم« عيل واستقبل

 .»صىل اهللا عليه وآله«فيستأذنون يف حوائجهم، وبذلك أمرهم 
عليه «ًإىل مكة مل جيعل أحدا مكان عيل » عليه السالم«فلام غاب عيل 

 .يستقبل الناس» صىل اهللا عليه وآله«، بل كان هو نفسه »السالم
عليه «ًفخرج يستقبل عليا . ه أبو ذر، فأذن لهفاستأذن.. فأذن للناس

صىل «، فلقيه ببعض الطريق، فالتزمه وقبله، وسبقه إىل رسول اهللا »السالم
 :أليب ذر» صىل اهللا عليه وآله«وبرشه بقدومه، فقال النبي » اهللا عليه وآله

 .)١(»لك بذلك اجلنة«
 رآه أناخ وركب معه الناس، فلام» صىل اهللا عليه وآله«ثم ركب النبي 

، فتلقاه، والتزمه وعانقه، »صىل اهللا عليه وآله«ناقته، ونزل رسول اهللا 
 . »عليه السالم«ووضع خده عىل منكب عيل 

عليه «وبكى عيل . ًفرحا بقدومه» صىل اهللا عليه وآله«وبكى النبي 
 ..معه» السالم

كان اهللا عز «: »صىل اهللا عليه وآله«ثم سأله عام صنع، فأخربه، فقال 

                                     
 .٢٨٩ص ٣٥ج األنوار وبحار ٤٠ص ٢اووس جبن طالإقبال األعامل ) ١(
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 ..)١(»وجل أعلم بك مني حني أمرين بإرسالك
 :ونقول

 : ما ييلمنهالفت نظرنا يف هذا النص أمور عديدة، فالحظ 
ً إن النظام الذي حتدثت الرواية أنه كان قائام بالنسبة الستئذان  ـ١

 يشري إىل شدة الضبط واإلنضباط الذي ،الناس نبيهم ليذهبوا يف حوائجهم
رش والدقيق عىل حركة الناس معه، ويعطيه هييء للقائد اإلرشاف املبا

القدرة عىل الترصف ووضع األمور يف مواضعها، وفق معطيات دقيقة، 
ًومعرفة تفصيلية، وإرشاف عىل النتائج، وسيكون قراره متوافقا مع 

 .ًالظروف املوضوعية القائمة، ومرتافقا مع معطيات النجاح والفالح
ً بصورة عفوية شعورا لدى كل  إن هذا اإلجراء من شأنه أن يبلور ـ٢

 الشعور  املزيد مناطه الفعيل واملستمر بقائده ورائده، ويعطيهفرد بارتب
 يف املنظومة وتأثريه.. بالقيمة واألمهية حلضوره ولوجوده، وحلركتهم معه

 .. للتأثري اإلجيايب والفاعلتدفعه كام أنه يبعث فيه حيوية، .العامة
ًإهتامما بالغا بسالمة عيل »  عليه وآلهصىل اهللا« وقد أظهر النبي  ـ٣ ً

ً، حتى صار هم أيب ذر منرصفا إىل التعجيل باستجالء خرب »عليه السالم« ّ
ً معتربا ذلك من ،، ليدخل الرسور عىل قلب الرسول»عليه السالم«عيل 

 .أعظم القربات
صىل اهللا عليه «وقد ظهر مصداق ذلك باملكافأة التي تلقاها من النبي 

                                     
 .٤٠ص ٢إقبال األعامل ج و٢٩٠ ـ ٢٨٨ ص٣٥ جاألنواربحار  )١(
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 .»لك بذلك اجلنة«: ، وهي قوله له»عليه السالم« بشارته بقدومه عىل» وآله
 ألهنم ،وهي مكافأة مل يكن يتوقعها أبو ذر، وال أحد ممن حرض وسمع

صىل اهللا «، ليعرفوا قيمته عند اهللا وعند رسوله »عليه السالم«ًمل يعرفوا عليا 
يا عيل ما عرف «: بقوله» صىل اهللا عليه وآله«وهو ما أشار إليه .. »عليه وآله

 .)١(»ناأال اهللا وإ وما عرفك ،ال اهللا وأنتإ وما عرفني ،نا وأنتأال إاهللا 
 .. معرفته حق معرفته:واملراد املعرفة التامة، أو فقل

كان » عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله« إن استقبال النبي  ـ٤
، حيث استقبله ًفريدا مل ير منه مثله، حتى حني قدم عليه جعفر من احلبشة

 .بخطوات» صىل اهللا عليه وآله«
خرج من املدينة، وركب راحلته، » عليه السالم«ولكنه بالنسبة لعيل 

 وسار ما شاء اهللا أن يسري الستقباله، ثم هو يضع خده عىل منكب عىل
صىل اهللا عليه «، ويبكي النبي »عليه السالم«، ويبكي عيل »عليه السالم«

 .ًفرحا بقدومه» وآله
 

                                     
 ٢٨٥ و ٧٨صلحيل لاملحترض  و١٢٥صخمترص بصائر الدرجات  :راجع) ١(

تأويل  و١٨٢ ص٧جمستدرك سفينة البحار  و٤٣٩ ص٢جمدينة املعاجز و
مكيال املكارم و ١٧٢صمشارق أنوار اليقني  و٢٢١ و ١٣٩ ص١جاآليات 

 ٣٩جبحار األنوار  و٦٠ ص٣جمناقب آل أيب طالب :  وراجع٣٦٩ ص١ج
 .٨٤ص
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   :الفصل اخلامس
 

   ..ال مربر هلا.. أقاويل
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  :حنن يف حرية من أمرنا
 ، فإنمن أمرنا يف أيب بكرأننا يف حرية شديدة : د ان نعرتف هنايونر

، جيعلون حتى فراره  لهحمبيه، إذا رأوا أن إظهار الفخامة والعظمة هو املفيد
أن من : َّ رياسة، ويدعونالزحف شجاعة، وابتعاده عن املعركة يف بدرمن 

صىل « بموت رسول اهللا قناعه عمر بن اخلطابوشجاعته إدالئل عظمته 
، وينسبون له نفوذ الكلمة واإلحرتام والرياسة بني املرشكني »اهللا عليه وآله

يعذبه املرشكون ملكانته فيهم، ومل يمنعوه من إقامة املسجد من ، فلم يف مكة
 كام ،ّ تبذل فيه مائة ناقة ملن يمكنها منه حني اهلجرةًأجل ذلك، كام أن قريشا

 .»صىل اهللا عليه وآله«بذلت يف رسول اهللا 
 .وعىل هذا فقس ما سواه

عاء ضعفه، وخوفه، ِّوإذا احتاجوا لتخليصه من بعض املآزق إىل اد
فإهنم يبادرون إىل ذلك، .. وكونه بال نصري، وال عشرية، وال ظهري
 !!ويبالغون فيه ما شاؤا، وبال رقيب وال حسيب

  : من بدع الرافضة
 عن احلج من بدع حديث عزل أيب بكرأن  : أن بعضهم زعم:وقد تقدم

 ..الرافضة
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..  جلامعة كبرية سامها الرافضة كالم سيق عىل سبيل التهمةذاوه
 ..وصحته وفساده مرهون بام تثبته الوقائع واألدلة

أنفسهم   أن الروايات والشواهد من طرق حمبي أيب بكر:وسنرى
، باستثناء رواية الرافضةما ادعى أنه من بدع ووقوع متضافرة عىل صحة 

 هي التي ال بد أن تبقى يف قفص اإلهتام، إن مل واحدة أوردها حمبو أيب بكر
 .. واإلبتداعقإهنا موصومة بوصمة اإلختال: نقل

  : يف سورة الرباءةالثناء على أيب بكر
أن هو   أن سبب أخذ اآليات من أيب بكر:ادعى بعض حمبي أيب بكر

إن املتأمل .. سورة براءة تضمنت ثناء عليه، فأحب أن يكون عىل لسان غريه
 باآليات التي ذكرت كلب أهل الكهف، واآليات التي ذكرت أبو بكر

 وأتباعه الذين هم أوىل ىل بالفخر من أيب بكر أويتيقن أن كلب أهل الكهف
 .باخلزي

 : ونقول
ِثاين اثنني إذ مها يف ﴿:  قوله تعاىل إنه يقصد بالثناء عىل أيب بكرً:أوال ِ َِ ْ َُ ْ ِ َ ْ َ

َالغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن اهللاَ معنا فأنزل اهللاُ َُ َ َْ ََ َ َ ََ ََّ ْ ِْ َِ َ ِ ِ ِِ ُ ْْ ُ سكينته عليه وأيده ِ َ َ َُ َ ََّ ْ ََ ِ َِ
َبجنود مل تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفىل وكلمة اهللاِ هي العليا واهللاُ  ُ َ َ َ َ َ َ ْ َُ َ َ ُّ ُ َ َْ ْ ُ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ ٍَ َ َْ َ َ ُْ َ ِ

ٌعزيز حكيم ِ َ ٌَ وقد ذكرنا يف كتابنا الصحيح من سرية النبي األعظم  )١(﴾ِ
 أن هذه اآلية تضمنت :ةحني احلديث عن اهلجر» صىل اهللا عليه وآله«

                                     
 . من سورة التوبة٤٠اآلية ) ١(
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 فإن صاحبه.  واإلدانة، والتأنيب،شواهد عديدة، عىل أهنا يف مقام الذم
رغم أنه يرى املعجزات والكرامات تتواىل وهي تدل عىل أن حيزن وخياف 

يرى نسج العنكبوت، والشجرة تنبت عىل باب الغار فهو اهللا حافظ لنبيه، 
 .وغري ذلك ،واحلاممة الوحشية تبيض

أن هيدئه ويطمئنه، ثم تنزل اآلية » صىل اهللا عليه وآله«ل النبي وحياو
 هو احلزين  مع أن أبا بكر،بنزول السكينة عىل الرسول، وإخراجه هو منها

 ومل تأت عىل .ٍ وترصح بأن اهللا سبحانه أيد رسوله بجنود مل يروها،اخلائف
 .ذكر صاحبه يف ذلك

تاج إىل املزيد من العمل لتأكيد يقينه، ومن كان هذا حاله، فإنه حي
 ..وبلورة إيامنه
إن  إىل مكة» صىل اهللا عليه وآله« إن اآليات التي أرسلها النبي :ًثانيا

ًكانت عرشا، أو عرشين أو ثالثني، فليست آية الغار من بينها، ألهنا هي 
 .اآلية األربعون يف تلك السورة

 آية الغار كانت من بني اآليات املرسلة، فريد السؤال  لو سلمنا أن:ًثالثا
 قبل أن إىل هذا األمر» صىل اهللا عليه وآله«عن السبب يف عدم التفات النبي 

 !يرسل أبا بكر
، وسؤال آخر عن السبب يف تأخر نزول الوحي إىل حني خرج أبو بكر

 حيتاج إىل ، مع العلم بأن املسري إىل مكةاه مكةوسار يف الرباري والقفار، باجت
سع وال تهتيئة األسباب، واإلستعداد الذي حيتاج إىل بعض الوقت الذي ي

 .!؟، وحفظ ماء وجه أيب بكرنزول الوحي بتصحيح القرارلشك 
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  :تأول بارد، ورأي سقيم كاسد
أن العقود والعهود ال حيلها إال هو لسبب فيام جرى  أن ا:وزعموا

 .)١( أو رجل من أهل بيته،املطاع، والعاقد هلا
 :ونجيب
ًأوال، ثم عيل ثانيا مل  بكر التي أوكلت إىل أيبهمة امل بأن ً:أوال تكن ً

 .نقض عهد، وال حل عقد
 أبا بكر »يه وآلهصىل اهللا عل« فلامذا أرسل ، لو كان األمر كذلك:ًثانيا

 كام ،ًكان عارفا بالرسوم واألعراف يف زمانه» صىل اهللا عليه وآله«نه فإًأوال، 
 ..كان يعرفها غريه
 دعوى أن العهد ال ينقضه إال من عقده، أو رجل من أهل بيته، :ًثالثا

، وإنام  غري معروف عادة العربوما نسب إىل«: قال املعتزيلفقد ال تصح، 
 .)٢(»، النتزاع براءة منه، وليس بيشء أيب بكرامتعصبوبه ول أهو تأويل ت

ًومل نسمع أن أحدا توقف يف نقض عقد أو عهد حتى يبلغه إياه عاقده، 
 .)٣(أو أحد أقاربه

                                     
 عن فضل بن روزهبان، وبقية املصادر تقدمت يف ٢٤٥ ص٢دالئل الصدق ج: راجع) ١(

 . »براءة«بداية احلديث عن تبليغ سورة 
 ٤٢٢ ص٣٠ جاألنواربحار : اجعر و٢٠٠ ص١٧رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(

 .  عنه٣١٢ ص٣٥وج
 . ٣١٩ ص٣ وبحار األنوار ج٦ ص٢ والرصاط املستقيم ج١٥٠ ص٤الشايف يف اإلمامة ج) ٣(
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سورة التوبة  أنه ليس ثمة نقض عهد، بل اآلية يف :عىل أننا قد ذكرنا
 .تأمر بإمتام عهدهم إىل مدهتم

 من أن يكون قد نزل  لو صح قول هؤالء، فلامذا خياف أبو بكر:ًرابعا
 !؟فيه يشء
» صىل اهللا عليه وآله« عىل النبي  ما معنى أن يعرتض أبو بكر:ًخامسا

 عىل الرسول أيب بكرفإهنا أظهرت حالة مترد من . بالطريقة التي تقدمت
  .!؟أنزل يف قرآن! ما يل؟: ، فالحظ قوله»صىل اهللا عليه وآله«

 إنك أهلتني ألمر طالت إليه األعناق، فلام :ًويشري إىل ذلك أيضا قوله
 !!توجهت له رددتني عنه

 :ه قوله باجلاه واملقام الدنيوي، كام دل عليوما معنى أن هيتم أبو بكر
 !؟»أهلتني ألمر طالت إليه األعناق«

ًوما معنى سؤاله عن نزول القرآن فيه، هل كان خيفي شيئا خيشى أن 
 !يظهره القرآن؟
صىل «عىل انتداب النبي من بداية األمر   ملاذا مل يعرتض أبو بكر:ًساساد

عهدهم، ألن هذا  ال يرضون بنقض نين املرشكبأ: ِّيذكره، و»اهللا عليه وآله
 متنع  فإن أعراف العرب،النقض ال بد أن يكون منك أو من أحد أقاربك

 !؟من إرسايل
صىل اهللا عليه «ًكام أن أحدا من الصحابة مل يبادر إىل لفت نظر النبي 

 ..إىل هذا األمر» وآله
ال «: »لهصىل اهللا عليه وآ« لو صح ذلك، فلامذا قال رسول اهللا :ًابعسا
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، وعن  ذلك عن حييى بن آدم السلويلي رو!؟»يؤدي عني إال أنا أو عيل
 عن ً، وروي أيضا، وأيب ذر الغفاري، وعمران، وحفشجنادةحبيش بن 
 .ابن عباس

منه يريد األخذ بأعراف اجلاهلية مل يصح  »صىل اهللا عليه وآله«لو كان ف
 .. بل ال بد من تعميمه جلميع أقاربه،»عليه السالم«حرص األمر به وبعيل 

ال يؤدي : »صىل اهللا عليه وآله« الصحيح هو ما روي عنه :فإن قيل
 .)١(»أهل بيتي أو من ،ينعني إال أنا أو رجل م

                                     
رشح األخبار  و١٨٩ ص١جعلل الرشائع و ١٦٥صلخوارزمي لاملناقب : راجع) ١(

بحار  و٤٥٣ ص٢بن العريب جالأحكام القرآن  و٩٤ ص١ وراجع ج١٧٩ ص٢ج
 ٤١١ ص٣٠ وج٢٦٦ ص٢١ وج٣٠٧ و ٢٩٢ وراجع ص٢٨٥ ص٣٥جاألنوار 

دار إحياء الرتاث ط (البداية والنهاية  و١٢٤ ص٩٠ وج٢٢١ ص٣٤ وج٤١٩و 
السرية  و٩ ص٥ وراجع ج٦٧٢ ص١جتفسري البحر املحيط  و٤٤ ص٥ ج)العريب

السرية  و٦٩ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية  و٢٣٢ ص٣ ج)ط دار املعرفة(احللبية 
 ٧٨صتنبيه الغافلني  و١٦ ص٢جستغاثة اإل و٩٧٢ ص٤جبن هشام الالنبوية 

 ٣١٥ ص١جمستدرك سفينة البحار  و٣٤٧ ص٢جلقرآن العظيم تفسري او
 ١٨جعمدة القاري  و٦٦ ص٨جفتح الباري و ٣٨صبن طاووس الالطرائف و

 ١٧٨ ص٢جنور الثقلني  و٣١٥وراجع ص ٣٠٨ ص١جشواهد التنزيل  و١٧ص
 ٢٠٩ ص٣ الدر املنثور ج: وراجع٨٤ ص١٠جامع البيان ج و١٨٢وراجع 

= لكويف ل» عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني و ١٠٧األرشاف ص نسابوأ
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 : وجياب
 . وكذب تلك، ال دليل عىل صحة هذه الروايةً:أوال
:  ال مانع من أن تكون الروايتان رواية واحدة بأن يكون قد قال:ًثانيا

أو يكون قد قال ذلك يف .. ًال يؤدي عني إال أنا أو رجل مني، وهو عيل مثال
خصوص عيل مناسبتني، ليعرف الناس أن املقصود بمن هو من أهل بيته 

 ..»عليه السالم«
  : املؤاخذة على النوايا

ً مل يرتكب ذنبا، فلامذا يعاقبه  حني محل اآليات إىل مكةإن أبا بكر :قد يقال
اهللا ورسوله عىل هذا النحو، الذي حيمل معه فضيحة كربى له أمام الناس، 

وهل ! ، أو توجب التشكيك بأمانته، أو نحو ذلك؟وهي تظهر ضعف أيب بكر
                                     

» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و١٢٥صالصوارم املهرقة  و٤٧١ ص١ج= 
بن أيب الكتاب السنة  و٣٥٠ و ٣٤٦ ص٦جالغدير  و٤٦١ و ٤٦٠لشريواين صل

خصائص أمري املؤمنني  و١٢٩ ص٥لنسائي جل السنن الكربى و٥٩٥صعاصم 
 ١٧ وج٢٩١ و ٢٨٨ ص٧جللمعتزيل رشح هنج البالغة  و٩٢لنسائي صل

 و ٢٨٢ ص١جتفسري القمي  و٤٩ ص٢جختريج األحاديث واآلثار  و١٩٥ص
بن مردويه المناقب عيل بن أيب طالب  و٨ ص٥ججممع البيان  و٤٢٠ و ٣٤١
 ٣٢٠ ص٢ج) تفسري(الصايف  و١٦٧صخصائص الوحي املبني و ٢٥١ص

 ٢جتفسري النسفي  و٥٤٦صمتهيد األوائل  و١٦٨ و ١٦٢ ص٩جتفسري امليزان و
 .١٢٨ ص٣تفسري البيضاوي ج و٢١٨ ص١٥جلرازي كبري لتفسري ال وال٧٧ص
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 .!أو هل تصح العقوبة عىل النوايا؟! تصح العقوبة قبل اجلناية؟
 : ونجيب
 كان جيري إتصاالت، ويدبر مع إن أبا بكر: قد يقال يف اجلواب ً:أوال

ا عن صاحبه» صىل اهللا عليه وآله«غريه إلبعاد اخلالفة بعد رسول اهللا 
ًكفى بذلك ذنبا يستحق عليه العقوبة من اهللا و، نصوص عليهالرشعي، امل

 .ورسوله
كام أن من حق أهل احلق أن يدبروا إلفشال املساعي التي تبذل لتضييع 

 . األمة يف متاهات األهواءإلقاءاحلق، و
بل قد تكون هناك نوايا جيب أن تظهر، وقد علم هبا عالم الغيوب، 

 . الطريقةوأراد إظهاراها هبذه
 إن من احلق واخلري للناس أن يمتحن اهللا ورسوله أولئك الذين :ًثانيا

.. يرشحون أنفسهم ملقامات خطرية وحساسة تؤثر عىل مصري األمة بأرسها
 نواياهم و، وخصائصهم،لكي تظهر قدرات هؤالء الناس، وملكاهتم

يب هلم ًأيضا، حتى ال حيملهم الناس ما ال طاقة هلم به، أو حتى ال يستج
الناس إذا دعوهم إىل مساعدهتم يف الوصول إىل أهداف ال حيق هلم 
الوصول إليها، وقد يوجب وصوهلم هذا بالءات كبرية، وإخفاقات خطرية 

 .عليهم وعىل غريهم
صىل اهللا « يف هذا اإلمتحان، فإنه حني أرجعه النبي وقد أخفق أبو بكر

ٍمعان ال تليق بمن يطلب ما يطلبه هذا ظهر ضعفه، وجتلت » عليه وآله
الرجل، فقد بكى، وانزعج، واهتم واغتم، وعاتب واشتكى، وأكثر الكالم 
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ومل نره ريض بام رضيه له اهللا .. »صىل اهللا عليه وآله«عىل رسول اهللا 
 .ًورسوله، ومل يسلم له تسليام

 صلوات اهللا وكان أبعد الناس عن القاعدة التي أطلقتها احلوراء زينب
 .)١(»رضا اهللا رضانا أهل البيت«: وسالمه عليها

 كاد املريب أن يقول خذوين، :وإنام كان يتعامل مع ما جيري عىل قاعدة
 ..ًفقد كان خائفا من أن يكون قد نزل يف حقه يشء

ن يعلم أن اهللا تعاىل أعدل العادلني، وأكرم بممع أن املفروض 
أن يعرف أن اهللا ال يظلمه، وأن رسوله ال .. الرامحنياألكرمني، وأرحم 

 أو فضح أمره فيه ،فلو مل يكن قد صدر ما خيشى املؤاخذة عليهحييف عليه، 
 .. إلخ.. وال..مل يكن معنى خلوفه، وال لسؤاله، وال 

أن : تذكر» عليه السالم « أن الرواية عن عيل:ولعل مما يدل عىل ذلك
صىل «ان قد تثاقل عن محل الكتاب كام تثاقل غريه، حتى جلأ النبي  كأبا بكر

 .)٢(ىل فرض ذلك عليه، وإلزامه بهإ» اهللا عليه وآله
ًإن التثاقل عن محل الكتاب حتى لو كان حبا بالراحة لعدم وجود 

                                     
 وكشف ٣٨ واللهوف البن طاووس ص٣٦٧ ص٤٤ جاألنواربحار : راجع) ١(

اعج ولو ٢٩ومثري األحزان ص ٩٤ ومعارج الوصول ص٢٣٩ ص٢الغمة ج
 واملجالس الفاخرة ٨٦ ونزهة الناظر وتنبيه اخلاطر ص٧٠ و ٢٣٩األشجان ص

 . ١٨٦ ص١ عن مقتل اخلوارزمي ج٢٠٧للسيد رشف الدين ص
 . ١٧٢ ص٣٨ وج٣٨٦ ص٣٥ جاألنوار وبحار ٣٦٩ ص٢اخلصال ج) ٢(
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ال بد أن جيعل أيب بكر يفرح حني يتم . خطر من املرشكني عىل أيب بكر
 إن »صىل اهللا عليه وآله«ارتياحه حني يسأل النبي وسيزيد .. اإلستغناء عنه

 بالنفي، حيث إن حتويل »صىل اهللا عليه وآله«كان قد نزل فيه يشء، فأجابه 
 .ًاملهمة عنه إىل غريه، مل يكن ألجل أن قرآنا نزل بذمه

  :ال يؤدي عنك إال علي
 : ًقد يقال أيضاو

أو ( هو أو عيل إال» صىل اهللا عليه وآله«إذا كان ال يؤدي عن النبي 
األشخاص وإىل ، فام معنى أن يرسل عرشات الكتب إىل امللوك، )رجل منه

 ليسوا من أهل ،والقبائل، والبالد واجلامعات مع أشخاص من فئات شتى
 .ًبيته أصال، فإن هذا تبليغ عنه

 : وجياب
» يه وآلهصىل اهللا عل« ال يؤدي عن النبي  لعل املقصود أن أبا بكرً:أوال

يف خصوص هذا املورد الذي حيتاج إىل حزم وصالبة، وإرصار واقتدار، 
حتى كان الطرف اآلخر » عليه السالم«وعزة ومهابة، ال يملكها سوى عيل 

 . ُهم قومه
التبليغ عنه فيام هو من شأنه كمبلغ عن اهللا، مما يرتبط :  املقصود:ًاثاني

العهود إبرام  فإن ،من بعدهبالرشيعة والكتاب الذي له مساس باإلمامة 
وعن تعاهدها بالوفاء،  ،واملواثيق التي حتدثت اآليات يف سورة براءة عنها

، ثم اإلمام »صىل اهللا عليه وآله«وعقاب ناقضها هي من صالحيات النبي 
بعث الرسل يف احلاجات املختلفة إىل هذه من وأين هذا األمر من بعده، 
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  !؟اجلهة أو تلك
 إن حامل اآليات بريد أن يعلن احلرب عىل من :ًصيالوبعبارة أكثر تف

 بعد ذلك العام، وإبالغ قرارات يرص عىل انتهاك حرمة املسجد احلرام
حازمة وحاسمة فيام يرتبط بالشأن العام، بام يف ذلك إبطال سنن اجلاهلية 

رشكني، وإعطائهم مهلة أربعة أشهر، وأنه ال وإنذار امل.. تفيام يرتبط بعرفا
 .جتديد لعهد مرشك

 هاخلليفة من بعد و»صىل اهللا عليه وآله«النبي وهي قرارات متس 
احلصول عىل أي امتياز يقوي بوال بد من قطع أمل املرشكني .. مبارشة

 .موقعهم
ولعلهم يطمعون باحلصول عىل بعض التساهل من اخلليفة بعد رسول 

 وال سيام إذا كان قد عاش الرشك ،ان فالن من الناس هو اخلليفةاهللا إن ك
ًومارسه طيلة عرشات السنني، فإنه لن يكون قادرا عىل اقناعهم برباءته 

 . ولن يكون لكالمه ذلك التأثري فيهم،ة مما كان عليهياحلقيق
 ،أما إن كان اخلليفة هو ذلك الذي قصم ظهر الرشك، وأبار أحالمهم

ًفإن األمر سيكون خمتلفا، ال سيام وأن عليا هو أخو وأبطل كيدهم،  ً
 من موسى، فإرساله هبذه الرسالة إليهم الرسول، وهو منه بمنزلة هارون

 .قطع دابر كل أمل هلم يف حرسهتم، ويميتهميقصم ظهورهم، ويس
 :ويؤكد هذه احلقيقة الشواهد التالية

إنه : تقول» عليه السالم«عيل أن بعض الروايات عن : تقدم: ألف
كتب الكتاب، وعرض عىل مجيع أصحابه امليض به إىل » صىل اهللا عليه وآله«
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ًاملرشكني، فكلهم يرى التثاقل فيهم، فلام رأى ذلك ندب منهم رجال، 
يا حممد، ال يؤدي عنك إال : ، فقال»عليه السالم «فوجهه به، فأتاه جربئيل
بذلك، » صىل اهللا عليه وآله«، فأنبأين رسول اهللا أنت أو رجل منك

 .)١(.. الخووجهني بكتابه ورسالته إىل مكة
 رصحت بعض نصوص الرواية بأكثر من ذلك، فعن اإلمام الباقر :ب

 بأول أبا بكر» صىل اهللا عليه وآله«ملا رسح رسول اهللا : قال» عليه السالم«
يا حممد، إن : ، فقال»عليه السالم « أتاه جربئيلإىل أهل مكة» براءة«سورة 

عليه «اهللا تعاىل يأمرك أن ال تبعث هذا، وأن تبعث عيل بن أيب طالب 
 ..، وإنه ال يؤدهيا عنك غريه»السالم

، »عليه السالم«أيب طالب عيل بن » صىل اهللا عليه وآله«فأمر النبي 
 .ارجع إىل النبي: فلحقه، فأخذ منه الصحيفة، وقال

 .!؟هل حدث يف يشء: فقال أبو بكر
 .سيخربك رسول اهللا: فقال

يا رسول اهللا، ما : ، فقال»صىل اهللا عليه وآله« إىل النبي فرجع أبو بكر
 .!؟ةكنت ترى أين مؤد عنك هذه الرسال

                                     
مصباح  و١٧١ص ٣٨ج و٢٨٦ ص٣٥ جاألنوار وبحار ٣٦٩ ص٢اخلصال ج) ١(

 ٣٠٤ ص١جرشح األخبار  و١٢٨ ص٣ج) غةمستدرك هنج البال(البالغة 
 ٢جحلية األبرار  و٣٧ ص٢جإقبال األعامل  و١٦٨صلمفيد لختصاص اإلو

 .١٧٨ ص٢جنور الثقلني  و٣٦٥ص
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، أبى اهللا أن يؤدهيا إال عيل بن أيب »صىل اهللا عليه وآله«فقال له النبي 
 .»عليه السالم«طالب 

: »صىل اهللا عليه وآله« عليه من الكالم، فقال له النبي فأكثر أبو بكر
 .)١(!؟كيف تؤدهيا وأنت صاحبي يف الغار

، قد جاء عىل » الغاركيف تؤدهيا وأنت صاحبي يف«: فإن قوله األخري
 .سبيل التقريع والتشنيع والذم، وبيان السبب واملربر هلذا اإلجراء

ً كان يف الغار خائفا فزعا، أن أبا بكر: ولعل الوجه يف ذلك إىل حد أن ً
هذا اجلزع كان له من األثر السلبي اخلطر وما أوجب نزول قرآن يندد به، 

مع أنه كان يرى اآليات الدالة عىل حفظ اهللا تعاىل  ..ويتىل إىل يوم القيامة
، مثل نسج العنكبوت، ونبات شجرة السدر، »صىل اهللا عليه وآله«لنبيه 

 .ووضع احلاممة الوحشية بيضها، ووقوفها عىل باب الغار
 .»صىل اهللا عليه وآله«ومع وجوده إىل جانب النبي 
 .ومع تطمينات نبي الرمحة له

 إىل غري ذلك مما ..و.. و.  املرشكني بمكاهنامومع عدم علم أحد من
ًولكنه بقي مرعوبا وخائفا إىل هذا احلد،.. يشري إىل أنه يف مأمن  فكيف ً

يعرفون مكانه، وهو من الناس، ممن ًسيكون حاله إذا أمام مئات أو ألوف 
صىل اهللا عليه «يف بلدهم ويف قبضتهم، ومجوعهم حتيط به، وليس النبي 

 تظهر اآليات واملعجزات هو ليس ممنه، ليهدئ من روعه، وإىل جانب» وآله
                                     

 .٢٨٨ ص٣٥ جاألنوار وبحار ٣٩ ص٢إقبال األعامل ج) ١(
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 .املطمئنة له
قد أصبحوا موتورين من اإلسالم، الذي القوم ك ولئ بأن أ:مع العلم

قتل صناديدهم، وآباءهم، وإخواهنم، وأبناء عشائرهم، وفتح بالدهم، 
 ..وغنم أمواهلم

 مل يكن له أثر يف ساحات ، فإنه من أهل مكةملاذا خياف أبو بكر :ج
 أو كان عىل رأسهم يف كل موقع فر ،القتال والنزال، بل كان من الفرارين

، وذات ، وحنني، وخيرب وقريظة،ضعفاء كام جرى يف أحدأولئك الفيه 
 ..و..  ووفدكالسالسل، 

ثم كان من املتخاذلني .. وكان هو الساعي لفك أرسى املرشكني يف بدر
، ومل يعرف له قتيل وال جريح  ومن املخذلني يوم بدر،يوم عمرو بن عبد ود

 .يف أي من احلروب التي واجهها املسلمون يف حياة الرسول
 مل يتعرض للتعذيب يف  أن أبا بكر:ابل ذلك يف مقعىل أهنم قد زعموا

ً، ألنه كان حمببا للمرشكني، مقربا إليهممكة ًوهو أول من بنى مسجدا يف .. ً
فيه  ـ يف الوقت الذي كان املسلمون يعذبون هم زعمعىل حد ـ بني مجح

 رضوان اهللا  والدي عامر وسميةام جرى ليارسً نساء ورجاال، ك،حتى املوت
 ..تعاىل عليهم

 الذين كانوا ًوهو اآلن قد أصبح أكثر قربا من الكثريين من أهل مكة
من قومه، أو من إخوانه وأحبائه يف األيام اخلالية، وقد أظهروا اإلسالم 

 ..اآلن
 .. يكاد يلحق بالعدمفإن ذلك كله يشري إىل أن احتامل اخلطر عىل أيب بكر
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وأكذب  فهو الذي أبار صناديدهم، »عليه السالم« أما عيل :د
أحدوثتهم، وكانوا يرتبصون به الدوائر، ويبغون له الغوائل، ومراجل 

 .أشد الغليانعليه حقدهم تغيل 
هو األصعب، وأن » عليه السالم«عيل وهذا يدلنا عىل أن موقف 

 وال سيام إذا واجههم هبذا القرار احلاد املتضمن للتهديد ،اخلطر عليه أعظم
 ويثري ،بالقتل، والوعيد باحلرب الرضوس، فإن ذلك ال بد أن يستفزهم

ًحفيظتهم، فإذا وجدوه وحيدا بينهم، ويف عقر دارهم وموضع قوهتم، 
إن مل يكن بالعلن، فإهنم  إىل اإلنتقام منه، وحمل اجتامعهم، فلربام بادروا

، أو من غريهم عىل ولن جيرؤ أحد من بني هاشمسوف يغتالونه بالرس 
إظهار نفسه، يف هذه املعمعة اهلائلة التي لن يكون حصادها إال الدمار 

 .والبوار
 : قد يقال
ابة طلب الرسةل  أن تثاقل أيب بكر عن إج:قد يرى البعض ً:أوال

:  قد سهل القرار بعزله عن أدائها، ال سيام إذا كان ظهر»صىل اهللا عليه وآله«
أن استمراره يف املهمة قد يساعد بعض الناس عىل اختاذ ذلك ذريعة إلضفاء 
ِّصفات من العظمة والقداسة عليه، ترغب الناس بتأييده، أو جتعلهم 

.. ح اهللا ورسوله بأنه لغريهيتقبلون سعيه لنيل مقام اخلالفة الذي رص
ويسهل عليهم غض الطرف عىل ما صدر منه من ترصفات يف سياق هذا 

 ..املقام من صاحه الرشعي
 عىل »صىل اهللا عليه وآله« ويبقى هنا سؤال عن سبب فرض النبي :ًثانيا
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فإن ! أيب بكر القيام هبذه املهمة، ثم عزله عنها، أر يعد ذلك ظلامص له؟
 إال هو أو رجل »صىل اهللا عليه وآله«نه ال يؤدي عن النبي كان ذلك ألجل أ

 !منه، فلامذا ألزمه باملهمة؟
 مل يكن يعرف هبذا احلكم، أو ألنه »صىل اهللا عليه وآله«أنه : إال إن قيل

 مل يكن يعرف مؤهالت أيب بكر، وأنه غري قادر عىل »صىل اهللا عليه وآله«
، فهل محل »صىل اهللا عليه وآله«أداء املهمة بالنحو الذي يريض الرسول 

أم أن األمر خطة إهلية !  أبا بكر فوق طاقته؟»صىل اهللا عليه وآله«النبي 
لتعريف الناس بأن ما يدبر له أيب بكر ما هو إال تعد عىل اهللا ورسوله، 
فاستحق بذلك تعريف الناس بأمره، لكي ال ينساقوا معه، ولينال هو جزاء 

 ..عىل سعيه ذاك غري املرشوع
  :  مل يعزلأبو بكر

 هو املبلغ آليات وهناك من أنكر أصل الواقعة، وأرص عىل أن أبا بكر
 .)١(، وأرضاهبام، والقوشجيسورة براءة، ومن هؤالء عباد بن سليامن

 عن تبليغ سورة براءة قبل  بأن عزل أيب بكر:واستدل بعضهم عىل ذلك
الوصول إىل موضعها، يلزم منه نسخ الفعل قبل حضور وقت العمل، وهو 

 .)٢(غري جائز
                                     

:  وراجع٣١٨ و ٣١٥ ص٣٠ وبحار األنوار ج٣٥٠ ص٢املغني للقايض عبد اجلبار ج) ١(
 . ٢٠٠ ص١٧ عن القوشجي، ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١٨٧منار اهلدى ص

 . ٣١٨ و٣١٥ ص٣٠ جاألنوار وبحار ٣٥٠ ص٢٠املغني لعبد اجلبار ج) ٢(
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 :ونجيب
ً إن إنكار أصل الواقعة استنادا إىل ما ذكر ال يلتفت إليه، اجتهاد يف ً:أوال

مقابل النص، إذ قد تضافرت األخبار، واشتهرت الواقعة حتى أصبحت 
 .)١(ح من الشمس، وأبني من األمس، كام اعرتف به القايض عبد اجلبارأوض

ً هذا املورد ليس من موارد النسخ، ألنه ليس حكام رشعيا كليا، :ًثانيا ً ً
 ،وإنام هو أمر مرتبط بشخص بعينه هو أبو بكر.. لكي يتعلق به النسخ

  فإذاًوأمره بأن يبلغ مقاال ألهل املوسم، ،ًائه كتاباكانت هناك مصلحة بإعط
 مصلحة تتبلورانتهت تلك املصلحة وً وبلغ به مكانا بعينه ،محل الكتاب

ليقرأه هو عىل » عليه السالم«أخرى تتمثل بأخذ الكتاب منه، وإعطائه لعيل 
 ..أهل املوسم

، »عليه السالم«هي إظهار فضل عيل يف ذلك كله ولعل هذه املصلحة 
 ..يسعى من أجلهيطلبه و ملا وعدم أهلية أيب بكر

، وكثري من علامء األصول النسخ قبل  جوز مجهور األشاعرة:ًثالثا
 .)٢(حضور وقت العمل

 إذا دلت األخبار املتواترة عىل وقوع النسخ قبل حضور وقت ً:رابعا
ًىل حصوله، كان ذلك دليال عىل جوازه، وبه العمل، وأمجع نقلة األخبار ع

                                     
 . ٣١٨ و٣١٥ ص٣٠ جاألنواربحار  )١(
وعناية األصول  ٢٥٦ ص٤وبداية الوصول ج ٥٩٠ ص١هداية املسرتشدين ج) ٢(

 . ٣٣٤ ص٢ج
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 .يعلم أن ما يتشبث به القائل باملنع، هو جمرد شبهة ال تصلح للوقوف عندها
  :قصة براءة دليل إمامة أيب بكر

) هخلف(ً عىل املوسم، وبعث عليا خليفة قرر أبا بكر: قيل«: قال الرازي
ً، ويكون ذلك جاريا جمرى لتبليغ هذه الرسالة حتى يصيل خلف أيب بكر

 . »، واهللا أعلمتنبيه عىل إمامة أيب بكر
» صىل اهللا عليه وآله« إن النبي:  هذا املعنى، فقالوقرر اجلاحظ«: قال

ً احلاج، وواله املوسم، وبعث عليا يقرأ عىل الناس ً أمريا عىلبعث أبا بكر
 اخلطيب وعيل  اإلمام وعيل املؤتم، وكان أبو بكرسورة براءة، فكان أبو بكر

 الرافع باملوسم، والسائق هلم، واآلمر هلم، ومل يكن املستمع، وكان أبو بكر
 .)١(»ذلك لعيل
 :)٢( عىل هذا بام ملخصهجاب العالمة املجليسوقد أ
 . للموسم ممنوع، كام أظهرته النصوصإن تويل أيب بكر: ًأوال
بل .. (ًإن جعل شخص أمريا ال جيعل الناس ملزمني بالصالة خلفه: ًثانيا

 .)مهاكل يعمل بتكليفه، من حيث ثبوت جامعيته لرشائط إمامة الصالة وعد
  ليكون أبو بكر،مل يكن من أهل املوسم» عليه السالم«ًإن عليا : ًثالثا

                                     
 عن تفسري ٢٩٩ ص٣٥ جاألنوار وبحار ٢١٨ص ١٥ جرازيكبري للفسري التال) ١(

 .٣٨٧ص ٨ج حتفة األحوذي:  وراجع٥٤فرات ص
 . فام بعدها٤١٨ ص٣٠ جاألنواربحار  )٢(
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 يدل أي يشءوليس يف األخبار .. ًأمريا عليه، بل هو مرسل إليهم برسالة
 .صىل خلف أيب بكر» عليه السالم«ًعىل أن عليا 
 ال تعني ثبوت فضيلة له، عىل ما إن الصالة خلف أيب بكر: ًرابعا

 .)١(زعموه من جواز الصالة خلف كل بر وفاجر
ال «: »عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله«إن قول النبي : ًخامسا

 ال يناهلا أحد ،، يدل عىل أهنا تأدية خاصة»ٍيؤدي عني إال أنا أو رجل مني ٍ ٍ
ًمن الناس، برا كان أو فاجرا، من البرش، أما إمارة احلاج فيتوالها أي كان  ً

، وال حتتاج إىل أكثر من املعرفة بام  قبل أيب بكرَّوقد توالها عتاب بن أسيد
هواألصلح يف سوق اإلبل، والبهائم، ومعرفة املياه، والتجنب عن مواضع 

 ..فهو أمر إداري رصف.. اللصوص ونحو ذلك
 .ارة احلاج ال تستلزم خطابة، لتستلزم اإلستامعإن إم: ًسادسا

                                     
 ٤فتح العزيز ج:  وراجع٦٣ الباب ، كتاب الصالة،سنن أيب داود: راجع) ١(

املبسوط  و٧٥ص ٣مغني املحتاج ج و٢٦٨ص ٥جلنووي لاملجموع و ٣٣١ص
 بدائع و٢٤٨ و ٢٢٩ص ١لسمرقندي جل الفقهاء ةـحتف و٤٠ص ١لرسخيس جل

اجلوهر النقي  و٣١٢ و ٣١١ و ١٥٦ص ١ الكاشاين ج بكريب ألالصنائع
بن الحاشية رد املحتار  و٦١٠ص ١البحر الرائق ج و١٩ص ٤لامرديني جل

بن الالرشح الكبري  و٢٥ص ٢ جةبن قدامالاملغني  و٢٢٤ص ٢عابدين ج
 ٣٦٦ص ٦جلبهويت لكشاف القناع  و٣٧٩ص ١١ج و٢٥ص ٢ جةقدام

 .٢٩ص ٢سبل السالم ج و٣٣١ص ٤تلخيص احلبري جو
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بطاعة » عليه السالم«ًمل يأمر عليا » صىل اهللا عليه وآله« إن النبي: ًسابعا
 ..ـ ال تعني ائتامره بأمرهت ، وجمرد رفاقته له ـ لو صحأيب بكر
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  :حلادي عشرالباب ا
 

   .. ويوم الغدير..جة الوداعح
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   :الفصل األول
 

   يف حجة الوداع×علي 
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  : ’الذين حجوا مع النيب 
يف سنة عرش حجة الوداع، مع مجع » صىل اهللا عليه وآله«لقد حج النبي 
  األعظم الصحيح من سرية النبي:قد ذكرنا يف كتابناو ،كبري من املسلمني

» صىل اهللا عليه وآله«أن الذين قدموا عىل رسول اهللا  :»صىل اهللا عليه وآله«
ًليحجوا معه كانوا برشا كثريا، ووافاه يف الطريق خالئق ال العارشة يف السنة  ً

َّحيصون، وكانوا من بني يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شامله، مد 
 .البرص

» صىل اهللا عليه وآله«وا معه أن الذين خرج: وقد ذكرت الروايات
 .)١(ًكانوا سبعني ألفا

                                     
لطربيس لحتجاج اإلو ٨٩صروضة الواعظني و ٢٠٢ ص٣٧ جاألنواربحار  )١(

نور و ٥٣ ص٢ج) تفسري(والصايف  ٣٤٤صبن طاووس الاليقني و ٦٨ ص١ج
سوعة مو و٣٠٨ص ٣ج) ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٧٣ ص٢الثقلني ج

 ١جغاية املرام  و٤٨ ص٨جلنجفي ل» عليهم السالم«أحاديث أهل البيت 
لمظفر لالسقيفة  و١٩صكشف املهم يف طريق خرب غدير خم  و٣٢٧ص
 .١٧٤ص
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 .)١(ً ألفانيسعكانوا ت: وقيل
 .)٢(ًمائة ألف، وأربعة عرش ألفا: ويقال
 .)٣(ًن ألفايمائة وعرشكانوا : وقيل
 .)٤(ويقال أكثر من ذلك. ًن ألفايربعة وعرشامئة وكانوا : وقيل

                                     
النص  و٣٠٨ص ٣ج) ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٩ ص١الغدير ج) ١(

السرية  عن ٥٢صلمروج اخلراساين لنظرة إىل الغدير و ٥٧٧صواإلجتهاد 
فاء البن تاريخ اخلل و ٣ ص٣جدحالن ل النبويةسرية وال ٢٨٣ ص٣جحللبية ا

 ودائرة املعارف لفريد ١٨صتذكرة خواص األمة و، اجلوزي يف اجلزء الرابع
 .)١/٩غ  (٥٤٢ ص٣جوجدي 

 ٣٤٥ ص١ ومغني املحتاج ج١٠٤ ص٧ واملجموع للنووي ج٩ ص١الغدير ج) ٢(
لمروج لنظرة إىل الغدير  و٣٠٨ص ٣ج) ط دار املعرفة(السرية احللبية و

 . عن املصادر التي تقدمت٥٢صاخلراساين 
 ٣٩٢و  ٢٩٦ و ٩ ص١والغدير جعن ابن اجلوزي،  ١٥٠ ص٣٧ جاألنواربحار  )٣(

ط دار (السرية احللبية  و١٨٣والعدد القوية ص ١٨صتذكرة خواص األمة عن 
 ٨جخالصة عبقات األنوار و ٢٠٦صالنص واإلجتهاد  و٣٠٨ص ٣ج) املعرفة

 عن ٥٢صلمروج اخلراساين لنظرة إىل الغدير  و١٩٦ ص٩ وج٣٥٠ص
 .املصادر التي تقدمت

نظرة إىل الغدير  و٣٠٨ص ٣ج) ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٩ ص١الغدير ج) ٤(
 .٥٢صلمروج اخلراساين ل
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 ،)١(ًا أربعني ألف إن الذين حجوا يف تلك السنة كانوا:أما قول بعضهم
 .)٢( وأطرافها هو صحابته الذين كانوا يعيشون يف املدينة:فلعل املقصود

هذه عدة من خرج معه، أما الذين حجوا معه، و«: قال العالمة األميني
عليه « مع عيل ، والذين أتوا من اليمنفأكثرمن ذلك، كاملقيمني بمكة

 .)٣(»، وأيب موسى)أمري املؤمنني(» السالم
وأخرج معه نساءه كلهن يف اهلوادج، وسار معه أهل بيته، وعامة «: قالوا
 .)٤(»، وأفناء الناسعرب، ومن شاء اهللا من قبائل ال واألنصاراملهاجرين

  :!؟ملاذا هذا احلشد
 :ونقول

بل كان بطلب من رسول اهللا ، مل يكن هذا احلشد اهلائل بصورة عفوية
إرسل الكتب إىل أقىص بالد اإلسالم، وأمر نفسه، فإنه » صىل اهللا عليه وآله«

                                     
 ٤ وج١٥٤ ص٥ والبداية والنهاية ج٨٠ ص٢تفسري القرآن العظيم ج:  راجع)١(

 ومقدمة ابن الصالح لعثامن بن ٢٧٠ ص٤وية البن كثري ج والسرية النب٢٧٠ص
 . ١٧٧عبد الرمحن ص

 .  راجع املصادر يف اهلامش السابق)٢(
 .٥٢صلمروج اخلراساين لنظرة إىل الغدير  و٩ ص١الغدير ج) ٣(
 ٢ج) ط دار صادر(و  ٢٢٥ ص٣ج) ط ليدن(الطبقات الكربى البن سعد ) ٤(

 ١ والغدير ج٤٢٩ ص٦لساري ج وإرشاد ا٥١٠وإمتاع األسامع ص ١٧٣ص
 . عنهم٩ص
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»  اهللا عليه وآلهصىل« بأن رسول اهللا: املؤذنني بأن يؤذنوا بأعىل أصواهتم
 .حيج يف عامه هذا
نساءه كلهن يف » صىل اهللا عليه وآله«إخراج النبي أن : ومن الواضح

اهلوادج إىل احلج، ومجع هذه األعداد اهلائلة، لتسري معه، سوى من سار إىل 
  جاؤوا من اليمنوما واالها، وسوى الذين،  من دون أن يمر باملدينةمكة

ًمع ذلك، إن ذلك مل يكن أمرا عفويا، وال مصادفة، وال كان استجابة لرغبة  ً
 »صىل اهللا عليه وآله«النبي من أمور الدنيا، فرض عىل  ، وال ليشءشخصية
ال » صىل اهللا عليه وآله«فحاشاه من ذلك، فإن النبي .  الناس حولهأن جيمع

 .. إال وفق ما يريده اهللا تبارك وتعاىليفكر وال يفعل 
ولعل اهلدف من كل هذا احلشد هو حتقيق أمور كلها تعود بالنفع 

 :العميم عىل اإلسالم واملسلمني، ويمكن أن نذكر منها، ما ييل
إنه أراد للناس املتمردين، بل واملنافقني، والذين حيلمون باإلرتداد  ـ ١

نح هلم، يريد هلم أن يروا عظمة عىل اإلسالم وأهله عند أول فرصة تس
اإلسالم، وامتداداته الواسعة، وأنه مل يعد بإمكان أحد الوقوف يف وجهه، 
أو إيقاف مده، فلييأس الطاحمون والطامعون، ولرياجع حساباهتم 

 ..املتومهون، وليعد إىل عقوهلم املتهورون واملجازفون
يدهيم، ويرهيم إنه يريد أن يربط عىل قلوب الضعفاء، ويشد عىل أ ـ ٢

ومن .. ًعيانا ما حيصنهم من خدع أهل الباطل، وكيد أهل احلقد والشنآن
 .. كل ما يامرسونه معهم من ختويف، أو تضعيف

ًإماما وخليفة من بعده أمام كل » عليه السالم«ًأن ينصب عليا  يريد ـ ٣



  ٦٧                                   ..                                   يف حجة الوداع×علي : الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه اجلموع اهلائلة، ليكونوا هم الشهداء باحلق عىل أنفسهم وعىل مجيع 
 .. ناس، يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليمال

 من أن يتمكنوا من خداع الطاحمني والطامعنيثم أن يقطع الطريق عىل 
اآلخرين ببعض اإلدعاءات أو اإلشاعات كام سنرى حني احلديث عام 

 . ، ومنى، ويف طريق العودة، يف غدير خمجرى يف عرفات
 فلعله ألن فيهن من يريد أن يقيم عليها ،وأما أخذه جلميع نسائه معه

احلجة يف ذلك كله، ألهنا سيكون هلا دور قوي يف اإلجتاه اآلخر الذي يريد 
 ..واملشاركة فيهبه، أن حيذر الناس من اإلنغامس 

  : مينعهم من ركوب إبل الصدقة
 عيل »صىل اهللا عليه وآله«ل اهللا  بعث رسو: قال،عن أيب سعيد اخلدري

 فلام احتفر ، فكنت فيمن خرج معه: قال أبو سعيد،بن أيب طالب إىل اليمن
 وكنا قد رأينا يف إبلنا ،ركب منها ونريح إبلنانإبل الصدقة سألناه أن ) كذا(

 . سهم كام للمسلمنيا إنام لكم منه: فأبى علينا وقال،ًخلال
 فأرسع ،ً أمر علينا إنساناً اليمن راجعا وانطلق من، عيلغ فلام فر:قال

 ارجع :»صىل اهللا عليه وآله« فلام قىض حجته قال له النبي ،هو فأدرك احلج
 .إىل أصحابك حتى تقدم عليهم

عليه « وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان عيل :قال أبو سعيد
، بتلصدقة أهنا قد رك فلام جاء عرف يف إبل ا. ففعل،منعنا إياه» السالم

 . فذم الذي أمره والمه،رأى أثر املراكب
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صىل اهللا «أما إن هللا عيل لئن قدمت املدينة ألذكرن لرسول اهللا  :فقلت
 .. وألخربنه ما لقينا من الغلظة والتضييق،»عليه وآله
 أريد »صىل اهللا عليه وآله«ا املدينة غدوت إىل رسول اهللا ن فلام قدم:قال

 من عند رسول اهللا ً فلقيت أبا بكر خارجا،أن أفعل ما كنت قد حلفت عليه
 ، وساءلني وساءلته، ورحب يب، فلام رآين وقف معي،»صىل اهللا عليه وآله«

 !؟ متى قدمت:وقال
 . قدمت البارحة:قلت

 هذا :، فدخل وقال»صىل اهللا عليه وآله«فرجع معي إىل رسول اهللا 
 .سعد بن مالك بن الشهيد 

 . ائذن له:قال
وحياين، وسلم عيل، » صىل اهللا عليه وآله«ل اهللا فدخلت، فحييت رسو

يا رسول اهللا، : وساءلني عن نفيس، وعن أهيل، فأحفى املسألة، فقلت
 .لقينا من عيل من الغلظة، وسوء الصحبة والتضييق) ذا(ما

، وجعلت أنا أعدد ما لقينا منه، »صىل اهللا عليه وآله«فانتبذ رسول اهللا 
عىل » صىل اهللا عليه وآله«ب رسول اهللا حتى إذا كنت يف وسط كالمي رض

سعد بن مالك بن الشهيد، مه بعض ] يا: [ًفخذي ـ وكنت قريبا منه ـ وقال
 !!قولك ألخيك عيل، فواهللا لقد علمت أنه أخشن يف اهللا

ثكلتك أمك سعد بن مالك، أال أراين كنت فيام :  فقلت يف نفيس:قال
ً أذكره بسوء أبدا، رسا وال ال جرم واهللا، ال! يكره منذ اليوم وما أدري؟ ً
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 .)١(عالنية
 :ونقول
هو أن أبا سعيد اخلدري قد أخذ عىل عيل :  إن ما يثري الدهشة هناـ ١

ًأمرا هو عني احلق والعدل، واإللتزام بأحكام الرشع » عليه السالم«
 ..ًاحلنيف، فاختذ منه ذريعة للطعن عليه، وسببا للتشهري به

الذي كان » صىل اهللا عليه وآله«لرسول اهللا ثم زاد عىل ذلك أنه اشتكاه 
ًكل مهه وجهده مرصوفا إلقامة هذا العدل، ونرش هذه األحكام، ومحلهم 

 ..عىل العمل هبا
عىل » صىل اهللا عليه وآله«فهل يمكن أن يصرب وأن يسكت رسول اهللا 

ًهذا التجني والظلم الظاهر، الذي يريدون التسويق له، وأن جيعلوه هنجا 
 !س؟يف النا

ً أن إبل الصدقة ليست ملكا طلقا له :وكيف مل يفهم أبو سعيد وغريه ً
وأهنا ليست هلم وحدهم، بل هي أمانة يف أيدهيم، ال بد من أن . وال لغريه

                                     
 و ٣٨٨ و ٣٨٧ ص١ج) حتقيق املحمودي(ترمجة اإلمام عيل تاريخ مدينة دمشق ) ١(

 ٢٠ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٠١ و ٢٠٠ ص٤٢ج )ط دار الفكر(
ط (خمترص تاريخ دمشق  عن ٥١٦ و ٤٦ ص٣١ج و٦٣١ ص٢١ وج٣٠١ص

ط (البداية والنهاية  و٣٥٠ص ١٧ج )ط بريوت( و ٣٥١ ص ١٧ ج )دار الفكر
بن الالسرية النبوية  و٣٨٢ ص٧ وج١٢٢ ص٥ج )دار إحياء الرتاث العريب

 .٢٠٤ ص٤جكثري 
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 ..يؤدوها إىل أهلها من دون أدنى ترصف فيها
قد استفاد من الوسائل الطبيعية الكتشاف ما » عليه السالم« إنه  ـ٢

املراكب، فدله ذلك عىل ما جرى، فرتب األثر عىل حصل، حيث رأى أثر 
ما حصل عليه من معلومات، وذم ذلك الرجل الذي سمح هلم بركوب 

 ..تلك اإلبل
ظهرت أليب سعيد » عليه السالم« ال ندري أية غلظة يف عيل  ـ٣
ولو ! ًفهل املنع من الترصف بامل الغري، يعترب غلظة، وتضييقا؟!! اخلدري

وتزول صفة ! ا عىل أموال غريهم، هل يزول التضييق؟سمح هلم بأن يغريو
 !..الغلظة عنه، ويصبح حسن الصحبة؟

بدأ مهمة إيقاظ أيب سعيد » صىل اهللا عليه وآله« إن رسول اهللا  ـ٤
ومل يكتف بمجرد نصيحته بالكلمة، فإن هذه .. بالرضب عىل فخذ أيب سعيد

جدية وحساسية، وتدفعه الرضبة ال بد أن تثري اهتاممه، وتنقله إىل جو أكثر 
عليه بصورة » صىل اهللا عليه وآله«ُّإىل تفهم الكالم الذي سيورده رسول اهللا 

وسيدرك أن القضية أكثر حساسية وأمهية وجدية مما يظن، . ًأكثر دقة، وتنبها
وأن مواصلة هذا النهج ربام جيعلهم يف مواجهة أمور تتصف باخلطورة 

وربام يضع . »صىل اهللا عليه وآله«ول اهللا احلقيقية عىل مستقبل عالقتهم برس
 .عالمة استفهام كبرية حول التزامهم وحركتهم الدينية واإليامنية

  : يف مكة’ يلتقي النيب ×علي 
صىل اهللا عليه « حني مجع النبي يف اليمن» عليه السالم«لقد كان عيل 

صىل اهللا عليه «ونزل رسول اهللا .. حجة الوداعالناس وسار هبم إىل » وآله
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 .  هو وأصحابه، ومل ينزل الدور بالبطحاءبمكة» وآله
صىل اهللا « عىل رسول اهللا  من اليمن»عليه السالم«وقدم عيل  :قالوا
 ، وقد أحلت»سالم اهللا عليها«  فدخل عىل فاطمة،وهو بمكة» عليه وآله

  !؟ما هذا يا فاطمة:  فقال، مصبوغةً ووجد عليها ثيابا،ًةب طيًفوجد رحيا
 .»صىل اهللا عليه وآله«أمرنا هبذا رسول اهللا  :فقالت

، ً مستفتيا»صىل اهللا عليه وآله« إىل رسول اهللا »عليه السالم«فخرج عيل 
 ! قد أحلت وعليها ثياب مصبوغة؟ إين رأيت فاطمة،ل اهللايا رسو: فقال

 فأنت ،أنا أمرت الناس بذلك«: »صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
 !؟»يا عيل بام أهللت
 . كإهالل النبيً إهالال،يا رسول اهللا: قال

ت  وأن، عىل إحرامك مثيلّقر«: »صىل اهللا عليه وآله«فقال له رسول اهللا 
 .)١(»رشيكي يف هديي

  :!؟هل هذا حتريف متعمد
قدم عيل من  :ًالنص املتقدم حمرفا، فقالوغريه  وقد روى ابن كثري

                                     
 ٣٨ وراجع ج٣٩٢ ـ ٣٩٠ ص٢١بحار األنوار ج و٢٤٧ـ  ٢٤٥ ص٤الكايف ج) ١(

 ١٠ وجامع أحاديث الشيعة ج٤٥٦ـ  ٤٥٤ ص٥جهتذيب األحكام :  وراجع٧٢ص
 و ١٢٢ ص٣منتقى اجلامن ج و٤١ و ٤٠ ص٢ججممع البيان  و٣٥٤ـ  ٣٥٠ص

 .٩١ و ٩٠ ص٢جيل عوايل الآل و٣٩٤ ص١جمناقب آل أيب طالب  و١٢٣



  ٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٧٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ًحمرشا لفاطمة» صىل اهللا عليه وآله«ن رسول اهللا ْدُِب باليمن
ً ـ ثالثا ـ أنا أمرهتا، يا  صدقت:»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 

 .!؟عيل بم أهللت
 .ومعي هدي: ّاللهم إين أهل بام أهل به رسولك، قال:  قلت:قال
 . فال حتل:قال

، والذي ساقه رسول اهللا فكان مجلة اهلدي الذي قدم به عيل من اليمن
 .)١(بدنة مئة من املدينة» صىل اهللا عليه وآله«

الواردة يف الرواية عن أهل البيت صارت » ًمستفتيا« أن كلمة :فيالحظ
ًحمرشا، وبدل أن يكون مستفتيا لرسول اهللا  ًحمرشا «، صار »صىل اهللا عليه وآله«ً

مل تكن ـ بنظر عيل »  السالماعليه «، لإلحياء بأن فاطمة»عليها السالم» «لفاطمة
كان » عليه السالم«ًـ مأمونة عىل دينها، أو للداللة عىل أن عليا »  السالمعليه«

 ..»عليها السالم «ذا طبيعة عدوانية استفزازية، حتى بالنسبة لفاطمة
 ..ًأو أن املقصود هو األمران معا

                                     
 )دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية  و٤٦٧ ص٨ جسبل اهلدى والرشاد) ١(

مسند أيب يعىل : وراجع ٢٩١ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية و ١٦٥ ص٥ج
الدرر و ١٢٢صنتقى من السنن املسندة امل و٩٥ ص٤وراجع ج ١٠٧ ص١٢ج
 .٣٢٠ ص٣جمحد أمسند  و ٢٦٢صبن عبد الرب ال
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  : اإلمجال يف النية
نه أهل جمملة، ألكانت يف إهالله » عليه السالم« نية عيل  أن:ويالحظ

 ومل ًأنه كان غائبا: واملفروض.. »صىل اهللا عليه وآله«بام أهل به رسول اهللا 
 ، ألن علينا»صىل اهللا عليه وآله«عىل نية رسول اهللا ـ بحسب الظاهر ـ يطلع 
عىل أهنا تستند إىل علم اإلمامة، وعلم  النبي واإلمام نحمل ترصفاتأن ال 

 ..ام األسوة والقدوة هبتالنبوة، وإال لبطل
 عىل كفاية النية التي يكون :هنا» عليه السالم«فدلنا ظاهر حال عيل 

ً حمددا يف واقع ملنوي فيها عىل سبيل اإلمجال، إذ يكفي كون املنوياحتديد 
ًيعلمه صاحب النية تفصيال، وال جيب حتديد حدوده مل ن األمر، وإ

 ..واستحضار خصوصياته حني انشاء النية، والدخول يف العمل
،  األمرواقعهنا حمددة يف »  اهللا عليه وآلهصىل«انت نية رسول اهللا وك

ً ما قصده النبي إمجاال، وأغناه ذلك عن التفصيل، »عليه السالم« فقصد عيل
 .. وال يف املنوي بحسب الواقع،إذ ال ترديد يف النية

  :×ملاذا كان سؤال علي 
كان يريد » معليه السال«ً إن عليا :وقد ذكرت الرواية املشار إليها

، فهو يرى »صىل اهللا عليه وآله«بسؤاله أن يعرف بامذا أحرم رسول اهللا 
يف حال ختتلف عن احلال الذي كان عليه رسول اهللا » عليها السالم «فاطمة

 . فسأهلا عن سبب ذلك، فلم تفصح له.. »صىل اهللا عليه وآله«
أما .  له أن حجها حج متتع، فبني»صىل اهللا عليه وآله«فسأل رسول اهللا 
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 ..فكان حجه حج قران» صىل اهللا عليه وآله«النبي 
ًجاهال باحلكم، بل هو مل خيربه أحد » عليه السالم«إذن فلم يكن عيل 

 .بطبيعة ما جرى عليه احلال
  !:على ما اختاره؟ ’هل ندم 

قد أظهر أنه قد » صىل اهللا عليه وآله« أنه :قد حياول البعض أن يدعي
وأنه لو استقبل من أمره ما استدبر الختيار . ىل اختياره حج القرانندم ع

 ..حج التمتع
 :غري أننا نقول

ال يقدم عىل فعل أمر من تلقاء نفسه، بل » صىل اهللا عليه وآله« أنه ً:أوال
 ..بوحي وداللة إهلية

يف خصوص هذه احلجة » صىل اهللا عليه وآله« إن املطلوب منه :ًثانيا
يف اهلدي، ويظهر فضل » عليه السالم«ًلكي يرشك عليا هو حج القران، 

وليمهد إلعالن إمامته، وأخذ البيعة له يف .. ومنزلته منه» عليه السالم«عيل 
وهذا ما يفرس لنا أمره . ، أو يف غدير خم أو منىهذا احلج بالذات، يف عرفة

بأن حترم بحج التمتع، وأحرم » عليها السالم «للزهراء» اهللا عليه وآلهصىل «
 . هو بحج القران

  :البدن اليت حنرت
ً فنحر ثالثا، إىل النحر بمنى» صىل اهللا عليه وآله«ثم انرصف : قالوا

 ،يرسىوكان ينحرها قائمة معقولة ال، باحلربةالرشيفة وستني بدنة بيده 
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 .»صىل اهللا عليه وآله« عمره ِّوكان عدد هذا الذي نحره عدد سني
أن ينحر ما بقي من املائة، ثم أمره » عليه السالم« ً وأمر عليا،ثم أمسك

 وحلومها، يف املساكني، وأمره أن ال يعطي ، وجلودها،أن يتصدق بجالهلا
من «: ، وقال)١(»نحن نعطيه من عندنا«:  منها، وقالًاجلزار يف جزارهتا شيئا

 .)٢(»شاء اقتطع
 »صىل اهللا عليه وآله« من الذي أكل مع النبي :قلت: قال ابن جريج
 !؟ورشب من املرق
صىل اهللا «أكل مع النبي » عليه السالم«عيل بن أيب طالب : قال جعفر

 .)٣( ورشب من املرق»عليه وآله
 .)٤(ً نحر بيده سبع بدن قياما»صىل اهللا عليه وآله«ن رسول اهللا إ :وقول أنس

                                     
 وقد ٣٦١ ص٨لنووي جلاملجموع  و٤٧٧ و ٤٧٦ ص٨سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 .تقدمت مصادره فراجع
 وقد ٥٥٨ ص٣بن قدامة جالاملغني  و٤٧٧ و ٤٧٦ ص٨سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(

 .تقدمت مصادره فراجع
 ١٧٧ ص٢جبن سعد الالطبقات الكربى  و٤٧٦ص ٨دى والرشاد جسبل اهل) ٣(

 .٣٤٠صمنتخب مسند عبد بن محيد و
أحكام القرآن  و٢١٣ ص٥جنيل األوطار  و٤٧٧ص ٨سبل اهلدى والرشاد ج) ٤(

 ١٨٥ ص٢ج )ط دار الفكر(صحيح البخاري  و٢٩٢ ص٣جبن العريب ال
 .٤٩ ص١٠جعمدة القاري و
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 مل ينحر بيده أكثر من سبع »صىل اهللا عليه وآله« عىل أنه :محله أبو حممد
، )١( وأنه أمر من ينحر ما بعد ذلك إىل متام ثالث وستني،بدن كام قال أنس

 .فنحر ما بقي» عليه السالم «ًل عن ذلك املكان، وأمر علياثم زا
 فقط بيده، وشاهد ً سبعا»صىل اهللا عليه وآله«أو أنه مل يشاهد إال نحره 

 للباقي، فأخرب كل واحد منهام بام رأى »صىل اهللا عليه وآله« متام نحره جابر
 ، سبع بدن كام قال أنسًا نحر بيده مفرد»صىل اهللا عليه وآله«أنه  وأ .وشاهد

 . فنحرا كذلك متام ثالث وستني،ً احلربة معاثم أخذ هو وعيل
صىل اهللا «أنه شاهد رسول اهللا  :بن احلارث الكندي) غرفة(قال عروة و

 فأخذ »عليه السالم «ً يومئذ أخذ بأعىل احلربة، وأمر عليا»عليه وآله
نحر الباقي من ب »عليه السالم« نحرا هبا البدن، ثم انفرد عيلبأسفلها، و

 .)٢(املائة كام قال جابر

                                     
 .٢٨٥ ص٤جصحيح ابن خزيمة و ٤٧٧ص ٨سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
 ٣٩٦ ص١جسنن أيب داود  و٤٧٧ص ٨ج و٣٧٦ ص٧جسبل اهلدى والرشاد ) ٢(

 ٢٦٢ ص١٨جلطرباين لاملعجم الكبري  و١٧٣ ص٣جاملعجم األوسط و
 ٥جلبيهقي لالسنن الكربى  و١٢٥٥ ص٣ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإلو

 ٧جد بن سعالالطبقات الكربى  و٥٦٤ ص٣ج ةبن قدامالاملغني  و٢٣٨ص
 ١٦٩ ص٤جأسد الغابة  و٥١٤ ص٣جطبقات املحدثني بأصبهان  و٤٣١ص

البداية والنهاية  و٧٩صاملنتخب من ذيل املذيل  و٩٧ ص٢٣جهتذيب الكامل و
 .٣٧٦ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية  و٢٠٧ ص٥ج
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 أربعة »صىل اهللا عليه وآله«وكان اهلدي الذي جاء به رسول اهللا 
  . أو ستة وستني،وستني

 أو ستة وثالثني، فنحر ، بأربعة وثالثني»عليه السالم«وجاء عيل 
صىل اهللا عليه « ونحر عيل ، ستة وستني» عليه وآلهصىل اهللا«رسول اهللا 

 .)١( أربعة وثالثني بدنة»وآله
ًثالثا وستني » صىل اهللا عليه وآله«نحر رسول اهللا : ويف الرواية األخرى

 .)٢(..نحرها بيده، ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها يف قدر الخ
 ة منها جذوة أن يؤخذ من كل بدن»صىل اهللا عليه وآله«وأمر رسول اهللا 

 »صىل اهللا عليه وآله«من حلم، ثم تطرح يف برمة، ثم تطبخ، فأكل رسول اهللا 

                                     
 ٢٤٧ ص٤جالكايف  و٢٨صعوائد األيام  و٤٧٧ص ٨سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 ١٢ وج٣٥٤ ص١٠ججامع أحاديث الشيعة  و٣٩٣ ص٢١جبحار األنوار و
 .٣٧٨ ص٣ج) تفسري(الصايف :  وراجع٤٩ و ٣٤ص

 ٢علل الرشائع ج و٥٥١ ص٣ ق١ج) ق.ط(ذخرية املعاد  و٢٤٩ ص٤الكايف ج) ٢(
ط دار  (و ٢٢٣ ص١١ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة و ٤١٣ص

 جامعو ٨٩ ص٩٦ج و٣٩٦ ص٢١ج األنواروبحار  ١٥٧ ص٨ج) اإلسالمية
موسوعة  و ٦ ص١٠جمستدرك سفينة البحار و ٣٥٧ ص١٠جأحاديث الشيعة 

 ٣جمنتقى اجلامن و ٤٥ ص٣جلنجفي ل» عليهم السالم«أحاديث أهل البيت 
 عن ٤٧٦ ص٨سبل اهلدى والرشاد جو ٨٤ ص٢جتفسري امليزان و ١٢١ص

 .ابن جريج، عن جعفر بن حممد، عن جابر
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 .)١(وحسيا من مرقها، »عليه السالم«وعيل 
صىل اهللا عليه « أن النبي :»عليه السالم« عن عيل ويف صحيح احللبي

