
  
  

  
  
  
  

  واقعة غدير خم 
  )دراسة توثيقية( 

  
        

  

  

  
  د. حممد حسيين قزويين

@ @@ @@ @@ @
@lbnØÛa@aˆç@Ý•c@lbnØÛa@aˆç@Ý•c@lbnØÛa@aˆç@Ý•c@lbnØÛa@aˆç@Ý•còyëŠ�còyëŠ�còyëŠ�còyëŠ�c@@@@@òîàÜÇ@òîàÜÇ@òîàÜÇ@òîàÜÇ@@@@@@@@
@Hêa‰ìn×†ÛaI@òu‰…@ÝîäÛ@sybjÛa@bèi@â†Ôm@Hêa‰ìn×†ÛaI@òu‰…@ÝîäÛ@sybjÛa@bèi@â†Ôm@Hêa‰ìn×†ÛaI@òu‰…@ÝîäÛ@sybjÛa@bèi@â†Ôm@Hêa‰ìn×†ÛaI@òu‰…@ÝîäÛ@sybjÛa@bèi@â†Ôm@á�Ó@¿@á�Ó@¿@á�Ó@¿@á�Ó@¿òã‰bÔ½a@æbí…þaòã‰bÔ½a@æbí…þaòã‰bÔ½a@æbí…þaòã‰bÔ½a@æbí…þa@òÈßb¦a@åß@L@òÈßb¦a@åß@L@òÈßb¦a@åß@L@òÈßb¦a@åß@L
‹bn¾@Ší†Ôm@óÜÇ@Ý–yë@La†äÛìç@¿@ñŠ§a‹bn¾@Ší†Ôm@óÜÇ@Ý–yë@La†äÛìç@¿@ñŠ§a‹bn¾@Ší†Ôm@óÜÇ@Ý–yë@La†äÛìç@¿@ñŠ§a‹bn¾@Ší†Ôm@óÜÇ@Ý–yë@La†äÛìç@¿@ñŠ§a@@@@@âbÇ@âbÇ@âbÇ@âbÇRPQPRPQPRPQPRPQP@@@@@ÒaŠ‘hi@â@ÒaŠ‘hi@â@ÒaŠ‘hi@â@ÒaŠ‘hi@â@âŠ×c@‰ì�îÏë�Ûa@âŠ×c@‰ì�îÏë�Ûa@âŠ×c@‰ì�îÏë�Ûa@âŠ×c@‰ì�îÏë�Ûa

‰b�×@†jÇ@†àª‰b�×@†jÇ@†àª‰b�×@†jÇ@†àª‰b�×@†jÇ@†àªNNNN



 

  

  

 

  
< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

  هوية الكتاب
  

  / دراسة توثيقيةواقعة الغدير ..............................اسم الكتاب:............  
  د. محمد الحسيني القزويني ............................... تأليف:....................
  إلسالمية........ مؤسسة ولي العصر# للدراسات ا.الناشر:..................

  ٩٧٨ــ  ٩٦٤ــ  ٨٦١٥ــ  ٣٧ــ  ١.......... .رقم اإليداع الدولي:........
  م٢٠١٣هـ ـ ١٤٣٤ ولى:الطبعة:....................................................... األ
  نسخة ٣٠٠٠.............. .عدد النسخ:.....................................................



 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 





 

  
  
  

  شكر وتقدير

من منطلق اإلحساس بوجوب الشكر للمتفضّل، كما في الخبـر المـروي   
من لم يشكر المنعم من المخلوقين لـم يشـكر اهللا   >×: عن اإلمام الرضـا 

: أتقدم بجزيل شكري وجميل ثنـائي وخـالص امتنـاني إلـى الجامعـة      <تعالى
  ا فرصة تقديم هذه االُطروحة.الحرة اإلسالمية في هولندا التي هيأت لن

كمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل لألســتاذ المشــرف علــى هــذه االُطروحــة: 
 :وكـذلك األسـتاذ المنـاقش    البروفيسـور الـدكتور أكـرم محمـد عبـد كسـار      

  البروفسور علي ناصر فرحان التميمي.
  جنة التي ستناقش هذه االُطروحة.لّلوكذا أقدم شكري وامتناني الكبير 

ــو ــي المســاعدة      وال يف ــدموا ل ــذين ق ــع األخــوة ال ــكر جمي تني أن أش
، الح الـدوخي والـدكتور حكمـت الرحمـة    خصوصاً: الدكتور فـ  والمشورة،

  الذي قام بالمراجعة والتصحيح. السيد رضا البطاط أيضاًوأشكر 
 حسن العاقبة وخير الجزاء.ب متمنياً وداعياً للجميع
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  إهداء

هم منه مبادئي وقيمي، إلى رمز العدالة، بـل  إلى المثل األعلى الذي أستل
د الموحن وطّد بجهده روحها وجوهرها، إلى سيدين وإمام المؤمنين، إلى م

وجهاده أركان اإلسالم، إلى المظلوم المضطهد فـي سـبيل عـزّ الـدين، إلـى      
أهــدي هــذا الجهــد المتواضــع،  ×،أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب 

  ياً من اهللا تعالى القبول.والبضاعة المزجاة، راج
  
  





   

  خالصة األطروحة

دراسة توثيقية) تناولت فيهـا   /جاءت أطروحتي بعنوان (واقعة غدير خم
حيـث   ،ة الوداع| من حجالتي حصلت بعد رجوع النبيو ،حادثة الغدير

بشـكل  × وتنصـيب اإلمـام علـي    ،ةجاءه األمر اإللهي بتبليغ اإلمامة اإللهيـ 
ــول ا  ــة لرس ــمي خليف ــن    ،هللا|رس ــر م ــعٍ غفي ــمع جم ــرأى ومس ــى م وعل

  المسلمين.
ها تعـالج  اً؛ ألنّة جدلها داللة مهم ،كما ال يخفى ،وهذه الواقعة التاريخية

ــألة حس ــرة مس ــة وخطي ــ    ،اس ــر األم ــر بحاض ــاس مباش ــا مس ــالميوله ة ة اإلس
التــي  ،فلــذا جعلتهــا موضـوعاً ألطروحتــي  ؛ومسـتقبلها، وهــي مســألة اإلمامـة  

  :وتوصيات وخاتمة فصول خمسةمة وقدتكونت من م
 ـ  ،وبيـان أهـدافها   ،التعريف بعنوان الرسـالة  ؛مةذكرت في المقدة وأهمي

  ومنهج البحث. ،الموضوع
تعريـف الغـدير   ك دة:بعض المباحـث الممهـ  ل الفصل األو فيوتناولت 

وبعض المفردات المرتبطة به، وإعطـاء تصـوير مختصـر لواقعـة الغـدير مـن       
التي تعد  ،ة واقعة الغدير وداللتها على اإلمامةمع بيان أهمي ،تاريخيةالناحية ال

كمـا قمـت بتوثيـق    اً في الكيان التشريعي عند جميـع المسـلمين  ركناً أساسي ،
حادثة الغدير من الناحية الزمانية.ة والمكاني  

، بينـت فيـه   بعنـوان واقعـة الغـدير عنـد الشـيعة      فجـاء  ؛ثانيالفصل ال اأمـ 
، فخرجــت حــديث الغــدير لطائفــةغــدير وخطبتــه عنــد محــدثي احــديث ال

إلـى بعـض    وأشـرتُ  ،دةة للشـيعة بطرقـه المتعـد   وخطبته من الكتب الحديثيـ 
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األبحاث السندية والرجاليقـت إلـى موضـوع حـديث الغـدير وأهـل       ة، وتطر
فـي   ة أهل البيت^ونقلت مواقف وأحاديث كلّ إمام من أئم ،البيت^

متكلّمـي   تناولت حديث الغدير من وجهة نظـر كما ، ثخصوص هذا الحدي
وأشرت إلى بعض أقوالهم واستدالالتهم  ،رينمين والمتأخِّالشيعة من المتقد

 ،على اإلمامة والخالفة، هذا، كما تحدثت عن الغـدير عنـد فقهـاء الشـيعة     به
ة على استناد الفقهاء إلـى حـديث الغـدير فـي     وبينت فيه بعض الشواهد الدالّ

  ته واعتباره عندهم.على صح ا يدلّمم ؛ض المسائل الفرعية في الفقهبع
فخصّصـته لبحـث حـديث الغـدير فـي كتـب أهـل         ؛لثالفصل الثا اوأم

فخرجـت   ،همرفـي مصـاد  ة، تناولت فيه طرق حـديث الغـدير وعـددها    السنّ
مـع تصـحيح رجـال     ،هذه الطـرق فـي كتـبهم المعتبـرة     أربعة عشر طريقاً من

ة تعليقـات العلمــاء عليهـا، ونقلـت أقــوال علمـاء أهـل الســنّ     يـان  بو ،أسـانيدها 
فت هؤالء العلماء إلى صنفين: الصـنف  ، وصنّالحديثوأحكامهم على سند 

األوســنهة حــديث الغــدير ل: العلمــاء القــائلون بصــحوالصــنف الثــانيوح ،: 
نت أنفق حديث الغدير من األحاديث المتّ القائلون باستفاضته أو تواتره، وبي

على صحتها وصدورها من النبي|، خالف في ذلك إالّ من شذّ من ولم ي
رأيهـم  و، ة في داللته ومضـمونه آراء علماء أهل السنَّ أيضاًالعلماء، وعرضت 

والتـي  ه، فيـ  وهـي المفـردة األهـم    ،في هذا الحديث )مولى(معنى كلمة في 
ذهـب إلـى أن   ، وهؤالء ينقسمون إلى قسمين: قسم البحثتدور عليها رحى 

        والناصـر والقريـب وابـن العـم ومـا   معنى المولى فـي الحـديث هـو المحـب
مـن كبـار    أيضـاً وهـؤالء   ،شاكل ذلك، وقسم فسرها بمعنى الخالفة واإلمامة
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واحـد   ضح من خالل ترجمة مختصرة ذكرتها لكلّة، كما يتّعلماء أهل السنّ
ة فهـا كبـار علمـاء السـنَّ    ة ألّفات مستقلَّمنهم، كما ذكرت بعض النماذج لمؤلَّ

  في حديث الغدير.
االت التـي  الشبهات واإلشك ذكر أهمصاً لفكان مخصَّ ؛رابعالفصل الأما 

ة ، وقسـمت هـذه الشـبهات إلـى شـبهات سـندي      وجهت إلى حـديث الغـدير  
ثت عــن األســاليب التــي ة، وقبلهــا تحــدة وشــبهات تاريخيــوشــبهات دالليــ

̂  × فضـائل علـي  مورست فـي كتمـان ومحاربـة     ومنهـا   ،وأهـل البيـت
، والمعاناة التي مـر بهـا العلمـاء    ^حديث الغدير من قبل أعداء أهل البيت

اء ذلك، ثمثون جروالمحد تناولت الشبهات السنديبت عنها باإلشـارة  ة، وأج
ته وتـواتره بمـا ال   وشهادة كبار العلماء بصـح  ،إلى كثرة طرق حديث الغدير

يدع مجاالً للشك ة الحديث.  في صح  
وتطرقـت إلـى    ،ةعن اإلشكاالت والشـبهات الدالليـ   متُتكلَّوبعد ذلك 

وهي شبهة عدم داللة ألفاظ حديث الغدير علـى   ،أهم شبهة في هذا المجال
اإلمامة، فذكرت في مقام الجواب عن هذه الشبهة تسعة شواهد وقرائن مـن  

  .يهابشكل صريح علداخل الحديث ومن خارجه تثبت داللة الحديث و
هـي عـدم داللـة مفـردة      أيضـاً  ن الشبهات واإلشكاالت التي ذُكرتوم 

المولى بخصوصها من الناحية اللغويوأنهـا ال تعنـى    ،ة علـى اإلمامـة  ة والعرفي
هي شهادة أهمها ة وجوه، ، وأثبتّ بطالن هذا القول من عدرفاألولى بالتصُّ

رين بمجيئهـا  يح كبـار المفسـ  أهل اللغة بمجيء مـولى بمعنـى أولـى، وتصـر    
كذلك، ومجيء كلمة أولى وولي نفسها في طـرق أخـرى لحـديث الغـدير،     
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  واستعمال بعض الصحابة لكلمة مولى للداللة على الخالفة. 
 ثم ةبسطت الكالم فيه عن الشبهات التاريخي،  ل، فذكرت اإلشـكال األو

ـ   لـم يكـن م  × اًوهو إشكال الفخر الرازي القائل بأن علية وجـوداً فـي حج
ة ما كان في اليمن، وأجبت عنه بذكر عدد مـن الشـواهد التاريخيـ   الوداع وإنّ

ة، وسقت عـدداً مـن   في مكّ برسول اهللا|× تحاق أمير المؤمنينعلى ال
  .ة ممن ردوا على الفخر الرازيأقوال علماء السنّ

 ثم بعد ذلك تطر  حـديث الغـدير ي خـالف  قت إلى اإلشكال القاضي بأن
واخذل مـن   ،اللهم انصر من نصرهورد في الحديث >ه الواقع التاريخي؛ ألنّ

لم ينتصر في جميع حروبه، كما أن من خذلوه × اًعلي < والحال أنخذله...
قــوا الفتوحــات واالنتصــارات، وبينــت فــي الجــواب أن هــذا الكــالم قــد حقّ

جهـة، ومـن    هـذا مـن   ،تهة لثبوت الحديث وصـح ة النبوييتضمن إنكاراً للسنّ
الـذي ال   ،يكشف عن عدم الفهم الحقيقي لمعنى النصر اإللهي ،جهة أخرى

  يمكن قياسه بالنصر المادي اآلني في أرض المعركة فقط.
حـديث   هـو أن  ،وكان آخر اإلشكاالت التي ذكرتها فـي هـذا الفصـل    

إلى اليمن الغدير جاء إثر شكوى وقعت من الجيش الذي أرسله النبي |
ن مكانـة  بسبب أمور وقعت بينهم، فأراد الرسول| أن يبي ،×ضد علي

وليس فيه داللة علـى اإلمامـة، وأجبـت عـن هـذه الشـبهة        ،وإيمانه× علي
فيهـا  ج التي خرات مرالوبينت عدد  ،لت مسألة الشكوىوحلّ ،لبشكل مفصّ
إلى اليمن، واختالف الروايـات فـي مسـألة الشـكوى، ومـن      × اإلمام علي

ه علـى  بأنّـ  ة؟ وأثبـتّ أن مكان الشكوى هو المدينة أم مكّـ هم الشكاة؟ وهل 
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  .جميع التقادير لم تكن تلك الشكوى هي السبب في حديث الغدير
فــذكرت مجموعــة الدراســات  ؛واألخيــر خــامسالالفصــل  وأمــا فــي 

المعاصرة التي تناولت حادثة الغدير أو جانباً من جوانبهـا، وقسـمت البحـث    
ق وقسـم يتعلّـ   ،ةة باللغة العربيق بالدراسات الغديريعلّإلى ثالثة أقسام: قسم يت

ــ  ــات الغديري ــي بالدراس ــة الفارس ــات   ة باللغ ــاول الدراس ــث تن ــم الثال ة، والقس
الغديرية باللغة األوردي   هـا موسـوعة الغـدير    ة ولغات أخـرى، وكـان مـن أهم

ا مـن  مـ هسـين، وغير األنـوار للعالمـة ميـر ح    للعالمة األميني، وكتاب عبقات
نماذج منها فقط، ثم كانت خاتمة األطروحة  الدراسات الكثيرة التي ذكرتُ

  والتوصيات التي خرجت بها من هذا البحث. هي ذكر مجموعة من النتائج





   

مةاملقد    

ــا   ــقــد تواجــه بعــض المســائل فــي منظومتن ة، نوعــاً مــن اإلهمــال  الديني
ه المسـائل إلـى   الفتقـار هـذ   ؛ى الرفض في بعـض األحيـان  مباالة، أو حتّوالال

ة الرصــيد الكــافي مــن الوثــائق والمســتندات التــي تجعلهــا تكتســب الواقعيــ 
والمقبوليـ ة، وهو أمر له ما يبرره ضمن السياقات العلمي   ة الصـحيحة، ومـا تـم 

  وأساليب معروفة. آلياتالتوافق عليه من 
 ولكن المشكلة تكمن فيما لـو تعر    اسـة ضـت مسـألة مـن المسـائل الحس 

ة ة، إلى زخـم مـن الـرفض وعـدم القبـول مـع مـا تكتنـزه مـن أدلّـ          محوريوال
وشواهد كثيرة تجعل منهـا حقيقـة ماثلـة فـي حيـز الحقيقـة والواقـع، وذلـك         
ألســباب وغايــات تخــرج عــن اإلطــار العلمــي، وتبتعــد عــن اإلنصــاف        

ة، فتغيب بذلك عـن مسـرح التـاريخ حقـائق وأمـور لهـا مسـاس        والموضوعي
م علـى  يتحـتّ  وحينئذة، ة والدينيسالمي وبنيته الفكريمجتمع اإلمباشر بواقع ال

ونفـض غبـار الغمـوض     ،ة بيان الحقائقالباحثين المنصفين النهوض بمسؤولي
ة فـي أرض  لتأخذ حجمها الحقيقي ومكانتها الطبيعيـ  ؛والتشويش عن وجهها

ودفـع   ،ة وتنظيمهـا وترتيبهـا  مـن خـالل جمـع الوثـائق واألدلّـ     وذلـك   ،الواقع
  الشبهات واإلشكاالت عنها. 

  عنوان األطروحة والتعريف به 

ة، والعنوان واضـح إلـى   عنوان األطروحة هو: واقعة الغدير دراسة توثيقي
مـا، فالمقصـود بالواقعـة هـو الحادثـة، والغـدير: يـوم الغـدير، وهـو يـوم            حد
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ثُـق  و« :معروف في التراث اإلسالمي، والمقصود من التوثيـق لغـة: اإلحكـام   
 كَـمحثَابِتٌ م يقثو وتَ فَهثَبو ثَاقَةً قَوِيُء بِالضم والشي،    لْتُـهعج ثَقْتُـهأَوو

 ،)٣(»واستَوثَق منه: أخَـذَ الوثيقَـةَ  «، )٢(»والوثيقةُ في اَألمر إحكامه«، )١(»وثيقاً
ضـم  والوثيقة: بفتح الواو والقاف وكسر الثاء جمع وثـائق، مـن وثـق (ب   «

٤(»حكماًالثاء) الشيء: ثبت وقوي وصار م( ،»يقةثاإلحكام :والو«)٥(.  
ــى     ــاك معن ــيس هن ــق لغــة هــو اإلحكــام، فل ــى التوثي وبعــد أن كــان معن

ة يكـون معنـى التوثيـق    ه بحسـب المناسـبة العرفيـ   له، إال أنّ اصطالحي خاصّ
مـن خـالل دعـم     ،الذي يقع صـفة للدراسـة (دراسـة توثيقيـة) هـو إحكامهـا      

ولـذلك   ؛ز وجودهـا ومحاولة رفد الحادثة بما يعـزِّ  ،ةدلّحادثة بالشواهد واألال
ى إلـى دفـع   ة فقـط، بـل سـوف يتعـد    لن يقتصر البحث على مسـائل تدوينيـ  

 ،ةريخيـ أر عليها كحقيقة تيش الحادثة وتؤثّالشبهات التي قد تساهم في تشو
اقعـة الغـدير   اً في دفع الشـبهات التـي تناولـت و   ولهذا سوف نعقد فصالً مهم
  بمزيد من التحليل والتدقيق. 

  يتها أهداف األطروحة وأمهّ

ال شك ـ  مثل واقعـة الغـدير تحظـى    واقعة  أنة بأبعـاد كثيـرة  مـن األهمي ،
ن فـي  حيـث ـ كمـا سـوف نبـي      ،علـى مسـتوى الخـالف العقائـدي     خصوصاً

                                                 

  .٢٤٩ص ١٠: جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، فيومي) ال١(
  .٣٧١ص ١٠ج :لسان العربابن منظور،  )٢(
  .١٤ص ٣ج: القاموس المحيطالفيروز آبادي،  )٣(
  .٤٩٩ص ١ج: معجم لغة الفقهاءمحمد قلعجي،  )٤(
  .٣٧١ص ١٠ج: لسان العربابن منظور،  )٥(



  ١٧    مقدمة

ة مـن أدلّـ   ل عند طائفة الشيعة دليالً رئيساًالواقعة تمثّ نأتمهيدية ـ  المباحث ال
 فهـي مفصـل أسـاس فـي الخـالف       ثبوت اإلمامة بالمعنى الشيعي، وبال شـك

 ،ولـى لإلسـالم  منـذ العصـور األ  و ،واقعـة الغـدير   مع العلـم أن  .يالشيعي السنّ
ع النـزاع والخـالف مـن خـالف     مثاراً للنزاع بين المسلمين، وقـد توسـ  كانت 

فكثـر  عديـدة ى مواقع إل بدائي وبسيط إلى خالف له حيثيات كثيرة، وامتد ،
ساهم ما وصل في بعض األحيان إلى أن رب ،السجال حوله وما تبعه من نتائج

  .يطائفب في حرا
مـن خـالل    ؛كبيـرة  ةعن هـذا الموضـوع أهميـ   ومن هنا يكتسب البحث 

مـا  ، كجمع الوثائق التي من شأنها دعم واقعة الغدير على الصـعيد التـاريخي  
لول المعنوي للحادثة، وليس ذلـك انطالقـاً مـن    خ المدأن يرس أيضاًمن شأنه 

ـ توجة التـي يـؤمن بهـا، بـل     ه مذهبي يسعى إلى تعزيز عقائده ومبانيه الفكري
ة ة والموضـوعي بعادهـا بـروح تتسـم بالحياديـ    أ سعياً إلى كشف الحقيقة بكلّ

  نصاف قدر المستطاع.واإل
  الدراسات السابقة ملوضوع األطروحة

تلفة، بل هناك هات مخعة الغدير بأبعاد وتوجكثرت الدراسات حول واق
فكانـت هنـاك دراسـات قديمـة     )١(هـذا الموضـوع  صت بتخصَّ ةمراكز علمي ،

 ض إلى المعاصرة منها في الفصل الخامس مـن هـذه   ومعاصرة ـ وسوف نتعر
ت بهذا النحـو الـذي   وجد دراسة اختصّتال  إنّه يمكن القولاالُطروحةـ لكن 

هـو دراسـة شـاملة     إليـه ما لم نعثر على ذلك، فما نسعى نسعى لتحقيقه، أو رب
                                                 

 ) من قبيل مركز الغدير للدراسات في إيران ـ قم.١(
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على صعيد الثبـوت وعلـى مسـتوى     ،ةبعاد واقعة الغدير التاريخيأ قة لكلّموثّ
نتيجــة قيــود  ،مــا كــان هنــاك اختصــار فــي بعــض البحــوثرب ،الداللــة، نعــم

سـلوب المختصـر   وتعتمد األ ،سهابالتي ال تنسجم مع اإل ةالعلمي االُطروحة
  .ون الفكرة واضحةحين تك

  منهج البحث يف األطروحة 
هناك عدة مناهج اُعتمدتْ في صياغة هذا البحث، أوضحها هو المـنهج  
االستقرائي، حيث التتبع الـدقيق لمـا يصـلح أن يكـون وثيقـة تـدعم تأصـيل        

ــا    ــداللي، كم ــاريخي وال ــتوى الت ــى المس ــة عل ــاًوظّالحادث ــا أيض ــنهج  فن الم
ستنداً إلـى الوصـف الـدقيق لشـيء فـرغ عـن       وهو عادة ما يكون م ؛الوصفي

وجوده وتحقّقه، وكذلك المـنهج التحليلـي والبرهـاني، حيـث قمنـا بتحليـل       
تها. الكثير من الشبهات التي أثيرت على الحادثة وبرهنا على عدم صح  

  ة البحثخطّ
وخاتمة وتوصيات مة وخمسة فصولاشتملت هذه االُطروحة على مقد:  

ا أمفذكرت :مةالمقد نت أهداف فيها التعريف بعنوان األطروحة، كما بي
  ة الموضوع.وأهمي ،وسوابقها ،ومنهجها ،األطروحة

الفصل األا وأمفقد ذكرت فيه بعض المباحث التي يجمعها عنـوان  :لو، 
د للدخول في البحث األكونها تمهنت خمسة مباحث: ساس، وقد تضم  

المبحث األوغوي لغدير خمبالتعريف الل ل: وكان يهتم.  
  ق بتصوير واقعة الغدير بشكل إجمالي.المبحث الثاني: وكان يتعلّ

ة واقعـة الغـدير فـي العقيـدة     ق بتبيـين أهميـ  المبحث الثالث: وكـان يتعلّـ  



  ١٩    مقدمة

ة.اإلسالمي  
  ق بالتوثيق التأريخي والزماني للواقعة.المبحث الرابع: وكان يتعلّ

  ي للواقعة.ق بالتوثيق المكانالمبحث الخامس: وكان يتعلّ
فكان عنوانه: :الفصل الثانيا أم     ن واقعة الغدير عنـد الشـيعة، وقـد تضـم

  أربعة مباحث رئيسة:
ل: كــان البحــث فيــه حــول حــديث الغــدير وخطبتــه عنــد المبحــث األو

ثين.المحد  
  .^ة أهل البيتق بحديث الغدير وأئمالمبحث الثاني: كان يتعلّ

  ث الغدير.مين وحديالمبحث الثالث: حول المتكلّ
  ق بالفقهاء وحديث الغدير.المبحث الرابع: يتعلّ

فقد جاء تحت عنوان: حديث الغدير في كتـب أهـل    :الفصل الثالثا أم
  ن أربعة مباحث:وقد تضم ،ةالسنّ

ق بحديث الغدير في الروايات واألخبار.ل: يتعلّالمبحث األو  
ة فـي سـند   لسنّباستعراض أقوال علماء أهل ا المبحث الثاني: وكان يهتم

  حديث الغدير.
ة فـي داللـة حـديث    قـوال علمـاء السـنّ   أث عـن  يتحـد  المبحث الثالـث: 

  الغدير.
  ق بحديث الغدير.ة تتعلّفات مستقلّيدور حول مؤلّ المبحث الرابع:

فقـد جـاء تحـت عنـوان: حـديث الغـدير: إشـكاالت         :الفصل الرابع أما
وإجابات، وربما يعد  حيـث أوليتـه    ،ألطروحـة فصـول ا  هذا الفصل من أهـم
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أربعــة فجــاءت تهــا، فت اإلشــكاالت بحســب نوعي، وقــد صــنّاًاهتمامــاً خاصّــ
  :مباحث

فـي زمـن بنـي     ^ل بعنوان فضـائل أهـل البيـت   تصدرها المبحث األو
جذور تلك اإلشكاالت ومناشئها بشكل عام وكان يتناول ،ةأمي.  

كاالت التـي  ة، وهـي اإلشـ  : تناول اإلشكاالت السـندي ثانيمبحث الثم ال
تعرة للواقعة. ضت لسند حديث الغدير وحاولت التقليل من القيمة السندي  

ة، وهــي اإلشــكاالت التــي : تنــاول اإلشــكاالت الدالليـ لــثالمبحـث الثا 
رت داللة الحديث بعيداً عن معناه الحقيقي.فس  

ضـت  ة، وهي اإلشـكاالت التـي تعر  : اإلشكاالت التاريخيرابعحث الالمب
من قبيل أن علياً لم يكـن موجـوداً فـي     ؛ةمن الزاوية التاريخي غديرال لحديث

  مكّة في تلك السنة.
فقـد جـاء تحـت عنـوان: الغـدير فـي الدراسـات         :الفصل الخـامس  اأمـ 

ن ثالثة مباحث:المعاصرة، وقد تضم  
ق باستعراض الدراسات التـي تناولـت الغـدير باللغـة     يتعلّ :لالمبحث األو

ة.العربي  
  ة.ق بالدراسات حول الغدير باللغة الفارسيالثاني: ويتعلّ المبحث

ــ  ــث: ويتعلّ ــث الثال ــ  المبح ــة األوردي ــدير باللغ ــول الغ ــات ح ة ق بالدراس
  خرى.  األلغات الو



   

  
  
  
  
  

  

  

  :الفصل األول
  ةمتهيدي حبوث

  
   

  :وفيه مخسة مباحث
لاملبحث األو :اًغدير خم لغوي  

  مجاالًإ واقعة الغديرة قص: املبحث الثاين

  ةسالمية واقعة الغدير يف العقيدة اإلأمهي: املبحث الثالث

   اًتوثيق واقعة الغدير تارخيي: املبحث الرابع

  اًتوثيق واقعة الغدير مكاني :املبحث اخلامس

  





   

  

   اغدير خم لغوياملبحث األول: 

فعـاً ألي غمـوض فـي    ر ؛غدير خـم ض في هذا البحث إلى تعريف نتعر
مفـردة   ر تعريـف معنـى غـدير ومعنـى خـم، وكـذلك كـلّ       ، فنذكالموضوع

  من قبيل الجحفة ونحوها، فنقول: ،ارتبطت بالموضوع
   غديرمعىن 

والْغَـدير: المـاء الـذي يغَـادره     «هـ): ٥٦٥(ت: اإلصفهاني قال الراغب 
  .)١(» السيل في مستنقع ينتهي إليه، وجمعه: غُدر وغُدران

ــ  ــال الفي ـــ): ٧٧٠ومي (ت: ق ــدران)   «ه ــع (غُ موالْج ــر النه (يرــد (الغَ
(رائغَد) عمةُ والْجابالذؤ (ُةيرالْغَد)٢(»و(.  

 ه اسـم مفعـول لمغـادرة السـيل لـه، أي أن     ا ألنّـ وسبب تسمية الغـدير إمـ  
  السيل عندما يمأل المنخفض بالماء يغادره، بمعنى يتركه بمائه.

، ويغدر بأهله، وراده فينضب عنه نوه يخه اسم فاعل من الغدر؛ ألنّأو أنّ
٣(ة الحاجة إليهفينقطع عند شد(.  

  خممعىن 
خَم: غَدير معروف بـين مكـة والمدينـة    «هـ): ٧١١قال ابن منظور (ت: 

                                                 

  .٦٠٢ص :غريب القرآنفي مفردات ال ،) الراغب األصفهاني١(
  .٤٤٣ص ٢ج: ) الفيومي، مصباح المنير٢(
  .٢٩٥ص ٧: جتاج العروس) الزبيدي، ٣(
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فةحة والمدينـة تَصُـب فيـه عـين     ، قال ابن اَألثير: هو موضع بين مكّبالج
  . )١(»)لمصلى اهللا عليه وسل اهللا (هناك، وبينهما مسجد سيدنا رسو

كنسها وتنظيفهـا. إلـى أن    :خَم العين: أي«هــ):  ٦٠٦قال ابن األثير (ت:
فيه عين هناك،  موضع بين مكة والمدينة تصب» غدير خُم«قال: وفيه ذكر 

٢(»)صلى اهللا عليه وسلم( وبينهما مسجد للنبى(.  
اسـم رجـل صـباغ     :قال الزمخشري: خم«هــ):  ٦٢٦قال الحموي (ت: 

  .)٣(»ة والمدينة بالجحفةغدير الذي هو بين مكّأضيف إليه ال
ة والمدينة عند الجحفة، واد بين مكّ :خم«هــ):  ٥٨٤وقال الحازمي (ت: 

وهـذا الـوادي    ،)صلى اهللا عليـه وسـلم  ( به غدير، عنده خطب رسول اهللا
  .)٤(»موصوف بكثرة الوخامة

  اجلحفةمنطقة 
        فـي بعـض   ي وغدير خم يقـع فـي منطقـة يقـال لهـا الجحفـة، وقـد سـم
خمـاً جـزء    نالروايات بغدير الجحفة، من باب تسمية الجزء باسـم الكـل، أل  

هـ)، عـن زيـد بـن    ٦٠٠من وادي الجحفة الكبير، فقد روى ابن البطريق (ت: 
ة الوداع، حتى نـزل بغـدير   ة في حجمن مكّ ’أقبل نبي اهللا«أرقم قـال:  

  .)٥(»الجحفة، بين مكة والمدينة
                                                 

   .١٩١ص ١٢ ج :) ابن منظور، لسان العرب١(
  .٨١ص ٢) ابن األثير الجزري، النهاية في غريب الحديث: ج٢(
  . ٣٩٠ص ٢) الحموي الرومي، معجم البلدان: ج٣(
  .٣٨٩) المصدر نفسه: ص٤(
. القندوزي الحنفي،ينابيع المودة ٤٩ص ١ألربلي، كشف الغمة: جا .١٠٤) ابن البطريق، العمدة: ص٥(

←  



 ٢٥    بحوث تمهيدية/ األولالفصل 

 

حـث المكـاني أن المقصـود بالجحفـة هـو      وسوف نـذكر الحقـاً فـي الب   
من المواقيت. واديها ال نفس منطقة الجحفة التي تعد  

  معىن اجلحفة 

وكانـت   ،الجحفة ميقات أهـل الشـام  «قال صاحب القاموس المحيط: 
فنـزل   ،من مكة، وكانت تسمى مهيعة قرية جامعة على اثنين وثمانين ميالً

العماليق من يثـرب فجـاءهم    خوة عاد وكان أخرجهم، وهم أبها بنو عبيل
  .)١(»فسميت الجحفة ؛سيل الجحاف فاجتحفهم

روى الكلينـي   فسـرت الجحفـة بمهيعـة فـي بعـض الروايـات، فقـد        وقد
 ؛وقّت ألهل المغرب الجحفـة  ’ن رسول اهللاإ>: ×الصادقبسنده عن 
  . )٢(<وهي مهيعة