 .)٢(ساق مئة بدنة» وآله

                                     
ذخرية املعاد  و٢٨٦ ص٧جوالربهان جممع الفائدة  و٢٤٨ ـ ٢٤٦ ص٤الكايف ج) ١(

 ٣١٨ ص١٤احلدائق النارضة ج و٦٧٠ ص٣ ق١ج و٦٧٠ ص٣ ق١ج) ق.ط(
 هتذيب األحكام و٤٦٢ ص٢جامع املدارك ج و١٥٩ ص١٩جواهر الكالم جو
 ١٤ج و٢١٧ ص١١ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة وسائل  و٤٥٧ ص٥ج

 ر وبحار األنوا١٤٤ ص١٠ج و١٥٣ ص٨ج) ط دار اإلسالمية( و ١٦٣ص
 ١٢ج و٣٥٤ ص١٠جامع أحاديث الشيعة ج و٣٩٥  و٣٩٣ ص٢١ج

 ٣ج و٣٧٣ ص٣ج و١٢٥ ص٣منتقى اجلامن ج و١٠٤ ص١٢ج و١٠١ص
 ةبن قدامالالرشح الكبري  و١٠٩ ص١١ جةبن قدامالاملغني  وراجع ٤٠١ص
تفسري  و١١١ ص٢بن عبد الرب جالالتمهيد  و٥٨٢ ص٣ج و٥٧٩ ص٣ج

 .٢٨٤ ص٣البغوي ج
 ٥٥١ ص٣ ق١ج) ق.ط(ذخرية املعاد  و٢٤٩ و ٢٤٨ ص٤ج) الفروع(الكايف ) ٢(

الشيعة وسائل و ٤١٢ ص٢جعلل الرشائع و ٢١١ ص١٨ججواهر الكالم و
 ١٥٧ ص٨ج) ط دار اإلسالمية(  و٢٢٢ ص١١ج) آل البيتط مؤسسة (
 ٨٨ ص٩٦ج و٣٩٥ ص٢١ جاألنوار وبحار ٧٥ ص٨مستدرك الوسائل جو
موسوعة  و٤٩٩ و ٤٥٥ ص١٠ج و٣٥٦ ص١٠جامع أحاديث الشيعة جو

= ١جتفسري العيايش  و٤٤ ص٣جلنجفي ل» عليهم السالم«أحاديث أهل البيت 
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ساق مئة » صىل اهللا عليه وآله«هو أنه :  املقصود أن:وقد ذكر املجليس
، »عليه السالم«ًبدنة، لكن ساق بضعا وستني لنفسه، والباقي ألمري املؤمنني 

 .)١(..حيرم كإحرامه، وهيل كإهالله إلخ» عليه السالم«لعلمه بأنه 
عليه «ًوعليا » صىل اهللا عليه وآله«ن النبي إ :لكن قد تقدم قوهلم

ًستا وستني، » صىل اهللا عليه وآله« منها النبي بدن، فساقا الساق» السالم
 .نيثالثًأربعا و» عليه السالم«وساق عيل 

صىل اهللا عليه « ببدن رسول اهللا  قدم عيل من اليمن:وقال ابن كثري
 .)٢(»وآله

، »ليه وآلهصىل اهللا ع«إىل النبي » عليه السالم«فنسب ما جاء به عيل 
 .ألنه أخوه، وألهنام تشاركا يف جمموع املئة، ونحراها بصورة مشرتكة

 يأخذ بأعىل احلربة، وعيلكان » صىل اهللا عليه وآله«ن النبي أ: وقد تقدم
» عليه السالم«يأخذ بأسفلها إىل ثالث وستني، ثم نحر عيل » عليه السالم«

ٍا يف قدر واحد، الباقي، وأخذا من كل واحدة جذوة من حلم، وجعاله
 .. وأكال منها، وحسيا من مرقها

                                     
تفسري امليزان  و٤٦٥ ص١جكنز الدقائق  و١٨٥ ص١جنور الثقلني  و٨٩ص= 
 .١٢١ ص٣جمنتقى اجلامن  و٨٣ ص٢ج

 . ١١٦ ص١٧مرآة العقول ج) ١(
 )الرتاث العريبدار إحياء ط (البداية والنهاية  و٤٦٧ ص٨سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(

 .٢٩١ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية و ١٦٥ ص٥ج
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ًمضافا إىل أن عليا  صىل اهللا «أهل بام أهل به رسول اهللا » عليه السالم«ً
صىل اهللا عليه «معتمدة عىل نية النبي » عليه السالم«، فنية عيل »عليه وآله

 ..، ومتقومة هبا»وآله
  :جمموع البدن
َ من البد:تذكر الروايات  ..ن هو مئة بدنةِ أن الذي سيق
ًنحر عن نفسه أربعا وثالثني، » عليه السالم«ً أن عليا :ًوتذكر أيضا
ًثالثا وستني بدنة، فيصري املجموع » صىل اهللا عليهام وآهلام«ونحر هو والنبي 

فلعل إطالق كلمة مئة قد جاء عىل سبيل .. ًسبعا وتسعني وليس مئة
 .التسامح ال ألجل التحديد

أو .. ًوع مئة، وقد نحرت الثالث الباقية تطوعا كان املجم:أو يقال
ٍآنئذ كان سبعة وثالثني سنة أن كان عمره » عليه السالم« عيل يكون عمر

 .حني البعثة ثالث عرشة سنة، أو أربع عرشة سنة
 رسول أو تكون قد حسبت أيام زادت عىل الثالث وستني سنة يف عمر

، فنحرت بدنة ألجلها وأيام زادت عىل سني عمر » وآلهصىل اهللا عليه«اهللا 
 ً.، فنحرت هلا بدنة أيضا»عليه السالم«عيل 

  : مالحظة ذات مغزى
 قد نحر من البدن عىل عدد سني عمره» صىل اهللا عليه وآله«إذا كان 

قد نحر عىل » عليه السالم«ًفإن عليا .. ، وهو ثالث وستون سنةالرشيف
 ..ون سنةثالث، وهو أربع وذلك الوقت يف ًعدد سني عمره أيضا
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 بأن ذلك قد جاء :وليس ألحد أن يدعي ـ عىل سبيل القطع واليقني ـ
 .عىل سبيل الصدفة
صىل اهللا «شارك النبي » عليه السالم« أن مشاركة عيل :يضاف إىل ذلك

لو ختيف نحر البدن التي كانت عىل عدد سني عمره الرشيف ال » عليه وآله
 .ّيف كل حلو ومرله » عليه السالم«اركته من إشارة إىل مش

من » صىل اهللا عليه وآله«وقد أنتجت هذه املشاركة كل ما عاش النبي 
، »عليه السالم« عيل وكانت سني عمر.. أجله وهو إقامة دين اهللا سبحانه

صىل اهللا «قد استغرقها ما نحره » صىل اهللا عليه وآله«التي عاشها مع النبي 
ًمتوافقا مع سني عمره الرشيف، فشارك كل منهام اآلخر فيام » وآلهعليه 

وهكذا كان احلال يف كل ما يتصل بإقامة دين اهللا، .. خيصه، وأعانه عليه
 ..ونرش رشائعه، وحقائقه
  : أبا بكر’لو أشرك النيب 

ويمر الناس عىل هذا احلدث اجلليل مرور الكرام، ونحن عىل يقني من 
ً كام أرشك عليا، بل لو  يف هديهلو أرشك أبا بكر» صىل اهللا عليه وآله«ه أن

، ولو بأن هيتم هبا، ويرعاها بالسقي، واإلطعام أرشكه يف واحدة من هديه
قعدوها يف التحليل، واإلستنتاج، ي الدنيا ومل ألقام أتباع أيب بكر

وربام جتنح هبم ..  ومنزلته، وإمامته وخالفتهكرواإلستدالل عىل عظمة أيب ب
 ..األوهام إىل ما هو أبعد من هذا بكثري

وكيف ال يكون األمر كذلك، ونحن نرى كيف حتولت أخطاء، وضعف 
وسنرى ..  إىل فضائل وكرامات، وإشارات ودالالت وعمروهنات أيب بكر
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، ليهجر فضيلة لعمر» صىل اهللا عليه وآله«إن النبي : ل عمركيف أصبح قو
 ..ًوسببا يف إنقاذ اإلسالم واألمة من أمر عظيم

، فإن األلسنة خترس، واألسامع »عليه السالم«ولكن األمر إذا تعلق بعيل 
عن تصم، والعيون تعمى، واملحابر جتف، واألقالم تلتوي وتتحطم، أو تعيا 

تسجيل عرش معشار احلقيقة، ثم هي تقتل ما سجلته بالتأويالت الباردة، 
واإلحتامالت السقيمة، وقشور العبقريات، الخرتاع املعارضات، والتحريف 
والتزييف، والسعي إلفراغ أعظم املواقف من حمتواها، فهل نتوقع بعد هذا أن 

نصوص، أو نجد يف كالمهم ما ينفع وجيدي من اإلستنطاق املوضوعي لل
 !اإلشارة إىل يشء ذي بال من الدالالت واللمحات؟
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  :الفصل الثاين
 

   ..ضواء على ما جرى يف عرفةا
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  :لإلمامة تارخيها
 ،صحيح أن موضوع اإلمامة هو من أكثر املوضوعات حساسية

 ، ويف فهمها،ن قضايا التاريخوله تأثريه يف الكثري الكثري م.. وأشدها أمهية
 ..ومعرفة أرسارها وخلفياهتا
هو حمورها » عليه السالم«ًأن أمري املؤمنني عليا : ًوصحيح أيضا

وأنه ال يمكن ملن يريد أن يبحث يف أي .. أساسها وبه قوامهاهو األعظم، و
 ..شأن من شؤونه أن يتجاهل أمر اإلمامة هذا
 إيفاء هذا األمر حقه من البحث  أنً:ولكن من الواضح والصحيح أيضا

حقه » عليه السالم«بل هو كإيفاء عيل .. والتقيص غري ميسور، بل غري مقدور
ً وإن أيا كان من الناس ال يستطيع أن يدعي أنه قادر عىل استيفاء .من ذلك

ًالبحث يف هذين األمرين معا، ولو حاول أن يتصدى لذلك، فإنه سوف ينتهي 
 ..يبة القاتلة، والفضيحة الصلعاء والنكراءإىل الفشل الذريع، واخل
 :من أجل ذلك نقول

استعراض العضالت حتايش ال بد لنا من جتنب الدعاوى الفارغة، و
 نويف نفال ندعي أننا نريد أ.. املنتفخة باألورام التي تنتج له األسقام واآلالم

مامة أو نريد إعطاء موضوع اإل.. حقها» عليه السالم«سرية أمري املؤمنني 
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اهلزال، منتهى  يف الضعف، ويف ستكون غاية نتيجة املغامرة ألن.. حقه
 .. والتواضع

ذلك آثرنا أن نحيل القارئ الكريم إىل ما أوردناه يف كتابنا الصحيح ل
، وال سيام األجزاء الثالثة »صىل اهللا عليه وآله«من سرية النبي األعظم 

 الناحيتني التارخيية عىل بعض التفاصيل يفمنها  ليطلع ،األخرية منه
فإن ما ذكرناه هناك وما نذكره هنا ربام .. والعقائدية يف موضوع اإلمامة

صىل اهللا عليه «عن بعض معاناة النبي ولو حمدودة ومتواضعة يعطي ملحة 
 موضوع اإلمامة، رسيخفيام يرتبط بالعمل عىل ت» عليه السالم«وعيل » وآله

 ..وصيانته يف ضمري ووجدان األمة
نينا عن التعرض هنا لكثري غ عىل كتاب الصحيح سوف تتنا هذهحالإو

ف كال األمرين حقهام، ونحن أعجز ومع اعرتافنا بأننا مل ن..  ذكرناه هناكامم
 ..فكيف نجيز ألنفسنا أن ندعيه.. من ذلك

  :ليلة عرفة متهيد ليوم عرفة
 ، عىل احلجيج عشية عرفة»صىل اهللا عليه وآله«خرج أنه :  روواـ١

 وباهى بعيل ، وغفر لكم عامة،باهى بكم املالئكة عامةقد إن اهللا : قال هلمف
إن :  غري حماب فيه لقرابتيً، إين قائل لكم قوال وغفر له خاصة،خاصة

 يف حياته »عليه السالم «ًالسعيد كل السعيد حق السعيد من أحب عليا
 .)١(وبعد موته

                                     
=  عن أمحد١٦٨ ص٩ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٩١ ص٣ الفصول املئة ج)١(
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صىل « رسول اهللا خرج علينا: ، قالت»عليها السالم«فاطمة وعن  ـ ٢
ك وتعاىل باهى بكم وغفر لكم إن اهللا تبار:  فقال، عشية عرفة»اهللا عليه وآله

، هذا جربئيل سول اهللا إليكم غري حماب لقرابتي، وإين رعامة، ولعيل خاصة
 يف حياته وبعد ً أن السعيد كل السعيد حق السعيد من أحب عليا:خيربين
 .موته

 .)١(»ًبغض عليا يف حياته وبعد مماتهإن الشقي من أ «:زاد يف نص آخر

                                     
 ٢٦٥ ص٣٩ وج٨١ ص٤٠جبحار األنوار بن حنبل يف املسند والفضائل، و= 
التحفة  و٤٨٧ ص٢جينابيع املودة  و٩٢صلهمداين لاإلمام عيل بن أيب طالب و

 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٤٠ ص٥جغاية املرام  و١٣٥صالعسجدية 
 .٢٩٦ ص٢١ وج٢٥٤ ص٧ج

األمايل و ٧٨صلخوارزمي لاملناقب  و٤١٥ ص٢٢جلطرباين لاملعجم الكبري  )١(
 ٧٤صمامة دالئل اإل و١٣٢ ص٩ججممع الزوائد  و٢٤٨صلصدوق ل
 ٣٣صبابويه نتجب الدين بن مل ًاألربعون حديثا و١٦١صلمفيد لاألمايل و
الرصاط  و٢٠٠صبن البطريق الالعمدة  و٣ ص٣جمناقب آل أيب طالب و

 ٢٧جبحار األنوار  و٤٦٢صلشريازي لكتاب األربعني  و٥٠ ص٢جاملستقيم 
 ١٠٥ و ٩٢ ص١جكشف الغمة  و٢٨٤ و ٢٧٤ و ٢٥٧ ص٣٩ وج٧٤ص
 و ١٢٥صبن الصباغ الالفصول املهمة و ٤٥٢صهنج اإليامن  و٧٨ ص٢وج

كتاب األربعني  عن معامل العرتة النبوية، و٥٨٥ ص١ج) ط دار احلديث(
 .٢٣٧صبشارة املصطفى  و٢٤٣صلامحوزي ل
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 :ونقول
 :يالحظ هنا ما ييل

ً إن يوم عرفة قد شهد حدثا هاما يرتبط بالنص النبوي عىل إمامة ً:أوال ً
» صىل اهللا عليه وآله«ويأيت هذا املوقف من رسول اهللا .. »عليه السالم«عيل 

 ..عشية ليلة يف سياق اإلعداد ملا سيقوم به يف اليوم التايل
قد ضمن كالمه ما يدل عىل أنه كان » صىل اهللا عليه وآله« إنه :ًانياث

يتوقع اهتامه بمحاباة قرابته، لكي يسقطوا كالمه يف حقه عن اإلعتبار 
ُبالرغم من أن اهتاما من هذا القبيل خيرج من يطلقه عن دائرة التقوى، بل  ً

 باإلنقياد إىل »صىل اهللا عليه وآله«عن دائرة اإليامن، لتضمنه اهتام النبي 
» صىل اهللا عليه وآله«اهلوى، وجتاوز ما يمليه عليه الوحي اإلهلي، ليصبح 

 ..ًخارج دائرة العصمة، وال يبقى مأمونا عىل ما أمتنه اهللا عليه
بأن اهللا تعاىل قد باهى هبم، وغفر هلم عامة، وباهى :  إنه أخربهم:ًثالثا

 :هات، هيوغفر لعيل خاصة، ويف هذا النص كالم من عدة ج
معصوم ال يصدر منه الذنب، إال إن كان » عليه السالم«ً إن عليا :ألف

َإنا فتحنا ﴿: املقصود الذنب الذي هو من قبيل ما ورد يف أول سورة الفتح َْ َ َّ ِ
ًلك فتحا َْ َ ً مبيناَ ِ ُليغفر لك اهللاُ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته  ُ ْ َ َ َْ َّ َ َّ ََ َّ ُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ َْ َ َعليك َ ْ َ َ

ًوهيديك رصاطا َ ْ َِ َِ َ ً مستقيامَ ِ َ ْ ُ﴾)١(. 
ًهو ما كان قومه يعدونه ذنبا، وهو جميئه :  أن املراد بالذنب:حيث ثبت

                                     
 .فتح من سورة ال٢ و ١ انتاآلي) ١(



  ٨٩                                                      ..             اضواء على ما جرى يف عرفة: الفصل الثاين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًفإهنم غفروا له ذلك، وصاروا يعتربونه فضال وسدادا. هبذا الدين ً ..
أنه لو كان بالذنب معصية ملا كافأه عليه بالفتح املبني، : شاهدنا عىل ذلك

 .ذنب يعاقب وال يكافأألن امل
ًذنبا يف جنب » عليه السالم«غفر لعيل ما يراه   أن اهللا تعاىل:أو أن املراد

أن عبادته ال تليق بمقام : حيث يرى. اهللا، وإن مل يكن كذلك يف الواقع
ًويعترب نفسه مذنبا ومقرصا يف أداء واجبه.. األلوهية األقدس ً.. 

مغفرة ذنوب من تاب منهم هو :  إن املراد بمغفرة ذنوهبم عامة:ب
أما املرص عىل معصية اهللا، وعىل . وأناب، وعزم عىل عدم العود للمعايص

، وال سيام فيام يرتبط بإمامة »صىل اهللا عليه وآله«خمالفة ما يأيت به نبيه األكرم 
ًوصيه من بعده، فال تشمله املغفرة، ال عموما وال خصوصا ً. 

قد ربط السعادة كل السعادة بحب عيل » صىل اهللا عليه وآله« إنه :ًرابعا
 ..ومل يزد عىل ذلك.. يف حياة عيل وبعد موته» عليه السالم«

 :فهنا سؤالن
يف احلياة وبعد » عليه السالم« ما معنى التأكيد عىل حب عيل :أوهلام

 ! املامت؟
 :ونجيب

 هو أن حبه يف هذه احلالة :لعل السبب يف تعميم احلب إىل ما بعد املامت
ًادقا وحقيقيا، وليس حبا مصلحيا، وال متأثرا بمؤثرات خارجية، يكون ص ً ً ً ً

 .ال ليشء آخر..ًبل هو حيبه ألنه يراه مستحقا للحب
 لقد اقترص عىل ذكر احلب، ومل يرش إىل الطاعة والقبول بحكمه :الثاين
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وخالفته، ألن احلديث عن السعادة التامة يف الدنيا واآلخرة، وأي يشء آخر 
ً ال حيققهام معا، حتى الطاعة واإلنقياد، فإن اإلنسان قد يطيع غري احلب قد

ًاحلاكم خوفا، أو طمعا، أو حبا بالسالمة، أو لغري ذلك ً أما احلب احلقيقي .. ً
 .ًفهو يدعوه للطاعة يف الدنيا، وجيعله أهال لشفاعته يف اآلخرة

 :توكل عىل خري مسؤولن و،نقولوبعد ما تقدم 
  : حديث عرفات
 »صىل اهللا عليه وآله«األعظم الصحيح من سرية النبي  :ذكرنا يف كتابنا
 وهي ،يف عرفات» صىل اهللا عليه وآله«لنبي ا جرى لًنصوصا تدل عىل م

 :التالية
، »صىل اهللا عليه وآله«أن رسول اهللا : ذكرت الروايات الصحيحة

، ثم ذكر )١(ذكر حديث الثقلني ، فلامرفةخطب الناس يف حجة الوداع؛ يف ع
عدد األئمة، وأهنم اثنا عرش، واجهته فئات من الناس بالضجيج والفوىض، 

 .إىل حد أنه مل يتمكن من إيصال كالمه إىل الناس
، وعبدامللك بن  أنس:وقد رصح بعدم التمكن من سامع كالمه كل من

ولكن رواية ، )٢(، وجابر بن سمرة بن اخلطاب، وأيب جحيفة، وعمرعمري
                                     

 .. وما ذكره من مصادر١٣صحديث الثقلني للوشنوي : راجع) ١(

حمد تقي ملالسنة يف الرشيعة اإلسالمية  و٧ ص١ج) ق.ط(كشف الغطاء : راجع) ٢(
 و ٤٧١ و ٤٧٠اخلصال ص و٤٦٩ و ٣٨٧لصدوق ص لاألمايل و٦٣احلكيم ص

=  ٧٨ و ٧٧ و ٧٦ و ٥١كفاية األثر ص و٢٧٣ و ٢٧٢ و ٦٨كامل الدين ص وإ٤٧٢
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كتاب الغيبة  و٣٧٤ ص٧ وج٢٣٠ ص٥ وج٢٤٠ ص٢رشح أصول الكايف جو= 
لطويس لالغيبة  و١٢٤ و ١٢٣ و ١٢٢ و ١٢١ و ١٢٠ و ١٠٥ و ١٠٤لنعامين صل

بن الالعمدة  و٢٥٤ و ٢٤٩ و ٢٤٨ ص١ جل أيب طالبآمناقب  و١٢٩ و ١٢٨ص
بن طاووس الالطرائف  و٤٢١ و ٤٢٠ و ٤١٨ و ٤١٧ و ٤١٦البطريق ص

 و ٢٦٦ و ٢٣٧ و ٢٣٦ و ٢٣٥ و ٢٣٤ و ٢٣١ ص٣٦ جاألنواربحار  و١٧٠ص
لامحوزي لكتاب األربعني  و٣٦٥ و ٣٦٤ و ٣٦٣ و ٣٦٢ و ٢٩٨ و ٢٦٩ و ٢٦٧
اإلكامل يف أسامء و ٣٨٥ التنكابني صلرسايبلسفينة النجاة  و٣٨٦و  ٣٨١ص

 ٣٤٥بن طاووس صالاملالحم والفتن  و١٩٣لخطيب التربيزي صلالرجال 
 الصالح يبألتقريب املعارف  و٢٧٤لمحقق احليل صلاملسلك يف أصول الدين و

 و ٥٧ ص١كشف الغمة ج و١٦٢ و ١٥٩ ص٢إعالم الورى جو ٤١٨ص احللبي
 ٩٨ و ٩٧ و٩٦ و ٩٥ و ٩٤ و ٩٣ و ٩٢ و ٩٠ و ٨٨ و ٨٧ ص٥ ومسند أمحد ج٥٨

 ٨ ج)ط دار الفكر( صحيح البخاري و١٠٨ و ١٠٧ و ١٠٦ و ١٠١ و ١٠٠ و ٩٩و 
 ٢سنن أيب داود ج و٤ و ٣ ص٦ ج)ط دار الفكر(صحيح مسلم  و١٢٧ص
 ٦١٨ و ٦١٧ ص٣لحاكم جلاملستدرك  و٣٤٠ ص٣سنن الرتمذي ج و٣٠٩ص

فتح الباري  و١٩٠ ص٥ع الزوائد ججمم و٢٠١ ص١٢لنووي جلرشح مسلم و
 و ١٠٥مسند أيب داود الطياليس ص و٢٨١ ص٢٤عمدة القاري ج و١٨١ ص١٣ج

كتاب  و١٢٧ و ١٢٦ ص٣اآلحاد واملثاين ج و٣٩٠اجلعد صأيب مسند ابن  و١٨٠
 ٤٦ و ٤٤ و ٤٣ ص١٥ جصحيح ابن حبان و٥١٨بن أيب عاصم صالالسنة 

=  ١٩٥ ص٢ري جـبـم الكـاملعج و٢٠٩ ص٦ وج٢٠١ ص٣ط جـم األوسـاملعجو
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 .ًوضوحارصاحة وهذا األخري، كانت أكثر 
 مرات عديدة، فرويت عنه بأكثر من ّحدث بام جرىويبدو أنه قد 

 نختار بعض نصوص املعنى الثابت، ووبأكثر من تعبري يشري إىل. طريق
 :سيام ما ورد منها يف الصحاح والكتب املعتربة، فنقول ـ وال تلك الرواية
، سليامن ، حدثني أبو الربيع الزهراينّ؛ حدثنا عبد اهللايف مسند أمحدـ  ١

: ، قالوا، وحممد بن أيب بكر املقدمي القواريرياهللا بن عمر ، وعبيدبن داود
، عن جابر بن ، عن الشعبي، حدثنا جمالد بن سعيدحدثنا محاد بن زيد

  ـ وقال املقدميبعرفات» صىل اهللا عليه وآله«خطبنا رسول اهللا  :، قالسمرة
 .خيطب بمنى» صىل اهللا عليه وآله«سمعت رسول اهللا : يف حديثه

 : فسمعته يقول :وهذا لفظ حديث أيب الربيع
ًلن يزال هذا األمر عزيزا ظاهرا، حتى يملك اثنا عرش كلهمـ  ثم لغط « ً

                                     
 و ٢٥٣ و ٢٤٩ و ٢٤١ و ٢٣٢ و ٢٢٦ و ٢٢٣ و ٢١٨ و ٢١٤ و ١٩٧و  ١٩٦و= 

 نعيم األصبهاين يبألالرواة عن سعيد بن منصور  و١٢٠ ص٢٢ج و٢٥٥ و ٢٥٤
 ٢بن عدي جالالكامل  و٩٥لخطيب البغدادي صلالكفاية يف علم الرواية  و٤٤ص
 ١٢٤ ص٢تاريخ بغداد ج و٩٠ ص٢بأصبهان جطبقات املحدثني  و٣٨٦ص
 ٨سري أعالم النبالء ج و١٩١ ص٥تاريخ مدينة دمشق ج و٣٥٤ ص١٤وج
 ١البداية والنهاية ج و١٧٦ ص٢ذكر أخبار إصبهان ج و٤٤٤ ص١٤ وج١٨٤ص
 ٢٠٣ و ٣٠٢ ص١٢لمقريزي جلإمتاع األسامع  و٢٧٩ و ٢٧٨ ص٦ وج١٧٧ص

 .٢٨٩ ص٣ينابيع املودة جو
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 !ّيا أبتاه، ما بعد كلهم؟:  فقلت أليب؛)ّكلهم(فلم أفهم قوله بعد  القوم، وتكلموا ـ
 .)١(»ّكلهم من قريش« :قال

 .)٢(».. فقلت أليب،فهمأ فلم ،تكلم الناسو «:وحسب نص النعامين
صىل اهللا «قال رسول اهللا : ، قال، عن جابر بن سمرةعن الشعبيـ  ٢

ُال يزال هذا الدين عزيزا منيعا، ينرصون عىل من ناواهم عليه «: »عليه وآله ً ً
 .إىل اثني عرش خليفة

  .)٣(»ويقعدونفجعل الناس يقومون «: قال
                                     

 ٣٧ و ٣٤ ص١٣ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٩٩ص ٥مسند أمحد ج) ١(
: وراجع ١٩٦ ص٢جلطرباين لاملعجم الكبري و ١٢٣صلنعامين لكتاب الغيبة و

بحار  و٢٧٣صكامل الدين  و٤٧٥صاخلصال  و٣٨٧صلصدوق لاألمايل 
 .٢٧١ ص٢جغاية املرام  و٢٤١ و ٢٣١ ص٣٦جاألنوار 

 .١٦ح ١٥٣/١٠٦صم  عوامل العلووعن١٢٢ و ١٢١صللنعامين  الغيبة) ٢(

والغيبة  ١٠٥صللنعامين  الغيبة و١٠١ و ٩٨وراجع ص ٩٩ص ٥مسند أمحد ج) ٣(
 ١٦٢ ص٢ج) مؤسسة آل البيتط (و  ٣٨٤ صعالم الورىإ و١٢٩صللطويس 

 ٢٩٩ و ٢٣٧ص ٣٦ج بحار األنوارو. ٢٥ص الفتح الكراجكي يبألاإلستنصار و
منتخب  و٤١٨ص ي الصالح احللبيبألتقريب املعارف  و٢٦٨ و ٢٣٥وراجع ص

اخلصال  و٢٧٤ وراجع ص٢٧٥ و ٢٥٤ ص٢غاية املرام ج و٢٠صاألثر 
بن الاملالحم والفتن  و٢٥٠ ص١جمناقب آل أيب طالب  و٤٧٢ و ٤٧٠ص

 .٤٥ ص١٥ج صحيح ابن حبان و٣٤٥صطاووس 
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 .)١(»:..وتكلم بكلمة مل أفهمها، فقلت أليب، أو ألخي« :زاد الطويس
أن ذلك كان يف حجة « :ّ رصح فيهويف حديث آخر عن جابر بن سمرة

 .)٢(»الوداع
 .)٣(..َّمل حيج إال هذه احلجة» صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : ومن املعلوم

                                     
 ١٢٩ و ١٢٨ص) مؤسسة املعارف اإلسالميةط (و  ٨٩ و ٨٨صالغيبة للطويس ) ١(

) مؤسسة آل البيتط ( و ٣٨٤ صعالم الورىإو ١٠٥لغيبة للنعامين صوكتاب ا
 الصالح يبألتقريب املعارف  و٢٩٩ و ٢٣٧ص ٣٦ج بحار األنوار و١٦٢ ص٢ج

 .٢٧٥ و٢٥٤ ص٢جغاية املرام  و٢٠صمنتخب األثر  و٤١٨ص احللبي

 .٢٤١ ص٧جبن حبان الالثقات  و٨٧ص ٥مسند أمحد ج) ٢(

 والسرية النبوية لدحالن ٢٨٩ ص٣ج)  هـ١٣٩١نة ط س(السرية احللبية : راجع) ٣(
 ٣٥٢ ص٤صحيح ابن خزيمة ج و٢ ص٣ج) ًهبامش السرية احللبية أيضا(
 ١٢٥ ص٩ وج٢٧١ ص٤عمدة القاري ج و٢٢٠مسند زيد بن عيل صو

 ٢٣٦ ص٨لنووي جلرشح مسلم  و٦٢ ص٢٥ وج٤١ و ٤٠ و ٣٦ ص١٨وج
السرية  و٢٠٥ ص٤جالبداية والنهاية  و٣٣١ ص٤لشنقيطي جلأضواء البيان و

معرفة و ٥٦٨صلشافعي لختالف احلديث ا و٣٤٢ ص٣بن كثري جالالنبوية 
 ٤مسند أيب يعىل ج و١٦٣ ص٥سنن النسائي ج و٥١٥ ص٣السنن واآلثار ج

 ٥ وج٣٤٢ ص٤جلبيهقي لالسنن الكربى  و١٣٥ ص٥ج عون املعبود و٢٣ص
مستدرك سفينة  و٣٩٩ ص٢١جبحار األنوار  و٢٤٤ ص٤جالكايف  و٦ص
 .١٧٤ ص١٦بن عبد الرب جالالتمهيد  و١٨٧ ص٢حار جالب
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» صىل اهللا عليه وآله« خطبنا رسول اهللا« :ال، قعن جابر بن سمرةـ  ٣
ًال يزال هذا األمر عزيزا منيعا:  فقال؛بعرفات ً ظاهرا عىل من ناواه حتى ،ً

 ما قال :فقلت أليب:  قالـفلم أفهم ما بعد :  قالـ كلهم ،يملك اثنا عرش
  ؟ّبعد كلهم
 .)١(»ّكلهم من قريش«: الق

 زاد ـ ّ وإن مل يرصح بأن ذلك كان يف عرفاتـ : وغريهوعن أيب داود
ًكلهم جتتمع عليه األمة، فسمعت كالما: قوله صىل اهللا عليه  « من النبيّ
  .)٢(..أليب مل أفهمه، فقلت» وآله

                                     
كتاب الغيبة ، و١٠١ و ٩٨ وص يف موضعني٩٦ص ويف ٩٣ص ٥مسند أمحد ج )١(

 .١٨٣ و ٣٤صاإلكامل يف أسامء الرجال  و١٢٣صلنعامين ل

 ومسند ٣٠٩ ص٢ج) ط دار الفكر(و  ١٠٦ص ٤جالسجستاين داود  أيب سنن )٢(
 ١٣ فتح الباري ج: وراجع١١  و١٠ص  وتاريخ اخللفاء٤٠٠ص ٤عوانة جأيب 
 .١٨٤ و ١٨٣  و١٨٢ص يف »كلهم جتتمع عليه األمة« وكرر عبارة ١٨١ص
 وينابيع ٢٧٣ص ١٠ج ويف إرشاد الساري ١٨ص الصواعق املحرقة :يفً أيضا وذكرها

 .٢٨٩ ص٣ج) ط دار األسوة(و ٤٤٤صاملودة 
 ١٢٤  و١٢٣  و١٢٢ و ١٢١ص و الغيبة للنعامين ٨٨صالغيبة للطويس  :وراجع

رشح  و٣٨٦صلرسايب التنكابني لسفينة النجاة  و٣٦٥ ص٣٦جبحار وال
 .٦٢٩ ص١٩ وج١٨ ص١٣ج )امللحقات(إحقاق احلق 
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 .)١(»كلهم يعمل باهلدى ودين احلق«: ويف لفظ آخر
 ؟ ما الذي أخفى صوته: ثم أخفى صوته، فقلت أليب: ويف بعض الروايات

 .)٢(»كلهم من بني هاشم «:قال: قال
  : أن ذلك كان يف حجة الوداع، وقال: نص آخروذكر يف ـ ٤

 إىل أقرب أيب ان وك،»صىل اهللا عليه وآله «ّثم خفي عيل قول رسول اهللا
 ما الذي خفي ، يا أبتاه: فقلت؛مني» صىل اهللا عليه وآله «راحلة رسول اهللا

 !؟» صىل اهللا عليه وآله «من قول رسول اهللا ّعيل
 .»كلهم من قريش«يقول : قال
 .)٣(»كلهم من قريش«:  قال:ّإياي أيب إفهام فأشهد عىل: قال

                                     
عيون أخبار  و٤٧٤ص) ط مركز النرش اإلسالمي(و  ٤٧٤ص ٢اخلصال ج )١(

 عنه وعن ٢٤٠ص ٣٦والبحار ٥٥ ص٢جلصدوق ل »عليه السالم«الرضا 
عمدة القاري  و١٨٤ ص١٣جفتح الباري و. »المعليه الس «عيون أخبار الرضا

 ١٨٩ص ٤٥جتاريخ مدينة دمشق  و٢٥٨ ص٤جتاريخ بغداد  و٢٨٢ ص٢٤ج
رشح إحقاق  و٣٠٦ ص١٢جإمتاع األسامع  و٢٨٠ ص٦جالبداية والنهاية و

 .٦٢٩ ص١٩ وج٤٧ ص١٣ جاحلق

 :عن كتاب ٢٩٠ ص٣ وج٣١٥ ص٢ج) ط دار األسوة(و  ٤٤٥صينابيع املودة  )٢(
ورشح إحقاق احلق ) املودة العارشة(ربى للسيد عيل اهلمداين مودة الق

 .٤٤٥ص) ط الهور(مودة القربى  عن ٣٠ ص١٣ج) امللحقات(

 .٣٢ ص١٣ج) امللحقات( ورشح إحقاق احلق ٩٠ص ٥مسند أمحد ج )٣(
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: وبعد أن ذكرت رواية أخرى عنه حديث أن األئمة اثنا عرش قالـ  ٥
 .)١(ما قال؟: وضج الناس؛ فقلت أليبثم تكلم بكلمة مل أفهمها، 

 رسول اهللا إىل انطلقت:  قال، عن جابر بن سمرةولفظ مسلمـ  ٦
ً يزال هذا الدين عزيزا ال:  ومعي أيب؛ فسمعته يقول،»صىل اهللا عليه وآله«

  .ّاثني عرش خليفة؛ فقال كلمة صمنيها الناس إىل ًمنيعا
  ما قال؟: فقلت أليب
 .)٢(»كلهم من قريش«: قال

ّ ما الكلمة التي أصمنيها :ـبني الـ أو فقلت أليب :  وغريهوعند أمحد
 . !؟الناس
 .)٣(»كلهم من قريش«: قال
 ،»صىل اهللا عليه وآله «كنت عند النبي:  قالوعن جابر بن سمرةـ  ٧

سمع ما قال، فقلت أليب أ ييل هذا األمر اثنا عرش، فرصخ الناس؛ فلم :فقال
                                     

 .٣٥ ص١٣ج) امللحقات( ورشح إحقاق احلق ٩٣ص ٥جمسند أمحد  )١(

 ،عنه ١ص ١٣ج) امللحقات( إحقاق احلقرشح  و٤ص ٦صحيح مسلم ج )٢(
 ٤١٨ص) مؤسسة النرش اإلسالميط ( و ٤٢١صوالعمدة البن البطريق 
 .٣٤صاإلكامل يف أسامء الرجال 

) امللحقات(إحقاق احلق رشح  و٤٧٢  و٤٧٠ص ٢ واخلصال ج١٠١ص ٥مسند أمحد ج) ٣(
 ولسان ٥٤ص ٣النهاية يف اللغة ج: وراجع ٢٣٥ص ٣٦والبحار ج ٣٩ص ١٣ج

 .١٢٩صالقرب يف حمبة العرب :  ونقل عن كتاب٣٤٣ ص١٢العرب ج
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ما قال :  فقلتـمني » صىل اهللا عليه وآله «رسول اهللا إىل  وكان أقربـ
 رسول اهللا؟
 .)١(»ُ، وكلهم ال يرى مثلهّكلهم من قريش«: الق: فقال

 .)٢(.. وضجوا، ثم قال كلمة خفية، فكرب الناس:داود أيب ولفظـ  ٨
 .فضج الناس: ولفظ أيب عوانة
 .)٣(..ّكلمة خفيت عيل» صىل اهللا عليه وآله «وقد قال النبي
صىل اهللا عليه  « حديث االثني عرش خليفة بعدهفإن.. وعىل كل حال

 ـ، وغريه كلمة مل يسمعها جابر» صىل اهللا عليه وآله«  والذي قال فيه،»وآله
، أو خفض هبا صوته، أو مل يفهمها  أو..، وروى احلديثًممن كان حارضا

 مذكور يف كثري من املصادر ـهذا احلديث إن  ـنحو ذلك ، أو خفيت عليه
                                     

 و ٦٨ص) مؤسسة النرش اإلسالميط (و  ٢٧٣ ـ ٢٧٢ص ١إكامل الدين ج )١(
 .٢٣٩ص ٣٦البحار ج: راجع و٤٧٣ص ٢واخلصال ج ٢٧٣

 ٥مسند أمحد ج و٣٠٩ ص٢ج) ط دار الفكر(و  ١٠٦ص ٤داود ج أيب سنن )٢(
لخطيب لواية الكفاية يف علم الرو ١٨١ص ١٣جوفتح الباري  ٩٨ص

 ٣٦٥ص ٣٦البحار ج و٢٣٧ص ١٠جوإرشاد الساري  ٩٥صالبغدادي 
 .٩٤ص ٢٩ج) امللحقات( إحقاق احلقرشح و ١٢٤ ص٢جتاريخ بغداد 

 ٢٣٦ص ٣٦البحار ج و٤٧١ص ٢واخلصال ج ٣٩٤ص ٤جعوانة  أيب مسند )٣(
إحقاق رشح و ١٩٦ ص٢جاملعجم الكبري  و٦١٧ ص٣ جلحاكملاملستدرك و

 .٤١ و ٢٩ ص١٣ج) امللحقات( احلق
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 .)١( فلرياجعها طالبها،واملراجع
 :ونقول

ً تفرض عىل الباحث التأمل مليا يف كل ما :إن مالحظة احلدث املتقدم
ًجرى، فإنه عىل درجة عالية جدا من اخلطورة، ونستطيع نحن أن نفتح للقارئ 

 :باب التأمل من خالل لفتات وملحات نشري إليها ضمن العناوين التالية
  : ’ امتداد للرسول ×علي 

، خطب الناس يف منى» صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وذكرت الروايات
                                     

 ٥ ومسند أمحد ج، بعدة طرق٣ص ٦ صحيح مسلم ج:راجع املصادر التالية )١(
 ١٠١  و١٠٠  و٩٩  و٨٩  و٩٨و  ٩٧  و٩٦  و٩٥ و ٩٠  و٩٤  و٩٢  و٩٣ص

 ٤ وحلية األولياء ج٣٩٤ص ٤عوانة ج أيب  ومسند١٠٨  و١٠٧  و١٠٦ و
 ٤٢٢ ـ ٤١٦ص والعمدة البن البطريق ٣٨٢ صعالم الورىإ و٣٣٣ص

 وفتح ٤٧٥ و ٤٦٩ص ٢ واخلصال ج٢٧٣  و٢٧٢ص ١جوإكامل الدين 
 وصحيح ١٢٥ ـ ١١٩ص والغيبة للنعامين ١٨٥ ـ ١٨١ص ١٣الباري ج
 ٢ وتاريخ بغداد ج٤٤٦ ـ ٤٤٤ص وينابيع املودة ١٥٩ص ٤ جالبخاري

  وتلخيصه للذهبي٦١٨ ص ٣ ومستدرك احلاكم ج٣٥٣ص ١٤ وج١٢٦ص
 عن ٢٣ ـ ١٠ص ومنتخب األثر ،نفس الصفحة) دركمطبوع هبامش املست(

 ١١٦ص ٤داود ج أيب  وسنن٥٠١ص ٤ واجلامع الصحيح ج،مصادر كثرية
 ، الفصلآخر إىل ٢٣١ص ٣٦ والبحار ج،آخر الكتاب إىل ٤٩صوكفاية األثر 

 .. عن مصادر كثرية٥٠ ـ ١ص ١٣ج) لحقاتامل(وإحقاق احلق 
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 . .ً، ولكن قد ظهر أن ثمة فرقا قد ظهر بني املوقفنيوخطبهم يف عرفات
ومل حيصل .. يف منى» صىل اهللا عليه وآله«فقد أظهر اهللا الكرامة للنبي 

 . ثل ذلك يف عرفاتم
خيطبهم، ويصل  كان يف منى» صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : فقد ذكروا

 .)١(صوته إىل كل من كان يف منى
خيطبهم وكان  »صىل اهللا عليه وآله«كان  ولكنه حني خطبهم يف عرفات

 يقف يف مكان آخر، ويوصل كالمه إىل من هم يف اجلهة »عليه السالم«عيل 
 .)٢(األخرى

                                     
 .بقراجع املصادر املتقدمة يف الفصل السا) ١(

 وتاريخ مدينة دمشق ٢١٧ ص٥ والبداية والنهاية ج٤٧٧ ص٣محد جأمسند : راجع) ٢(
 ٩هتذيب الكامل ج و١١ ص٥ وج١٥٥ ص٢أسد الغابة ج و٥ و ٤ ص١٨ج

 وأدب اإلمالء واإلستمالء ٣٩٦ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية  و٣٣ص
 ٢٤٧ ص٣ج) ط دار الفكر( و ٣٤٣ ص٢ والسنن الكربى للبيهقي ج١٠١ص
 ١٩ ص٥املعجم الكبري ج و٤٤٣ ص٢لنسائي جلالسنن الكربى  و١٤٠ ص٥وج
 وحتفة األحوذي ٦٢٤ ص١ واملغني البن قدامة ج٣٨٩ ص٦إمتاع األسامع جو
 ٩ وج٢١٢ ص٨ وج٣١٤ و ٣١٢ ص٧ وسبل اهلدى والرشاد ج٣١٩ ص٥ج

 ٤٣٧ ص١جسنن أيب داود  و٦٢١ ص٤بن حجر جالتلخيص احلبري  و١٣٨ص
  و٧٨ ص٦ج) ج.ط(كشف اللثام  و٩٠ ص٢جنيل األوطار  و٢٦٣ ص٢جو
 .٩٠ ص٨لنووي جلاملجموع  و٣٥٦ ص١ج) ق.ط(
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 كان »صىل اهللا عليه وآله«أن رسول اهللا : وقد يمكن أن نستفيد من هذا
يف املواضع املشاهبة من حيث كثرة احلارضين، يامرس هذه الطريقة إلبالغ 

 .. ملن هو بعيد عنهأي أنه كان جيعل يف اجلهة األخرى من يبلغ كالمه. كالمه
 :ولعل من إشارات هذا احلدث

صىل اهللا «امتداد لرسول اهللا » عليه السالم«ًإرادة اإلحياء بأن عليا : ًأوال
 .يف حياة الرسول وبعد مماته» عليه وآله
بمنطق ـ   ـ أي يف عرفات إنه تعاىل قد تعامل مع الناس هنا:ًثانيا

 أي نوع من الترصف الغيبي ليفسح هلم املجال امرسن ي دون أ،املألوف هلم
ن ع قد حيجمون ، حيث إهنم وإظهار دخائل أنفسهمعبري عن موقفهم،للت

 ..ًذلك رهبة وخوفا حني يرون آثار الغيب
  :’مكان خطبة الرسول 

صىل اهللا عليه «إختلفت الروايات يف املكان الذي خطب فيه الرسول 
 ! كام تقدم؟، أو عرفات، أو منى)١(املسجد: ، هل هو، وتصدت له قريش»وآله

                                     
  و٤٦٩ص ٢ اخلصال ج:هذه الطائفة من الرواياتص راجع بالنسبة خلصو) ١(

 ١ وإكامل الدين ج٣٩٨ص ٤ ومسند أيب عوانة ج٥٠صكفاية األثر و ٤٧٢
  و٢٦٩و  ٢٣٤ص ٣٦ج األنواربحار  و٣٣٣ص ٤ وحلية األولياء ج٢٧٢ص

مناقب آل  و١٩صومنتخب األثر  ١٩٧ ص٢جلطرباين لاملعجم الكبري  و٣٦٣
رشح إحقاق احلق  و٢٧٣ و ٢٥١ ص٢جغاية املرام  و٢٥١ ص١جأيب طالب 

 .٩٥ ص٢٩ وج٣٣ و ١٧ ص١٣ج )امللحقات(
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يواجه » صىل اهللا عليه وآله«هل حدث ذلك ثالث مرات، فكان و
 اختلف الرواة يف حتديدها !؟ أم هي مرة واحدة!؟بالضجيج والفوىض

 أم أن اإلختالف يف !ينسىً مع العلم بأن حدثا كهذا ال !بسبب النسيان
التحديد نشأ عن تالعب متعمد، هيدف إىل التالعب باحلقيقة، وجعلها 

 !؟موضع شبهة
ً أن حدثا كهذا شهده :كل ذلك حمتمل، وقد يؤكد لنا احتامل التعمد

صىل «عرشات األلوف من الناس، الذين كانوا يتحركون بحركة رسول اهللا 
عنه عىل عمله، وهيتمون بعدم اإلبتعاد ، ويطبقون أعامهلم »اهللا عليه وآله

نه، ال بد أن نتوقع أن يرويه لنا املئات، حتى ال يفوهتم يشء مما يصدر م
 ،ً قلة قليلة جدافلامذا مل ينقله لنا إال.. وليس العرشات من الناس وحسب

 !االت؟ احلههذمثل إذا قيسوا إىل ما نتوقعه يف 
التعدد،  يشري رواته إىل هذا املتوقع أنقد تكرر، فدث هذا احلوإن كان 

 .حتى لو قل عددهم
خطب » صىل اهللا عليه وآله«ً التعدد أيضا ترصحيهم بأنه  هذاقد يؤيدو

، ، ويوم النحر بمنى، ويف عرفاتيف مكة: يف حجة الوداع مخس خطب
 ً.، ويوم النفر األول أيضاويوم النفر بمنى

  :كلهم من قريش
صىل اهللا عليه « اقترص  ال تغضب لوىل يقني من أن قريشاونحن ع

أن األمر : ، ولكنها كانت تعلم»كلهم من قريش«: عىل كلمة» وآله
 قريش من مل تزل الترصيح باسم، ثم سيتجاوز ذلك إىل ذكر بني هاشم
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صىل « ال سيام وأنه  ـ)١(كام دلت عليه النصوص الكثريةـ تكرهه وتبغضه 
ذكر حديث الثقلني يف نفس خطبته، وكان وال يزال  قد »اهللا عليه وآله

 .من بعده» عليه السالم« هلم بإمامة أمري املؤمنني حيرص
 وفق ما رسم له، فسوف ال تبقى ملناوئي يف عرفاتتم لو إلبالغ وهذا ا

سوف أية فرصة للتخلص أو التملص، واملناورة، و »عليه السالم«عيل 
 من درء هذا يتحتم عليهم جترع الغصة، وتضيع منهم الفرصة، فال بد هلم

 قريشت ، وضجهم ذلكمكن، فحاولوا قطع كالمه، فلم ياخلطر الداهم
حتى ال يتمكن أحد من سامع ما وكذلك فعل أنصارها وحمبوها، وعجت، 

 .»صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا يقول
، ويبدو أن »كلهم من قريش« كلمة وهكذا كان، فلم يسمع جابر

ً، قد جاءت بعدها، فلم يسمعها أيضا إال أقل »من بني هاشم«كلهم : كلمة
 .القليل

  :’التمرد على الرسول 
صىل اهللا عليه «كانت هناك قلة من الصحابة تلتزم بأوامره وقد .. هذا

، واألكثرون  والرضا موقع التسليمضع نفسها يف، وتنتهي بنواهيه، وت»وآله
وا عىل ُبِلُالذين غ من وأهم أصحاب الطموحات، وطالب اللبانات، 

احلارضين إنام  األكثرية الساحقة من هؤالء بل إن ،أمرهم فاستسلموا
                                     

 ـ ١٣٥ ص٣١ج» صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : راجع) ١(
١٥٨ . 
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 .بعد فتح مكةأعلنت إسالمها 
صىل « كانوا يتربكون بفضل وضوء رسول اهللا ثلةهؤالء وكان من بني 

ّويدعون احلرص عىل امتثال  ، وحتى ببصاقه، ونخامته،»اهللا عليه وآله
ّبالتأدب ، و)١(هللا سبحانه بتوقريه، وبعدم رفع أصواهتم فوق صوتهأوامر ا

                                     
 .سورة احلجرات من ٢  و١ نيتاآلي راجع )١(

 يات نزلت حينام حصل اختالف فيام بني أيب بكر وعمر حول تأمريّوقد ورد أن هذه اآل
 بني  أنه قدم ركب من: أخربهم عبد اهللا بن الزبريأن: فقد روي. بعض األشخاص

 .ر القعقاع معبد بن زرارةَّ أم: فقال أبو بكر،»صىل اهللا عليه وآله«متيم عىل النبي 
 .بل أمر األقرع بن حابس :وقال عمر
 .ما أردت إال خاليف :قال أبو بكر
 . ما أردت خالفك :قال عمر

َيا أهيا الذين آمنوا ال تقدموا بني ﴿:  فنزلت يف ذلك،فتامريا حتى ارتفعت أصواهتام ْ ُ َ ََ َِّ ُ َُ ََّ َ ِ َ ُّ َ
ِيدي اهللاَِ ورسوله ِ ُ َ ََ ِ َأن حتبط أعاملكم وأ..﴿: ﴾ إىل قوله تعاىلَ َ ََ ْ َْ ُ ُ َ َ ْ ُنتم ال تشعرونَْ ُْ ْ َْ َُ ﴾

 .] من سورة احلجرات٢ و ١اآليتان [
ُيا أهيا الذين آمنوا﴿: أن املراد من اإليامن قوله تعاىل يف اآلية: ويالحظ َ ََ َ ِ َّ َ ُّ ﴾ هو اإليامن َ

َيا ﴿: ويدل عىل ذلك قوله تعاىل. بمعناه العام ـ أي إظهار اإلسالم ـ ال اخلاص
َأهيا الذين آمنوا آ َُ َ َ ِ َّ َ ُّ ُمنواَ ِباهللا ورسوله والكتاب الذي نزل عىل رسوله ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ََ َّ َْ َ ََ َّ ََ ِ  ١٣٦اآلية [﴾ ِ

 .]من سورة النساء
=  ،اريـ عن البخ٨٤ ـ ٨٣ص ٦ور جـالدر املنث: ًاـيف احلديث الذي ذكرناه آنفراجع 
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 .. و.. ال يقدموا بني يدي اهللا ورسوله و معه، وبأن
صىل اهللا «هؤالء بمجرد إحساسهم بأنه نفس أن كن الذي حدث ل

يتجه  و ـيريد احلديث عن األئمة االثني عرش، وبيان مواصفاهتم» عليه وآله
 وذلك بسبب. قد ثارت ثائرهتم ـ  وأوىف وأتمحتديدهم بصورة أدق،نحو 

 إمامة من ال يرضون إمامته، وخالفة من يرون أنه قد خشيتهم من إعالن

                                     
 ٢٥٧ص) ط أخرى(و  ٢١٨ص وأسباب النزول ، وابن مردويه،املنذر وابن= 

 ٤٧ ص٦ وج١١٦ ص٥ج) ط دار الفكر(و  ١٢٢ص ٣وصحيح البخاري ج
 ٢٠٦ ـ ٢٠٥ص ٤ وتفسري القرآن العظيم ج٣٨٧ ص٥واجلامع الصحيح ج

 واجلامع ألحكام القرآن ٦١ص ٥ وفتح القدير ج١٦٤ص ٤ولباب التأويل ج
 ٢٦ج) مطبوع هبامش جامع البيان( وغرائب القرآن ٣٠١ ـ ٣٠٠ص ١٦ج

السرية  و١٩١ ص٩نة دمشق جتاريخ مديو ٥٠ ص٥ج البداية والنهاية و٧٢ص
 ١٨جعمدة القاري  و٢٢٦ ص٨ وسنن النسائي ج٧٨ ص٤بن كثري جالالنبوية 

 السنن الكربىو ١٠٨ ص٩حتفة األحوذي ج و١٨٤ و ١٨١ ص١٩ج و١٩ص
رشح  و١٩٣ ص١٢مسند أيب يعىل ج و٤٦٦ ص٦ج و٤٦٥ ص٣ج لنسائيل

 ٧٠ص ٩تفسري الثعلبي ج و١٧٧ ص٧زاد املسري ج و١٧٢ ص٤معاين اآلثار ج
حكام اإل و٤٠١ ص٧لشنقيطي جلأضواء البيان  و٢٠٩ ص٤تفسري البغوي جو
لباب النقول  و١٣٣ ص٢٦تفسري اآللويس ج و٨٠٤ ص٦بن حزم جال

 ٢٧٨ ص٣٠ ج وبحار األنوار٢٦٧ ص٥تفسري الثعالبي جو ١٧٨ص
 .٢٢٣ ص٧الغدير ج و٤عني العربة يف غبن العرتة ص و٤٠٣الطرائف صو
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ـ أال  ً دفاعا عن احلق والدين،وترهم، وأباد خرضاءهم يف مواقفه املشهورة
 ضجيجهم، عالفظهر حقدهم، و ،»عليه السالم«وهو عيل أمري املؤمنني 

  :بريات التي وردت يف الروايات واصفة حاهلمالتعمن وزاد صخبهم، و
 . )١(»ثم لغط القوم وتكلموا«
 ..الخ! ماذا قال؟: ، فقلت أليب»كلهم«فلم أفهم قوله بعد : أو
 .)٢(»وتكلم الناس فلم أفهم«: أو
 .)٣(»وضج الناس«: أو
  .)٤(»الناس هايّفقال كلمة أصمن«: أو

                                     
لنعامين لكتاب الغيبة  و١٩٦ ص٢عجم الكبري ج وامل٩٩ ص٥مسند أمحد ج) ١(

 ١جمكاتيب الرسول  و٣٤ ص١٣ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٢٣ص
 .٧٢٧ ص٣ وج٥٩٥ص

 .١٦ ح١٠٦ / ١٥٣ صعوامل العلوم و١٢١الغيبة للنعامين ص) ٢(

رشح إحقاق احلق  و٣٩٤ ص٤ ومسند أيب عوانة ج٩٣ ص٥مسند أمحد ج) ٣(
 .٣٥ و ٢٩ ص١٣ ج)امللحقات(

 ٢ واخلصال ج٤ ص٦ وصحيح مسلم ج١٠١ و ٩٨ ص٥مسند أمحد ج: راجع) ٤(
النهاية يف  و٣٦٢ و ٢٦٦ و ٢٣٥ ص٣٦ جاألنوار وبحار ٤٧٢ و ٤٧٠ص

 وإثبات ٣٤٣ ص١٢لسان العرب ج و٥٤ ص٣بن األثري جالغريب احلديث 
سفينة  و٣٩ ص١٣ج) لحقاتامل(إحقاق احلق رشح  و٥٣٥ ص١اهلداة ج

 .٤٢١والعمدة البن بطريق ص ٣٨٦ص بنيلرسايب التنكالالنجاة 
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 .)١(»الناس هايّصمن«: أو
  .)٢(»ها الناسيتنّصم«: ويف نسخة

  .)٣(»فرصخ الناس، فلم أسمع ما قال«: أو
 .)٤(»فكرب الناس، وضجوا«: أو
 .)٥(»فجعل الناس يقومون، ويقعدون«: أو

                                     
 ٤ ص٦صحيح مسلم ج و٤٢١ و ٤١٨بن البطريق صالالعمدة : راجع) ١(

رشح  و٣٤اإلكامل يف أسامء الرجال ص و٤٤٠ ص٤الديباج عىل مسلم جو
 .١ ص١٣ ج)امللحقات(إحقاق احلق 

 ٤٤٠ ص ٤الديباج عىل مسلم ج  و٢٠٣ ص١٢لنووي جلرشح مسلم : راجع) ٢(
 .٩٣ ص٢٩ج) امللحقات(احلق ورشح إحقاق 

) مؤسسة النرش اإلسالميط ( و ٢٧٢ ص١وإكامل الدين ج ٤٧٣اخلصال ص) ٣(
 .٢٣٩ ص٣٦ وبحار األنوار ج٥٠٧ و ٤٩٤ ص١ وإثبات اهلداة ج٢٧٣ و ٦٨ص

 ٢ج) ط دار الفكر( و ١٠٦ ص٤ وسنن أيب داود ج٩٨ ص٥مسند أمحد ج) ٤(
 وإرشاد ٣٦٥ ص٣٦ جاألنوار وبحار ١٨١ ص١٣ وفتح الباري ج٣٠٩ص

 ٢تاريخ بغداد ج و٩٥لخطيب البغدادي صلالكفاية  و٢٧٣ ص١الساري ج
 .٩٤ ص٢٩ وج٢٠ ص١٣ ج)امللحقات(إحقاق احلق  و١٢٤ص

 وبحار ٧٥ ص٢ واخلصال ج٥٤٦ ص١ وإثبات اهلداة ج٩٩ ص٥مسند أمحد ج) ٥(
وإعالم الورى  ١٠٥لنعامين صلكتاب الغيبة  و٢٩٩ و ٢٣٧ ص٣٦األنوار ج

=   الصالحيبألتقريب املعارف  و١٦٢ ص٢ج) مؤسسة آل البيتط ( و ٣٨٤ص
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  : وعرفاتاتمعون يف مىن
 قدموا . وقبيلة، وحي،ن يف موسم احلج هم من كل بلدو املجتمع ـ١

راه  كل أحد أن ي وأعظم وأرشف خلق اهللا، الذي يتمنىمليحجوا مع أكر
 ..ولو مرة واحدة يف حياته، ولو من بعيد

حني يرجعون من سفرهم هذا املحفوف باألخطار سيحدثون هم و
كلمة،  لكل كلمة وشوقالناس بشغف سيصغي إليهم بكل ما مر هبم، و

ني هلم حتى لو كان يف الظروف العادية ال يعوسيلذ هلم كل حديث منهم 
، وأرشف  وأقدس وأغىل،حيدثوهنم عن أعظم نبيكيف إذا كانوا ف.. ًشيئا

 !وأفضل خملوق يف الدنيا؟
ستبقى الذكريات يف حجته تلك » صىل اهللا عليه وآله«الذين رأوه و

عىل استخراج بدورهم حمفورة يف قلوهبم طيلة حياهتم، وسيحرص الناس 
 ..قة وشغف وحرصكل كلمة من أولئك احلجاج، وسيتأملوهنا بد

أن أقرب الناس إىل الرسول، الذين يدعون وأولئك فإذا رأى هؤالء 
 واألثرة لديه، يعاملونه بطريقة ،الزهد والعلم، واملكانة عندهالتقوى، و

بنحو يمس قداسته، ويقوض هيبته، ويبطل وختالف أبسط قواعد األدب، 
 ..تدبريه، فإن ذلك سيكون له وقع الصاعقة عليهم

ا كان هذا هو السفر األخري الذي يرون فيه الرسول، فسيكون  وإذ ـ٢
                                     

مؤسسة املعارف ط ( و ٨٩ و ٨٨والغيبة للطويس ص ٤١٨احللبي ص= 
 .٢٠ ومنتخب األثر ص١٩٤ وغاية املرام ص١٢٩ص) اإلسالمية
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حرصهم عىل وعي ما جيري فيه أشد وآكد، ألن ذكراه ستكون عزيزة، 
صىل اهللا عليه « يفقد رسول اهللا ًخصوصا بعد أنومقرونة بمؤثر عاطفي، 

 يصلهم خرب وفاته بعد أيام يسرية من وصول بعضهم وأ ،من بينهم» وآله
 ..قبل أن يصلوا إىل ديارهم بالنسبة للبعض اآلخر، أو إىل بلده
كان يريد أن يصل » صىل اهللا عليه وآله« ه إن ما ذكرناه يشري إىل أن ـ٣

 وبيت دخل إليه اإلسالم، ولن ، وحي،ما يرونه ويسمعونه إىل كل بلد
لناس قد رأوا الوقائع بأنفسهم، يستطيع أحد التمويه أو التشويه، فا

رفة  ولن يمكن مصادرة هذه املع، أهلهم وإخواهنمعوها ونقلوها إىلوو
 ..منعها من اإلنتشار والوصول، فقد وصلت وانتهى األمرال ، ومنهم
من الطاعة واإلنقياد بعد ذلك  إنه مهام ادعى ذلك الفريق لنفسه  ـ٤

التقوى والزهد، أو ادعى تغري األحوال، وعدول النبي من لرسول اهللا، و
بريه األول فقد أصبح الشك يف صحة كل ما ن تدع» صىل اهللا عليه وآله«

 كن ما يدل عىل خالفه، مل يًيقوله هؤالء املتجرؤون ممكنا، وإذا جاء الناس
ًمستغربا وال مستهجنا ً.. 

  :!؟من هم املتجرؤون
هناك أكثرية صامتة ومستضعفة منرصفة إىل أعامهلا، ومنشغلة بتحصيل 

ليس له برص بالسياسة، ممن سذج البسطاء والالكثري من لقمة عيشها، وفيها 
ضع خينقاد لكل قائد، وي بل هو، يعرف الكثري عن أالعيب الساسةوال 

ً ا وانتهاء، إىل رئيس العشرية، ثم الوايل، من كبري العائلةًءالكل متسلط، بد
 ً. جباراأمًنبيا سواء أكان  ،ملك وحاكمأي ب
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نتحدث عن  بل نريد أن ،أن نتحدث عن هذه األكثريةهنا وال نريد 
 : فنقول» صىل اهللا عليه وآله«الناشطني يف املجتمع اإلسالمي يف حياة النبي 

هناك فريق من الصحابة عرف عنهم التزامهم باحلق، ومنارصته، 
، ، واملقداد وعامروعدم ختطيه، وهم أفاضل الصحابة، وأماثلهم، كسلامن

، وآخرين، وعىل رأس ، وثلة من بني هاشم، وأيب اهليثم بن التيهان ذروأيب
وقد دلت سريهتم عىل صدق التزامهم .. »عليه السالم«ًهؤالء مجيعا عيل 

 .واستقامتهم
هار الطاعة واإليامن، وإبطان وهناك فريق آخر التزم طريق النفاق، وإظ

 ..اخلالف
 إىل الرتيث حيث رجح الكثريون اللجوء وقد كثر هؤالء بعد فتح مكة

وبعد من اإلنحناء هلا، هلم واملجارات بانتظار مرور ما اعتربوه عاصفة ال بد 
 . تعود املياه إىل جمارهيا، يكون لكل حادث حديثأن

 بمصاحله، ويسعى لتحقيق طموحاته التي وهناك فريق ثالث هيتم
ما جلب ذلك هلم و ، واإلنتشار الرسيع لإلسالم،ذكاها التوسع اهلائلأ

ً كثريا ما جيري حوله  هذا الفريق وال هيم.نفوذوما بسط هلم من منافع، 
 ..خارج هذا السياق

 ، من يريد أن حيتفظ بلبوس الدين هؤالء من بنيه كانأنيف وال شك 
 ولكنه انساق وراء تقديرات ، وأن يعمل برشائعه،أحكامهوأن يراعي 

 .وتأثري حميط موبوءأجواء  أو خضع لضغوط ،خاطئة
» صىل اهللا عليه وآله«ومل يكن هذان الفريقان يرتاحان لتأكيدات النبي 
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،  له، وال سيام ما كان يعلنه من وزارته»عليه السالم«عىل مقام وفضل عيل 
 اما كانا ينزعجان وحيرجان ومهَّولشد  ..ووصايته وإمامته من بعده

، وبيان »عليه السالم «كانت تنزل يف حقه ن اآليات القرآنية التيايواجه
 ..فضله، والتنويه بمقامه، وجهاده وتضحياته

  : هي السببقريش
، والساعون »المعليه الس« هم محلة لواء املناوأة لعيل وكان املهاجرون

 ،زم، وبعد الفتح كثر حوهلم املنحرفون عنهعالنتزاع اخلالفة منه بكل قوة و
 .واحلاقدون عليه، بعد أن أبطل كيدهم، وخضد شوكتهم

ومن ورائهم ..  وحميطها يسريون يف هذا اإلجتاهكان عامة أهل مكةو
إسالمها أو استسالمها يف الكثري الكثري من القبائل والفئات التي أعلنت 

يف بعد ً فرتة يسرية جدا، ومل يتفقهوا ل أي قب،سنة تسع وعرش من اهلجرة
الدين، وال فهموا معانيه، وال طبقوا أحكامه، وال تربوا عىل مفاهيمه، وال 

 ..استبانت هلم حقائقه ودقائقه
 الذين ، الطاحمون والطامعون القرشيوناملهاجرونمن هؤالء فاستفاد 
 . وحميطهااستفادوا من أجواء مكةكام  وهم بضع عرشات، جذهبوا إىل احل

 والعضد ، والثقل احلقيقي،فإهنم يعتربوهنا وما وراءها الرصيد األكرب
القدر  لكذب» صىل اهللا عليه وآله«القوي هلم، فبادروا إىل مواجهة رسول اهللا 

 !اجلفاء، وهبذه احلدةمن 
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  :أضواء على ما جرى يف عرفة
ن أولئك الناس من موما صدر ..  أن ما جرى يف عرفة:ونالحظ

ًقد أسهم إسهاما كبريا يف .. »صىل اهللا عليه وآله«إساءات وأذى لرسول اهللا  ً
ه عن املتآمر الطامح ملا يزومتي. يع والصادقاملطو ،تعريف األمة بالتقي الويف

الساعي لتحقيق و، »صىل اهللا عليه وآله« املتجرئ عىل رسول اهللا ،ليس له
 .. بكل ثمن اخلاصةمآربه

وقد توفرت عنارص كثرية جعلت هذا األمر من أوضح الواضحات 
كبريهم، وصغريهم، عاملهم، وجاهلهم، مؤمنهم، وفاسقهم، : لكل الناس
 :  هذه العنارص ما ييلونذكر من
وال ..  هو يوم جيتمع فيه احلجيج كله يف صعيد واحد إن يوم عرفة ـ١

، فالناس  أو يف مكة،أما يف منى.. جيوز هلم اخلروج منه، والتفرق عنه
 ..يتفرقون يف حاجاهتم العبادية أو غريها

 الدنيا  عبادة وابتهال، ودعاء ومناجات، وطلب حوائج إنه يوم ـ٢
 ..التوبة واإلستغفارو، وإظهار الندم، واآلخرة
 وهو يوم هيتم فيه اإلنسان بنفسه وبمصريه، وتصفية حساباته مع  ـ٣

، وال هيتم فيه بالدنيا وحطامها، وال يامرس فيه السياسة، وال يسعى فيه ربه
 .لنيل املقامات الدنيوية

م هييء اإلنسان إللتزام جادة التقوى، واإلنسجام مع األوامر وهو يو
 .اإلهلية، واإلنضباط عىل أساسها، واخلضوع للمشيئة الربانية

نظرهم إىل فضل هذا اليوم، » صىل اهللا عليه وآله«وقد لفت النبي   ـ٤
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ن يومهم،  حني سأهلم ع يف حجة الوداعفأقروا له ـ كام جاء يف خطبة عرفة
 ..وعن شهرهم، وغري ذلك

جيتمعون وهو يوم ال نظري له يف حياة هؤالء الناس، ألهنم   ـ٥
 . وأفضل املخلوقات، وأقدس،بحضور، وبرعاية خري خلق اهللا، وأرشف

، فال بد  يف هذا اليومإىل بيان أمر ما» صىل اهللا عليه وآله«فإذا بادر النبي 
كل فرد ٍ  ويرى.. م ويف آخرهتم، يف دنياهًأن يروا أنه من األمور اهلامة جدا

صىل اهللا «كلمة تصدر منه وعنه كل بكل توجيه وٍفرد منهم أن عليه أن هيتم 
 ..، ويالحقها بدقة وبانتباه فائق»عليه وآله

يف هذا املقام » صىل اهللا عليه وآله«فإذا رأى أن أصحاب هذا النبي 
 يدعون التقوى، والورع بالذات يتمردون عليه، ويسيئون األدب معه، وهم

فإن ذلك سيشكل مفاجأة له تصل إىل حد .. و.. واإلخالص، والتوبة، و
 .الصدمة
وهو املكان املقدس،   فاجلميع يف عرفة،ً لإلحرام خصوصيته أيضا ـ٦

عىل صفة اإلحرام ـ الذي انعقد بتلبيتهم داعي اهللا، وبراءهتم من وكلهم 
وبأن احلمد .. ، ومالكيته لكل يشء تعاىلباململوكية له اإلقرارالرشك، و

 .والنعمة له تعاىل
ويف اإلحرام يمتنعون عن امللذات، ويامرسون جتربة السيطرة عىل 

 عن إيذاء أي خملوق، حتىاإلمتناع أنفسهم، وعىل دوافعهم الغريزية، و
 ..النملة والقملة

 ، والعبد بالسيدامللك بالسوقة،وبمساواة غنيهم لفقريهم، يشعرون و
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 ..والعامل باجلاهل أمام حمكمة العدل اإلهلية
فهل يعقل بعد هذا أن يؤذوا رسول اهللا، أو أن يظلموا أيا من عباد اهللا، 

 !؟يطمعوا بالدنيا، ويؤثروها عىل اآلخرةأن أو أن يتمردوا عىل اهللا، أو 
  ويف موسم احلج يأيت الناس من كل حي وقبيلة وبلد، وينقلون ما ـ٧

 وال بد أن حيجزهم هذا ويردعهم عن .. سمعوه ملن وراءهم، وماوهأر
 ..اإلنسياق وراء اإلنفعاالت الطائشة، ويصدهم عن الترصفات املشينة

ه عىل أوسع نرشما جيري وعىل فهم وجود الرسول يساعد عىل إن   ـ٨
 .نطاق، كام رشحناه فيام سبق

 مع املشاعر بارغتس قد متازج احلدث املثري لإلستهجان واإل ـ٩
حيث سيعقبه بفرتة وجيزة ارحتال ُوالبعد العقيدي الروحية، العاطفية و
 ..إىل الرفيق األعىل» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 أن العالقة باحلدث حني ترتافق مع هزة مشاعرية :ومن الواضح
ًوعاطفية، فإهنا تصبح أكثر صفاء وعمقا ورسوخا، وأبعد أثرا يف جمال  ً ً

 ..تزام والوفاءاإلل
 . فإنه من أقدس األمكنة،ً إن للمكان أيضا خصوصيته ـ١٠
 فإن احلدث جاء يف يوم من أيام اهللا ،ً وللزمان أيضا خصوصيته ـ١١
 .الكربى
 وللمناسبة دورها، فإن احلدث جاء يف سياق أداء إحدى أهم  ـ١٢

 ..عبادات اإلسالم، وهي عبادة احلج
أسلوب خطاب اجلامعة، ال األفراد » آلهصىل اهللا عليه و« واختار  ـ١٣
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واألشخاص، ربام ليفهمهم أن هذا واجب عىل اجلميع، فال خيتص بفرد 
 .ة دون أخرىفئدون فرد، وال ب
  :نتائج وآثار
وإنام نريد .. آثار ونتائج هذا احلدثهنا  ال نريد أن نستقيص ثم إننا

 :لفت النظر إىل أمور بعينها منها، فنقول
، قد أخرج قضية اإلمامة وسواها من يد يف عرفات إن ما جرى  ـ١

، الذين وهم القرشيون. ويف غريهامجاعة تسعى الحتكار القرار فيها 
وأصبحت من ..  هذا األمر كام يف غريهيدعون أهنم هم أهل احلل والعقد يف

الب بالعمل بتوجيهات رسول مسؤوليات األمة بأرسها، فعىل األمة أن تط
 .. وتنفيذ أوامره فيها،»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

» صىل اهللا عليه وآله« موقف النبي يفولعل هذا هو أهم إنجاز حصل 
 فقد منع هذه اجلامعة من ممارسة اإلقطاع السيايس والديني ،يف عرفةهذا 

ثارة من علم، وال دليل هيدي إىل أ  دونام،القائم عىل أسس ومفاهيم جاهلية
الرشد، وإنام من منطلق األهواء الشيطانية، واألطامع الرخيصة، واألهواء 

 .والغرائز، واألحقاد املقيتة والبغيضة
 »صىل اهللا عليه وآله«موقف النبي  وهو أن ،ًنجاز آخر حتقق أيضاإ و ـ٢

ًريا مما اختزنته م عىل حركة تفضح كثاقداإل إىلأولئك الناس هذا قد دفع 
ي والغبي، املرأة والرجل، كالذ:  وهي حركة يفهمها الناس كلهم.نفوسهم

وهو أهنم .. والعامل واجلاهل، والعدو والصديق، واملسلم وغري املسلم
، وعرف الناس أهنم ال يوقرونه، وال ينقادون له، أساءوا األدب مع نبيهم
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 ..وال يطيعون اهللا فيام أمرهم فيه 
 أهنم يوقرون رسول اهللا: عونَّأن هؤالء الذين يد: جلميعفقد رأى ا

 ـ  ويتربكون بفضل وضوئه، وببصاقه، وحتى بنخامته،»صىل اهللا عليه وآله«
 :يعملون بالتوجيهات اإلهلية التي تقولال أهنم رأوا ـ 
ِال تقدموا بني يدي اهللاِ ورسوله﴿ ِ ُ َ َ ْ َُ َِ ََ ِّ َُ﴾)١(.  
َال ترفعوا أصواتكم ف﴿ َْ ُْ َ ََ ْ ِوق صوت النبي وال جتهروا له بالقول كجهر َُ ِْ ََ ْ ُ َ ْ َ َْ ِ َ ْ َ َِ ُ ِّْ َ َّ ِ

ٍبعضكم لبعض ْ َ ْ َِ ِْ ُ﴾)٢(. 
ُما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا﴿ َ ْ ُ ََ َُ َ َ َ ُْ َ َ ُ َّ ُ َُ ُُ ُ﴾)٣(.  
َأطيعوا اهللاَ وأطيعوا الرسول﴿ ُ َّ ْ ُْ َ ُِ َِ َ﴾)٤(. 