ن إ: >×عــن الصــادق ذكرهــا الصــدوق،أخــرى روايــة  فــي وكــذلك
  .)٣(<قّت ألهل الشام الجحفة، ويقال لها: مهيعةو ’الرسول

أما الجحفة، فإنّها منزل عامر، وبينهـا وبـين   « :الممالـك و مسالكال وفي
البحر نحو من ميلين، وهي في الكبر ودوام العمارة نحو من فيـد، ولـيس   

  .)٤(»بالعمارة واألهل إال الجحفة ة منزل يستقلّبين المدينة ومكّ
                                                  

→  

  .١٠٤ص ١القربى: ج لذوي
  .١٢٢ص ٣) الفيروز آبادي، القاموس المحيط: ج١(
  .٣١٩ص ٤: جأيضاً. وانظر ٣١٨ص ٤) الكليني، الكافي: ج٢(
 .٣٠٤ص ٢) الصدوق، من ال يحضره الفقيه: ج٣(
  .٢٠الممالك: صومسالك ال، اإلصطخري) ٤(
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كانت قريـة كبيـرة ذات منبـر علـى طريـق      «: نالبلدا معجم في جاءو
المدينة من مكة على أربع مراحل، وكان اسـمها مهيعـة، وإنمـا سـميت     
الجحفة، ألن السيل اجتحفها، وبينها وبين المدينـة سـت مراحـل، وبينهـا     
وبين غدير خم ميالن، قال السكري: الجحفة على ثالث مراحل من مكـة  

  .)١(»في طريق المدينة
الجحفـة بالضـم وسـكون الحـاء المهملـة، أحـد       «: يوقال السمهود

المواقيت، قرية كانت كبيرة، ذات منبر، على نحو خمس مراحـل وثلثـي   
مرحلة من المدينة، وعلى نحو أربع مراحل ونصـف مـن مكّـة، وكانـت     

قـال الحـافظ   >إسـم للجحفـة،    وقـال فـي مهيعـة:   . )٢(تسمى أوالً مهيعـة< 
بيل أخـي عـاد مـن يثـرب نزلوهـا،      لما أخرج العماليق بني عالمنذري: 

 فجاءهم سيل الجحاف بضم الجيم، فجحفهم وذهب بهم، فسميت حينئـذ 
الجحفة، انتهى، وقال عيـاض: سـميت الجحفـة ألن السـيول أجحفتهـا،      

وقيل: إنها سميت بذلك مـن سـنة سـيل الجحـاف سـنة      وحملت أهلها، 
  . )٣(»لذهاب السيل بالحاج وأمتعتهم ؛ثمانين

والجحفة منزل عامر آهل فيه خلق كثيـر ال سـور   « شتاق:وفي نزهة الم
عليه، وهو ميقات أهل الشام، ومنه إلى البحـر نحـو أربعـة أميـال، ومـن      

                                                 

، معجــم مــا البكــري األندلســي، أيضــاً. والحــظ ١١١ص ٢بلــدان: ج) الحمــوي الرومــي، معجــم ال١(
  .٣٦٩و  ٣٦٨ص ٢استعجم: ج

 .٤٧ص ٤) السمهودي، وفاء الوفا: ج٢(
  .١٥٢ص ٤: جالمصدر نفسه) ٣(



 ٢٧    بحوث تمهيدية/ األولالفصل 

 

  . )١(»الجحفة إلى األبواء سبعة وعشرون ميالً
اراخلر  

موضع غـدير  «ار، قال السـكوني:  ومن االسماء االُخرى لغدير خم: الخر
٢(»ارخم يقال له الخر(.  

ار) بفتح الخـاء وتشـديد الـراء األولـى:     الخر«(بن األثير قـال:  ولكن ا
سعد بـن   )صلى اهللا عليه وسلم(موضع قرب الجحفة بعث إليه رسول اهللا 

  .)٣(»ةفي سري )رضي اهللا عنه(أبي وقاص 
  .)٤(وهكذا ذكره ابن منظور والزبيدي

الغرةب   

لـراء المهملـة   ربة، بضم الغين المعجمـة وفـتح ا  ومن أسمائه األخرى: الغُ
والباء الموحدة، هكذا ضبطه البالدي، وهو االسم في الوقـت الحاضـر، قـال    

، وهو غدير عليه نخل قليـل  »ةبرالغّ«يعرف غدير خم اليوم باسم «البالدي: 
ة من حرب، وهو في ديارهم يقع شـرق الجحفـة علـى    ألناس من البالدي

٥(»ارثمانية أكيال، وواديهما واحد، وهو وادي الخر(.  

                                                 

  .١٤٢و١٣٧ص ١دريسي، نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق: ج) الشريف اإل١(
  .٤٩٢ص ٢ج :، معجم ما استعجمالبكري األندلسي ) نقل قوله ٢(
  .٢١ص٢ج :) ابن األثير الجزري، النهاية في غريب الحديث٣(
  .٣٣٧، ص٦ج :. الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس٢٣٤ص ٤ج :) ابن منظور، لسان العرب٤(
  .١٥٩ص ٣ج :عاتق بن غيث البالدي، معجم معالم الحجاز) ٥(





   

  
  إمجاالً واقعة الغديرة قصاملبحث الثاين:   

ض الواقعة بشـكل  أن نستعرقبل الدخول بتفاصيل البحث ومن المناسب 
  فنقول: إجمالي

في السـنة   إلى الحج ’لقد حدثت تلك الواقعة حينما خرج رسول اهللا 
 أمام الناس عن قصده’ مر من اهللا تعالى، وقد أعلن النبيأالعاشرة للهجرة ب

ذلك العـام، وأذّ  للحج     نـاطق  سـالً إلـى الم  ن فـي النـاس بـذلك، حتّـى أرسـل ر
تـه  ون بـه فـي حج  ، فقدم المدينة خلق كثيـر يـأتم  االُخرى؛ لكي يخبروا الناس

أو  ،أو حجـة الـبالغ   ،أو حجـة اإلسـالم   ،تلك، التي أطلق عليهـا حجـة الـوداع   
توفـاه اهللا   هـاجر إلـى أن   غيرها منـذ  ، ولم يحج)١(أوحجة التمام ،حجة الكمال

  .)٢(تعالى
الً، قـد رافقـه أهـل بيتـه     من المدينـة مغتسـالً متـرج   ’ فخرج الرسول

وعـدد كبيـر مـن النـاس وقـد اجتمعـوا حولـه،         ،ة المهاجرين واألنصـار وعام
قد خرج معه تسعون ألفاً ويقال: مائة وأربع وعشرون ألفاً، ويقال أكثر  :وقيل

من الناس ’ وكان معه«الوداع لألندلسـي:  ة . وفي كتاب حج)٣(من ذلك
  .)٤(»وجلّ جموع ال يحصيها إال خالقهم ورازقهم عزّ

حينهــا فــي الــيمن يقــوم بــالتبليغ ونشــر التعــاليم × وكــان اإلمــام علــي
                                                 

 .٩ص ١) األميني، الغدير: ج١(

  .١٧٣ـ ١٧٢ص ٢) ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج٢(
  .١٢ص ٣) انظر: زيني دحالن، السيرة النبوية: ج٣(
  .١١٦ص ١حزم األندلسي، حجة الوداع: ج ابن )٤(
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ة مع جمـع مـن اليمنيـين؛    قصد مكّ ’ة، وبعد أن علم بأمر الرسولالسماوي
  .)١(قبل بدء المناسك’ ليلتحقوا بالرسول

ميقـات   وهـو  ،ذي الحليفـة  صحابه فيألباس اإلحرام مع ’ رسولفلبس ال
  .بدأ بمناسك الحج ومن ثم ،الشجرة

راجعاً إلـى المدينـة، وصـل    ’ ف النبيانصراو ،مناسكالو بعد انتهاء 
  .)٢(منطقة غدير خم

وقبـل   ،يوم الثامن عشر مـن شـهر ذي الحجـة   في  وعند منتصف الطريق
أن يتشعـ ب المصريوون والعراقي ون، نـزل جبرائيـل عـن اهللا تعـالى     ن والشـامي
َْك ِمن ربَك �ن لْم َتْفَعْل َفَما بَلْغـَت {بقولـه:  

َ
 إِل

َ
 بَلْغ َما اُ ُنِزل

ُ
يَها الرُسول

َ
َْك ِمن ربَك �ن لْم َتْفَعْل َفَما بَلْغـَت يَا أ

َ
 إِل

َ
 بَلْغ َما اُ ُنِزل

ُ
يَها الرُسول

َ
َْك ِمن ربَك �ن لْم َتْفَعْل َفَما بَلْغـَت يَا أ

َ
 إِل

َ
 بَلْغ َما اُ ُنِزل

ُ
يَها الرُسول

َ
َْك ِمن ربَك �ن لْم َتْفَعْل َفَما بَلْغـَت يَا أ

َ
 إِل

َ
 بَلْغ َما اُ ُنِزل

ُ
يَها الرُسول

َ
يَا أ

َكفِِرينَ 
ْ
َقوَْم ال

ْ
 َيْهِدي ال

َ
َُه َوا3ُ َيْعِصُمَك ِمَن الاِس إِن ا3َ 2 َكفِِرينَ رَِسالَ

ْ
َقوَْم ال

ْ
 َيْهِدي ال

َ
َُه َوا3ُ َيْعِصُمَك ِمَن الاِس إِن ا3َ 2 َكفِِرينَ رَِسالَ

ْ
َقوَْم ال

ْ
 َيْهِدي ال

َ
َُه َوا3ُ َيْعِصُمَك ِمَن الاِس إِن ا3َ 2 َكفِِرينَ رَِسالَ

ْ
َقوَْم ال

ْ
 َيْهِدي ال

َ
َُه َوا3ُ َيْعِصُمَك ِمَن الاِس إِن ا3َ 2   .)٣(}رَِسالَ

ةـ كما وف عند الشيعة وبعض علماء أهل السنّكما هو المعر ،وهذه اآلية
 سيأتي ـ أمرت النبي ’ق فيمـا يتعلّـ  × نزل فـي علـي  أُغ الناس بما يبلّ أن

  بواليته. 
م مـن تقـد   أن يـرد ’ وقد كانوا قريبـاً مـن الجحفـة، فـأمر رسـول اهللا     

  .)٤(ر عنهمويحبس من تاخّ
 أصـ ’ فأمر النبـيويزيلـوا   ،شـجار ئـوا لـه مكانـاً تحـت األ    حابه أن يهي

                                                 

  .٢٢٥ص ٣) انظر: السيرة الحلبية: ج١(
   .٢٢٧ص ٥) انظر: ابن كثير، البداية والنهاية: ج٢(
الفصـل   وسوف يأتي البحث عن وقـت نـزول اآليـة المباركـة، وسـبب نزولهـا، فـي       ، ٦٧ :المائدة) ٣(

  الثالث.
  .١٠ص ١ج :) انظر األميني، الغدير٤(



 ٣١    بحوث تمهيدية/ األولالفصل 

 

  .)١(ويجمعوا االحجار من تحتها ،األشواك
ذلك الوقت، وقد نودي  في وقد كان غدير خم من أشد األماكن حرارة

مـع الجماعـة الغفيـرة     ،إلى فريضة الظهر، فصالها في تلك الحرارة الشـديدة 
التي كانت حاضرة، وقد ظللوا النبي ’ة الحرارة بوضع ثوب على من شد

  . )٢(المنطقةشجرة من أشجار تلك 
على نفسه أوزار المسـير،  ’ في هذا الموقع الحساس وضع رسول اهللا

  قائالً: )٣(وبدأ بخطبته ،ونهض في رمضاء الهجير
»ال إله إال اهللا  الحمد هللا ونستعينه ونؤمن به، ونتوكل عليه... وأشهد أن

ير قد نبأني اللطيف الخب ،وأن محمداً عبده ورسوله ـ أما بعد ـ أيها الناس  
وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فمـاذا أنـتم    ،أني أوشك أن أدعى فأجيب

    قائلون؟
نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهـدت، فجـزاك اهللا    قال الحاضرون:

  فضل الجزاء.أعنا 
ـ  ال إلـه إال اهللا وأن  لسـتم تشـهدون أن  أثم قال لهـم:   داً عبـده  محم

ته حق وناره حق وأن الموت حق؟جنّ ورسوله، وأن  
ـ      نشهد بذلك، قال: اللهـم  وا:قال ي اشـهد علـى مـا يقولـون، أال وإنّ

مسـلم، وأنـا أولـى     ي أشهد أن اهللا موالي، وأنـا مـولى كـلّ   أشهدكم أنّ
                                                 

  . ١١٠ص ٣المستدرك للحاكم النيسابوري: ج كذلك. و٤٥ص ٥النسائي، السنن الكبرى: ج :) انظر١(
   .٣٧٢ص ٤) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٢(
  سوف يأتي ذكر الخطبة مفصالً في الفصل الثاني. )٣(
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ون لي بذلك، وتشهدون لـي بـه؟ فقـالوا:    بالمؤمنين من أنفسهم، فهل تقر
وهو هـذا،   ،نشهد لك بذلك، فقال: أال من كنت مواله فإن علياً مواله ،نعم

  .ى بدت آباطهمافرفعها مع يده حتّ× ذ بيد عليثم أخ
 ،قال: اللهم وال من وااله، وعاد مـن عـاداه، وانصـر مـن نصـره      ثم

  واخذل من خذله. 
 ،ثم قال: أال وإني فرطكم وأنتم واردون علي الحوض، حوضـي غـداً  

فيه أقداح من فضة عدد نجوم  ،وهو حوض عرضه ما بين بصرى وصنعاء
ماذا صنعتم فيما أشهدت اهللا به عليكم فـي   م غداًالسماء، أال وإني سائلك

يومكم هذا إذا وردتم علي حوضي، وماذا صـنعتم بـالثقلين مـن بعـدي،     
فانظروا كيف تكونون خلفتموني فيهما حين تلقوني؟ قـالوا: ومـا هـذان    

وجـل، سـبب    ا الثقل األكبر، فكتاب اهللا عـزّ الثقالن يا رسول اهللا؟ قال: أم
ي في أيديكم، طرفه بيد اهللا والطرف اآلخـر بأيـديكم،   ممدود من اهللا ومنّ

فيه علم ما مضى وما بقي إلى أن تقوم الساعة، وأما الثقـل األصـغر فهـو    
، وإنهما لـن  )عليهم السالم(حليف القرآن وهو علي بن أبي طالب وعترته 

  .)١(»يفترقا حتى يردا علي الحوض
ولمُكـْم نزل جبرائيل بقول من اهللا: { حتىقوا، ا تفر

َ
ـُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ُكـْم ال

َ
ـُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ُكـْم ال

َ
ـُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ُكـْم ال

َ
ـُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ال

ُكُم الس?م دِيناً 
َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكُم الس?م دِيناً دِيَنُكْم َوأ

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكُم الس?م دِيناً دِيَنُكْم َوأ

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكُم الس?م دِيناً دِيَنُكْم َوأ

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
  .)٢(}دِيَنُكْم َوأ

فلم  اهللا أكبـر علـى إكمـال الـدين     « ’:ا نزلت هذه اآلية قـال النبـي
                                                 

   .٦٧ـ  ٦٦) الصدوق، الخصال: ص١(
  .٣ :المائدة) ٢(



 ٣٣    بحوث تمهيدية/ األولالفصل 

 

  .)١(»ورضى اهللا برسالتي ولوالية علي من بعدي ،وإتمام النعمة
بـو  م الصحابة أأه في مقدن هنّومم ،المؤمنينن أمير وؤوهنا بدأ القوم يهنّ

أصـبحت وأمسـيت    ؛بي طالـب بخ بخ لك يا بن أ>بكر وعمر، وقال عمر: 
  .)٢(<مؤمن ومؤمنة موالي ومولى كلّ

أنبأنا عبد اهللا بن علـي بـن   «وقد أخرج الخطيب البغدادي بسنده، قال: 
شون بـن  محمد بن بشران، أنبأنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو نصر حب

موسى بن أيوب الخالل، حدثنا علي بن سعيد الرملي، حدثنا ضـمرة بـن   
ربيعة القرشي، عن ابن شوذب، عن مطر الوراق، عن شهر بـن حوشـب،   
عن أبي هريرة، قال: من صام يوم ثمان عشرة مـن ذي الحجـة كتـب لـه     
صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خم، لما أخـذ النبـي (صـلى اهللا عليـه     

د علي بن أبي طالب، فقال: ألست ولي المؤمنين، قالوا: بلـى يـا   وسلم) بي
رسول اهللا، قال: من كنت مواله فعلي مواله، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ 

َوَْم لك يا بن أبي طالب، أصبحت موالي ومولى كل مسلم، فأنزل اهللا: { َوَْم الْ َوَْم الْ َوَْم الْ الْ
ُكْم دِيَنُكمْ 