 وترسم معامل وغري ذلك من آيات تنظم تعاملهم، وتضع احلدود،
، مما يكون الفسق واخلروج عن الدين، يف »صىل اهللا عليه وآله«السلوك معه 

 . ويف تعديه،جتاهله
 ،من فضل عليهم» صىل اهللا عليه وآله«هذا إىل جانب اعرتافهم بام له 

 من الظلامت إىل النور، ومن  ـوأياد لدهيم، فإنه هو الذي أخرجهم ـ بفضل اهللا
 .وأبدهلم الذل بالعز، والشقاء بالسعادة، والنار باجلنانالضالل إىل اهلدى، 

                                     
 . من سورة احلجرات١ اآلية )١(

 . من سورة احلجرات٢ اآلية )٢(

 . من سورة احلرش٧ اآلية )٣(

 . من سورة النساء٥٩ اآلية )٤(
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 مع هذا الرسول األكرم أهنم قد جاؤواِّادعاء هؤالء : يضاف إىل ذلك كله
ألداء  ـ  يف هذا الزمان الرشيف، إىل هذا املكان املقدس ـ عرفاتواألعظم،

 وطلب ،دة اهللا سبحانهعباِلإحدى أهم شعائر اإلسالم، وهي فريضة احلج، و
 منيبني إليه  معلنني بالتوبة، وبالندم عىل ما فرطوا به يف جنب اهللا،رضاه،

 . زخارفها مأرب مطمع، وال يفسبحانه، ليس هلم يف حطام الدنيا
نجاز عمل صالح يوجب وهم يظهرون أنفسهم بمظهر من يسعى إل

 .غفران ذنوهبم، ورفعة درجاهتم
اجلميع استطاع أن يري » صىل اهللا عليه وآله«إنه ف : كلهذلكنعم، رغم 

، تهمفضحقد » صىل اهللا عليه وآله«كيف أن حركة بسيطة منه : بأم أعينهم
 قد أهنمما أبطنوه، حيث تبدل موقفهم من نبيهم بالذات، وظهر  وكشفت

 .نبي بالذاتهذا الحتولوا إىل وحوش كارسة، ضد 
فوق صوته، وجيهرون ، ويرفعون أصواهتم ه ال يوقرونوظهر كيف أهنم

، ويتجاهلون له بالقول أكثر من جهر بعضهم لبعضهم، ويعصون أوامره
ً كل ذلك رغبة يف الدنيا، وزهدا يف اآلخرة، وعزوفا عن ..و.. و.. زواجره ً

 . الرمحنوعن طلب رىض ،الكرامة اإلهلية
صىل اهللا عليه « ال يوقرون رسول اهللا إذا كانوا الكل يعلم أن هؤالء  ـ٣

 والتوقري لغريه، ألن البرش منهم الرفق، فال يمكن أن يتوقع أحد »هوآل
 . دونهكلهم

 حيث رضبوا ابنته حتى ،هذه احلقيقةالالحقة وقد أظهرت األحداث 
عيل فهل يمكن أن نتصور موقفهم جتاه .. اإلستشهاد، وأسقطوا جنينها
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ثارات  وِوهبم باحلقد عليه، وهلم قبله ترات طفحت قل الذي»عليه السالم«
 !م، الذين قتلهم عىل الرشك؟ وإخواهنم وأبنائه،همآبائ

 إال أي تعليل ملا صدر منهموا مدقوال يمكن هلؤالء واتباعهم أن ي
 . والواضح واجلحود للحق الظاهر،اإلرصار عىل الباطل الرصيح

  : !؟من الرابح
صىل اهللا عليه «وظنوا أهنم ربحوا املعركة، حني متكنوا من منع النبي 

عىل احلجيج ولكنهم كانوا يدركون » عليه السالم«من إعالن إمامة عيل » هوآل
 ..ًأيضا ـ وهم الدهاة املهرة ـ أن مكانتهم قد تزعزعت لدى الكثريين

من التدارك والرتقيع، ولو باإلعتذار اللساين عام صدر هلم فال بد 
 .ت هلم الندم واألملَّوبدر، واعتبارها جمرد غلطة جر

إلعتذار، فمن املمكن ادعاء ذلك، ثم زعم أن النبي وإن مل يمكن ا
 ..عفا وصفح، وأثنى عليهم ومدح» صىل اهللا عليه وآله«

عليه « أنه مل يرد إعالن إمامة عيل :ًوربام يدعون أيضا أنه أرس إليهم
 ..، بل أراد جمرد التنويه بإسمه، وإظهار فضلهيف عرفات» السالم

وهذا ما حصل .  سد الطريق عليهم، ومنعهم من ذلكفكان ال بد من
 .بالفعل كام سنوضحه

  : اخلروج السريع من مكة
وقد جاءت اخلطوة النبوية التالية لتفسد عليهم ما دبروه، وهي املبادرة 

 أداء من» صىل اهللا عليه وآله«بعد أن انتهى النبي ، فإنه إىل اخلروج من مكة
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، وطاف بالبيت، وبقي إىل دخل مكة: قيل.. املناسك وبعد نفره من منى
 .)١(صباح اليوم التايل، ثم ارحتل

الصحيح املروي عن أهل البيت لكن هذا غري دقيق وال صحيح، بل و
ى إىل أنه مل يطف بالبيت وال زاره، بل نفر حتى انته هو » السالممعليه«

صىل « العمرة، فأرسلها، فاعتمرت، ثم أتت النبي األبطح، فطلبت عائشة
، ومل يطف ارحتل من يومه، ومل يدخل املسجد احلرامف، »اهللا عليه وآله

 . وكان هذا آخر عهد بالبيت واملسجد احلرام.)٢(بالبيت
 ووقف يف امللتزم وبني ،ً بالبيت سبعاح ثم طافبصىل الصإنه  :وقوهلم

 .ثم ارحتل.. الركن الذي فيه احلجر األسود، والزق جسده بجدار الكعبة

                                     
 واملغازي للواقدي ٤١١ و ٤١٠ و ٤٠٧ و ٤٠٦ ص٤السرية النبوية البن كثري ج) ١(

ط سنة (والسرية احللبية  .٤٧٢ ص١مغني املحتاج ج:  وراجع١١١٤ ص٣ج
 ٣٦٣ ص٤ واملجموع ج٣٣٤ ص٣ج) ط دار املعرفة( و ٣٠٧ ص٣ج)  هـ١٣٩١

 . من كتب أهل السنة ومصادر كثرية ٩٠ ص٣ وحتفة األحوذي ج٢٤٩ ص٨وج
: وراجع ٣٢٧ ص٩٦وج ٣٩٣ ص٢١ جاألنوار وبحار ٢٤٨ ص٤الكايف ج )٢(

) آل البيتط مؤسسة (الشيعة وسائل  و٤٥٧  و٢٧٥ ص٥هتذيب األحكام ج
 ١٥٣ ص٨ج) ط دار اإلسالمية ( و٢٨٤ ص١٤ج و٢١٨  و٢١٧ ص١١ج
 ٥٥٣بن إدريس صالمستطرفات الرسائر  و٢٢٩ ص١٠ج و١٥٤ ص٨جو
 ومنتقى اجلامن ٢٠٧ ص١٢جو ٤٥٥و  ٣٥٥ ص١٠ث الشيعة ججامع أحاديو
 .٣١٩ ص١٤ واحلدائق النارضة ج١٢٥ ص٣ج
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  ..ً أيضاغري دقيق
من » صىل اهللا عليه وآله«خرج رسول اهللا :  قالفقد روي عن جابر

 .)١( وصىل املغرب يف رسف، عند غروب الشمسمكة
مل حيصل،  امللتزم، وإلزاق جسده بجدار الكعبة  يف أن وقوفه:يعنيمما 

، أو يف عمرة قبل النفر من منىوإن كان قد حصل، فال بد أن يكون إما 
 .القضاء

وال بد أن يفاجئ الناس هذا اإلجراء النبوي، وهم الذين يعلمون أنه 
البيت، واإللتزام بالسنن أحرص الناس عىل تعظيم » صىل اهللا عليه وآله«

 ..فيه
ثري تال بد أن  للخروج من مكة» صىل اهللا عليه وآله« إن مبادرته ..نعم

وسيدرك .. ذلكاهلواجس الكثرية، وستنهال األسئلة الغزيرة عن سبب 
، »صىل اهللا عليه وآله«اجلميع أنه لو مل يكن ثمة ما هو أخطر ملا فعل 

ه، وسيدققون يف دالالته نوسيتوقعون ما يكون مبدقة،  وسرياقبون حركته
إىل أن .. ، ولو بنحو غائمام حصل يف عرفةذلك به، وسريبطون يومرام

 .كام سنرى.. الغديريوم تنجيل هلم األمور بموقفه العظيم يف 
 أن :كان يعلم»  وآلهصىل اهللا عليه«وأما السبب يف هذا كله، فهو أنه 

                                     
 ١٣٤ ص٢جلطرباين لاملعجم األوسط و ٣٠٥ ص٣مسند أمحد ج: راجع) ١(

 ٤١٢ ص٤سرية النبوية البن كثري جوال ٣٠٥ ص١٠ج واجلامع ألحكام القرآن
 .٢٤٧ ص٨ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل و
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 أن خيرج أشتات من الناس إىل بالدهم، وال :يكون معناه سأي تأخري
 .. ، من إيصال ما يريد إيصاله إليهم»صىل اهللا عليه وآله«يتمكن النبي 

 يف وا فمن الطبيعي أن يتقيد،معهم» صىل اهللا عليه وآله«حني خيرج أما 
ًبه، إما حياء، أو طلبا ا يف رك، والكون»صىل اهللا عليه وآله«ه مسريهم بمسري ً

والكون إىل جانبه أكرب قدر ممكن من الوقت، لليرس واألمن، والربكة، 
 . والفوز بسامع توجيهاته

 واجلحفة، املسافة ما بني مكة» صىل اهللا عليه وآله«وقد قطع .. هذا
، مع أنه كان يف أربعة أيام فقط  ـ وهي عرشات األميال ـحيث غدير خم

 ..يسري يف مجع عظيم تبطئ كثرته حركته
  :’الصحابة يعاقبون النيب 

 أن :، ومن تابعها قد أوضح لقريش وعرفاتثم إن ما جرى يف منى
ًإماما » يه السالمعل« عىل تنصيب عيل ٌّمرص» صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 صدورهم، وأمجعوا أمرهم عىل مقاطعته ت بذلكفضاق.. وخليفة من بعده
وابتعدوا .. خال جملسه منهماعتزلوه وومل يعودوا يطيقون حضور جملسه، ف

 عىل ما أبطنوه وظهر ، عليه عادةدائمي الدخولكانوا مع أهنم .. عنه
صىل اهللا «لونه حركاهتم، ويف وجوههم، وعىل ترصفاهتم، وصاروا يعام

 .بصورة بعيدة حتى عن روح املجاملة الظاهرية» عليه وآله
هبذه احلقيقة، وصارحهم هبا، يف تلك » صىل اهللا عليه وآله«واجههم ف

 :تايلويتضح ذلك من النص ال. اللحظات بالذات
 نزل بخم» صىل اهللا عليه وآله«أن رسول اهللا : عن جابر بن عبد اهللا
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فتنحى الناس عنه، ونزل معه عيل بن أيب طالب، فشق عىل النبي تأخر 
ًالناس، فأمر عليا، فجمعهم، فلام اجتمعوا قام فيهم متوسدا   عيل بن )يد(ً

 :  ثم قال..أيب طالب، فحمد اهللا، وأثنى عليه
أنه ليس :  إيلَلِّيُ ختلفكم عني، حتى خُتْهِرَنه قد كإأهيا الناس، «

 .)١(»جرة أبغض إليكم من شجرة تلينيش
ـ كام رواه آخرون   بسند صحيح عىل رشط البخاريوروى ابن حبان

 : ًسانيد بعضها صحيح أيضاأب
، حتى إذا بلغ من مكة» صىل اهللا عليه وآله«نه حني رجوع رسول اهللا أ

                                     
مناقب عيل بن أيب طالب  و٢٢٧ و ٢٢٦ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج :راجع) ١(

 ٢وإقبال األعامل ج ١٠٧ والعمدة البن البطريق ص٢٥صالبن املغازيل 
 وتفسري ٢٢٣ص ٣جممع البيان ج ١٤٥ والطرائف البن طاووس ص٢٤٨ص

 ١ وشواهد التنزيل ج٤٨٩ص ١ ج  وتفسري الربهان ٣٣١ص ١العيايش ج
 ٥٩٧ ص١الرسول ج  ومكاتيب١١٥شريازي صوكتاب األربعني لل ١٩٢ص

 ١٣٤ و١٣٣ ص٣٧وبحار األنوار ج ١٤٣صلامحوزي لكتاب األربعني و
 ٤٠٨ ص٣٠ وج٢٥٣ ص٦ وج٨٩ ص٥ج) امللحقات(ورشح إحقاق احلق 

كشف املهم يف  و١٦٩ ص٩ ج٢٣١ و ١٣٨ ص٧وخالصة عبقات األنوار ج
 ٣٢٧ و٢٢٣ و٢١٩و ٢٢ص ١جوالغدير  ١١٥و  ٧٥طريق خرب غدير خم ص

، وعن جممع البيان وعن روح كام يف ضياء العاملني،  وعن الثعلبي يف تفسريه،عنه
 .٣٤٨ ص٢املعاين ج
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صىل اهللا «جعل ناس من أصحابه يستأذنون، فجعل ، )قدير( أو الكديد
  .يأذن هلم» عليه وآله

ما بال شق الشجرة التي تيل « :»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
 .!؟»رسول اهللا أبغض إليكم من الشق اآلخر

 ً.فلم نر من القوم إال باكيا: قال
 هو »صىل اهللا عليه وآله«هللا وهو بكاء ال يعرب عن احلقيقة، فإن رسول ا

 إذ ال معنى هلذا البكاء، بعد ما سبقه ذلك اجلفاء، الذي .الصادق املصدق
 إىل مطالبته باإلقالع »صىل اهللا عليه وآله«ًبلغ يف الظهور حدا دعا النبي 

 .عنه
إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه يف نفيس «: يقول أبو بكر: قال

 . بالذاتمع أن املطالب احلقيقي هنا هو أبو بكر. .)١(»..الخ

                                     
 ١٦ص ٤ ومسند أمحد ج٤٤٤ص ١اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ج) ١(

:  وقال٤٠٨ص ١٠ج و٢٠ ص١ج وجممع الزوائد ١٨٢صومسند الطياليس 
 رجال رد الطرباين والبزا بأسانيد رجال بعضها عنر والبزا،رواه الطرباين

 وقال يف هامش ٢٠٦ص ٤ وكشف األستار عن مسند البزار ج،الصحيح
  و٤٥٥٨  و٤٥٥٧ و ٤٥٥٩  و٤٥٥٦:  إنه يف الطرباين برقم):اإلحسان(

اآلحاد  و٢١٢بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث ص: وراجع. ٤٥٦٠
لطرباين  واملعجم الكبري ل٤٤٤ ص١صحيح ابن حبان ج و٢٤ ص٥واملثاين ج

=  ١٠امل جـكنز الع و١٠٣ ص١لهيثمي جلموارد الظمآن  و٥١ و ٥٠ ص٥ج
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 ٣مسند احلارث ج: وراجع. ٢٠٨ ص٩مزي جللهتذيب الكامل  و٤٧٧ص= 

 .٩٣ ص٣ وحلية األولياء ج٢٢١ ص١٢ واملسند اجلامع ج١٠٣ص
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   :لفصل الثالثا
 

   ..تاريخ ووقائع: حديث الغدير
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   :بد من الرجوع لكتاب الصحيح ال

ً بعد حجة الوداع هام جدا، وحساس، إن ما جرى يف واقعة الغدير
ًوفيه الكثري من البحوث اهلامة التي ذكرنا شطرا منها يف كتابنا الصحيح من 

يف اجلزئني األخريين منه، وقد » صىل اهللا عليه وآله«سرية النبي األعظم 
آثرنا أن نأخذ النصوص املرتبطة بالغدير ومصادرها من ذلك الكتاب 

ثم نشري إىل ما نرى رضورة لإلشارة إليه ..  للوقت واجلهدًبالذات، توفريا
 :من استدالالت، أو مناقشات، أو استفادات فنقول

  : نصوص حديث الغدير
 ، وأيب عبد اهللاشتهرت الروايات عن أيب جعفر«: قال الطربيسـ  ١

أن يستخلف : »صىل اهللا عليه وآله«أن اهللا أوحى إىل نبيه : »عليهام السالم«
؛ فكان خياف أن يشق ذلك عىل مجاعة من أصحابه؛ »عليه السالم«ًعليا 

 .)١(»..ًفأنزل اهللا هذه اآلية تشجيعا له عىل القيام بام أمره اهللا بأدائه

                                     
سعد السعود  و٣٨٣ص) مؤسسة األعلميط ( و ٢٢٣ ص٣جممع البيان ج) ١(

كتاب األربعني  و٢٥٠ ص٣٧ جاألنوار وبحار ٦٩صلسيد ابن طاووس ل
 .٢٤٢ ص١جممع البحرين ج و٥٨٨ ص٣التبيان ج و١٥٣لامحوزي صل
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َيا أهي﴿:  قوله تعاىل»هذه اآلية«واملراد بـ  ُّ َ َا الرسول بلغ ما أنزل إليك َ ْ َ ُ ََّ ِِّ َ ُِ ُ ْ َ
َمن ربك ِّ َّ ِ..﴾ )١(. 
إن «: ُأنه ملا أمر بإبالغ أمر اإلمامة قال: »صىل اهللا عليه وآله«عنه ـ  ٢

 عهد باجلاهلية، وفيهم تنافس وفخر، وما منهم رجل إال وقد اقومي قريبو
َّيا أهيا الر﴿: اهللا ّوتره وليهم، وإين أخاف، فأنزل ََ ُّ ْسول بلغَ ِّ َ ُ ُ..﴾..«)٢(. 

صىل «ًأمر اهللا تعاىل حممدا : ، قاال، وجابر األنصاريعن ابن عباسـ  ٣
ًأن ينصب عليا للناس، فيخربهم بواليته، فتخوف النبي : »اهللا عليه وآله

حابى ابن عمه، وأن يطعنوا يف ذلك : أن يقولوا» صىل اهللا عليه وآله«
َيا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك﴿:  اهللافأوحى َِّ ََّ ْ َ ُ َّ َِ َ ِِّ َ ُِ ُ َْ َ ُّ..﴾..«)٣(. 

                                     
 . من سورة املائدة٦٧ اآلية )١(

موسوعة  و٢٥٤ ص١ج) بتحقيق املحمودي( و ١٩١ص ١شواهد التنزيل ج) ٢(
 ٢ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب 

مكاتيب :  وراجع٣٩ ص١٤ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٦١ص
 وكنز ١٤٦ص ٢جراجع الربهان : قال يف هامشهو ٥٩٧ ص١الرسول ج

 والدر املنثور ٢٢٣ص ٣ج وجممع البيان ١٥٨ و ١٤٠ و ١٣٧ص ٣جالدقائق 
 .٢٦٠ و ٢٥٩ص ٣ج و ٢٩٨ص ٢ج

 ٢جالربهان : ، وراجع عن أيب الشيخ٢٩٨ص و١٩٣ص ٢الدر املنثور ج) ٣(
 ٣٤٤ ص٣ وجممع البيان ج١٥٨ و ١٤٠ و ١٣٧ ص٣ وكنز الدقائق ج١٤٦ص

=  ومكاتيب ١٩٣ ص٦ وتفسري اآللويس ج٣٨٢ص) ط مؤسسة األعلمي(و 
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بنصب » صىل اهللا عليه وآله«اهللا نبيه إنه ملا أمر : ويقول نص آخرـ  ٤
من قومه، » صىل اهللا عليه وآله«خيش رسول اهللا «: »عليه السالم«عيل 

ا عرف من ِ مل،اهليةأن يتفرقوا ويرجعوا ج: وأهل النفاق، والشقاق
من العدواة » عليه السالم«ا تنطوي عليه أنفسهم لعيل ِعداوهتم، ومل

 .»ّن يسأل ربه العصمة من الناسأ والبغضاء، وسأل جربائيل
 : ثم تذكر الرواية

، فأمره بذلك فجاءه جربئيل. أنه انتظر ذلك حتى بلغ مسجد اخليف«
 . يأته بالعصمةمرة أخرى، ومل

 ـ وأمره  واملدينةثم جاء مرة أخرى يف كراع الغميم ـ موضع بني مكة
 .بذلك، ولكنه مل يأته بالعصمة

 .» جاءه بالعصمةثم ملا بلغ غدير خم
 هبط إليه أن جربئيل«: الناس، فأخربهم» صىل اهللا عليه وآله«فخطب 

ًإماما ووليا » عليه السالم«ثالث مرات يأمره عن اهللا تعاىل، بنصب عيل  ًّ
 ..»للناس

يستعفي يل عن تبليغ ذلك إليكم ـ ن أ: وسألت جربائيل« :إىل أن قال
هيا الناس ـ لعلمي بقلة املتقني، وكثرة املنافقني، وإدغال اآلثمني، وختل أ

                                     
لامحوزي لكتاب األربعني  و٣٤٨ ص٢ وروح املعاين ج٥٩٧ ص١الرسول ج= 

 ٢٢٣ و ٢١٩ ص١ والغدير ج٢٢٧ ص٨خالصة عبقات األنوار ج و١٥٢ص
 .٢٥٠ ص٣٧ جراألنوا وبحار ٣٧٧و 
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 : سالم، الذين وصفهم اهللا يف كتابه بأهنمإلهزئني بااملست
ْيقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوهبم﴿ ْ َّ َِ ِ ُ ُ َ ْ ُ ُِ ََ ِ ِ َِ ِ َوحتسبونه هينا وهو عند ﴿، )١(﴾َ ِ َ ُ َ َ ُ ُ ًَ ِّ ََ ْ َ
ٌاهللاِ عظيم ِ ًوكثرة أذاهم يل يف غري مرة، حتى سموين أذنا، وزعموا، )٢(﴾َ ُ ّ ّأين : ّ

إقبايل عليه، حتى أنزل اهللا عز وجل يف ذلك ّكذلك لكثرة مالزمته إياي، و
ٌومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن﴿: ًقرآنا َ َ ُْ ُُ َ ُ َ َ َُ ُ َِّ َّ ُ ُِ َّ ِْ ُِ﴾)٣(. 

سامئهم لسميت، وأن أومي إليهم أولو شئت أن أسميهم ب :إىل أن قال
 .)٤(»ّولكني واهللا يف أمورهم تكرمت. بأعياهنم ألومأت، وأن أدل عليهم لفعلت

َبلغ ما أنزل إليك من ربك﴿ :ملا نزلت«: ، قالعن جماهدـ  ٥ َِّ ََّ ْ َِ َ ِِّ َ ِ ُ ْ..﴾ .
ِوإن ﴿ : فنزلت!؟ّنام أنا واحد كيف أصنع، جيتمع عيل الناسإيا رب، «: قال َ

ُمل تفعل فام بلغت رسالته َ ََ َ ََ َّ َْ ِ ْ َ َ ْ ْ َّ﴾..«)٥(. 

                                     
 . من سورة الفتح١١ اآلية )١(
 . من سورة النور١٥ اآلية )٢(
 . من سورة التوبة٦١ اآلية )٣(

  والعمدة٢٥صالبن املغازيل » عليه السالم«مناقب عيل بن أيب طالب : راجع) ٤(
 األنوار وبحار ٣٤٩ واليقني ص٧٣ص ١حتجاج جاإل و١٠٧صالبن البطريق 

 عنه وعن ٢٢ص ١جوالغدير  ٢٣٦ص ٢نور الثقلني جو ٢٠٦ ص٣٧ج
 ٨ ج»عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت : وراجع. الثعلبي يف تفسريه

 .٥٨ ص٢ج) تفسري(الصايف  و٥٣ص

=   و٩٠ صروضة الواعظني: وراجع ٧٤  و٧٣  و٧٠  و٦٩ص ١حتجاج جاإل) ٥(
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، وذلك  وصار بغدير خمه،ّفلام قىض حج«: قال ابن رستم الطربيـ  ٦
مره اهللا عز وجل بإظهار أمر عيل؛ فكأنه أيوم الثامن عرش من ذي احلجة، 

ًشفاقا عىل الدين، وخوفا من إأمسك ملا عرف من كراهة الناس لذلك،  ً
ُيا أهيا الرسول بلغ ما أ﴿ارتداد القوم؛ فأنزل اهللا  ََ ُ َّ َْ ِّ َ ُ َ َنزل إليكُّ ْ َ ِ َ ِ..﴾..«)١(. 

، للناس بحديث الغدير» عليه السالم«ويف حديث مناشدة عيل ـ  ٧
 ن النبيأ، ، واملقداد، وأبو ذر، والرباء بن عازب، شهد ابن أرقمّيام عثامنأ
» عليه السالم« وسلم قال، وهو قائم عىل املنرب، وعيل »صىل اهللا عليه وآله«

  :إىل جنبه
ن اهللا عز وجل أمرين أن أنصب لكم إمامكم، والقائم إأهيا الناس، «

فيكم بعدي، ووصيي، وخليفتي، والذي فرض اهللا عز وجل عىل املؤمنني 
، وأمركم بواليته، وإين راجعت  بطاعته طاعتي)٢(يف كتابه طاعته، فقرب

 .)٣(»النفاق، وتكذيبهم، فأوعدين ألبلغها، أو ليعذبني ّريب خشية طعن أهل

                                     
 ٢فتح القدير ج و٢٢١ص ١ والغدير ج٤٣٨  ـ٤٣٧ص ١ والربهان ج٩٢= 

 عن عبد بن محيد، وابن جرير، وابن أيب حاتم، ٢٩٨ ص٢ املنثور ج والدر٦٠ص
 .١٣٠لشريواين صل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت : وراجع. وأيب الشيخ

 .٤٦٥ص) مؤسسة الثقافة اإلسالميةط (» عليه السالم«املسرتشد يف إمامة عيل ) ١(

َفقرن: لعل الصحيح) ٢( ََ. 

 ١٦٦ ص١الغدير ج و٢٧٧لصدوق صلن كامل الدي وإ٢١٤ ص١اإلحتجاج ج) ٣(
  =  ٤١٢ ص٣١ جاألنـوارار ـ وبح٦٣٤اووس صـلسيد ابن طلني ـالتحصو
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 : وعند سليم بن قيس
إن اهللا عز وجل أرسلني برسالة ضاق هبا صدري، وظننت الناس «

 .)١(»..أوعدينفكذبني، ت
أن يقوم بعيل » صىل اهللا عليه وآله«مر النبي ملا أ: وعن ابن عباسـ  ٨

إىل » صىل اهللا عليه وآله«بن أيب طالب املقام الذي قام به؛ فانطلق النبي 
 : ، فقالمكة

 ومتى أفعل هذا به، )بجاهلية (رأيت الناس حديثي عهد بكفر«

                                     
لسيد لمصباح اهلداية يف إثبات الوالية  و٤٤٢لامحوزي صلاألربعني  كتابو= 

لشيخ األميني لحتجاج بحديث الغدير املناشدة واإل و٣٥٤عيل البهبهاين ص
 ١٣ وج٣٦ ص٥ وج٧٩ ص٤ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٤ص
 .٥٢ص

 ٣٧٧ و ١٩٦و  ١٦٦  ـ١٦٥ص ١ والغدير ج٣١٦ و ٣١٥ص ١فرائد السمطني ج) ١(
وبحار  ٤٤٤  و٤٤٥ ص١ وراجع الربهان ج٢٧٧ص ١ وإكامل الدين ج،عنه

بن عقدة الكويف الكتاب الوالية  و١٤٧ ص٣٣ وج٤١١ ص٣١ جاألنوار
لامحوزي لربعني كتاب األ و٣٤٧ ص١ينابيع املودة للقندوزي جو ١٩٨ص
تحقيق ب( و ١٤٩صوسليم بن قيس  ٢٨ ص١ ججامع أحاديث الشيعةو ٤٤١ص

 ٧٥لنعامين صلكتاب الغيبة  و٢١٣ ص١حتجاج جاإل و١٩٩ ص)األنصاري
 ٢١ وج٣٦١ و ٩٦ ص٢٠ وج٣٥ ص٥ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و

 .ختالف يف التعبريوثمة بعض اإل ٢٨٥ ص٢٢ وج٧٨ص



  ١٣٣                             ..                                    تاريخ ووقائع: حديث الغدير: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(» ثم مىض حتى قىض حجة الوداع.ّيقولوا، صنع هذا بابن عمه
صىل « بأمر الوالية ضاق النبي ملا جاء جربائيل: وعن زيد بن عيل، قال

ّقومي حديثو عهد بجاهلية، فنزلت «: ًبذلك ذرعا، وقال» اهللا عليه وآله
 .)٢(»اآلية
نزل عليه  «:نتهى إىل غدير خماملا » صىل اهللا عليه وآله«نه أ: ورويـ  ٩

ً، وأمره أن يقيم عليا، وينصبه إماما للناسجربائيل ً . 
 . عهد باجلاهليةاإن أمتي حديثو: فقال

َوإن مل تفعل فام ﴿ :إهنا عزيمة ال رخصة فيها، ونزلت اآلية: فنزل عليه َ ْْ َ ََ ْ َّ ِ
ِبلغت رسالته واهللاُ يعصمك من الناس َّ َ ََ ْ َ ُ َِ َِ ُ َ ََ َِّ ْ..﴾..«)٣(. 

إن «: قال يف غدير خم» صىل اهللا عليه وآله«ّ إنه عن ابن عباسـ  ١٠
                                     

 ١والغدير ج ٤٤٥  و٤٤٤ص ١ والربهان ج١٤٨صسليم بن قيس كتاب ) ١(
: وراجع.  عن ابن مردويه٢١٧، وراجع ص عن سليم بن قيس٣٧٧ و ٥٢ص

 .٢٦٢ ص٨ وج١٩٨ ص٧خالصة عبقات األنوار ج

 عن ١٥٣ص ٦ عن كنز العامل ج٣٧٨ و ٢١٧  و٥٢ ـ ٥١ص ١الغدير ج) ٢(
وبحار شد باهللا، سرتن أمايل امل ع٣٨صوعن شمس األخبار ، املحاميل يف أماليه

رشح  و٣٠٨ و ٢٦٩ ص٨خالصة عبقات األنوار ج و١٧٧ ص٣٧ جاألنوار
عليه «مناقب عيل بن أيب طالب  و٣٤٩ ص٦ ج)امللحقات(إحقاق احلق 

 .٣٢٥ و ٣٢٤ و ٣١٨ ص١كشف الغمة ج و٢٤٠بن مردويه صال »السالم

 .٢٦١ ص١ج) مؤسسة آل البيت ط( و ١٣٢صعالم الورى إ) ٣(
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ً وإين ضقت هبا ذرعا، خمافة أن تتهموين، ،اهللا أرسلني إليكم برسالة
 .)١(»..وتكذبوين، حتى عاتبني ريب بوعيد أنزله عيل بعد وعيد

إن اهللا بعثني برسالة؛ « :ً أيضا قال يف غدير خمعن احلسنـ  ١١
ّأن الناس مكذيب، فوعدين ألبلغن أوليعذبني، : ًفضقت هبا ذرعا، وعرفت

َيا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك﴿: فأنزل اهللا َِّ ََّ ْ َ ُ َّ َِ َ ِِّ َ ُِ ُ َْ َ ُّ..﴾..«)٢(. 
 أنه حني نزلت :»عليه السالم «يف رواية عن اإلمام الباقرجاء وـ  ١٢

                                     
األمايل  و٢٥٨ ص١ج) بتحقيق املحمودي( و ١٩٣ ص١شواهد التنزيل ج) ١(

 ٣٧ جاألنوار وبحار ٦٣٣بن طاووس صالالتحصني  و٤٣٦لصدوق صل
رشح  و١٥٩ ص١تأويل اآليات ج و٦٥٤ ص١نور الثقلني جو ١١١ص

 .٣٤ ص١٤ ج)امللحقات(إحقاق احلق 

 وعبد ،يب حاتم عن ابن أ٢٩٨ص ٢جالدر املنثور  و١٩٣ ص١شواهد التنزيل ج) ٢(
حتجاج اإل و٢٧٦كامل الدين صإ:  وراجع. وأيب الشيخ، وابن جرير،بن محيد

 ٦ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٦٠ ص٢فتح القدير ج و٢١٣ ص١ج
 ١٤٧ ص٣٣ جاألنوار وبحار ٦٣٣بن طاووس صالالتحصني  و٣٥١ص

خالصة عبقات  و١٢٩لشريواين صل »عليهم السالم«مناقب أهل البيت و
لسيوطي ل) مدار إحياء العلو(لباب النقول  و٢٧٠ و ٢٥٥ ص٨ر جاألنوا
 ٢٢١ و ١٩٦ و ١٦٥ ص١ر ج والغدي٨٢ص) دار الكتب العلمية(و  ٩٤ص

ختريج  و٣١٤ ص٣مسند الشاميني ج و٤٠٢ ص١مسند ابن راهويه جو
 .٢٩٨ ص٢الدر املنثور ج و٤١٣ ص١األحاديث واآلثار ج
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 : »عليه السالم«آية إكامل الدين بوالية عيل 
 إن أمتي حديثو عهد :»صىل اهللا عليه وآله« قال عند ذلك رسول اهللا«

فقلت . باجلاهلية، ومتى أخربهتم هبذا يف ابن عمي، يقول قائل، ويقول قائل
إن مل :  أوعدين،ًهللا بتلةيف نفيس من غري أن ينطلق لساين، فأتتني عزيمة من ا

َيا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك﴿ : فنزلت. أن يعذبنيِّبلغأ ْ َ ُ َّ ََ ِِّ َ ُِ ُ َْ َ َ ُّ﴾..«)١(.  
عليه «إنام أخر نصبه » صىل اهللا عليه وآله«نه أ: ويف بعض الروايات

 .)٢(ًقا من الناس، أو ملكان الناسَرَف» السالم
» عليه السالم«من نصب عيل » هصىل اهللا عليه وآل«وملا انتهى النبي 

ًهنيئا لك يا بن أيب طالب، أصبحت موالي وموىل كل : ً عليا فقاللقي عمر
 .)٣(مؤمن ومؤمنة

                                     
التفسري األصفى  و٢٩٠ص ١جكايف  وال٤٨٨ص ١الربهان يف تفسري القرآن ج) ١(

رشح  و٥٢ ص٢ج) تفسري(الصايف  و٥٨٨ ص١نور الثقلني جو ٢٨٥ ص١ج
 »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و١٢٢ ص٦أصول الكايف ج

 .٢٨٧ ص٢يف الكتاب والسنة والتاريخ ج

 األنوار  وبحار ٤٨٩ص ١ج) تفسري( والربهان ٣٣٢ص ١تفسري العيايش ج) ٢(
 الكتاب يف» عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و١٣٩ص ٣٧ج

 ٣غاية املرام ج و٥٣ ص٦تفسري امليزان ج و٢٦٢ ص٢والسنة والتاريخ ج
 .٣٢٥ص

= امل ـكنز الع و٥٠٣ ص٧جة ـبن أيب شيبالاملصنف  و٢٨١ ص٤ مسند أمحد ج)٣(
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فسري ت و٤٩ و ٢ ص١٢ج) ط الثالثة(الكبري للرازي تفسري  وال١٣٤ص ١٣ج= 

 ٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٩٢ ص٤جتفسري الثعلبي  و١٩٤ ص٦جاآللويس 
البداية  و٦٣٢ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٢٢٢ و ٢٢١ و ٢٢٠ص

 السريةو ١٥٦صلخوارزمي لاملناقب  و٣٨٦ ص٧ وج٢٢٩ ص٥جوالنهاية 
 ٨٤ ص١جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و٤١٧ ص٤جبن كثري الالنبوية 

تنبيه الغافلني عن فضائل  و١٢٠ و ١١٦و  ١١٣صن جرب بالهنج اإليامن و
ذخائر العقبى و ٢٨٤صبشارة املصطفى  و٦٥و  ٦٤صبن كرامة الالطالبني 

ينابيع املودة و ١٠٩صلزرندي احلنفي لنظم درر السمطني و ٦٧صلطربي ل
املودة ( ومودة القربى ٢٨٥ ص٢ج و١٥٨ و ١٠١ و ٩٨ ص١جلقندوزي ل

 وتفسري غرائب ٢٩٧و  ٢٩٤صبن طاووس الالفاطمية بناء املقالة ، و)اخلامسة
آل مناقب و ٩٠صخصائص الوحي املبني  و١٧٠ ص٦القرآن للنيسابوري ج

 ١٠٠ و ٩٦و  ٩٢صبن البطريق الالعمدة  و٢٣٧ و ٢٣٦ ص٢جأيب طالب 
العدد  و١٢٠ ص٦وج١٩٦ ص٥جرشح أصول الكايف  و٢٦٣واملراجعات ص

 ٣٧جاألنوار بحار  و١٥٠ و ١٤٦صالطرائف و ١٨٥صلحيل لالقوية 
 ١٤٤صلامحوزي لكتاب األربعني  و٢٤٩ و ١٩٨ و ١٧٩ و ١٥٩ و ١٤٩ص
 ١جخالصة عبقات األنوار و ٢٥صاإلكامل يف أسامء الرجال  و١٤٨و 
 و ١٢٢ و ١١٩ و ١١٥ و ٩٢ و ٨٦ و ٦٩ و ٦١ و ٥٤ و ٢٩ ص٧ج و٣٠٥ص

 و ١٩٢ و ١٨٢ و ١٨٠ و ١٧٠ و ١٦٧ و ١٤٩ و ١٤٨ و ١٤٦ و ١٢٧ و ١٢٤
  = ٨ وج٣٢٦ و ٣٢١ و ٣٠١ و ٢٩٥ و ٢٨٥ و ٢٥٣ و ٢١٨ و ٢٠٨ و ١٩٦
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بخ بخ يا عيل، أصبحت موالي وموىل كل مؤمن : أو قال له
 .)١(ومؤمنة

                                     
 ١ والغدير ج٩٣ ص٩ وج٢٧٢ و ٢٥٩ و ٢٤٧ و ٢٤١ و ٢٣٤ و ٢١٨ص= 

 ٢٧٤ و ٢٧٣ و ٢٧٢ و ٢٧١ و ٢٢١ و ٢٢٠ و ٢١٩ و ١٤٤ و ١٤٣ و ١٩ص
 ٦ وج٣٧ ص٢ وج٣٥٥ و ٣٠٦ و ٢٨١ و ٢٨٠ و ٢٧٩ و ٢٧٧ و ٢٧٥و 

 موسوعة اإلمام و١٢٠ و ١١٨و  ١١٦صلشريازي لكتاب األربعني  و٥٦ص
 و ٢٦٤ ص٢ج يف الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السالم«عيل بن أيب طالب 

 و ٢٣٨ و ٢٣٦ و ٢٣٥ و ٢٣١ ص٦ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٧٢
 و ٥٦١ و ٣٤ ص١٤ وج٣٦٦ و ٣٦٤ و ٣٦٣ و ٣٦٢ و ٢٩٠ و ٢٤٠ و ٢٣٩
 و ٣٢ و ٣١ص ٢١ وج٦٠٣ و ٣٥٨ و ١٧٤ و ١٧٣ ص٢٠ وج٥٨٣ و ٥٦٩
 ١١٥ و ١١٣ ص٢٢ وج٨٨ و ٨٦و  ٦٦و  ٤٠ و ٣٩ و ٣٨و  ٣٧ و ٣٥ و ٣٤
 و ٢٣ ص٣٠وج ٦٣٧ و ٦٣٥ و ٥٥٤ و ٣٢٥ و ٩ و ٤ ص٢٣ وج١٢١و 

 ٣٦٨ ص٢جلكويف ل »عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٤١٩ و ٤١٨
 .٣٧٠و 

 القلوب للثعالبي  وثامر٨٦أليب نعيم ص» عليه السالم«ما نزل من القرآن يف عيل ) ١(
 ٨ج) ط دار الكتب العلمية( و ٢٩٠ ص٨تاريخ بغداد ج:  وراجع٦٣٦ص
 ١٩سري أعالم النبالء ج و٢٣٤ و ٢٣٣ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٢٨٤ص
مناقب و ١٥٦لخوارزمي صلاملناقب  و٣٨٦ ص٧البداية والنهاية ج و٣٢٨ص

= ينابيع املودة  و٥١٦ و ٤٣٠ ص٢لكويف جل »عليه السالم«اإلمام أمري املؤمنني 
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  !:؟ماذا جرى يوم الغدير
 :»رمحه اهللا «قال العالمة األميني

 ومعه من كان من ، إىل املدينةً وانرصف راجعا،فلام قىض مناسكه«
                                     

و  ٢٠٨كشف اليقني ص و٣٣٥ و ٢٣٨ ص١كشف الغمة ج و٢٤٩ ص٢ج= 
كنز الفوائد  و١٧٧ ص١اإلرشاد جو ٤٢٧بن جرب صالهنج اإليامن  و٢٥٠
الطرائف  و٣٤٤ و ١٩٥ و ١٧٠و  ١٠٦بن البطريق صالالعمدة و ٢٣٢ص
 إعالم و٤٠٢و ١٥٨بشارة املصطفى صو ١١٤لحيل صلاملحترض و ١٤٧ص

بن كرامة التنبيه الغافلني عن فضائل الطالبني  و٣٢٩ و ٢٦٢ ص١الورى ج
 ٣٨ وج٢٥١ و ١٤٢ و ١٠٨ ص٣٧ وج٣٨٨ ص٢١ جاألنواروبحار  ٦٤ص
 ٣٩لمفيد صل مسار الشيعة و٣٢١ ص٩٥ وج١١٠ ص٩٤ وج٣٤٤ص

 ١٣١ ص٤ج لرشيف املرتىضلرسائل املرتىض و ٥٠لصدوق صلاألمايل و
روضة الواعظني و ٣٥٦ ص)تحقيق األنصاريب( كتاب سليم بن قيسو
 ١٢٠ ص٦ وج١٩٦ ص٥رشح أصول الكايف ج و٣٥٠لنيسابوري صل
 ٨ وج٣٥٤ و ٣٤٤ و ٢٧٧ و ٢٤٦ و ١٣٤ ص٧خالصة عبقات األنوار جو

 و ١١ ص١ والغدير ج١٨٦ ص٩ وج٣٠٣ و ٣٠٢ و ٢٧٩ و ٢٧٨ و ٢٦١ص
 واملوازنة  املعيار و٤٠٢ و ٣٩٢ و ٢٧٦ و ٢٧٥ و ٢٧٢ و ٢٣٣ و ٢٢٢
تفسري  و١١٢ص» عليه السالم«إلمام العسكري ملنسوب لتفسري اال و٢١٢ص

 ١كنز الدقائق جو ١٥٣ و ٩٧خصائص الوحي املبني ص و٥١٦فرات ص
 .٣٩١ ص٢ وج٢٠٣ ص١شواهد التنزيل ج و١١٤ص
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 التي تتشعب فيها ، من اجلحفة وصل إىل غدير خم،اجلموع املذكورات
، وذلك يوم اخلميس الثامن عرش من  والعراقيني واملرصينيطرق املدنيني

َيا أهيا الرسول بلغ ما ﴿:  األمني عن اهللا بقوله نزل إليه جربئيل،ذي احلجة ُ َّ َْ ِّ َ ُ َ ُّ َ
ْأنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فام بلغ َّْ ْ ََ َ َ ِّ َْ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َِ ََ ِْ َ ِ ِت رسالته واهللاُ يعصمك من الناس ُ َّ َ ََ ْ َ ُِ َِ ُ َ ََ ِ
َإن اهللاَ ال هيدي القوم الكافرين ِْ ِ َِ ْ َ َْ ْ َ َ َّ  ، للناسً علامً وأمره أن يقيم عليا.)١(﴾ِ

 . وفرض الطاعة عىل كل أحد،ويبلغهم ما نزل فيه من الوالية
صىل اهللا عليه «هللا  فأمر رسول ا، من اجلحفةًوكان أوائل القوم قريبا

 وهنى ، وحيبس من تأخر عنهم يف ذلك املكان،أن يرد من تقدم منهم» وآله
 حتى ، أن ال ينزل حتتهن أحد، دوحات عظام،عن سمرات مخس متقاربات

 . ما حتتهنَّمُقَ ف،إذا أخذ القوم منازهلم
عمد إليهن فصىل بالناس ـ صالة الظهر ـ حتى إذا نودي بالصالة 

 وبعضه حتت ، يضع الرجل بعض رداءه عىل رأسهً هاجراً يوماحتتهن، وكان
بثوب » صىل اهللا عليه وآله«ل لرسول اهللا ّ من شدة الرمضاء، وظل،قدميه

 .عىل شجرة سمرة من الشمس
 )٢( وسط القومً قام خطيبا، من صالته»صىل اهللا عليه وآله«فلام انرصف 

                                     
  . من سورة املائدة٦٧اآلية ) ١(
 اآلية يف هذه املناسبة  وقد رصح بنزول٢٢٣ ـ ٢١٠ ص١الغدير ج: راجع) ٢(

ابن جرير الطربي يف كتاب الوالية يف : كثريون، فراجع ما عن املصادر التالية
=  وفتح ٢٩٨ ص٢ور جـدر املنثـني، والـطرق حديث الغدير كام يف ضياء العامل
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 : فقال،)١( عقريتهًرافعا وأسمع اجلميع، عىل أقتاب اإلبل

                                     
 وعن ٦٠٣ ص١١ عن ابن أيب حاتم، وكنز العامل ج٦٠ و ٥٧ ص٢القدير ج= 

 وعن ٣٢٥ و ٣٢٤، وكشف الغمة لألربيل صأيب بكر الشريازي وابن مردويه
 ١ والطرائف البن طاووس ج١٠٠تفسري الثعلبي، والعمدة البن البطريق ص

 ٢٩ ص٣ جآل أيب طالبمناقب  و٣٤٤ ص٣ وجممع البيان ج١٢١ و ١٥٢ص
 وخصائص ٨٦ص» عليه السالم«وأيب نعيم يف كتابه ما نزل من القرآن يف عيل 

 ٢٥٥ ص١ وشواهد التنزيل ج١٣٥ ص وأسباب النزول٥٣الوحي املبني ص
 ٤٩ ص١٢ والتفسري الكبري للرازي ج٢٣٧ ص١٢وتاريخ مدينة دمشق ج

وفرائد ) املودة اخلامسة( ومودة القربى ٣٤ومفتاح النجا يف مناقب آل العبا ص
 وعمدة القاري ٤٢ والفصول املهمة البن الصباغ ص١٥٨ ص١السمطني ج

 ورشح ديوان أمري ١٧٠ص ٦ وغرائب القرآن للنيسابوري ج٢٠٦ ص١٨ج
م، وعبد بن محيد،  وعن أيب الشيخ، وابن أيب حات٤٠٦املؤمنني للميبذي ص

 ٦روح املعاين ج:  وراجع٦٣٦وب للثعالبي صلوابن مردويه، وثامر الق
 وبحار ٤٦٣ ص٦تفسري املنار ج:  وراجع١١٩ ص١ وينابيع املودة ج١٩٢ص

 ٢٦١ ص١الورى جإعالم  و٦٥٧ ص١نور الثقلني جو ١١٥ ص٣٧ جاألنوار
تفسري القمي  و٢٤٠كشف اليقني ص و٣٥٣لراوندي صل قصص األنبياءو
 .٦٩ ص٢ج) تفسري(الصايف  و١٧٣ ص١ج

مستدرك سفينة  و١٦٦ ص٣٧ جاألنواربحار :  وراجع١٠ ص١الغدير ج: راجع) ١(
 .٥٤٤ ص٧البحار ج
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 ونعوذ باهللا من رشور . ونؤمن به، ونتوكل عليه، ونستعينه،احلمد هللا«
ضل، وال مضل ملن هدى، أ الذي ال هادي ملن ،أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا

 . عبده ورسولهًوأشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا
ثل  إال م أنه مل يعمر نبي: قد نبأين اللطيف اخلبري، أهيا الناس..أما بعد

 وأنتم ،ب، وإين مسؤولينصف عمر الذي قبله، وإين أوشك أن أدعى فأج
 !؟مسؤولون، فامذا أنتم قائلون

 .ً فجزاك اهللا خريا،نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت: قالوا
 عبده ورسوله، وأن ًألستم تشهدون أن ال إله إال اهللا، و أن حممدا: قال
 وأن ،اعة آتية ال ريب فيها وأن الس، وأن املوت حق، وناره حق،جنته حق

 !؟اهللا يبعث من يف القبور
 .بىل نشهد بذلك: قالوا
 .اللهم اشهد: قال
 !؟أهيا الناس أال تسمعون: ثم قال
 .نعم: قالوا
فإين فرط عىل احلوض، وأنتم واردون عيل احلوض، وإن عرضه : قال

 فانظروا كيف ،فيه أقداح عدد النجوم من فضة ،)١(رصىُ وبما بني صنعاء
 .)٢(ختلفوين يف الثقلني

                                     
 .رة حوران من أعامل دمشققصبة كو: رصىُوب.  عاصمة اليمن اليوم:صنعاء) ١(
 . خطري نفيسءكل يش: الثقل، بفتح املثلثة واملثناة) ٢(
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 !؟وما الثقالن يا رسول اهللا: فنادى مناد
 ، وطرف بأيديكم، طرف بيد اهللا عز وجل،الثقل األكرب كتاب اهللا: قال

فتمسكوا به ال تضلوا، واآلخر األصغر عرتيت، وإن اللطيف اخلبري نبأين 
مومها َّدَقَ فسألت ذلك هلام ريب، فال ت، احلوضَّ عيلادأهنام لن يتفرقا حتى ير

 .وا عنهام فتهلكواِّرصَقُفتهلكوا، وال ت
 وعرفه القوم ،ثم أخذ بيد عيل فرفعها حتى رؤي بياض آباطهام

 !؟أهيا الناس من أوىل الناس باملؤمنني من أنفسهم: أمجعون، فقال
 .اهللا ورسوله أعلم: قالوا
 فمن ، وأنا أوىل هبم من أنفسهم،ا موىل املؤمنني وأن،إن اهللا موالي: قال

:  إمام احلنابلة ويف لفظ أمحد ـث مراتكنت مواله فعيل مواله، يقوهلا ثال
اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وأحب من : ثم قالـ أربع مرات 

 من خذله، وأدر احلق أحبه، وأبغض من أبغضه، وانرص من نرصه، واخذل
 .بئمعه حيث دار، أال فليبلغ الشاهد الغا

ْاليوم أكملت لكم ﴿: ثم مل يتفرقوا حتى نزل أمني وحي اهللا بقوله َ َ َُ َ ْ ُْ ْ َ ْ
ِدينكم وأمتمت عليكم نعمتي ِ َِ ْ ْ ْ ْْ َ َُ َُ ُ ََ ْ  . )٢(»)١( اآلية﴾َ

                                     
  . من سورة املائدة٣اآلية ) ١(
 ٢٣٠ و ١١ ص١الغدير ج: وقد روي نزول اآلية يف يوم الغدير يف املصادر التالية) ٢(

، كام  وروى ذلك الطربي يف كتاب الوالية يف طرق حديث الغدير٢٩٦ و ٢٣٧ـ 
= در ـ عن ابن مردويه، وال١٤ ص٢وتفسري القرآن العظيم ج. يف ضياء العاملني
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إمتام اهللا أكرب عىل إكامل الدين، و: »صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
 .النعمة، ورىض الرب برسالتي، والوالية لعيل من بعدي

 .ثم طفق القوم هينئون أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه
 ٍخَ بٍخَب:  يقولٌّ كل، وعمرالشيخان أبو بكر: وممن هنأه يف مقدم الصحابة

 .ن ومؤمنة وموىل كل مؤمَ أصبحت وأمسيت موالي،لك يا بن أيب طالب
 .)١(وجبت واهللا يف أعناق القوم: وقال ابن عباس

                                     
 ١ واإلتقان ج٢٣٧ ص١٢ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٥٩ ص٢املنثور ج= 
 وعن مفتاح النجا، وعن الفرقة الناجية وما ٣٣٠ ص١ وكشف الغمة ج٣١ص

 وكتاب سليم بن قيس ٥٦ أليب نعيم ص»السالمعليه «نزل من القرآن يف عيل 
 ومناقب اإلمام عيل بن أيب طالب ٢٩٠ ص٨ وتاريخ بغداد ج٨٢٨ ص٢ج

 وشواهد التنزيل ١٠٦ والعمدة البن البطريق ص١٨البن املغازيل ص
 وفرائد ١٥٦ و١٣٥ واملناقب للخوارزمي ص٢٠١ ص١للحسكاين ج

 العلوية، وتوضيح  وعن النطنزي يف كتابه اخلصائص٧٢ و٧٤ ص١السمطني ج
. ٢١٠ ص٥ والبداية والنهاية ج٣٠الدالئل للصاحلاين، وتذكرة اخلواص ص

خالصة عبقات  و١٦٦ و ١٣٤ ص٣٧ وج٣٩٠ ص٢١ جاألنواربحار : وراجع
 ١إعالم الورى ج و٥٤٤ ص٧مستدرك سفينة البحار ج و٣٠١ ص٨األنوار ج

تنبيه الغافلني عن  و٣٥٤ ـ ٣٥٣ صلراونديل قصص األنبياء ٣٦٣ ـ ٢٦١ص
 .٢٥٣كشف اليقني ص و٢٠بن كرامة صالفضائل الطالبني 

=  وبحار ١٠٦ ـ ١٠٤العمدة البن البطريق ص: وراجع. ١١ و ١٠ ص١الغدير ج) ١(
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  :اخلطبة برواية الطربي
 غديرخطب يف يوم ال» صىل اهللا عليه وآله« أنه :عن زيد بن أرقمو

َيا أهيا الرسول بلغ ما أنزل ﴿ :َّاهللا تعاىل أنزل إيل إن:  ثم قال،خطبة بالغة ُِ ْ ُ ََ ُ َّ َْ ِّ َ َ ُّ
ِإليك من ربك وإن مل تفعل فام بلغت رسالته واهللاُ يعصمك من الناس َّ َ َ ََ ْ َ ُ َ َ َ ِّ ِْ ِ َِ َ َُ َ َ َ َْ َّ ْ َِ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ِ ِ﴾)١( ،

أبيض  علم كلُ وأ، عن ريب أن أقوم يف هذا املشهدوقد أمرين جربئيل
 . واإلمام بعدي، وخليفتي، ووصيي،لب أخين عيل بن أيب طاأ: وأسود

 وكثرة املؤذين ، لعلمي بقلة املتقني، أن يستعفي يل ريبجربئيل فسألت
، ً حتى سموين أذنا، وشدة إقبايل عليه،مالزمتي لعيل  والالئمني لكثرة،يل

ُومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون ه﴿: فقال تعاىل َ َ ََ َ ُْ ُ ََّ َّ ُ ُِ َّ ُْ ِ ٍو أذن قل أذن خري ُِ ْ َ ُ ٌُ ُُ ُْ ُ َ
ْلكم ُ  ولكني بسرتهم قد ،لفعلت ولو شئت أن أسميهم وأدل عليهم. )٢(﴾َ

 .تكرمت
 فإن اهللا قد ،معارش الناس ذلكا  فاعلمو.فلم يرض اهللا إال بتبليغي فيه

أحد، ماض حكمه، جائز  ، وفرض طاعته عىل كلً وإماماًنصبه لكم وليا
وأطيعوا، فإن اهللا  م من صدقه، اسمعواقوله، ملعون من خالفه، مرحو

                                     
 ١٢٢ ص٨ وج١٣٢ ص٧خالصة عبقات األنوار جو ١٨٤ ص٣٧ جاألنوار= 
 ٢كتاب والسنة والتاريخ ج يف ال»عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب و

 . عن ابن املغازيل٣٤٢ و ٣٤١ ص٦ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٥٥ص
  . من سورة املائدة٦٧اآلية ) ١(
  . من سورة املائدة٦٧اآلية ) ٢(



  ١٤٥                             ..                                    تاريخ ووقائع: حديث الغدير: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وعيل إمامكم،موالكم
ال حالل إال ما أحله اهللا ة، ثم اإلمامة يف ولدي من صلبه إىل القيام

 .، وال حرام إال ما حرم اهللا ورسوله وهم وهمورسوله
 وال ، فال تضلوا عنه؛ ونقلته إليه،َّعلم إال وقد أحصاه اهللا يف فام من

إىل احلق ويعمل به، لن يتوب اهللا عىل أحد   الذي هيديتستنكفوا منه، فهو
 أبد ً نكراًأن يعذبه عذابا،  عىل اهللا أن يفعل ذلكً ولن يغفر له، حتام،أنكره

 .اآلبدين
ملعون من   وبقي اخللق،، ما نزل الرزق،فهو أفضل الناس بعدي

 .غد عن اهللا، فلتنظر نفس ما قدمت لخالفه، قويل عن جربئيل
 وال تتبعوا متشاهبه، ولن يفرس ذلك لكم إال من ،إفهموا حمكم القرآن

 )فعيل(ن من كنت مواله فهذا أ: كمُمِلْعُ وم، وشائل بعضده،بيده أنا آخذ
 .َّاهللا عز وجل أنزهلا عيل مواله، ومواالته من

أال وقد أديت، أال وقد بلغت، أال وقد أسمعت، أال وقد أوضحت، 
 .نني بعدي ألحد غريهال حتل إمرة املؤم

صىل اهللا عليه «رجله مع ركبة النبي  ثم رفعه إىل السامء حتى صارت
  : وقال»وآله

 وخليفتي عىل من ، وواعي علمي، ووصيي، هذا أخي!معارش الناس
 . وعىل تفسري كتاب ريب،آمن يب

أنكره،  اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، والعن من :ويف رواية
 .حد حقهوأغضب عىل من ج
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ْليوم أكملت لكم أ﴿: اللهم إنك أنزلت عند تبيني ذلك يف عيل َ َ َُ َ ْ ُْ ْ َ ْ
ْدينكم ُ َ  وبمن كان من ولدي من صلبه إىل ، فمن مل يأتم به، بإمامته)١(﴾ِ
 . ويف النار هم خالدون،فأولئك حبطت أعامهلم، القيامة

 ، مع كونه صفوة اهللا،من اجلنة» عليه السالم«  أخرج آدمإن إبليس
 . وتزل أقدامكم، فال حتسدوا فتحبط أعاملكم،)٢(باحلسد

ِوالعرص﴿نزلت سورة  يف عيل ْ َ ْإن اإلنسان لفي خرس َْ َُ ِ َ َ َّْ ِ ْ ِ﴾)٣(. 
ْمن قبل أن ﴿ آمنوا باهللا ورسوله والنور الذي أنزل معه !معارش الناس َ ِ ْ َْ ِ

َنطمس وجوها فنردها عىل  ًَ َ َّ ُ ُ َُ َ َ ِ ْ ِأدبارها أو نلعنهم كام لعنا أصحاب السبتَ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّْ َْ َ ََّ ََ َْ َ ُ َ ِ﴾)٤( .
 . ثم يف النسل منه إىل القائم املهدي،ٍّعيل  ثم يف،َّالنور من اهللا يف

 ويوم القيامة ،يدعون إىل النار  سيكون من بعدي أئمة!معارش الناس
أتباعهم يف الدرك  إهنم وأنصارهم و،نهمال ينرصون، وإن اهللا وأنا بريئان م

ًوسيجعلوهنا ملكا اغتصابا، فعندها يفرغ لكم أهيا . األسفل من النار ً
ِيرسل عليكام شواظ من نار ونحاس فال تنترصان﴿الثقالن و  َ َِ َِ ْ َ َ َ ٌُ َ َ ْ َ َُ َ ٍُ ٌ ْ َ ْ َُ ُ﴾)٦(»)٥(. 

                                     
  . من سورة املائدة٣اآلية ) ١(
 .  راجع ذلك»براءة آدم«لنا كتاب مستقل حول هذا املوضوع أسميناه ) ٢(

  . من سورة العرص٢ و ١ اآليتان) ٣(
  . من سورة النساء٤٧اآلية ) ٤(
  . من سورة الرمحن٣٥اآلية ) ٥(
=  عن ضياء العاملني للفتوين عن كتاب ٢١٦ و ٢١٥ ص١الغدير للعالمة األميني ج) ٦(
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  : يعلمهم التهنئة والبيعة’النيب 
 :  قال»هللا عليه وآلهصىل ا«أنه : ًوتذكر الروايات أيضا

ً  وميثاقا، من أنفسناًقولوا أعطيناك عىل ذلك عهدا! معارش الناس«
، ال نبغي  وأهالينادناوالمن أ نؤديه إىل من رأينا ، وصفقة بأيدينا،بألسنتنا

 .ً وأنت شهيد علينا، و كفى باهللا شهيداً،بذلك بدال
ُاحلمد ﴿ :وقولوا بإمرة املؤمنني، ٍّقولوا ما قلت لكم، وسلموا عىل عيل ْ َ

َهللاِِ الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللاُ ََ َ َ َّ ََ ْ َ َ َْ َ َ َ َِّ ِ ِ ِْ ُ َ َ ، فإن اهللا يعلم كل )١(﴾َ
َفمن نكث فإنام ينكث عىل نفسه ومن أوىف بام ﴿صوت، وخائنة كل عني،  َِ َ ْ ْ َ َ َْ َ َ َِ ِ ْ َ ََ ُ َّ َ ََ ُ َْ ِ
َعاهد عليه اهللاََ فسيؤتيه أ ِ ِ ْ ُ َ َْ ُ َ َ ََ ًجرا عظيامَ ِ َ ْإن ﴿فـ  اهللا عنكم، قولوا ما يريض. )٢(﴾ًْ ِ
ْتكفروا فإن اهللاََ غني عنكم ٌّ ُُ َ ْْ ََ ِ َّ ِ َ ُ﴾)٤(»)٣(. 

                                     
التحصني  و١٦٢ ـ ١٣٣ ص١كتاب اإلحتجاج ج: وراجع .الوالية للطربي= 
العدد  و١١٢ ـ ٩١بن جرب صالهنج اإليامن و ٥٩٠ ـ ٥٧٩بن طاووس صال

 وفيها زيادات ٦٧ ـ ٥٦ ص٢ج) تفسري(الصايف  و١٨٣ـ  ١٦٩لحيل صلالقوية 
 ١١٣ ـ ١٠٠ وروضة الواعظني ص٢١٩ ـ ٢٠١ ص٣٧هامة، وبحار األنوار ج

 .٣٠٤ ـ ٣٠١ ص١الرصاط املستقيم ج:  وراجع٤١٩ ـ ٤٠٢ ص١وغاية املرام ج
  . من سورة األعراف٤٣اآلية ) ١(
  . من سورة الفتح١٠ة اآلي) ٢(
  . من سورة الزمر٧اآلية ) ٣(
=  ٢٧٠ص) ط دار الكتاب العريب( و ٥٠٩ و ٥٠٨ ص١الغدير للعالمة األميني ج) ٤(
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 سمعنا وأطعنا ،نعم: فعند ذلك بادر الناس بقوهلم: قال زيد بن أرقم
 .، وأنفسنا، وألسنتنا، ومجيع جوارحنا بقلوبنا، اهللا ورسولهناا أمرمل

 .. بأيدهيمٍّ وعىل عيل،م انكبوا عىل رسول اهللاث
 ، وعمرأبو بكر »صىل اهللا عليه وآله«وكان أول من صافق رسول اهللا 

 ،الناس عىل طبقاهتم] اقي وبواألنصار[  ثم باقي املهاجرين، والزبريوطلحة
 واملغرب ، إىل أن صليت الظهر والعرص يف وقت واحد،ومقدار منازهلم

والعشاء اآلخرة يف وقت واحد، ومل يزالوا يتواصلون البيعة واملصافقة 
احلمد هللا الذي فضلنا «: ، ورسول اهللا كلام بايعه فوج بعد فوج يقولًثاثال

 .»عىل مجيع العاملني
 .)١( واستعملها من ليس له حق فيها،ًسنة ورساموصارت املصافقة 

                                     
 ، وعن اخللييل يف مناقب عيل بن أيب٢١٦ ـ ٢١٤ص  عن الطربي يف كتاب الوالية= 

 ٢٠صني لشيخ األميلعيد الغدير يف اإلسالم و. وعن كتاب النرش والطي. طالب
 .٢١٧ ص٣٧ جاألنواربحار  و٣٠٣ ص١الرصاط املستقيم ج: وراجع

 ٢٧٠ص) ط دار الكتاب العريب( و ٥٠٩ و ٥٠٨ ص١الغدير للعالمة األميني ج) ١(
وعن . وعن الطربي يف كتاب الوالية، وعن اخللييل يف مناقب عيل بن أيب طالب

 ١تجاج ج واإلح٣٠٣ ص١الرصاط املستقيم ج: وراجع. كتاب النرش والطي
الصايف  و٢١٧ ص٣٧ جاألنوار وبحار ٣٦٠بن طاووس صالاليقني  و٨٤ص

لحيل لالعدد القوية  و١١٢بن جرب صالهنج اإليامن  و٦٧ ص٢ج) تفسري(
 .١٨٣ص
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 وأمر ،ص بهتيف خيمة خت» صىل اهللا عليه وآله«ثم جلس رسول اهللا 
طباق أ وأمر ، أن جيلس يف خيمة أخرى»عليه السالم« ًأمري املؤمنني عليا

 . يف خيمتهًالناس بأن هينئوا عليا
»  عليه وآلهصىل اهللا«وملا فرغ الناس عن التهنئة له أمر رسول اهللا 

 . ففعلن،أمهات املؤمنني بأن يرسن إليه وهينئنه
ٍأو بخ بخ ( لك ًهنيئا:  فقال، بن اخلطابعمر :وممن هنأه من الصحابة ٍَ َ

 .)١(يا بن أيب طالب أصبحت موالي وموىل مجيع املؤمنني واملؤمنات) لك

                                     
 ١ وحبيب السري ج٥٤١ ص٢تاريخ روضة الصفا البن خاوند شاه ج: راجع) ١(

 . ٤١١ص
 ٤ ومسند أمحد ج٧٨ص ١٢املصنف البن أيب شيبة ج: وحول هتنئة عمر له راجع

 عن احلسن ٢٧٤ و ٢٧٣ ص١ والغدير ج٤٢٨ ص٣ وجامع البيان ج٢٨١ص
بن سفيان الشيباين النسوي وعن رشف املصطفى للخركويش، وابن مردويه، 
وعن الكشف والبيان، وعن العاصمي يف زين الفتى، وعن فضائل الصحابة 

زي، وعن مودة  واخلصائص العلوية للنطن،للسمعاين، واملناقب البن اجلوزي
وري، وعن ويل اهللا پالقربى، وعن الرصاط السوي للقادري، وعن السهارن

الدهلوي، وعن مفتاح النجا ومعارج العىل، وعن تفسري شاهي والرياض النرضة 
 ونظم درر ٢٨ وعن حياة عيل بن أيب طالب للشنقيطي ص١١٣ ص٣ج

بن أيب  ومناقب عيل ٤٠ والفصول املهمة البن الصباغ ص١٠٩السمطني ص
=  ١٤٥ ص١ وامللل والنحل ج٢١ ورس العاملني ص١٨طالب البن املغازيل ص
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أمسيت يابن أيب طالب موىل كل :  وعمرقال أبو بكر: ويف نص آخر
 .)١(مؤمن ومؤمنة

                                     
 والنهاية يف اللغة ٤٩ ص١٢ والتفسري الكبري ج٩٤واملناقب للخوارزمي ص= 
 ووسيلة ٢٩ وتذكرة اخلواص ص١٠٨ ص٤ وعن أسد الغابة ج٢٢٨ ص٥ج

 ٣ومشكاة املصابيح ج ٧٧ ص١ وفرائد السمطني ج١٦٢ ص٢ ق٥املتعبدين ج
 واخلطط ٢١٠ و ٢٠٩ ص٥ والبداية والنهاية ج٧٥ وبديع املعاين ص٣٦٠ص

 ورشح ديوان أمري املؤمنني ١٣٣ ص١٣ وكنز العامل ج٣٨٨ ص١للمقريزي ج
 ٣٦٥ ص٣ واملواهب اللدنية ج١٠١٨ ص٣ ووفاء الوفاء ج٤٠٦للميبذي ص

 ووسيلة ١٥٥ والروضة الندية ص٥٢ ونزل األبرار ص١١٧ووسيلة املآل ص
 ومصادر ٢٩٠ ص٨ وتاريخ بغداد ج٤١ ومرآة املؤمنني ص١٠٢النجاة ص

 .أخرى تقدمت
 عن كتاب الوالية البن عقدة، وعن املرزباين يف كتابه ٢٧٣ ص١الغدير ج: راجع) ١(

رسقات الشعر، وعن الدارقطني، وعن اإلبانة البن بطة، وعن التمهيد للباقالين، 
ـ ٦٢ وكفاية الطالب ص٤٤وعن العاصمي يف زين الفتى، والصواعق املحرقة ص  

 ٧ ورشح املواهب اللدنية للزرقاين ج٢١٨ ص٦ وفيض القدير للمناوي ج٦٤
 ١٣٣صالبن شاذان الفضائل و. ٣٠٦ ص٢ والفتوحات اإلسالمية ج١٣ص

خالصة  و١١٧ ص١٠٤ جوبحار األنوار ١٥٥ص بن عقدةالكتاب الوالية و
 ٩وج ٨٢ ص٨ وج٤١٢ و ٤٠٥ و ٣٦٤ و٢٦٣ و ٢١١ ص٧عبقات األنوار ج

= ٢٨٢ و ٢٨١ و ٢٧٣ و ١١ ص١الغدير ج و٢٨٢ املراجعات ص و١٤٣ و ٩٧ص
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  . تسمعهنً أبياتاٍّإئذن يل يا رسول اهللا أن أقول يف عيل: فقال حسان
 .قل عىل بركة اهللا: فقال

ن  أتبعها قويل بشهادة م،يا معرش مشيخة قريش:  فقال،فقام حسان
 :)١( ثم قال،رسول اهللا يف الوالية ماضية

                                     
 و ٥٨١ ص٢٠ وج٣٦٦ ص٦رشح إحقاق احلق ج و٣٥٤ و ٣٠٩ و ٣٠٣و = 

 .١٢٧هنج اإليامن ص و٥٠٠ ص٣١ وج٥٦ و ٥٢ و ٥٠ ص٢١ وج٥٩٩
مناقب  و١٣١ ص٤رسائل املرتىض ج و٢٣٢ و ١١ ص١الغدير للعالمة األميني ج) ١(

 واملسرتشد للطربي ٣٦٣ و ١١٩ ص١لكويف جل »عليه السالم«ملؤمنني اإلمام أمري ا
الطرائف و ٩٤بن البطريق صالخصائص الوحي املبني  و٤٦٩ ص)الشيعي(

مناقب عيل و ١١٧لمفيد صلاجلمل و ٦٤بن كرامة صالتنبيه الغافلني  و١٤٦ص
 مردويهبن ال »عليه السالم« وما نزل من القرآن يف عيل »عليه السالم«بن أيب طالب 

 ٣٧ج و٣٨٨ ص٢١ج وبحار األنوار ١٣٦لخوارزمي صلاملناقب و ٢٣٣ص
خالصة  و١٤٧لامحوزي صلكتاب األربعني  و١٧٩ و ١٧٨ و ١٦٦ و ١١٢ص

 ٦ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣١٦ و ٣١٠ و ٣٠٩ ص٨عبقات األنوار ج
بن جرب الهنج اإليامن  و٦٧٠لصدوق صلاألمايل  و١٩٩ ص٢٠ وج٣٥٦ص
 ١٠٣روضة الواعظني ص و٤٢لرشيف الريض صل األئمة خصائصو ١١٦ص

الفصول املختارة و ١١٢نظم درر السمطني ص و١٢٠ ص٦رشح أصول الكايف جو
لشيخ املفيد لأقسام املوىل  و١٧٧ ص١اإلرشاد جو ٢٩٠صللرشيف املرتىض 

= كنز  و٢٣٠ ص٢ جآل أيب طالبمناقب  و٣٠٥ ص١الرصاط املستقيم ج و٣٥ص
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 اـاديـمن ول ـع بالرسـم فاسمـخـب    م ـهـيـبـر نـديـم يوم الغهيادـين
 اـاك التعاميـدوا هنـوا ومل يبـالـقـف     !؟ووليكم فمن موالكم : يقول

 اـيـاصـة عـواليـا يف الـنـر مـومل ت    ا ــينـول ت ـا وأنـوالنـك مـإهل
 وهاديا   ًإماما تك من بعدي ـيـرض    فإنني  يل ـا عـــم يـق: هـال لـفق

 دق موالياـار صـه أنصـوا لـونـفك    وليه  ذا ـهـواله فـت مـنـفمن ك
 اـاديـ معًاـليـادا عـذي عـن للـوك    ه ــيــ اللهم وال ول:اـاك دعـهن

 :وحسب رواية سليم بن قيس
 اـاديـام منـني قـ حمـلدى دوح خ    ً داـــي حممـبـنـوا أن الـمـلـعأمل ت

 ا ـك وانيـال تـوم فـصـعـك مـأنـب   ه ــــعند رب  من  جربيلهوقد جاء
 اذرت باغيا ـل وحـوإن أنت مل تفع    م ـــزل اهللا رهبــا أنـهم مـغـلـوب
 ا ـاديـاألع ت ختشى ـرسالته إن كن   م ــههم عن إهلـام بلغتـك فـيـلـع
 ا ـوت عاليـن الصـبيمنى يديه معل    ه ـــفــع كــه إذ ذاك رافـام بـقـف

 ياـاسـ ليس نًاـحافظ ويل ـوكان لق    م ـواله منكـمن كنت م: فقال هلم
 ا ـيـة راضــربيـم دون الـــكـه لـب   ي ـيل وإننــن بعدي عـواله مـمـف
 اـاديـ معًاـادى عليـن للذي عـوك    ه ـــوالـ فًاــ عليا رب من واىلـفي

 اـاجيـإمام اهلدى كالبدر جيلو الدي    رهم ـويا رب فانرص نارصيه لنص

                                     
 ٢٦٢ ص١إعالم الورى ج و٣٩لشيخ املفيد صل  الشيعةمسارو ١٢٣الفوائد ص= 
 .٣٢٥ ص١كشف الغمة ج و٣٩٦ و ٢٥٣الدر النظيم صو
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 )١(اـافيـإذا وقفوا يوم احلساب مك    ويا رب فاخذل خاذليه وكن هلم 
 : بن اخلطاب قالوعن عمر

 من كنت مواله : فقال،ًعلام ً عليا»صىل اهللا عليه وآله«نصب رسول اهللا 
فعيل مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، واخذل من خذله، 

 .وانرص من نرصه، اللهم أنت شهيدي عليهم
 وكان يف جنبي شاب حسن الوجه !يا رسول اهللا:  بن اخلطابقال عمر

 . ال حيله إال منافقًدا لقد عقد رسول اهللا عقيا عمر: طيب الريح، قال يل
 لكنه ، إنه ليس من ولد آدم،يا عمر: فأخذ رسول اهللا بيدي فقال

 ..)٢( أراد أن يؤكد عليكم ما قلته يف عيلجربائيل
 
 

                                     
 ٣٥٦ ص)اريـتحقيق األنصب( و ٨٢٩ و ٨٢٨ ص٢م بن قيس جـكتاب سلي) ١(

 .١٩٥ ص٣٧بحار األنوار جو
ين اهلمداين،  عن مودة القربى لشهاب الد٥٧ ص١الغدير للعالمة األميني ج) ٢(

  . عنه٢٨٤ص) ط دار األسوة( و ٧٣ ص٢املودة اخلامسة، وينابيع املودة ج
العقد النضيد والدر  و٢٧٣ ص٩ وج١٨٧ ص٧خالصة عبقات األنوار ج: وراجع

أرجح املطالب  عن ٢٥٢ ص٦رشح إحقاق احلق جو ١٧٨لقمي صلالفريد 
نسخة مكتبة السيد (آل حممد  عن ٦٥ ص٢١ وج٥٦٥ص) ط الهور(

 .٢٥٣الدر النظيم ص:  وراجع٤٥٣ص) شكورياأل
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  :الفصل الرابع
 

  ..هكذا حورب عيد الغدير
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  :يةبداية ضرور
، والرافضون المامته بعد رسول »عليه السالم«لقد حاول مناوؤا عيل 

 : باجتاهانأن يتخلصوا من حديث الغدير» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 تغييبه من التاريخ بادعاء أن هذه الواقعة أما حدث جاهيل، أو  ـ١

ل اريد به تربئة عيل حدث اسالمي، ولكن ال ربط له بموضوع اإلمامة، ب
 .من هتمة وجهت إليه» عليه السالم«

 تغيبه عن املامرسة ومنعه من احلضور يف الواقع العميل عن طريق  ـ٢
 ..حماربته يف كل سنة، واملنع من اإلحتفال به

 الطعن يف أسانيده، وهذه األمور الثالثة هي التي سنتحدث عنها  ـ٣
 ..باجياز يف هذا الفصل

 داللة مضمونة، وهذا ما سنتعرض له يف الفصول  التشكيك يف ـ٤
 .التي تليه

 :وعىل هذا األساس نقول
  :حديث الغدير واقعة حرب
 هي واقعة حرب  أن واقعة الغدير:زعم الدكتور ملحم إبراهيم األسود
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 .)١(معروفة
 :نقولو

، وال يف »آلهصىل اهللا عليه و « أنه ليس يف غزوات النبي:من املعلومإن 
  .سمرساياه أية واقعة حرب معروفة هبذا اال

، وتطبيقها )٢( يف اجلاهلية واقعة حرب هبذا اإلسم أنه كان:وقد ذكر
» صىل اهللا عليه وآله« مل يكن للنبي عىل حديث الغدير هنا ال معنى له، فإنه

 فال معنى لتفسري املراد بذلك ..أدنى ارتباط به »عليه السالم«لعيل ال و
فإن ما حدث يف اإلسالم وذكر فيه النبي .. بصورة مطلقة، وبطريق التعميم

ال يمكن أن يراد به تلك الواقعة » عليه السالم«وعيل » صىل اهللا عليه وآله«
 .التي كانت يف اجلاهلية

  :×يوم الغدير لتربئة علي 
 اهللا عليه صىل« يف إيراد احلديث الدال عىل أنه :صلف«: قال ابن كثري

 قريب من ،، مرجعه من حجة الوداعاملدينة و خطب بمكان بني مكة»وآله
 وبراءة ، فبني فيها فضل عيل بن أيب طالبـ  يقال له غدير خمـ اجلحفة

، بسبب ما كان معه بأرض اليمنم فيه بعض من كان عرضه مما كان تكل
، ً وبخالً وتضييقا،ً التي ظنها بعضهم جورا،صدر منه إليهم من املعدلة

                                     
أيب متام  عن رشح ديوان ٣٣١ ص٢ج و١٢ ص١جالغدير للعالمة األميني ) ١(

 .٥٦٩صلهمداين ل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٨١ص
 . ٩٩ ص٥ والعقد الفريد ج١٥ و١٤ ص١٠األغاين ج) ٢(
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 .والصواب كان معه يف ذلك
 املدينة ورجع إىل ، من بيان املناسك»صىل اهللا عليه وآله«وهلذا ملا تفرغ 

وم الثامن عرش من  فخطب خطبة عظيمة يف الي. ذلك يف أثناء الطريقَّبني
 حتت شجرة هناك، فبني  ـ وكان يوم األحد بغدير خم ـٍذي احلجة عامئذ

 ما أزاح به ما ، وقربه إليه، وأمانته وعدله،وذكر من فضل عيل. فيها أشياء
 .)١(»كان يف نفوس كثري من الناس منه

حدثني حييى : ـ يف سياق حجة الوداع ـ إسحاققال حممد بن «: إىل أن قال
، ، عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة بن عبد الرمحن بن أيب عمرةبن عبد اهللا

، تعجل  بمكة»صىل اهللا عليه وآله« ليلقى رسول اهللا ، من اليمنملا أقبل عيل: قال
 من أصحابه، فعمد ذلك ً واستخلف عىل جنده الذين معه رجال،إىل رسول اهللا

 . فكسا كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع عيل،الرجل
 ؟  ما هذا!ويلك: ال فإذا عليهم احللل، ق،فلام دنا جيشه خرج ليلقاهم

 . ليتجملوا به إذا قدموا يف الناسكسوت القوم: قال
 .»صىل اهللا عليه وآله«انزع قبل أن تنتهي به إىل رسول اهللا ! ويلك: قال
 . فردها يف البز،فانتزع احللل من الناس: قال
 .)٢(وأظهر اجليش شكواه ملا صنع هبم: قال

                                     
 .٤١٤ ص٤ن كثري جوالسرية النبوية الب ٢٢٧ ص٥جالبداية والنهاية  )١(
 والسرية النبوية ٤١٥ ص٤ والسرية النبوية البن كثري ج٢٢٨ ص٥البداية والنهاية ج) ٢(

= ار ـبح و١٠٢١ ص٤ج) ة حممد عيل صبيحـمكتبنرش ( و ٦٠٣ ص٢ام جـالبن هش
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، ًاشتكى الناس عليا:  قالأيب سعيد اخلدري عن ، ابن إسحاقثم روى
 :، فسمعته يقولً فينا خطيبا»صىل اهللا عليه وآله«فقام رسول اهللا 

 أو يف سبيل ،، فواهللا إنه ألخشن يف ذات اهللاًأهيا الناس ال تشكوا عليا«
 .)١(»شكىُ من أن ي،اهللا

 :ونقول
فال ..  يف فصل سابقار إليها ابن كثريقد حتدثنا عن القضية التي أش  ـ١

 .بأس بمراجعة ما ذكرناه هناك
من أن السبب هو قضية احللل، التي من  إن ما زعمه ابن كثري  ـ٢

ليس له .. املقاتلني من اإلستيالء عليها» عليه السالم«اخلمس، حيث منع عيل 
، وال يف النصوص التارخيية التي يف غدير خمما يدل عليه يف كلامت الرسول 

                                     
آل أيب طالب مناقب  و٤٠٢ ص٢جاألمم وامللوك تاريخ  و١١٥ ص٤١جاألنوار = 
 .١٩٤ ص٦تفسري اآللويس ج و٣٠٤ ص٩ جخالصة عبقات األنوار و٣٧٧ ص١ج

 ٤ والسرية النبوية البن كثري ج٣٨١ ص٧وج ٢٢٨ ص٥جالبداية والنهاية  )١(
جممع الزوائد  و٨٦ ص٣جمحد أمسند  و١٩٤ ص٦جتفسري اآللويس  و٤١٥ص
حممد عيل  مكتبةنرش ( و ٦٠٣ ص٢ والسرية النبوية البن هشام ج١٢٩ ص٩ج

 )ط دار اجليل(ستيعاب اإل و٣٩٨ ص٢ينابيع املودة ج و١٠٢٢ ص٤ج) صبيح
 ٣٥هتذيب الكامل ج و١٩٩ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و١٨٥٧ ص٤ج

 ٤٤١ و ٤٤٠ و ٢٣٤ و ٢٤٠ ص٤ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٨٧ص
 .٤٨ ص٣١ وج٦٠٦ ص٢٣ وج٣٠٢ و ٣٠٠ ص٢٠ وج٤٤٢و 
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..  عىل األظهريمكن التعويل عليها، بل هو جمرد حدس، وختمني من ابن كثري
عليه «أن وراء األكمة ما وراءها من الكيد، والتعصب ضد عيل : إن مل نقل

 ..والسعي إلنكار مقاماته وفضائله.. »السالم
قد » صىل اهللا عليه وآله« بأنه :والنصوص املعتربة واملتواترة رصحية

ًوليا يف ذلك اليوم، وليست القضية قضية تربئة » عليه السالم«ًنصب عليا 
 ..مما نسب إليه» عليه السالم«عيل 
َليوم أكملت لكم دينأ﴿: إن نزول قوله تعاىل ـ ٣ ُِ ْ َ َ َُ َ ْ ْْ َ ْكمـْ ْوأمتمت عليكم  ُ ْ ُْ َ َ َُ َ ْ َ
ًعمتي ورضيت لكم اإلسالم ديناِن َِ ِ َِ ْ ُ َ ََ ِ ْ ُ ُ َ  شاهد صدق عىل ما نقول، ويسقط )١(﴾ْ

وسيأيت الكالم حول ذلك إن شاء اهللا .. ق لهِّ أن يسون كثريابما يريد 
 ..تعاىل
 هي خطبة أخرى، ال ربط هلا بام  إن اخلطبة التي رواها ابن إسحاق ـ٤

 اجتهد يف تطبيق هذه عىل تلك، ولكن ابن كثري..  غدير خمجرى يف
 . والنصوص الصحيحة املتواترة، اآليت شطر منها،وجتاهل اخلطبة احلقيقية
  :يوم الغدير عيد

وأنه إسالمي أصيل، عيد  الغدير يوموال حاجة بنا إىل إثبات أن .. هذا
 . الثالثة األوىلذه الصفة منذ القرونًمل يزل معروفا هب
أول ما عرف يف اإلسالم «:  عن عيد الغدير قول املقريزيفال يصح

                                     
  . من سورة املائدة٣اآلية ) ١(
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بالعراق، أيام معز الدولة عيل بن بويه، فإنه أحدثه يف سنة اثنتني ومخسني 
 . )١(»ً عيداٍ من حينئذئة، فاختذه الشيعةاوثالث م

 :ويدل عىل بطالنه
، وشيعته يعظمون هذا »عليه السالم« عيل ُدْولو« :املسعوديقول   ـ١
 .)٢(»اليوم

 .ـ ه٣٤٦ قد تويف قبل التاريخ املذكور، أي يف سنة واملسعودي
، وهو من علامء القرن الثالث عن ت بن إبراهيمفراوروى   ـ٢
صىل «قال رسول اهللا : ، قال»عليهم السالم«  عن آبائه،، عن أبيهالصادق

 . )٣(»..يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي الخ«: »اهللا عليه وآله
 خطب يف سنة اتفق فيها نهأ »عليه السالم«  أمري املؤمنني عيل وعن ـ٣

ؤمنني يف هذا إن اهللا عز وجل مجع لكم معرش امل«: اجلمعة والغدير، فقال
  .»..اليوم عيدين عظيمني كبريين

                                     
 .٢٨٨ ص١اخلطط للمقريزي ج) ١(
  .٢٢٢و  ٢٢١اإلرشاف صالتنبيه و) ٢(
بن الإقبال األعامل  و١٨٨لصدوق صلاألمايل  و٢٨٣ ص١الغدير ج: راجع) ٣(

نور و ١١٠ ص٩٤ وج١٠٩ ص٣٧ جاألنوار وبحار ٢٦٤ ص٢طاووس ج
موسوعة اإلمام عيل  و٤٩لطربي صلبشارة املصطفى  و٥٨٩ ص١الثقلني ج

روضة  و٣٣٩ ص٢ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السالم«بن أيب طالب 
 .١٠٢الواعظني ص
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 بفعل ما ينبغي فعله يف األعياد، ًواخلطبة طويلة يأمرهم فيها تفصيال
 .)١(وبإظهار البرش والرسور، فمن أراد فلرياجع

: لتق: قال: »عليه السالم« ، عن أيب عبد اهللاعن فرات بن أحنف و ـ٤
 جعلت فداك، للمسلمني عيد أفضل من الفطر واألضحى، ويوم اجلمعة،

 !؟ويوم عرفة
نعم، أفضلها، وأعظمها، وأرشفها عند اهللا منزلة، هو «: فقال يل: قال

ْاليوم أكملت لكم ﴿: اليوم الذي أكمل اهللا فيه الدين، وأنزل عىل نبيه حممد َ َ َُ َ ْ ُْ ْ َ ْ
َدينكم وأ َ ْ ُ َ ِمتمت عليكم نعمتيِ َِ ْ ْ ْْ َُ َ ُ َ  .)٣(»)٢( اآلية﴾ْ
عليه « ، عن اإلمام الصادق بن راشدعن احلسن: ويف الكايف ـ ٥

                                     
 ١جوالغدير  ٧٥٤ص) مؤسسة فقه الشيعةط (و  ٦٩٨مصباح املتهجد ص) ١(

ط دار (  و٤٤٥ ص١٠ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة سائل وو،  عنه٢٨٤ص
املصباح  و٢٥٦ ص٢بن طاووس جالإقبال األعامل  و٣٢٧ ص٧ج) اإلسالمية

 ٩يث الشيعة ججامع أحاد و١١٤ ص٩٤ جاألنوار وبحار ٦٩٧لكفعمي صل
عطاردي لل »عليه السالم«مسند اإلمام الرضا  و٢٨٤ ص١الغدير ج و٤٢١ص
 .٧٢ ص٨ج» عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت  و٢٣ ص٢ج

  . من سورة املائدة٣اآلية ) ٢(
مستدرك  و١٢٣ حديث ١١٧وتفسري فرات ص ٢٨٥ و ٢٨٤ ص١الغدير ج) ٣(

 األنوار وبحار ٤٧٣ ص٧ ج ومستدرك سفينة البحار٢٧٨ ص٦الوسائل ج
 .٤١٣ و ٣١٣ و ١٨٠ ص٦جامع أحاديث الشيعة ج و١٦٩ ص٣٧ج
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 ً.ه اعترب يوم الغدير عيدانأ: ً أيضا»السالم
هم كانت تأمر األوصياء  صلوات اهللا عليفإن األنبياء«: ويف آخره قوله

 .»ًباليوم الذي كان يقام فيه الويص أن يتخذ عيدا
 !؟فام ملن صامه: قلت :قال
 .)١(»ًصيام ستني شهرا«: قال
، بسند رجاله كلهم ثقات، عن  البغدادي ما رواه اخلطيب:ويؤيده ـ ٦

 من ذي احلجة كتب له صيام ستني من صام يوم ثامين عرش: أيب هريرة
 .)٢(»..، وهو يوم غدير خم الخًشهرا

                                     
 عنه، ومصباح املتهجد ٢٨٥ ص١ والغدير ج١٤٩ و ١٤٨ ص٤الكايف ج) ١(

 ٣ ق١ج) ق.ط(ذخرية املعاد  و٧٣٧ص) مؤسسة فقه الشيعةط ( و ٦٨٠ص
 ١٣احلدائق النارضة ج و٤٥١ ص٢ج) ق.ط(مشارق الشموس  و٥١٩ص
من  و٧٤لصدوق صلثواب األعامل  و٢٢٤ ص٢ع املدارك ججام و٣٦١ص

الشيعة وسائل  و٣٠٥ ص٤هتذيب األحكام ج و٩٠ ص٢ال حيرضه الفقيه ج
 ٣٢٤ ص٧ج) ط دار اإلسالمية(  و٤٤١ ص١٠ج) آل البيتط مؤسسة (

 ٩جامع أحاديث الشيعة ج و١١١ ص٩٤ وج١٧٢ ص٣٧ جاألنواروبحار 
 .٣٦٤لطربي صلبشارة املصطفى  و٤٢٠ص

وأشري إليه يف  ٢٨٤ ص٨ج) دار الكتب العلميةط (و  ٢٩٠ ص٨تاريخ بغداد ج) ٢(
مؤسسة النرش ط (و  ٩٤ واملناقب للخوارزمي ص٣٠تذكرة اخلواص ص

= يل ـام عـ، ومناقب اإلمًوفيه ستني سنة بدل ستني شهرا ١٥٦ص) اإلسالمي
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ً  أوىص عليا»صىل اهللا عليه وآله«أن رسول اهللا : ويف رواية أخرى ـ ٧
 .)١ً( أن يتخذوا ذلك اليوم عيدا»عليه السالم«

                                     
 ٧٧ ص١ ج١٣فرائد السمطني البابيف  و١٩املغازيل ص البن» عليه السالم«= 
 وعن ، عنهم٤٠٢ و ٤٠١ و ٢٣٢ ص١لخوارزمي، والغدير ج لناقب املام يف ك

السرية  و١١٤لشريازي صلكتاب األربعني : وراجع. زين الفتى للعاصمي
رشح أصول الكايف و ٥٠لصدوق صلاألمايل  و٤٢٥ ص٤بن كثري جالالنبوية 

 ١٤٧الطرائف صو ٢٨٣ ص٢ينابيع املودة ج و١٢٠ ص٦ وج١٩٦ ص٥ج
 و ١٨٧ و ١٣٤ ص٧جخالصة عبقات األنوار و ٣٥٠ظني صروضة الواعو

 و ٢٩٣ و ٢٩٢ و ٢٨١ و ٢٧٧ ص٨ج و٣٥٤ و ٣٤٨ و ٣٤٤ و ٢٧٧ و ٢٤٦
 ١٠٨ ص٣٧ جاألنوار وبحار ١٠٦بن البطريق صالالعمدة  و٣٠٢ و ٣٠١
شواهد  و١٩٤ ص٦تفسري اآللويس ج و٣٢١ ص٩٥ وج١١٠ ص٩٤وج

تاريخ  و١٤٨ي صلامحوزلكتاب األربعني  و٢٠٣ و ٢٠٠ ص١التنزيل ج
 ٤٠٢و  ١٥٨لطربي صلبشارة املصطفى  و٢٣٤ و ٢٣٣ ص٤٢مدينة دمشق ج

 و ٢٣٤ ص٦جرشح إحقاق احلق  و٢٥٨ ص٢لعجلوين ج لكشف اخلفاءو
 ٦١ ص٢١ وج١٩٧ ص٢٠ وج٢٩١ و ٢٩٠ و ٢٨٩ ص١٤ج و٣٥٣ و ٢٥٥

 .٣٨٦ و ٢٣٣ ص٥البداية والنهاية ج و٧٩ و ٧٨ و و ٧٧ ص٣٠ وج٦٤و 
  و٤٤٠ ص١٠ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة وسائل و ١٤٩ ص٤الكايف ج) ١(

 ١والغدير ج ١٧٢ ص٣٧ جاألنوار وبحار ٣٢٣ ص٧ج) ط دار اإلسالمية(
= اديث ـع أحـجام و٥١٩ ص٣ ق١ج) ق.ط(ذخرية املعاد  و٢٨٦ و ٢٨٥ص
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 .)١(»عليه السالم«، عن الصادق ولرياجع ما رواه املفضل بن عمر  ـ٨
 .)٢(»عليه السالم« عنه وما روي عن عامر بن حريز العبدي  ـ٩
 .)٣(»عليه السالم« عنه وعن أيب احلسن الليثي  ـ١٠

 
                                     

موسوعة اإلمام عيل  و٣٦٢ ص١٣احلدائق النارضة ج و٤١٩ ص٩الشيعة ج= 
 .٣٤٢ ص٢لكتاب والسنة والتاريخ ج يف ا»عليه السالم«بن أيب طالب 

آل ط مؤسسة (الشيعة وسائل  و٢٨٦ ص١ والغدير ج٢٦٤ ص١اخلصال ج) ١(
 ٩٤ جاألنوار وبحار ٣٢٥ ص٧ج) ط دار اإلسالمية(  و٤٤٣ ص١٠ج) البيت

موسوعة اإلمام عيل بن أيب  و٤٢١ ص٩جامع أحاديث الشيعة ج و١١ص
 .٣٤٢ ص٢ ج يف الكتاب والسنة والتاريخ»عليه السالم«طالب 

 ٢٨٦ ص١والغدير ج ٧٣٧ص) مؤسسة فقه الشيعةط (و  ٦٨٠مصباح املتهجد ص) ٢(
 ١٠ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة وسائل  و٢٩٨ ص٩٥ جوبحار األنوار

مستدركات علم رجال احلديث  و٣٢٦ ص ٧ج) ط دار اإلسالمية( و ٤٤٤ص
تاب والسنة  يف الك»عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٤٧٠ ص٨ج

جامع أحاديث الشيعة  و٥٣٥ ص١٠احلدائق النارضة ج و٣٤٤ ص٢والتاريخ ج
 .٣٣ ص٨ ج»عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت  و٤١١ ص٧ج

إقبال األعامل  و٢٧٦ ص٦مستدرك الوسائل ج، و عن احلمريي٢٨٧ ص١الغدير ج) ٣(
 ٤١١ ص٧جامع أحاديث الشيعة ج و٣٠٠ ص٩٥ ج وبحار األنوار٢٧٩ ص٢ج
 .٣٤٣ ص٢ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل و
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 .)١(»عليه السالم«  عن الصادقوعن زياد بن حممد  ـ١١
 .)٢(»عليه السالم « عن اإلمام الصادقوعن سامل  ـ١٢
ئتني، وقد ا سنة تسع ومخسني وموقال الفياض بن عمر الطويس  ـ١٣

 يف »لسالمعليه ا« نه شهد أبا احلسن عيل بن موسى الرضاإ: بلغ التسعني
يوم الغدير، وبحرضته مجاعة من خاصته، قد احتبسهم لإلفطار، وقد قدم 

 والرب والصالت، والكسوة حتى اخلواتيم والنعال، وقد ،إىل منازهلم الطعام
 وجددت هلم آلة غري اآللة التي جرى ،غري من أحواهلم، وأحوال حاشيته

 . )٣(هالرسم بابتذاهلا قبل يومه، وهو يذكر فضل اليوم وقدم

                                     
املصباح  و٧٣٦ص) مؤسسة فقه الشيعةط ( و ٦٧٩مصباح املتهجد ص) ١(

ط (الشيعة سائل وو ٤١٩ ص٩جامع أحاديث الشيعة ج و٦٨٨لكفعمي صل
 ٣٢٦ ص٧ج) ط دار اإلسالمية( و ٤٤٣ ص١٠ج) آل البيتمؤسسة 

 .٣٨ ص٨ ج»عليهم السالم« أهل البيت موسوعة أحاديثو
 ٣ ق١ج) ق.ط(خرية املعاد وذ ٢٨٥ ص١الغدير جو ١٤٩ ص٤الكايف ج) ٢(

آل ط مؤسسة (الشيعة وسائل  و٣٦٢ ص١٣احلدائق النارضة ج و٥١٩ص
 ٢إقبال األعامل ج و٣٢٣ ص٧ج) ط دار اإلسالمية( و ٤٤٠ ص١٠ج) البيت

 ٤١٩ ص٩لشيعة ججامع أحاديث ا و١٧٢ ص٣٧ جاألنوار وبحار ٢٦٣ص
 ٣٩٢ ص٧ وج١٩٢ ص٦ ج»عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت و

 .٣٦ ص٨وج
= ) ةـمؤسسة فقه الشيعط ( و ٦٩٦اح املتهجد صـ ومصب٢٨٧ ص١ر جـالغدي) ٣(
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، وحييى ، باإلسناد، عن حممد بن عالء اهلمداين الواسطياملحترضويف 
،  أمحد بن إسحاق القميًقصدنا مجيعا: ، قاال يف حديثبن جريح البغدادي

، وقرعنا عليه ، بمدينة قم»عليه السالم« سكريصاحب اإلمام أيب حممد الع
هو : الباب، فخرجت إلينا من داره صبية عراقية، فسألناها عنه، فقالت

 .مشغول بعيده، فإنه يوم عيد
ير،  والفطر، والغد،األضحى:  أربعةلشيعة اسبحان اهللا، أعياد: فقلنا
 .)١(»..الخواجلمعة 
 عرشات »الغدير« :، يف كتابه القيم فقد حشد العالمة األميني..وبعد

، والتي تؤكد عىل النصوص عن عرشات املصادر املوثوقة عند أهل السنة
 تلك يف ً ومعروفاًعيدية يوم الغدير يف القرون األوىل، وأنه كان شائعا

 ..العصور
  وعمروتكفي مراجعة الفصل الذي يذكر فيه هتنئة الشيخني أيب بكر

                                     
ط دار ( و ٤٤٤ ص١٠ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة وسائل  و٧٥٢ص= 

ديث الشيعة جامع أحا و١١٢ ص٩٤ جاألنوار وبحار ٣٢٦ ص٧ج) اإلسالمية
 ٢١ ص٢عطاردي جلل »عليه السالم«مسند اإلمام الرضا  و٤٢١ ص٩ج
موسوعة اإلمام عيل  و٧٠ ص٨ ج»عليه السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت و

 .٣٤٦ ص٢ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السالم«بن أيب طالب 
املحترض  و٣٥١ ص٩٥ وج١٢٠ ص٣١ جاألنوار وبحار ٢٨٧ ص١الغدير ج) ١(

 .٩٣ص
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 هبذه املناسبة، فقد ذكر ذلك عن ستني »عليه السالم«ألمري املؤمنني 
 ..ًمصدرا
 »عليه السالم«عدا املصادر الكثرية التي ذكرت هتنئة الصحابة له .. هذا

ا املصادر التي نصت عىل عيدية يوم الغدير، فإهنا كثرية هبذه املناسبة، وعد
 .)١(ًأيضا

  :عيد الغدير ال أصل له
إن «:  عن عيد الغدير ابن تيميةقول عدم صحة: ومن ذلك كله يعلم

 ال أصل له، فلم يكن يف السلف، ال من أهل البيت، ًاختاذ هذا اليوم عيدا
 .)٢(»ًعيداوال من غريهم، من اختذ ذلك 

 وال ، ال يستند إىل دليل علميفإنه كالم ساقط عن اإلعتبار، ألنه
 . وإنام األدلة كلها عىل خالفه..تارخيي عىل اإلطالق

                                     
 ٢٧٠ص) ط دار الكتاب العريب( و ٥٠٩ و ٥٠٨ و ٢٨٩ ـ ٢٦٧ ص١الغدير ج) ١(

وعن . عن الطربي يف كتاب الوالية، وعن اخللييل يف مناقب عيل بن أيب طالب
 األنوار وبحار ٣٠٣ ص١الرصاط املستقيم ج: وراجع. كتاب النرش والطي

 خالصة و٢٢٢لمسعودي صلالتنبيه واإلرشاف : وراجع. ٢١٧ ص٣٧ج
 .٣٦٧ ص٧عبقات األنوار ج

 .٨٣ ص٢ج) م١٩٩٩ ـ ـه١٤١٩ط سنة ( و ٢٩٤قتضاء الرصاط املستقيم صإ) ٢(
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  :!؟×ماذا يقول شانئو علي 
أن صيام يوم الثامن عرش من ذي : ذكرت بعض النصوص املتقدمة

، »السالمعليه «ًاحلجة يعدل صيام ستني شهرا، ولكن نفوس شانئي عيل 
واملتحاملني عليه مل حتتمل سامع هذه الفضيلة له، فبادرت إىل تكذيبها 
ًبصورة قاطعة معززة باأليامن املغلظة، وكان مستندهم يف ذلك غريبا 

، فيقول عن  وهو ينقل لنا ذلك عن الذهبيًوعجيبا، فاستمع إىل ابن كثري
 :هذا احلديث

 ملخالفته ملا ثبت يف الصحيحني عن ، بل كذب،ًث منكر جداإنه حدي«
 يوم ، أن هذه اآلية نزلت يف يوم اجلمعة: بن اخلطابأمري املؤمنني عمر

 .ورسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم واقف هبا كام قدمنا. عرفة
و يوم غدير  وه،إن صيام يوم الثامن عرش من ذي احلجة :وكذا قوله

 : ألنه قد ثبت ما معناه يف الصحيح، ال يصح،ً يعدل صيام ستني شهرا،خم
 فكيف يكون صيام يوم واحد يعدل ،أن صيام شهر رمضان بعرشة أشهر

 . هذا باطل!؟ًستني شهرا
 :بعد إيراده هذا احلديث وقد قال شيخنا احلافظ أبو عبد اهللا الذهبي

، وأمحد بن عبد اهللا بن أمحد ورواه حبشون اخلالل. ًهذا حديث منكر جدا
 . عن ضمرة، عن عيل بن سعيد الرميل، ومها صدوقان،النريي
ب، ومالك بن  بن اخلطاويروى هذا احلديث من حديث عمر :قال
 . وغريهم بأسانيد واهية وأيب سعيد،، وأنس بن مالكاحلويرث
 »صىل اهللا عليه وآله«وصدر احلديث متواتر أتيقن أن رسول اهللا : قال
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 هذا الصوم  وأما.سناد فزيادة قوية اإل، اللهم وال من وااله: وأما،قاله
 قبل غدير خم ، ما نزلت هذه اآلية إال يوم عرفة، وال واهللا،فليس بصحيح

 .)١(» واهللا تعاىل أعلم،بأيام
 :ونقول

 :ً مرفوض مجلة وتفصيال، وذلك ملا ييلإن كالم الذهبي
دة ال  يف ضمن سورة املائأن نزول اآلية يف يوم عرفة: قد ذكرنا ـ ١

 ..يعني عدم نزوهلا مرة أخرى بعد ثامنية أيام يف غدير خم
 ًن ثمة آيات وسورا قد نزلت أكثر من مرة ملناسبات اقتضت نزوهلابل إ

 ..أكثر من مرة
ًأن من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال : ًإن هؤالء رووا أيضا ـ ٢

 .)٢(فكأنام صام الدهر

                                     
 .٤٢٥ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية  و٢٣٣ ص٥البداية والنهاية ج) ١(
 ١٩٤ ص٤فتح الباري ج و١٨٣ ص٣جممع الزوائد ج و٥٤٤ ص١سنن أيب داود ج) ٢(

صحيح  و١٦٣ ص٢لنسائي جلالسنن الكربى  و١٨٨ ص١مسند احلميدي جو
 ٤املعجم الكبري ج و١٧١ ص٥املعجم األوسط ج و٢٩٨ ص٣ابن خزيمة ج

 ٣معرفة السنن واآلثار ج و٣٤ و ٢١أمايل احلافظ األصبهاين ص و١٣٦ص
أحكام  و٣٤٣ ص٣جللمرداوي اإلنصاف  و٣٧٩ ص٣ستذكار جاإل و٤٥٠ص

الدر  ١٣٦ ص٢لزركيش جلالربهان  و٣٢١ وج ١٠٩ ص١بن العريب جالالقرآن 
 .٣٥ ص٣٦تاريخ مدينة دمشق ج و٦٦ ص٣املنثور ج
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، عن عبد عن أنس بن سريين، ، عن شعبةبن هارونعن يزيد  ـ ٣
 أنه كان ،»صىل اهللا عليه وآله«، عن أبيه، عن رسول اهللا امللك بن املنهال
هو « :ويقول. ثالث عرشة، وأربع عرشة، ومخس عرشة. يأمر بصيام البيض

 .)١(»كصوم الدهر، أو كهيئة صوم الدهر
 ، من صام ذلك اليوم،يف رجب يوم وليلة«: »عليه السالم«وعن عيل  ـ ٤

 وهي . وقام مائة سنة، كان له من األجر كمن صام مائة سنة،وقام تلك الليلة
 .)٢(ً» نبياً يف ذلك اليوم بعث اهللا حممدا.لثالث ليال بقني من رجب

 .)٣(ًيوما من رجب كان كصيام سنةمن صام : وروي ـ ٥
صوم يوم عرفة صوم : »صىل اهللا عليه وآله« عنه عن ابن عمر ـ ٦

                                     
 ١١عمدة القاري ج و٥٤٤ ص١سنن ابن ماجة ج و٢٨و  ٢٧ ص٥محد جأمسند ) ١(

 ١٠جاملعجم الكبري  و٢٨٩ ص٤ج و٢٦٨ ص٣جاآلحاد واملثاين  و٩٦ص
أسد الغابة  و١٧٠مسند أيب داود الطياليس ص:  وراجع١٧ ص١٩ج و١٣٧ص
 ٤فتح الباري ج و٢٩٤ ص٤لبيهقي جلكربى السنن ال و٤١٤ و ١٩٥ ص٤ج

 .٨١ ص٢رشح معاين اآلثار ج و١٩٧ص
الدر  و٩٦لبيهقي صلفضائل األوقات  و١١٦لفتني صلتذكرة املوضوعات ) ٢(

 .٢٣٥ ص٣املنثور ج
 ٣١١ ص١٢ وج٥٧٨ ص٨كنز العامل ج و٩٣لبيهقي صلفضائل األوقات ) ٣(

 .٢٣٥ ص٣الدر املنثور جو
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 .)١(سنة
 .)٢(تنيسنبصوم  هيعدل: ويف نص آخر

صيام يوم عرفة يعدل السنة والتي تليها، وصيام :  قالعن أيب قتادة ـ ٧
 .)٣(عاشوراء يعدل سنة

صيام كل يوم من أيام العرش كصيام شهر، وصيام : ًروي مرسالو ـ ٨
 .)٤(ًعرفة كصيام أربعة عرش شهرا

 من صام يوم عرفة كان له :»صىل اهللا عليه وآله«، عنه وعن ابن عباس ـ ٩
 .)٥(ً من املحرم فله بكل يوم ثالثون يوماً ومن صام يوما،كفارة سنتني
أن النبي :  وغريهم، وابن ماجة، وأمحد، ومسلموروى البخاري ـ ١٠

 صم ثالثة أيام من الشهر صوم :عبد اهللا بن عمروقال ل» صىل اهللا عليه وآله«
                                     

رشح معاين اآلثار  و١٩٣ و ٧٥ ص٥كنز العامل ج و١٧ ص١٠مسند أيب يعىل ج) ١(
 .٧٢ ص٢ج

 .١٥٢ ص٢لنسائي جلالسنن الكربى  و٣٠٧ ص٥محد جأمسند ) ٢(
 ١٥٢ ص٢جلنسائي لالسنن الكربى :  وراجع٧٦ و ٧٥ ص٥كنز العامل ج) ٣(

 .٢٧٧ ص٧جبن سعد الالطبقات الكربى و
مستدرك  و٤٢٧ ص٩ج جامع أحاديث الشيعة : وراجع٧٦ ص٥كنز العامل ج) ٤(

 .٥٢٩ ص٧جالوسائل 
 ٦١٤ ص٢اجلامع الصغري ج و٧١ ص٢املعجم الصغري ج و١٩٠ ص٣جممع الزوائد ج) ٥(

 .٢١٠ ص٦فيض القدير ج و٥٧٢ ص٨كنز العامل ج و١٩١العهود املحمدية صو
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 .)١(الدهر كله
، ومن ينسج عىل منواهلام أن حيكم  والذهبيفهل يستطيع العجلوين

بكذب هذه الروايات كلها وسواها مما يدخل يف هذا السياق، مع أن بعضها 
وارد يف صحاحهم، وال يكاد خيلو منه كتاب حديث هلم يتعرض لثواب 

 !؟صيام األيام
، »عليه السالم«أم أن وراء األكمة ما وراءها من التحامل عىل عيل 

 ما جرى عليه وعىل يسعى لتكذيب كل ما يؤيد إمامته، ووالتشكيك يف
صىل اهللا عليه «بعد وفاة رسول اهللا » عليهام السالم« الزهراء زوجته فاطمة

 !؟»وآله
  :اإلبتداع الغيب

 أن يصنعوا ما كانوا وفيها أرادت الشيعة«:  هـ٣٨٩وقالوا عن سنة 
ينة يوم غدير خم، وهو اليوم الثامن عرش من ذي احلجة، يصنعونه من الز

 يف هّأن: فيام يزعمونه، فقاتلهم جهلة آخرون من املنتسبني إىل السنّة؛ فادعوا
 يف الغار، فامتنعوا وأبو بكر» صىل اهللا عليه وآله«مثل هذا اليوم حرص النبي 

 .)٢(»من ذلك
                                     

لبيهقي لالسنن الكربى  و٢١٤ ص٤سنن النسائي ج و١٨٩ ص٢محد جأمسند ) ١(
 .١٣١ ص٢جلنسائي لالسنن الكربى  و٢٩٩ ص٤ج

 ١١ج) دار إحياء الرتاث العريبط ( و ٣٢٥ ص١١البداية والنهاية ج: راجع) ٢(
=  واخلطط ١٣٠ ص٣ب جـذهـ وشذرات ال٢٠٦ ص٧م جـ واملنتظ٣٧٣ص
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ًة يعملون هذا العيد املزعوم دهرا طويالواستمر أهل السنّ وقد . ً
 .)١(..أظهروا فيه الزينة، ونصب القباب، وإيقاد النريان الخ

 : ونقول
وإنام عملوا   مل يبتدعوا هذا األمر من عند أنفسهم،إن الشيعة  ـ١

مل بقناعاته الذي يعبقناعاهتم، وبام ثبت لدهيم أنه من الدين، فهل 
 ..!؟ًاإليامنية، التي يستند فيها إىل الدليل والربهان القاطع يعترب جاهال

 بالذي يعتدي ة من يعمل بام ثبت لديه بالدليل وهل يصح مساوا ـ٢
عليه من غري حق، وبدون وجه رشعي، وإنام ملجرد البغي عليه، والتجرب 

 !؟ًفيه، والتحكم به، انطالقا من العصبية واهلوى
جهلة من  عىل الشيعة وإذا كان هذا الرجل قد اعرتف بأن املعتدين  ـ٣
 فمن أين  الناس هبم،عرفأ، وهو تهحلن أهل  هؤالء املعتدين همنإحيث 

 !؟ًعلم أن اآلخرين جهلة أيضا، وملاذا يتهمهم بام ال حيق له اهتامهم به
 ! جهالءهم املعتدين عن عدواهنم؟ وملاذا ال يردع عقالء أهل السنة ـ٤

                                     
 وذيل جتارب األمم ١٥٥ ص٩ والكامل يف التاريخ ج٣٨٩ ص١املقريزية ج= 

 .١٨٥ ص١ وهناية اإلرب ج٣٤٠ ـ ٣٣٩ ص٣أليب شجاع ج
 ١٣٠ ص٣ وشذرات الذهب ج٣٢٦ ـ ٣٢٥ ص١١بداية والنهاية جال: راجع) ١(

 وتاريخ اإلسالم ١٥٥ ص٩ والكامل يف التاريخ ج٢٠٦ ص٧واملنتظم ج
 ١٤٨ وعن تاريخ كزيده ص٢٥ص) ـه٤٠٠ ـ ٣٨٠حوادث سنة (للذهبي 

 .٣٤٠ ـ ٣٣٩ ص٣وذيل جتارب األمم للوزير أيب شجاع ج
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علامئهم أية إدانة له، من  وما هو املربر الخرتاع عيد جديد مل نجد  ـ٥
رغم و ال يصح تروجيها، ، والبدعةنه بدعةرغم اعرتافه بأأو اعرتاض عليه، 

 وال سيام إذا فاعله يتشددون يف مثل هذا األمر إىل حد تكفري أهنم حنابلة
ً خروجا عن حدود الرشع ن ذلك وال أقل من أهنم يرو!أرص عليه؟

 ..والدين، فال بد هلم من النهي عن املنكر
ًفكيف إذا استمر هذا العيد بينهم دهرا طويال  كام رصحوا به أنفسهم، ،ً

 !؟دونام مانع أو رادع
ام،  أن علامءهم ينسبون هذا العيد إىل العو: والالفت هنا ـ٦

ري بكلمة عيد، وينأون بأنفسهم عن توصيفه بالبدعة، بويتحاشون التع
 . األسامء تغري الواقع وتلغيهأن وك، يوم رسورعمل عوام السنة: فيقولون

ولكن ما أرسعهم إىل وصم اآلخرين الذين خيالفوهنم يف اإلجتهاد 
 ألتفه ، وما إىل ذلك،والرشكـ  بالكفر والرأي ـ ولو كانوا من أهل السنة

 ..عللالاألسباب، وأوهى 
أن عيدهم هذا قد ارتكز عىل تزوير .. :  واألدهى من ذلك كله ـ٧

وال ، براءة الذئب من دم يوسف من هذا األمر، ٍ، لتاريخ بريءعظيم وظامل
أن بة، حيث الزموا أنفسهم عالقة له بموضوع الغدير واإلمامة والبيع

صىل «جيعلوا يوم الثامن عرش من ذي احلجة هو عيد اهلجرة املرتبطة بالنبي 
 يف حني أن األمة بأرسها جممعة عىل أن !ارغ باله وحرص،»اهللا عليه وآله

 ..ذلك قد حصل يف شهر ربيع األول
 !؟فلامذا مل يلفت علامؤهم نظرهم إىل هذا اخلطأ الفادح واملعيب



  ١٧٧                             ..                                             هكذا حورب عيد الغدير: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومل يلتفتوا إىل هذا اخلطأ فعىل لك،كان علامؤهم يوافقوهنم عىل ذوإن 
 ..اإلسالم السالم

» صىل اهللا عليه وآله« عىل أننا ال ندري ملاذا اعتربوا يوم حرص النبي  ـ٨
ًلنبي أعيادا،  ومل ال يكون سائر ما جرى عىل ا!؟ار يوم رسور وفرحغيف ال

قتل ويوم ،  ويوم فتح مكة،مثل يوم قلع باب خيرب! وايام فرح ورسور؟
 ..ًأعيادا، وسائر أيام النرص عمرو بن عبد ود

 إذا كان حرص النبي يف الغار من موجبات الرسور والفرح عند  ـ٩
صىل اهللا عليه «وفاة رسول اهللا يوم هؤالء، فهل لنا أن نتوقع أن يتخذوا 

ًمتاما كام اعتربوا يوم عاشوراء يوم توسعة عىل .. !؟ًيوم عيد أيضا» وآله
 !؟ديد، وما إىل ذلكاجلالعيال، ولبس 
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  :الفصل اخلامس
 

  ..ومتواتر..  ثابت:حديث الغدير
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  :...املنكرون واملشككون
 ولكن بصورة عشوائية هناك من حاول الطعن يف سند حديث الغدير،

، أو قدموا  هلذا احلديثهوائية، وهم إما مل يقدموا أي دليل عىل رفضهمأو
 :فالحظ ما ييل.. ًدليال، ال أساس له من الصحة

أن أكثر الذين تنسب إليهم رواية حديث الغدير مل :  زعم التفتازاين ـ١
 .)١(يرووه عىل احلقيقة

ول، ودعوى بال دليل، وال مربر له من الناحية وهذا حتكم غري مقب
 ..العلمية
 .)٢(أنه ال ريب يف كذب هذا احلديث:  زعم ابن تيمية ـ٢

ًوهذا كسابقه، من حيث إنه حمض دعوى مل يقدم دليال عليها، ولو جاز 
 ..رد األحاديث هبذه الطريقة لبطل الدين، وحمقت رشيعة سيد املرسلني

ه لو جاز رد األحاديث التي هلا هذه األسانيد الصحيحة واملتواترة كام أن
 ..كام سنرى، فإنه ال يمكن إثبات أية حقيقة عىل اإلطالق

                                     
 . ٢٧٤ ص٥رشح املقاصد ج) ١(
 . ٨٥ ص٤جمنهاج السنة ) ٢(
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وهو :  من طعن يف حديث الغدير، واعرتف بصحة الدعاء وثمة ـ٣
مل : عاداه، وقال اللهم وال من وااله، وعاد من: »صىل اهللا عليه وآله«قوله 
 .)١(».. إلخاللهم وال من وااله«:  من قوله إال اجلزء األخريدج غري أمحِّخير

ذلك، أدنى مراجعة للمصادر تظهر و.. ًوهذا الكالم أيضا حتكم باطل
عليه «عىل أن نفس هذا الدعاء الذي اعرتف بصحته كاف يف إثبات إمامته 

يكون هو  بل ،فإن من يكون كذلك هو الذي يصلح ملقام اإلمامة.. »السالم
وانرص من نرصه، : »صىل اهللا عليه وآله«اإلمام دون سواه، وال سيام قوله 

 ..واخذل من خذله
ال يصح من طريق «: ، ويقول)٢(»مل يروه علامؤنا«:  وثمة من يقول ـ٤
 .)٣(»الثقات

 ..وهذا كذب رصاح، فإن املصادر التي تقدمت تكفي يف إثبات زيفه
 إذا ما أكثر )٤(» الثقات من املحدثنيهمل يذكر«:  ومثله قول بعضهم ـ٥

 ..الثقات الذين رووه وذكروه

                                     
 . ملؤمن ملحمد حمسن الكشمرييا عن نجاة ٣١٥ ص١الغدير ج) ١(
 . لة بني الصحابةض عن ابن حزم يف املفا٣١٥ ص١الغدير ج) ٢(
 وعنه يف ١٤٨ ص٤ والفصل يف امللل واألهواء والنحل ج٣١٥ ص١الغدير ج) ٣(

 . ٨٦ ص٤منهاج السنة ج
 . دوم بن عبد الباقيخم ة لسبط مريزاقب عن السهام الثا٣١٦ ص١الغدير ج) ٤(
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 .)١( يف مسندهأنه مل خيرجه إال أمحد:  وهناك من يزعم ـ٦
وكل ذلك حتكم جائر، ومتحل غبي، يظهر عواره للعيان، حتى للعميان، 

 ..ًفضال عن العوران واحلوالن
  :مصادر حديث الغدير

طائفة كبرية من مصادر » الغدير« يف كتابه القيم مينيقد مجع العالمة األ
حديث الغدير، ولكنه مل يستطع أن يستقصيها كلها أو أكثرها، ويمكن 

 .اإلستدراك عليه بمثل ما مجعه أو يزيد
وقد ألف الكثريون يف مصادر هذا احلديث وطرقه، وأسانيده ـ كام 

 ..ن يف عداد الصحاح واحلساسيمر معنا ـ وكثري من رواياته هي
ًعلام بأن هذا احلديث متواتر بال ريب، وتواتره يغني عن النظر يف 

 ..أسانيده، فال عربة بعدها بتضعيف بعض ما ال خربة له
  :طرق حديث الغدير
 من أربعني رواه أمحد بن حنبل«: »رمحه اهللا «قال العالمة األميني

 من ، واجلزري املقريً من نيف وسبعني طريقاابن جرير الطربي، وًطريقا
 من ، وابن عقدة من مائة ومخس طرق، وأبو سعيد السجستاينًثامنني طريقا

، ًمخس وعرشين طريقا من مائة و، وأبو بكر اجلعايبًمائة وعرشين طريقا
أحد شعراء  ( عن األمري حممد اليمني٣٠ص ٢جويف تعليق هداية العقول 

                                     
 . حمد حمسن الكشمريي عن نجاة املؤمن مل٣١٥ ص١الغدير ج) ١(
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وكذا يف طبق . )١(»ًإن له مائة ومخسني طريقا): الغدير يف القرن الثاين عرش
 . احللوى، عن السيد حممد إبراهيم

 .)٢ً( إىل مائتني ومخسني طريقاء العطارأبو العالوأهناها 
 .)٣( احلافظ طرقه يف جزءومجع الدارقطني

ً كتابا مفردا فيه الخومجع احلافظ ابن عقدة الكويف عن سبعني . )٤(..ً
 .)٥(ًصحابيا وأكثر

وأما حديث من كنت مواله فعيل «:  يف فتح الباريوقال العسقالين
، وقد استوعبها ً، وهو كثري الطرق جدا والنسائي فقد أخرجه الرتمذي،مواله

                                     
 .١٥٨ ـ ١٥٢ وذكر تفاصيل ذلك ص١٤ هامش ص١الغدير ج) ١(
 للعلوي ٤٤٥ ص١ عن القول الفصل ج١٥٨ و ٣٠٢ هامش ص١الغدير ج) ٢(

) تامللحقا(رشح إحقاق احلق  و١٣٣بن جرب صالهنج اإليامن اهلدار احلداد، و
 .٦٧٨ ص٩ج

كفاية  عن ٥٠ ص١بن الصباغ جالالفصول املهمة  و٢٩٧ و ١٥٤ ص١الغدير ج) ٣(
 .٦٠صالطالب 

 ١الغدير ج و١٠٢ ص٧خالصة عبقات األنوار ج و٥٩كفاية الطالب ص) ٤(
 .١٣٩بن عقدة صالكتاب الوالية  و٢٩٧ص

خالصة عبقات  و٢٩٨ ص٧ج) دار الفكرط ( و ٣٣٩ ص٧هتذيب التهذيب ج) ٥(
بن عقدة الكتاب الوالية  و٢٩٩ و ١٥٣ ص١الغدير ج و١٩٣ ص٧ار جاألنو
 .٢٨٩ ص٦ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٤٠ص
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 .)١(»ابن عقدة يف كتاب مفرد، وكثري من أسانيدها صحاح وحسان
ق ـوافـو مـة بالقبول، وهـألمه اـث تلقتـديـهذا ح«: وقال العاصمي

 .)٢(»باألصول
وهذه «:  عن حديث املؤاخاة، وحديثي الراية والغديروقال ابن عبد الرب

 .)٣(»كلها آثار ثابتة
وقد رواه نحو مائة نفس، منهم «:  عن هذا احلديثوقال ابن املغازيل

 .)٤(»ثابت، ال أعرف له علةالعرشة املبرشة، وهو حديث 

                                     
 واملواهب ٦١ ص٧ وفتح الباري ج٣١٠ و ٣٠٤ و ٣٩٩ و ١٥٣ ص١الغدير ج) ١(

 و ١١٧ ووسيلة املآل ص٤٣ و ٤٢ والصواعق املحرقة ص٣٦٥ ص٣اللدنية ج
خالصة عبقات  و١٩٩ ص٣٧ جواراألن وبحار ٥٤ ونزل األبرار ص١١٨

رشح إحقاق :  وراجع٣٦٩ ص٢ينابيع املودة ج و٢١٦ و ٢١١ ص٧األنوار ج
 .٢٩٥ و ٢٩٢ و ٢٩١ ص٦ج) امللحقات(احلق 

 . عن زين الفتى٢٩٥ ص١الغدير ج) ٢(
 ١٠٩٩ ص٣ج) ط دار اجليل( و ٣٧٣ ص٢ج) هبامش اإلصابة(اإلستيعاب ) ٣(

 .٤٤ ص»ليهم السالمع«مناقب أهل البيت  و٢٩٥ ص١الغدير جو
 ١٤٢الطرائف ص و١٠٨العمدة ص و٢٧مناقب عيل بن أيب طالب البن املغازيل ص) ٤(

  وبحار األنوار١٢١لشريازي صلكتاب األربعني  و٣٠٠ ص١الرصاط املستقيم جو
 ٧خالصة عبقات األنوار ج و١٤١لامحوزي صلكتاب األربعني  و١٨٣ ص٣٧ج

 .١٢٢ج اإليامن صهن و٣١٥ و ٢٩٥ ص١ والغدير ج١٦ ص٩ وج١٣٩ص
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أمجع اجلامهري عىل متن احلديث من خطبته يف يوم «: ويف رس العاملني
 .)١(»غدير خم، باتفاق اجلميع

 .)٢(»اتفق علامء السري«: ويف املناقب البن اجلوزي
 .)٣(»هذا حديث متفق عىل صحته«: وقال السمناين
صىل «صدر احلديث متواتر، أتيقن أن رسول اهللا قاله «: وقال الذهبي

 .)٤(»فزيادة قوية اإلسناد» ..اللهم وال من وااله«، وأما  قاله»اهللا عليه وآله
ً روى حديث الغدير من ثامنني طريقا، كام أن شمس الدين اجلزري

 .)أسنى املطالب(سامة بـ املوأفرد يف إثبات تواتره رسالته 
                                     

 ٣٧ جاألنوار وبحار ٢٨٤لشريازي صلكتاب األربعني  و٢١رس العاملني ص) ١(
 ٢٩٦ و ٢٧٦ ص١الغدير ج و١٨٦ ص٩خالصة عبقات األنوار ج و٢٥١ص

 .٣٩٢و 
 ٨خالصة عبقات األنوار ج و١٩ ص١٠٩ وج١٥٠ ص٣٧ جاألنواربحار  )٢(

 .١٨٣ صالعدد القوية و٣٩٢ و ٢٩٦ ص١ والغدير ج١٩٥ ص٩ وج٣٥٠ص
 ٣١٥ و ٣١٤ ص٩خالصة عبقات األنوار ج و٤٢٢العروة ألهل اخللوة ص) ٣(

 .٣٩٦ و ٢٩٧ ص١والغدير ج
 ٣٣٣ ص٥ج) دار إحياء الرتاث العريبط ( و ٢٢٨ ص٥البداية والنهاية ج) ٤(

 و ٢٩٨ و ٢٩٧ ص ١الغدير ج:  وراجع٤٢٦ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية و
 ٦روح املعاين ج:  وراجع١٣٣ و ١٣٢ ص١ج) ط مركز الغدير للدراسات(

 .٢٨٢ ص٨خالصة عبقات األنوار ج و١٩٥ص
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هذا  «:يوم الرحبة» عليه السالم«وقال بعد ذكر مناشدة أمري املؤمنني 
حديث حسن من هذا الوجه، صحيح من وجوه كثرية، تواتر عن أمري 

 .)١(»..»عليه السالم«املؤمنني عيل 
  :رواة حديث الغدير

ًا احلديث متواتر أيضا عن وال شك يف أن هذ :»رمحه اهللا «وتابع األميني
والروايات . ، رواه اجلم الغفري عن اجلم الغفري»صىل اهللا عليه وآله«النبي 

الصحاح واحلسان كثرية فيه، رغم أن تواتر احلديث يغني عن النظر يف 
ِّاألسانيد، وال عربة بمن حاول تضعيفه ممن ال اطالع وال بصرية له يف هذا 

 بن ، وعمر قالوا ـ عن أيب بكر الصديقًالعلم، فقد ورد مرفوعا ـ كام
، ، وسعد بن أيب وقاص، والزبري بن العواماخلطاب، وطلحة بن عبيد اهللا

، والرباء ، وزيد بن أرقم، والعباس بن عبد املطلبوعبد الرمحن بن عوف
، وجابر ، وأيب سعيد اخلدري، وأيب هريرة، وبريدة بن احلصيببن عازب
، ، وعبد اهللا بن مسعود، وحبيش بن جنادة عباس، وعبد اهللا بنبن عبد اهللا

، ، وأيب ذر الغفاري، وعامر بن يارس، وعبد اهللا بن عمروعمران بن حصني
، وأيب أيوب ، وخزيمة بن ثابت، وأسعد بن زرارةوسلامن الفاريس

، وزيد ، وسمرة بن جندب، وحذيفة بن اليامن، وسهل بن حنيفاألنصاري
.  وغريهم من الصحابة رضوان اهللا عليهم، وأنس بن مالكبن ثابت

                                     
رشح  و١٩٠ و ١٨٦ ص٧خالصة عبقات األنوار ج و٢٩٨ ص١الغدير ج) ١(

 .١٠٢ ص٢١ج) امللحقات(إحقاق احلق 
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 .)١(وصحح عن مجاعة منهم ممن حيصل القطع بخربهم
 رواية مائة وعرشة من الصحابة هلذا وقد أحىص العالمة األميني

هم باإلستفادة من اجلهاز آخر إليدد وافر احلديث، وربام يمكن إضافة ع
 .ً، تبعا الزدياد املصادر التي تضاف إىل ذاكرته)الكمبيوتر(اآليل 

  :تواتر حديث الغدير
مجال الدين تقدم معنا ما دل عىل تواتر حديث الغدير، ونزيد هنا قول 

تواتر عن ـ  )٢(سوى قصة احلارثـ أصل هذا احلديث  :احلسيني الشريازي
 »صىل اهللا عليه وآله«، وهو متواتر عن النبي »عليه السالم«أمري املؤمنني 

 .)٣( وجم غفري من الصحابة،، ورواه مجع كثريًأيضا
 .)٤(إنه حديث متواتر: ً أيضاوعن السيوطي

                                     
خالصة عبقات  و٤٨ و ٤٧ وأسنى املطالب ص٢٩٩ و ٢٩٨ ص١الغدير ج) ١(

 .١٠٣ ص٢١ج) اتامللحق(رشح إحقاق احلق  و١٩٠ ص٧األنوار ج
 .أي التي نزلت آيات سورة املعارج بسببها) ٢(
خالصة عبقات األنوار  عن األربعني للشريازي، و٣٠٢ و ٣٠١ ص١الغدير ج) ٣(

 .٢٩٤ ص٦ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٦١ ص٨ وج١٩٨ ص٧ج
 ٣ والبيان والتعريف ج٢٧٧زهار ص وقطف األ٢١٨ ص٦فيض القدير ج) ٤(

) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٠٨ و ٣٠٠ ص١ جالغدير و٢٣٣ و ٧٥ص
 .٢٩١ ص٦ج
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 .)١( واملفيدة للعلم،تواترةً أيضا يف مجلة األحاديث املوعده املقبيل
 .)٢(حديث الغدير متواتر عند أكثر أئمة احلديث: وقال حممد الصنعاين

 .)٣( من املتواتراتوعده العامدي احلنفي
، فإنه حكم بتواتره وذكر طائفة ٧٧وراجع كتاب تشنيف اآلذان ص

 .ًمن طرقه أيضا
  :واألربع مئة طريق.. الرازي

ظفرت بأربع مئة طريق إىل حديث الغدير، ومع ذلك  «:يقول الرازي
 .)٤(»مل يؤثر صحته يف قلبي

، وهو هنا كام ترى وللرازي مكانته املرموقة بني علامء أهل السنة
نكل منه،  ترصيح خطري ذاعصب، وهيرصح بأنه ينقاد لدواعي اهلوى والت
 عيل  ليعرف مع من نتعامل، وبمن ابتيل،أمر احلكم عليه إىل ضمري القارئ

                                     
 عن كتاب األبحاث املسددة يف الفنون املتعددة، وعن هداية ٣٠٦ ص١الغدير ج) ١(

 .٢١٣ ص٧خالصة عبقات األنوار ج و٣٠ ص٢العقول إىل غاية السؤول ج
 ١ والغدير ج٢١٨ ص٧خالصة عبقات األنوار ج و١٥٤الروضة الندية ص) ٢(

 .٢٩٦ ص٦ج) امللحقات( إحقاق احلق رشح و٣٠٧ص
 .٣١٠ ص١الغدير ج و٤٩الصالت الفاخرة ص) ٣(
رسالة يف اإلمامة للشيخ عبايس نجل الشيخ حسن صاحب أنوار الفقاهة ) ٤(

 . ٩٨ص
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، وماذا يمكن أن يكون قد جرى لكثري من »عليه السالم«أمري املؤمنني 
التي مل توفق إىل أربع مئة طريق من  »عليه السالم«املرتبطة به احلقائق 
مة عن ي كانت قد بلغتنا، فهل وصلت سل وإن!؟ وهل بلغتنا!؟األسانيد

 ..!؟التحريف والتزييف، والتقليم والتطعيم
السلف القريب، فكيف كان حال سلف علامء ن هذا هو حال اوإذا ك

عليه « نفسه، والذين ذاقوا أو ذاق آباؤهم وإخواهنم طعم سيف عيل الرازي
 !؟»ه السالمعلي«، وواجهوا صالبته يف دينه »السالم

فاضحك بعد هذا، أو .. ً يتهم بالتشيع أيضاهذا مع العلم بأن الرازي
 ..فابك، ما بدا لك

  :!ما أصعب أن يتواتر حديث الغدير
 األمويني، وال سيام »عليه السالم«أعداء عيل وكلنا يعلم مدى رشاسة 

 هذا جتاه كل من يروي ا وإىل يومن، وغريهم ممن جاء بعدهم،والعباسيني
مهام كانت، ومدى األخطار التي يواجهها » عليه السالم«فضيلة لعيل 

العلامء يف هذا املجال، حيث يتعرضون ملختلف أنواع األذى، وأهوهنا 
 إن ،تشويه السمعة، واإلهانات والرضب والزج بالسجون، وقطع األرزاق

 ..األعناقمل يمكنهم قطع 
 األحقاد والضغائن تالكثريين من محلة احلديث كانأن ًهذا فضال عن 

، فهل يروون له »عليه السالم« تصدهم عن رواية أي يشء يتعلق بعيل
 ..!؟حديث الغدير الذي يدينهم يف اعتقادهم، ويسقط حجتهم

 :نقولذلك  من أجل
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ُإن تواتر هذا األمر الذي حياربه األكثرون، ويعاقب من  يرويه بأشد ما َ
ال حيتاج إىل كل هذا العدد اهلائل، بل يكفي إلثباته، وظهور تواتره . يكون

مخس هذا العدد، أو أقل من ذلك، ما دام أن الراوي له إنام حيمل دمه عىل 
 ..كفه، وخياطر بروحه ونفسه، ويسري إىل حتفه بظلفه

 ما »عليه السالم« عىل عيل  تعصب أهل السنةعن  ابن قتيبةوقد قال
 :يلي

، أو »عليه السالم«وحتامى كثري من املحدثني أن حيدثوا بفضائله «
ًوأمهلوا من ذكره، أو روى حديثا من فضائله، حتى .. يظهروا ما جيب له ََ َ

، حتامى كثري من املحدثني ثواهبا، وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص
 .بل يريدونه.  كأهنم ال يريدوهنام بذلك!ومعاوية

عيل، وأبو سبطيه » صىل اهللا عليه وآله«أخو رسول اهللا : فإن قال قائل
، واحلسن واحلسني، عيل، وفاطمة: ، وأصحاب الكساء واحلسنياحلسن

 . َّرت الوجوه، وتنكرت العيون، وطرت حسائك الصدورَّمتع
من كنت مواله فعيل «: »صىل اهللا عليه وآله«وإن ذكر ذاكر قول النبي 

واشباه هذا التمسوا لتلك »  من موسىأنت مني بمنزلة هارون«، و »مواله
 .)١(انتهى. »األحاديث املخارج ليتنقصوه ويبخسوه حقه

                                     
فتح امللك  و٤٧ص)  هـ١٣٤٩ط دار القديس بمرص سنة (اإلختالف يف اللفظ ) ١(

عيل لرتياب عن حديث الباب دفع اإل و١٥٤محد بن الصديق املغريب صأل العيل
 .٣٣بن حممد العلوي ص
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  :نكارهم التواترإأسباب 
 ال بد يف األمور اإلعتقادية األساسية، ومنها : يقولونوألن الشيعة

ت بالدليل القطعي، من العقل، أو النقل، فال يكفي خرب وثبالاإلمامة من 
ًسعى بعض الناس إىل إنكار تواتر حديث الغدير، زعام منهم قد ف.. الواحد

 ..م بذلك يسقطون هذا احلديث عن صالحية اإلستدالل بهأهن
يرويه هو الذي : السنةوقد غفلوا عن أن املتواتر عند بعض علامء أهل 

، بل إن هذا املدعي )٣(، أو مخسة)٢(، أو أربعة منهم)١(ثامنية من الصحابة
، وقد رواه عندهم ثالثة نفسه جيزم بتواتر حديث األئمة من قريش

، ومعاوية، وروى معناه ثالثة آخرون ، وابن عمرأنس: همفقط، أشخاص 
 .)٤(، وعبادة بن الصامت، وجابر بن عبد اهللاجابر بن سمرة: هم

َّ، وجود )٥(ًديث روي باثنتي عرشة طريقاومنهم من حيكم بتواتر ح
                                     

 ١خالصة عبقات األنوار ج و٣٢١ ص١الغدير ج و٢٣الصواعق املحرقة ص) ١(
 .٣٥ص

 ٧ ص٩ وج٤٥٣ ص٨ وج٥١٢ ص٧ وج١٣٥ ص٢املحىل البن حزم ج) ٢(
فيض  و٥١ ص٣لجصاص جلالفصول يف األصول  و٣٢١ ص١الغدير جو