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
ُكْم دِيَنُكمْ أ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
ُكْم دِيَنُكمْ أ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
ُكْم دِيَنُكمْ أ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
ب له } ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتأ

ـ × ل يوم نزل جبرئيلصيام ستين شهراً، وهو أو ى اهللا د (صـلّ على محم
  .)٣(»م) بالرسالةعليه وسلّ

                                                 

  . ٦٦، ح١١٩) محمد بن سليمان الكوفي، المناقب: ص١(
  .٢٠٣ص ١ج: شواهد التنزيل) الحاكم الحسكاني، ٢(
  .٢٨٥ـ ٢٨٤ص ٨البغدادي، تاريخ بغداد: ج ) الخطيب٣(





   

  
  ة يف العقيدة االسالمي الغديرة واقعة أمهياملبحث الثالث: 

تعد واقعة غدير خُم من أهم قضايا األممن جهة مـا يترتـب    ؛ةة اإلسالمي
ومستقبلها، بـل ومسـتقبل العـالم     ةه األمهذعليها من نتائج تحدد اتجاه مسير 

  بشكل عام.
  ـ فمن أمعن النظر في تفاصيل الحادثة وظروفهـا الموضـوعية، ة والتاريخي

ل نقطـة االنطـالق والتأسـيس المبـرمج     تمثّـ  قـد كانـت  ة، فيجزم بتلك األهمي
ر ست لمجتمع تـأطَّ ة، تلك الحقبة التي أسة بعد النبوط للحقبة الزمانيوالمخطّ

أن ’ ، فأراد النبي’ة نزل بها الوحي على النبيلهيإقواعد وتشريعات ب
مــن خــالل  ؛’ة الرائعــة بعــد وفاتــهتســتمر نتــائج تلــك التجربــة اإلســالمي

ة قـد  تكون هنـاك شخصـي   أن بد استمرار التطبيق الصحيح للشريعة، فكان ال
ترب   فـة  م الخاللتكـون قـادرة علـى تسـنّ     ،’ت وترعرعت فـي حيـاة النبـي

  بعده.من واإلمامة 
رئيسـاً مـن أركـان العقيـده      ل ركنـاً تشـكّ  ،وبهـذا اللحـاظ   ،إذنفاإلمامة 

  والكيان الفكرى واالجتماعى للمسلمين.
الشـريعة   مسـيرة  ثيرهـا المباشـر علـى سـالمة    أوت ،ولخطورة هذه المسألة

بالغة، واهتمامـه واسـعاً ومتواصـالً    بها ’ كانت عناية رسول اهللا ؛اإلسالمية
وتشخيص المستحق لإلمامة من بعـده بصـيغ مختلفـة،     ،بيان هذه المسألةفى 

وظائف اإل ىأحد ذلك ألنفي حفظ الرسـالة، وبيـان   ’ مامة خالفة النبي
ة وسالمة مسارها.محتواها، والعمل بها، كما يحفظ وحدة االُم  
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علـى مسـتقبل االُمـة، وحفـظ مسـيرتها منـذ بـدء        ’ فقد حرص النبى
يـدعها تتخـبط فـى الفوضـى والخـالف، وهـو الحكـيم        الدعوة، فلـم يكـن ل  

  .ها من بعدهالمؤتمن على هذه الرسالة ومصير
فترة قصيرة نسـبياً، فلـم تسـتطع    ’ ا كانت الفترة التي عاشها النبيولم

أن تقلــع كــل الجــذور والترســبات التــي عاشــها المجتمــع الجــاهلي، فتلــك   
اإلسالم قـد   م أنبرغ ،الجذور قد تأصلت واستحكمت في كثير من النفوس

وهنـاك شـواهد    ،لكنه بال شك لم يقض عليها جميعاً ،عالج ورفع الكثير منها
  .)١(كثيرة على ذلك

ومن تلك الترسبات استمرار النزعة القبلية في مسألة اإلمارة، فقـد واجـه   
أو مـا يسـمى    ،وهـي مسـألة السـلطة    ،مسألة مهمـة وخطيـرة جـداً    ’النبي

                                                 

آنذاك ليست مسـتبعدة؛ فـإن اإلسـالم لـم يقـض       مسألة بقاء رواسب الجاهلية في قلوب المجتمع) ١(
، خصوصـاً وأن المجتمـع الـذي أحـاط     ’الرواسب فـي فتـرة وجـود النبـي    بشكل كامل على تلك 

كان متأثراً بعادات وأعراف من الصـعوبة اقتالعهـا مـن جـذورها بشـكل سـريع، بـل هـي          ’بالنبي
وبحاجة إلى ترسخ قوي لمبـادئ اإلسـالم بحيـث يـتمكن اإلسـالم بمبادئـه       ، بحاجة إلى تدرج زماني

  الجديدة من قلوبهم.
ـ ، يا رسول اهللا« :قـال ، روي عن عمرن الشواهد تؤيد ذلك، فقد وهناك العديد م حـديثو عهـد    اإن

ـ   فاعفبجاهلية  ، ٦٩ص ٢ابـن كثيـر، تفسـير ابـن كثيـر: ج     ». كعنا يعفو اهللا سبحانه وتعـالى عن
  .١٧٥وص
عـن الجـدر أمـن     )صلى اهللا عليه وسـلم (سألت النبي  :قالت«عن عائشـة  أخرج البخاري وقد 

، إن قومك قصرت بهم النفقة :قال ؟فما لهم لم يدخلوه في البيت :قلت، نعم :قال ؟البيت هو
فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعـوا مـن شـاءوا،     :قال ؟فما شأن بابه مرتفعاً :قلت

، هم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيتعهد ولوال أن قومك حديثٌ
  .١٥٨٤ح ١٥٦ص ٢صحيح البخاري: ج البخاري،». وأن ألصق بابه باألرض
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كان يـأبى الـبعض أن تكـون السـلطة والخالفـة      بعده، حيث من بوالية األمر 
خارجة عن قريش مثالً حتى لـو كـان هنـاك مـن يكـون أهـالً لهـا، أو كـان         
يرفض أن تجتمع النبوة والخالفة في بيت واحد، حتـى لـو تـوفرت الكفـاءة     

، فكـان يعـيش حالـة    هـا العالية التـي تؤهـل الشـخص للقيـادة بجميـع امتيازات     
  ية ظاهرية كان يبدي قبوالً لها.ولو من ناح ،الرفض في باطنه

رر فـي علـم اهللا   بعد أن تق ،التمهيد لهذه المسألة’ ولهذا حاول النبي
بعـد وفاتـه؛   ’ هـو مـن سـيخلف النبـي    × مـام علـي  تعالى أن يكون اإل

في موارد متعددة، بحسب مقتضيات الزمان والمكان، وجـاء  وتجلى التمهيد 
  الموارد:   ذلك في كثير من األحاديث الصحيحة، ومن تلك

األقـربين إليـه   ’ ـ كانت بداية التصريح بها يـوم دعـا النبـي األكـرم    ١
نــِذْر َعِشــَيتََك { ’:لإلســالم، لمــا نزلــت هــذه اآليــة علــى رســول اهللا

َ
نــِذْر َعِشــَيتََك َوأ
َ
نــِذْر َعِشــَيتََك َوأ
َ
نــِذْر َعِشــَيتََك َوأ
َ
َوأ

قَْربِيَ 
َ
قَْربِيَ ال
َ
قَْربِيَ ال
َ
قَْربِيَ ال
َ
فجاء ذلـك مترافقـاً مـع بـدايات التصـريح بالـدعوة إلـى ديـن         ، )١(}ال

  اإلسالم.
ل مرة أظهر فيهـا  البعثة، وهي أو وكانت هذه الدعوة في السنة الثالثة من

 فـه لألقـربين   الرسول الدعوة إلى اإلسالم، وشخص فيها اإلمام من بعـده وعر
  .)٢(»أنت وصيي وخليفتي بعدي« ×:لعلي’ حين قال النبي ؛إليه

                                                 

 . ٢١٤الشعراء: ) ١(
رجال عشيرته إلى وليمـة، ودعـاهم إلـى    ’ في حديث الدار أو حديث اإلنذار، دعا رسول اهللا) ٢(

} فقال: يـا علـي،   وأَنذر عشيرتَك اَألقْربِينلما نزلت هذه اآلية: {قال: >× اإلسالم، فعن علي
تي... قال: فأخذ برقبتي وقال: إن هذا أخـي ووصـيي وخليفتـي    إن اهللا يأمرني أن أنذر عشير

<. وقد روي هذا الحـديث بأسـانيد صـحيحة، روى أحمـد قريبـاً منـه فـي        فيكم فاسمعوا له وأطيعوا
←  
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قد ذكر الخالفة واإلمامة في أول يـوم دعـي فيـه    ’ فنالحظ أن النبي
أن اإلمامة جـزء مهـم مـن     حينئذ إلى التصريح بالدعوة إلى اإلسالم، فنعرف

  الرسالة النبوية.
في التصـريح بهـا فـي مجتمـع خـاص      ’ ـ شرع بعد ذلك رسول اهللا٢

ولجماعة معينة وفي مناسبات عديدة، فهناك الكثير من األحاديث الصحيحة 
التي نقلت لنا تؤكد ذلك، مثل حديث الثقلين المتواتر، الذي ورد ذكره فـي  

م والـذهبي وابـن كثيـر فـي تفسـيره، وذكـره       صحيح مسلم وصـححه الحـاك  
وكذلك  ،)١(البغوي في المصابيح واأللباني في األحاديث الصحيحة وغيرهم

فيهـا  ’ ح النبـي التـي صـر   ،)٣(، وغيرهـا مـن األحاديـث   )٢(حديث المنزلـة 
  باإلمامة.

                                                  
→  

. والحـافظ النسـائي فـي الخصـائص:     ٦٣ص ٢. وأخرجـه الطبـري فـي تاريخـه: ج    ١١١ص ١مسنده: ج
 ٨ورجالــه ثقــات. الهيثمــي، مجمــع الزوائــد: ج . وقــال الهيثمــي فــي زوائــده: رواه أحمــد٨٧ـــ ٨٦ص
 . ٣٠٢ص

. الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيلـه التلخـيص   ١٢٣ص ٧: ج، صحيح مسلمالنيسابوري ) مسلم١(
، ٥٢٢ص ٢. البغـوي، مصـابيح السـنة: ج   ٦٢٢ص ٤. ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج١٠٩ص ٣للذهبي: ج

 . ١٧٦١وما بعدها، حديث رقم  ٣٥٥ص ٤: ج. األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة٢٧٠٥رقم 
حديث المنزلة رواه أكثر من عشرين صحابياً وصـحابية، وخرجـه أكثـر مـن أربعـين عالمـاً، رواه       ) ٢(

، ٦١١١ح ١٢٠ص ٧. ومسـلم فـي صـحيحه: ج   ٤٤١٦وح ٣٧٠٦ح ٢٠٨ص ٤البخاري فـي صـحيحه: ج  
الكتـاني،  ». عشرين صـحابياً متواتر جاء عن نيف و «وقال الشيخ محمد جعفر الكتاني: إنّه حديث 

هو من أثبت اآلثـار  «. وقال ابن عبد البر في االسـتيعاب:  ١٩٥نظم المتناثر في الحديث المتواتر: ص
 . ١٠٩٧ص ٣ابن عبد البر، االستيعاب: ج». وأصحها

وحديث  ،وحديث سد األبواب ،وحديث تبليغ سورة براءة ،والمؤاخاة ،والسفينة ،كحديث الراية) ٣(
 وغيرها.  ،باب حطة
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 إلـى مرحلـة التصـريح لعمـوم المسـلمين، والتـي      ’ ـ ثم انتقل النبي٣
ومـا   ،اوف؛ لمعرفتـه بطبيعـة المجتمـع آنـذاك    بعض المخـ  ’ولّدت للنبي

يحمله من رواسب جاهلية قد تـؤدي بـالمجتمع اإلسـالمي إلـى رفـض هـذا       
يَهـا     يـايـايـايـا{ ، فقـال: األمر، لكن اهللا تعالى أمره بالتصـريح ونبـذ مخاوفـه جانبـاً    

َ
يَهـا أ
َ
يَهـا أ
َ
يَهـا أ
َ
أ

 َ
َ

َْك ِمن ربَك �ن لْم َتْفَعْل َفَمـا بَلْغـَت رَِسـال
َ

 إِل
َ

نِزل
ُ
 بَلْغ َما أ

ُ
َ الرُسول

َ
َْك ِمن ربَك �ن لْم َتْفَعْل َفَمـا بَلْغـَت رَِسـال

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
 بَلْغ َما أ

ُ
َ الرُسول

َ
َْك ِمن ربَك �ن لْم َتْفَعْل َفَمـا بَلْغـَت رَِسـال

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
 بَلْغ َما أ

ُ
َ الرُسول

َ
َْك ِمن ربَك �ن لْم َتْفَعْل َفَمـا بَلْغـَت رَِسـال

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
 بَلْغ َما أ

ُ
ُه َوا3ُ ُه َوا3ُ ُه َوا3ُ ُه َوا3ُ الرُسول

هذا األمر في الثامن عشر من ’ فأعلن رسول اهللا ،)١(}َيْعِصُمَك ِمَن الاِس َيْعِصُمَك ِمَن الاِس َيْعِصُمَك ِمَن الاِس َيْعِصُمَك ِمَن الاِس 
ذي الحجة، وكان معـه مـن الصـحابة واألعـراب وممـن يسـكن حـول مكـة         

وسـمعوا منـه    ،شهدوا معـه حجـة الـوداع    وقد ،)٢(والمدينة مائة وعشرون ألفاً
   .»من كنت مواله فعلي مواله« :حديث الغدير

 ؛عظم وأهمية مسألة واقعـة الغـدير  له تبين يآية البالغ المتمعن في  ولعل
بشـدة  ومن خالل التجسيد القرآني هنا، فنجد أن اهللا تعالى قد حـرص  وذلك 

، حتـى وصـلت أهميتـه إلـى ربـط      بتبليغه ’ما أمر النبيتبليغ على أن يتم 
ما عمله من تبيلغ طيلـة سـنوات مضـنية، ربطهـا بهـذا       وكلّ’ هجهود كلّ

بالغ هذا الذي سيفصح عنـه فـي يـوم الغـدير؟! وأي عظمـة قـد        لبالغ، فأيا
حتـى  فيه الناس  ’يخشى النبيهذا الذي وأى تبليغ اكتسب هذا البالغ؟! 
’ ؟ ثم لماذا يخبر اهللا تعالى نبيـه هممن سوف يعصمهيطمئنه اهللا تعالى بأنه 

إن لم تبلغ دى إخباراً يستبطن في واقعه تهديداً، بأن كلّ ما فعلته سيذهب س
 فرضاً من الفروض الدينيةمن األحكام الشرعية أو حكماً ، إن كان مرهذا األ

                                                 

 .٦٧المائدة:  )١(
 .٥٨سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص) ٢(
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  !!؟فقط
  لهـي بعـد هـذا الخطـاب اإل    ،سـبيالً ’ ولم يجـد النبـي، إال أن  م يتقـد

وبلغهـم مسـألة الواليـة     ،لألمام في تبليغه، وهكذا جمع الناس في وادي خـم 
ف بهـم،  وهـو أولـى النـاس بالتصـر     ،هو وليهم× علياً وأن ،والخالفة بعده

  ه أولى من المؤمنين من أنفسهم.كما أنّ
أهميتها جـاءت   نأو ،ى أبعاد واقعة الغديروبقراءة سريعة لما ذكرنا تتجلّ

؛ة األمر الربانيمن أهمي سـماع الصـحابة   أيأخذ طريقه إلـى   الذي اُريد له أن
  والمؤمنين آنذاك.

اهتم بـه   إذ ؛التاريخي بحديث الغدير سبب االهتمام أيضاًومن هنا نفهم 
كمـا سـيأتي التعـرض     ،فيه الكثير مـن الكتـب   تتبوكُ ،الكثير من المؤرخين

  لذلك في البحوث الالحقة.
كثرهـا  أأهمية الدراسة التوثيقية ألشهر النصوص، و أيضاًومن هنا يتضح 

فى الفكر والمعتقد والتاريخ اإلسالمي. ةأهمي  



   

  

   تارخييا وزمانيا الغديرواقعة  توثيقاملبحث الرابع: 

يبحث عنها هي التحديد الزمني لواقعـة الغـدير    أن بد من األمور التي ال
سبوعي، بعد االتفاق على وقوع نص غدير خـم فـي الثـامن    من جهة يومه األ

  عشر من ذي الحجة من السنة العاشرة الهجرية.
آيـة   نالـذي قيـل إ   أيضـاً وهو بحث له صلة ببحث تشخيص يوم عرفـة  

كمال قد نزلت فيـه، وهـو بحـث مهـم علـى صـعيد المضـمون العقائـدي؛         اإل
  الرتباطه الوثيق بأحد أهم أدلة اإلمامة والخالفة التي تقول بها الشيعة.