 .٦٤٩ ص١القدير ج
 .٣٢٩صلغزايل لاملنخول ) ٣(
 .٨٩ ص٤الفصل البن حزم ج) ٤(
 .١٦صديث املتواتر من احلنظم املتناثر  و٢٨٩ ص٧البداية والنهاية ج) ٥(
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 .)١( قول من حدد التواتر بعرشةالسيوطي
ًفكيف إذا كان احلديث مرويا بمئات الطرق ذكر منها بعضهم مائة 
ًومخسني، وبعضهم اآلخر مائتني ومخسني طريقا عن أكثر من مائة وعرشة 

 طريق إىل حديث ظفرت بأربع مئة«: والرازي يقول! ؟من الصحابة
 .»..الغدير

 يروون حديث إن الشيعة: لاقحني ، فقد فضح نفسه، أما أمحد أمني
 ً!فاقرأ واعجب، فام عشت أراك الدهر عجبا.. الغدير عن الرباء بن عازب

  :الغدير مل خيرجه الشيخان
 .)٢(ِ ومسلم مل خيرجاهبأن البخاري: ديث الغديروطعن بعضهم يف ح
 .)٣(ً إن أحدا من أصحاب الصحاح مل خيرجه:بل قال بعضهم
 يف سننه،  قد أخرجه يف صحيحه، وكذلك ابن ماجةمع أن الرتمذي

 .ًفضال عمن عداهم، مثل الضياء يف املختارة وغريه
خراج الشيخني له إنام يوجب الطعن هبام، من حيث إنه يشري وعدم إ

                                     
 نظم و٢٣٢ ص١٩لنووي جلاملجموع  و٤٤ث صألفية السيوطي يف علم احلدي) ١(

 .٨املتناثر من احلديث املتواتر ص 
 ٤٠٥جيي ص واملواقف لعضد الدين األ٢٧٤ ص٥رشح املقاصد للتفتازاين ج) ٢(

 .٣١٦ ص١والغدير ج
 .وريپ عن مرافض الروافض للسهارن٣١٧ ص١الغدير ج) ٣(
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 ..إىل تعصبهام، وجمانبتهام سبيل اإلنصاف، واتباعهام طريق اإلعتساف
ًعىل أن هناك آالفا من األحاديث التي مل خيرجها الشيخان، فراجع 

 عن مستدركات أخرى ذكرها ً، فضال، وتلخيصه للذهبياملستدرك للحاكم
 !؟ا يرىض هؤالء بإمهاهلا، أو بطمسهآخرون، فهل

  :املؤلفات يف حديث الغدير
إىل طائفة من املؤلفات يف حديث  »رمحه اهللا« وقد أشار العالمة األميني

 ً.الغدير بلغت ستة وعرشين مؤلفا
: ًكتابا بعنوان» رمحه اهللا« كام أن للعالمة السيد عبد العزيز الطباطبائي

صدر عن دار املؤرخ العريب يف بريوت سنة » الغدير يف الرتاث اإلسالمي«
 .»رمحه اهللا «ا مل يذكره العالمة األمينيالكثري ممأشار فيه إىل .  هـ١٤١٤

أنه : أستاذ الغزايلوهو مام احلرمني،  امللقب بإوقد حكي عن اجلويني
ًرأيت جملدا يف بغداد يف يد صحاف فيه روايات خرب «: كان يتعجب ويقول

صىل اهللا «املجلدة الثامنة والعرشون من طرق قوله : ًغدير خم، مكتوبا عليه
، ويتلوه املجلدة التاسعة »من كنت مواله فعيل مواله«: »عليه وآله
 .)١(»نوالعرشو

                                     
 ٧مستدرك سفينة البحار جو ١٥٨ ص١الغدير ج و٢٣٦ ص٣٧ جاألنواربحار  )١(

 ١٣٤بن جرب صالهنج اإليامن  و٥١٧ ص١١قاموس الرجال ج و٥٤٥ص
 .٢٩٢ ص٦ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١١٣ ص١ينابيع املودة جو
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، فاندهشت ًرأيت جملدا من طرق احلديث البن جرير: وقال الذهبي
 .)١(له، ولكثرة تلك الطرق

 كان من أعراب البوادي، الذين ذهبوا ثم إن أكثر من حرض يوم الغدير
 .. شذوذهب ما عندهم، ومل ينقل يشء عنهم إىل غريهم إال ما

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 والصواعق املحرقة ٣٠٨ ص٢ ومشكل اآلثار ج٧١٣ ص٢تذكرة احلفاظ ج) ١(

 واملرقاة يف رشح املشكاة ٣٠١ ص٢ واملعترص من املخترص ج٤٣ و ٤٢ص
خالصة عبقات األنوار  و٤٣ص) الشيعي(لطربي لاملسرتشد  و٤٧٦ ص١٠ج
عليه «اإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٠٧ و ١٥٢ ص١الغدير ج و٢١٩ ص٧ج

بن الصديق املغريب ال فتح امللك العيل و٨٠٨لرمحاين صاد محأل »السالم
 .١٥ص
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  :الفصل السادس
 

  ..وداللة.. حدث: خطبة الغدير
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  : خطبته’أن يبدأ النيب قبل 

غدير » صىل اهللا عليه وآله«، وإىل أن بلغ النبي بعد ما جرى يف عرفات
 من اإلشارات هلا العديدة وجرت أحداث عديدمرات  خطب الناس ،خم

 : ونذكر من ذلك،والدالالت
 اسمع اهللا الناس حني خطب بمنى» صىل اهللا عليه وآله«ن النبي إ :ألف

الترصف اإلهلي، باهليمنة وً لتكون هذه املعجزة تذكريا للناس ،كلهم صوته
 وضعف أولئك املتجرئني دليل عىل قوة لكي ال يظنوا أن ما جرى يف عرفة

ولكي يعرفوا أن اهللا تعاىل مل يعاملهم بعدله، .. »صىل اهللا عليه وآله«يف النبي 
 ..لمهِوإنام عاملهم بح

ًإنام سكت عنهم رمحة هبم، وتكرما وتفضال عليهم، وذلك يزيد أي أنه  ً
يف ظهور قبح عملهم، وال بد أن يؤكد رس النبوة، ونبل وخلق األصفياء، 

 .. من أهل اهللا تبارك وتعاىلواألطياب
 بمجرد للخروج من مكة» صىل اهللا عليه وآله« ثم كانت مبادرته : ب

 ً أصال، ولو فلم يطف بالبيت، ومل يدخل املسجد احلرام،نفره من منى
 ..لقاء نظرة الوداع عىل أحب األمكنة إليهإل

 يف مدة أربعة أيام، ، ثم غدير خم واجلحفة ثم قطع املسافة بني مكة:ج 
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عن مقصده هذا، » صىل اهللا عليه وآله« بذلت حماولة إلعاقته مع أن عائشة
ن طوافها بالبيت، حيث أرصت عليه أن يعمرها عمرة مفردة، فأخربها بأ

 قد أجزأ عن حجها وعمرهتا، فأبت إال أن تعتمر، فأرسلها  واملروةوبالصفا
 .)١(.. أن تلقاه يف مكان كذا وكذاا وواعدهمع أخيها إىل التنعيم لتعتمر منه،

، املتقدمني يف غدير خم» صىل اهللا عليه وآله« إن حبس النبي :د
صىل اهللا عليه «ًف الناس أن ثمة أمرا يريده النبي َّوانتظاره املتأخرين قد عر

مل يرتكهم جيتمعون هو ف.. منهم، حيث إنه مل يفعل ذلك إال هذه املرة» وآله
ون َّ يتلققدهنم ألًيف بعض املنازل، ثم يقوم فيهم خطيبا، بصورة مفاجئة، 

ي من نبي يريد ان يعظ قومه، وأن ينصحهم، فال ذلك عىل أنه أمر عاد
 أو ،هيتمون باإلصغاء إليه، وقد خيطر عىل بال بعضهم أن يذهب لإلسرتاحة

                                     
محد أمسند  و٥٩ ص٥نيل األوطار ج:  وراجع٤٨٤ ص٨سبل اهلدى والرشاد ج )١(

و  ١٩٦ و ١٥١ ص٢ج) ط دار الفكر(صحيح البخاري و ٤٣و  ١٢٢ ص٦ج
سنن النسائي  و٣٣ و ٣٢ ص٤ج) ط دار الفكر(صحيح مسلم و ٢٠٢ و ٢٠١

 ١٢٥ و ١٢٣و  ٩٨ ص١٠جو ١٩٥ ص٩القاري جعمدة  و١٧٨ ص٥ج
 ٤٧٤و  ٣٦٦ ص٢لنسائي جلالسنن الكربى و ٨٦٢ ص٣جمسند ابن راهويه و
 ١١٤ ص٣تغليق التعليق جو ٢٠٣و  ٢٠٢ ص٢رشح معاين اآلثار جو
السنن الكربى  و١٨٧ ص٢جسبل السالم  و٣٣٩ ص٤جصحيح ابن خزيمة و
الطبقات الكربى و ٢٣١ ص٤جبن أيب شيبة الاملصنف  و٣٣١ ص٤جلبيهقي ل

 .١٨٩ ص٢جبن سعد ال
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 .ألي حاجة أخرى
يريد » صىل اهللا عليه وآله« النبي  أنبلغهمكام أن الكثريين منهم قد ال ي

ًدا ال  ذلك إال بعد أن ينتهي األمر، ولعل أح ال يبلغه خربوأ ،أن خيطبهم
 .ً أصالام جرىب عرفي

ال بد أن » صىل اهللا عليه وآله« إن هذا الترصف منه :وخالصة األمر
ًيثري فيهم الرغبة للتدقيق فيام جيري، وسيجعلهم ذلك أشد انتباها وتيقظا،  ً

وستفقد سائر الصوارف ..  وفهم معانيه ومراميهًوسعيا لتحليل احلدث
 .. بهمقدرهتا عىل التأثري يف درجة اهتاممه

:  ومما يضاعف شعورهم بخطورة وأمهية احلدث الذي ينتظرونه:هـ
ما «:  بقولهمقأن هذا اإلجراء قد جاء يف حر اهلاجرة، التي يصفها زيد بن أر

أرأف » صىل اهللا عليه وآله« مع أنه )١(»ًأتى علينا يوم كان أشد حرا منه
ِعزيز عليه ﴿:  وقد وصفه اهللا بقولهًالناس بالناس، وأشدهم عطفا عليهم، ْ َ َ ٌَ ِ

ْما عنتم َُّ ِ ًم مهام كان قليال وضئيال، أي يعز عليه أدنى تعب ينالك)٢(﴾َ ً.. 
منعهم من النزول حتت » صىل اهللا عليه وآله«أنه :  ويتأكد ما ذكرناه:و

                                     
 ٩ وج٢٤٨ ص٧خالصة عبقات األنوار ج و٥٣٣ ص٣املستدرك للحاكم ج) ١(

 رشح إحقاق احلق و١٧١ ص٥املعجم الكبري ج و٣٢ ص١ والغدير ج٨٣ص
عليه «مناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٢٧١ ص١٨ وج٤٣٨ ص٤ج) امللحقات(

  .٩٩ ص١جر رشح األخبا:  وراجع٤٤٠ ص٢لكويف جل» السالم
 .التوبة من سورة ١٢٨اآلية ) ٢(
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دوحات مخس كانت هناك، وهي دوحات عظام متقاربات، وقد أمر بإزالة 
 ..كان هناكالشوك، ومتهيد امل

ٍوهذا يدل عىل أن عليهم أن ينتظروا حدثا من نوع ا عند تلك ّ مً
لة يف عمق ثماوما حدث عندها  وال بد أن تبقى تلك الشجرات ،الشجرات

 ..الناس كل الناسوذاكرة وجدان 
صىل اهللا عليه «عمد ف ،يف ذلك املكان بالذات نودي بالصالةحيث إنه 

ً وليا »عليه السالم«ًن، ثم نصب هلم عليا إليهن، فصىل بالناس حتته» وآله
 .)١(ًوإماما
  :السحاب يف ×علي 

 »صىل اهللا عليه وآله«عممني رسول اهللا : أنه قال» عليه السالم«وعن عيل 
: ، ثم قال)فسدل طرفها عىل منكبي وأ( فسدهلا خلفي ، بعاممةيوم غدير خم

 .»ون هذه العمةّ بمالئكة يعتم وحننيدريوم ب) أيدين(ين َّإن اهللا أمد«
                                     

 عن ٢٧ و ٢٦ و ١٠ ص١ والغدير ج٢٤١الفصول املهمة البن الصباغ ص) ١(
 وتاريخ ٣٤٨ ص٧ وج٢٠٩ ص٥مصادر كثرية أخرى، والبداية والنهاية ج

كتاب : وراجع. ٤٣ والصواعق املحرقة ص٢٢٦ ص١٢مدينة دمشق ج
 ١٥٦ و ١٥٥ ص٧نوار جخالصة عبقات األ و١٣٩لامحوزي صلاألربعني 

لمروج لنظرة إىل الغدير  و٣٤٢ ص٦ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و
كشف املهم يف طريق خرب غدير  و٢٩٩ ص١جغاية املرام  و٥٣صاخلراساين 

 . ١٤٧صخم 
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 .)١(»إن العاممة حاجزة بني الكفر واإليامن«: وقال
صىل اهللا «أن النبي : »عليه السالم« يف مشيخته عن عيل وعن ابن شاذان

 يديه، ثم قال له  ومن بني،عممه بيده، فذنب العاممة من ورائه» عليه وآله
 .أدبر: »صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 .فأدبر
 .أقبل: ثم قال له

 .فأقبل
هكذا تكون : »صىل اهللا عليه وآله«وأقبل عىل أصحابه، فقال النبي 

 .)٢(تيجان املالئكة
                                     

 والسمط ٤٨٣ و ٤٨٢ و ٣٠٦ ص١٥ وكنز العامل ج٢٣مسند أيب داود ص) ١(
 ٤٢ ص٢لكويف جل» يه السالمعل«مناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٩٩املجيد ص

 وعن ابن أيب شيبة، ومعرفة الصحابة أليب ٧٦ و ٧٥ ص١وفرائد السمطني ج
 ٣ والرياض النرضة ج١٤ ص١٠لبيهقي جلالسنن الكربى  و٣٠١ ص١م جنعي
 ورشح ٢٣٤ ص٩خالصة عبقات األنوار ج و٢٩١ ص١ والغدير ج١٧٠ص

والفصول  ٣٢١ ص١جرشح األخبار و ١٠ ص٥املواهب اللدنية للزرقاين ج
 . وعن الرصاط السوي٤١املهمة البن الصباغ ص

 ١١٢ ونظم درر السمطني ص٧٦ ص١ وفرائد السمطني ج٢٩١ ص١الغدير ج) ٢(
 ٥ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة سائل و:  وراجع٤٨٤ ص١٥كنز العامل جو

                 =.                                              ٣٧٧ ص٣ج) اإلسالميةط دار ( و ٥٦ص
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 .)١(والعاممة التي عممه هبا تسمى السحاب
 .)٢(»السحاب» صىل اهللا عليه وآله«كان اسم عاممة النبي «: وقال ابن األثري
فإنام ذلك .  يف السحابعيل: ـ  يعني الروافضـقوهلم «: قال امللطي

صىل « وهو معتم بعاممة للنبي ،أقبل:  لعيل»صىل اهللا عليه وآله«قول النبي 
 .»السحاب« كانت تدعى »اهللا عليه وآله

 يعني يف تلك ،قد أقبل عيل يف السحاب: »صىل اهللا عليه وآله«فقال 
 .)٣(» فتأولوه هؤالء عىل غري تأويله،»السحاب«العاممة التي تسمى 
وكانت له عاممة تسمى السحاب، «:  والشعراين واحللبيوقال الغزايل

                                     
الكايف  و١٢٧ ص٧احلدائق النارضة ج و٢٦٣ ص٣ج) ج.ط(كشف اللثام : راجعو= 

 وبحار ٣٥٣ ص٢غنائم األيام ج و٢٤٧ ص٨جواهر الكالم ج و٤٦١ ص٦ج
 ٧٤٧ ص١٦جامع أحاديث الشيعة ج و١٩٨ ص٨٠ وج٦٩ ص٤٢ جاألنوار

 .٢١٣ ص٣رياض املسائل جو ١٢٠لطربيس صلمكارم األخالق و
 ٩خالصة عبقات األنوار ج و٧٦ ص١ وفرائد السمطني ج٨٧ ص٣ردوس جالف) ١(

 .٢٩١ و ٢٩٠ ص١الغدير ج و٢٣٦ص
 و ٩٧ ص١٦ وج٥ ص١٠ جاألنواربحار :  وراجع٣٤٥ ص٢النهاية يف اللغة ج) ٢(

هنج  و٧١ ص١لرسخيس جلرشح السري الكبري  و٩٤ ص٣٠ وج١٢٦ و ١٢١
لسان العرب  و٢٧١ ص٧سبل اهلدى والرشاد ج و٤٩٧بن جرب صالاإليامن 

 .٦٨ ص٢تاج العروس ج و٤٦١ ص١ج
 .٢٩٢ ص١الغدير ج و١٩التنبيه والرد عىل أهل األهواء والبدع ص) ٣(
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طلع عيل : »صىل اهللا عليه وآله«، فربام طلع عيل فيها، فيقول فوهبها من عيل
 .)١(»يف السحاب

د، ألن تيجان ِّوُ أي س ـبالضمـ  َمِّمُع: ومن املجاز«: قال الزبيدي
 ..عمم:  من التاج قيل يف العرب،توج:  العامئم، فكلام قيل يف العجمالعرب

 ، تتوج ملوكهاُسْرُ عمموه عاممة محراء، وكانت الفًوكانوا إذا سودوا رجال
 .)٢(»..املتوج: فيقال له
العامئم تيجان « : العامئم التاج، ويف احلديثي تسموالعرب«: وقال
ر، أراد أن  مجع تاج، وهو ما يصاغ للملوك من الذهب واجلوه»العرب

 بمنزلة التيجان للملوك؛ ألهنم أكثر ما يكونون يف البوادي العامئم للعرب
تيجان :  واألكاليل..وس أو بالقالنس، والعامئم فيهم قليلةؤمكشويف الر

                                     
السرية احللبية  و٢١٥ ص١ والبحر الزخار ج٣٤٥ ص٢إحياء علوم الدين ج) ١(

 ورشح ٢٩٢ ص١والغدير ج ٤٥٢ ص٣ج) ط دار املعرفة(و  ٣٤١ ص٣ج
عليه «اإلمام عيل بن أيب طالب و ٥٦٤و  ٥٦٣ ص٦ج) امللحقات(إحقاق احلق 

بحار  و٥٩ ص٢جمناقب آل أيب طالب :  وراجع٢٨٣ص للهمداين  »السالم
 ٤٩٩ ص٤جمستدرك سفينة البحار  و٢٩٧ ص٣٨ وج٢٥٠ ص١٦جاألنوار 

 .٣١٩ ص٦جتفسري امليزان  و١٧٤صلطباطبائي لسنن النبي  و٣٨٠ ص٧وج
 ١الغدير ج و٥٠٦ ص١٧ج) ط دار الفكر( و ٤١٠ ص٨تاج العروس ج) ٢(

 .٥٠٦ ص١٧لسان العرب ج:  وراجع٢٩٠ص
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 .)١(»ده، وعممهّ أي سو:جهّوتو. ملوك العجم
 .)٢(»ان العربالعامئم تيج«: »صىل اهللا عليه وآله«وعن رسول اهللا 

 :ونقول
 مازج بني حركة الواقع، وبني رمزه املشري» صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ١

، األمر الذي جيعل اإلنسان يعيش الشعور التمثيل الرابط بني الواقع إليه
 .. بصورة واقعيةوبني الرمز
عليه «عىل عيل اسبغ » صىل اهللا عليه وآله«أنه :  من أجل ذلك نالحظ ـ٢
مقام الرئاسة والسيادة بإعالنه إمامته من بعده، ثم عممه بيده، ومل » السالم

يطلب منه أن يلبس العاممة، وذلك لتتوافق هذه احلركة العملية الواقعية مع 
 ..من قبل اهللا تعاىل» عليه السالم«مضمون املوقف النبوي القايض بنصبه 

لناس أن يربطوا بأنفسهم بني هذه احلركة يريد ل» صىل اهللا عليه وآله«وكأنه 

                                     
 ٢٩٠ ص١الغدير ج و٣٠٥ ص٣ج) ط دار الفكر( و ١٢ ص٢تاج العروس ج) ١(

 .٢١٩ ص٢لسان العرب جو
 والنهاية ١٩٣ ص٢اجلامع الصغري ج: ١٢ ص٢راجع باإلضافة إىل تاج العروس ج) ٢(

 ٥ ج)آل البيتط مؤسسة ( الشيعةسائل و و١٩٩ ص١يف غريب احلديث ج
لطربيس لمكارم األخالق  و٣٧٨ ص٣ج) اإلسالميةط دار (  و٥٧ و ٥٦ص
بن المسند الشهاب و ٣٩ص معاينللسأدب اإلمالء واإلستمالء  و١١٩ص

 ٧٤٦ ص١٦ ججامع أحاديث الشيعة و٢٩٠ ص١الغدير ج و٧٥ ص١سالمة ج
 .٤٢٤٦ حديث رقم ٨٧ ص٣للديلمي ج والفردوس ٥٨ونور األبصار ص
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الرمز ـ وهي أنه عممه بيده ـ وبني إنشاء احلاكمية له، لتصبح هذه احلركة بمثابة 
 ..والعامئم تيجان العرب.. »صىل اهللا عليه وآله«إنشاء عميل آخر منه 

 ،ية عاممة كانتبأ» عليه السالم«ِّمل يتوجه » صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٣
 ف الناس أنَّعرف ،بل توجه بعاممة متيزت عام سواها، وهلا إسم خاص هبا

أنه إنام يعطيه : ، وذلك ليشري بذلك»صىل اهللا عليه وآله« لرسول اهللا العاممة
 بام له من خصوصية امتاز هبا عن كل ما سواه ـ وليفهمهم أنه ،موقع خالفته

ّيريده امتدادا له فيام يمثله وفي ام يوكل إليه من مهام، وبام هو مبلغ لرساالت ً
 .اهللا تبارك، وتعاىل

، وصعوبة ة املقامعيشري إىل رف ربام »السحاب«كام أن اسم هذه العاممة 
 . الوصول إليه من سائر الناس

 ثم هو يتجاوز هذا الفعل التعبريي إىل الترصيح القويل، بأنه يقصد  ـ٤
 ..ية، فإن العامئم تيجانهبذا التتويج معنى السيادة واحلاكم

ً حني أعطى ترصفه هذا مضمونا ، ثم انتقل إىل ما هو أوضح وأدل ـ٥
ًدينيا عميقا ومثريا  ً  أن ما فعله بعيل من تتوجيه بعاممته ال يشبه لبس بإعالنهً

غريه من احلكام واألسياد لعامئم السادة، بل هي سيادة خاصة ومقدسة، 
من .. تبط بالسامءلرتضموهنا اإليامين  وبم،متتد قداستها بعمقها الروحي

 .. فقط هم الذين يعتمون هبذه العاممةحيث أن املالئكة
 هذا جمرد ممارسة ألمر خيصهم، وال كان يريد  ومل يكن فعل املالئكة ـ٦

فعل له امتداداته لعيل أن يتشبه هبم يف ذلك، أو أن يكون له شبه هبم، بل هو 
 يستمدون هذه الواقعية التي ترتبط بفعل جهادي وإيامين جتعل املالئكة
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 تعتم هبذه العاممة يف اخلصوصية من عيل نفسه، وذلك حني ذكر أن املالئكة
 .صوصياهتام يف كثري من ختني املتشاهب،وحنني بدرخصوص 

، ألنه هو الذي »عليه السالم«وهاتان الواقعتان مها خلصوص عيل 
، فقد فر يف إحدامها، ومل »عليه السالم«أما غري عيل .. جاء بالنرص فيهام

 ..يظهر له أثر إجيايب جهادي يف األخرى
  ثم جاء الترصيح بعد التلميح، بأن هذه العاممة هي احلد الفاصل ـ٧

مهام كان بني اإليامن اخلالص من دنس الرشك، و ،بني تلويثات الرشك
ًخفيفا وضئيال، ولو كان أخفى من دبيب النمل، فإنه مرفوض  بمختلف ً

أية مظاهره وحاالته، ولو بمستوى أن يراود اخلاطر، أو يلوث الوجدان 
 .اع الدنيامتاستجابة ألي نوع من أنواع إيثار يشء من 

صىل «، من أهنم قد تأولوا قول النبي  للروافضأما ما نسبه امللطي ـ ٨
 ، فلعله ال يقصد بالروافض»طلع عيل يف السحاب«: »اهللا عليه وآله

تأويل فإننا ال نشعر أن لدهيم أي ..  أعزهم اهللا تعاىلاإلمامية االثني عرشية
 .. يعاين من أية شائبة تذكر

، فلسنا مسؤولني عن نسبه هلمً صادقا فيام يأما غريهم، فإن كان امللطي
أفعال وأقوال أهل الزيغ، بل سنكون مع من يناوئهم، ويدفع كيدهم، 

 .ويسقط أباطيلهم
  : أكثر من خطبة

ام إقامته يف يف أيقد خطب الناس » صىل اهللا عليه وآله« أنه :ويبدو
» صىل اهللا عليه وآله« أنه تذكرأكثر من مرة، فإن النصوص تارة  غدير خم
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كام تقدم عن قريب، وتارة .. خطبهم يف حر اهلاجرة، بعد صالة الظهر
 .)١(خطبهم عشية بعد الصالة» صىل اهللا عليه وآله«إنه : تقول

 : ويؤيد ذلك أمران
، بقي يف ذلك املكان ثالثة أيام» صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :أحدمها

يف حر اهلاجرة بعد صالة الظهر تارة، وبعد .. واختالف أوقات اخلطب
ًصالة العشاء أخرى يصبح أمرا طبيعيا ً. . 

 .. اختالف نصوص اخلطب املنقولة:والثاين
ينادي بأعىل كان » صىل اهللا عليه وآله« بأنه :وترصح بعض النصوص

 .)٢(صوته

                                     
 ٤٣٧ ص٤ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٠٩ ص٣جللحاكم املستدرك ) ١(

خالصة و ١٨٩ ص٢٤وج ٤١ ص٢١ وج٢٧٢ص ١٨ج و٣٢١ ص٩وج
جامع أحاديث  و٣٣٩ و ٢٦١ و ١٠٥ ص٧ وج١٥٣ ص١عبقات األنوار ج

 . ١١٩اإلكامل يف أسامء الرجال ص و٣١ ص١الغدير ج و٢٤ ص١الشيعة ج
حقاق احلق رشح إ و٢٧٧ ص١ والغدير ج٩٤املناقب للخوارزمي ص: راجع) ٢(

 ٢جغاية املرام و ١٩٨صبن عقدة الكتاب الوالية  و٢٣٥ ص٦ج) امللحقات(
بحار و ٧٥صلنعامين لكتاب الغيبة  و٣٣٦ ص٣ وج٢٥٦ و ٢٤٤ و ١٠٨ص

:  وراجع٢٣٧ ص١جكشف الغمة  و٩٨ ص٢٨ وراجع ج٤٧ ص٣٣جاألنوار 
 ٢ وج١٨٥ ص١ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٢٧ ص٨جالكايف 

 . ٥٨٨ ص١جتفسري نور الثقلني و ٢٩٧صالدرجات الرفيعة  و٤٢ص
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ًيف ذلك املقام أمورا » صىل اهللا عليه وآله«هذا وقد تضمنت خطبته 
 .. كثرية، نود أن نشري إىل بعضها، ضمن ما ييل من عناوين

  : الضالل واهلدى
خطبته يوم الغدير باحلديث عن اهلدى » صىل اهللا عليه وآله«استهل 

حتى لو والضالل، وكل الناس حيبون ـ ويعتزون باهلدى، وبانتساهبم إليه، 
مل تكن النسبة واقعية، ويربأون بأنفسهم عن الوصف بالضالل حتى لو 

 ..كانوا من أهل الضالل بالفعل
الفريق الذي ًاملتحدث نبيا، فالكل حيب أن جيد نفسه يف عداد كان فإذا 

 .. حيبه ذلك النبي
» صىل اهللا عليه وآله«أنه بهذه البداية ولعل الكثريين منهم قد أشعرهتم 

وذلك يعني أن .. ًن يبني هلم أمرا له مساس بموضوع اهلدى والضالليريد أ
 ..ًكل شخص منهم سيكون معنيا بام سيقوله

  :دعى فأجيبأيوشك أن 
وأكد هلم عىل لزوم التنبه الشديد ملا سيقوله هلم، حني ساق كالمه باجتاه 

فقدان ٍمثري ملشاعر اخلوف من املستقبل، الذي ال سبيل إىل معرفته، والرهبة من 
ًما يرونه ضامنا هلم من كل رش وسوء، وما يشعرون معه بالسكينة واألمان يف 

 .»..يوشك أن ادعى فأجيب«: كل حركة وموقف، حيث قال هلم
ً أن عليهم أن هيتموا بام سيقوله هلم، ألنه سيكون مفيدا يف :وهذا معناه

حلة هدايتهم، ويف حفظهم يف خصوص تلك املرحلة املخيفة، وأعني هبا مر
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 ..»صىل اهللا عليه وآله«ما بعد موته 
كام أن ذلك يثري لدهيم مشاعر احلب واحلنان متامزجة مع الشعور 

 ..»صىل اهللا عليه وآله«أال وهو رسول اهللا .. باحلزن ملوت احلبيب والطبيب
  :إين مسؤول، وأنتم مسؤولون

د شدة حساسية هذا األمر، الذي يري »صىل اهللا عليه وآله«أكد هلم ثم 
، فام أنتم ..إين مسؤول، وأنتم مسؤولون: أن يثريه أمامهم حني قال

 ..!؟قائلون
فساوى نفسه هبم يف املسؤولية عن هذا األمر، مما دل عىل أنه أمر بالغ 

يف وال سيام  ،واملطالبة به تنتظرهم، وأن املسؤولية عنه تالحقهم، اخلطورة
 .. اآلخرة

ًال يريد أن يفرض عليهم أمرا أنه  »صىل اهللا عليه وآله«ثم أفهمهم 
فام أنتم : اخليار هلم، يف أن يقبلوا وأن يرفضوا، ولذلك قالترك بعينه، بل 

 ..!؟قائلون
.. أي أن املطلوب هنا هو إعطاء العهد واإللتزام، واإلستجابة إىل احلق

 ..فمن نكث بعد ذلك، فإنام ينكث عىل نفسه
  : التذكري باملنطلقات العقائدية

ذكرهم بالركائز العقائدية، واإليامنية، »  اهللا عليه وآلهصىل«ثم إنه 
ووضعهم أمام العقل والضمري لكي يكونا مها احلافز هلم لتقبل القرار الرباين، 
الذي سيثقل عليهم، بسبب هيمنة األهواء والعصبيات عليهم، لكي حتميهم 
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.. غرائزتلك الركائز اإلعتقادية، وحياة الضمري من طغيان اهلوى، وجذبات ال
ًكتاب اهللا، وأهل بيته مرجعا هلم يف : وحدد هلم الثقلني.. وارتكاس اجلاهلية

 ..ظلامت اجلهالة، وعند حرية الضاللة
  :!؟ وملاذا قررهم..مباذا

بأسئلة تقريرية تفرض عليه التنبه » صىل اهللا عليه وآله«ثم واجههم 
، واإلجابة ، فالسؤال يتطلب اإلجابة ينطق هباالتام، والوعي لكل كلمة

مسؤولية وقرار، والتزام حيتاج منهم إىل استنطاق كل حرف ينطق به 
 . بالغة، والتعامل معه بجدية تامة وبمسؤولية»صىل اهللا عليه وآله«الرسول 

ة دقيقذات نتائج ووستأيت النتيجة بعد ذلك كله يف غاية الوضوح، 
مما هو مسؤول » هصىل اهللا عليه وآل«بالنسبة لرباءة ذمة رسول اهللا وصادقة 

 ..عنه، وهو البالغ التام ملا أنزل عليه من ربه
 ٍوجوهلوبأسلوب التقرير الذي انتهجه معهم، منع أي تأويل، أو ادعاء 

اجتهادية يف املعنى، أو اللجوء إىل التنصل بحجة عدم السامع، أو عدم 
ِّالفهم، أو عدم اإللتفات أو غري ذلك مما يمكن ذوي األغراض من متييع 

 ..القضية، أو اإلنتقاص من حيويتها، أو من الشعور بأمهيتها وخطورهتا
أسئلته التقريرية، فكان هواألهم، من حيث أنه يدفع  أما مضمون

بوضوح القضية، وسالمة وصحة اإللتزام منهم أمام اهللا، وأمام ضامئرهم 
من ًإىل أقىص مداه، فقد سأهلم أوال ـ بام هم مجاعة ـ ألست أوىل باملؤمنني 

ليدهلم بذلك عىل .. ٍم، ثم سأهلم عن أولويته بكل فرد منهم من نفسههأنفس
ًويعنيهم أيضا بام هم أفراد .. أن األمر يعنيهم بام هم مجاعة هلا شؤوهنا العامة
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ًفردا فردا، بلحمه ودمه، وبكل وجوده ً.. 
عن حدود سلطتهم عىل أنفسهم، ويريد أن يسمع  :ًثم سأهلم ثالثا

ن سلطته وواليته عليهم، وموقعه منهم فوق سلطة وموقعية إقرارهم له بأ
 .أمهاهتم وآبائهم، وحتى أنفسهم عىل أنفسهمحتى ووالية 

أن القرار الذي يريد أن يتخذه يعنيهم يف صميم : وهذا يؤكد هلم
 .وجودهم، ويناهلم يف أخص شؤوهنم وحاالهتم

، والتعامل  من اهتاممهم بمعرفة هذا األمر اخلطريذلكوال بد أن يزيد 
 .معه بإجيابية متناهية

مل يكتف بسؤاهلم عن ذلك ملرة واحدة، بل » صىل اهللا عليه وآله«ثم إنه 
كرر السؤال عن هذه األمور األساسية واحلساسة عليهم ثالث مرات، عىل 
ًسبيل التعميم أوال، ثم عىل سبيل التحديد والتشخيص بفرد بعينه أخرى، فقد 

 .أهيا الناس، من أوىل الناس باملؤمنني: قال»  وآلهصىل اهللا عليه«روي أنه 
 .اهللا ورسوله أعلم: قالوا
 .يقول ذلك ثالث مرات.  أهل بيتيأوىل الناس باملؤمنني: قال

اللهم من كنت مواله، فعيل مواله، : ثم قال يف الرابعة، وأخذ بيد عيل
يبلغ  وعاد من عاداه ـ يقوهلا ثالث مرات ـ أال فل،اللهم وال من وااله

 .)١(الشاهد الغائب
                                     

 ٥٠ ـ ٤٩ص ١جكشف الغمة  و٢٤١ـ  ٢٣٧ ص١بن الصباغ جالالفصول املهمة ) ١(
=  ٧جوار ـخالصة عبقات األن و١١٩ ـ ١١٨ ص١جينابيع املودة ، وعن الزهري
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 .)١(كرر ذلك أربع مرات: ويف نص آخر
نزل بعد حجته » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : وعن الرباء بن عازب

 ألست أوىل : فقال،أخذ بيد عيل، فةيف بعض الطريق، وأمر بالصالة جامع
 !؟باملؤمنني من أنفسهم

 .بىل :قالوا
 !؟كل مؤمن من نفسهب ألست أوىل :قال
 .بىل :قالوا

                                     
 ٣٠١ و ٢٣٤ ص٦ ج)امللحقات( إحقاق احلق رشح و١٠٩ ص٩ وج٢٢٩ص= 

  بنال سعد السعودو ١١٨الروضة يف فضائل أمري املؤمنني ص و٩٣ ص٢١وج
 ١٧٦ و ٣٣ و ١١ ص١ والغدير ج١٥٦ ص٤٢ جوبحار األنوار ٧١طاووس ص

 ١جغاية املرام  و١٩٩ ص١جلقريش ل» عليه السالم«حياة اإلمام احلسني و
بن كرامة التنبيه الغافلني  و٢١٥ ص١١جلتسرتي لقاموس الرجال  و٢٩٨ص
 .٣٤ ص١ج) ط دار الكتب العلمية(بن حجر الاإلصابة : وراجع ٦٦ص

 وفضائل الصحابة ألمحد ٢٩ وتذكرة اخلواص ص٣٦٠ ص٣مشكاة املصابيح ج) ١(
 ٢٨٥ وكفاية الطالب ص٤٩٤ ص٥ وعن مسند أمحد ج٥٨٦ ص٢بن حنبل ج

 ١جات األنوار خالصة عبق و٣٣ و ١١ ص١وعن ابن عقدة، والغدير ج
كتاب األربعني و ٥٤صلمروج اخلراساين ل نظرة إىل الغدير و٢٥٨ص

 .١٤٥ و ١٤٤ و ١٤٣لامحوزي صل



  ٢١٥                         ..                                       حدث وداللة: خطبة الغدير : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١( وعاد من عاداه، اللهم وال من وااله. موالههذا ويل من أناف :قال
 »صىل اهللا عليه وآله«خرجنا مع رسول اهللا : ويف نص آخر عن الرباء

  . يناديً بعث مناديا،حتى نزلنا غدير خم
 !؟ ألست أوىل بكم من أنفسكم: قالفلام اجتمعنا

 .بىل يا رسول اهللا: قلنا
 !؟ألست أوىل بكم من أمهاتكم: قال
 .بىل يا رسول اهللا: قلنا

                                     
بن البطريق الالعمدة و ١١٦لشريازي صلكتاب األربعني و ١٤٩الطرائف ص) ١(

 ١٥٩ ص٣٧ ج وبحار األنوار٢٣٦ ص٢ جآل أيب طالبمناقب  و١٠٠و  ٩٦ص
مناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٤٣ ص١ وسنن ابن ماجة ج٢٨١ ص٤د جومسند أمح

 ٧خالصة عبقات األنوار ج و٣٧٠ ص٢ وج٤٤٢ ص١لكويف جل» عليه السالم«
 و ١١٧ ص٨ وج٣٣٥ و ٣٠١ و ٢٩٤ و ١٤٧ و ١٢٢ و ١١٥ و ٨٦ و ٨٠ص

 ٢٧٩ و ٢٧٧ و ٢٧٤ و ٢٧٢ و ٢٢٠ ص١ والغدير ج٢٦١ ص٩ وج٢٤٧ و ٢١٨
تفسري  و٨٩بن البطريق صالخصائص الوحي املبني  و١٠٩ونظم درر السمطني ص

لذهبي لتاريخ اإلسالم  و٢٢١ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٩٢ ص٤الثعلبي ج
هنج  و١٥٥وارزمي صللخاملناقب  و٢٨٤بشارة املصطفى ص و٦٣٢ ص٣ج

رشح إحقاق  و٢٨٤ ص٢ وج١٠٢ ص١ينابيع املودة ج و١٢٠بن جرب صالاإليامن 
 ٣٥٧ و ١٧٣ ص٢٠ وج٣٤ ص١٤ وج٢٣٨ و ٢٣٥ ص٦ ج)امللحقات(احلق 

 .٤١٩ و ٤١٨ ص٣٠ وج٥٥٤ و ٣٢٥ ص٢٣ وج٣٩ و ٣٨ و ٣٤ ص٢١وج



  ٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !؟ألست أوىل بكم من آبائكم: قال
 .بىل يا رسول اهللا: قلنا
 !؟ ألست!؟ ألست!؟ألست: قال
 .بىل يا رسول اهللا: قلنا
ل من وااله، وعاد من  اللهم وا.من كنت مواله فعيل مواله>: قال

 .<عاداه
 أصبحت اليوم ويل ، لك يا بن أيب طالبًهنيئا:  بن اخلطابفقال عمر

 .)١(كل مؤمن
  :التزيني الشيطاين

خطبته باإلستعاذة باهللا من رشور أنفسنا، » صىل اهللا عليه وآله«وقد بدأ 
املعايص إال إذا باعتبار أن اإلنسان قد ال يبادر إىل بعض .. وسيئات أعاملنا

، وأظهرها له عىل غري واقعها، وقلب له احلقائق، فجعل له زينها له الشيطان

                                     
» عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٢٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج )١(

 ١٤٦ و ٢٩ ص٧خالصة عبقات األنوار ج و٤٤١ و ٣٦٨ ص٢جلكويف ل
 ٣٨٦ ص٧ج)  العريبدار إحياء الرتاثط (البداية والنهاية  و٩٣ ص٩وج

ط مركز ( والغدير ٣٧٦ و ٣٦١ ص٦ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و
ً متنا ٢٠ و ١٩ ص١ج) دار الكتاب العريبط ( و ٥٣ ـ ٥٠ ص١ج) الغدير

ًوهامشا عن مصادر كثرية جدا ً. 



  ٢١٧                         ..                                       حدث وداللة: خطبة الغدير : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًالقبيح حسنا، والعكس، ولو بإهيامه أن هذا من مصاديق ذلك العمل 
ْوكذلك زين لكثري من املرشكني قت﴿: ًاحلسن مثال قال تعاىل ََ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ ٍَ َ َّ َ َ ْل أوالدهم َ ِ ِ َ ْ َ َ

ْرشكاؤهم ُ ُ َ َ ُ..﴾)١(. 
ْزين هلم سوء أعامهلم﴿: وقال تعاىل ُ ْ ِِِّ َ ْ ََ ُ َُ ُ﴾)٢(. 

حيث أهنا تالءم نوازع من وهناك أمور تكون زينتها ظاهرة فيها، 
لهي بزينتها عن التدبر يف واقعها اليسء، ومثال هذا مجيع تالنفس األمارة، في

 ..ة واحلكمما يندفع إليه اإلنسان بغرائزه وشهواته، ومنها اإلمار
 بل النفس تشتهيها ومتيل ،فإن اإلندفاع إىل اإلمارة ال حيتاج إىل تزيني

 .إليها، وربام يرتكب اإلنسان من أجلها العظائم، واجلرائم
من رشور النفس وسيئات » صىل اهللا عليه وآله«وألجل ذلك استعاذ 

 ..األعامل
ألمر أهله، ولعله يريد بذلك اإلملاح إىل ما سيكون بعده من منازعة ا

 ..، كام أوضحناه ال سيام وأن بوادر ذلك قد ظهرت يف عرفة،والتحذير منه
  :اهللا يعيذهم

 أن اهللا تعاىل هو الذي يعيذهم من :»صىل اهللا عليه وآله«وقد أفهمهم 
 ،نه املالك احلقيقي للترصفإ من حيث ، وسيئات أعامهلم،رشور أنفسهم

                                     
 .نعام من سورة األ١٣٧اآلية ) ١(
 .التوبة من سورة ٣٧اآلية ) ٢(



  ٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمل بغريه،  وأ، بقطعهم أية عالقة  يف جلوئهم إليه تعاىلإذا كانوا صادقنيف
 وسيعني هذا اللجوء الصادق ،فسيجدون أنفسهم يف حصن حصني

.. عليهم بالفضل، ويفتح هلم أبواب الرمحةتعاىل استحقاقهم أن يعود 
 ..ًلتكون استقامتهم عىل طريق احلق ضامنا للكون يف أمانه الدائم

نفسه هو السبب يف أن توصد أبواب الرمحة كام أنه حني يكون اإلنسان 
يف وجهه، فلن يستطيع أحد أن يفتحها له، إال أن يصلح اإلنسان نفسه ما 

صىل اهللا «احلقيقي لذلك، وألجل ذلك قال املالك أفسده، فإن اهللا وحده 
 ..ال هادي ملن أضل إلخ: »عليه وآله

ِ اهللاُ للناس من ر﴿: وقد قال تعاىل َما يفتح َ َْ ِ ِِ َّ َ ْمحة فال ممسك هلا وما يمسك ْ َِ ِ ٍْ ُ َ َ َََ ْ ُ َ َ ْ
ُفال مرسل له من بعده وهو العزيز احلكيم ْ ُِ ِ ِ ِ َِْ ُ ِ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُْ َ َ َ َ﴾)١( . 

  :اإلعالن بالشهادتني
هللا بالوحدانية، ولنفسه بالعبودية هللا » صىل اهللا عليه وآله«وقد شهد 

ة، ولتكون وبالرسولية، لينال ثواب اجلهر بالشهادة، وليتلذذ هبذه العبار
ًوطئة إلقرار ذلك احلشد العظيم بمثل ذلك، وتسهيال لذلك عليهم، م

ً وإبعادا ألي احتامل قد يراود ذهن بعضهم حول ،ًورفعا الستهجاهنم
 .. وحقيقة إسالمهم،بصدق إيامهنم» صىل اهللا عليه وآله«مستوى ثقته 

، ًكل ذلك ألنه يريد أن يأخذ منهم عهدا، ويريد أن يغلظ عليهم فيه
ليكون ذلك أدعى إللزامهم بام ألزموا به أنفسهم، وأقوى وأشد يف تعظيم 

                                     
 .فاطر من سورة ٢اآلية ) ١(



  ٢١٩                         ..                                       حدث وداللة: خطبة الغدير : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًأمر النكث وهتجينه، واستقباح صدوره منهم، إن مل يكن تدينا، وخوفا من  ً
ًالعقوبة األخروية، فالتزاما باإلعتبارات التي يلزمون أنفسهم هبا يف احلياة 

 .الدنيا
د وضوح احلق وأن يؤك ،ولصاحب احلق أن يضيق اخلناق عىل الباطل

، فهو نظري ما )ًأي ال تتضمن متردا عىل أمر اهللا تعاىل(بكل وسيلة مرشوعة، 
يف الناس، ألجل ضبط حركة النساء يف  معاين الغرية، واحلياء من إثارةفعله 

 وال ،أما تستحيون: الذي استفاد منه أمري املؤمنني يف قولهحميط الرجال، 
 .)١(جألسواق ويزامحن العلورجن إىل ا نساؤكم خي!؟تغارون

، فإنه ذكرهم بأصل »صىل اهللا عليه وآله«وهكذا فعل رسول اهللا 
صىل اهللا «التوحيد، فشهدوا هللا تعاىل بالوحدانية، وبأصل النبوة، فشهدوا له 

بأنه رسول من اهللا إليهم، مما يعني أن ما يأتيهم به هو من عند » عليه وآله
 !؟اهللا

َّوذكرهم بالنار التي يعاقب هبا املتمردون عىل اهللا، املخالفون لرسوله، 
وباجلنة التي يثاب هبا املطيعون هلام، وبأن املوت حق، والبعث واحلساب 

                                     
  و٢٣٦ ص٢٠ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٥٣٧ ص٥جلكايف ا )١(

جامع أحاديث  و٤١٧صمشكاة األنوار  و١٧٤ ص١٤ج) اإلسالميةط دار (
 ٢٤٣ ص٨جلنجفي لموسوعة أحاديث أهل البيت  و٢٧١ ص٢٠شيعة جال
كنز العامل  و١٤٤ ص٨ جةبن قدامالالرشح الكبري  و١٣٣ ص١جمحد أمسند و
 .٧٨٠ ص٣ج )ط مؤسسة الرسالة(



  ٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !؟حق، فلامذا يتعلقون بالدنيا، ويفسدون آخرهتم من أجلها
 َّثم ذكرهم باإلمامة، وبام حيفظ من اهلداية والضالل، وبميزان األعامل

 . من خالل التأكيد عىل حديث الثقلني
ًوليا وهاديا، » عليه الصالة السالم«كل ذلك توطئة لنصب أمري املؤمنني  ً

ًومرجعا وإماما ً. 
  :فليبلغ الشاهد الغائب

مل يتكل عىل ما يعرفه من رغبة الناس بنقل » صىل اهللا عليه وآله«ثم إنه 
ً، فلعل أحدا يكتفي ما يصادفونه يف أسفارهم، إىل زوارهم بعد عودهتم

فور عودته، ثم ال يعود لديه دافع إىل ذكره يف مرة واحدة بذكر ذلك 
هلم ليلزمهم » صىل اهللا عليه وآله«الفرتات الالحقة، فجاء أمر رسول اهللا 

بإبالغ كل من غاب عن هذا املشهد، مهام تطاول الزمن، وجعل ذلك 
 .)١(» الغائبفليبلغ الشاهد«: ، فقالمسؤولية رشعية يف أعناقهم

                                     
 ١٤٤لامحوزي صلكتاب األربعني و ٢٣٨ ص١بن الصباغ جالالفصول املهمة ) ١(

 ١خالصة عبقات األنوار ج، و عن الزهري٥٠ ـ ٤٩ص ١جكشف الغمة و
 ٣٠١ و ٢٣٤ ص٦ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٢٩ ص٧ وج٢٥٨ص
 بنالسعد السعود و ١١٨الروضة يف فضائل أمري املؤمنني ص و٩٣ ص٢١وج

 و ٣٣ و ١١ ص١ والغدير ج١٥٦ ص٤٢ جاألنواروبحار  ٧١ صطاووس
عليه «حياة اإلمام احلسني و ٥٥صلمروج اخلراساين لنظرة إىل الغدير و ١٧٦

= كشف املهم يف و ٢٩٩ ص١جرام ـة املـايـغو ١٩٩ ص١جريش ـلقل» السالم
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وبذلك يكون قد سد باب التعلل من أي كان من الناس بادعاء أن 
ًأحدا مل يبلغه هذا األمر، وأنه إنام كان قضية يف واقعة، وقد ال ينشط 

ولعلهم قد كانت .. الكثريون لذكرها، إن مل يكن ثمة ما يلزمهم بذلك
 ..لدهيم اهتاممات أخرى شغلتهم عنها

  :ختياريانإاحلب والبغض 
 يدل ، والعداء واملواالة،وإثبات العقوبة اإلهلية عىل احلب والبغض

رة لإلنسان، ولو بواسطة قدرته عىل وعىل أهنام من األمور االختيارية املقد
 ..درة عىل السبب قدرة عىل املسببأسباهبام، فإن الق

وأكثر األمور ال يقدر اإلنسان عليها إال بعد اإلتيان بمقدماهتا، فإن من 
ً زيارة كربالء مثال، حيتاج إىل قطع املسافة أواليريد ً.. 

 اللهم وال :، فقاليف غدير خم» صىل اهللا عليه وآله«وألجل ذلك دعا 
 ..من وااله، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه

  :وأدر احلق معه حيث دار
يدل عىل أن » ه حيث داروأدر احلق مع«: »صىل اهللا عليه وآله«وقوله 
ختتزن معنى احلق، واملسؤولية عنه، » عليه السالم«ولة لعيل جعاملولوية امل

ًعلام، أو عمال، أو كل  .ولوال ذلك مل حيتج إىل هذا الدعاء.. هاميً

                                     
ط دار الكتب (بن حجر الاإلصابة : وراجع ١٤٧صخرب غدير خم  طريق= 

 .٣٤ ص١ج) العلمية
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أي موىل اخللق ال بد أن يعرف احلق، وأن يلتزم به، وأن يفرضه يف كل 
وأدر احلق معه «: ء هذا الدعاءولذلك جا.. الواقع الذي يتحمل مسؤوليته

 .»حيث دار
  :حديث الثقلني

صىل اهللا عليه «وهذه املسؤولية عن احلق هي التي فرضت أن يقرن 
عل استمرار هذا أن جيبني القرآن والعرتة حلفظ األمة من الضالل، و» وآله

 ً.االقرتان بينهام من مسؤولية األمة أيضا
ًوال بد أن يكون اقرتانا متناسبا مع  شمولية القرآن، ومع ما تضمنه من ً

مع مسؤولية العرتة ًمتناسبا و.. حقائق، وما يتوخى من موقف لألمة جتاهه
جتاه القرآن يف جمال العلم والعمل، والرتبية، وما يرتتب عىل ذلك من لزوم 

 ،وال يكون ذلك إال بالتمسك به، وبالعرتة.. الطاعة والنرصة، وما إىل ذلك
سواء يف األحكام أو يف القضاء بني الناس، ..  واملامرسة ويف العمل،يف العلم

أو يف السياسات، أو اإلعتقادات، أو األخالق، و يف كل ما عدا ذلك من 
 وهذا خيتزن معنى اإلمامة بكل .حقائق، هلج ورصح هبا القرآن الكريم

 ..أبعادها وشؤوهنا
  :وانصر من نصره

وانرص «: »اهللا عليه وآلهصىل «ًويؤكد هذا املعنى، ويزيده رسوخا قوله 
، فإن إجياب النرص له عىل الناس، وحتريم »..من نرصه، واخذل من خذله

اخلذالن إنام هو يف صورة التعرض للتحدي، واملواجهة باملكروه، من أي 
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 .نوع كان، ومن أي جهة صدر
هو املحق يف كل نزاع حياول » عليه السالم«أنه : وذلك يشري إىل

ليه، وأن عىل األمة نرصه، بردع املعتدي، فإن مل اآلخرون أن يفرضوه ع
، وأن تعتقد بأن غريه ظامل له،  عليهتستطع، فال أقل من أن ال تنرص أعداءه

 .َّمعتد عليه، مبطل يف ما يدعيه
وقد جاءت هذه اإلشارات الالئحة، والدالالت الواضحة قبل وفاته 

املحنة التي » المعليه الس«بيسري، وقد واجه عيل » صىل اهللا عليه وآله«
» صىل اهللا عليه وآله«فرضها عليه نفس هؤالء الذين خاطبهم رسول اهللا 

وهم الذين . واستنطقهم، وقررهم، وردوا عليه اجلواب!! هبذا اخلطاب
: ، وبخبخوا له، وبايعوه، حتى قال ابن عباس»عليه السالم«ًهنأوا عليا 

 .وجبت ـ واهللا ـ يف أعناق القوم
  :معىن الوالية يف حديث الغدير

أوىل بمعنى موىل، كام قاله أئمة اللغة يف : »رمحه اهللا «قال السيد املرتىض
 .)١(تفسري اآلية

                                     
لرشيف لمامة الشايف يف اإل و١٣١ ص٤وج ٢٥٣ ص٣جرسائل املرتىض :  راجع)١(

وبحار األنوار  ١١٦صبن البطريق الالعمدة : وراجع ٢٦١ ص٢جاملرتىض 
هنج اإليامن و ١٢٥ص ٨جتفسري جممع البيان  و٢٤٠ ص٣٧وج ٢٣٨ ص٣٧ج
لشيخ لالرسائل العرش و ٣٠٨ ص١جالرصاط املستقيم و ١٢٤صبن جرب ال

= وقـد ذكـر العالمـة األميني  ٢٢٩ص دـكنز الفوائ: وراجع ١٣٥صيس الطو
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أما سائر معاين كلمة موىل فهي إما بدهيية الثبوت لعيل، فيكون ذكرها 
 ذكر أهنا من معاين التي» ابن العم، والنارص«: مثل.. ًيف يوم الغدير عبثا

 .»املوىل«
ِمعنى املعتق «: مثل. واضحة اإلنتفاء، وال يصح إرادهتاهي وإما 

َواملعتق، فال يصح إرادهتام يف مناسبة الغدير، ألن ذلك يستلزم الكذب 
 .»..»صىل اهللا عليه وآله«ال يصدر من رسول اهللا وهو .. فيهام

لو كان موىل وأوىل بمعنى واحد لصح :  بام ملخصهفأجاب الرازي
كام .. هذا موىل من فالن: يصح أن يقالفاستعامل كل منهام مكان اآلخر، 

 .)١(هذا أوىل من فالن: صح أن يقال
 :بام ييلهذا  وأجاب علامؤنا عىل كالم الرازي

التي إن الرتادف إنام يكون يف حاصل املعنى، دون اخلصوصيات : ًأوال
فكلمة .. تنشأ من اختالف الصيغ، واإلشتقاقات، أو أنحاء اإلستعامل

زيد أفضل : ، فيقال»من«تضاف إىل صيغة التثنيه بدون كلمة » أفضل«
زيد : الرجلني، لكن حني تضاف إىل املفرد، فال بد من كلمة من، فال يقال

                                     
 ٣٤٥ ص١طائفة كبرية من أقوال العرب وأهل اللغة، فراجع كتاب الغدير ج=  

 .٣٤٨ـ 
 عنه، وعن ٣٥١ و ٣٥٠ ص١ والغدير ج٢٢٧ ص٢٩التفسري الكبري ج:  راجع)١(

 ٨جنوار خالصة عبقات األ و١٧٨ ص٢٧جتفسري اآللويس هناية العقول، و
 .١٨١ص
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 .زيد أفضل من عمرو: أفضل عمرو، بل يقال
فالن : فإنه يصح أن يقال.. »موىل«رص يف كلمة لنأخذ معنى النا: ًثانيا

 .فالن موىل دين اهللا: نارص دين اهللا، ولكن ال يصح أن يقال
َمن أنصاري إىل اهللاِ﴿: وقال عيسى ِ ِ َ ْْ َ  ..ّمن موايل إىل اهللا: وال يقال. )١(﴾َ
: قالفالن ويل اهللا، وال ي: ويقال.. اهللا ويل املؤمنني وموالهم: ويقال

 .)٢(موىل اهللا، كام ذكره الراغب
 .َّإن أنت عامل: وال يقال. إنك عامل: ويقال

وليس صفة . فاملوىل اسم للمتويل، واملالك لألمر، واألوىل بالترصف
إنه ال يأخذ : وال هو من صيغ أفعل التفضيل بمنزلة األوىل، لكي يقال

 ..التي هي صفة» أوىل«أحكام كلمة 
 :ملعاين املذكورة، فنقولإذا الحظنا ا: ًثالثا
صىل اهللا عليه « كان املراد باملوىل املحب والنارص، فقوله  إن:ألف

 . »من كنت مواله فعيل مواله«: »وآله
عىل املؤمنني، أو » عليه السالم« اإلخبار بوجوب حبه :إن كان املراد به

إنشاء وجوب حبه عليهم، فذلك يكون من باب حتصيل احلاصل، ألن كل 
ب حبه عىل أخيه املؤمن، فام معنى أن جيمع عرشات األلوف يف مؤمن جي

 ! ًجيب أن حتبوا أخاكم عليا؟: ليقول هلم! ذلك املكان؟
                                     

 . من سورة آل عمران٥٢ اآلية )١(
 .٥٣٣ مفردات الراغب ص)٢(
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َوإن مل تفعل فام بلغت ﴿ًوملاذا يكون ذلك موازيا لتبليغ الرسالة  َْ َّ َْ َ ََ َ ْ ْ َ ْ ِ
ُرسالته َ َ َ  .)١(!؟﴾ِ

 !.وملاذا يكمل به الدين، وتتم به النعمة؟
أصبحت موالي وموىل :  هبذا األمر، ويقوالن له وأبو بكر عمروملاذا هينئه

 !!قبل هذا الوقت باعتقادمها. وكأنه مل يكن كذلك! كل مؤمن ومؤمنة؟
 !ًأمل يكن اهللا تعاىل قد أوجب عىل املؤمنني أن حيب بعضهم بعضا؟

 !أمل يكن اهللا قد اعترب املؤمنني بمثابة اإلخوة؟
عليه «أن وجوب النرصة واملحبة ال خيتص بعيل : ضاف إىل ما تقدمي

 .، بل يشمل مجيع املؤمنني»السالم
وإن كان املقصود هو إجياب نرصة خمصوصة تزيد عىل ما أوجبه اهللا 
عىل املؤمنني جتاه بعضهم، فهو املطلوب، ألن هذا هو معنى اإلمامة، وال 

صىل اهللا عليه «ة بمولوية النبي سيام مع اإلستدالل عىل هذه النرصة اخلاص
 ..هلم» وآله

 أن حيب» عليه السالم«وإن كان املراد اإلخبار بأنه جيب عىل عيل 
فال حيتاج هذا إىل مجع الناس يوم الغدير، وال إىل ..  وأن ينرصهماملؤمنني

ًإذ كان يكفي أن خيرب عليا بأنه جيب عليه .. نزول اآليات، وما إىل ذلك
 ..ذلك

 !ًك يطرح سؤاال عن السبب يف ختصيص هذا األمر بعيل؟عىل أن ذل
                                     

  . من سورة املائدة٦٧ اآلية )١(
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ألست أوىل بكم من «: »صىل اهللا عليه وآله«وعىل كل حال، فإن قوله 
يفيد أهنا والية نرصة وحمبة ناشئة عن هذه األولوية منهم » أنفسكم
كوجوب نرصة » عليه السالم«كام أن جعل وجوب نرصة عيل .. بأنفسهم

 ..هلم يؤكد ذلك» لهصىل اهللا عليه وآ«النبي 
هلم إنام هي من حيث نبوته، » صىل اهللا عليه وآله«فإن نرصة النبي 

وليست كوجوب نرصهتم أو حمبتهم .. وملكه ألمورهم، وزعامته عليهم
 .ًلبعضهم بعضا

أنه مل يكن : أما القول بأن املراد باملوىل املالك واملعتق، فريد عليه: ب
 . انعتاقهناك مالكية حقيقية، وال عتق، وال

السيد، فهو يقرتب من معنى األوىل،  :إن كان املراد بكلمة موىل: ج
وهذا التقدم ليس بالقهر والظلم، ألن . ألن السيد هو املتقدم عىل غريه

بسيادة نفسه، فال » عليه السالم«قرن سيادة عيل » صىل اهللا عليه وآله«النبي 
من مزايا ترجحه بد أن يكون التقدم باإلستحقاق، من خالل ما يملك 

ًأن أية مزية شخصية ال توجب تقدما، وال جتعل له حقا : عليهم، وبدهيي ً
عليهم، جيعله أوىل هبم من أنفسهم، إال إذا كانت هذه املزية قد أوجبت أن 
جيعل من بيده منح احلق ومنعه لصاحب هذه املزية مقام األولوية هبذا 

ليس ألحد احلق يف منح و. املستوى الذي هو من شؤون النبوة واإلمامة
 ..هذا املقام إال هللا تبارك وتعاىل

فاألمر كذلك  واملتويل لألمر، ،ولو كان املراد بكلمة املوىل، املترصف: د
فإن حق الترصف إنام يثبت له بجعل من له احلق يف اجلعل، وهو اهللا ًأيضا، 
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 ..ًسبحانه وفق ما ذكرنا آنفا
  :اجلمع بني املعاين

أن الذي جيمع تلك املعاين كلها هو :  وغريهاألمينيوقد ذكر العالمة 
األوىل باليشء، فإنه مأخوذ من مجيع تلك املعاين بنوع من العناية، : أن يراد

 .، وهو أوىل به لتفضله عليه»َاملعتق«ًألن له حقا عىل . أوىل» ِاملعتق«فـ 
دته، واالبن أوىل واملالك أوىل باململوك، والسيد أوىل بمن هم حتت سيا

 . .باألب، واألخ أوىل بأخيه، والتابع أوىل بمتبوعه، والصاحب أوىل بصاحبه الخ
فاملعاين التي تذكر لكلمة موىل ليست معاين هلا عىل سبيل اإلشرتاك 

هلا اللفظي، بل هي خصوصيات يف موارد استعامل كلمة موىل، وال دخل 
 .املفهوم بخصوصية املصداقوقد اشتبه عندهم . »األوىل«يف معناها وهو 

يدل عىل » ألست أوىل بكم من أنفسكم«: »صىل اهللا عليه وآله«وقوله 
 ..ما نقول

صىل اهللا «ما ورد يف بعض نصوص احلديث، من أنه : ًويدل عليه أيضا
 !فمن وليكم؟: سأل الناس، فقال» عليه وآله
 .اهللا ورسوله موالنا: قالوا

متام نبويت، ومتام دين اهللا يف «: ص آخريف ن» صىل اهللا عليه وآله«وقوله 
 .فإن ما يتم به الدين هو الوالية بمعنى اإلمامة» ..والية عيل بعدي

: قال يف تلك املناسبة» صىل اهللا عليه وآله«ويف بعض النصوص أنه 
 .. هنئوين، هنئوين، إن اهللا تعاىل خصني بالنبوة، وخص أهل بيتي باإلمامة
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اهللا أكرب عىل إكامل الدين، : »هللا عليه وآلهصىل ا«يضاف إىل ذلك قوله 
 .وإمتام النعمة، ورضا الرب برسالتي، والوالية لعيل من بعدي

يف تلك » عليه السالم«بيعتهم لعيل : ًويؤيد ذلك أيضا، بل يدل عليه
 .املناسبة، وقد استمرت ثالثة أيام

 إين راجعت ريب خشية طعن أهل«: »صىل اهللا عليه وآله«وكذلك قوله 
أو ما هو قريب من هذه » النفاق ومكذبيهم، فأوعدين ألبلغها أو ليعذبني
من » صىل اهللا عليه وآله«املعاين، فإن طعن أهل النفاق، وخوف النبي 

اإلبالغ إنام هو ألمر جليل كأمر اإلمامة، وال ينسجم ذلك مع إرادة املحب 
 .أو النارص من كلمة املوىل

أمر اهللا تعاىل نبيه «، أو »ًنصب عليا«: يضاف إىل ذلك، التعبري بكلمة
 .أو نحو ذلك» نصبني«، أو »أن ينصبني

 .القوم) أو يف أعناق(وجبت واهللا يف رقاب : وعبارة ابن عباس
ِواهللا يعصمك من الناس﴿: ونزول قوله تعاىل َّ َ ْ َِ َِ ُ َ﴾)١( . 

 يف كتابه الغدير، وثمة مؤيدات وقرائن أخرى ذكرها كلها العالمة األميني
وراجع . »ّالقرائن املعينة ملعنى احلديث«فراجع اجلزء األول منه، فصل 

ـ ٣٨٥ ص١ًاألحاديث األخرى املفرسة ملعناه أيضا يف كتاب الغدير ج  ٣٩٠. 
 أمهات املؤمنني يهنئن عليا×:  

 بأن يرسن إىل أمر أمهات املؤمنني» صىل اهللا عليه وآله«أنه : وقد تقدم
                                     

 . من سورة املائدة٦٧ اآلية )١(
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وهينئنه، ففعلن، وما ذلك إال ألنه يريد أن يقطع العذر » عليه السالم«عيل 
ًملن تريد منهن أن تشن عليه حربا رضوسا، يقتل فيها املئات واأللوف،  ً

مل بسبب عزلتها يف خدرها، وكوهنا رهينة احلجاب، َّ تدعي أهنا يس هلا أهنافل
 . جرى يف يوم الغديرًتعرف شيئا مما
أن ما عرفته من أفواه الناس من أقارهبا كان ال يقيم : ّأو أن تدعي

ًحجة، وال يقطع عذرا، أما النساء فإهنن وإن أبلغنها بيشء مما كان جيري، 
لكن حاهلن حاهلا، وربام يبلغها ما ال يبلغهن، أو أن ما يبلغها قد يكون أكثر 

التفسريات ب أن تعبث به األهواء، وخيتلط دقة مما يتناهى إىل مسامعهن، بعد
 ..والتأويالت، واإلجتهادات وما إىل ذلك

بأن يقمن هبذا » صىل اهللا عليه وآله«وإن نفس الطلب إىل نساء النبي 
لن عن سبب هذه التهنئة، وعن أسن لكي يفسح املجال هلقتيض األمر، ي

من أمهات ال سيام إذا كانت هذه أول مرة يطلب فيها . حقيقة ما جرى
 أمر له ارتباط بالرجال غري رسول اهللا املؤمنني أن يشاركن يف هتنئة أحد، يف

 ..»صىل اهللا عليه وآله«
ًوقد جاء األمر بذلك عاما وشامال هلن من دون استثناء، فال جمال  ً
للتأويل والتحليل، أو الحتامل أن ذلك كان خلصوصية اقتضت طلب ذلك 

، »صىل اهللا عليه وآله«اد لبيعتهن لرسول اهللا  بل هو امتد..من امرأة بعينها
والتزامهن بطاعة اهللا ورسوله من ناحية، وتأسيس ملرحلة ما بعد رسول اهللا 

 .من ناحية أخرى» صىل اهللا عليه وآله«
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  : السابعلفصلا
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  :!؟مىت نزلت سورة املائدة
، مها آية كامل الدين، ة آيتان ترتبطان بموضوع الغديريف سورة املائد

وقد تقدمت األوىل عىل الثانية، فلامذا ، ما أنزل إليه من ربهإبالغ األمر بوآية 
 !كان ذلك؟

رمي إليه نشري إىل تاريخ نزول سورة املائدة، نوقبل البدء يف بيان ما 
 :فنقول

 يف حجة الوداع  يقول حممد بن كعب القرظيإن سورة املائدة نزلت كام
 .)١( واملدينةبني مكة

إن سورة «:  قوله يف حجة الوداع»صىل اهللا عليه وآله«وروي عن النبي 
 .)٢(ً»املائدة من آخر القرآن نزوال

                                     
 عن أيب عبيد، ٢٥٢ ص٢ والدر النثور ج٢٠ ص١ اإلتقان يف علوم القرآن ج)١(

 ٣ ص٢ج فتح القدير  و١٩٦ ص١٨جعمدة القاري  و٢٥٦ ص٦جالغدير و
 . ٤٧ ص٦جتفسري اآللويس و

 و ٦٩ ص٦تفسري اآللويس ج و٥ ص٤تفسري الثعلبي ج و٢٢٧ ص١الغدير ج) ٢(
=  واجلامع ٤٢٩ ص١ وتفسري اخلازن ج١٠ و ٤ ص٣تفسري أيب السعود ج و١٧٢
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فراجع ما روي عن .  الوداعورصحت عدة روايات بنزوهلا يف حجة
 .)١(، والربيع بن أنسحممد بن كعب القرظي
 .)٢(إن املائدة آخر سورة نزلت: وعن عائشة

                                     
الربهان  و١٥ ص٢بن تيمية جالدقائق التفسري  و٣٥٠ ص٦ألحكام القرآن ج= 
 أحكام القرآن و٢٩٨ ص٢جتفسري البيضاوي  و٢٦٢  و١٩٤ ص١لزركيش جل
 ٢٥٢ ص٢ والدر املنثور ج٣٣٤ ص٤إمتاع األسامع ج و٦١٥ ص٢لجصاص جل

ختريج األحاديث واآلثار و. عن أيب عبيد، عن ضمرة بن حبيب، وعطية بن قيس
 ٧٧جبحار األنوار  و٥٥٢ ص٢جلمناوي لالفتح الساموي  و٣٧٧ ص١ج

 ٣ملستقيم جالرصاط ا:  وراجع٥٠٤ ص٩مستدرك سفينة البحار ج و٢٥٣ص
التفسري  و٣٢٦ ص٨جحتفة األحوذي  و٩٥ و ٦ ص٢جيل عوايل الآل و٢٨٤ص

 .١٣ ص٢جالصايف 

 ١٨جعمدة القاري  عن أيب عبيد وابن جرير، و٢٥٢ ص٢ الدر املنثور ج)١(
جامع  و٢٥٦ ص٦ج الغدير و٤٧ ص٦جتفسري اآللويس  و١٩٦و  ١٩٥ص

 وراجع ١٥٥ ص٢جبن عطية الاملحرر الوجيز  و١١٢ ص٦جلطربي لالبيان 
 .املصادر املتقدمة يف اهلوامش السابقة

 عن أمحد، واحلاكم، ٣ ص٢ عن تفسري القرآن العظيم ج٤٢٩ ص١الغدير ج) ٢(
 عن أمحد، وأيب عبيد يف فضائله، والنحاس يف ٢٥٢ ص٢والنسائي، والدر املنثور ج

 سننه، ناسخه، والنسائي، وابن املنذر، واحلاكم وصحح، وابن مردويه، والبيهقي يف
= لسيوطيل اإلتقان يف علوم القرآن و٤٠٧ ص٩ وج٣٩٠ ص٧بن حزم جالاملحىل و
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، )١(إن آخر سورة أنزلت، سورة املائدة، والفتح: وعن عبد اهللا بن عمر
 .)٢( يف اإلتقان السيوطيهقالة النرص، يعني سور

آخر سورة أنزلت سورة املائدة، وإن فيها لسبع عرشة : وعن أيب ميرسة

                                     
مسند  و١٨٨ ص٦محد جأمسند  و٢٠٤ ص٩نيل األوطار ج و٨٤ ص١ج =

تفسري  و٣١ ص٦ واجلـامع ألحكـام القرآن ج١٤٤ ص٣الشاميني ج
الفتح  و٦١٥ ص٢لجصاص جلأحكام القرآن  و٣٨٨ ص١السمرقندي ج

ختريج األحاديث واآلثار  و٤٧ ص٦فسري اآللويس جت و٥٥٢ ص٢الساموي ج
 ٥لبيهقي جلمعرفة السنن واآلثار  و٣ ص٢فتح القدير ج و٣٧٧ ص١ج

 ٣مسند ابن راهويه ج و٣٣٣ ص٦لنسائي جلالسنن الكربى  و٣٠٢ص
 ١٧٢ ص٧لبيهقي جلالسنن الكربى  و١٣ ص١٠عون املعبود ج و٩٥٦ص

 .٣١١ ص٢لحاكم جلاملستدرك و

ختريج األحاديث و ٢٥٧ ص٦جسبل اهلدى والرشاد  و٢٢٨ ص٢ الغدير ج)١(
 ٨جحتفة األحوذي و ٣٢٦ ص٤جسنن الرتمذي و ٣٧٧ ص١جواآلثار 

 ٥٥٣ ص٢جالفتح الساموي  و٨٤ ص١جاإلتقان يف علوم القرآن  و٣٤٦ص
 ٢ وتفسري القرآن العظيم ج٣ ص٢ج فتح القدير و ٤٧ ص٦جتفسري اآللويس و

ّ عن أمحد، والرتمذي وحسنه، ٢٥٢ ص٢ عن الرتمذي، والدر املنثور ج٣ص
 .واحلاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي يف سننه

الفتح :  وراجع٣٤٦ ص٨جحتفة األحوذي  و٨٤ ص١جاإلتقان يف علوم القرآن  )٢(
 .٢٢٨ ص٢ والغدير ج٥٥٣ ص٢جالساموي 
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 .)١(فريضة
ا  حني احلديث عن نزوهلمما يرتبط بتاريخ نزول السورةوسيأيت املزيد 
 ..إن شاء اهللا تعاىل

  : آية اإلكمالموقع 
ْاليوم أكملت لكم دينكم ﴿: اهللا تعاىل يف مناسبة الغدير قولهوقد أنزل  ْ َ َ َُ َُ ُِ َ ْ ْْ َ ْ

ًوأمتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ ْ َْ ُ ُِ ُ َُ ْ َ ََ ْ َ﴾)٢(. 
ُحرمت عليكم ﴿: وهي يف وسط آية ذكرت بعض املحرمات، كام ييل ْ َ ُِّ َ َ ُْ

ِامليتة والدم وحلم اخلنزير  ِ ْ َّ َِ ْ ْ َُْ ُ َْ َ ُوما أهل لغري اهللاِ به واملنخنقة واملوقوذة واملرتدية ُ ُ ُ َ ََّ ْ َِّ َ ْ َ َ ََ َ ُُ َ َُ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِ َ ُ
ُوالنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم وما ذبح عىل النصب وأن تستقسموا  ْ َ ْ ْ َ َّ َِ ِْ َ َ َُ َ ُّ ُ َّْ َ ََ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َِ ِ ُ ََّ ََ ِ

َباألزالم ذلكم فسق اليوم يئس الذين كف َ َ َ ِْ ِ ِ َِّ َْ َ َ ْ ٌْ ُ َ ِ َ ْ ْروا من دينكم فال ختشوهم ِ ْ ُُ ْ َْ ْ َ َُ َ ِ ِ ِ
ُواخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم  َ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ َُ ُ ُ ُ ََ َ َ ْ ُْ ُ َ ُ ِْ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ْ ََ ْ َ َْ ِ
مصة غري متجانف إلثم فإن اهللاَ غفور  َ ٌاإلسالم دينا فمن اضطر يف خم ُ ْ َ َّ َ َ ُْ َ ََ َ ََّ ِ ٍ ْْ ْ ًِ ٍِ ِ ٍ َِ ََ َ ِ ُ ِ

ٌرحيم َِ﴾)٣(  
 إن وقوع هذه الفقرة يف ضمن بعض املحرمات، يدل عىل أن :يقالفقد 

                                     
اجلامع :  عن سعيد بن منصور، وابن املنذر، وراجع٢٥٢ ص٢ الدر املنثور ج)١(

 .٣٠ ص٦ج لقرآنألحكام ا

  . من سورة املائدة٣ اآلية )٢(
  . من سورة املائدة٣ اآلية )٣(
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فال ربط .. ن اهللا قد أكمل الدين بترشيع هذه األحكامأ: معناه: إكامل الدين
 ..هلا باإلمامة والوالية

 : واجلواب
ْاليوم أكملت لكم دينكم﴿ :ىلان قوله تعإ ْ َ َ َُ َُ ُِ َ ْ ْْ َ عرتاضية إ مجلة )١(﴾..ْ

قبل نزلت ، التي كان قد سبق بياهنا يف آيات أخرى وقعت بني هذه األحكام
 ..ذلك بسنوات، إما رصاحة، أو ببيان عناوين عامة تشملها

 : وأجوبتهاوهنا ثالثة أسئلة
 !؟مجلة إعرتاضيةملاذا : السؤال األول

ن اإلتيان بجملة إعرتاضية بني أمرين ظاهري التالزم يشري أ: واجلواب
ي يراد بيانه هبا، وأنه ال جمال لتأجيله، إذ ال إىل األمهية البالغة لألمر الذ

 . يقطع أحد كالمه ألجل بيان أمر تافه، أو عادي
من بني أحكام سبق بياهنا، وليس جاء اإلعرتاض ملاذا : السؤال الثاين

 !أي حكم يبني للمرة األوىل؟بينها 
هو أن ال يتوهم أحد أن الدين قد كمل ببيان أن املطلوب : واجلواب

 كام أن ذلك يشري إىل تناغم بني مضمون ،كم، الذي يبني ألول مرةهذا احل
ن اآلية تريد التأكيد عىل مضمون إ حيث ،اإلعرتاض وبني مساق اآلية

 ..أحكام سبق بياهنا هبدف حفظها
ًواإلمامة التي كمل هبا الدين تريد حفظ الرشيعة أيضا، وإلزام الناس 

                                     
  . من سورة املائدة٣ اآلية )١(
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أن من وظائف اإلمام حفظ الرشيعة  باإلضافة إىل ،هبا، وإشاعة اإللتزام هبا
 .من التحريف، واإلمهال، وضامن صحة تطبيقها يف حياة األمة

ملاذا وردت اجلملة اإلعرتاضية يف سياق أحكام إلزامية : السؤال الثالث
 .! وال استحبابية؟حتريمية ال وجوبية

أهنا بني أحكام إلزامية، لإلحياء بأن أدنى درجة من التفريط : واجلواب
لو وقعت بني ألهنا وهي حتريمية، .. هذا املورد معناها الوقوع يف اهللكةيف 

أن املطلوب هو جلب املصلحة، واملصلحة : أحكام وجوبية لتوهم متوهم
 ..قد يتخىل اإلنسان عنها لسبب أو آلخر

  :وبذلك يتضح
أنه ال جمال إليرادها يف سياق بعض األحكام املستحبة، أو املكروهة، أو 

يهات األخالقية، أو يف سياق بيان بعض السياسات التدبريية أو بعض التوج
 .غري ذلك، لكي يمكن ألحد التأويل فيها، والتهرب من مضموهنا اإللزامي

  :!؟مىت يئس الذين كفروا
قد دلت آية إكامل الدين عىل أن يأس الذين كفروا من ديننا : وقد يقال

 ..نفس يوم إكامل الدينيف هو 
 . )١ ( مكة هو يوم فتح:فقيل

                                     
فتح  و٦٠ ص٦ج واجلامع ألحكام القرآن ٣٩٣ ص١تفسري السمرقندي ج) ١(

 ١٦٩ ص٥جتفسري امليزان  و١٠ ص٢تفسري السمعاين ج و١٠ ص٢القدير ج
  .١٣٥تفسري اجلاللني ص: وراجع
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، وانبسط اإلسالم عىل ة، حيث نزلت سورة براءما بعد تبوك: وقيل
 .)١( كلها، وعفيت آثار الرشك، وذهبت سنن اجلاهليةجزيرة العرب
 . )٢ ( يوم عرفة:وقيل
 :نجيبو

 : ملا ييل،هذا غري صحيحبأن 
إن : إذا كان كامل الدين بإمتام إبالغ أحكام الرشيعة، فقد قلنا :ألف

قد بينت قبل ذلك بسنوات ـ يف آيات كانت األحكام الواردة يف اآلية 
أخرى، إما بالتنصيص عىل بعض مفرداهتا، وإما ببيان أحكام باقي املفردات 

 .)٣(يف عمومات تشملها

                                     
 .١٦٩ ص٥ تفسري امليزان ج)١(
 ١٠٥ ص٦جلطربي لجامع البيان  و٢٨٠ ص١جتفسري مقاتل بن سليامن  )٢(

 ١٦ ص٤جتفسري الثعلبي  و٤٠٥ و ٣٩٢ ص٢جلجصاص لأحكام القرآن و
 ٢جتفسري البغوي و ١٠ ص٢جتفسري السمعاين  و٨ ص٢جتفسري ابن زمنني و

زاد و ٣٤٢ ص٢جتفسري الثعالبي  و٣٠٨ ص١جتفسري الواحدي و ١٠ص
لرازي  عن جماهد وابن زيد، والتفسري الكبري ل٢٣٨ ص٢جبن اجلوزي الاملسري 

تفسري العز بن و ١٥٤ ص٢جاملحرر الوجيز  و١٣٧ ص١١ وج١٩١ ص٥ج
تيسري الكريم  و١٦٨ ص١جالتسهيل لعلوم التنزيل  و٣٧٠ ص١عبد السالم ج

  .٥٨صبن كرامة التنبيه الغافلني  و٢٢٠صالرمحن يف كالم املنان 
  .٣٠١ و ٣٠٠ ص٣١ج» صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : راجع) ٣(
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ال يوجب يأس الذين  نفس حتريم هذه األمور الواردة يف اآلية  إن:ب
 ..كفروا، فإهنا ال ختتلف عن غريها من األحكام

وبعد نزول سورة .. بعد يوم الفتحإىل ما  قد استمر ترشيع األحكام :ج
ًبراءة، وقد تضمنت سورة املائدة بعضا من ذلك كام بيناه يف كتابنا الصحيح 

 .»صىل اهللا عليه وآله«األعظم من سرية النبي 
إذ مل حيصل فيه يشء أس الذين كفروا يف يوم عرفة،  إنه ال مربر لي:د

 .يوجب ذلك
،  فتح مكة أهنم قد يئسوا يوم عرفة بسبب ما جرى يف:إال إن كان املراد

 ..، أو غري ذلكغزوة تبوكملا جرى يف نزول سورة براءة، أو بأو 
 :وجياب

اث قد حصل حني وقوعها، وال مربر بأن هذا اليأس يف تلك األحد
 .لتأخر حصوله إىل يوم عرفة

 .فيهبالغ مجيع األحكام إهو  لعل سبب اليأس يف يوم عرفة :فإن قلت
 آية الكاللة التي يف آخر سورة النساء، وآيات إن ال يصح، ف هذا:قلت

 .)١( بن اخلطاب يف خطبة لهبعد يوم عرفة، كام قاله عمرقد نزلت الربا 
                                     

 ٨هنج السعادة ج و١٢٧ ص٦الغدير ج و٨ ص٥ج و٨١ ص٢جصحيح مسلم  )١(
 ٨لبيهقي جلالسنن الكربى  و٤٨ و ٢٨ و ٢٦ ص١محد جأمسند  و٤٢٢ص
 ١مسند أيب يعىل ج و٥٧ ص١١ وج٥٣ ص٥لنووي جلرشح مسلم  و١٥٠ص
= ١تفسري البغوي ج و٥٩ ص٦لطربي جلجامع البيان و ٧٥ ص٥وج ١٦٦ص
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 .)١(ً أيضاوروي ذلك عن ابن عباس
 يف يوم عرفة» صىل اهللا عليه وآله« إن نفس حضور النبي :وقد يقال

 . أوجب يأس الذين كفروا من هذا الدينبعد أن كان قد أخرج من مكة
 :وجياب

رفة، يف  يف يوم ع»صىل اهللا عليه وآله«النبي أنه ال خصوصية حلضور ب
ً فاحتا إىل مكة» صىل اهللا عليه وآله« وقد حرض موسم احلج، يف هذا اليأس،

                                     
اإلتقان يف علوم القرآن  و٦٠٦ ص١ وتفسري القرآن العظيم ج٤٠٤ص= 

 ١فتح القدير ج و٢٤٩ ص٢الدر املنثور ج و١٦٨ و ٦٩ ص١لسيوطي جل
 ١٩٥ ص٤لشنقيطي جلأضواء البيان  و٤٤ ص٦تفسري اآللويس ج و٥٤٤ص

 .٢٩ ص٦ج  واجلامع ألحكام القرآن٤٥٠ ص١جبن العريب الأحكام القرآن و
عمدة  و٥٦٣ ص١لجصاص جلأحكام القرآن  و٩أسباب نزول اآليات ص: راجع) ١(

 والربهان للزركيش ٢٤٦ ص٢٣ وج٢٠٢ ص١١ وج٢٩٥ و ١٩٥ ص١٨القاري ج
جامع  و٣٠٧ ص٦جالسنن الكربى   و٣٢٤ ص٦جممع الزوائد ج و٢٠٩ ص١ج

لنحاس لمعاين القرآن  و٢٠٩ ص١جدي تفسري السمرقن و١٥٧ و ١٥٦ ص٣البيان ج
ختريج  و١٩ ص١٢ وج٢٩٣ ص١١جلطرباين لاملعجم الكبري  و٣١٢ ص١ج

 ٢جلطويس لالتبيان  و٥٤٥ ص٢الفتح الساموي ج و٣٧١ ص١جلزيلعي لاألحاديث 
تفسري الثعلبي   و٧٣صتفسري الثوري  و٢١٣ ص٢جتفسري جممع البيان  و٣٦٩ص
 واجلامع ١٥ و ٣ ص١ج املسري زاد و٥٠٤ ص١تفسري البغوي ج و٢٨٩ ص٢ج

 . ٣٤٠ ص١ جلقرآن العظيمتفسري ا و٣٧٥ ص٣ وج٦٠ ص١ألحكام القرآن ج
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 .يوم الفتح، وقبلها يف عمرة القضاء
  :السبب احلقيقي ليأس الذين كفروا

 أن سبب يأس الذين كفروا من هذا الدين هو بإجياد العلة :والذي نراه
بنصب احلافظ له، واملبني فيه  اإلمامة  وتكريس معنى،املبقية هلذا الدين

حلقائقه، واألمني عىل رشائعه، والعامل بمعاين قرآنه، والعارف بناسخه 
، واملسدد واملؤيد، واملعصوم الذي ال خيطئ وبمنسوخه، وحمكمه ومتشاهبه

 .يف يشء من ذلك وسواه
صىل اهللا «وبذلك يئس الذين كفروا من التمكن بعد وفاة رسول اهللا 

من حتريف هذا الدين، والتالعب بأحكامه، وإلقاء الشبهات » وآلهعليه 
  ..حول حقائقه

 ،وكام أن الكافرين ييأسون، فإن املؤمنني سوف يشعرون بكامل دينهم
وبتامم النعمة عليهم، بعد أن وضعت الضامنات حلفظه، وبذلك ريض اهللا 

 .ًوأبديا للبرشية كلهاًباقيا، ًيا ملًهلم اإلسالم دينا عا
  :ال ختشوهم واخشوينف

قد زالت موجبات خشية املؤمنني من كيد الذين كفروا، بذلك تكون و
 عليهم َذِخُبمدى التزامهم بام أوًوأصبح األمر مرهونا باملسلمني أنفسهم، 

استجابتهم ملا بمن عهد وميثاق منه تعاىل، وخضوعهم للتدبري الرباين، و
 .. ً وحافظا هلم، ولدينهمًحيييهم، وطاعتهم ملن نصبه اهللا ورسوله وليا



  ٢٤٣                         ..                                                                    آيات الغدير: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِفال ختشوهم واخشوين﴿: ولذلك قال تعاىل ْ َ ُ َْ َ ْْ ْ َ َ َ﴾)١( . 
فاآلية تريد أن حتدد املسؤوليات، وتسد أبواب التملصات املقيتة، من 
قبل من يظهرون الطاعة واإلنقياد، ويبطنون الصدود والعناد، ويدبرون يف 

ي عنه، وال يشء يدفعهم اخلفاء لإلستئثار باألمر، وإقصاء صاحبه الرشع
 ..إىل ذلك سوى حب الدنيا وزينتها، وعدم اإلعتداد بيشء آخر سواها

فعىل الناس أن حيفظوا نعمة اهللا عليهم، وأن ال يفرطوا فيام حباهم اهللا 
به، وال خيضعوا ألهواء أهل الكفر، وال خيشوا كيدهم ومؤامراهتم، وإال 

م هي السبب يف سلب هذه فإهنم سيذوقون وبال أمرهم، وستكون أعامهل
 .النعمة منهم وعنهم

  :أمتمت.. أكملت
أن اآلية قد عربت باإلكامل بالنسبة للدين، وباإلمتام بالنسبة : ويالحظ

أن اإلكامل هو تتميم خاص، فإنه : للنعمة، وربام يكون الفرق بينهام
يستعمل حيث يكون لليشء أجزاء هلا أغراض وآثار مستقلة، فكلام حصل 

 .قق معه أثره وغرضهجزء، حت
فهو من قبيل العموم األفرادي، ويمكن أن يمثل له بصيام شهر 
رمضان، فإن صيام أي يوم منه يوجب حتقيق أثره، ويسقط وجوبه، وتبقى 

 ..سائر األيام عىل حاهلا

                                     
 . من سورة البقرة١٥٠ اآلية )١(



  ٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما اإلمتام، فيستعمل فيام يكون له أجزاء ال يتحقق هلا أثر حتى 
فقد واحد منها النتفى األثر املرتتب تكتمل، فيكون األثر ملجموعها، فلو 

 .عىل املجموع
فهو نظري ساعات اليوم الذي يصام فيه، فإهنا ال يرتتب األثر عىل 
صيامها إال بعد انضامم أجزائها إىل بعضها، بحيث ال يتخلف جزء منها، 

َأمتوا الصيام إىل ﴿:  تعاىلفإنه يوصف بالتامم يف هذه احلال، ولذلك قال ِ َ َ ِّ ُّ ِ َ
ِيلَّالل ،  األساسية الواجبة، وكذلك احلال يف الصالة بالنسبة ألجزائها)١(﴾ْ

فإن بطالن أو إسقاط أي جزء منها يوجب سقوط الصالة نفسها، 
 .وبطالهنا

 ومفاهيم وأحكام، هلا آثارها اخلاصة هبا، ،والدين هو جمموعة قضايا
 .املفيصح التعبري عنه باإلك.. لكل واحد منها طاعته ومعصيته عىل حدةو

ًأما النعمة التي أمتها اهللا فهي هنا ترشيع ما يكون موجبا حلفظ الدين، 
، وتنرش هبم سالموهو والية أولياء اهللا تبارك وتعاىل، لتقام هبم أركان اإل

 .وبذلك يأمن املؤمنون من أي فتنة أو افتتان. أعالمه
ويتحقق بذلك رشط قبول أعامل العباد، فإذا نقض املسلمون عهدهم، 

ات وجوده، وعاشوا يف املصائب ـوا من بركـ يلتزموا بطاعة اإلمام، حرمومل
ة للفتن واملحن بام كسبت ـون عرضـونـا، ويكـا يف حياهتم الدنيـاليـوالب

 .أيدهيم

                                     
 . من سورة البقرة١٨٧ اآلية )١(



  ٢٤٥                         ..                                                                    آيات الغدير: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : هللا تعاىل دائماياإلسالم مرض
ًورضيت لكم اإلسالم دينا..﴿: وليس معنى قوله تعاىل َِ َِ ْ ُ ََ ُِ ُ أن . )١(﴾َ

، ً دائام هللا تعاىلفإن اإلسالم مريض.. ً مرضيا قبل ذلك اليوماإلسالم مل يكن
 ..اآلية ال مفهوم هلاو

، الذي  إن يأس الكفار، وإمتام النعمة وإكامل الدين:ألهنا تريد أن تقول
اهللا سبحانه راض لكم ف كان يف هذا اليوم، رضيه اهللا تعاىل لكم أهيا البرش قد

ان أنبيائه، ووضع الضامنات حلفظ هذا يف كل حني، وقد بلغه لكم عىل لس
 من خالل ترشيع ،حدوده ورشائعه، وهيأ الظروف لبقائه واستمراره

عن ، وبام حيفظهم من الضالل، ويدفع همف الناس بأئمة دينيعرت و،الوالية
 ..دينه حتريف املبطلني، وشبهات املضلني

إلسالم  أن اهللا كام ال يرىض اإلسالم الناقص، ال يرىض ا:أو يكون املراد
 ..بدون حافظ حلدوده ورشائعه

ما أنزل إليه من ربه كان اإلسالم » صىل اهللا عليه وآله«فإذا مل يبلغ النبي 
ًناقصا، وبال حافظ معا أن قبول األعامل مرهون : وال سيام مع مالحظة. ً

 .»عليه السالم«بواليته 
  :آية اإلكمال نزلت مرتني

» صىل اهللا عليه وآله«األعظم ذكرنا يف كتابنا الصحيح من سرية النبي 

                                     
  . من سورة املائدة٣ اآلية )١(



  ٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فال غنى عن مراجعته.. وآية إكامل الدين.. ًأمورا كثرية حول آية األمر بالبالغ
ن سورة املائدة قد نزلت يوم عرفة دفعة إ :وقلنا يف ذلك الكتاب ما ييل

عىل الناس، وسمعوا آية اإلكامل، » صىل اهللا عليه وآله«واحدة، فقرأها النبي 
 . وأعواهنا، فمنعته قريشأمر اإلمامة يف عرفةوحاول أن يبلغ 

اآليات املرتبطة بكل حدث تلك ثم بدأت األحداث تتواىل، وتنزل 
َبلغ ما أنزل إليك من ربك﴿: فنزلت بعد ذلك آية. عىل حدة َِّ ْ ََ ْ َِ َ ِِّ َ ِ ْ ُ وجاءته . )١(﴾ْ

يوم الغدير، ثم » عليه السالم« إمامة عيل بالعصمة من ربه، فبادر إىل إعالن
ًعليا » صىل اهللا عليه وآله«تال عليهم، أو نزلت عليه آية اإلكامل بعد نصبه 

 .يف ذلك اليوم األغر، وقبل أن يرشع الناس بالتفرق» عليه السالم«
صحيحني يوم عرفة، ويوم الغدير فيكون احلديثان يف نزول هذه اآلية 

 عرفة كان يف ضمن السورة، التي نزلت دفعة واحدة، ًمعا، لكن نزوهلا يوم
ونزوهلا يوم الغدير كان بصورة منفردة عن بقية آيات السورة، بل ومنفردة 

 ..، حسبام بيناهكجملة إعرتاضيةعن سائر فقرات اآلية التي هي يف ضمنها 
، )٢(ً غريه أيضاا يف اإلحتجاج ونقلهوقد نقل الرواية بذلك الطربيس

                                     
  . من سورة املائدة٦٧ اآلية )١(
بحار  فام بعدها، و٦٦ ص١ج) فط دار النعامن ـ النجف األرش(اإلحتجاج : راجع )٢(

 ٢التفسري الصايف جو ٣٤٣بن طاووس صالاليقني  و٢٠١ ص٣٧األنوار ج
 ٣ وج١٤٢ ص٢ وج٣٢٧ ص١جغاية املرام  و٨٩صروضة الواعظني  و٥٣ص
 . ٤٨ ص٨جلنجفي ل» عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت  و٣٣٧ص



  ٢٤٧                         ..                                                                    آيات الغدير: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرأ عليهم آية إكامل الدين يوم عرفة، حيث » صىل اهللا عليه وآله«أنه : وفيها
 .، ومل تنزل العصمة»عليه السالم«أمره اهللا تعاىل بتبليغ والية عيل 

طلب، هذا الحاول تنفيذ » صىل اهللا عليه وآله«نه أ: يعلم باملراجعةو
ْبلغ ما أنزل إلي﴿: فمنع، فنزل قوله تعاىل ََ ِِّ َ ِ ْ ُ ْ َك من ربكَ َِّ َْ َوإن مل تفعل فام بلغت  ِ َْ َّ َْ َ ََ َ ْ ْ َ ْ ِ

ُرسالته َ َ َ ، ففعل ذلك يف يوم الغدير، ومل ينبس أحد منهم ببنت شفة )١(﴾..ِ
 .ًإال مهسا

ما ذكر يف بعض الروايات، من أن يوم الغدير كان : ويؤيد هذ املعنى
 . كام سيأيتيوم اخلميس

كان يوم اخلميس، بل يتالءم  إن يوم عرفة :وهذا ال يتالءم مع قوهلم
 .مع كون عرفة يوم الثالثاء
، ونسب إىل عيل ، وسمرة بن جندب، ومعاوية)٢(وقد روي عن عمر

                                     
  . من سورة املائدة٦٧ اآلية )١(
عبد بن محيد، وأمحد،  عن  عن احلميدي، و٢٥٨ ص٢ور جالدر املنث: راجع )٢(

والبخاري، ومسلم، والرتمذي، والنسائي، وابن جرير، وابن املنذر، وابن حبان، 
ط ( و ١٣٧ ص٨ وج١٨٦ ص٥صحيح البخاري ج: والبيهقي يف سننه، وراجع

السنن الكربى  و٢٣٩ و ٢٣٨ ص٨صحيح مسلم ج و١٦ ص١ج) دار املعرفة
 ومسند أمحد ١١٤ ص٨سنن النسائي ج و١١٨ ص٥ج و١٨١ ص٣لبيهقي جل

 ٢٥ وج١٩٩ ص١٨ وعمدة القاري ج٣١٦ ص٤ وسنن الرتمذي ج٢٨ ص١ج
=  ٤٢٠ ص٢ربى للنسائي جـ والسنن الك١٩ ص١دي جـد احلميـ ومسن٢٣ص



  ٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١ (ًأيضا أن آية اإلكامل نزلت يف يوم عرفة» عليه السالم«
. ة يف ضمن متام السورة أن آية اإلكامل قد نزلت يوم عرف:وهو ما يعني

 .ثم نزلت يف موردها وحدها يوم اخلميس، وهو يوم غدير خم
 نزلت يوم عرفة فقط، مل ن اآلية مل تنزل يوم الغدير، بلإ: لو قلناو

ًجد ملضمون اآلية موردا، ومنطبقا حسبام أوضحناهيمكن أن ن ً. 
  :& كالم األميين
فلم يرتض ما ذكروه من أن  »رمحه اهللا «أما العالمة األميني: توضيح

                                     
 ٢ ومسند الشاميني ج١٧٤ ص٤ وج٢٥٣ ص١واملعجم األوسط للطرباين ج= 

 وجامع ٣٩٩ ص٢امل ج وكنز الع٣٥١ وفضائل األوقات للبيهقي ص٦٠ص
 وتفسري ٢٦١ ص٢ ومعاين القرآن للنحاس ج١١١ و ١٠٩ ص٦البيان ج

املحىل  و٢٧٨ ص١١ وج١٢١ ص٦رشح أصول الكايف ج و١٠ ص٢السمعاين ج
 .٢٧٢ ص ٧بن حزم ج ال

 ١٩٨ ص١٢ وج٢٢٠ ص٧ واملعجم الكبري ج١٣ ص٧جممع الزوائد ج: راجع )١(
 ٢ع ألحكام القرآن ج واجلام٣٩٦ ص٣ ومسند الشاميني ج٣٩٢ ص١٩وج
 وسري ٣١٨ ص٤٦ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٥٨ ص٢ والدر املنثور ج١٥ص

 وتفسري ٥٠٨ ص٨ وتاريخ اإلسالم للذهبي ج٣٢٣ ص٥أعالم النبالء ج
 ٢ وكنز العامل ج١١ ص٥ والكامل البن عدي ج١٥ ص٢القرآن العظيم ج

 .١٠٦ ص٦ وجامع البيان ج٤٠٠ص



  ٢٤٩                         ..                                                                    آيات الغدير: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .. ، وأورد أدلة عديدة عىل بطالن ذلكآية إكامل الدين قد نزلت يف عرفة
 إن شأن نزوهلا هو يوم :وكالمه صحيح إن كان يقصد تكذيب قوهلم

 ..)١(فراجع كالمه.. ، وأهنا نزلت فيه حلضور مناسبة نزوهلا وحسبعرفة
 أن سورة املائدة كانت قد نزلت قبل يوم الغدير كلها، :ولكننا ذكرنا

تنزل اآليات املرتبطة هبا فثم صارت األحداث حتصل، بام فيها آية اإلكامل، 
 ..ال ينفي قولنا هذا» رمحه اهللا« مرة ثانية، فكالم األميني

  : مل يكن حاضراأبو طالب
كان يرسل كل » عليه السالم «أن أبا طالب:  رووا عن ابن عباسوقد

، حتى نزلت »صىل اهللا عليه وآله«، حيرسون النبي ًيوم رجاال من بني هاشم
ِواهللاُ يعصمك من الناس﴿هذه اآلية  َّ َ ْ َِ َِ ُ سه، ، فأراد أن يرسل معه من حير)٢(﴾َ

 .)٣( واإلنسإن اهللا عصمني من اجلن: يا عم: فقال
                                     

 و ٣١٣ ص٣١ج» صىل اهللا عليه وآله«عظم الصحيح من سرية النبي األ:  راجع)١(
٣١٥.  

  . من سورة املائدة٦٧ اآلية )٢(
الغدير  و٨١ ص٢ وتفسري القرآن العظيم ج١٥٨ ص٦ اجلامع ألحكام القرآن ج)٣(

ط دار ( و ٩٥ص) ط دار إحياء العلوم(لسيوطي للباب النقول  و٢٢٨ ص١ج
ل اآليات أسباب نزو و١٧ ص٧ججممع الزوائد  و٨٣ص) الكتب العلمية

 وعن ابن ٢٩٨ ص٢جالدر املنثور  و٢٠٥ ص١١جاملعجم الكبري و ١٣٥ص
 .مردويه، والطرباين
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 :ونقول
، ًإن ما ذكرناه آنفا من اإلمجاع عىل نزول سورة املائدة يف املدينة: ًأوال

لت  إهنا نز:ومن الصحابة من يقول ..وأهنا آخر ما نزل، أو من آخر ما نزل
 قد فإن أبا طالب. يف حجة الوداع ـ إن ذلك ـ يكفي للرد عىل هذه املزعمة

 ..ًتويف قبل اهلجرة إمجاعا
 جتري يف »صىل اهللا عليه وآله«لقد كانت هناك حراسات للنبي : ًثانيا

عليه «كان عيل و.. أسطوانة املحرس: ، ويف املسجد أسطوانة يقال هلااملدينة
فإذا كانت .. »صىل اهللا عليه وآله« يبيت عندها حيرس رسول اهللا »السالم

ٍ، فرتك احلرس منذئذ، فال معنى لتجديد اآلية املشار إليها قد نزلت يف مكة
 .احلراسات عليه يف املدينة

كان يف الشعب » عليه السالم «أن أبا طالب: تقدم يف هذا الكتاب: ًثالثا
من » صىل اهللا عليه وآله«َّإذا حل الظالم، وهدأت األصوات يقيم النبي 

ًحتى إذا حدث أمر، فإن عليا . مكانه» عليه السالم«ًموضعه، وينيم عليا 
 .»صىل اهللا عليه وآله«يكون هو الفداء للنبي 

صىل اهللا عليه «ً كان يرسل رجاال حلراسته أن أبا طالب: فلو صح
كل يوم، فال تبقى حاجة هلذا اإلجراء، فإن احلرس موجودون، وأي » وآله

 ..أمر حيدث، فإهنم هم الذين يتصدون له
 هلذه املهمة، »عليه السالم« مل خيرت غري عيل  أن أبا طالب:ويالحظ هنا

بب، ولعل السبب أمر إهلي كان ال بد من األمر الذي مل يكن بال موجب وس
 ..امتثاله
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 يف »صىل اهللا عليه وآله«إن آية اهلجرة التي دلت عىل مبيت النبي : ًرابعا
صىل اهللا عليه « يف فراش النبي »عليه السالم«الغار، وحديث مبيت عيل 

 .ً يكذب هذه الرواية أيضا»وآله
إلقاء الشبهة حول مبيت  أن املطلوب هبذه الرواية املكذوبة :ويظهر لنا

، وحول  يف الشعب»صىل اهللا عليه وآله« مكان النبي »عليه السالم«عيل 
 . يف ليلة اهلجرة»صىل اهللا عليه وآله« مكانه »عليه السالم«مبيته 

  :يف اليهود.. بلغ ما أنزل إليك
 األقوال يف املورد، ريحلقيقة تكثمن األساليب التي يتبعوهنا لتضييع ا

ِواهللاُ يعصمك من الناس﴿:  أن األقوال يف شأن نزول آية:وقد زعموا َّ َ ْ َِ َِ ُ َ﴾)١(. 
 .)٢(بلغت العرشة

من » صىل اهللا عليه وآله«لنبي  أهنا تريد أن تؤمن ا:وقد رجح الرازي
 وعدم املباالة هبم، ودليله ،، فأمره اهللا بإظهار التبليغ والنصارى اليهودكيد

 .)٣( أن ما قبل اآلية وما بعدها مرتبط بأهل الكتاب:عىل ذلك
 :ونقول
 إن السياق ليس حجة، وال سيام بعد ورود الروايات الكثرية ً:أوال

 .. املبينة لشأن النزول
                                     

  . من سورة املائدة٦٧ اآلية )١(
  .٢٢٦ و٢٢٥ ص١والغدير ج ٤٩ ص١٢جرازي كبري للتفسري ال ال)٢(
 .٢٢٦ ص١جالغدير  و٥٠ ص١٢ التفسري الكبري ج)٣(
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قد حسم قبل نزول اآلية بعدة سنوات، أما  إن أمر اليهود :ًثانيا
 ..يف جزيرة العربذو بال  فلم يكن هلم حضور يذكر وال نفوذ النصارى
» صىل اهللا عليه وآله« مل يكن قد بقي يشء من الرشيعة يتوهم أنه :ًثالثا

كيف إذا كانت ترصح بأن الذي أمر اهللا نبيه يمتنع عن إبالغه خشية منهم، ف
ُوإن مل تفعل فام بلغت رسالته﴿: بإبالغه يعدل الدين كله، فقد قالت َ َ ََ َ ََ َّ َْ ِ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ِ﴾)١(. 

باستثناء بضعة أحكام قد .. قد بلغ الرسالة كلها» صىل اهللا عليه وآله«مع أنه 
 .ال تصل إىل عدد أصابع اليد الواحدة

بإبالغه له مساس  »صىل اهللا عليه وآله«أن ما أمر  عىل :فذلك كله يدل
  الذي ختشاه قريشاألمروهو .. بجميع أحكام الدين ورشائعه وحقائقه

وهو أخذ البيعة .. والذين أسلموا يف الفتح وبعده.. والطامعون والطاحمون
 .باخلالفة من بعده» عليه السالم«لعيل 

  !:؟’مم خياف النيب 
سوف يعصمه تعاىل بأن اهللا  »صىل اهللا عليه وآله« اآلية وعد للنبي ويف

صىل اهللا عليه «من أي يشء كان : فريد سؤالمن الناس، وحيفظه منهم، 
ال » صىل اهللا عليه وآله« بأنه : مع علمنا!؟غ ما أمره اهللا بهَّخياف، إن بل» وآله

 .. تعاىليبخل بنفسه وال بأي يشء يعود إليه عن البذل يف سبيل اهللا
 :ونجيب

 حتدثنا فيه عام الذي أظهرته النصوص التي تقدمت يف فصل سابقبأن 
                                     

  . من سورة املائدة٦٧ اآلية )١(
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كان خياف من قومه الذين كانوا » صىل اهللا عليه وآله«أنه : جرى يف عرفة
حديثي عهد بجاهلية أن يتهموه فيام يبلغهم إياه بام يبطل أثر تبليغه، 

 حتصني دعوته  كان بصدد»ىل اهللا عليه وآلهص«هو فويوجب فساد دعوته، 
 .عن أن يناهلا أولئك املرتبصون هبا بسوء

، »صىل اهللا عليه وآله« إذا كان هذا هو ما خيشاه الرسول :ولعلك تقول
فال شك يف أن اهللا يعلمه، فلامذا أمره بالتبليغ مع علمه بعدم إجتامع 

 !؟رشائطه
 : ونجيب
ًر نبيه أمرا تنجيزيا فعليا حارضا بأمر قد  تعاىل تارة يأم اهللانإ ً:أوال ً ً ً

وتارة يأمره بإبالغ أمر بنحو جيعل .. اجتمعت رشائطه، وارتفعت موانعه
نفسه مهمة توفري بعض الرشائط، وإزالة بعض » صىل اهللا عليه وآله«للنبي 

املوانع، وتوخي الوقت األنسب، واألسلوب األصوب يف ذلك، واألمر يف 
هذا القبيل، فإنه كان حيتاج إىل اإلعداد الصحيح، موضوع اإلمامة من 

 ..وهتيئة النفوس، ومتهيد الوسائل املناسبة له
» صىل اهللا عليه وآله« إن قوله تعاىل لنبيه وإن مل تفعل، ال يعني أنه :ًثانيا

أن هذا الفعل إن مل يصدر منك بسبب : هو الذي خيتار أن ال يفعل، بل معناه
 قد ، فإننا سوف نعترب أننا، ثم يف منى عرفاتمنعهم إياك، كام حصل يف

الرضورة بحرهبم، كام حوربوا يف   نقطة الصفر، وربام تقومعدنا معهم إىل
 ..نني وح، والفتح، واخلندق، وأحدبدر

صىل اهللا «ومما يدل عىل أن املشكلة هي يف الناس الذين يمنعون النبي 
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ِواهللاُ يعصمك من الناس﴿: قوله تعاىل» عليه وآله َّ َ ْ َِ َِ ُ َإن اهللاَ ال ﴿:  وقوله.﴾َ َّ ِ
َهيدي القوم الكافرين ِْ ِ َِ ْ َ َْ ْ  فإن هذه الفقرات قد جاءت لتؤيد وتؤكد صحة .﴾َ

ن ما فعله كان يف حمله، وأنه أ وصدق توقعاته، و،» اهللا عليه وآلهصىل«فعله 
ح التبليغ، ألنه سيكون بمثابة التفريط باملهمة، صلوال العصمة اإلهلية مل ي

 .وعدم توخي الظرف املالئم
: اء يف قوله تعاىلف أنه عطف بالواو ال بإل:ًوربام يشري إىل ذلك أيضا

ْوإن مل تفعل﴿ َ َْ َ ْ َ ْ » صىل اهللا عليه وآله«اء ألفاد أن النبي ف عطف بإل إذ لو،)١(﴾ِ
 وجود الداعي إىل هذا اإلمتناعوهو الذي يمتنع عن اإلبالغ بقرار منه، 

ن عدم الفعل سوف يطرأ عليه بسبب أ، ولكنه حني عطف بالواو أفاد لديه
 .مانع وعارض

  :فما بلغت رسالته
ُفام بلغت رسالته﴿: إن قوله تعاىل ََ ََ ََّ ِ ْ َ يدل عىل أن هذا الذي يراد  .)٢(﴾َ

  فبدونه تصبح الرسالةتبليغه يوازي يف أمهيته وخطورته تبليغ الرسالة كلها،
 :كال يشء، وتذهب كل اجلهود والتضحيات التي بذلت سدى أو فقل

هو تام فلواله تصبح الرسالة كلها، بمثابة اجلسد الذي ال روح فيه، 
فيه  ورست ،خت فيه الروحالتكوين، ولكن مجيع أعضائه معطلة، فإذا نف

، فتصري العني ترى، وعملت بصورة منتظمة مجيع األجهزة حتركتاحلياة، 
                                     

  . من سورة املائدة٦٧ية  اآل)١(
  . من سورة املائدة٦٧ اآلية )٢(
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 له وتكون..والقلب ينبض.. واليد تتحركواألذن تسمع، واللسان يتكلم، 
 ..إلخ.. و..  ويفرح وحيزن و، فيحب ويبغض،مشاعر وأحاسيس
يع أعامل كذلك، فإهنا إن فقدت، فإن مج» عليه السالم«ووالية عيل 

ًكثريا يفتقد معها اإلنسان تفقد خصوصية التأثري يف السعادة األخروية، و
 .. من املنافع يف الدنيا
 صام هناره وقام ليله، وتصدق بجميع ًأما لو أن رجال: وألجل ذلك ورد

عامله أماله، وحج مجيع دهره، ومل يعرف والية ويل اهللا فيواليه، وتكون مجيع 
 .)١(وال كان من أهل االيامن، ن له عىل اهللا ثواب ما كا،بداللته إليه

  :’تربئة الرسول 
ْيا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ﴿ :ـوالتعبري يف اآلية الكريمة ب َِ َ ْ َ ُ َّ ََ ِِّ َ ُِ ْ ُ َْ َ ُّ

َربك ِّ ً أن هذا األمر ليس أمرا تدبرييا أتى به الرسول من عند : ليفيد،)٢(﴾َ ً
                                     

  . من سورة املائدة٦٧ اآلية )١(
 ٦٦ و ٤٢ ص٢٧ وج١١٩ ص١ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة :  راجع)٢(

مستدرك الوسائل  و٤٤ و ٢٦ ص١٨ج و٩١ ص١ج) اإلسالميةط دار (و 
 ٢ج الكايف و٣٣٣ ص٦٥ وج٢٩٤ ص٢٣جبحار األنوار  و٢٦٩ ص١٧ج

 ٩٧صلامحوزي لكتاب األربعني  و٢٨٧ ص١جلربقي لاملحاسن  و١٩ص
موسوعة أحاديث أهل  و٤٥٩ ص١٠ وج٥٨٨ ص٦جمستدرك سفينة البحار و

 ٥٤٤ ص٢جتفسري كنز الدقائق  و٢٢٧ ص١٢ وج٤٤٠ ص٣جلنجفي لالبيت 
 .٧٨ ص٣جغاية املرام  و١٧٤صلفاضل التوين لالوافية و
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 ،يث هو رسول يأتيهم بالقرار الربايننفسه، بل هو أمر يبلغه هلم من ح
 ..الذي ال خيار له وهلم فيه

َأنزل إليك﴿ثم بني هلم بصورة أرصح وأوضح أن هذا األمر  ْ َ ِ َ ِ ْ ُ﴾. 
 امللك أو غريه، جاء به هوالذي أن ولكي ال تذهب هبم األوهام إىل 

َمن ربك﴿ بأنه :رصح هلم ِّ َْ ِ﴾.  
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  :الفصل الثامن
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  :الغدير وآيات سورة املعارج
عليه «وتذكر هنا قضية ذلك املستكرب الذي مل يرض بنصب عيل 

، ، فطلب من اهللا تعاىل أن ينزل عليه العذاب، فنزلً إماما يوم الغدير»السالم
َسأل سائل بع﴿: ونزل قوله تعاىل ِ ٌ ِ َ ََ ٍذاب واقعَ ِ َ ٍ ٌللكافرين ليس له دافع َ َ ُ َ َِ ِ َِ َ ْْ َ﴾)١(. 

 ..ه العلامء كالمورد..  يف صحة هذه القضيةوقد ناقش ابن تيمية
صىل «األعظم وقد ذكرنا ذلك كله يف كتابنا الصحيح من سرية النبي 

 : خياراتة، وقد رأينا أنفسنا أمام أحد ثالث»اهللا عليه وآله
ومل يعجبنا .. ًن هنمل ذلك كله، فال نورد منه شيئا يف كتابنا هذا أ:أوهلا

هذا اخليار ألسباب كثرية منها حرمان القارئ الكريم من أمر له ارتباط 
 .، وبأهم قضية تعنيه»عليه السالم«ظاهر بحياة عيل 

وهو خيار غري سديد، ألنه .  من جديد أن نعيد كتابة ذلك كله:الثاين
للوقت، ورضب للجهد، ألجل اعتبارات شخصية سيكون جمرد إتالف 

 .ليست ذات أمهية
 أن نستعري ما كتبناه هناك ونضعه هنا بني يدي القارئ الكريم :الثالث

                                     
 .ارج من سورة املع٢ و ١ اآليتان )١(
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 ..وقد آثرنا هذا اخليار األخري، رغم ما فيه من حزازة شخصية بالنسبة إلينا
 الصحيح من :فإليك ما أوردناه يف اجلزء احلادي والثالثني من كتابنا

 :ً، حرفيا، وبدون أدنى ترصف فيه»صىل اهللا عليه وآله«نبي األعظم رية الس
  :سورة املعارج مكية

أن سورة املعارج مكية، وهو ما :  يف مناقشاهتم هلذه الواقعة زعموا
قد نزلت قبل بيعة ، فتكون )٢(، وابن الزبري)١(ذكرته الرواية عن ابن عباس

 .لغدير بسنواتا
 :ونقول
، بعد حادثة الغدير، حيث طار خرب ما أهنا نزلت يف املدينة: الصحيح

جابر بن ( أو  يف البالد، فأتى احلارث بن النعامن الفهريجرى يف غدير خم
 ).بدريالنرض بن احلارث بن كلدة الع

                                     
،  والبيهقي، وابن مردويه، والنحاس، عن ابن الرضيس٢٦٣ ص٦الدر املنثور ج) ١(

تفسري و ٢٨٧ ص٥جفتح القدير  و٢٩١صبن طاووس السعد السعود و
) دار إحياء العلومط (لباب النقول  و١١ ص٢٠ج و٥٦ ص٦ج امليزان

 ٥جتفسري ابن أيب حاتم و ٢٠٢ص) دار الكتب العلميةط ( و ٢١٩ص
 . عن السدي٣٣٧٣ ص١٠ج و١٦٩٠ص

تفسري و ٢٨٧ ص٥جفتح القدير ، و عن ابن مردويه٢٦٣ ص٦الدر املنثور ج) ٢(
 .٥٦ ص٦ج امليزان
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ال يبعد صحة ما يف هذه الرواية من كونه جابر بن «: يف هامش الغدير
ًوالده النرض صربا، » عليه السالم«ً، حيث إن جابرا قتل أمري املؤمنني النرض

 . )١(»ملا أرس يوم بدر» صىل اهللا عليه وآله«بأمر من رسول اهللا 
يا حممد، أمرتنا من اهللا أن نشهد أن ال إله إال اهللا، وأنك رسول : فقال

اهللا، وبالصالة، والصوم، واحلج، والزكاة، فقبلنا منك، ثم مل ترض بذلك 
من كنت مواله فعيل : حتى رفعت بضبع ابن عمك، ففضلته علينا، وقلت

 !مواله، فهذا يشء منك أم من اهللا؟
 .والذي ال إله إال هو، إن هذا من اهللا: » اهللا عليه وآلهصىل«فقال رسول اهللا
ًاللهم، إن كان ما يقول حممد حقا : ، يريد راحلته، وهو يقولفوىل جابر

 .فأمطر علينا حجارة من السامء، أو ائتنا بعذاب أليم
فام وصل إليها حتى رماه اهللا بحجر فسقط عىل هامته، وخرج من 

ٍسأل سائل بعذاب واقع﴿: وأنزل اهللا تعاىل. وقتلهدبره،  ِ َِ ٍَ َ ِ ٌ َ ََ  .)٢(» اآلية﴾َ

                                     
  . هامش٢٣٩ ص١الغدير ج) ١(
مصادر كثرية ً ونقله أيضا عن ، عن غريب القرآن أليب عبيد٢٣٩ ص١الغدير ج) ٢(

للثعلبي، شفاء الصدور أليب بكر النقاش، والكشف والبيان : وراجع. أخرى
خصائص الوحي  و٥٠٥ص) م١٩٩٠ ـ هـ١٤١٠( و ١٩٠وتفسري فرات ص

 ٢وكنز الفوائد للكراجكي، وشواهد التنزيل ج ٨٨صبن البطريق الاملبني 
 ١٨جواجلامع ألحكام القرآن . ودعاة اهلداة للحاكم احلسكاين ٣٨١ و ٣٨٣ص
= د ـ وفرائ،افعيـايب الشـ واإلكتفاء للوص٣٠واص صـرة اخلـذكـ وت٢٧٨ص
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آل مناقب و ٢٥١ ص٢جبن طاووس الإقبال األعامل  و٨٢ ص١جالسمطني = 

كتاب  و١٧٦ و ١٦٢و  ١٣٦ ص٣٧ج وبحار األنوار ٢٤٠ ص٢ج أيب طالب
 ١١٥صلشريازي لكتاب األربعني  و١٦١و  ١٥٤صلامحوزي لاألربعني 

 والفصول ٩٣ونظم درر السمطني صومعارج الوصول للزرندي احلنفي، 
، وتفسري أيب وجواهر العقدين للسمهودي الشافعي ٤١اغ صاملهمة البن الصب

 ٤للرشبيني الشافعي ج) تفسري( والرساج املنري ٢٩ ص٩عامدي جالسعود لل
 ٤٠صواألربعني يف مناقب أمري املؤمنني جلامل الدين الشريازي  ٣٦٤ص

منهاج الكرامة و ٢١٨ ص٦وفيض القدير ج ٣٧٠ ص٢جينابيع املودة و
 ووسيلة املآل ألمحد ،والرس املصطفوي البن العيدروسوالعقد النبوي  ١١٧ص

 ٢ونزهة املجالس للصفوري الشافعي ج ١٢٠ و ١١٩صبن باكثري الشافعي 
 ٣٣٧ ص٣ج) ط دار املعرفة(و  ٣٠٢ ص٣ والسرية احللبية ج٢٠٩ص

 ورشح اجلامع الصغري ،والرصاط السوي يف مناقب النبي للقادري املدين
ارج العىل يف مناقب املرتىض ملحمد صدر  ومع٣٨٧ ص٢للحفني الشافعي ج

 ٧ وتفسري شاهي ملحمد حمبوب العامل، ورشح املواهب اللدنية للزرقاين ج،العامل
 ، وذخرية املآل يف رشح عقد جواهر الآليل لعبد القادر احلفظي الشافعي١٣ص

ونور األبصار للشبلنجي  ١٥٦صوالروضة الندية ملحمد بن إسامعيل اليامين 
 ًاألربعون حديثا و٤٦٤ ص٦لرشيد رضا ج) تفسري( واملنار ١٥٩الشافعي ص

 و ٣٦٢ و ٣٥٧ و ٣٤٢ ص٨جخالصة عبقات األنوار  و٨٣صبن بابويه ال
  .٥٢ ص١ججامع أحاديث الشيعة  و٢٧٤صاملراجعات  و٣٧٠ و ٣٦٨
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 .)١( هذا احلديث، لعدة أدلة أوردها، وتبعه فيها غريهوقد رد ابن تيمية
 :وأدلته هي التالية

إن قصة الغدير إنام كانت بعد حجة الوداع باإلمجاع ـ والروايات  ـ ١
 وهو باألبطح، واألبطح ت قصة الغدير جاء احلارثإنه ملا شاع: تقول
يف » صىل اهللا عليه وآله « اهللامع أن الالزم أن يكون جميئه إىل رسول. بمكة
 .املدينة
 ..إن سورة املعارج مكية باتفاق أهل العلم ـ ٢
للهم إن كان هذا هو احلق من عندك، فأمطر علينا ا: إن قوله ـ ٣

وقصة الغدير كانت بعد .  باالتفاقحجارة من السامء، نزلت عقيب بدر
 .ذلك بسنني
ٍسأل سائل بعذاب واقع﴿: إن هذه اآلية ـ أعني آية ـ ٤ ِ َِ ٍَ َ ِ ٌ َ ََ  ـ نزلت )٢(﴾َ

                                     
 فام ٤٦٤ ص٦ وتفسري املنار لرشيد رضا ج١٣ ص٤منهاج السنة ج: راجع) ١(

  .بعدها
: عن مصادر أخرى، وراجع عن غريب القرآن أليب عبيد و٢٣٩ ص١الغدير ج) ٢(

وتفسري فرات شفاء الصدور أليب بكر النقاش، والكشف والبيان للثعلبي، 
 ٣٨١ و ٣٨٣ ص٢ وكنز الفوائد للكراجكي، وشواهد التنزيل ج١٩٠ص

 وتذكرة ٢٧٨ ص١٨جواجلامع ألحكام القرآن . ودعاة اهلداة للحاكم احلسكاين
 ٨٢ ص١ج وفرائد السمطني ،كتفاء للوصايب الشافعي واإل٣٠اخلواص ص

=  والفصول ٩٣ونظم درر السمطني صي، ـدي احلنفـزرنـومعارج الوصول لل
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ومل ينزل عليهم العذاب هناك لوجود النبي ، بسبب ما قاله املرشكون بمكة
ْما كان اهللاُ ليعذهبم وأنت فيهم﴿: لقوله تعاىل» صىل اهللا عليه وآله« ْ ُ َ ُ َِ َِ َِ ْ َ َِّ َ َ﴾. 

لو صح ذلك لكانت آية كآية أصحاب الفيل، ومثلها تتوفر  ـ ٥
الدواعي عىل نقله، مع أن أكثر املصنفني يف العلم وأرباب املسانيد 

ضايل والتفسري والسري قد أمهلوا هذه القضية، فال تروى والصحاح، والف
 .إال هبذا اإلسناد املنكر

ًإن احلارث املذكور يف الرواية كان مسلام حسبام ظهر يف خطابه  ـ ٦

                                     
 وتفسري ،وجواهر العقدين للسمهودي الشافعي ٤١املهمة البن الصباغ ص= 

 ٤للرشبيني الشافعي ج) تفسري( والرساج املنري ٢٩ ص٩لعامدي جلأيب السعود 
 ٤٠صني يف مناقب أمري املؤمنني جلامل الدين الشريازي  واألربع٣٦٤ص

 ، والعقد النبوي والرس املصطفوي البن العيدروس٢١٨ ص٦وفيض القدير ج
ونزهة املجالس  ١٢٠ و ١١٩صووسيلة املآل ألمحد بن باكثري الشافعي 

 والرصاط ٣٠٢ ص٣السرية احللبية جعن  و٢٠٩ ص٢للصفوري الشافعي ج
 ورشح اجلامع الصغري للحفني الشافعي ، للقادري املدينالسوي يف مناقب النبي

 وتفسري ، ومعارج العىل يف مناقب املرتىض ملحمد صدر العامل٣٨٧ ص٢ج
 ١٣ ص٧شاهي ملحمد حمبوب العامل، ورشح املواهب اللدنية للزرقاين ج

 ،وذخرية املآل يف رشح عقد جواهر الآليل لعبد القادر احلفظي الشافعي
ونور األبصار للشبلنجي  ١٥٦صملحمد بن إسامعيل اليامين والروضة الندية 

  .٤٦٤ ص٦لرشيد رضا ج) تفسري( واملنار ١٥٩الشافعي ص
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ً، ومن املعلوم بالرضورة أن أحدا مل »صىل اهللا عليه وآله«املذكور مع النبي
 .»صىل اهللا عليه وآله«يصبه عذاب عىل عهد النبي

 غري معروف يف الصحابة، ومل يذكر يف إن احلارث بن النعامن ـ ٧
 يف تآليفهم يف أسامء  وأبو موسى، وأبو نعيماإلستيعاب، وال ذكره ابن منده

 .الصحابة
 :ونقول

كتفي هنا بتلخيص ما ذكره وسوف ن.. إن مجيع ذلك ال يمكن قبوله
 :، فنقول»رمحه اهللا «العالمة األميني

 :يرد عليهبالنسبة للدليل األول 
إن كلمة األبطح إنام وردت يف بعض الروايات دون بعض، : ألف

 .. فإطالق الكالم بحيث يظهر منه أن اإلشكال يرد عىل مجيعها يف غري حمله
 .)١(أن جميء السائل كان إىل املسجد :وورد يف بعض نصوص الرواية
 .)٢ (عىل أن ذلك كان يف مسجد املدينة: وقد نص يف السرية احللبية

                                     
 ٣ج )ط دار املعرفة( و ٢٧٤ ص٣جالسرية احللبية  و٣٠ تذكرة اخلواص ص)١(

 عنه، وعن معارج العىل للشيخ حممد صدر ٢٤٨ ص١والغدير ج ٣٣٧ص
 ٣٦٨ ص٨جخالصة عبقات األنوار  و١٨٥صلحيل لالعدد القوية العامل، و

 .٤٤٢ ص٤ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و
 ٣ج )ط دار املعرفة(  و٢٧٤ ص٣ والسرية احللبية ج٢٤٨ ص١ الغدير ج)٢(

 .٤٤٢ ص٤جرشح إحقاق احلق  و٣٣٧ص
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إن كلمة األبطح ال ختتص ببطحاء مكة، بل هي تطلق عىل كل  :ب
 .)١(مسيل فيه دقائق احلىص

، أحاديث ترتبط بالبطحاء )٢( يف صحيحهوقد وردت يف البخاري
 .ليفةبذي احل

                                     
 ١ج) دار إحياء الرتاث العريبط ( و ٢١٥و ٢١٣ ص٢ جن معجم البلدا:راجع )١(

 ١٠١ ص١٠ج عمدة القاري: راجع و٢٥٠ ص١جالغدير  و٤٤٦ و ٧٤ص
 . ١٩٦ ص٦جلطويس لاخلالف و

ط ( و ٤٧٠ حديث ١٨٣ ص١ وج١٤٥٩ حديث ٥٥٦ ص٢صحيح البخاري ج) ٢(
 ٣ج) كتاب احلج(صحيح مسلم :  وراجع١٩٧ و ١٤٣ ص٢ج) دار الفكر

 ١٥بن عبد الرب جالالتمهيد  و١٠٦ ص٤ج) ط دار الفكر( و ١٥٥ و ١٥٤ص
تاريخ مدينة  و٤٠٥ ص١جاملوطأ كتاب  و٤٧٧ و ٤٢٩ ص٢٤ وج٢٤٣ص

 ١بن شبة جالتاريخ املدينة  و١٢٧ ص٥سنن النسائي ج و٢٢٦ ص٢٢دمشق ج
عمدة  و٤٥٣ ص١سنن أيب داود ج و٥٤٢ ص١٨سري أعالم النبالء ج و٧٣ص

السنن  و٤٧١ ص٣فتح الباري ج و١٠٢ و ١٠١ ص١٠ج و١٤٦ ص٩جالقاري 
 ٩جلنووي لرشح مسلم  و٢٤٥ و ٢٤٤ ص٥لبيهقي جلالكربى 

لبيهقي لمعرفة السنن واآلثار  و٣٣٩ ص٤بن عبد الرب جالستذكار اإلو١١٤ص
الك ملكتاب املوطأ  و٤٧٧ و ٣٣٠ ص٢لنسائي جلالسنن الكربى  و٥٤٠ ص٣ج
 ١١٩ و ١١٢ و ٨٧ و ٢٨ ص٢محد جأمسند  و٢٤٨ ص١الغدير ج و٤٠٥ ص١ج
 .٢٣٦ ص٥ وج٣٠٧ ص٤جاملعجم األوسط  و٢٧ ص٦جعون املعبود  و١٣٨و 
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 دخل من معرس إذا رجع إىل املدينة» صىل اهللا عليه وآله«وكان 
 .)١(إنك ببطحاء مباركة: األبطح، فكان يف معرسه ببطن الوادي، فقيل له
صىل « عن موضع قرب النبي ًوورد التعبري بذلك أيضا يف كالم عائشة

 .)٢(»اهللا عليه وآله

                                     
سبل اهلدى  و٢٤٨ ص١جالغدير  و١٢٢ ص٢ع األسامع للمقريزي ج إمتا)١(

 وصحيح ١٣٦ و ٩٠ ص٢جمحد أمسند :  وراجع٤٨٥ ص٨جوالرشاد 
صحيح  و١٥٥ ص٨ وج٧١ ص٣ وج١٤٤ ص٢ج) ط دار الفكر(البخاري 

رشح مسلم  و١٢٧ ص٥جسنن النسائي  و١٠٦ ص٤ج) ط دار الفكر( مسلم
 ٥جفتح الباري  و٢٤٥ ص٥جلبيهقي لالسنن الكربى و ١١٥ ص٩جلنووي ل

 ٦٢ ص٢٥ وج١٧٧ ص١٢ وج١٤٨ و ١٤٦ ص٩جعمدة القاري  و١٦ص
صحيح  و٣٥٠ ص٩جمسند أيب يعىل  و٣٣٠ ص٢جلنسائي لالسنن الكربى و

 ١٢جاملعجم الكبري  و٥٢ ص٨جاملعجم األوسط  و١٦٩ ص٤جابن خزيمة 
 ط دار إحياء(البداية والنهاية  و٢٤٥ ص١٥جبن عبد الرب الالتمهيد  و٢٣١ص

 .٢٢٢ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية  و١٣١ ص٥ج )الرتاث العريب
 ٢جلدمياطي لإعانة الطالبني  و٨٣ ص١وي جبغيف مصابيح السنة لل كام )٢(

مسند أيب  و٣ ص٤جاجلوهر النقي و ١٣٤ ص٥جبن حزم الاملحىل  و١٣٥ص
بن شبة التاريخ املدينة و ٦١٤ ص٢جاألمم وامللوك تاريخ و ٥٣ ص٨جيعىل 

 ٢٥١صالتنبيه واإلرشاف و ٢٩٣ ص٥جالبداية والنهاية و ٩٤٥ ص٣ج
=  ٢٠٩ ص٣جد ـبن سعالالطبقات الكربى و ١٥٨ ص٢٢جهتذيب الكامل و
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، تذكر يف أحاديث ، وعامر بن ليىليث عن حذيفة بن أسيدوثمة أحاد
من حجة الوداع، ملا كان » صىل اهللا عليه وآله«أنه حني رجوع النبي : الغدير

 .)١(باجلحفة هنى عن سمرات متقاربات بالبطحاء أن ال ينزل حتتهن أحد
، وبطحاء ابن ، وبطحاء ذي احلليفةوثمة حديث عن بطحاء واسط

، وقد نسب البطحاوي )٢(، وهو أجل من بطحاء مكة، وبطحاء املدينةزهرأ
 :العلوي إىل جده قوله

                                     
 ٣٥٨ ص٢جنصب الراية و ٢٤٢ ص١جالدراية يف ختريج أحاديث اهلداية و= 
 ٥٤١ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية و ٣٤٢ ص١٢جسبل اهلدى والرشاد و
 ٣جفتح الباري و ٢٢٤ ص٨جعمدة القاري و ١٣٠ ص٤جحتفة األحوذي و

 ٣٦٩ ص١جلحاكم لاملستدرك و ٣ ص٤جلبيهقي لالسنن الكربى و ٢٠٤ص
 ٢جسبل السالم و ١٢٩ ص٤جنيل األوطار  و٨٤ ص٢جسنن أيب داود و

 .١٥٣ ص٤جفيض القدير  و٢٢٥ ص٥جتلخيص احلبري و ١١٠ص
 ٢٢٢ ـ ٢١٣معجم البلدان ص و٢٤٩ و ٢٦ و ١٠ ص١ الغدير ج:راجع )١(

والبلدان  ٢٩٩ ص١جغاية املرام و ٢٣٢صبن عقدة الكتاب الوالية و
 ١جبن الصباغ الالفصول املهمة و ١٦٤ ص٩ججممع الزوائد  و٨٤لليعقويب ص

رشح إحقاق احلق  و٢٤٩ و ١٥٥ ص٧جخالصة عبقات األنوار  و٢٤١ص
لامحوزي لكتاب األربعني  و٢٠٠ ص٢٤ وج٣٤٢ ص٦ج) امللحقات(

 .٣٣ ص١جلشيعة جامع أحاديث ا و١٣٩ص
  .٢٤٩ ص١جالغدير  و٤٤٥ و ٤٤٤ ص١ جنمعجم البلدا )٢(
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 ..زلــنـم ن ـذا ذاك مــبـا حــيـف     زلـــنـة يل مـنـديـا املـحـطـوب
 . هـ٥٧٤ سنة ويف قول حيص بيص املتوىف

 )١(ُم سال بالدم أبطحـتـكـام ملـفل     ةـا فكان العفو منا سجيـكنـلـم
 .من أيام العرب املعروفة) منسوب إىل بطحاء ذي قار(ويوم البطحاء 

 :»عليه السالم« الشعر املنسوب إىل أمري املؤمننيومن
 ِبـالـي غـفـلـن سـت مـيـبـوبال     نيـحـل باألبطـجـبـن املـا ابـأن

 .)٢(يريد أبطح مكة واملدينة:  يف رشحهقال امليبذي
وأما اجلواب عن الدليل الثاين، وهو أن سورة املعارج مكية باإلمجاع ال 

 :مدنية، فنقول
ًإن اإلمجاع إنام هو عىل أن جمموع السورة كان مكيا، ال مجيع : ًأوال

                                     
 ٣٩١ ص٨جخالصة عبقات األنوار  و٤٠٤ ص٣ديوان حيص بيص ج :راجع )١(

اإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٠٣ ص٢جشجرة طوبى  و٢٥٥ ص١جالغدير و
 ١٠١ ص١٢جلتسرتي لقاموس الرجال  و٦٤٨صلهمداين ل» عليه السالم«
الفصول  و١٠٤ ص١٥جالوايف بالوفيات  و٣٦٥ ص٢ج وفيات األعيانو

 ٣١٤ ص٢جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و٨٤٢ ص٢جبن الصباغ الاملهمة 
 ٢٥٧صلسيد رشف الدين لاملجالس الفاخرة  و٣٣٨ ص١جالكنى واأللقاب و
 .٥٠٦ و ٤٨٨ ص٢٧ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و

 ٣٤ج  وبحار األنوار١٩٧ص» معليه السال«رشح ديوان أمري املؤمنني  :راجع )٢(
 .٢٥٢ ص١ج الغدير  و٣٩٧ص
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 .. فلعل هذه اآلية باخلصوص كانت مدنية. آياهتا
بأن املتيقن يف اعتبار السورة مكية أو مدنية هو : وقد يعرتض عىل ذلك

تلك التي تكون بداياهتا كذلك، أو تكون تلك اآليات التي انتزع اسم 
 ..السورة منها كذلك

 ..واجلواب عن ذلك
ً إهنا مكية مثال مع أن أوائلها :ًإن هناك سورا كثرية يقال عنها: ألف

 :تكون مدنية، وكذلك العكس، وذلك مثل
 .)١(فإهنا مكية إال عرش آيات من أوهلا.. سورة العنكبوت
 .)٢(مكية إال سبع آيات من أوهلا.. سورة الكهف

                                     
 ٣٢٣ ص١٣ واجلامع ألحكام القرآن ج٨٦ ص٢٠جامع البيان ج: راجع) ١(

 ٢٨٩ن طاووس صالبسعد السعود  و١٢٣ ص٣والرساج املنري للرشبيني ج
 ٦زاد املسري جو ٢٠٣صللداين البيان يف عد آي القرآن  و٢٥٥ ص١الغدير جو

 ٣٠٥ ص٤ألندليس جل يف تفسري الكتاب العزيز املحرر الوجيز و١١٩ص
الكبري تفسري  وال٣٣٩ ص٣تفسري ابن زمنني ج و١٦٥ ص٤تفسري السمعاين جو
 ٢٨٨ ص٤تفسري الثعالبي ج و١٩١ ص٤فتح القدير ج و٢٥ ص٢٥لرازي جل

 ٢تفسري العز بن عبد السالم ج و٣٢٣ ص ١٣ج واجلامع ألحكام القرآن 
عمدة القاري  و١٨٥ ص٨التبيان جو ١١٠ ص٤التفسري الصايف ج و٥٠٤ص
 .٥ ص٨ججممع البيان  و١٠٨ ص١٩ج

=  واإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي٣٤٦ ص١٠اجلامع ألحكام القرآن ج: راجع) ٢(
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 .)١()وفيها اسم السورة(سورة املطففني، مكية إال اآلية األوىل، 
 .)٢(ً)وفيها اسم السورة أيضا(سورة الليل، مكية إال أوهلا، 

مثل سورة هود، .. وهناك سور أخرى كثرية مكية، وفيها آيات مدنية
ومريم، والرعد، وإبراهيم، واإلرساء، واحلج، والفرقان، والنمل، والقصص، 

 . )٣(واملدثر، والقمر، والواقعة، والليل، ويونس

                                     
 تفسري و٢٥٦ ص١الغدير ج و١٨٥ ص٢ج) ط دار الفكر( و ١٦ ص١ج= 

 ٣ ص٧التبيان ج و٣٦ ص١٩عمدة القاري ج:  وراجع٥٠٥ ص٣ج الثعالبي
تفسري العز بن عبد  و٢٧٨ ص٢تفسري مقاتل بن سليامن ج و٢٨٩ صتفسري شربو

 ٢٦٨ ص٣فتح القدير ج و٢٠٢ ص٥تفسري أيب السعود ج و٢٣٧ ص٢السالم ج
 .١٩٩ ص١٥تفسري اآللويس ج و٣٧ ص٩وج

التفسري الصايف :  وراجع٢٥٧ ص١جالغدير  و٥٨ ص٣٠ جامع البيان ج:راجع )١(
 ٤٢٩ ص٣جلسالم تفسري العز بن عبد ا و٤٢١ ص٧ وج٢٩٨ ص٥ج
 ٥جفتح القدير  و٥٥ص) ط دار الفكر( و ١٧ ص١جيف علوم القرآن اإلتقان و

 . ١١٦ ص٦٦ج  وبحار األنوار٢٨٩ ص١٠جتفسري جممع البيان  و٣٩٧ص
 ١الغدير ج و٥٤ص) ط دار الفكر( و ١٧ ص١جاإلتقان يف علوم القرآن : راجع) ٢(

 .٢٥٧ص
ام القرآن ـاجلامع ألحك:  وراجع٢٥٧ ـ ٢٥٦ ص١الغدير ج:  ذلك كله يفراجع ) ٣(

 ٢٤٧ و ١ ص١٣ وج١ ص١٢ وج٢٠٣ ص١٠ وج٣٣٨ و ٢٧٨و  ١ ص٩ج
=  ١٧١ و١٣٦ ص٤ وج٦١٧ و ٥١١و  ٤٠ ص٢جالرساج املنري  و٦٥ ص١٥وج
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 :وهناك سور مدنية، وفيها آيات مكية، مثل :ب
 . )١()وفيها تسمية السورة(سورة املجادلة، فإهنا مدنية إال العرش األول، 
وحتى ) وفيها اسم السورة(سورة البلد، وهي مدنية إال اآلية األوىل، 

 .، وغري ذلك)٢(الرابعة
التي لو سلمنا أن هذه السورة مكية، فإن ذلك ال يبطل الرواية : ًثانيا

تنص عىل نزوهلا يف مناسبة الغدير، إلمكان أن تكون قد نزلت مرتني، 
ًفهناك آيات كثرية نص العلامء عىل نزوهلا مرة بعد أخرى، عظة وتذكريا، أو 

البسملة، وأول سورة : ًاهتامما بشأهنا، أو اقتضاء موردين لنزوهلا، نظري

                                     
 و ٢٥٨ و ٢٠٦ ص٦ وج٥٤٠ ص٥وج ٧٧٤ ص٤جرازي كبري للتفسري الوال= 

 و ٢ ص٢جوتفسري الرشبيني  ١٦و  ١٥ ص١ج يف علوم القرآنتقان اإلو ٥٨٥
 . ٣٤٣ ص٤جتفسري اخلازن  و٢٠٥ و ٢٦١ و ١٥٩و ١٣٧

 ٤ والرساج املنري ج٢١٥ ص٨إرشاد العقل السليم أليب السعود ج: راجع )١(
 ٤٠٧ ص٩جتفسري جممع البيان :  وراجع٢٥٧ ص١جالغدير  و٢١٩ص

 ٥جاملحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  و١٤٢ ص٥جالتفسري الصايف و
تفسري و ٢ ص٢٨جسري اآللويس  وتف١٨١ ص٥جفتح القدير  و٢٧٢ص

تفسري العز و ٢٦٩ ص١٧ج واجلامع ألحكام القرآن ٣٠٧ ص٥جالبيضاوي 
 .٣١٤ ص٧جزاد املسري  و٢٩١ ص٣ج بن عبد السالم

 ٣٠جتفسري اآللويس  و٥٥ص) ط دار الفكر( و ١٧ ص١اإلتقان ج: راجع )٢(
  .٢٥٧ ص١جالغدير  و١٣٣ص
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 . الروم، وآية الروح
ِّما كان للنبي ﴿: وقوله َِ َّ ِ َ َوالذين آمنوا أن يستغفروا للمرشكنيَ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َُّ ُ ْ َ َْ َ ُْ َ َ َ..﴾ . 
ِأقم الصالة طريف النهار﴿: وقوله َ َّ ِ َ ََ َ َ َّ ِ ِ َ﴾ . 
ُأليس اهللاُ بكاف عبده﴿: وقوله ْ َ ََ ٍ َ ِ ْ َ َ﴾ . 