فهذا البحث ال يخلو من الفوائد العقائدية والكالمية والتاريخية، كمـا ال  
ة هو الجمعة، بضميمة يوم عرف مثالً: لو ثبت أنوذلك يخلو من فائدة فقهية، 

  عدم صالة النبي الجمعة، فيثبت أن الصالة مشروطة بالحضر.
واقعة الغدير كانت فـي الثـامن عشـر مـن      ك أحد في أنفأقول: لم يشكّ

ذي الحجة، في السنة العاشرة من الهجرة المباركة، لكـن وقـع الخـالف فـي     
علــى  الواقعــة، بمعنــى أن الخــالف منصــب فيــهتعيــين اليــوم الــذي حــدثت 

تشخيص يومه األسبوعي، فهل هو يوم الخميس أو يوم السبت أو األحـد أو  
  غير ذلك؟

الـذي   ،ومن أحد طرق تشخيص ذلك، هو البحث في تحديد يوم عرفـة 
ة الوداع، وبتشـخيص يـوم عرفـة يمكـن معرفـة      في حج’ وقف فيه النبي

  اليوم الذي حدثت فيه واقعة الغدير بعده بتسعة أيام.
ــد ذهــب مشــهور  ــى أنأهــل الســنّ وق ــ  ة إل ــي آخــر حج ــة ف ــوم عرف ة ي
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في تلـك السـنة كـان يـوم الجمعـة، واستشـهدوا لـذلك بروايـات         ’ للنبي
  من أهمها: ،عندهم

ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن طـارق بـن شـهاب، عـن     
أن رجالً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آيـة فـي   «عمر بن الخطـاب:  

، لو علينا معشر اليهود نزلت التخذنا ذلـك اليـوم عيـداً،    كتابكم تقرؤونها
يُْكْم نِْعَمِت قال: أي آية؟ قال: {

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ يُْكْم نِْعَمِت الْ

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ يُْكْم نِْعَمِت الْ

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ يُْكْم نِْعَمِت الْ

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ الْ

ُكُم الس?م دِيناً 
َ
ُكُم الس?م دِيناً َورَِضيُت ل
َ
ُكُم الس?م دِيناً َورَِضيُت ل
َ
ُكُم الس?م دِيناً َورَِضيُت ل
َ
} قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي َورَِضيُت ل

يـوم   ،) وهـو قـائم بعرفـة   نزلت فيه على النبي (صـلى اهللا عليـه وسـلم   
  . )١(»الجمعة

وقد حاول جمع من علماء أهل السنة أن يدعموا قول الخليفة عمـر مـن   
  خالل التصريح بأن يوم عرفة هو الجمعة.

ضافة تسعة أيام، فيكون يوم إومن خالل هذا التحديد ليوم عرفة يمكننا 
  الغدير هو يوم األحد.

’ منهـا: خـروج النبـي   لكن هذا الـرأي معـارض بكثيـر مـن األمـور،      
وحركته من المدينة إلى مكة، يوم الخميس لخمس أو ألربع بقـين مـن ذي   

  القعدة.
وذلـك  «، قـال:  ’ فقد روى البخاري في صحيحه وقت خروج النبي

لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة ألربع ليال خلون مـن ذي الحجـة   
                                                 

 ٢٣٩ص ٨ج: صــحيح مســلم. مســلم النيســابوري، ٤٥ح ١٦ص ١) البخــاري، صــحيح البخــاري: ج١(
 .  ٧٤٢٠ح
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  .)١(»فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة...
حدثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك عن يحيـى بـن   «آخـر:   وفي مورد

 )رضـي اهللا عنهـا  (سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن انها سمعت عائشـة  
لخمس ليال بقين مـن   )صلى اهللا عليه وسلم(خرجنا مع رسول اهللا  :تقول

  .)٢(»ذي القعدة
ومن جانب آخر يقولون بأن خروج النبي كان يوم الخميس، فقـد جـاء   

  .)٣(»يوم الخميس )صلى اهللا عليه وسلم(وكان خروجه « ة الحلبية:في السير
وجزم ابن حزم بأن خروجه كان يـوم  «في فتح الباري:  ابن حجروقال 
  .)٤(»الخميس

صـلى اهللا عليـه   (وخـرج رسـول اهللا   «ندلسي في عيون األثر: األ قالو
× التي لم يحج من المدينة منذ هاجر ،إلى مكة عام حجة الوداع )وسلم

  .)٥(»وذلك يوم الخميس ،فأخذ على طريق الشجرة ،ليها غيرهاإ
أي كـون شـهر ذي القعـدة ثالثـين      ؛على كمال الشهر بناًءمن هنا نقول: 

يوماً، فيكون أول شهر ذي الحجـة يـوم األربعـاء، وذلـك للتلفيـق بـين كـون        
 كـون ذلـك يـوم الخمـيس، فـإن     الخروج لخمس بقين من ذي القعدة وبـين  

المطابق للخامس والعشرين من  ،يكون الخروج يوم الخميس نتيجة ذلك أن
                                                 

 .١٤٦، ص٢) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
 .٧ص ٤) المصدر نفسه: ج٢(
 .٣٠٩ص ٣) الحلبي، السيرة الحلبية: ج٣(
 .٨٠ص ٨ر، فتح الباري: ج) ابن حج٤(
 .٣٤١ص ٢) ابن سيد الناس األندلسي، عيون األثر: ج٥(
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ذي القعدة، ولحساب أو    لـة الشـهر:   ل ذي الحجـة نضـيف خمسـة أيـام مكم
والثالثاء)، فيكون أول يوم مـن شـهر ذي    االثنين(الجمعة والسبت واألحد و

الحجة هو يوم األربعاء، ولكي نحسب يوم عرفة الـذي هـو يـوم التاسـع مـن      
والثالثـاء واألربعـاء    االثنينخميس والجمعة والسبت واألحد وذي الحجة: ال

كما يقـول   ،والخميس)، فينتج أن يوم عرفة هو يوم الخميس، وليس الجمعة
  .به أهل السنة

وظن الـراوي  «كما احتمله ابن كثير بقوله:  ،على نقصان الشهر بناًءوأما 
  .)١(»فاتفق في تلك السنة نقصانه أن الشهر يكون تاماً

ــيفيكــ ــوم   ’ ون خــروج النب ــي الي ــدة ف ــن ذي القع ــين م لخمــس بق
ربعة أيام: أالمكملة للشهر  الخامس والعشرين يوم الخميس، فيبقى من األيام

ل مـن شـهر ذي   اليـوم األو  ، فيكـون حينئـذ  االثنينالجمعة والسبت واألحد و
ة هو يوم الثالثاء، فيتحدد يوم عرفة بيوم األربعاء دون الجمعة.الحج  

ة الـوداع  خـرج لحجـ   النبي من أن ؛فق ما ورد من طرق أهل السنةهذا و
  من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة.

؛الشيعةما ورد من طرق  ىعل بناًءا أم بأن كـان ألربـع    ’خروج النبي
، في كتابه عن الحسن بن محبوب دريسإنقله ابن كما  ،بقين من ذي القعدة

من ذي القعدة، ودخل مكة ألربـع   ألربع بقين’ خرج رسول اهللا« قـال: 
ين، وخرج مـن  ني، دخل من أعلى مكة من عقبة المدمضين من ذي الحجة

                                                 

 .١٢٩ص ٥ج :البداية والنهاية) ابن كثير، ١(
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  .)١(»أسفلها
كمال الشهر سيكون أول ذي الحجة يوم الثالثـاء؛   ىعل ً بناًءنقول  فأيضاً

 بنـاءً هو يوم الخميس، المطابق للسـادس والعشـرين ـ     ’ ألن خروج النبي
ن ذي القعدة ـ وبإضـافة أربعـة أيـام مكملـة الشـهر:       على القول: ألربع بقين م

، سيكون أول ذي الحجـة هـو الثالثـاء،    االثنينأي الجمعة والسبت واألحد و
وبإضافة ثمانية أيام الحتساب يوم عرفـة، سـيكون عرفـة يـوم األربعـاء دون      

  الجمعة.
 ،االثنـين هـو يـوم     على نقصان الشهر، فسـيكون أول ذي الحجـة   بناًءأما 

، فيكـون الغـدير   أيضـاً ذلك يكون يوم عرفة يوم الثالثـاء دون الجمعـة   وبتبع 
  كما سيأتي. ،يوم الخميس

ــ ــيس   ويؤي ــوم الخم ــة ي ــن المدين ــه م ــون خروج ــن أن  ،د ك ــا ورد م  م
  وكان يبدأ سفره به: ،أن يسافر يوم الخميس يحب’ النبي

النبـي   أن«فقد أخرج البخاري عن عبـد الـرحمن بـن كعـب عـن أبيـه:       
وكان يحب أن  ،خرج يوم الخميس في غزوة تبوك )هللا عليه وسلمصلى ا(

  .)٢(»يخرج يوم الخميس
يسـافر   ’كان رسول اهللا«، قال: ×وروى الصدوق: عن أبي جعفر

  .)٣(»يوم الخميس يوم يحبه اهللا ورسوله ومالئكته«و ،»يوم الخميس
                                                 

 .١٥٠دريس، مستطرفات السرائر: ص) ابن إ١(
 .٦ص ٤) البخاري، صحيح البخاري: ج٢(
 .٢٢٦ص ٢، من ال يحضره الفقيه: ج) الصدوق٣(
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إذا خرج فـي  ’ كان النبي« ، قال:×وفي الكافي عن أبي عبد اهللا
ن البيت خرج يوم الخميس، وإذا أراد أن يدخل في الشتاء مـن  الصيف م

  .)١(»البرد دخل يوم الجمعة
يـوم عرفـة هـو     ة من أنوبهذا لن يكون هناك اطمئنان بما نقله أهل السنّ

يوم الجمعـة، مـن خـالل تطبيـق أول ذي الحجـة علـى يـوم الخمـيس حتـى          
فـة عمـر المتقـدم    يكون يوم عرفة هو يوم الجمعة؛ سعياً لتصـديق قـول الخلي  

من أن يوم عرفة هو يوم الجمعة، بل إن روايات أهل السنة تشكك فـي هـذا   
كمـا نقـل ذلـك البخـاري ومسـلم فـي صـحيحهما تشـكيك          ،أيضـاً التحديد 

ن آية لو نزلـت فينـا التخـذناها    ونكم تقرؤإ :قالت اليهود لعمر حينما ؛سفيان
وأيـن رسـول اهللا    نى ألعلم حيث أنزلت وأين أنزلـت إ> :فقال عمـر  ،اًعيد

: نا واهللا بعرفة، قال سفيانيوم عرفة وأ ،عليه وسلم) حين أنزلت صلى اهللا(
٢(»كان يوم الجمعة أم ال وأشك(.  

علـى مـايراه    بنـاءً وبهذا يكون تحديد يوم الغـدير مختلفـاً وفـق اآلراء، ف   
 أن ال محـيص مـن   يـوم الجمعـة، عندئـذ   كـان  عرفـة  يـوم  ة من أن أهل السنّ

على ماذهبنا إليه من كون عرفـة يـوم    بناًءالغدير هو يوم األحد، و يكون يوم
، سيكون يوم الغـدير هـو   على تمامية الشهر أو نقصانه بناًء أو الثالثاء ربعاءاأل
عرفـة   وعليه سيكون يوم ،والظاهر أن الشهر كان ناقصاً و الخميس.ربعاء أاأل

الروايـات واألخبـار    مـع وذلك لتوافقـه   ؛الغدير هو الخميس هو الثالثاء ويوم
                                                 

 .٥٣٢ص ٦) الكليني، الكافي: ج١(
 .٢٣٨ص ٢. مسلم، صحيح مسلم: ج١٨٦، ص٥) البخاري، صحيح البخاري: ج٢(



 ٤٧    بحوث تمهيدية/ األولالفصل 

 

  كما سيأتي. ،المصرحة بأن يوم الغدير هو يوم الخميس
، وهنـاك طـرق أخـرى    اإلسـبوعي  هذا أحد الطرق في توثيق يوم الغدير

   :يمكننا من خاللها التحديد
  منها: االعتماد على الروايات التي ذكرت هذا اليوم مباشرة.

بن قيس عن أبان بن أبـي  ما جاء في كتاب سليم  فمن طرق الشيعة مثالً:
’ رسول اهللا سمعت أبا سعيد الخدري يقول: إن«عياش عن سليم، قال: 

دعا الناس بغدير خم، فأمر بما كان تحت الشجرة من الشوك فقم، وكـان  
  .)١(»ذلك يوم الخميس

ليك بعض النماذج: إة، فا ما ورد من طرق أهل السنّأم  
: )رضـي اهللا عنـه  (د الخـدري  ـ رواية أبي نعيم األصفهاني عن أبي سعي١

»أن في غدير خـم،  × دعا الناس إلى علي )مى اهللا عليه وسلّصلّ( النبي
  . )٢(»وأمر بما تحت الشجر من الشوك فقم، وذلك يوم الخميس

رواه الحافظ أبو سـعيد السجسـتاني المتـوفى    «وقال صاحب الغـدير:  
  .)٣(»، في كتاب الوالية بطريق أبي نعيم٤٧٧

بي نعيم: عن أبي سعيد أخوارزمي، وهي نفس مضمون رواية الـ رواية ٢
يوم دعـا النـاس إلـى     )صلى اهللا عليه وسلم(إن النبي « الخدري أنه قـال: 

                                                 

 .٣٥٥ص :كتاب سليم بن قيس) سليم بن قيس، ١(
تخـريج محمـد بـاقر المحمـودي (النـور       :كتاب ما نزل في علي من القـرآن ) أبو نعيم األصفهاني، ٢(

 . ٥٦المشتعل) ص
 .٢٣٣ص ١: جالغدير، الشيخ األميني) ٣(
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ـ غدير خم، أمر بما كان تحـت الشـجرة مـن الشـوك فَ     ، وذلـك يـوم   مقُ
  .)١(»الخميس

يمكن به تحديد يوم الغدير: وذلك مـن خـالل    أيضاًوهناك طريق آخر 
 وفـاة  ، فمـن خـالل الروايـات التـي حـددت يـوم      ’وفاة النبـي  تعيين يوم

 الروايات عليه دلت ، وقداالثنين يومتوفي  أنه في إشكال ال فإنه ،’النبي
  .تاريخ اليوم والشهر في اإلشكال لكن، البيت^ أهل عن الصحاح

 ،وفيـه آراء متعـددة   ،وقد وقـع فيـه خـالف كبيـر     ،وهذا بحث طويل جداً
  .وسوف نغض الطرف عنه

  ق فيه غرضان مهمان: ونختم بهذا المقدار من البحث، وقد تحقّ
ذهب لـيس كمـا يـ    ،ديرالمرتبط بتشخيص يوم الغـ  ،يوم عرفة األول: أن
 بنـاءً  ؛ا يوم الثالثاءبل إن األقرب فيه إمة من كونه يوم الجمعة، إليه أهل السنّ

  على تماميته. بناًء ؛أو يوم األربعاء ،على نقصان الشهر
، الغدير سـيكون إمـا يـوم األربعـاء أو الخمـيس     رض الثاني: أن يوم والغ

  وقد عرفنا أن األقرب كونه يوم الخميس.

                                                 

 .١٥٢ح  ١٣٥: صالمناقب ،الخوارزمي) ١(



   

  

  الغدير مكانياً واقعةتوثيق حث اخلامس: املب

للزمــان والتوثيــق الزمــاني أهميــة فــي فهــم النصــوص والوقــائع  كمــا أن
الحـدث، وال  كذلك المكان، فهو أحد البنـى الرئيسـة التـي يتشـكل ضـمنها      

يمكن تصـور أحـداث إال بوجـود مكـان تتحقـق فيـه، ومـن داخـل الفضـاء          
المكاني تتم عملية تصور الحدث ومحاولة فهمه، فكل نص هو بحاجة إلـى  
عنصر مكاني كحاجته إلى العنصر الزمـاني، وكـال العنصـرين يسـاهمان فـي      

  خلق الفهم الصحيح للنص.
ناتـه قـد يسـاعد علـى فهـم      والفضاء المكاني من خـالل امتداداتـه ومكو  

مـن حيـث الطبيعـة االجتماعيـة والفكريـة       ،الشخصيات التـي كانـت آنـذاك   
والثقافية، وبالتالي يمكننا من أن نفهـم مجمـل األوضـاع التـي كانـت تسـود       
مجتمع من المجتمعات، وهذا سيسهل علينا فهم النص بشـكل أكبـر ممـا لـو     

يـة التـي سـتقودنا نحـو     لم توجد تلك الرؤية عـن المكـان وشخصـياته، فالرؤ   
معرفة المكان تنعكس في ذهن الراوي ويدركها وعيه قبل أن يعرضها علينـا  

  في نقله.
، تسـهم فـي فهـم بنيـة مهمـة      ة بنية المكـان وأوصـافه ومحتوياتـه   فدراس

وركن مهم في النص، وقد توجد وقائع ال يمكن أن يفهمها القارئ ويحسها 
  وصافه.إال إذا وضعنا أمامه المكان وحدوده وأ

وواقعة الغدير ال تخرج عن هذا اإلطار، بل يمكـن أن يضـاف لهـا بعـداً     
تاريخياً، فـإن موقـع الغـدير بـات يمثـل عـدة مواقـف إسـالمية مـن مواقـف           
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فقـد   ،×ضافة لبيعة الغدير المشهورة ألميـر المـؤمنين علـي   باإل ،’النبي
شهد الغدير مـوقفين مهمـين: أحـدهما تمثـل فـي وقوعـه فـي طريـق هجـرة          

  من حجة الوداع. ’ وثانيهما وقوعه في طريق رجوع النبي ،’لنبيا
  وكال الموقفين يشكالن بعداً مهماً في مسيرة التاريخ اإلسالمي.

فالهجرة كانت البدء النتشار الدعوة اإلسـالمية وانطالقهـا خـارج ربـوع     
مكة، ومن ثـم إلـى العـالم كلـه. وحجـة الـوداع والعـودة منهـا إلـى المدينـة           

كانت خـتم الرسـالة؛ حيـث كَمـل الـدين فتمـت النعمـة. وأمـا بيعـة          المنورة 
  ’.تعد التمهيد لعهد اإلمامة بعد وفاة النبي ـكما قلنا سابقاً ـ الغدير فهي

ومــن هنــا اكتســب موضــع (غــدير خُــم) أهميتــه الجغرافيــة فــي التــراث 
  اإلسالمي، ومنزلته التكريمية كمعلَمة مهمة من معالم التاريخ اإلسالمي.

المكـان الـذي    ط البحـث علـى تحديـد   ولهذا من األهمية بمكان أن نسلِّ
وصافه، التي ستجعل القارئ للحدث أكثـر فهمـاً   وقعت فيه الحادثة وإعطاء أ

نوثق مكانـاً يحظـى ببعـد     ،ة اُخرىوكذلك من ناحي ،لتلك الحادثة من ناحية
  ريخي وحضاري إسالمي. ات

بين مكـة والمدينـة، وقـد     موضع غدير خم يقع فنقول: ال خالف في أن
قـال:  حيـث  ذكرنا ذلك في المبحث اللغوي عن ابن منظور في لسان العرب، 

  . )١(»وخم: غدير معروف بين مكة والمدينة، بالجحفة، وهو غدير خم«
وغدير خـم: موضـع علـى    «: طالفيروزآبادي في القاموس المحيقال و

                                                 

  .١٩١ص  ١٢: لسان العرب ابن منظور،) ١(



 ٥١    بحوث تمهيدية/ األولالفصل 

 

  .)١(»بين الحرمين ،ثالثة أميال بالجحفة
  .)٢(»غدير خُم: موضع بين مكة والمدينة«البن األثير:  وفي النهاية،

  .)٣(»وقال الحازمي: خُم: واد بين مكة والمدينة«وفي معجم البلدان: 
قال الزمخشري: خُم: اسم رجـل صـباغ، أُضـيف إليـه     «وكذلك قال: 

  . )٤(»الغدير الذي هو بين مكة والمدينة
دينة في المسافة بينه وقد وقع خالف قليل في تعيين مكانه بين مكة والم

  وبين منطقة الجحفة.
ويريدون من الجحفة فـي كالمهـم فـي تعريـف الغـدير حينمـا يقولـون        

خَم: غـدير معـروف   و«قال: ، بالجحفة أو في الجحفة: كما في لسان العرب
  ».بين مكة والمدينة بالجحفة

خُم: اسم رجل صـباغ،  «أو قول الزمخشري المتقدم في معجم البلـدان:  
  .  )٥(»ليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفةأُضيف إ

؛ وذلـك بقرينـة مـا    وادي ال القريـة التـي هـي الميقـات    أقول: يريدون الـ 
سوف يأتي من ذكرهم تحديد المسافة بين غدير خُم والجحفة، الذي يعنى 

؛ وألن وادي الجحفـة يبـدأ مـن الغـدير     )القريـة (أن غدير خُم غيـر الجحفـة   
ألحمر، فيكـون الغـدير جـزءاً منـه، ويشـكل بدايـة وادي       وينتهي عند البحر ا

                                                 

   .١١٠ص ٤ج  :القاموس المحيط) الفيروز آبادي، ١(
  .٨١ص ٢جالنهاية:  ) ابن األثير،٢(
  .٣٨٩ص ٢جمعجم البلدان: ) الحموي، ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(
  . ٣٩٠ص ٢ج  المصدر نفسه:) ٥(
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  الجحفة، وعليه ال معنى لتحديد المسافة بينه وبين الوادي الذي هو جزء منه.
غدير خُم يكون على يسرة طريق الحـاج مـن المدينـة إلـى مكـة، عنـد       ف

مبتدأ وادي الجحفة، حيـث منتهـى وادي الخـرار، ومـن هنـا أسـماه بعضـهم        
  دم.بالخرار ـ كما تق
البكري في معجم ما استعجم للخـرار، حيـث قـال:     ما ذكرهويؤيد هذا، 

  .)١(»قال الزبير: هو وادي الحجاز يصب على الجحفة«
الخـرار... وهـو   >وقد يشير إلى هذا قول الحمـوي فـي معجـم البلـدان:     

  .)٢(<موضع بالحجاز، يقال: هو قرب الجحفة
ا يؤكّومملجحفـة، مـا نقلـه الحمـوي:     الغـدير جـزءاً مـن وادي ا    د لنا أن

 ،)٣(»ودون الجحفة علـى ميـل غـدير خُـم، وواديـه يصـب فـي البحـر        «
والمقصود من واديه: وادي الجحفة ؛ ألنه هو الذي يصب فـي البحـر حيـث    

  ينتهي عنده.
  املسافة بني اجلحفة وغدير خم

غدير خم على ثالثة أميـال مـن   «هــ):  ٤٨٧قال البكري األندلسي (ت: 
  .)٤(»الجحفة

وغدير خم: بين مكة والمدينة، بينه وبين «هــ):  ٦٢٦(ت: ال الحموي قو
                                                 

  .٤٩٢ص ٢جمعجم ما استعجم: ) البكري، ١(
  .٣٥٠ص ٢جمعجم البلدان: ) الحموي، ٢(
  .٣٨٩ص ٢ج: المصدر نفسه )٣(
  .٣٦٨ص ٢معجم ما استعجم: ج ،البكري) ٤(



 ٥٣    بحوث تمهيدية/ األولالفصل 

 

  .)١(»الجحفة ميالن
على ثالثة أميال بالجحفة خم:  وغدير«): ٨١٧آبـادي (ت:  قال الفيروزو

  .)٢(»بين الحرمين
وغـدير خـم: علـى ثالثـة أميـال هـو       «هـ): ١٢٠٥قال الزبيدي (ت: و

  .)٣(»الحرمين الشريفين بالجحفة، وقال نصر: دون الجحفة على ميل بين
غدير خم: وهـو بـين مكـة    «هـ): ٧٣٩قال صفي الدين البغدادي (ت: و

والمدينة، قيل: على ثالثة أميال من الجحفة. وقيـل: علـى ميـل. وهنـاك     
  . )٤(»)صلى اهللا عليه وسلم(مسجد للنبي 

: )مادة خم(وقدر المسافة بميل كل من نصر وعرام، ففي تاج العروس ـ  
  .)٥(»دون الجحفة على ميل بين الحرمين الشريفينوقال نصر: «

 .)٦(»وقال عرام: ودون الجحفة على ميل غدير خم«وفي معجم البلدان: 
إلى الثالثة أمر طبيعي، ألنه  االثنينفي المسافة من الميل إلى وهذا التفاوت  

يأتي، عادة، من اختالف الطريق الـذي يسـلك، وبخاصـة أن وادي الجحفـة     
عـدها أكثـر   دير، ويأخذ باالتساع أكثر حتى قرية الجحفة ومن بيتسع بعد الغ

حـدهم حافـة الجبـال فتكـون المسـافة مـيالً، وقـد        حتى البحر، فربما سـلك أ 
                                                 

  .١٨٨ص ٤) الحموي، معجم البلدان: ج١(
  .١٠٩ص ٤) الفيروز آبادي، القاموس المحيط: ج٢(
  .٢٢٦ص ١٦) الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس: ج٣(
  .٤٨٢ص ١د االطالع: ج) صفي الدين البغدادي، مراص٤(
 .٢٢٦ص ١٦) الزبيدي، تارج العروس: ج٥(
  .٣٨٩ص ٢الحموي، معجم البلدان: ج )٦(
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حدهم وسط الـوادي فتكـون المسـافة ميلـين، ويسـلك اآلخـر حافـة        لك أيس
  الوادي من جهة السهل فتكون المسافة ثالثة أميال.

  ديراملعامل اجلغرافية القدمية للغ

احتفظ لنا التاريخ بصورة تكاد تكون كاملـة المعـالم، متكاملـة األبعـاد،     
  ه يضم المعالم اآلتية: نّألموضع غدير خم، فذكر 

  ـ العين١
 .)١(»>هو موضع بين مكة والمدينة تصب فيه عين هناك :قال ابن األثيـر 

  .)٢(»وهذا الغدير تصب فيه عين«روض المعطار:  في معجم ما استعجم، وو
  .)٣(»وخم: موضع تصب فيه عين«: في معجم البلدانو

  ـ الغدير٢
وهو الذي تصب فيه العين المـذكورة، كمـا هـو واضـح مـن النصـوص       

  المنقولة المتقدمة.
  ـ الشجر٣
خطــب بغــدير خــم تحــت ’ فــي حــديث الطبرانــي: أن رســول اهللاف

  .)٤(شجرات
مـن حجـة الـوداع،    ’ لما رجع رسـول اهللا «وفي حديث الحاكم: 

                                                 

  .٨١ص ٢) ابن األثير، البداية والنهاية: ج١(
  .١٥٦. والروض المعطار: ص٣٦٨ص ٢معجم ما استعجم: جالبكري األندلسي، ) ٢(
  .٣٨٩ص ٢) الحموي الرومي، معجم البلدان: ج٣(
  .١٠٨ص ١الصواعق المحرقة: ج) الهيتمي، ٤(



 ٥٥    بحوث تمهيدية/ األولالفصل 

 

  .)١(»غدير خم أمر بدوحات فقممن ونزل
بثوب على شـجرة  ’ وظلل لرسول اهللا«وفي حديث اإلمام أحمـد:  

  .)٢(»سمرة من الشمس
تحـت شـجرتين فصـلى    ’ وكسح لرسول اهللا«وفي حديثه اآلخر: 

  .)٣(»الظهر
بفـتح السـين    ،»سمرة«، واحده »السمر«والشجر المشار إليه، هنا، من نوع 

لراء المهملة، وهو مـن شـجر الطلـح، وهـو شـجر      المهملة وضم الميم وفتح ا
 ،عظيم، ولذا عبر عنه بالدوح، واحده دوحة، وهي الشجرة العظيمة المتشـعبة 

  ذات الفروع الممتدة. 
   اآلتي ذكرها، ألنّه متفرق في الوادي هنا وهناك.» الغيضة«وهو غير 

  ـ الغيضة٤
ض ه الشــجر ويلتـف، وتجمــع علــى غيــا وهـي الموضــع الــذي يكثـر فيــ  

، ذكر البكـري فـي معجـم مـا اسـتعجم      وموقعها حول الغدير، كما، غياضوأ
وهذا الغدير تصب فيـه عـين، وحولـه شـجر كثيـر ملتـف، وهـي        «قال: 

  .)٤(»الغيضة
  ـ النبات البري٥

ال نبت فيه غير المرخ والثالم واألراك «ونقل ياقوت عن عرام أنّه قـال:  
                                                 

  .١٠٩ص ٣) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحن: ج١(
  .٣٧٢ص ٤) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٢(
  .٢٨١ص ٤) المصدر نفسه: ج٣(
  .٣٦٨ص ٢معجم ما استعجم: ج ،البكري )٤(
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  .)١(»والعشر
  ـ المسجد٦

 ’ى المكان الذي وقف فيه رسول اهللاشيد عل وذكروا أن فيه مسجداً
ه بـين  وعينـوا موقعـ  ، للمسـلمين خليفـة ووليـاً    وصلى وخطـب، ونصـب عليـاً   

وبـين الغـدير والعـين مسـجد     «فـي معجمـه:    الغدير والعين، قـال البكـري  
٢(»’النبي(.  

وخم موضع تصب فيـه  «وفي معجم البلدان: أن صاحب المشارق قال: 
  .)٣(»’ين مسجد رسول اهللاين الغدير والععين، وب

  املعامل اجلغرافية للغدير يف الزمن احلايل

فَصَوم عاتق بن غيث البالدي، المؤرخ الحجازي المعاصـر، فـي   ه المقد
، »الغربـة «ويعرف غدير خم اليـوم باسـم   «كتابه معجم معالم الحجاز، قال: 

هم وهو غدير عليه نخل قليل ألناس من البالدية من حرب، وهو في ديـار 
  .)٤(»يقع شرق الجحفة على أكيال، وواديهما واحد، وهو وادي الخرار

  طريقان يؤديان إىل الغدير

هنــاك طريقــان يؤديــان إلــى موقــع غــدير خــم، أحــدهما مــن الجحفــة، 
    واآلخر من رابغ.

                                                 

  .٣٨٩ص ٢) الحموي الرومي، معجم البلدان: ج١(
  .٣٦٨ص ٢معجم ما استعجم: ج ،البكري )٢(
  .٣٨٩ص ٢) الحموي الرومي، معجم البلدان: ج٣(
  .١٥٩ص٣ج ) معجم معالم الحجاز:٤(



 ٥٧    بحوث تمهيدية/ األولالفصل 

 

  ـ طريق الجحفة١
يبدأ من مفرق الجحفة عند مطار رابغ سالكاً تسـعة كيلـو متـرات مزفّتـة     

الحكومـة السـعودية، بعـد أن     هجحفة القديمـة، حيـث شـيدت   إلى أول قرية ال
هدمت المسجد السابق وصـار مكانـه مسـجداً كبيـراً، وحمامـات لالغتسـال،       
ومرافق صحية، ومواقف سيارات. ثم ينعطف الطريـق شـماال وسـط حجـارة     
ورمال كالسدود بمقدار خمسة كيلو متـرات إلـى قصـر عليـاء، حيـث نهايـة       

  قرية الميقات.
مـن   بمقـدار كيلـوين أكوامـاً    الطريق إلى جهة اليمين، قاطعاً ثم ينعطف
ثم يهبط مـن الحـرة يمنـة    ، من الرمال، وحرة قصيرة المسافة الحجارة وتلوالً

  الطريق حيث وادي الغدير.
  ـ طريق رابغ٢

مكة ـ المدينة العام، الداخل إلى مدينة رابغ عند   :ويبدأ من مفرق طريق
لقـادم مـن مكـة، مـاراً ببيوتـات مـن الصـفيح،        إشارة المرور، يمنـة الطريـق ل  

  وأخرى من الطين يسكنها بعض بدو المنطقة.
ثم يصعد على طريق قديم مزفت ينعطف به إلـى اليسـار، وهـو الطريـق     
العام القديم الذي تبدأ بقاياه من وراء مطار رابغ وبعد مسافة عشرة كيلـومتر،  

ر، وهو طريق ترابـي ممهـد   وعلى اليمين، يتفرع منه الفرع المؤدي إلى الغدي
في أكثره، يلتقي عند مهبط الحرة بطريق الجحفة، حيـث ينـزالن إلـى وادي    

  كيلو متراً تقريباً.   ٢٦ومسافته من رابغ إلى الغدير ، الغدير
  في ضوء ما تقدم: ن قد تبيو
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من ميقات الجحفة مطلع الشمس بحوالى ثمانية كيلـو  يقع غدير خم  أن
  .)١(بغ بما يقرب من ستة وعشرين كيلو متراًمترات، وجنوب شرقي را

وتحد الغدير اليـوم مـن الغـرب     ،ال آثار عين الجحفة ماثلة للعيانوال تز
والشمال الغربي آثار بلدة كـان لهـا سـور حجـري ال يـزال ظـاهراً، وأنقـاض        
اآلثار تدلّ على أن بعضها كان قصـوراً أو قالعـاً، وربمـا كـان هـذا حيـاً مـن        

لجحفة، فاآلثار هنـا تتشـابه كـأن الـوادي فسـيحاً جـداً، تتخللـه        أحياء مدينة ا
أشجار السمر منتشرة في أبعاده جميعها، ويقع بين سلسـلة جبـال مـن جنوبـه     

  وشماله.
ومسيله يمر مع سفوح جباله الجنوبية، وهـي أعلـى وأضـخم مـن جبالـه      

بـين   ،وعلى المسيل من جهة سهل الوادي ثالث كـوم مـن النخيـل   ، الشمالية
كل كومة وأخرى حوالى عشرين متراً، وكلّ كومة ال تتجاوز اآلحـاد. ومـن   