 حني فرضت الصالة، ومرة وسورة الفاحتة، فإهنا نزلت مرة بمكة
 .)١(تثنية نزوهلا سميت باملثاينباملدينة حني حولت القبلة، ول

 : وعن الدليل الثالث أجاب
ْوإذ قالوا ﴿:  وهي قوله تعاىلأن نزول آية سورة األنفال قبل سنوات ُ َ ْ ِ َ

ِاللهم إن كان هـذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السامء أو  َ َ َّ ِّ َ ْ ْ ْ ََّ َ َ ْ َ ُ ًَ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ َ ََّ ََْ ِ ُ
ٍائتنا بعذاب أليم ِ َِ ٍ َ َ ِ َ  ال يمنع من أن يتفوه هبا هذا املعرتض عىل اهللا .)٢(﴾ْ

ولعله قد سمعها من قبل، فآثر أن يستخدمها يف . ورسوله، ويظهر كفره هبا
 .دعائه، إلظهار شدة عناده وجحوده أخزاه اهللا

 :وعن الدليل الرابع أجاب
                                     

التفسري الصايف و ٤٧ ص١ج جممع البيان تفسريو ٢٥٧ ص١جالغدير  :راجع )١(
 ١٩جلرازي الكبري لتفسري وال ٧٩ ص٨٤ج وبحار األنوار ٨٠ ص١ج

تفسري و ٧٩ ص١٤جتفسري اآللويس  و٢٩ ص١جلزركيش لالربهان  و٢٠٧ص
ط ( و ٦٠ ص١واإلتقان ج ٣٩٦ ص١جالسرية احللبية و ١٩١ ص١٢جامليزان 

 .ً وفيه موارد أخرى أيضا١٠٥ص) دار الفكر
  . من سورة األنفال٣٢ اآلية )٢(
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قد ال ينزل العذاب عىل املرشكني لبعض األسباب املانعة من : ألف
 إسالم مجاعة منهم، أو ممن هم يف أصالهبم، ولكنه ينزل عىل نزوله، مثل

وال سيام مع ..  الرتفاع املانع من نزولههذا الرجل الواحد املعاند يف املدينة
 .طلبه من اهللا أن ينزل عليه العذاب

َما كان اهللاُ ليعذهبم وأنت﴿إن املنفي يف آية : قد يقال: ب ْ َ َ َْ ُ َ ُ َِّ ِ َ ْ فيهمَ ِ  هو ﴾ِ
عذاب االستئصال للجميع، وال يريد أن ينفي نزول العذاب عىل بعض 

 ..ً خصوصا مع طلبه ذلكاألفراد
، وذلك حني دعا دلت الروايات عىل نزول العذاب عىل قريش: ج

عليهم بأن جيعل سنيهم كسني يوسف » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
تفع املطر، وأجدبت األرض، وأصابتهم املجاعة حتى فار» عليه السالم«

 ..)١( واجليف، والكالب،أكلوا العظام

                                     
ط (و   كتاب صفة القيامة واجلنة والنار،٣٩ ح٣٤٢ ص٥ صحيح مسلم ج:راجع )١(

 ٢البخاري جصحيح و ٥٦ ص٥جسنن الرتمذي  و١٣١ ص٨ج) دار الفكر
 و ٣٢ و ١٩ ص٦ وج٢١٧ ص٥ وج١٥ ص٢ج) ط دار الفكر(و  ١٢٥ص
 ٢٧رازي جلالكبري لتفسري الو ٤٤١و  ٤٣١ ص١جمحد أمسند  و٤١ و ٤٠
 واخلصائص الكربى ٢٠٠ ص٥ و ج٢٩٣ ص٣ والنهاية يف اللغة ج٢٤٢ص

 ١٤٠ ص١٩ وج٢٨و  ٢٧ ص٧جعمدة القاري  و٢٤٦ ص١للسيوطي ج
ودالئل  ٣٥٣ ص٣جبيهقي للالسنن الكربى  و٣٢٤ ص٢ودالئل النبوة ج

=  ١٦ج وبحار األنوار ٢٥٩ ص١جالغدير  و٣٦٩ ح٥٧٥النبوة أليب نعيم ص
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صىل اهللا «ًقد نزل العذاب أيضا عىل بعض األفراد بدعاء رسول اهللا  :د
، كام جرى أليب زمعة، األسود بن املطلب، حيث كان هو »عليه وآله

صىل اهللا « عليه النبي ، فدعا»صىل اهللا عليه وآله«وأصحابه يتغامزون بالنبي 
 . )١(أن يعمى، ويثكل ولده، فأصابه ذلك» عليه وآله

ً إىل رأسه، فامتأل قيحا ، فأشار جربيلةودعا عىل مالك بن الطالطل
 . )٢(فامت

صىل «النبي  حيث كان حيكي مشية ثم ما جرى للحكم بن أيب العاص

                                     
 ١٠١ ص٦جالبداية والنهاية و ١٨٩ ص١ج أيب طالبآل مناقب و ٤١١ص= 

 .٣٥٩ ص٢جتفسري السمعاين : وراجع
 وإمتاع ٧٤ ص٢ج) ط دار صادر( و ٢٧ ص٢الكامل يف التاريخ ج: راجع) ١(

سبل اهلدى  و٢٢٠ ص٢ختريج األحاديث واآلثار ج و٣٣٢ ص١٤األسامع ج
 )عرفةط دار امل( السرية احللبية  و٢٥٩ ص١الغدير ج و٤٦١ ص٢والرشاد ج

 ٢جالقرآن العظيم تفسري  و٦٢ ص١٠ج واجلامع ألحكام القرآن ٥١٣ ص١ج
  .٥٨٠ص

 ١جالغدير  و٧٥ ص٢ج) ط دار صادر( و ٢٧ ص٢ الكامل يف التاريخ ج:راجع )٢(
 ٢جختريج األحاديث واآلثار  و٤٩ ص١٨ج بحار األنوار:  وراجع٢٥٩ص
تفسري  و٩٥ ص١٤ججامع البيان  و١٣٣ ص٦جتفسري جممع البيان  و٢٢٠ص

السرية النبوية  و٢٥٤ ص٥جسرية ابن إسحاق  و٥٨٠ ص٢جالقرآن العظيم 
 .٢٧٨ ص٢جبن هشام ال
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كن كذلك، فكان احلكم : ، فقال»صىل اهللا عليه وآله«، فرآه »اهللا عليه وآله
ٍخمتلجا يرتعش منذئذ ً)١(. 

، »صىل اهللا عليه وآله«، فقد خطبها النبي وما جرى جلمرة بنت احلارث
 .)٢(برصتًإن هبا سوءا، ومل تكن كذلك، فرجع إليها، فوجدها قد : فقال أبوها

ولعلها كانت تستحق هذا العذاب، بسبب بعض ما كانت تبطنه أو 
ة قد يبتىل هبا األبناء، يهناك آثار وضع: تظهره من سيئات األعامل، أو يقال

ويكون األبناء ضحية عدوان آبائهم فيثابون إن عاشوا بسبب فعل اآلباء، 
 مع الرسول وليكن هذا من آثار التعاملوصربوا، ويعوضهم اهللا عن ذلك، 

أنه إذا كان أبوها قد أذنب فام : فال يرد. هبذه الطريقة» صىل اهللا عليه وآله«

                                     
 ١ج) ط دار اجليل(و  ٢١٨ ص١ ج)هبامش اإلصابة(ستيعاب  اإل:راجع )١(

رشح و ١٠١ ص١٢جإمتاع األسامع و ٦٠ ص٢والنهاية يف اللغة ج ٣٥٩ص
وبحار  ٣٤٦ و ٣٤٥ ص١واإلصابة ج ١٥٠ ص٦ج للمعتزيل البالغةهنج 

 واملعجم الكبري ١٣٢ ص٢واخلصائص الكربى ج ١٧٣ ص٣١ج األنوار
 ١جالغدير  و٢٤٠ و ٢٣٩ ص٦ ودالئل النبوة للبيهقي ج٢١٤ ص٣للطرباين ج

  .٢٤٤ ص٨ وج٢٦٠ص
 واخلصائص ٦٦٣ ص١ج) ط دار الكتب العلمية( و ٢٧٦ ص١راجع اإلصابة ج) ٢(

الكامل يف  و٣٩٢ ص٢ جبن سيد الناسالعيون األثر  و١٣٣ ص١الكربى ج
 ٢٦٠ ص١الغدير ج و٤١٨ ص٢جاألمم وامللوك تاريخ  و٣١٠ ص٢التاريخ ج

 .١٦٩ ص١٤اجلامع ألحكام القرآن ج
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  !ذنبها هي؟
 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«وما جرى لذلك الرجل الذي كذب عىل رسول اهللا 

، فدعا »صىل اهللا عليه وآله«، فإنه سب النبي  أيب هلبوما جرى البن
 .)٢(سلط عليه كلبه، فافرتسه األسداهللا أن ي
ْفإن أعرضوا فقل أنذرتكم ﴿:  بقولهً قريشا تعاىلقد هدد اهللا :هـ ْ َُ ُْ َ َ َْ ُ َ َُ ْ ْ ِ

َصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود َ َ َ َُ َ َ َ ْ ً ٍَ ِ ِ ِ فإن كان مناط احلكم يف هذه اآلية .. )٣(﴾ِ
ولو أهنم . ضهم قد آمن ألن بع،هو إعراض اجلميع، فإن الصاعقة مل تأهتم

 . ًاستمروا مجيعا عىل الضالل ألتاهم ما هددهم به
ًمانعا من مجيع أقسام » صىل اهللا عليه وآله«ولو كان وجود النبي 
، ومل يصح أن يصيب احلكم بن أيب العاص.. العذاب، مل يصح هذا التهديد

 ..ىوغريه ممن تقدمت أسامؤهم يشء من األذ

                                     
 ٢٤٥ ص٦ ودالئل النبوة للبيهقي ج٢٤٤ ص١ج اخلصائص الكربى :راجع )١(

 .٨٤ ص١جبن اجلوزي الاملوضوعات و ٢٦٠ ص١جالغدير و
لصنعاين لتفسري القرآن  و٥٥ ص٢٧طربي جللجامع البيان  و٢٦١ ص١الغدير ج) ٢(

 ١٢١ ص٦الدر املنثور ج و٢٩٤ ص٦البداية والنهاية ج و٢٥٠ ص٣ج
 ودالئل ٩١ ص٣ والنهاية يف اللغة ج٢٤٤ و ١٤٧ ص١واخلصائص الكربى ج

 و ٥٨٥ و ٥٨٨ ودالئل النبوة أليب نعيم ص٣٣٩ و ٣٣٨ ص٢النبوة للبيهقي ج
 .٦٥ ص١١مدينة دمشق ج وتاريخ ٣٨٠ و ٣٨١ و ٣٨٣ حديث رقم ٥٨٦

 . من سورة فصلت١٣ية اآل )٣(
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 : »رمحه اهللا«وعن الدليل اخلامس أجاب 
 بأرسها، لبرشيةإن حادثة الفيل استهدفت تدمري أعظم رمز مقدس ل

بحسب » عليه السالم«وليست مرتبطة بعيل  ..فالدواعي متوفرة عىل نقلها
 .الظاهر

يف » صىل اهللا عليه وآله«أما قصة هذا الرجل الذي واجه رسول اهللا 
 يف أهم قضية تعنيهم وهي »السالمعليه « بعيل املرتبطةقضية الغدير، 

فالدواعي لنقلها أقل بكثري، وهي ككثري من معجزات الرسول اإلمامة، 
التي نقلت عن طريق اآلحاد، وبعضها قبله املسلمون » صىل اهللا عليه وآله«

 ..من دون نظر يف سنده
ًبل الدواعي متوفرة عىل طمس هذه القضية، وذلك إمعانا يف إضعاف 

، ألهنا عىل نسياهنا الناس محلاقعة الغدير، وإبعادها عن أذهان الناس، وو
ً ومتثل معنى هاما ..متثل إدانة خطرية لفريق تقدسه طائفة كبرية من الناس

 .»عليه السالم«يف فضل عيل 
أن املصنفني قد أمهلوا هذه القضية، فهي جمازفة ظاهرة، : وأما دعواهم

 .. رووهاإذ قد تقدم أن كثريين منهم قد
 : »رمحه اهللا«وعن الدليل السادس أجاب 

والعذاب .. قد أثبت ردته، فإنه بأن احلديث كام أثبت إسالم احلارث
إنه مل يصب العذاب :  ال حني إسالمه، فال يصح قوله، بعد ردتهنزل عليه

 .»صىل اهللا عليه وآله«ًأحدا من املسلمني يف عهد النبي 
ذكر شواهد عن عذاب حلق بعض املسلمني يف عهد رسول اهللا ثم 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، وغريهاكقصة مجرة بنت احلارث» صىل اهللا عليه وآله«
بشامله، فقال له » صىل اهللا عليه وآله«وقصة ذلك الذي أكل عند النبي 

 .كل بيمينك: »صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 .ال أستطيع: فقال
 . يف صحيحهوقد رواها مسلم. )١(فام رفعها إىل فيه بعد.  استطعتال: قال

قال له ف.. »صىل اهللا عليه وآله«وقصة األعرايب الذي عاده رسول اهللا 
 .طهور إن شاء اهللاال بأس، : »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 ، عىل شيخ كبري،)أو تثور( كال بل محى تفور !؟ طهور:قلت :قال

 .يره القبورتز
 . فنعم إذا: »صىل اهللا عليه وآله«قال له النبي 

 .)٢(ًفام أمسى من الغد إال ميتا

                                     
 ٩جفتح الباري  و٢٦٤ ص١جالغدير  و١٠٧ ح٢٥٩ ص٤ صحيح مسلم ج)١(

عون  و٤٢٢ ص٥جحتفة األحوذي  و٢٩ ص٢١جعمدة القاري  و٤٥٦ص
تاريخ اإلسالم و ٢١٥ ص١٠جسبل اهلدى والرشاد  و١٧٩ ص١٠جاملعبود 

 .٣٦٧ ص١جلذهبي ل
 ٣لبيهقي جلالسنن الكربى  و٣٤٢٠ ح١٣٢٤ ص٣ جصحيح البخاري: راجع) ٢(

 ٢١١ ص٩كنز العامل ج و١٩٧ ص١١لصنعاين جلاملصنف  و٣٨٣ص
  .٣٨٢ ص٣اجلوهر النقي ج و٢٢٥ ص٧صحيح ابن حبان جو
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: »صىل اهللا عليه وآله«وكذا بالنسبة ملن نقى شعره يف الصالة، فقال له 
 .)١(قبح اهللا شعرك، فصلع مكانه
 : وأجاب عن الوجه السابع

درك املؤلفون بأن معاجم الصحابة مل تستوف ذكر مجيعهم، وقد است
 . عىل من سبقهم أسامء مل يذكروها

 .. فراجع» اإلصابة« ذلك يف مستهل كتابه وقد أوضح العسقالين
تويف وكان عدد من رآه » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : وقد ذكروا

 ..وسمع منه زيادة عىل مئة ألف إنسان
الرجل يف معاجم أنه قد يكون إمهال ذكر هذا : أضف إىل ذلك
 ..الصحابة ألجل ردته

 يف أكثر األمور »السالمعليه «كام أن ما جرى له فيه فضيلة لعيل 
 !حساسية، فلامذا ال يتجاهل اسمه املتجاهلون؟

  :×سورة والعصر نزلت يف علي 
يف خطبة » صىل اهللا عليه وآله«وقد يتساءل البعض عن املقصود بقوله 

ِوالعرص﴿رة يف عيل نزلت سو«: يوم الغدير ْ َ ْإن اإلنسان لفي خرس َْ َُ ِ َ َ َّْ ِ ْ ِ﴾. 
بأن املراد باإلنسان : بأن األحاديث الرشيفة رصحت :ويمكن أن جياب

                                     
 آل أيب طالبمناقب  و١٣٤) ط أخرى( و ٨١أعالم النبوة للاموردي ص :راجع )١(

 .٢٦٤ ص١جالغدير  و٧٢ ص١ج
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، ثم استثنى أهل صفوته من »عليهم السالم«الذي يف خرس، هم أعداؤهم 
ْإن اإلنسان لفي خرس﴿: خلقه، حيث قال َُ ِ َ َ َّْ ِ ْ ُإال الذين آمنوا وعملو ِ َِّ َِ َ َُ َ َ َّ ا ِ

ِالصاحلات ِ َ ِّوتواصوا باحلق﴿آمنوا بوالية أمري املؤمنني :  يقول﴾َّ َ ِ ْ َ َ  ذرياهتم ﴾ََ
 .)١(» وتواصوا هبا، وصربوا عليها،ومن خلقوا بالوالية
ِّوتواصوا باحلق﴿ :ويف نص َ ِ ْ َ َ ِوتواصوا بالصرب﴿ يعني اإلمامة و ﴾ََ ْ َّ ْ َ َ َِ َ﴾ 
 .)٢(يعني بالعرتة

 
 
 
 
 
 
 

                                     
 وبحار ٦٦٧ و ٦٦٦ ص٥ ونور الثقلني ج٥٠٥ و ٥٠٤ص ٤ج) تفسري( الربهان )١(

 ٢جتفسري القمي  و٥٩ ص٦٤ وج١٨٣ ص٣٦ و ج٢١٥ ص٢٤ج األنوار
 . ٣٧٢ ص٥جالتفسري الصايف  و٤٤١ص

 كامل إ٦٦٧ و ٦٦٦ ص٥ ونور الثقلني ج٥٠٥ و ٥٠٤ ص٤ج) تفسري(الربهان ) ٢(
التفسري األصفى  و٢٧٠ ص٦٦ وج٥٩ ص٦٤ ج وبحار األنوار٦٥٦الدين ص

  .١٤٧٤ ص٢ج
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  :الفصل التاسع
 

  ..قرائن ودالالت
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  ٢٨٥                             ..                                                           قرائن ودالالت: الفصل التاسع
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  :!؟ملاذا آية اإلكمال أوالً
ُاليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت ﴿:  ملاذا أوردت آية:هنا سؤال يقول َ ُْ ْ ْ َ َ ََ ْ َ ََ ُْ ُِ َ ْ ْْ

ًعليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ َْ ُ ُِ ُ َ ْ َيا أ﴿: ، قبل آية)١(﴾َ َهيا الرسول بلغ ما َ ُ َّْ ِّ َ ُ َ ُّ
َّأنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فام بلغت رسالته واهللاُ يعصمك من الناس إن  ِْ ِ ِِ َّ َ َ ََ ْ َ ُ َ َ َ ِّ ِْ ِ َِ َ َُ َ َ َ َْ َّ ْ َِ ْ َْ َ ْ ْ َ َ ِ ُ

َاهللاَ ال هيدي القوم الكافرين ِْ ِ َِ ْ َ َْ ْ َ فإن السري الطبيعي ! ومها يف سورة واحدة؟. )٢(﴾َ
 .ً.ال سيام وأن القرآن كان ينزل نجوما.. ه عىل تلكلألحداث يفرض تقدم هذ

 :ونجيب
ما يف حجة الوداع إً إن سورة املائدة قد نزلت أوال دفعة واحدة، ً:أوال

اآليات املناسبة تنزل و ثم صارت األحداث متر، ،يف الطريق، أو يوم عرفة
 .)٣(مرة ثانية

                                     
  . من سورة املائدة٣ اآلية )١(
  . من سورة املائدة٦٧ اآلية )٢(
تفسري البحر املحيط :  وراجع٣٠ وراجع ص٦١ ص٦ اجلامع ألحكام القرآن ج)٣(

 والغدير ١٤٣ ص٢ واملحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ج٤٢٧ ص٣ج
 . ٢٧٨ ص١١ وج١٢١ ص٦جرشح أصول الكايف  و٢٢٧ ص١ج
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 :ويدل عىل نزوهلا دفعة واحدة ما ييل
صىل اهللا عليه «أنزلت عىل رسول اهللا : ، قالمروعبد اهللا بن ع ـ ١

سورة املائدة، وهو راكب عىل راحلته، فلم تستطع أن حتمله، فنزل » وآله
 .)١(عنها
إين آلخذة بزمام العضباء، ناقة رسول : ، قالتعن أسامء بنت يزيد ـ ٢

، إذ نزلت املائدة كلها، فكادت من ثقلها تدق »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 .)٢(عضد الناقة

                                     
 ٧جممع الزوائد ج، وه عن٢٥٢ ص٢الدر املنثور جو ١٧٦ ص٢جد محأمسند  )١(

البداية  و٣ ص٢فتح القدير ج و٣ ص٢ جالقرآن العظيمتفسري  و١٣ص
 ١بن كثري جالالنبوية  السرية و٣١ ص٣ج) ط دار إحياء الرتاث العريب(والنهاية 

سبل اهلدى  و٤١٥ ص١السرية احللبية ج و٤٩ ص٣إمتاع األسامع ج و٤٢٤ص
 .٢٥٨ ص٢جوالرشاد 

عبد بن محيد، وابن عن  عنه، و٢٥٢ ص٢ والدر املنثور ج٤٥٥ ص٦جمحد أمسند ) ٢(
جرير، وحممد بن نرص يف الصالة، والطرباين، وأيب نعيم يف الدالئل، والبيهقي يف 

القرآن تفسري  و١١٢ ص٦جامع البيان ج و١٣ ص٧جممع الزوائد جشعب اإليامن، و
 ١بن كثري جالالسرية النبوية  و٣١ ص٣هاية جالبداية والن و١٢٦ و ٣ ص٢ جالعظيم

إمتاع  و١٧٤ ص٥مسند ابن راهويه ج و٤٢٤ ص١السرية احللبية ج و٤٢٤ص
املعجم  و١٦ ص١جألنصاري اهلروي لذم الكالم وأهله  و٤٨ ص٣األسامع ج

 .٢٥٧ ص٢جسبل اهلدى والرشاد  و١٧٨ و ١٧٧ ص٢٤جلطرباين لالكبري 
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أنه كان يف مسري مع رسول : ، عن عمهاعن أم عمرو بنت عبس ـ ٣
، فنزلت عليه سورة املائدة، فاندق كتف راحلته »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 .)١(العضباء، من ثقل السورة
نزلت سورة املائدة عىل رسول : ، قاللقرظيعن حممد بن كعب ا ـ ٤

، وهو عىل  واملدينةيف حجة الوداع، فيام بني مكة» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله«ناقته، فانصدعت كتفها، فنزل عنها رسول اهللا 

صىل «نزلت سورة املائدة عىل رسول اهللا :  قاليع بن أنسعن الرب ـ ٥
يف املسري من حجة الوداع، وهو راكب راحلته، فربكت به » اهللا عليه وآله

 . )٣(راحلته من ثقلها
يف » صىل اهللا عليه وآله«رصف رسول اهللا منأما القول بأهنا نزلت 

 .سورة املائدة كانت آخر ما نزل ما دل عىل أن : فريده،)٤(احلديبية
اإلمجاع والنصوص املرتادفة عىل أن ترتيب اآليات توقيفي، «:  قالواً:ثانيا

                                     
أيب شيبة يف مسنده، والبغوي يف معجمه، وابن  عن ابن ٢٥٢ ص٢الدر املنثور ج) ١(

 .٤١٥ ص١جالسرية احللبية ، ومردويه، والبيهقي يف دالئل النبوة
 .٤٧ ص٦جتفسري اآللويس ، و عن أيب عبيد٢٥٢ ص٢ الدر املنثور ج)٢(

 .١١٢ ص٦ججامع البيان ، و عن ابن جرير٢٥٢ ص٢ الدر املنثور ج)٣(
 وراجع تفسري البحر املحيط ٣٠اجع ص ور٦١ ص٦ اجلامع ألحكام القرآن ج)٤(

 والغدير ١٤٣ ص٢ واملحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ج٤٢٧ ص٣ج
  .٢٢٧ ص١ج
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 . .)١(»ال شبهة يف ذلك
ضعوا هذه : ، كان يقول»صىل اهللا عليه وآله«أن رسول اهللا : وقد رووا

 ..اآليات يف السورة التي يذكر فيها كذا
 ..)٢(وقد روي ذلك عن ابن عباس

 .. )٣ً( أيضاوعن عثامن بن عفان

                                     
 ٢٢٧ ص١جالغدير و ١٦٧ ص١ج) ط دار الفكر( و ٢٤ ص١ اإلتقان ج)١(

) مقدمة املحقق (الباقالينإعجاز القرآن  و٣٨٠ ص٨جحتفة األحوذي : وراجع
 .٦١صحمد طاهر الكردي ملتاريخ القرآن الكريم  و٦٠ص

 عن احلاكم وصححه، وعن أيب داود، والبزار، ٧ ص١الدر املنثور ج: راجع) ٢(
 واجلامع الصحيح للرتمذي ،والطرباين، والبيهقي يف املعرفة ويف شعب اإليامن

 والربهان ٦٢ ص١ واإلتقان ج٤٣ ص٢ وتاريخ اليعقويب ج٢٧٢ ص٥ج
 عن الرتمذي ٢٤١ و ٢٣٤ ص١ج) دار إحياء الكتب العربيةط (للزركيش 

مدخل إىل :  عن٨١ وتاريخ القرآن للصغري ص٢١٣ ص١واحلاكم، والتمهيد ج
، لكن يف غرائب القرآن للنيسابوري، هبامش جامع ٣٤القرآن الكريم لدراز ص

ضعوا هذه «:  هكذا٢٤٠ ص١ ومناهل العرفان ج٢٤ ص١البيان للطربي ج
 .»السورة يف املوضع الذي يذكر فيه كذا

  وغريب احلديثه وتلخيصه للذهبي هبامش٢٢١ و٣٣٠ ص٢مستدرك احلاكم ج )٣(
 ٤سنن الرتمذي جو ٢٣٥و  ٢٣٤ ص١، والربهان للزركيش ج١٠٤ ص٤ج

=  وفتح ٢٤ ص١ وغرائب القرآن هبامش جامع البيان ج٦١وراجع ص ٣٣٦ص



  ٢٨٩                             ..                                                           قرائن ودالالت: الفصل التاسع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     
 عن أيب عبيد يف ٣٦٧ ص٢، وكنز العامل ج٣٨ و ٣٩ و ٢٠ و ١٩ص ٩الباري ج= 

ابن أيب شيبة، وأمحد، وأيب داود، والرتمذي، وابن املنذر، وابن أيب داود، فضائله، و
، وابن حبان، وأيب نعيم يف هًوابن األنباري معا يف املصاحف، والنحاس يف ناسخ

هبامش  اكم وسعيد بن منصور، والنسائي، والبيهقي، وفواتح الرمحوتحلاملعرفة، وا
 عن ٢٠٨  و٢٠٧ ص٣نثور جعن بعض من ذكر، والدر امل ١٢ ص٢املستصفى ج

 والبيان ١٥٢ ص٢بعض من ذكر، وعن أيب الشيخ، وابن مردويه ومشكل اآلثار ج
بن ال تاريخ املدينة و٢٤١ ص٤إمتاع األسامع جو عن بعض من تقدم، ٢٦٨ص

وعن الضياء يف املختارة، ومنتخب  ٣٣١ ص٢فتح القدير ج و١٠١٥ ص٣شبة ج
 .٤٨ ص٢ش مسند أمحد جكنز العامل هبام

 ٣٤٧ ص١ ومناهل العرفان ج١٠٣بحوث يف تاريخ القرآن وعلومه ص: وراجع
 عن بعض من تقدم، وتاريخ القرآن للصغري ١٤٢ومباحث يف علوم القرآن ص

وجواهر األخبار واآلثار هبامش البحر ..  عن أيب شامة يف املرشد الوجيز٩٢ص
 ٢٠٩ ص١سنن أيب داود ج و، والرتمذي، عن أيب داود٢٤٥ ص٢الزخار ج

والسنن  ٣٧ ص٢تفسري السمرقندي ج و٣٤٤ ص٢وتفسري القرآن العظيم ج
 أحكام القرآنو ١٦٧ ص١اإلتقان يف علوم القرآن جو ٤٢ ص٢الكربى للبيهقي ج

لنسائي لالسنن الكربى  و٦٩ و ٥٧ ص١محد جأمسند و ١٠ ص١صاص ججلل
 ٦٩ ص١ان ججامع البي و١١٢ ص٢لشنقيطي جلأضواء البيان  و١٠ ص٥ج

تاريخ القرآن  و٢٨٨ ص٣٢هتذيب الكامل جو ٦٢ ص٨واجلامع ألحكام القرآن ج
 .٦٣حمد طاهر الكردي صملالكريم 
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 ثم ، ثم صوبه،شخص ببرصه» صىل اهللا عليه وآله«أنه : ويف نص آخر
 هذا املوضع من هذه  يف فأمرين أن أضع هذه اآلية أتاين جربيل:قال

 .)١(السورة
قدم آية اإلكامل هو الذي » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وهذا معناه

 أن ثمة مصلحة اقتضت هذا :مما يعني..  بأمر من اهللاعىل اآلية األخرى
 :التقديم، فال بد من البحث يف ذلك، فالحظ ما ييل

  :!؟ملاذا قدم آية اإلكمال
 إن املصلحة يف هذا التقديم هي حفظ اإلمامة، وحفظ إيامن :قد يقال

 .رآن عن أن متتد إليه يد التحريفالناس، وتيسري سبل اهلداية هلم، ثم حفظ الق
 أن الدعوة ال بد أن تواجه بالشدة :وتوضيح ذلك باختصار شديد

والعنف من قبل الطغاة واجلبارين، وال بد من قتاهلم ملنع بغيهم، ودفع 
 :رشهم، وهذا يضع الرسول أمام عدة خيارات هي

ومن يعاوهنم  أن يبارش النبي القتال بنفسه، فيقتل املعتدين، :اخليار األول
 ..يف عدواهنم

                                     
 ٢كنز العامل ج و٦٠٥ ص٢جالقرآن العظيم تفسري  و٢١٨ ص٤محد جأمسند ) ١(

فتح القدير  و٢٢٠ ص١٤تفسري اآللويس ج و٤٨ ص٧جممع الزوائد ج و١٦ص
 ١لسيوطي جلاإلتقان يف علوم القرآن  و١٢٨ ص٤الدر املنثور ج و١٨٩ ص٣ج

 .٦٨ و ٦٢حمد طاهر الكردي صملتاريخ القرآن الكريم  و١٦٨ص
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صىل « أن ال تصفو نفوس ذوهيم له، وأن ال يتمكن حبه :وهذا يعني
ًمن قلوهبم، فضال عن أن يكون أحب إليهم من كل يشء » اهللا عليه وآله

كام يفرضه اإللتزام باإلسالم، والدخول يف دائرة !!.. حتى من أنفسهم
 ..اإليامن

س واجلن لدعوة هؤالء وسوف تتهيأ الفرصة أمام شياطني اإلن
 ..ً والكيد له، والتآمر عليه، ما وجدوا إىل ذلك سبيال،املوتورين إىل خيانته

كام أهنم إذا ما اختذوا ذلك ذريعة للعزوف عن إعالن إسالمهم 
فإهنم سوف يمنعون الكثريين ممن له اتصال هبم، من أبناء .. واستسالمهم

طي بحرية وبعفوية مع أهل  وحلفاء وأصدقاء، من التعا،وأرحام، وأقوام
اإليامن، ثم حرماهنم وحرمان من يلوذ هبم من الدخول اجلدي يف املجتمع 

 .اإلسالمي، والتفاعل معه، والذوبان فيه
صىل اهللا «وإذا مل تصف نفوس بعض الناس، ومل يتمكن حب النبي 

من قلوهبم بل اتسع النفاق، وارتد بعضهم واضطهدوا آل » عليه وآله
فإن ذلك ال ينقض ما قلناه . بسبب ذلك» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

ألن ذلك إنام نشأ عن العناد واالستكبار عن قبول احلق، وألجل مطامع 
أن كثريين غري هؤالء قد استجابوا : ويدل عىل ذلك. دنيوية وأمراض قلبية

ًللحق، ومل حيملوا غال يف صدورهم، وأصبحوا من خرية الناس، قد أحبوا 
 . ورسوله حسب ما تيرس لكل منهماهللا

 أن يتوىل ذلك اآلخرون من رجال القبائل املختلفة، مع :اخليار الثاين
 .بأهل بيته وذوي قرابته» صىل اهللا عليه وآله«احتفاظه 
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وهذا سوف يثري لدى الناس أكثر من سؤال، ويضعف عامل الثقة، 
وال أقل .. نقياد هلادرجة اإلعىل ًوقد يؤثر سلبا عىل اعتقاد الناس بالنبوة، و

من عروض الكدورة عىل صفاء النوايا، وانحسار الرغبة يف التضحية حني 
 ..يقتيض األمر ذلك
مل يتم  أن الناس ال يزالون قريبي عهد بجاهليتهم، و:مع مالحظة
ً بعد بصورة كاملة، ومل يقطع الناس أشواطا كبرية يف مسرية اقتالع مفاهيمها

 ..هللا فيام حيجمون عنه، أو يقدمون عليهالسمو الروحي، واإلخالص 
قد يؤسس ذلك ألحقاد بني الفئات والقبائل املختلفة، تنتهي إىل بل 

وسينتهي األمر بالتمزق والترشذم، والسقوط يف .. عمليات ثأرية متبادلة
 ..مستنقع اجلريمة، ثم يف أحضان الرذيلة بأبشع الصور، وأخبثها

يعمل عىل أن يقابل كل قبيلة » لسالمعليه ا«ولذلك نجد أمري املؤمنني 
 ، وربيعة الشام بتميم العراقبأختها من نفس القبيلة، فيقابل متيم الشام

أنه يتعامل بمنطق ، وهكذا سائر القبائل، ال ألجل )١(بربيعة العراق
 :فإن سريته خري شاهد عىل خالف ذلك، بل ألنه يريد.. العشرية والقبيلة
ً أن ال يمعن الناس يف قتل بعضهم بعضا، ألن املهم عنده هو وأد ً:أوال

                                     
 ١٨٦ ص٥جللمعتزيل رشح هنج البالغة و ٢٢٩وقعة صفني لنرص بن مزاحم ص) ١(

 وراجع ١٤١ ص٣ والفتوح البن أعثم ج٣٠٥ ص٢أنساب األرشاف ج: وراجع
ل أس <عليه السالم>ً أن عليا : وفيه٩ص ٤ وتاريخ األمم وامللوك ج٢٩٩ ص٢ج

  .ًأوال عن قبائل الشام، فلام أخربوه اختذ قراره ذاك
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 .. من اخلسائررالفتنة بأقل قد
 يريد أن ال تكون هناك ثارات يطلبها أهل القبائل من بعضهم :الثاين

ب األخذ بالثأر، ِّاألمور بني أفراد القبيلة الواحدة يصعالبعض، فإن حرص 
 .وهييء لرصف النظر عن ذلك بالكلية

بأهل بيته األطهار » صىل اهللا عليه وآله« أن يدفع :اخليار الثالث
دون حرمان غريهم من العمل بتكليفهم من ليكونوا هم محاة هذا الدين، 

لرائد، واملضحي، والنارص هو القائد وا» عليه السالم«الرشعي، فكان عيل 
ء هذا الدين وأهله، وكان أهل البيت واملحامي عن نبيه، والقاتل ألعدا

 وحفظة عزهتا ،قوام وحدهتاوهم شهداء هذه األمة،  » السالممعليه«
 .وكرامتها

وذريته، » عليه السالم«وإذا ما سعى املوتورون لإلنتقام من عيل 
وقد  عندهم سوى الرفق والصرب، مروا عليهم، ومكروا هبم، فلن جيدواآوت

جيد الناس أي رغبة جرت األمور عىل هذا املنوال بالفعل، ولذلك مل 
إبطان احلقد عىل  وأ وإعالن اخلروج منه، ، والعناد الظاهر للدين،باجلحود

 .، أو السعي لتحريف كتاب اهللا»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
اس، والرفق هبم، وتيسري اإليامن فاألخذ هبذا اخليار جيسد رمحة اهللا للن

 ..هلم، ولذرياهتم، ومن يلوذ هبم
مل يذكر يف القرآن، » عليه السالم«ولعل هذا هو السبب يف أن إسم عيل 

، وتبني عظيم منزلته، »عليه السالم« لألمور التي تؤكد فضله همع كثرة ذكر
 ذلك  وغري،، وآية إكامل الدين وهو راكع والتصدق باخلاتم،كآية النجوى
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 ..من آيات ترتبط باإلمامة
فام له مل  :إن الناس يقولون :»عليه السالم «قيل لإلمام الصادقوقد 

ًيسم عليا وأهل بيته   !؟يف كتاب اهللا عز وجل» عليهم السالم«ّ
نزلت عليه » صىل اهللا عليه وآله«إن رسول اهللا :  قولوا هلم:فقال

ً هلم ثالثا، وال أربعا، حتى كان رسول اهللا الصالة، ومل يسم اهللا صىل اهللا «ً
 .هو الذي فرس ذلك هلم» عليه وآله

ًونزلت عليه الزكاة ومل يسم هلم من كل أربعني درمها درهم، حتى كان 
 ..هو الذي فرس ذلك هلم» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
َأطيعوا اهللاَ وأطيعوا الرسول و﴿: ونزلت ُ َ َُ ُ َّ ِ َِ ْ األمر منكمِويلأَ ُْ ْ ِ ِ﴾)١( ..

صىل «ـ فقال رسول اهللا » عليهم السالم « واحلسنيونزلت يف عيل واحلسن
 ..من كنت مواله فعيل مواله: »عليه السالم«يف عيل » اهللا عليه وآله

 أوصيكم بكتاب اهللا، وأهل بيتي، فإين: »صىل اهللا عليه وآله«وقال 
سألت اهللا عز وجل أن ال يفرق بينهام، حتى يوردمها عيل احلوض، فأعطاين 

 ..ذلك
 .ّال تعلموهم فهم أعلم منكم: وقال
 ..إهنم لن خيرجوكم من باب هدى، ولن يدخلوكم يف باب ضاللة: وقال

ْفلم يبني من أهل بيته » صىل اهللا عليه وآله«فلو سكت رسول اهللا  َ
لكن اهللا عز وجل، أنزله يف . آل فالن، وآل فالنّ، الدعاها »عليهم السالم«

                                     
 .سورة النساء من ٥٩اآلية  )١(
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ُإنام يريد اهللاُ ليذهب عنكم ﴿: »صىل اهللا عليه وآله«ًكتابه تصديقا لنبيه  ُ ُُ َّْ َُ َ ِ ِْ ِ َ ِ
ًالرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا ْ َِ َْ ََ ْ َ ُ ْ ُِّ ِّ َ َ ْ َ ،  واحلسنيفكان عيل واحلسن.. )١(﴾ِْ

حتت » صىل اهللا عليه وآله« فأدخلهم رسول اهللا ،»عليهم السالم «وفاطمة
 ..)٢( الخالكساء يف بيت أم سلمة

  :تناقضات حتتاج إىل حلول
 أن يوم : وغريه، عن عمر ومسلم، وروى البخاريأمجع أهل السنة

 .)٣(عرفة يف حجة الوداع كان يوم اجلمعة
                                     

 .سورة األحزاب من ٣٣اآلية  )١(
 ٤وج ٤٦٢ ص١تفسري الصايف جال و٢٨٨  و٢٨٧ ص١الكايف ج: راجع )٢(

 ٥٠٢ ص١ نور الثقلني ج:عنه، وعن العيايش، وراجع ٤٣ ص٦ وج١٨٨ص
 و ٤٤٢ و٤٤١ ص٣وكنز الدقائق ج ١١١صتفسري فرات  و٢٧٤ ص٤وج

 ١٠٩ ص٦جرشح أصول الكايف  و٤٩٧ ص٢ج )مؤسسة النرش اإلسالمي(
تفسري  و١٨٧ ص١ج جامع أحاديث الشيعة و٢١١ ص٣٥ج وبحار األنوار

 .١٩٣ و ١١٠ ص٣ وج٣٥٢ ص٢جغاية املرام  و٤١١ ص٤جامليزان 
  ٣٥١صلبيهقي لفضائل األوقات  و١٨٦ ص٥جصحيح البخاري : جع را)٣(

 ٨جحتفة األحوذي  و٢٨ ص١جمحد أمسند  و٣١٦ ص٤جسنن الرتمذي و
 ١١١ و ١٠٩ ص٦ججامع البيان  و١٩٩ ص١٨جعمدة القاري  و٣٢٣ص
الدر املنثور  و١٤ ص٢جلقرآن العظيم تفسري ا و١٩١ ص٥كبري جتفسري الوال
 .٢٣٦ ص١جالغدير  و٨٤صكابني لتنلسفينة النجاة  و٢٥٨ ص٢ج
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 يف الثامن عرش )١( أن يوم الغدير كان يوم اخلميس:وذكر املؤرخون
 .من ذي احلجة

فإذا كان يوم عرفة هو يوم اجلمعة، فيجب أن يكون الثامن عرش من 
 .ذي احلجة هو يوم األحد ال يوم اخلميس

 .)٢( إن أول ذي احلجة هو يوم اخلميس:ؤكد هذا اإلشكال قوهلموي

                                     
 ١٤٦صبن طاووس الالطرائف  و٢٢٧ ص٢جمناقب آل أيب طالب :   راجع)١(

تأويل  و٢٧ ص٥٦ وج٣٦٨ ص٥٥ وج١٧٨ و ١٥٦ ص٣٧جبحار األنوار و
كتاب األربعني  و١١٩صلشريازي لكتاب األربعني  و١٥٦ ص١جاآليات 

 سكتاب سليم بن قيو ١٣٥صلخوارزمي لاملناقب و١٤٧صلامحوزي ل
 ٦ج و١٩٥ ص٥جرشح أصول الكايف  و٣٥٥ص ١ج )تحقيق األنصاريب(

 و ١١٨ ص١جلكويف ل »عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني  و١٢٠ص
خالصة عبقات األنوار  و٤٦٨ص واملسرتشد للطربي ٤٣٤ و ٣٦٢ و ١٣٧

 و ٣١٤ و ٣١١ و ٣١٠ و ٣٠٩و٢٨٠ و ٢٧٨ ص٨ وج٣٠٣و١٨١ ص٧ج
بن الهنج اإليامن  و٢٣٤ و ٢٣٣ و ٢٣٢ و ٤٣ و ٤٢ ص١جالغدير  و٣١٥
بشارة املصطفى  و٩٣صبن البطريق الخصائص الوحي املبني و ١١٥صجرب 

 ٢٠ وج٣٥٥ ص٦ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٢٨صلطربي ل
 .٢٣١صبن مردويه ال» عليه السالم«مناقب عيل بن أيب طالب  و١٩٨ص

 كتاب التنوير ذو النسبني بني دحية  عن٥٣٤ ص٢٢ جبحار األنوار: راجع) ٢(
=  ٨٠ ص٨ وج٨١ ص٦ وج١٠٧ ص٤ وج٣٢٣ ص٣فتح الباري ج، وواحلسني
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 يوم اخلميس فال بد أن يكون يوم عرفةهو كان يوم الغدير إذا كام أنه 
 .هو يوم الثالثاء

والقول بأن يوم عرفة كان يوم اخلميس كام يف بعض الروايات، فال بد 
 .أن يكون الغدير يوم السبت

م عرفة، الذي هو يوم نزول سورة  بأن يو: رصحت بعض الرواياتبل
وهذا ال يتالءم مع أي من . )١(هو يوم اإلثننيو  بام فيها آية اإلكامل،املائدة

 .الروايات األخرى كقوهلم هلم إن يوم الغدير كان يوم اخلميس

                                     
 ٢١٨ ص١٤ وج١٦٨ ص٩ وج١٢٤ ص٧جعمدة القاري  و٩٩ و ٩٨و = 
 ٥ج) دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية  و٦٠ ص١٨ وج٩٩ ص١٦جو

 ٤بن كثري جالة النبوية السري و٢٠ ص١كشف الغمة ج و٢٧٧ و ١٨٤ و ١٢٩ص
 ٨جسبل اهلدى والرشاد  و٥٤٣ ص١٤إمتاع األسامع ج و٥٠٩ و ٣٣٣ و ٢١٧ص
  .٤٢ هامش ص١الغدير ج:  وراجع٣٠٦ ص١٢ج و٤٨٨ص

: وراجع . عنه٢٥٩ و ٢٥٨ ص٢ والدر املنثور ج١١٢ و ٥٤ ص٦ جامع البيان ج)١(
 ١٢جكنز العامل  و١٨٣ ص١٢جاملعجم الكبري  و١٩٦ ص١ججممع الزوائد 

 ١٥ ص٢جلقرآن العظيم تفسري ا و٤٣٦ ص٣جلطويس لالتبيان  و٤٤٥ص
 ٢٦ ص١جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٦٩ و ٦٧ ص٣جتاريخ مدينة دمشق و
 إمتاع األسامع و٣١٩ ص٢ج) ط دار إحياء الرتاث العريب(البداية والنهاية و
سبل اهلدى  و٢٠٠و١٩٨ ص١جبن كثري الالسرية النبوية  و٥٤٢ ص١٤ج

  .٢٨ ص٣ج )ط دار املعرفة( السرية احللبية  و٣٣٣ ص١جوالرشاد 
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ًوال يتالءم أيضا . ً إن أول ذي احلجة كان يوم اخلميس أيضا:وقوهلم
 . اجلمعةمع ترديدهم ذلك بني يوم اخلميس أو

فلعل األمر قد اشتبه عىل الراوي، ويكون الصحح هو يوم الثالثاء 
ويكون التبديل يف أسامء األيام وادعاء أن .. ليكون يوم الغدير هو اخلميس

وكذلك ادعاء أن أول ذي احلجة يف تلك . عرفة يوم اجلمعة، أو يوم اإلثنني
واهللا هو العامل .. رالسنة هو اخلميس قد جاء ألثارة الشبهة حول يوم الغدي

 .باحلقائق
  :اإلحتجاج حبديث الغدير

وأما فيام يتعلق بإحتجاجات عيل والزهراء، واألئمة الطاهرين من 
 .، بحديث الغدير، فحدث عنه وال حرج» السالممعليه«ذريتهام 

ويمكن أن جيد القارئ طائفة من هذه اإلحتجاجات، واملناشدات، 
 الصحيح من سرية النبي :ف يف كتابناواإلستشهادات هبذا احلديث الرشي

 .. فراجع٨٨ـ ٦٦ ص ٣٢ج» صىل اهللا عليه وآله«األعظم 
  : يف حديث الغديرزيد بن حارثة

  إلسحاققول املأمونالفقهاء،  عىل وجاء يف حديث احتجاج املأمون
 ! هل تروي حديث الوالية؟،يا إسحاق: بن إبراهيم
 .نعم يا أمري املؤمنني: قلت
 .إروه :قال

 .ففعلت
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  وعمر هل أوجب عىل أيب بكر، أرأيت هذا احلديث،يا إسحاق: قال
 !ما مل يوجب هلام عليه؟

 ، أن احلديث إنام كان بسبب زيد بن حارثة:إن الناس ذكروا: قلت
صىل اهللا عليه  « فقال رسول اهللا، وأنكر والء عيل، جرى بينه وبني عيلءليش
 .  من كنت مواله فعيل مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه:»وآله

  ! أليس بعد منرصفه من حجة الوداع؟!يف أي موضع قال هذا؟: قال
 .أجل: قلت
 ! قبل الغديرفإن قتل زيد بن حارثة: قال

  !كيف رضيت لنفسك هبذا؟
موالي :  سنة يقولة عرش لك قد أتت عليه مخسًأخربين لو رأيت ابنا

 ذلك عليه تعريفه ًأكنت منكرا.  فاعلموا ذلك!موىل ابن عمي أهيا الناس؟
 !الناس ما ال ينكرون وال جيهلون؟

 .اللهم نعم: فقلت
صىل اهللا عليه « أفتنزه ابنك عام ال تنزه عنه رسول اهللا ،يا إسحاق: قال

 !؟»وآله
:  إن اهللا جل ذكره قال يف كتابه،كم أربابكمءوحيكم ال جتعلوا فقها

ِاختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللاِ﴿ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ِْ ً ْ ْ ُ ُ ْ ََ َ ُ َ  وال ،وا هلمُّومل يصل. )١(﴾َّ

                                     
 . من سورة التوبة٣١ اآلية )١(
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 .)١( ولكن أمروهم فأطاعوا أمرهم،اب وال زعموا أهنم أرب،صاموا
 هذا قد آتى ثامره، حيث جاء املصلحون أن إشكال املأمون: والظاهر

  بن حارثة بن زيدإن هذه احلادثة قد جرت بني أسامة: بعد ذلك ليقولوا
ٍ حيا آنئذ، ووقد كان أسامة.. وبني عيل .. الذي قتل يف مؤتة هو أبوهأن ً

لست موالي، إنام موالي : »عليه السالم« قال لعيل أن أسامة: فذكروا
 .رسول اهللا
 .)٢(»من كنت مواله فعيل مواله«: »صىل اهللا عليه وآله«فقال 

 يف مؤتة يدل عىل أن  باستشهاد زيدأمون أن إشكال امل:ومن الواضح

                                     
عليه «اإلمام عيل  و٢١٢ ـ ٢١١ ص١ والغدير ج١٥٥ ص١٢جقاموس الرجال  )١(

 ويف هامشه ١٩٧ ـ ١٨٢صلشيخ مهدي فقيه إيامين ل يف آراء اخللفاء »السالم
ط ( و ٦١ ـ ٥٦ ص٥ج) ط أخرى(و  ١٠١ ـ ٩٢ص ٥جلعقد الفريد ا: عن

 ٢٠٠ ـ ١٨٥ص ٢جلصدوق لعيون أخبار الرضا  و٤٢ ص٣ج) أخرى
 .باختالف يسري

 وعن ٢٢٨ ص٥والنهاية يف غريب احلديث ج ١٤٨ ص١٠جحتفة األحوذي  )٢(
 ٢٨٢ ص٦جفيض القدير رشح اجلامع الصغري  و٢٧٧ ص٣السرية احللبية ج

 ١٦٤ص لامحوزيلكتاب األربعني و ٤١١ ص٦جلنحاس لمعاين القرآن و
دليل النص بخرب  و٣٨٣ ص١جالغدير  و٤٢ ص٧ج خالصة عبقات األنوارو

) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٤١٠ ص١٥ج لسان العربو ٥٤ص الغدير
 .٢٣٢صكنز الفوائد  و٢٩١ و ٢٤٤ ص٦ج
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 .ً قد جاء متأخرا هبدف حل هذا اإلشكالإقحام اسم أسامة
 بعدم معقولية لكن لو سلمنا باستبدال زيد بأسامة، فإن إشكال املأمون

 ..يبقى عىل حاله.. بن عميموالي موىل ا: أن يقول الرجل
أنه لو صحت رواياهتم، فال معنى ألن يوقف النبي : يضاف إىل ذلك

 .يف حر الرمضاءمن البرش عرشات اآلالف » صىل اهللا عليه وآله«
.. وال معنى ألخذ البيعة له من سائر من يف الصحراء عىل مفرتق الطرق

ال تطلب فيه البيعة، بل ال والوالء هبذا املعنى .. فإن األمر ال يعنييهم من جهة
 ..معنى هلا فيه

 .. أصبحت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة:وال معنى لقول عمر
 ..وال معنى ألن حيتاج إىل العصمة من الناس

 كان لو.. وال معنى.. لنعمة، وال معنىوال معنى إلكامل الدين وإمتام ا
 !!»عليه السالم« وبني عيل ني أسامةينحرص هبذا اخلالف البسيط باألمر 

  : كان باليمن×علي 
له كتاب فضائل  «أن حممد بن جرير الطربي: وذكر ياقوت احلموي

، تكلم يف أوله بصحة األخبار الواردة يف »عليه السالم«عيل بن أيب طالب 
 .)١(»ر خم، ثم تاله بالفضائل، ومل يتمغدي

وكان قد قال . رحهَّطاوكان إذا عرف من إنسان بدعة أبعده و«: وقال

                                     
 .١٥٢ ص١جالغدير  و١٥٢ ص٩قاموس الرجال ج و٨٠ ص١٨معجم األدباء ج) ١(
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إن عيل بن أيب طالب كان :  وقال، بتكذيب غدير خمبعض الشيوخ ببغداد
 . بغدير خم»صىل اهللا عليه وآله«  يف الوقت الذي كان رسول اهللاباليمن

ً  ومنزال،ً بلداً يصف فيها بلدا،وقال هذا االنسان يف قصيدة مزدوجة
 : فقال، فيها إىل معنى حديث غدير خمُحِّوَلُ يً أبياتاً،منزال

 مـــزور جـبه ـيـل فــــائــم قـك    م ـــر خـديـغـا بـــررنــم مــث
 يــــي األمـبـنـيل والــىل عــع

 ،ل عيل بن أيب طالبئ فابتدأ بالكالم يف فضا،وبلغ أبا جعفر ذلك
 .)١(».. الخ فكثر الناس الستامع ذلك، خم غديروذكر طرق حديث

 وذكر ، وزعم أنه مستحيل،فدفع دافع هذا احلديث«: وقال الطحاوي
 يف خروجه إىل احلج من »صىل اهللا عليه وآله«لنبي  مل يكن مع اًأن عليا
 .)٢(».. باجلحفة يف طريقه بغدير خمَّ الذي مر،املدينة

 :ونقول
 صىل«، ولقي النبي عاد من اليمن» عليه السالم«ًأن عليا :  تقدمً:أوال

ً، وساق أربعا وستني بدنة، وأحرم بام أحرم به رسول يف مكة» اهللا عليه وآله
معه » صىل اهللا عليه وآله«وحج معه، وارشكه النبي » صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 .يف اهلدي

                                     
 .١٥٢ ص١ والغدير ج٨٤ ص١٨ معجم األدباء ج)١(
خالصة  و٢٩٤ و ٣١٤ ص١ والغدير ج٧٢٨ رقم ٧١٣ ص٢ تذكرة احلفاظ ج)٢(

 .٩٨ ص٧جعبقات األنوار 
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صىل «مل يكن حني ذهاب النبي » عليه السالم « إن تنصيب عيل:ًثانيا
صىل اهللا عليه «، بل كان حني رجوعه  إىل مكةدينةمن امل» اهللا عليه وآله

 .)١(، بعد أدائه مناسك احلج إىل املدينةمن مكة» وآله
، داحب هذا الزعم الباطل هو ابن داو أن ص:ويظهر من كالم الذهبي

كتاب الرد «أنه سامه : ّ كتاب الفضائل رد فيه عليه، والظاهر ابن جريرلفعم
 ً: معرضا،زعيم اخلوارج بن زهري نسبة إىل حرقوص )٢(»عىل احلرقوصية

 ً.خارجيابأن صاحب هذا الزعم كان 
، فاندهش له ولكثرة ً إنه رأى جملدا من كتاب ابن جرير:وقال الذهبي

                                     
 وأشار إىل ٢٧٩ ص٢ج) مكتب اإلعالم اإلسالميط ( و ٤٥٣ إقبال األعامل ص)١(

 ٧هذيب ج وهتذيب الت١٤٦ ص١١البداية والنهاية ج: كتاب ابن جرير يف
كشف املهم يف طريق خرب غدير  و٢٦٤ ص١١جقاموس الرجال  و٣٣٩ص
 ٣٠١ ص٩٥جبحار األنوار  و١٥٠ والفهرست للطويس ص٨٢ص خم

 ١جأسد الغابة  و٢٣ ص١جالغدير  و٢٢٨ ص٧جخالصة عبقات األنوار و
 .٢٧٤ ص٦ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٦٥صتنبيه الغافلني  و٣٠٨ص

 واملعترص ٤٣ و ٤٢ والصواعق املحرقة ص٣٠٨ ص٢مشكل اآلثار ج:  راجع)٢(
رشح  و٤٧٦ ص١٠ واملرقاة يف رشح املشكاة ج٣٠١ ص٢من املخترص ج

بن طاووس الإقبال األعامل  و٣٥صلطربي لاملسرتشد  و٨١ ص١جاألخبار 
رجال  و١٥٣ ص١ج الغدير و١٢٦ ص٣٧ج  وبحار األنوار٢٣٩ ص٢ج

  .١٩٣ و ١٥٤ و ١٥١ ص٩جس الرجال قامو و٣٢٢صالنجايش 
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 .)١(تلك الطرق
  : بعد العبدين الصاحلني×علي 

صىل اهللا «أنه :  لواقعة الغديرورد يف رواية جرير بن عبد اهللا البجيل
 : وقال» عليه السالم«أخذ بذراع عيل » عليه وآله

من يكن اهللا ورسوله مواله، فإن هذا مواله، اللهم وال من وااله، «
ًاللهم من أحبه من الناس فكن له حبيبا، ومن أبغضه فكن . وعاد من عاداه ّ

ًاللهم إين ال أجد أحدا استودعه يف األرض بعد العبدين . ًله مبغضا ّ
 .، فاقض له باحلسنى)٣( غريك)٢(نيالصاحل

                                     
 والصواعق املحرقة ٣٠٨ ص٢ ومشكل اآلثار ج٧١٣ ص٢تذكرة احلفاظ ج )١(

 ٨٠٧لرمحاين صل »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٤٣ و ٤٢ص
واملرقاة يف رشح  ١٥ صيلفتح امللك الع و٣٠١ ص٢واملعترص من املخترص ج

 ١جالكنى واأللقاب و ٤٣لطربي صلاملسرتشد  و٤٧٦ ص١٠املشكاة ج
  .٣٠٧ و ١٥٢ ص١الغدير ج و٢١٨ ص٧خالصة عبقات األنوار جو ٢٤١ص

كنز العامل  و١١٤و  ١١٣ ص٩جخالصة عبقات األنوار و ٢٣ ص١جالغدير  )٢(
 .١٣٨ ص١٣ج

 ٩ وجممع الزوائد ج٦٢١ ص١ج) حتقيق مركز الغدير للدراسات(الغدير : راجع) ٣(
 ٤٢خ مدينة دمشق جـتاري و٣٥٧ ص٢ واملعجم الكبري للطرباين ج١٠٦ص
 ١٦ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و ٣٦اإلكامل يف أسامء الرجال ص و٢٣٧ص
=  ١٧ ج)رـكـط دار الف(خ دمشق ـاريـر تـصـتـخم عن ٤٢٢ ص٣٠ وج٥٦٤ص
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ص (يف تعليق هداية العقول  : وقال يف الغدير٣١وهداية العقول ص ٣٥٨ص= 
 .اخلرض وإلياس:  وقيل،با بكر وعمرلعله أراد بالعبدين الصاحلني أ): ٣١

 كان يقول عند اشتداد »عليه السالم« ً ألن عليا،محزة وجعفر ريض اهللا عنهام: وقيل
  ! وا جعفراه وال جعفر يل؟! وا محزتاه وال محزة يل؟:احلرب

 إذ ال جمال للنظر يف تفسري العبدين الصاحلني بمن ذكر إال أن ،هذا رجم بالغيب: أقول
 عدم ذلك ملا ذكره سيدي العالمة بدر الدين حممد بن : والظاهر،صيعثر عىل ن

 فأجاب بام ، ملا سأله بعضهم عن تفسري احلديث»رمحه اهللا«إبراهيم بن املفضل 
 إال أن يف رواية جممع الزوائد ما ،  من كتب احلديثءمل أعثر عليه يف يش: لفظه

 أي الراوي ،ن فيه قال برش أل، باملراد بالرجلنيًيدل عىل عدم معرفة الراوي أيضا
 !ن؟ان الصاحلان العبدا من هذ:قلت: عن جرير

 . ي ال أدر:قال
: راجع. هـ  نقل فال طريق إىل تفسريه بالنظرومثل هذا إن مل يرد به: »رمحه اهللا«قال 

 .٦٢ هامش ص١الغدير ج
وأخرجه عنه أمحد بن عيسى املقديس يف اجلزء : وقال يف كتاب عىل ضفاف الغدير

 يف املكتبة ٩٣اين من فضائل جرير بن عبد اهللا البجيل املوجود يف املجموع الث
 .٢٤٠أخرجه يف الورقة . الظاهرية

، وابن منظور يف خمترص تاريخ دمشق ٥٨٧رقم : وأخرجه ابن عساكر يف تارخيـه
ب، والسيوطي يف /٧٦ق: ، والقرايف يف نفحات العبري الساري٣٥٨ ص١٧ص

=  قطف األزهار املتناثرة يف األحاديث املتواترة، ويف٨٣١ ص١مجع اجلوامع ص
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 !من هذان العبدان الصاحلان؟:  قلت)الراوي عن جرير(قال برش 
 .)١(ال أدري: قال
 :ونقول

أشار إىل أن العبدين الصاحلني الذين سيكون » صىل اهللا عليه وآله«إنه 
ًياة، وأن هلام دورا يف وديعته  كانا عىل قيد احل،ثالثهام بعده» عليه السالم«عيل 

 . وإلياساخلرض: لعلهامو.. »صىل اهللا عليه وآله«
» صىل اهللا عليه وآله«لكن ال جمال للتأكيد عىل أهنام مها اللذان قصدمها 

ًأن أحدا ال :  بل قد يقال.ًوإن كان ذلك حمتمال يف حد نفسه.. بكالمه هذا
رب ال : فهو من قبيل» عليهام السالم«لح لالستيداع، مع وجود احلسننييص

إن هتلك هذه العصابة ال تعبد، فهو بمثابة طلب : ًتذرين فردا، أو من قبيل
  .»صىل اهللا عليه وآله«عىل لسان رسول » عليهام السالم«حفظ احلسنني 

                                     
، والزبيدي يف لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة ١٠٢ ح٢٧٧ص= 
، والكتاين يف نظم املتناثر يف ٢١٠، والشوكاين يف در السحابة ص٢٠٦ص

 وإسحاق بن يوسف الصنعاين يف تفريج الكروب يف ١٩٤احلديث املتواتر ص
 .حرف امليم

 و  ٣٥٧ ص٢جاملعجم الكبري و ١٠٦ ص٩ججممع الزوائد  و ٢٣ ص١جالغدير  )١(
 ٢٣٦ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق و ٣٦صاإلكامل يف أسامء الرجال  و٣٥٨

 ٣٠٨ ص١ وأسد الغابة ج٤٢٣ ص٣٠وج ٥٦٤ ص١٦جرشح إحقاق احلق و
 .ابن عبد الرب، وابن مندة، وأبا نعيم: يريد. أخرجه الثالثة: وقال
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  :وحديث الغدير.. الزهري
 ّال حتدث هبذا بالشام:  بحديث الغدير، فقيل لهدث الزهريوقد ح

 .وأنت تسمع ملء أذنيك سب عيل
ّما لو حتدثت هبا » عليه السالم«اهللا، إن عندي من فضائل عيل و: فقال
 .)١(لقتلت

ة يف حقيقة لديه فضائل أكثر رصاح أن : رصيح يف هذافكالم الزهري
إثارة لغضبهم إىل حد أهنا  ً، وأشد إيالما ملناوئيه، وأكثر»عليه السالم«فضله 

 ..تدفعهم إىل قتله
 .»عليه السالم« كثرهتا هي املوجبة لغضب أعداء عيل أن: إال إذا كان مراده
 يكتم من فضائله ما يؤدي به إىل القتل، فام بالك بام فإذا كان الزهري

 !؟»عليه السالم« من فضائله ن يكتمه العرشات واملئات غري الزهريكا
  : يف خدمة جربئيلعمر

ًعليا » صىل اهللا عليه وآله« نصب رسول اهللا : بن اخلطاب، قالعن عمر
ه، وعاد من اللهم وال من واالفعيل مواله، من كنت مواله، «: ًعلام، فقال

 .»عاداه، واخذل من خذله، وانرص من نرصه، اللهم أنت شهيدي عليهم

                                     
خالصة عبقات و ٣٨ ص١٢جقاموس الرجال و ٣٠٨ ص١ج أسد الغابة )١(

 ٦ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٤ ص١جالغدير  و٢٢٨ ص٧جاألنوار 
 .٣٧٦ و ٢٧٤ص
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 وكان يف جنبي شاب حسن الوجه، طيب : بن اخلطابقال عمر
زاد يف (ً، لقد عقد رسول اهللا عقدا ال حيله إال منافق يا عمر: الريح، قال يل

أن حتله، أو : لعل الصحيح. ()فاحذر أن ال حتله: مودة القربى، قوله
 ).ال حتله.. فاحذر

 يا رسول اهللا، إنك حيث قلت يف عيل كان يف جنبي : فقلت:قال عمر
صىل «يا عمر لقد عقد رسول اهللا :  قال يل طيب الريح،شاب حسن الوجه

  ال حيله إال منافقًعقدا» اهللا عليه وآله
، إنه ليس  يا عمر:بيدي، فقال» صىل اهللا عليه وآله«فأخذ رسول اهللا 

 .)١(، أراد أن يؤكد عليكم ما قلته يف عيلمن ولد آدم، لكنه جربائيل
 : ونقول

 :إننا نالحظ ما ييل
كأنه .. اللهم أنت شهيدي عليهم: »صىل اهللا عليه وآله«قول النبي ـ ١

من الناس،  ل مجاعةإشارة إىل أن هذا احلدث سوف يتعرض لإلنكار من قب
أو عىل األقل لتحريف داللته، والتالعب بمقاصده ومراميه، املساوق 

                                     
 ٢ لشهاب الدين اهلمداين، املودة اخلامسة، وينابيع املودة ج١٨ مودة القربى ص)١(

 ١٨٧ ص٧جخالصة عبقات األنوار :  وراجع٥٧ ص١ والغدير ج٢٨٤ص
 ٦٥ ص٢١وج ٢٥٢ ص٦ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٧٣ ص٩وج

الكوكب الدري للكشفي  عن ٧٣ص يف آراء اخللفاء »عليه السالم«اإلمام عيل و
  .١٥٤ املنقبة رقم١٣١ص
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صىل « فيحتاج ، وسيعرض األمر يوم القيامة للحساب واملطالبة.إلنكاره
 .إىل الشهادة له بأنه قد ابلغهم مقاصده، واضحة ال لبس فيها» اهللا عليه وآله
 بحقيقة ذلك ن خيرب عمرحني أراد أ» صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٢

، لكي تتشارك املشاعر يف خذ بيد عمرأالشاب احلسن الوجه، الطيب الريح 
فإن حتريك احلواس الظاهرية باللمس، .. وعي وحفظ ما سيلقيه إليه

ًونربات الصوت، وبتعابري الوجه، جيعل املشاعر أكثر حتفزا ملتابعة ما جيري 
 .وهييء الذاكرة الختزان ذلك كله بصورة أعمق وأدقبانتباه أشد، 
، حيث مل يعهد يف نظرائه  إن مجال ذلك الشاب قد لفت نظر عمر ـ٣

 .ًوأقرانه مجاال أو طيب ريح يستحق الذكر، إال ما كان من ذلك يف بني هاشم
 إىل التأثري عىل عمر يف هثم جاءت كلمة ذلك الشاب متوافقة مع مظهر

 .مبارشة» صىل اهللا عليه وآله«حد دعاه إىل استيضاح احلال من النبي 
 منه، عد من ذلك، وهو أن يسجل شكواهولعله كان يرمي إىل ما هو أب

ًاستنكارا لكالم ذلك الشاب » صىل اهللا عليه وآله«ّعله يسمع من النبي 
 ولكن عمر.. ، وهتدأ خواطره، ويزول بلبالهوإدانة له، لكي يرتاح عمر

 .. فوجئ بام أخربه به رسول اهللا، وهو أن ذلك الشاب هو جربئيل
 حيلم يف أن يروي للناس أنه قد رأى ولنا أن نتصور كم كان عمر

ً، مباهيا بذلك ومفاخراجربائيل صده عن ذلك كان أعظم ولكن ما ي.. ً
 قد نص عىل نفاق من حيل العقدة التي عقدها وأخطر، فإن حديث جربائيل

 .»عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 أولئك الذين ساروا يف هذا اإلجتاه بام قاله وهل يمكن أن يرىض
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 ! عنهم؟جربئيل
 فكيف يمكن بعد هذا ادعاء أن هذا لك،ذ قد قال وإذا كان جربئيل

ًحبا بصهره » صىل اهللا عليه وآله«الترصف كان من ابتكارات رسول اهللا 
 وابن عمه؟

  :!؟ماذا بعد األئمة
بأي » عليه السالم« برصف األمر عن عيل مة كانت مهتً إن قريشا:قلنا

بهات والشكوك حول عدل النبي وإنصافه، بل إىل ، ولو بإثارة الش كانثمن
ًن النبي ليهجر، فضال عن الشائعات إ: حد اهتامه يف عقله، حني قالوا

وكانت متانع بالفعل ..  تدفع هبا يف كل اجتاه كانتالتي.. وحياكة املؤمرات
مل يزل » صىل اهللا عليه وآله«وبالقول، وتتحدى، وتعج، وتضج، ولكنه 

حتى أمام . حكام أمره، وتثبيت إمامته من بعدهل إليعمسمه، واهيتف ب
 .احلشود الغفرية يف يوم عرفة

 أن : عىل أمرها، وأعلن النبي لألمة كلها يوم عرفة قريشبتِلُوحني غ
 إىل يش قصدته قر، ومن بني هاشم عرش كلهم من قريشياألئمة اإلثن

منزله، ليستوضحوا منه األمر عن هؤالء األئمة، وماذا يكون من بعدهم، 
: قولهلرتى إن كان هلا نصيب، ولو بعد انقضاء عهد األئمة، وإذ هبا تفاجأ ب

 .)١( كام رواه اخلزاز،)الفرج (:ثم يكون اهلرج، ويف نص آخر
                                     

وغيبة ) امللحقات( ويقارن ذلك مع ما يف إحقاق احلق ٥٢ كفاية األثر ص:راجع) ١(
=  ٢٥٠ ص١ج طالب مناقب آل أيبو ١٢٨لطويس صلالغيبة  و١٠٤صالنعامين 
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  :!؟أي يوم أعظم حرمة
، ي نربط األحداث ببعضها نعود فنذكر القارئ بام جرى يف عرفةولك
 :فنقول