 ،المظنون قوياً أنّها نبتت هنا بفعل ما يرميه المارون بـالوادي مـن نـوى التمـر    
وقريباً من منعطف الوادي إلى جهة الغرب غيضة، وسطها عـين جاريـة، قـد    

، وكـذلك  ارهفقـد اختفـت آثـ   تكون هي عين الغدير التاريخيـة. أمـا الغـدير    
المسجد، ولعلهما عفيا بفعل تأثير عوامل التعرية واإلبادة مـن أمطـار وسـيول    

  ا.ورياح وما إليه
  

                                                 

  .١١٤٩ :مرات العرض ، بقلم:٢٥جلة المناهج البيروتية، العدد ) م١(



   

  
  
  
  
  
  

  الثاين:الفصل 
  الشيعة وواقعة الغدير

  
  

  :وفيه أربعة مباحث

  : واقعة الغدير واحملدثنياملبحث األول

  : واقعة الغدير وأئمة أهل البيتاملبحث الثاين

  : املتكلمون وحديث الغديرالثالثاملبحث 

  : الفقهاء وحديث الغديرث الرابعاملبح





   

  متهيد

دت مواقــف علمــاء الشــيعة وتعــاملهم تجــاه حــديث الغــدير   لقــد تعــد
واالستدالل به، فمنهم من نقل حديث الغـدير وخطبتـه فـي كتبـه الحديثيـة،      

به علی اإلمامة، ومـنهم مـن دافـع عـن االسـتدالل بـه ورد        ومنهم من استدلّ
الشبهات الموجهة إليه، ومنهم من استدل بحديث الغدير علی مسائل فرعيـة  

مما يكشف عن صحته واعتباره لديـه؛ لـذا يمكـن تقسـيم العلمـاء       ،في الفقه
ســنتطرق إليهــا حســب  ،وفــق تعــاطيهم مــع هــذا الحــديث إلــى عــدة أقســام

  المباحث التالية: 
  املبحث االول: واقعة الغدير واحملدثني

حـديث الغـدير وخطبتـه فـي      علمـاء الشـيعة قـد رووا   مـن   المحدثين إن
مجامعهم الحديثية باألسانيد والطرق المتعددة، كالشـيخ الكلينـي والصـدوق    

وســيأتي الحــديث مفصــالً عــن بعــض طــرق وألفــاظ   ،والطوســي، وغيــرهم
  حديث الغدير وخطبته في المصادر الحديثية عند الشيعة.

ــ   ــراً عن ــزاً كبي ــد شــغل حــديث الغــدير حي ــى  وق د الشــيعة واســتحوذ عل
ألنّه يمثّل معلماً أساسياً من معالم التشيع، لذا ورد في كتب الشيعة  ؛اهتمامهم

بعضها أشار إليـه بشـكل    ،ومصادرهم الحديثية وغيرها بألفاظ وطرق متعددة
مختصر، وبعضها ذكر خطبة النبـي| فـي ذلـك الزمـان والمكـان ونقلهـا       

لبين:ل، وسنقسم الموضوع إلى مطفصّبشكل م  
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  مطلبان يف املبحث األول

الغـدير، وسـنكتفي بـذكر بعـض      حـديث صـيغ وألفـاظ   األول: المطلب 
النماذج التي أخرجها المحـدثون والعلمـاء الشـيعة دون الخـوض فـي طـرق       

  وأسانيد هذه األحاديث وتصحيحها؛ وذلك لكثرتها واستفاضتها.  
فـي بعـض    المطلب الثاني: خطبة الغدير، وسننقل هذه الخطبـة مبسـوطة  

ــة   ،المصــادر األساســية ــام بدراســة مستفيضــة ألســانيد هــذه الخطب ــع القي  ،م
  والتعرض لرجالها بالجرح والتعديل، وذلك ألهميتها. 

  حمدثي الشيعةاملطلب األول: حديث الغدير عند 

  هـ) ٣٢٨املتوىف ( ،ـ الكليين١

في صحيحة الفضيل بـن  × روي العالمة الكليني بسنده عن أبي جعفر
بني اإلسالم على خمس: الصالة، والزكاة، والصوم، والحج، «نّه قال: يسار أ

  ».والوالية، ولم يناد بشيء مثل ما نودي بالوالية يوم الغدير
 يسـار  بـن  والفضـيل  زرارة عـن ، أذينة بن عمر عن صحيح بإسناد وروي

 عن، جميعاً الجارود وأبي معاوية بن وبريد مسلم بن ومحمد أعين بن وبكير
، وأنزل عليـه  ×أمر اهللا عز وجل رسوله بوالية علي«: قال ×جعفر أبي
ةَ َوُيْؤتُوَن الزَكةَ {

َ
 اِليَن يُِقيُموَن الص?

ْ
ُ َواِليَن آَمُنوا

ُ
ةَ َوُيْؤتُوَن الزَكةَ إِنَما َوِلُكُم ا3ُ َورَُسول

َ
 اِليَن يُِقيُموَن الص?

ْ
ُ َواِليَن آَمُنوا

ُ
ةَ َوُيْؤتُوَن الزَكةَ إِنَما َوِلُكُم ا3ُ َورَُسول

َ
 اِليَن يُِقيُموَن الص?

ْ
ُ َواِليَن آَمُنوا

ُ
ةَ َوُيْؤتُوَن الزَكةَ إِنَما َوِلُكُم ا3ُ َورَُسول

َ
 اِليَن يُِقيُموَن الص?

ْ
ُ َواِليَن آَمُنوا

ُ
إِنَما َوِلُكُم ا3ُ َورَُسول

}، وفرض والية أولي األمر، فلم يـدروا مـا هـي، فـأمر اهللا     وَُهْم َراكُِعـونَ وَُهْم َراكُِعـونَ وَُهْم َراكُِعـونَ وَُهْم َراكُِعـونَ 
أن يفسر لهم الوالية كمـا فسـر لهـم     )سلمصلى اهللا عليه وآله و( محمداً

الصالة والزكاة والصوم والحج، فلما أتاه ذلك من اهللا تعالى ضاق بـذلك  
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ُ { :]ع ربه، فأوحى اهللا عز وجل [إليهصدره وراج
ُ

ُ إِنَما َوِلُكُم ا3ُ َورَُسـول
ُ

ُ إِنَما َوِلُكُم ا3ُ َورَُسـول
ُ

ُ إِنَما َوِلُكُم ا3ُ َورَُسـول
ُ

إِنَما َوِلُكُم ا3ُ َورَُسـول
ةَ َوُيْؤتُوَن الزَكةَ وَُهْم 

َ
 اِليَن يُِقيُموَن الص?

ْ
ةَ َوُيْؤتُوَن الزَكةَ وَُهْم َواِليَن آَمُنوا

َ
 اِليَن يُِقيُموَن الص?

ْ
ةَ َوُيْؤتُوَن الزَكةَ وَُهْم َواِليَن آَمُنوا

َ
 اِليَن يُِقيُموَن الص?

ْ
ةَ َوُيْؤتُوَن الزَكةَ وَُهْم َواِليَن آَمُنوا

َ
 اِليَن يُِقيُموَن الص?

ْ
   .}َراكُِعونَ َراكُِعونَ َراكُِعونَ َراكُِعونَ َواِليَن آَمُنوا

فقام بوالية علي يوم غدير خم، فنادى: الصالة  ،فصدع بأمر اهللا تعالى
  جامعة، وأمر الناس أن يبلغ الشاهد الغائب. 

ـ غيـر أبـي الجـارود ـ وقـال أبـو         قال عمر بن أذينة: قالوا جميعـاً 
وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة األخـرى، وكانـت الواليـة    ×: جعفر

ْتَمْمُت { :نزل اهللا عز وجلآخر الفرائض، فأ
َ
ُكْم دِينَُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ْتَمْمُت الْ

َ
ُكْم دِينَُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ْتَمْمُت الْ

َ
ُكْم دِينَُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ْتَمْمُت الْ

َ
ُكْم دِينَُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ الْ
ُكُم الس?م دِيًنا

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ُكُم الس?م دِيًناَعل

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ُكُم الس?م دِيًناَعل

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ُكُم الس?م دِيًناَعل

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
  .}َعل

يقول اهللا عز وجـل: ال أنـزل علـيكم بعـد هـذه      ×: قال أبو جعفر
  .  )١(»فريضة، قد أكملت لكم دينكم

  هـ) ٣٨١املتوىف ( ،ـ الشيخ الصدوق٢

 :حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي قال«لصـدوق:  قال الشيخ ا
 :حدثنا محمد بن ظهير قال :حدثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي قال

حدثنا عبد اهللا بن الفضل الهاشمي عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيـه  
قال: قال رسول اهللا|: يوم غدير خم أفضل أعياد أمتـي،   ^عن آبائه

ني اهللا تعالى ذكره فيه بنصـب أخـي علـي بـن أبـي      وهو اليوم الذي أمر
علماً ألمتي يهتدون به من بعدي، وهو اليوم الذي أكمل اهللا فيه × طالب
  ثـم قـال:   .ورضي لهـم اإلسـالم دينـاً    ،وأتم على أمتي فيه النعمة ،الدين

                                                 

 .٢٨٩ص ١: جالكافيالكليني،  )١(



 واقعة الغدير / دراسة توثيقية     ٦٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلق من طينتي، وهو إمام الخلق  ،إن علياً مني وأنا من علي ،معاشر الناس
وقائد الغـر   ،وهو أمير المؤمنين ،م ما اختلفوا فيه من سنتييبين له ،بعدي

  .)١(»المحجلين...
 بـن  محمـد  جعفر أبي المختار، عن بن الفيض عن أيضاًالصدوق  وروى

خرج رسول اهللا ذات يوم، وخرج «: قال ^ جده عن، أبيه عن، الباقر علي
، فإن علي وهو يمشي، فقال: يا أبا الحسن، إما أن تركب، وإما أن تنصرف

اهللا عز وجل أمرني أن تركب إذا ركبت، وتمشي إذا مشيت، وتجلـس إذا  
جلست، إال أن يكون حد من حدود اهللا ال بد لك من القيام والقعود فيـه،  
وما أكرمني اهللا بكرامة إال وقد أكرمك بمثلها، وخصني بـالنبوة والرسـالة   

أنـزل   تقوم في حدوده وفي صعب أموره... ولقد ،وجعلك وليي في ذلك
يعني فـي   }يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك{اهللا عز وجل إلي: 

ولو لم أبلغ ما أمـرت   ،}وإن لم تفعل فما بلغت رسالته{ واليتك يا علي
به من واليتك لحبط عملي، ومن لقي اهللا بغير واليتك فقد حـبط عملـه،   

أقول لمن  وعد ينجز لي، وما أقول إال قول ربي تبارك وتعالى، وإن الذي
  .)٢(»اهللا عز وجل أنزله فيك

 ،، روى أحدها فـي مـن ال يحضـره الفقيـه    وله روايات أخرى في الغدير
  .)٣(يأتي تمامها فيما ذكره الطوسي ،حسان الجمال عن

                                                 

 .١٢٦ ص :للصدوق األمالي )١(
 . ٣٦٣ص ٢ج :عنه تفسير البرهان .٥٨٣ـ ٥٨٢ص :المصدر نفسه )٢(
 .٥٦٠ص ٢ج :من ال يحضره الفقيهراجع: الصدوق،  )٣(
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  .  )١(الخصال بسند صحيح التي رواها فيخطبة الغدير  وسيأتي ذكر
  .)٢(ما يتعلق بحديث الغدير في العلل أيضاًوذكر 
  .)٣(في العيون وهكذا

  .)٤(وفي كمال الدين
من كنت مـواله فعلـى    :’(معنى قول النبي  :وفي معاني األخبار باب

  .)٥(مواله)
  هـ) ٤١٣املتوىف ( ،ـ املفيد٣

| نسـكه  ولمـا قضـى رسـول اهللا   «قال الشيخ المفيد في اإلرشـاد:  
ـ × أشرك علياً ى في هديه، وقفل إلى المدينة وهو معه والمسلمون، حتّ

 ؛إلى الموضع المعروف بغدير خم، وليس بموضـع إذ ذاك للنـزول  انتهى 
  لعدم الماء فيه والمرعى، فنزل| في الموضع ونزل المسلمون معه.

وكان سبب نزوله في هذا المكان نـزول القـرآن عليـه بنصـبه أميـر      
خليفة في األمة من بعده، وقد كان تقدم الـوحي إليـه فـي    × المؤمنين

ره لحضور وقت يأمن فيـه االخـتالف مـنهم    فأخ ،ذلك من غير توقيت له
عليه، وعلم اهللا سبحانه أنه إن تجاوز غدير خم انفصل عنه كثير من الناس 
إلى بالدهم وأماكنهم وبواديهم، فأراد اهللا تعالى أن يجمعهم لسماع النص 

                                                 

 .٩٨ح ، ٦٥ : صالخصالراجع:  )١(
 .١٤٤ص ١ج: علل الشرائعالصدوق،  )٢(
 .١٦٤، ص٥٢ص ١ج×: عيون أخبار الرضاالصدوق،  )٣(
 .٢٧٦ص :كمال الدين وتمام النعمةالصدوق،  )٤(
 .٦٥: صمعاني األخبارالصدوق،  )٥(
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  للحجة عليهم فيه. تأكيداً× على أمير المؤمنين
غ مـا أنـزل إليـك مـن     يا أيها الرسول بلفأنزل جلت عظمته عليه: {

والـنص  × يعني في استخالف علي بن أبي طالب أمير المؤمنين }ربك
 }،وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واهللا يعصمك من النـاس {باإلمامة عليه 

فأكد به الفرض عليه بذلك، وخوفه من تـأخير األمـر فيـه، وضـمن لـه      
ـ ومنع الناس منه. فنزل رسول اهللا العصمة اه، لمـا  | المكان الذي ذكرن

 وصفناه من األمر له بذلك وشرحناه، ونزل المسلمون حوله، وكـان يومـاً  
ما تحتهـا، وأمـر بجمـع     بدوحات هناك فقم ’شديد الحر، فأمر قائظاً

ديه فنـادى  الرحال في ذلك المكان، ووضع بعضها على بعض، ثم أمر منا
داءه ر فاجتمعوا من رحالهم إليه، وإن أكثـرهم ليلـف   ،في الناس بالصالة
ة الرمضاء.على قدميه من شد  

على تلك الرحال حتـى صـار    )عليه وآله السالم(ا اجتمعوا صعد فلم
فرقى معه حتى قام عـن يمينـه، ثـم    × في ذروتها، ودعا أمير المؤمنين

فحمد اهللا وأثنى عليه، ووعظ فأبلغ في الموعظة، ونعى إلى  ،خطب للناس
ي قد دعيـت ويوشـك أن أجيـب،    إنة نفسه، فقال عليه وآله السالم: (األم

ي مخلف فيكم ما إن تمسـكتم  وقد حان مني خفوف من بين أظهركم، وإنّ
: كتاب اهللا وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا به لن تضلوا أبداً

الحوض). علي  
ثم نادى بأعلى صوته: (ألست أولى بكم مـنكم بأنفسـكم؟) فقـالوا:    



 ٦٧    الفصل الثاني/ الشيعة وواقعة الغدير

 

نسق، وقد أخـذ بضـبعي أميـر المـؤمنين    بلى، فقال لهم على ال اللهم ×
ى رئي بياض إبطيهما، وقال: (فمن كنـت مـواله فهـذا علـي     فرفعهما حتّ
مواله، اللهم ن وااله، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل مـن  وال م

  .)١(»خذله)
ويوم الغدير هو اليوم الثامن عشر مـن ذي الحجـة،   «وقال في المقنعة: 

مرجعه من حجـة الـوداع بغـدير خـم، وأمـر أن      نزل رسول اهللا| فيه 
ينصب له في الموضع كالمنبر مـن الرحـال، وينـادى بالصـالة جامعـة،      
فاجتمع سائر من كان معه من الحاج، ومن تبعهم لدخول المدينة من أهل 

رقى المنبر، فحمد اهللا،  األمصار، واجتمع جمهور أمته، فصلى ركعتين، ثم
ذر، ونعى إلى األمـة فـي الخطبـة نفسـه،     وأثنى عليه، ووعظ، وزجر، وأن

ووصاهم بوصايا يطول شرحها فيما يجب االنتهاء إليه فـي حياتـه وبعـد    
ثـم   ، فأمره أن يرقى معـه الرحـال،  ×وفاته، ثم دعا علي بن أبي طالب

، فقررهم على فرض طاعته، وقال في ’أقبل على الناس بوجهه الكريم
، فأجابته الجماعة بـاإلقرار،  م)(ألست أولى بكم منكم بأنفسكتقريره لهم: 