قد ذكرهم برشف كان » صىل اهللا عليه وآله«إنه بالرغم من أن النبي 
 ذلك مل يمنعهم من إساءة  فإن، ورشف املكان، ورشف املناسبة،الزمان

عن : له، فقد سأهلممع رسول اهللا واإلرساف يف التحدي هللا ولرسواألدب 
  .)١(أي شهر أعظم حرمة، وأي بلد أعظم حرمة، وأي يوم أعظم حرمة

                                     
الصوارم املهرقة : وراجع. ًفإهنم رصحوا بان قريشا هي التي أتته .وغريهم= 

 ٧٢٧ ص٣جمكاتيب الرسول  و٣٦٥ ص٣٦جبحار األنوار  و٩٣صلتسرتي ل
 ١٥جصحيح ابن حبان  و٣٠٩ ص٢جسنن أيب داود  و٩٢ ص٥جمحد أمسند و

 ٢٢٤ ص٣جهتذيب الكامل  و٢٥٣ ص٢جلطرباين لاملعجم الكبري  و٤٣ص
رشح إحقاق احلق  و٣٠٣ ص١٢جإمتاع األسامع  و٢٧٩ ص٦جالبداية والنهاية و
 .٩٦ و ٩٤ و ٩١ ص٢٩ وج٢٠ و ١٦ و ٣ ص١٣ ج)امللحقات(

يف حجة الوداع يف » صىل اهللا عليه وآله«يف خطبة النبي   الواردة هذه الفقراتراجع) ١(
 ٢٨٧ و ٢٨٦ ص٥كنز العامل ج و٣٧١و  ٣١٣ ص٣محد جأمسند : املصادر التالية

دعائم  و٢٧٥و  ٢٧٣ ص٧الكايف ج و٦٠٠ ص٨بن أيب شيبة جالاملصنف و
املحىل  و٢٣١ ص١٤ وج٤٦٦ ص٨لنووي جلاملجموع  و٤٨٤ ص٢اإلسالم ج

  و١٠ ص٢٩ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة وسائل  و٢٨٨ ص٧بن حزم جال
= تفسري نور الثقلني  و٦٧ ص٢التفسري الصايف ج و٣ ص١٩ج) اإلسالميةط دار (
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فأقروا له باحلقيقة، ولكن ذلك مل يمنعهم من العجيج والضجيج، 
 .والتحدي

رصح هلم » صىل اهللا عليه وآله«وال ندري ماذا كان سيحصل لو أنه 
ن بشتم النبي يف ذلك املوقف، فهل كانوا سيكتفو» عليه السالم«بإسمه 

أم أهنم سيتجاوزون ذلك إىل قذفه ) والعياذ باهللا(» صىل اهللا عليه وآله«
 وهو مبارشة قتله !ما هو أعظم من ذلك؟إىل باحلصباء أو باحلجارة، أو 

 !!والعياذ باهللا
  :التهديد اإلهلي حسم األمر
 يف دائرة الكفر ماعتبارهالذي رصح ب ،وحني جاء التهديد اإلهلي هلم

» صىل اهللا عليه وآله«تطمني النبي تضمن  و،يفتح باب احلرب معهمالذي 
إىل أهنم سيكونون عاجزين عن فعل أي يشء يرض يف أمر إبالغ ذلك األمر 

  : وإقامة احلجة كام يريده اهللا يف قوله تعاىل،اخلطري
ْيا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل﴿ َ ْ ِ َِ ِّ ْ ََ ََ ْ َ ُ َّ َِ َ َِّ ُِ ْ ُ َْ َ َ تفعل فام بلغت ُّ َْ َّ َْ ََ َ ْ

َرسالته واهللاُ يعصمك من الناس إن اهللاَ ال هيدي القوم الكافرين ْ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ََ ُ َ َْ َ َ َّ ِ ِ َّ ََ ِ﴾)١( . 
                                     

 ٨٧ ص١٧الوسائل ج مستدرك و١٧١ ص١تفسري القمي ج و٦٥٥ ص١ج= 
بن ال السرية النبوية و٣٤٣ ص١٠ج إمتاع األسامع و١١٣ ص٣٧ جوبحار األنوار

 ٢٦جامع أحاديث الشيعة ج و٢١٥ ص٥البداية والنهاية ج و٣٩١ ص٤كثري ج
  . إضافة إىل مصادر أخرى تقدمت١٧٠ ص٧مستدرك سفينة البحار ج و١٠٠ص

  . من سورة املائدة٦٧آلية  ا)١(
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وحني أبلغهم أن اهللا سبحانه يعترب عدم إبالغ هذا األمر بمثابة عدم إبالغ 
ئصال، أنه قد حيل هبم عذاب اإلست: مما يعني.. أصل الدين وأساس الرسالة

أنه سيعاملهم عىل فهو ينذرهم بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أو عىل األقل 
، ، واخلندق، وأحدأساس أهنم عادوا إىل نقطة الصفر، التي اقتضت حرب بدر

 .. وهذا ما ال طاقة هلم به..  وسوى ذلكوحنني
 قرروا اإلنحناء أمام العاصفة، ،حني بلغ األمر إىل هذا احلد.. عمن

حتى ال حتل كارثة .. واللجوء إىل سياسة املداراة واملكيدة، وانتظار الفرصة
 ..فاضحة، تتالشى معها مجيع اآلمال

يوم الغدير، » عليه السالم«ولزمتهم احلجة بالبيعة التي أعطوها له 
 ..ومل يكن املطلوب أكثر من ذلك.. بأرسهاوقامت احلجة بذلك عىل األمة 
 ً.بسبعني يوما» صىل اهللا عليه وآله«وكان ذلك قبل استشهاده 
  :’ حماولة قتل رسول اهللا

إن تنفري الناقة برسول اهللا :  أن بعض النصوص يقول:ومما يذكر هنا
 كان  قدليلة العقبة ليسقط يف ذلك الوادي السحيق» صىل اهللا عليه وآله«

 ..يوم الغدير» عليه السالم« الوداع، وبعد البيعة لعيل بعد حجة
 لكثري من اإلعتبارات التي أملحنا إليها يف ،ويمكن ترجيح هذا النص

صىل اهللا عليه «كتابنا هذا ويف كتاب الصحيح من سرية النبي األعظم 
 .»وآله
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  :عمر وأبو هريرة أعلم من أيب بكر
 ومر يب يوم وليلة مل أذق ،نه كان يف املدينة جماعةأ :وحدث أبو هريرة

 ،ت معه إىل بابهي ومض، وسألت أبا بكر آية كنت أعرف بتأويلها منه،ًشيئا
 . يوميًفت جايعاوودعني وانرص
، فصنع كام صنع أبو  وسألت عمر آية كنت أعرف منه هباوأصبحت

 .بكر
 فلام أردت أن . وسألته ما يعلمه فقط،فجئت يف اليوم الثالث إىل عيل

 فلام شبعت انرصفت إىل ،ً فأطعمني رغيفني وسمنا،أنرصف دعاين إىل بيته
 .رسول اهللا

ثني أم أحدثك، ثم قص  أنت حتد:فلام برص يب ضحك يف وجهي وقال
 .)١(»جربئيل عرفني« : وقال يل،عيل ما جرى
 : ونقول

 :ًنالحظ هنا أمورا نقترص منها عىل ما ييل

                                     
 ١ ج)ط املكتبة احليدرية( و١٢٢ ص٢ج) ط دار األضواء(مناقب آل أيب طالب ) ١(

 .٢٧ ص٤١ وبحار األنوار ج٧٣ ص٢ج) ط أخرى( و ٣٤٧ص
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إن أبا هريرة يصف نفسه بأنه أعرف من أيب بكر وعمر بتأويل  ـ ١
اآليات التي سأهلام عنها، فكيف نوفق بني قوله هذا، وبني قول الناس الذين 

 ! بأنه أعلم من أيب هريرة وغريه؟:  غريه من الصحابةمل يروا أبا بكر وال
ًأنه سأل عليا عام يعلمه فقط، أي سأله عام يعلمه هو دون :  إنه ذكرـ ٢
 ..وال يعلمه غريه.. سواه

ًعلوما قد » عليه السالم«ًفدل أيضا بذلك عىل أنه يرى أن لدى عيل 
» ليه السالمع«ًتفرد هبا عن غريه، وذلك ينقض أيضا دعواهم حلوق غريه 

» عليه السالم«أن غريه : ًفضال عن دعواهم الغريبة واملضحكة للثكىل. به
 .أعلم منه
مع أيب هريرة بعد » عليه السالم« ال بأس باملقارنة بني فعل عيل  ـ٣

 !!جوابه له، وبني فعل غريه معه
ذكر أليب هريرة أن جربئيل » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي :  نالحظ ـ٤

كان يعرف » صىل اهللا عليه وآله«وذلك يدل عىل أن النبي ..  جرىعرفه بام
فليس .. بتفاصيل ما جيري للناس، وأن ذلك كان بواسطة الوحي اإلهلي

أن يظن أنه قد اطلع عىل ما جرى بنفسه، أو بإخبار : أليب هريرة وال لغريه
سيلة إياه، أو بواسطة ناظر ومراقب من الناس، أو بأية و» عليه السالم«عيل 

 .أخرى قد يتومهها متوهم
  :  معكم ملا ضللتم×لو كان علي 

 بن عزأن ما: »عليه السالم«وعن احلسني بن خالد، عن أيب احلسن 
 فأمر به أن يرجم، بالزنا،» صىل اهللا عليه وآله«مالك أقر عند رسول اهللا 
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بساق بعري، فعقله به فسقط، ـ بن العوام ـ ، فرماه الزبري فهرب من احلفرة
 .لحقه الناس، فقتلوهف

هال تركتموه يذهب إذا  : بذلك، فقال»صىل اهللا عليه وآله«فأخرب النبي 
ًكان عيل حارضا معكم ملا  أما لو : وقال. الذي أقر عىل نفسه، فإنام هوهرب

 .ضللتم
 .)١( من مال املسلمني»صىل اهللا عليه وآله« ووداه رسول اهللا :قال
 :ونقول
ا بإقراره يرجم، ولكنه إذا هرب من احلفرية،  إن من يثبت عليه الزن ـ١

ال يعاد إليها، بل يكف عنه، وكأنه ألجل أن هربه بمثابة رجوع عن إقراره 
 .ذاك
ًأما لو كان عيل حارضا «: »صىل اهللا عليه وآله« إن كلمة النبي  ـ٢

 : يفيد ما ييل» معكم ملا ضللتم
 .هدايتهم إن هذ احلكم كان قد بلغهم، ولكنهم ضلوا، بعد :ألف
 إن التعبري بالضالل دون التعبري بالنسيان، أو الغفلة يشعر بذمهم :ب

 ..عىل ذلك، وأهنم غري معذورين يف فعلهم
معهم يفرض عليهم اإللتزام بأحكام » عليه السالم« إن وجود عيل :ج

اهللا، ويمنع من انسياقهم وراء عصبياهتم، وميوهلم وأهوائهم، حني يريدون 
                                     

 ١٨ ووسائل الشيعة ج٣٠٦ ص٢جلربقي لاملحاسن  و١٨٥ ص٧الكايف ج) ١(
 .٤٤ ص٧٦جبحار األنوار  و٣٧٦ص
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 .إجراء األحكام
وصفهم بالضالل حني فقدهم » صىل اهللا عليه وآله«أنه :  يالحظ ـ٣

 .. ضللتم عن ذلك احلكم: من دون تقييد، فلم يقل» عليه السالم«ًعليا 
ًوعليا » صىل اهللا عليه وآله« أن ضالهلم حني يفقدون النبي :ليفيد

ًيكون عاما وشامال» عليه السالم« ً.. 
اخذهم بفعلهم هذا، ومل يغرمهم مل يؤ» صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٤

ديته، ألهنم يدعون الغفلة عن احلكم ونسيانه، أو عدم سامعه من الرسول 
ولو . ًفال حميص من معاملتهم وفقا ملا يظهرونه .. »صىل اهللا عليه وآله«

أمكن حتصيل العلم بالوسائل العادية بوجود متعمد بينهم عىل سبيل 
ًتل منهم، ويصعب أيضا حتديد القاتل اإلمجال، فيصعب حتديد املتعمد للق

 .بصورة أو بأخرى
ًيعرف احلكم، ولو كان حارضا » عليه السالم« وربام كان غري عيل  ـ٥

ولكن بام أهنم قد ال ينقادون له، ألهنم . ًمعهم لعرفهم به كسلامن مثال
إىل غري ذلك .. أو قد يلجأون إىل تكذيبه . يستضعفونه، ويتعصبون عليه

عليه «إال أهنم ال يمكنهم ممارسة ذلك مع عيل . رصفاتمن حاالت وت
حرص أمر إعادهتم إىل جادة الصواب » صىل اهللا عليه وآله«، فإنه » السالم

 ..به
هو اهلادي هلم، واملبني ما خيتلفون » عليه السالم« أنه :يضاف إىل ذلك

 .ألحوال، وكام أثبتته الوقائع وا»صىل اهللا عليه وآله«فيه بعد وفاته كام قاله 
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  : ألف مملوك×أعتق علي 
أعتق :  عن عبد اهللا بن احلسني بن احلسن، قالروى عنبسة العابد  ـ١

 ألف مملوك مما »صىل اهللا عليه وآله« يف حياة رسول اهللا »عليه السالم«عيل 
، وأتته األموال ، فام كان حلواه يداه، وعرق جبينه، ولقد ويل اخلالفةجملت 

 .)١( إال الكرابيسإال التمر ، وال ثيابه
 ،لف نسمة من كد يدهأنه أعتق أ: »عليه السالم«الصادق  عن  ـ٢

 .)٢(مجاعة ال حيصون كثرة
 :ونقول

بعتق املامليك يدل عىل عمق شعوره » عليه السالم«إن اهتامم عيل 
ليعمل حتى متجل يداه من أجل أن » عليه السالم«اإلنساين معهم، حتى إنه 

 يف أعز يشء لدهيم، أال وهو أنفسهم، حيث يدخل الرسور عىل قلوهبم
 .ينيلهم نعمة احلرية واخلالص من العبودية

وهذا يدل عىل أنه كان يفكر يف اآلخرين بطريقة ختتلف عن تفكري 
                                     

بحار  و٩٢ ص١ج) هامش( والغارات ٢٠٢ ص٢ جتزيلللمعرشح هنج البالغة ) ١(
رشح إحقاق احلق  و٤٤٧ ص٨جهنج السعادة  و١٣٩ و ١٣٨ ص٤١جاألنوار 

 .٢٤٥ ص٣٢ج
 ١ ج)ط املكتبة احليدرية( و..  ص٢ج) ط دار األضواء(مناقب آل أيب طالب ) ٢(

: وراجع ٣٢ ص٤١جبحار األنوار  و١٢٢ ص٢ج) ط أخرى( و ٣٨٨ص
 .٤٥٢ ص٨جهنج السعادة  و٤٠٥صالثاقب يف املناقب 
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 ..فهو يفكر يف إسعادهم، وغريه يزيد يف إسعاد نفسه بتعب غريه. غريه
عليه « اعرتاض عمر عىل عيل :وقد ذكرنا يف بعض فصول هذا الكتاب

 . حني تسبب يف عتق سبي الفرس بإعتاقه نصيبه منهم» السالم
  :هبين سيفك

 فقال ، من املرشكنيً كان حيارب رجال»عليه السالم« ً أن عليا:يرو
 !!يا بن أيب طالب هبني سيفك: املرشك

 .فرماه إليه
 ! يف مثل هذا الوقت تدفع إيل سيفك، يا بن أيب طالبً عجبا:فقال املرشك
 . وليس من الكرم أن يرد السائل،َّنك مددت يد املسألة إيلإ ،هذايا : فقال

 قبل، فهذه سرية أهل الدين : وقال،فرمى الكافر نفسه إىل األرض
 .)١( وأسلم،قدمه

 :ونقول
عىل إعطاء سيفه » عليه السالم«أن إقدام عيل :  قد يتخيل البعض ـ١

ًلذلك املرشك ليس ترصفا حممودا، بل هو خالف احلكمة  ألن فيه إلقاء ..ً
ُّوهو أمر يمنع منه العقل والرشع، فال ينبغي عد ذلك . للنفس يف التهلكة

                                     
مناقب آل أيب  عن أيب السعادات يف فضائل العرتة، و٦٩ ص٤١بحار األنوار ج) ١(

 ٣٥٨ ص١ ج)ط املكتبة احليدرية( و..  ص٢ج) ط دار األضواء(طالب 
 .٢٧٩ ص٨جهنج السعادة  و٦٠٢صلهمداين لاإلمام عيل بن أيب طالب و
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بل هو إما مكذوب عليه، أو أن عىل الشيعة أن . »عليه السالم«من فضائله 
 ..»صلوات اهللا وسالمه عليه«يتخلوا عن معنى العصمة فيه 

ًوممنوعا وهو خيال باطل، ألن هذا الترصف إنام يكون خالف احلكمة، 
ًمنه عقال ورشعا لو كان عيل  قد فقد السبيل به للنرص عىل » عليه السالم«ً

ًأما إذا كان واثقا من قدرته عليه، فإن ذلك ال . عدوه والوسيلة للتحرز منه
 ..ًيوجب خلال يف احلكمة، وال يف العصمة

وال نقول ذلك عىل سبيل التخيل والتنظري، واإلحتامل العقيل، فقد 
قد انترص عىل أعدائه بسيف أعدائه رغم كثرهتم، » عليه السالم«نه أ: قرأنا

حيث أخذ سيف خالد . مثل ما جرى له يوم بات عىل الفراش ليلة اهلجرة
بن الوليد وصال عىل مهامجيه، وكانوا عرشة حتى أخرجهم من البيت، 

 ..ًوثمة نظائر أخرى لذلك أيضا جتدها يف ثنايا هذا الكتاب
أراد أن يقدم لذلك املرشك األمثولة العملية يف » سالمعليه ال« إنه  ـ٢

 ..اخللق اإلسالمي الرفيع، ويف الشجاعة، ويف الثقة بالنفس
 وقد تلقفها ذلك املرشك بتدبر، وحكمة، وبفطرة صافية، فوجدت  ـ٣

ِالسبيل إىل قلبه، فانفتح قلبه وعقله عىل مثل اإلسالم العليا ُ وكان ذلك سبب . ُ
ألنه كان يعرف أن الرشك ال هيدي إىل مكارم األخالق، بل . .هدايته وسالمته

إىل ضدها، حيث يكرس حب الدنيا والتعلق هبا يف قلب اإلنسان، وجيعله 
ًقاسيا وأنانيا، يضحي بكل يشء يف سبيل حفظ نفسه، ويف سبيل احلصول عىل  ً

 وإن الدين واألمل بام عند اهللا سبحانه هو الذي ينتج هذا اخللق،. امللذات
 ..ويدعو اإلنسان إىل اإللتزام به، حتى يف مثل هذه احلاالت



  ٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٢٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : يف حديث املعراج×علي 
، عن سامل بن »عليهام السالم«حممد بن عيل الباقر  بسنده عن :النعامين

قال رسول اهللا :  قال،، عن أبيه عبد اهللا بن عمر بن اخلطابعبد اهللا بن عمر
 من خلفت ،يا حممد: ليلة أرسي يبإن اهللا أوحى إيل : »صىل اهللا عليه وآله«

 . وهو أعلم بذلك!؟يف األرض عىل أمتك
 . يا رب أخي:قلت
 فاخرتتك منها، فال ، إين اطلعت إىل األرض اطالعة، يا حممد:قال

 .ر معي، فأنا املحمود وأنت حممدَكْذُر حتى تَكْذُأ
 فاخرتت منها عيل بن أيب ،ثم إين اطلعت إىل األرض اطالعة أخرى

 ً، ثم شققت له اسام سيد األنبياء وعيل سيد األوصياءصيك، فأنتطالب و
 .عىل وهو عيل، فأنا األمن أسامئي

 واألئمة من ، واحلسني،سن واحل، وفاطمة،ً إين خلقت عليا،يا حممد
 ،، فمن قبلها كان من املقربنينور واحد، ثم عرضت واليتهم عىل املالئكة

 .ومن جحدها كان من الكافرين
ً  ثم لقيني جاحدا، من عبادي عبدين حتى ينقطعًو أن عبدا ل،يا حممد

 .لواليتهم أدخلته النار
 !؟ أحتب أن تراهم، يا حممد:ثم قال
 .نعم :فقلت
 . تقدم أمامك:فقال
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 وعيل بن ، واحلسني، واحلسن، فإذا عيل بن أيب طالب،فتقدمت أمامي
بن  وعيل ،، وموسى بن جعفر وجعفر بن حممد، وحممد بن عيل،احلسني
قائم واحلجة ال ، واحلسن بن عيل، وعيل بن حممد، وحممد بن عيل،موسى

 .كأنه الكوكب الدري يف وسطهم
 !؟يا رب من هؤالء :فقلت
رم حرامي، وينتقم ، حملل حاليل وحم وهذا القائم، هؤالء األئمة:قال

 .من أعدائي
 .)١( فإين أحبه وأحب من حيبه، أحببه،يا حممد
 : ونقول

 : ييل من نقاطحيسن مالحظة ما
صىل اهللا « إن الوحي اإلهلي املتضمن للسؤال عن الذي خلفه النبي ـ ١

يف األرض يشري إىل أن أصل اإلستخالف أمر مفروغ عنه، » عليه وآله
صىل «فإذا كانت الرحلة املخترصة له ! هل استخلفت؟: ولذلك مل يقل له

كن أن يستغني عن حتتاج إىل اإلستخالف عىل األمة، فهل يم» اهللا عليه وآله
 !اإلستخالف حني يرحل عن هذه الدنيا؟

ً ودل هذا السؤال أيضا عىل أن املطلوب هو اإلستخالف يف األمة  ـ٢

                                     
و  ٢٢٢ ص٣٦بحار األنوار ج، و٢٥ث  الباب الرابع حدي٩٣الغيبة للنعامين ص) ١(

 ٣ وج٢٤١ ص٢جغاية املرام  و٢٦ و ٢٣صلجوهري لمقتضب األثر  و٢٨٠
 .٧٧ص
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كلها، وال يكفي اإلستخالف عىل األهل واملال والولد، وغري ذلك من 
 .الشؤون املرتبطة به كشخص

يس عىل أن هذا السؤال اإلهلي ل: »عليه السالم« وقد بني اإلمام  ـ٣
ظاهره، بحيث يراد منه حصول املعرفة باملسؤول عنه، فإن اهللا تعاىل منزه 

بل هو سؤال تقريري يراد به التوطئة .. عن العجز واجلهل، وكل نقص
فهو عىل حد قول اهللا .. لتعريف اآلخرين بأمر حيتاج إىل هذا النوع من البيان

ِأأنت قلت للناس ﴿: تعاىل لعيسى بن مريم َّ َ َِ ْ ُ ْ َ ِاختذوين وأمي إهلني مَ ِِ ِْ َ ََِّ ِ ُ َ ُ ِن دون َّ ُ ْ
 .)١(﴾اهللاِ

واجلواب بيا رب أخي، ربام يريد أن يشري إىل بعض صفات خليفته  ـ ٤
يف أمته، وهو أن يكون موضع ثقته، كام يثق اإلنسان بأخيه، الذي يكون 

ًوربام يشري به أيضا إىل منزلته يف الفضل والكرامة، .. يكون أعرف الناس به
ًى استحق أن يتخذه أخا له، ليدل عىل قربه فيه، وشبهه به يف احلاالت حت

 .واخلصوصيات
هبذا التوصيف عن ذكر اإلسم، » صىل اهللا عليه وآله« وقد اكتفى  ـ٥

ليأيت تطبيق الوصف عىل الوصوف، من قبل اهللا تعاىل مبارشة، ليدلنا عىل 
و موجود فيه ، فه»عليه السالم«أنه يمكن معاينة هذا الوصف يف عيل 

 .وليس فيه ادعاء وال مبالغة، وال جمازية.. بالفعل
صىل اهللا عليه « ثم جاء اإلخبار اإلهلي عن اختيار اهللا تعاىل لنبيه  ـ٦

                                     
 . من سورة املائدة١١٦اآلية ) ١(
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، وجعل النبوة والوصاية هلام، »عليه السالم«، وللويص يف شخص عيل»وآله
ن ليؤكد أن النبوة والوصاية شأن إهلي ال يرجع للبرش، وال حيق هلم أ

 .يتدخلوا فيه
ًاسام من » عليه السالم«أنه هو الذي اشتق لعيل :  إنه تعاىل ذكر ـ٧
فدل عىل أنه تعاىل قد أهلم أباه هذا االسم، ليظهر كامل اإلتصال به، . أسامئه

ولتكن هذه إشارة إىل إيامنه الذي أثبتته األدلة القاطعة، وإن كان . واحلب له
 .، أو مقبولبعض الناس ينكره، بال مربر معقول

ًجحد والية املعصومني األربعة عرش سببا للكفر : وقد جعل تعاىل ـ ٨
ودخول النار، ليدل عىل أن املوجب للكفر هو إنكار الوالية عن علم 
ومعرفة، أما لو مل يعتقد بالوالية، ومل يصل األمر إىل حد اجلحود ملا هو 

 .معلوم عنده، فال يكفر بذلك
، »عليه وعليهم السالم«احلجة من آل حممد  وقد أكد تعاىل مقام  ـ٩

ًمبينا أنه هو الذي سوف ينتقم .. وأنه يف وسط املعصومني كالكوكب الدري
ًمن أعداء اهللا، ليكون هذا داعيا للناس إىل اإلحتياط ألنفسهم، ألهنم خياف 

َّفكيف إذا عرفه .. من املجهول، ويسعى اإلنسان للتحرز مما خفي عنه فيه
فإن املفروض يف هذا احلال هو . ي عليه عامل الغيب والشهادةبحقيقة ما خف

 ..كامل التحرز، والطاعة واإلنقياد
ويف الروايات إشارات كثرية أخرى، نسأل اهللا سبحانه أن يوفق أهل 

 ..الفكر والفضل، الستخالصها، وعرضها للناس لإلستفادة منها
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  : إبليس مؤجل إىل الوقت املعلوم
بينا نحن بفناء الكعبة ورسول : قال ،ن عباس عن اب،عن جماهد  ـ١

 ء إذ خرج علينا مما ييل الركن اليامين يش، حيدثنا»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 . كأعظم ما يكون من الفيلة،عظيم
  .»لعنت«:  وقال»صىل اهللا عليه وآله« فتفل رسول اهللا :قال
 .ـ شك إسحاق ـ »خزيت« :أو قال
 !؟ما هذا يا رسول اهللا :ن أيب طالب فقال عيل ب:قال
 !؟»أوما تعرفه يا عيل« :قال
 .اهللا ورسوله أعلم :قال
 وجذبه فأزاله عن ، فقبض عىل ناصيته، فوثب إليه،»هذا إبليس« :قال
 !؟ أقتله،يا رسول اهللا: وقال. موضعه
 !؟»أوما علمت أنه قد أجل إىل الوقت املعلوم« :قال
 !؟يل ولك يا ابن أيب طالب ما:  فوقف ناحية ثم قال. فرتكه من يده:قال

 :اقرأ ما قاله اهللا تعاىل. بغضك أحد إال وقد شاركت أباه فيهواهللا ما أ
َّوشاركهم يف األموال واألوالد وعدهم وما يعدهم الشيطان إال ﴿ َ ْ ِْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َّْ ُ َ ُ َ َ َ َُ ِْ ِ ِ َ َ ِِ ِ ُ ْ َ

ًغرورا ُ ُ﴾)٢(»)١(. 

                                     
 .رساء من سورة اإل٦٤اآلية ) ١(
=  و ٢٢٦ ص٢ترمجة اإلمام عيل جتاريخ مدينة دمشق  و٥٦ ص٤جتاريخ بغداد ) ٢(
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ل عيل بن أيب  قا: قال، اهللا عن عبد، عن أيب وائل عن الكنجي، ـ٢
عىل شخص  عند الصفا وهو مقبل »صىل اهللا عليه وآله«رأيت النبي : طالب

 !؟ومن هذا الذي يلعنه رسول اهللا: يف صورة الفيل وهو يلعنه، فقلت
 .هذا الشيطان الرجيم :قال

 .وألرحين األمة منك.  ألقتلنك،واهللا يا عدو اهللا :فقلت
 !منك ما هذا جزائي :قال
 !؟مني يا عدو اهللاوما جزاؤك  :قلت
 .)١(حد قط إال شاركت أباه يف رحم أمه واهللا ما أبغضك أ:قال

                                     
 ٣٨٦ ص١جبن اجلوزي الضوعات املو و٢٨٩ ص٤٢ج )ط دار الفكر= (

رشح إحقاق احلق  و٣٧١ ص١جلسان امليزان  و١٩٧ ص١ج عتدالميزان اإلو
 ٣٤٣ ص٣٠ وج٥٨٧ ص٢١ وج٢٢٥ ص١٨ وج٢٢٥ ص٧ج )امللحقات(

 و ١٤ ص ١٧ ج )نسخة طوب قبورساي بإسالمبول(خمترص تاريخ دمشق عن 
 .٣٧٣ ص١٧ج) ط دار الفكر(

اإلمام عيل بن أيب طالب و ٣٢٤ص ٤جالغدير  و٥٧ ص٤جتاريخ بغداد ) ١(
تاريخ مدينة دمشق و ٩١ ص١ج واجلامع ألحكام القرآن ١٥٩صلهمداين ل

املوضوعات  و٢٩٠ ص٤٢ج )ط دار الفكر( و ٢٢٧ ص٢ترمجة اإلمام عيل ج
الكشف احلثيث  و١٩٧ ص١ج عتدالميزان اإل و٣٨٥٦ ص١جبن اجلوزي ال

ح إحقاق احلق رش و٣٧١ ص١جلسان امليزان  و٦٩وكفاية الطالب ص ٦٥ص
 .٢٢٥ ص٧ج )امللحقات(



  ٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٣٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ونقول
 ال مانع من تكرر ظهور إبليس، تارة عند الصفا، وأخرى بفناء ً:أوال

 ..الكعبة مما ييل الركن اليامين
أن إبليس قد ظهر هنا وهناك يف صورة الفيل، فام هي :  يالحظ:ًثانيا

هل هي أن الفيل من املسوخ أي من ! ذلك عىل غريه؟خصوصية الفيل يف 
أم ألنه ! احليوانات التي مسخ اهللا بعض اجلبارين املرسفني عىل صورهتا؟

أم ! أراد التهويل عىل الناس، لكي ال يتجرأ أحد عىل أن يقصده بسوء؟
 !لسبب آخر ال نعلمه؟

ل عىل منه وإذالله، يد» عليه السالم« إن متكن أمري املؤمنني :ًثالثا
 ..وهو من املثوبات التي وفقه اهللا إليها.. » عليه السالم«خصوصية له 
ال يقدم عىل قتله ـ إال بعد أن يسأل رسول اهللا » عليه السالم« إنه :ًرابعا

ألن الترصف باألمور إىل هذا احلد ال بد أن يكون .. »صىل اهللا عليه وآله«
 ..»صىل اهللا عليه وآله«بإذن منه 
صىل اهللا عليه «قد سأل رسول اهللا » عليه السالم«ًليا  إن ع:ًخامسا

ال آذن لك، بل : مل يقل» صىل اهللا عليه وآله«ولكنه . إن كان يأذن بقتله» وآله
َأوما علمت أنه أجل إىل الوقت املعلوم؟: قال ِّ ُ! 

ً عىل أن قتله ليس حمرما يف ذاته، بل هو مستحق للقتل، :فدل بذلك
 ..ذي يمنع من قتلهولكن وضع األجل له هو ال

بقبضه عىل ناصية إبليس قد دل عىل أن » عليه السالم«ً إن عليا :ًسادسا
وهذه مزية تثبتها له هذه الرواية، ليمتاز هبا عن .. قتله ممكن ومقدور له
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 ..سائر الناس
أم أن شياطني اجلن ! ولكن هل قتله يزيل الرشور من بني الناس؟

ون عملهم يف إضالل الناس، واإلنس، من ذرية إبليس، سوف يواصل
 !ودعوهتم إىل املعايص، وإن كان رأسهم املدبر قد زال؟

يف » عليه السالم« إن ما قاله إبليس عن مشاركته آباء مبغيض عيل ً:سابعا
جريمة » عليه السالم«أبنائهم ال يعني أن إبليس مصيب يف عمله، فإن بغضه 

 .. أمر اهللا سبحانهعظيمة، وفعل إبليس هذا عدوان ومعصية، ومترد عىل
» عليه السالم«غري أن اهللا سبحانه حني يرفع ألطافه عن مبغيض عيل 

 .يتسلط عليهم إبليس بأنواع من الترصفات
  :×لي  خيرب باستشهاد ع’النيب 

 فدخلت عليه ،ً كان عيل بن أيب طالب مريضا:عن أنس بن مالك قال
 .وعنده أبو بكر وعمر جالسان

صىل اهللا «كان إال ساعة حتى دخل نبي اهللا  فام ، فجلست عنده:قال
 حتى »صىل اهللا عليه وآله« فجاء النبي ، فتحولت عن جمليس،»عليه وآله

 . وجعل ينظر يف وجهه،جلس يف مكاين
 . ال نراه إال ملا به، يا نبي اهللا:فقال أبو بكر أو عمر

 .)١ً( ولن يموت إال مقتوال،ن لن يموت هذا اآل:فقال

                                     
: =  وراجع٥٣٦ ص ٤٢ ج )رـط دار الفك( و ٢٦٧ ص٣جة دمشق ـتاريخ مدين) ١(
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 :ونقول
أليب بكر، وال لعمر تاريخ استشهاد » صىل اهللا عليه وآله« حيدد  ملً:أوال

ًثم نفى نفيا . بل اكتفى ببيان أنه ال يموت يف مرضه ذاك. »عليه السالم«عيل 
ًقاطعا ومؤبدا موته   .بغري القتل» عليه السالم«ً

بل » عليه السالم« إن هذا اإلخبار، يدهلم عىل إمكانيته قتل عيل :ًثانيا
وهذا يسقط أي توهم يريد أن ينحو منحى .. قتل واقع ال حمالةعىل أن ال

 .»عليه السالم«الغلو وأن يتجاوز احلدود يف عيل 
من » عليه السالم«كام أنه يسقط ما يراد إشاعته من أن ما حققه 

انتصارات ، وإنجازات هائلة يف ساحات النزال والقتال، ثم خوف الناس 
ًا للتعظيم والتكريم، والتقديم، ألنه جاء منه، ونكوهلم عنه ال جيعله مستحق

.. نتيجة الترصف اإلهلي، الذي يريد صنع النرص عىل يد أي كان من الناس
، ألنه ال يستفيد من قدرات نفسه » عليه السالم«فليس يف ذلك فضل لعيل 

كام أنه ال يوجب اإلنتقاص من مقام أحد ممن كان ينكل يف احلرب، ويفر يف 
 .رضبمقامات الطعن وال

» عليه السالم«ً عىل أن عليا :هنا يدل» صىل اهللا عليه وآله«فقول النبي 
ليس يف منأى عن القتل واجلرح، وأن ما حققه من انتصارات، إنام كان 

                                     
 ٢٣ج و٧٨٠ ص٨جرشح إحقاق احلق  و٣٨٧ ص٣جالكامل يف التاريخ = 
الفخري يف اآلداب السلطانية  وعن ٥٩٦ ص٣٢ و٣٩٢ ص٢٣وج ٣٨٤ص

 . ٨٢ص) طبع بغداد(
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ومل .. بجهده وجهاده، حتى استحق أن يفيض ألطافه عليه، ويشمله بعناياته
ًيكن غريه أهال وال حمال لذلك ً. 

 فيكم×ما أحسب عليا :!   
صىل اهللا « خرج رسول اهللا :قال، »عليهام السالم«عن عيل بن احلسني 

معارش الناس، أيكم ينهض إىل :  ذات يوم وصىل الفجر، ثم قال»عليه وآله
 . وقد كذبوا ورب الكعبة.ثالثة نفر قد آلوا بالالت والعزى ليقتلوين

ما : »صىل اهللا عليه وآله« فأحجم الناس وما تكلم أحد، فقال :قال
 !أحسب عيل بن أيب طالب فيكم؟
 ومل خيرج يصيل ، إنه وعك يف هذه الليلة: فقال،فقام إليه عامر بن قتادة
 !معك، أفتأذن يل أن أخربه؟

 . شأنك:»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 
 كأنه أنشط »عليه السالم«فمىض إليه فأخربه، فخرج أمري املؤمنني عيل 

يا رسول اهللا، ما هذا : يه عىل رقبته، فقالمن عقال، وعليه إزار قد عقد طرف
 !اخلرب؟
 هذا رسول ريب خيربين عن ثالثة نفر قد هنضوا إيل لقتيل، وقد :قال

 .كذبوا ورب الكعبة
 يا رسول اهللا، أنا هلم رسية وحدي، هو ذا :»عليه السالم«فقال عيل 
 .ألبس عيل ثيايب

، وهذه درعي،  بل هذه ثيايب:»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
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 .وهذا سيفي
 . وأركبه فرسه، وقلده، وعممه،عهَّفدر

ثالثة » صىل اهللا عليه وآله«، فمكث »عليه السالم«وخرج أمري املؤمنني 
 .خربه، وال خرب من األرضبأيام، ال يأتيه جربئيل 

: عىل وركيها، تقول» عليهم السالم«فأقبلت فاطمة باحلسن واحلسني 
 .المنيأوشك أن ييتم هذين الغ

 معارش الناس، : عينه يبكي، ثم قال»صىل اهللا عليه وآله«فأسبل النبي 
 .من يأتيني بخرب عيل أبرشه باجلنة
، »صىل اهللا عليه وآله« لعظم ما رأوا بالنبي ،وافرتق الناس يف الطلب

، وهبط »عليه السالم«وخرج العواتق، فأقبل عامر بن قتادة يبرش بعيل 
 . فأخربه بام كان فيه،»اهللا عليه وآلهصىل «جربئيل عىل النبي 

 وثالثة ، ورأس، ومعه أسريان»عليه السالم«وأقبل أمري املؤمنني عيل 
 . وثالثة أفراس،أبعرة

 حتب أن أخربك بام كنت فيه يا أبا :»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 
 !احلسن؟

ن  هو منذ ساعة قد أخذه املخاض، وهو الساعة يريد أ:فقال املنافقون
 !حيدثه

 لتكون ـ يا أبا احلسن ـ بل حتدث أنت :»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 
 . عىل القومًشهيدا
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 عىل ً ملا رصت يف الوادي، رأيت هؤالء ركباناـ يا رسول اهللا ـ نعم :قال
 من أنت؟: األباعر، فنادوين

 . ابن عم رسول اهللا، أنا عيل بن أيب طالب:فقلت
 رسول، سواء علينا وقعنا عليك أو عىل حممد،  ما نعرف هللا من:فقالوا

وشد عيل هذا املقتول، ودارت بيني وبينه رضبات، وهبت ريح محراء 
قد قطعت لك جربان : سمعت صوتك فيها يا رسول اهللا وأنت تقول

 .فرضبته فلم أحفه. درعه، فارضب حبل عاتقه
: ثم هبت ريح صفراء، سمعت صوتك فيها يا رسول اهللا، وأنت تقول

 وقطعت ،وكزتهوفرضبته . قد قلبت لك الدرع عن فخذه، فارضب فخذه
 .رأسه ورميت به

 رفيق شفيق رحيم، فامحلنا إليه ً بلغنا أن حممدا:وقال يل هذان الرجالن
 .وال تعجل علينا، وصاحبنا كان يعد بألف فارس

 يا عيل، أما الصوت األول الذي :»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 
 .»عليه السالم«فصوت جربئيل صك مسامعك 

. ، قدم إيل أحد الرجلني»عليه السالم«وأما اآلخر فصوت ميكائيل 
 .قل ال إله إال اهللا، واشهد أين رسول اهللا: فقدمه، فقال
 . لنقل جبل أيب قبيس أحب إيل من أن أقول هذه الكلمة:فقال
 . يا عيل، أخره وارضب عنقه:فقال
 . قدم اآلخر:ثم قال
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 . إله إال اهللا، واشهد أين رسول اهللا قل ال:فقال
 . أحلقني بصاحبي:فقال
 . يا عيل، أخره وارضب عنقه:قال

 ليرضب عنقه، فهبط جربئيل »عليه السالم« أمري املؤمنني مفأخره، وقا
يا حممد، إن ربك : ، فقال»صىل اهللا عليه وآله« عىل النبي »عليه السالم«

 . سخي يف قومه،نه حسن اخللق فإ،ال تقتله: يقرئك السالم، ويقول لك
 يا عيل، أمسك، فإن هذا رسول ريب :»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 

 . سخي يف قومه،عز وجل خيربين أنه حسن اخللق
 ! هذا رسول ربك خيربك: حتت السيف،فقال املرشك

 . نعم:قال
 مع أخ يل قط، وال قطبت وجهي يف احلرب، ً واهللا ما ملكت درمها:قال

 .شهد أن ال إله إال اهللا، وأنك رسول اهللاوأنا أ
 هذا ممن جره حسن خلقه :»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 

 .)١(وسخاؤه إىل جنات النعيم
 :ونقول

                                     
حلية  و٩٦ ـ ٩٤صلصدوق لاخلصال  و١٦٨  ـ١٦٦صلصدوق لاألمايل ) ١(

 ١جشجرة طوبى  و٧٥ ـ ٧٣ ص٤١ج بحار األنوار و٩٠ ـ ٨٨ ص٢جاألبرار 
 .١٨١ ـ ١٧٩ص
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كان عىل » صىل اهللا عليه وآله«عىل أن النبي :  دلت هذه الواقعة ـ١
د علم يقني من فشل حماولة قتله عىل يد هؤالء الثالثة، وال شك يف أنه ق

» صىل اهللا عليه وآله«ذلك بواسطة جربئيل عن اهللا تبارك وتعاىل، كام ذكره 
 .»عليه السالم«لعيل 
 إن معرفته هذه ال تعني أن يقف مكتوف األيدي جتاه مؤامراهتم،  ـ٢

ًإذ قد يكون فشل مؤامرهتم مرهونا بترصف معني من قبل املؤمنني أنفسهم، 
ملحذور ـ أي أنه خرب مرشوط بأمر ولوال ذلك لتبدلت األمور، ووقع ا

اختياري ال بد من إنجازه، فإذا مل يتحقق الرشط، مل جيب حتقق املرشوط، 
النتداب » صىل اهللا عليه وآله«نفس مبادرة النبي : ويدل عىل هذا اإلشرتاط

 ..املسلمني ملواجهة املتآمرين
كان يعلم بأحوال أصحابه، » صىل اهللا عليه وآله« وألن النبي  ـ٣

غري » عليه السالم«ًفإنه عرف أن عليا . ويعرف من يقدم منهم ومن حيجم
ًموجود بينهم بمجرد عدم إجابته طلبه، إذ لو كان حارضا فال بد أن يبادر 

 ..إىل ذلك
ًأن أحدا غريه مل يكن عىل : ًيعلم أيضا» صىل اهللا عليه وآله«وكان 

 ..استعداد للتضحية يف مثل هذه احلاالت
ًعىل حق فيام قال، حني أخربه عامر بن قتادة بأن عليا  أنه :وقد ظهر

 ..قد وعك يف تلك الليلة» عليه السالم«
أفتأذن : »صىل اهللا عليه وآله« وحني قال عامر بن قتادة لرسول اهللا  ـ٤

 !يل أن أخربه؟
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 . شأنك:»صىل اهللا عليه وآله«قال له رسول اهللا 
عليه «باستحضار عيل ًمل يصدر أمرا » صىل اهللا عليه وآله«أي أنه 

ولو أنه أجابه باإلجياب لتوهم . ، بل أرجع األمر إىل عامر بن قتادة»السالم
قد اضطر للخروج إىل املتآمرين، ألن النبي » عليه السالم«ًمتوهم أن عليا 

ولو ترك وشأنه، فلعله يؤثر السالمة . أراد منه ذلك» صىل اهللا عليه وآله«
 .عىل اخلروج كام آثرها غريه

أن خيرج وحده للمتآمرين، ألن من مل » عليه السالم« وقد أراد عيل  ـ٥
ذلك ال » صىل اهللا عليه وآله«ينتدب هلم حني طلب منهم رسول اهللا 

ألن مشاركته هذه ..ًيستحق أن ينال رشف املشاركة يف أمر كان كارها له
ستكون ألجل أن ينال املكاسب عىل يد غريه، ومن دون أن يقدم هو أي 

 ..يستحقها بهيشء 
درعه، » عليه السالم«بإلباس عيل » صىل اهللا عليه وآله« وقد أراد  ـ٦

وإعطائه سيفه، وإركابه فرسه، وتعميمه، وتقليده بيده، أن يدل عىل كامل 
 .خصوصيته عنده، وعىل أنه يمثله أدق متثيل

» عليه السالم«وقد دل جميء فاطمة بأوالدها بعد انقطاع خرب عيل 
ًعياال هم أحب اخللق إىل اهللا، » عليه السالم«أيام، عىل أن لعيل عنهم ثالثة 

وكان هلم . زوجات، ولكن ال كفاطمة» عليه السالم«وكان لغري عيل 
أوالد، ولكنهم ليسوا مثل احلسنني، فإن كان حب العيال منع غريه من 

حب هؤالء الصفوة » عليه السالم«ًاملخاطرة بنفسه، فلامذا مل يمنع عليا 
 !ن ال نظري هلم عىل وجه األرض من اخلاطرة بنفسه؟الذي
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 قد حياول البعض إثارة الشبهة حول صحة هذه الرواية من  ـ٧
 :جهتني
 ..  أن عامر بن قتادة ليس له ذكر يف كتب تراجم الصحابة:حدامهاإ
 :نجيبو

إن الذين ترمجوا للصحابة إنام ذكروا من وجدوا له رواية، أو من ورد 
وال يشء يدل عىل أهنم قد استقصوا مجيع .. ، أو نحو ذلكله ذكر يف حادثة

األحاديث، وكل املؤلفات يف التاريخ، والعقيدة، واألخالق والسياسة، وما 
وال يزال أهل التتبع يستدركون عىل السابقني ما فاهتم يف خمتلف .. إىل ذلك

 .املوضوعات، ومنها الرتاجم
لسرية، وال تناقلته األلسن،  إن هذا احلديث مل يتداوله كتاب ا:الثانية

 .ًبل بقي تداوله حمصورا يف نطاق معني
 :ونجيب
َّ ما زال كتاب السرية يستدرك الالحق منهم عىل السابق، وأنت ً:أوال

ًجتد يف الكتب املتفرقة أحاديث وأحداثا وتفاصيل كثرية، ال جتدها يف 
تم احلكام الكتب التي حظيت باهتامم رواد كتابة السرية الرسمية، التي هي

 ..بتوجيه األنظار إليها
عليه « إن هذا احلدث مروي عن عيل بن احلسني السجاد :ًثانيا

ًوهو يتضمن فضيلة كربى ملن مل يزل حماربا برشاسة عىل مجيع . »السالم
 ..األصعدة ويف مجيع املجاالت

عليهم «والرواية التي ترد يف كتب شيعة أهل البيت، وعن أحد أئمتهم 
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كام ال يسمحون . ال يسمح اآلخرون ألنفسهم بأخذها وتروجيها.. »السالم
ألتباعهم باإلطالع عىل كتب شيعة أهل البيت، وحياولون حمارصة ثقافتهم، 

 .واستبعاد كل ما له ارتباط هبا وهبم من قريب، أو من بعيد
كيف يمكن أن نتصور إعطاء اجلنة لشخص :  ويبقى هنا سؤال ـ٨

صىل اهللا «إىل رسول اهللا » عليه السالم«ل خرب عيل ملجرد أنه سبق غريه يف مح
، واحلال أن الصدفة قد تكون هي التي مكنت هذا من محل اخلرب »عليه وآله

 .إليه، وحرمت ذاك
قبل غريه يكون من » عليه السالم«ولعل الذي عرف خرب عيل 

 !.الفاسقني، أو من املنافقني؟
 :ونجيب
» صىل اهللا عليه وآله«أن النبي :  بأن الرواية نفسها قد أوضحتً:أوال

صىل «، وقد عرض »عليه السالم«كان عىل علم بام جرى عن طريق جربئيل 
 ..أن خيربه بام كان» عليه السالم«عىل عيل » اهللا عليه وآله

مل يكن يعلم بتعليم من اهللا ـ » صىل اهللا عليه وآله« إنه :فمن الذي قال
 !، وبأنه من أهل اجلنة؟»عليه السالم«بشخص الذي سيأتيه بخرب عيل 

صىل اهللا « إن الذي هيتم بأن يدخل الرسور عىل قلب رسول اهللا :ًثانيا
 .»عليه السالم«، ال بد أن يسارع إىل إعالمه بمجيء عيل »عليه وآله

صىل اهللا «، وال هيتم لرسور رسول اهللا »عليه السالم«ًأما من يكره عليا 
بل هو سيسعى حلجب هذا اخلرب ، فإنه سوف يتثاقل عن ذلك، »عليه وآله
 ..بمجيئه» صىل اهللا عليه وآله«وسوف يسبقه غريه إىل إخباره .. السار عنه
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ًمل جيعل ثوابا دنيويا هلذا العمل، » صىل اهللا عليه وآله« أنه :ويؤكد ذلك ً
ًبل جعل له ثوابا أخرويا، يزهد أهل الدنيا به بل قد ال يصدقه الكثريون .. ً

 ..مجلة طموحاهتم أو رغباهتممنهم، وال يدخل يف 
وقعنا : سواء علينا: »عليه السالم« إن قول النفر الثالثة لعيل  ـ٩

من » عليه السالم«يدل عىل ما بلغه أمري املؤمنني . عليك، أو عىل حممد
صىل اهللا «عظيم األثر يف النكاية بأهل الرشك، حتى أصبحوا يعدلونه بالنبي 

فونه من خالل أثره يف احلروب، وال وهم إنام يعر.. نفسه» عليه وآله
يعرفونه من خالل مقامه عند اهللا تعاىل، ومن خالل ميزاته اإليامنية 

 .واإلنسانية، فإهنم ال يعرتفون أوال يؤمنون بيشء من ذلك
عىل عدوه مل يؤثروا » عليه السالم«ً إن املالئكة حني ساعدت عليا  ـ١٠

عىل » عليه السالم«ًعليا يف أجسادهم بصورة مبارشة، بل هم قد دلوا 
 ..املواضع التي إن استفيد منها أمكن إحلاق الرضر بذلك العدو

 إىل أن املالئكة ال تريد أن ختتزل من جهاد وتضحيات عيل :وهذا يشري
 .حتى عىل صعيد احتفاظ عدوه بقدراته الذاتية.. ًشيئا» عليه السالم«

يف أن تشملهم  لقد لفت نظرنا هؤالء األعداء الذين يطمعون  ـ١١
مع أهنم ارتكبوا يف حقه . ، وتشملهم شفقته»صىل اهللا عليه وآله«رمحة حممد 

ألهنم يريدون إطفاء نور اهللا تعاىل بقتل .. ما يستحقون به أشد العقوبات
! نبيه بدون مربر، إذ ملاذا يريدون أن يمنعوا الناس من اختيار ما يناسبهم؟

اذا يريدون أن يفرضوا عليهم ومل! وملاذا يريدون فرض الرشك عليهم؟
 !اإللتزام بأباطيل اجلاهلية، وحفظ أضاليلها؟
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 ورغم أن ما فعله أولئك املجرمون يكفي إلنزال أقسى  ـ١٢
» صىل اهللا عليه وآله«العقوبات هبم، بام يف ذلك عقوبة القتل، إال أن النبي 

هيأ هلم فرصة جديدة للخالص، حني عرض عليهم اإلسالم، ولكن 
ًارهم وعتوهم خذهلم هذه املرة أيضا، فاستحقوا القتل بجميع املعايري استكب

 .واملقاييس، حتى اجلاهلية منها
 وكانت املفاجأة األعظم هي تلك التي جتلت يف نزول جربئيل  ـ١٣

وكان ذلك هو .. بالعفو عن الشخص الثالث، بسبب سخائه، وحسن خلقه
ظ وجدانه، وأنعش سبب إيامنه، حني المس هذا العفو فطرته، وأيق

ضمريه، ألنه جاء من دون اشرتاط إسالمه وإيامنه، بل جاء بعد رفضه 
ِاإليامن واإلسالم حني عرض عليه ُ.. 

  :’ مع النيب ×حجات علي 
صىل «قد حج مع النبي » عليه السالم«ً أن عليا :وذكر ابن شهرآشوب

 .)١(عرش حجج» اهللا عليه وآله
 اهلجرة تسع مرات، ثم حجة ولعل املراد حجاته معه، فكانت قبل

 ..الوداع سنة عرش من اهلجرة
 أن املفروض أن يكون قد حج مع رسول اهللا :ولكن يرد عىل هذا

إذ ال مربر لتفويت . قبل اهلجرة أكثر من تسع حجات» صىل اهللا عليه وآله«
                                     

بحار  و١٨٧ ص٢جمستدرك سفينة البحار  و١٢٣ ص٢مناقب آل أيب طالب ج) ١(
 .١٧ ص٤١جاألنوار 
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صىل اهللا «ال سيام وأن النبوة كانت لرسول اهللا . احلج يف أية سنة من السنني
ًمنذ صغره، فتشمل احلجات التي حجها قبل أن يبعث رسوال » هعليه وآل

 ..يف سن األربعني
قد منع من احلج يف سنوات » صىل اهللا عليه وآله«وحيتمل أن يكون 

 .احلصار يف الشعب، وهي ثالث سنوات عىل الظاهر
بعد » صىل اهللا عليه وآله« أنه حج مع النبي :وحيتمل أن يكون املراد

وذلك بالطريقة التي تناسب األوضاع التي كانت . .اهلجرة عرش حجات
 ..سائدة آنذاك، ولو كانت طريقة إعجازية

 ..واهللا هو العامل بحقيقة احلال
  :مل يفكر بالدنيا، فأخذ الناقة

ناقتان » صىل اهللا عليه وآله« أهدي إىل رسول اهللا :عن ابن عباس
ني بقيامهام هل فيكم أحد يصيل ركعت: عظيمتان سمينتان، فقال للصحابة

وركوعهام، وسجودمها، ووضوئهام، وخشوعهام، ال هيتم فيهام من أمر 
الدنيا بيشء، وال حيدث قلبه بفكر الدنيا، أهدى إليه إحدى هاتني 

 !الناقتني؟
فقاهلا مرة، ومرتني، وثالثة، فلم جيبه أحد من أصحابه، فقام أمري 

صيل ركعتني، أكرب تكبرية أنا يا رسول اهللا، أ: ، فقال»عليه السالم«املؤمنني 
 .األوىل، وإىل أن أسلم منهام،ال أحدث نفيس بيشء من أمر الدنيا

 .ِّ يا عيل، صل، صىل اهللا عليك:فقال
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، ودخل يف الصالة، فلام سلم من »عليه السالم«فكرب أمري املؤمنني 
يا حممد، إن : ، فقال»صىل اهللا عليه وآله«الركعتني هبط جربئيل عىل النبي 

 .أعطه إحدى الناقتني: يقرئك السالم ويقول لكاهللا 
 إين شارطته أن يصيل ركعتني، ال :»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 

حيدث فيهام بيشء من الدنيا، أعطيه إحدى الناقتني إن صالمها، وإنه جلس 
 .يف التشهد، فتفكر يف نفسه أهيام يأخذ

تفكر أهيام :  ويقول لك يا حممد، إن اهللا يقرئك السالم:فقال جربئيل
فكان تفكره . يأخذها، أسمنهام وأعظمهام، فينحرها ويتصدق هبا لوجه اهللا

 .هللا عز وجل، ال لنفسه وال للدنيا
: وأنزل اهللا فيه. ، وأعطاه كليهام»صىل اهللا عليه وآله«فبكى رسول اهللا 

َإن يف ذلك لذكرى﴿ ْ ِ َِ َ َ ِ َّ َأو أ﴿لعظة ملن كان له قلب وعقل  .)١(﴾ِ َلقى َْ ْ
َالسمع ْ بإذنيه إىل من تاله » عليه السالم«، يعني يستمع أمري املؤمنني ﴾َّ

ٌوهو شهيد﴿بلسانه من كالم اهللا  ِ َ َ ُ ، يعني وأمري املؤمنني شاهد القلب هللا )٢(﴾َ
 .)٣(يف صالته، ال يتفكر فيها بيشء من أمر الدنيا

                                     
 . من سورة الزمر٢١ اآلية )١(
 . من سورة ق٣٧ اآلية )٢(
: وراجع.  عن تفسري وكيع، والسدي، وعطاء٢٠ ص٢يب طالب ج مناقب آل أ)٣(

 .٦١٢ ص٢جتأويل اآليات  و١٦١ ص٣٦جبحار األنوار 
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  :سؤال حيتاج إىل جواب
 :ونقول

ًإن هنا سؤاال هاما حيتاج إىل  : جواب، وهو التايلً
عن إعطاء الناقة » صىل اهللا عليه وآله«كيف صح أن يتعلل رسول اهللا 

مع أن جربئيل أبلغه أمر اهللا تعاىل الرصيح بأن يعطي » عليه السالم«لعيل 
وأال يدل ! أال ينايف يف ذلك عصمته؟! إحدى الناقتني؟» عليه السالم«ًعليا 

 !ذلك عىل عدم صحة هذه الرواية؟
 :ونجيب

إنه إنام ينايف العصمة، ويسقط الرواية عن اإلعتبار لو مل يكن له وجه 
 .صحيح ومقبول

أراد أن يدفع التومهات التي » صىل اهللا عليه وآله« أنه :والوجه هنا هو
هبذه » عليه السالم«قد تراود أذهان البعض الذين مل يطيقوا فوز عيل 

، إن كانت »ليه السالمع«الفضيلة، فيحاولون ألغراض خمتلفة أن يقرروه 
الناقة قد خطرت بباله أثناء صالته، فإذا أجاب باإلجياب، فسيطريون هبا يف 
الرشق والغرب، وسيحدث اخللل اإليامين من خالل انتشار الشك يف 

 .يف كل اجتاه» صىل اهللا عليه وآله«النبوة، أو يف صفات النبي 
ربئيل، الذي ال هلم، من خالل ج» صىل اهللا عليه وآله«فأوضح النبي 

، ألنه ليس صهره وال »عليه السالم«يمكنهم أن ينسبوا إليه املحاباة لعيل 
عيل يتصور عىل » عليه السالم«ابن عمه ـ أوضح ـ أن خطور الناقة عىل باله 

 :نحوين
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وهذا لو ..  خطورها له بام هلا من قيمة يف الدنيا وحسب:أحدمها
، »صىل اهللا عليه وآله« حصل لنقض الرشط الذي رشطه عليه رسول اهللا

 ..ولزالت عنه صفة استحقاقها
 أن يفكر كيف يستفيد منها يف بلوغ مرضات اهللا سبحانه، وهذا :الثاين

كام قال .. ًليس تفكريا بالدنيا وليس لنفسه، بل هو هللا ويف اهللا عز اسمه
 ..»عليه السالم«جربئيل 

 نفسه، بل أسنده  أن جربئيل هنا مل يورد هذا التفسري من عند:ويالحظ
: ليتوهم متوهم.. إىل اهللا تبارك وتعاىل عالم الغيوب، واملطلع عىل القلوب

قد ال يبلغ كنه أمثال هذه األمور، ليكون ذلك » عليه السالم«أن جربئيل 
 .أوىل باإلقناع، واإلتباع
عليه « أن جربئيل يذكر تفاصيل ما فكر به عيل :يضاف إىل ذلك

ى ذلك عن اهللا تبارك وتعاىل، وأذن له يف بيانه، مل ، ولوال أنه تلق»السالم
كام أنه .. يكن له هو اآلخر سبيل إىل معرفة ما يف الضامئر، وما تكنه الرسائر

 ..ال حيق له البيان، ال اإلعالن
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  :الفهارس
 

   ـ الفهرس اإلمجايل١           
   ـ الفهرس التفصيلي٢          
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  رس اإلمجايل ـ الفه١
 

  ٣٦ ـ ٥..................................تبليغ سورة براءة :الفصل الرابع

  ٥٨ ـ ٣٧............................ال مربر هلا.. أقاويل :الفصل اخلامس

   ..ويوم الغدير.. حجة الوداع :حلادي عشرالباب ا

  ٨٢ ـ ٦١....................... يف حجة الوداع×عيل  :الفصل األول

  ١٢٤ ـ ٨٣.....................اضواء عىل ما جرى يف عرفة :الفصل الثاين

  ١٥٤ ـ ١٢٥................تاريخ ووقائع: حديث الغدير :الفصل الثالث

  ١٧٨ ـ ١٥٥.....................هكذا حورب عيد الغدير :الفصل الرابع

  ١٩٦ ـ ١٧٩............ومتواتر.. ثابت: حديث الغدير :الفصل اخلامس

  ٢٣٠ ـ ١٩٧.............وداللة.. حدث: خطبة الغدير :الفصل السادس

  ٢٥٦ ـ ٢٣١.................................آيات الغدير :الفصل السابع

  ٢٨٢ ـ ٢٥٧.........وسورة العرص.. يات سورة املعارجآ :الفصل الثامن

 ٣١٤ ـ ٢٨٣.............................قرائن ودالالت :الفصل التاسع
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   :شرثاين عالباب ال
   ..’ يف عهد الرسول ×من تاريخ علي 

  ٣٤٨ ـ ٣١٧..........................أحداث ذات مغزى :الفصل األول

  ٣٦١ ـ ٣٤٩..................................................:الفهارس
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   ـ الفهرس التفصيلي٢
 

   ..تبليغ سورة براءة :الفصل الرابع

  ٧................................................:إرسال أيب بكر إىل مكة

ُوإن كان مكرهم لتزول منْه اجلبال ْ َ َ َْ ُ َِ ِ ُِ َ ْ ُ َُ ْ َ ِ:.....................................٩  
  ٩........................................................:حقيقة ما جرى

  ١٠.................................................:خالصات رضورية

  ١٥...................................:استمرار أيب بكر يف مسريه إىل مكة

  ١٩....................................................:تبدل آراء األنبياء

  ٢٠.................................................!:ملاذا يتربع أبو بكر؟

  ٢٠................................................:جاع أيب بكرسبب إر

  ٢٢.......................................!:ًهل هذا من األسباب أيضا؟

  ٢٤.........................................................:جزع قريش

  ٢٤..........................................: يتهدد املرشكني×عيل 

  ٢٧.................................................:عمر رشيك أيب بكر

  ٣٠..........................!:؟×ً عليا ’تى أرسل النبي م
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  ٣٠...............................................:أهلية أيب بكر للخالفة

  ٣١...................................................: وعامر×عيل 

  ٣٣......................................: حدث وداللة×عودة عيل 

   ..ال مربر هلا.. أقاويل :الفصل اخلامس

  ٣٩..............................................:نحن يف حرية من أمرنا

  ٣٩....................................................:من بدع الرافضة

  ٤٠....................................:الثناء عىل أيب بكر يف سورة الرباءة

  ٤٢.......................................:تأول بارد، ورأي سقيم كاسد

  ٤٥.................................................:املؤاخذة عىل النوايا

  ٤٨...............................................:ال يؤدي عنك إال عيل

  ٥٤......................................................:أبو بكر مل يعزل

  ٥٦........................................:قصة براءة دليل إمامة أيب بكر

   ..ويوم الغدير.. حجة الوداع :ادي عشرالباب احل

   يف حجة الوداع×عيل  :الفصل األول

  ٦٣....................................:’الذين حجوا مع النبي 

  ٦٥...................................................!:ملاذا هذا احلشد؟

  ٦٧......................................:يمنعهم من ركوب إبل الصدقة

  ٧٠...........................: يف مكة’ يلتقي النبي ×عيل 
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  ٧١............................................!:ا حتريف متعمد؟هل هذ

  ٧٣......................................................:اإلمجال يف النية

  ٧٣..........................................:×ملاذا كان سؤال عيل 

  ٧٤.................................!:عىل ما اختاره؟ ’هل ندم 

  ٧٤...................................................:البدن التي نحرت

  ٨٠........................................................:جمموع البدن

  ٨٠................................................:مالحظة ذات مغزى

  ٨١....................................: أبا بكر’لو أرشك النبي 

   ..اضواء عىل ما جرى يف عرفة :الفصل الثاين

  ٨٥......................................................:لإلمامة تارخيها

  ٨٦...........................................:يلة عرفة متهيد ليوم عرفةل

  ٩٠......................................................:حديث عرفات

  ٩٩...............................:’ امتداد للرسول ×عيل 

  ١٠١....................................:’مكان خطبة الرسول 

  ١٠٢....................................................:كلهم من قريش

  ١٠٣.....................................:’التمرد عىل الرسول 

  ١٠٨........................................:املجتمعون يف منى وعرفات

  ١٠٩...............................................!:من هم املتجرؤون؟

  ١١١..................................................:قريش هي السبب
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  ١١٢........................................:أضواء عىل ما جرى يف عرفة

  ١١٥.........................................................:نتائج وآثار

  ١١٨.......................................................!:من الرابح؟

  ١١٨............................................:اخلروج الرسيع من مكة

  ١٢١.................................:’الصحابة يعاقبون النبي 

   ..تاريخ ووقائع: غديرحديث ال :الفصل الثالث

  ١٢٧.................................:ال بد من الرجوع لكتاب الصحيح

  ١٢٧.............................................:نصوص حديث الغدير

  ١٣٨............................................!:ماذا جرى يوم الغدير؟

  ١٤٤..............................................:اخلطبة برواية الطربي

  ١٤٧............................: يعلمهم التهنئة والبيعة’ النبي

   ..هكذا حورب عيد الغدير :الفصل الرابع

  ١٥٧......................................................:بداية رضورية

  ١٥٧.........................................:حديث الغدير واقعة حرب

  ١٥٨.......................................:×يوم الغدير لتربئة عيل 

  ١٦١.....................................................:يوم الغدير عيد

  ١٦٩..............................................:عيد الغدير ال أصل له

  ١٧٠.....................................!:؟×ماذا يقول شانئو عيل 

  ١٧٤.....................................................:اإلبتداع الغبي



  ٣٥٧                             ..                                                                                                 الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..ومتواتر.. ثابت: حديث الغدير :الفصل اخلامس

  ١٨١...............................................:املنكرون واملشككون

  ١٨٣..............................................:مصادر حديث الغدير

  ١٨٣................................................:طرق حديث الغدير

  ١٨٧................................................:رواة حديث الغدير

  ١٨٨................................................:تواتر حديث الغدير

  ١٨٩........................................:واألربع مئة طريق.. الرازي

  ١٩٠................................!:ما أصعب أن يتواتر حديث الغدير

  ١٩٢............................................:أسباب إنكارهم التواتر

  ١٩٣...........................................:ِّالغدير مل خيرجه الشيخان

  ١٩٤..........................................:املؤلفات يف حديث الغدير

   ..وداللة.. حدث: خطبة الغدير :الفصل السادس

  ١٩٩................................: خطبته’قبل أن يبدأ النبي 

  ٢٠٢............................................: يف السحاب×عيل 

  ٢٠٨.....................................................:أكثر من خطبة

  ٢١٠....................................................:الضالل واهلدى

  ٢١٠............................................:يوشك أن أدعى فأجيب

  ٢١١.......................................:إين مسؤول، وأنتم مسؤولون

  ٢١١.......................................:التذكري باملنطلقات العقائدية



  ٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١٢..............................................!:ا قررهم؟وملاذ.. بامذا

  ٢١٦...................................................:التزيني الشيطاين

  ٢١٧.........................................................:اهللا يعيذهم

  ٢١٨................................................:اإلعالن بالشهادتني

  ٢٢٠..............................................:فليبلغ الشاهد الغائب

  ٢٢١..........................................:ب والبغض إختيارياناحل

  ٢٢١...........................................:وأدر احلق معه حيث دار

  ٢٢٢.....................................................:حديث الثقلني

  ٢٢٢...................................................:وانرص من نرصه

  ٢٢٣.....................................:معنى الوالية يف حديث الغدير

  ٢٢٨...................................................:اجلمع بني املعاين

  ٢٢٩...................................:×ًأمهات املؤمنني هينئن عليا 

   ..آيات الغدير :الفصل السابع

  ٢٣٣..........................................!:متى نزلت سورة املائدة؟

  ٢٣٦...................................................:موقع آية اإلكامل

  ٢٣٨...........................................!:متى يئس الذين كفروا؟

  ٢٤٢.................................:السبب احلقيقي ليأس الذين كفروا

  ٢٤٢.............................................:فال ختشوهم واخشوين

  ٢٤٣...................................................:أمتمت.. أكملت



  ٣٥٩                             ..                                                                                                 الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٤٥.......................................:ًهللا تعاىل دائاماإلسالم مريض 

  ٢٤٥............................................:آية اإلكامل نزلت مرتني

  ٢٤٨..................................................:&كالم األميني 

  ٢٤٩...........................................ً:أبو طالب مل يكن حارضا

  ٢٥١.......................................:يف اليهود.. بلغ ما أنزل إليك

  ٢٥٢.......................................!:؟’مم خياف النبي 

  ٢٥٤...................................................:فام بلغت رسالته

  ٢٥٥...........................................:’تربئة الرسول 

   ..وسورة العرص.. آيات سورة املعارج :الفصل الثامن

  ٢٥٩........................................:الغدير وآيات سورة املعارج

  ٢٦٠.................................................:سورة املعارج مكية

  ٢٨٠.................................:×سورة والعرص نزلت يف عيل 

   ..قرائن ودالالت :الفصل التاسع

  ٢٨٥.............................................!:ًملاذا آية اإلكامل أوال؟

  ٢٩٠..............................................!:ملاذا قدم آية اإلكامل؟

  ٢٩٥..........................................: حلولتناقضات حتتاج إىل

  ٢٩٨..........................................:اإلحتجاج بحديث الغدير

  ٢٩٨.....................................:زيد بن حارثة يف حديث الغدير

  ٣٠١.............................................: كان باليمن×عيل 



  ٧ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٠٤..................................: بعد العبدين الصاحلني×عيل 

  ٣٠٧..........................................:وحديث الغدير.. الزهري

  ٣٠٧..............................................:عمر يف خدمة جربئيل

  ٣١٠..................................................!:ماذا بعد األئمة؟

  ٣١١.............................................!:أي يوم أعظم حرمة؟

  ٣١٢.........................................:التهديد اإلهلي حسم األمر

  ٣١٣...................................:’ولة قتل رسول اهللا حما

   :ثاين عشرالباب ال
   ..’ يف عهد الرسول ×ن تاريخ علي م

   ..أحداث ذات مغزى :الفصل األول

  ٣١٩...................................:أبو هريرة أعلم من أيب بكر وعمر

  ٣٢٠.................................: معكم ملا ضللتم×لو كان عيل 

  ٣٢٣........................................: ألف مملوك×أعتق عيل 

  ٣٢٤.......................................................:هبني سيفك

  ٣٢٦.......................................: يف حديث املعراج×عيل 

  ٣٣٠....................................: إىل الوقت املعلومإبليس مؤجل

  ٣٣٣.........................:× خيرب باستشهاد عيل ’النبي 

  ٣٣٥.......................................!: فيكم×ًما أحسب عليا 



  ٣٦١                             ..                                                                                                 الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٤٤............................:’  مع النبي×حجات عيل 

  ٣٤٥.........................................:مل يفكر بالدنيا، فأخذ الناقة

  ٣٤٧.............................................:سؤال حيتاج إىل جواب

   :الفهارس

  ٣٥١.......................................... ـ الفهرس اإلمجايل١          

  ٣٥٣......................................... ـ الفهرس التفصييل٢          

 
 
 
 
 
 
 