، ثم أقبل علـيهم أجمعـين، فقـال:    ×فأخذ إذ ذاك بعضد أمير المؤمنين
فمن كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وانصر (

، فنص عليه باإلمامة من بعده، وكشف بقوله )من نصره، واخذل من خذله
ما هو واجب له مـن الرياسـة    عن فرض طاعته، وأوجب له بصريح اللفظ
  .)٢(»عليهم في الحال بإيجاب اهللا تعالى ذلك له

                                                 

 .١٧٦ص ١رشاد: جالشيخ المفيد، اإل )١(
 .٢٠٤ـ ٢٠٣ص :المقنعةالشيخ المفيد،  )٢(
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  هـ) ٤٦١ـ الطوسي املتوىف (٤

روى الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيـى، عـن محمـد بـن الحسـين      
حملت أبـا  «عن الحجال، عن عبد الصمد بن بشير عن حسان الجمال، قـال:  

نتهينا إلى مسجد الغدير نظـر  من المدينة إلى مكة، قال: فلما ا× عبد اهللا
من (حيث قال: ’ في ميسرة المسجد، فقال: ذاك موضع قدم رسول اهللا

، ثم نظر فـي  )اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ،كنت مواله فعلي مواله
الجانب اآلخر، فقال: هذا موضع فسطاط أبي فالن وفالن وسالم مولى أبي 

أوه رافعـاً يـده، قـال: بعضـهم     فلما أن ر ،حذيفة وأبي عبيدة بن الجراح
 :بهذه اآلية× فنزل جبرئيل ،انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون

ـوَن {
ُ
َر َوَيُقول

ْ
ما َسِمُعوا الك

َ
بَْصارِهِْم ل

َ
لُِقونََك بِأ ُيْ

َ
ـوَن �ن يََكاُد اِليَن َكَفُروا ل

ُ
َر َوَيُقول

ْ
ما َسِمُعوا الك

َ
بَْصارِهِْم ل

َ
لُِقونََك بِأ ُيْ

َ
ـوَن �ن يََكاُد اِليَن َكَفُروا ل

ُ
َر َوَيُقول

ْ
ما َسِمُعوا الك

َ
بَْصارِهِْم ل

َ
لُِقونََك بِأ ُيْ

َ
ـوَن �ن يََكاُد اِليَن َكَفُروا ل

ُ
َر َوَيُقول

ْ
ما َسِمُعوا الك

َ
بَْصارِهِْم ل

َ
لُِقونََك بِأ ُيْ

َ
�ن يََكاُد اِليَن َكَفُروا ل

َمْجُنوٌن 
َ
َمْجُنوٌن إِنُه ل
َ
َمْجُنوٌن إِنُه ل
َ
َمْجُنوٌن إِنُه ل
َ
ِميَ     *إِنُه ل

َ
َعال

ْ
ٌر لل

ْ
ِميَ َوَما ُهَو إ2ِ ذِك

َ
َعال

ْ
ٌر لل

ْ
ِميَ َوَما ُهَو إ2ِ ذِك

َ
َعال

ْ
ٌر لل

ْ
ِميَ َوَما ُهَو إ2ِ ذِك

َ
َعال

ْ
ٌر لل

ْ
لـوال أنـك    ،ال: يـا حسـان  } ثم قَوَما ُهَو إ2ِ ذِك

١(»الي لما حدثتك بهذا الحديثجم(.  
  هـ)  ٣٠٠ـ السيد احلمريي املتوىف (٥

قال: وعنه (أي: السندي بن محمد) عن صـفوان الجمـال، قـال: قـال أبـو      
| اآليـة فـي الواليـة، أمـر رسـول اهللا     ا نزلت هـذه  لم×: «عبـد اهللا 

أيهـا  (معة، ثم قال: بالدوحات في غدير خم فقممن، ثم نودي: الصالة جا
قـالوا:   )ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ،الناس، من كنت مواله فعلي مواله

                                                 

 :من ال يحضره الفقيـه ورواه الصدوق في:  ٧٤٦ح  ٢٦٤ص ٣ج :تهذيب األحكامالشيخ الطوسي،  )١(
 .٥٦٠ص ٢ج
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 )من كنت مواله فعلي مواله رب وال من وااله، وعاد من عاداه(بلى، قال: 
ء أحد إال بايعه، ال يتكلم مـنهم  ي، فبايعه ال يجثم أمر الناس يبايعون علياً

  .)١(»أحد
  ير يف مصادر الشيعةاملطلب الثاين: خطبة الغد

  هـ ٣٨١خطبة الغدير برواية الصدوق املتوىف أوالً: 

 أبـي  ابـن  إلـى  صـحاح  أسـانيد  ةبعـد  الخصـال  في الصدوق الشيخ روى
 عـامر  الطفيـل  أبـي  عـن ، خربوذ بن معروف عن، سنان بن اهللا عبد عن، عمير

لما رجع رسول اهللا| من «: قـال ، الغفاري أسيد بن حذيفة عن، واثلة ابن
ة الوداع ونحن معه، أمر أصحابه بالنزول، فنـزل القـوم منـازلهم، ثـم     حج

أقبل بوجهه إليهم فقال لهـم:   نودي بالصالة، فصلى بأصحابه ركعتين، ثم
ي ميت وأنكم ميتـون، وكـأني قـد دعيـت     إنه قد نبأني اللطيف الخبير أنّ

فأجبت، وإني مسؤول عما أرسلت به إليكم، وعما خلفت فيكم من كتاب 
وعما خلفت فيكم من  ،وحجته، وإنكم مسؤولون عما أرسلت به إليكم اهللا

  كتاب اهللا وحجته، وإنكم مسؤولون فما أنتم قائلون لربكم؟  
ـ   قالوا: نقول: قد بلغت ونصحت وجاهـدت،  فضـل  أا فجـزاك اهللا عنّ

الجزاء. ثم قال لهم: ألستم تشـهدون أن ال إلـه إال اهللا، وأنـي رسـول اهللا     
  حق، وأن النار حق، وأن البعث بعد الموت حق؟ إليكم، وأن الجنة 

ـ      اللهـم  :قال ،نشهد بذلك فقالوا: ي اشـهد علـى مـا يقولـون، أال وإنّ
                                                 

 .١٨٦ح  ٥٧ص اإلسناد:قرب الحميري،  )١(
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أشهدكم أني أشهد أن اهللا مـوالي وأنـا مـولى كـل مسـلم، وأنـا أولـى        
  بذلك وتشهدون لي به؟  بالمؤمنين من أنفسهم، فهل تقرون
نت مواله فإن علياً مواله، فقال: أال من ك ،فقالوا: نعم، نشهد لك بذلك

ثم أخذ بيد على فرفعها مع يده حتى بدت آباطهمـا، ثـم قـال:     ،وهو هذا
اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، أال وإني فرطكم وأنتم واردون علـي  
الحوض [حوضي] غداً، وهو حوض عرضه ما بين بصرى وصـنعاء، فيـه   

كم غـداً، مـاذا صـنعتم    وإني سائل ، أالأقداح من فضة، عدد نجوم السماء
إذا وردتم علي حوضي؟ وماذا  شهدت اهللا به عليكم في يومكم هذافيما أ

صنعتم بالثقلين من بعدي؟ فانظروا كيف خلفتموني فيهما حين تلقـوني؟  
قالوا: وما هذان الثقالن يا رسول اهللا؟ قال: أما الثقل األكبر فكتاب اهللا عـز  

كم، طرفه بيد اهللا والطرف اآلخر وجل، سبب ممدود من اهللا ومني في أيدي
وأمـا الثقـل    .مضى وما بقي إلـى أن تقـوم السـاعة    بأيديكم، فيه علم ما

وإنهمـا لـن    األصغر فهو حليف القرآن وهو علي بن أبي طالب وعترتـه، 
بـوذ: فعرضـت هـذا    ريفترقا حتى يردا علي الحوض. قال معروف بـن خ 

ذا كالم وجدناه فـي  فقال: صدق أبو الطفيل، ه× الكالم على أبي جعفر
  .)١(»كتاب علي وعرفناه

  سند اخلطبة 

  طبة نوردها فيما يأتي:خذكر الشيخ عدة طرق لهذه ال
                                                 

 .١٢١ص ٧٣: ج، وعنه البحار٩٨، ح ٦٦ـ ٦٥صالخصال:  )١(
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١قـال:   )رضـي اهللا عنـه  (ثنا محمد بن الحسن بن أحمـد بـن الوليـد    ـ حد
د بـن الحسـين بـن أبـي الخطـاب،      حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محم

بن أبي عميـر، عـن عبـد اهللا بـن سـنان،      ، عن محمد ويعقوب بن يزيد جميعاً
عن معروف بن خربوذ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن حذيفة بن أسـيد  

ـ   )موسلّ  آله و  عليه  اهللا  ىصلّ(ا رجع رسول اهللا لم>الغفاري قال:  ة مـن حج
  .<...الوداع
فعرضـت هـذا الكـالم    >: ، قالمعروف بن خربوذ بالسند السابق إلىـ ٢

هـذا الكـالم    )رحمـه اهللا (ال: صدق أبـو الطفيـل   فق× رعلى أبي جعف
  .<وعرفناه× وجدناه في كتاب علي

ن إبـراهيم، عـن أبيـه، عـن     قال: حدثنا علي ب )رضي اهللا عنه(ـ وحدثنا أبي ٣
  ...أبي عميرمحمد بن 

ـ وحدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي اهللا عنه قال: حدثنا الحسين ٤
  ..اهللا بن عامر، عن محمد بن أبي عمير.بن محمد بن عامر، عن عمه عبد 

قـال: حـدثنا    )رضـي اهللا عنـه  (ـ وحدثنا محمد بن موسى بن المتوكـل  ٥
علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد اهللا البرقـي، عـن أبيـه،    
عن محمد بن أبي عمير، عن عبد اهللا بن سنان، عن معروف بن خربـوذ، عـن   

ن حذيفة بن أسيد الغفاري بمثل هـذا الحـديث   أبي الطفيل عامر بن واثلة، ع
  .)١(سواء

                                                 

 .٩٨ح  ،٦٥ص ١جالخصال: الصدوق، ) ١(
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  دراسة السند

  ـ محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، أبو جعفر:  ١
شيخ القميين وفقيههم، ومتقدمهم ووجههم، ويقـال:  «النجاشي: فيه قال 

إنه نزيل قم، وما كان أصله منها، ثقة، ثقة، عين، مسكون إليه... مات سـنة  
  .)١(»ثمائةثالث وأربعين وثال

جليل القـدر،  «ه الشيخ في رجاله، ضمن من لم يرو عنهم، وقال فيه: عد
  .)٢(»بصير بالفقه، ثقة

  .)٣(»جليل القدر عارف بالرجال موثوق به...«قال الطوسي: و
 في كتبه، وقد ذكره فـي المشـيخة   وهو شيخ الصدوق، يروى عنه كثيراً

تمد عليه ويتبعـه فيمـا يـذهب    يقرب من مائة وأربعين مورداً، وكان يع مافي 
  .)٤(إليه

٢د بن الحسن الصفار:ـ محم  
محمد بن الحسن بن فروخ الصفار، موسى بن عيسـى  «قال النجاشـي:  

بن طلحة بن عبيد اهللا بن السائب مالك بـن عـامر األشـعري أبـو جعفـر      
قليـل  ، كان وجها في أصحابنا القميين، ثقة، عظيم القدر، راجحـاً  ،األعرج

  .)٥(»سنة تسعين ومائتين لرواية. توفي بقمالسقط في ا
                                                 

 .  ٣٨٣صرجال النجاشي: النجاشي، ) ١(
 .٤٩٥صرجال الطوسي: الطوسي، ) ٢(
 .٢٣٧صالفهرست: الطوسي، ) ٣(
 .٢٢١ص ١٦جمعجم رجال الحديث: الخوئي، ) ٤(
 .٩٤٨رقم  ٣٥٤صرجال النجاشي: النجاشي، ) ٥(
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لـه  «وقـال فيـه:   × ه الشـيخ فـي رجالـه مـن أصـحاب العسـكري      عدو
  .)١(»مسائل× إليه

  ـ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب:٣
أبو جعفر الزيـات   ،د بن الحسين بن أبي الخطابمحم>قال النجاشي: 

القدر، كثيـر   الهمداني، وإسم أبي الخطاب زيد، جليل من أصحابنا، عظيم
  .)٢(<الرواية، ثقة، عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته

  .)٣(<ثقة«وقال الشيخ في الفهرست: 
وأخـرى:   ،)٤(»ثقـة «قائالً: × ه في رجاله تارة في أصحاب الجوادوعد

. )٥(×»ثقة، من أصحاب أبي جعفر الثاني«قائالً: × في أصحاب الهادي
  .)٦(×ريوثالثة: في أصحاب أبي محمد العسك

  ـ يعقوب بن يزيد: ٤
يعقوب يزيد بن حماد األنباري السلمي أبـو يوسـف،   «قال النجاشـي:  

  .)٧(»روى عن أبي جعفر الثاني وانتقل إلى بغداد، وكان ثقة صدوقاً
  .)٨(»كثير الرواية، ثقة«قال الشيخ في الفهرست: 

                                                 

 ١٦ج، ومعجم رجـال الحـديث:   ٦٢١رقم  ٢٢٠ص، والفهرست: ١٦رقم  ٤٠٢ص) رجال الطوسي: ١(
 .١٠٥٥١رقم  ،٢٤٨ص

 .٨٩٧رقم  ٣٣٤ص) رجال النجاشي: ٢(
 .٢٢رقم  ٢٠٥صفهرست: الطوسي، ال )٣(
 .٣١رقم  ٣٧٩صرجال الطوسي: الطوسي،  )٤(
 . ٢٣رقم  ٣٩١ص: المصدر نفسه )٥(
 .٨رقم  ٤٣٥ص: المصدر نفسه )٦(
 .١٢١٥رقم  ٤٥٠صرجال النجاشي: النجاشي،  )٧(
 .٨٠٧رقم  ٢٦٤صفهرست: الطوسي، ال )٨(
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يعقوب بن يزيـد  «قـائالً:  × وعده في رجاله: تارة من أصحاب الرضا
قـائالً:  × . وأخرى من أصحاب الهـادي )١(»هو ويزيد أبوه، ثقتان ،اتبالك

  .)٢(»ثقة«
  ـ محمد بن أبي عمير:٥

د بن أبي عمير زياد بن عيسى، أبو أحمـد األزدي  محم«قال النجاشي: 
من موالي المهلب بن أبي صفرة، وقيل مولى بني أميـة، بغـدادي األصـل    

حاديث، كناه في بعضها، أ، وسمع منه ×والمقام، لقى أبا الحسن موسى
، جليل القدر، عظيم المنزلـة فينـا   ×فقال: يا أبا أحمد! وروى عن الرضا

  .)٣(»وعند المخالفين
وكان من أوثق الناس عند الخاصة والعامـة  «قال الشيخ في الفهرسـت:  

  .)٤(»وأورعهم وأعبدهم... وأنسكهم نسكاً
٥(»ثقة«قائالً: × ه من رجاله من أصحاب الرضاوعد(.  
٦(×ه البرقي من أصحاب الكاظموعد(.  

  ـ عبد اهللا بن سنان: ٦
عبد اهللا بن سنان بن طريف مـولى بنـى هاشـم، يقـال     «قال النجاشي: 

                                                 

 .١٢رقم  ٣٩٥صرجال الطوسي: الطوسي،  )١(
 .٢رقم  ٤٢٥ ص :المصدر نفسه )٢(
 .٨٨٧رقم  ٣٢٦صرجال النجاشي: النجاشي،  )٣(
 .٦١٧رقم  ٢١٨صالفهرست: الطوسي،  )٤(
 .٢٦رقم  ٣٨٨صرجال الطوسي: الطوسي،  )٥(
 .٤٩ص: ، رجال البرقي) البرقي٦(
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للمنصـور   كـان خازنـاً   ،موسى بن أبي طالب، ويقال مولى بنى العبـاس 
والمهدي والهادي والرشيد، كوفي ثقة، من أصحابنا جليل ال يطعن عليـه  

  .)١(»في شيء
  .)٢(»ثقة، له كتاب...«لشيخ في الفهرست: قال ا

مـن ثقـات    )،اهللا رحمـه  (وكـان   ،عبد اهللا بن سنان «... وقال الكشي: 
  .)٣(»×رجال أبي عبد اهللا

  ـ معروف بن خربوذ:  ٧
وأخـرى فـي   )٤(×ه الشيخ في رجالـه تـارة فـي أصـحاب السـجاد     عد ،

  .)٦(×، وثالثة: في أصحاب الصادق)٥(×أصحاب الباقر
شي في ترجمة بريد بن معاوية: إجماع العصابة علـى تصـديق   وذكر الك

وانقيـادهم  × وأصحاب أبـي عبـد اهللا  × جماعة من أصحاب أبي جعفر
منهم معروف بن خربوذ. لهم بالفقه، وعد  

  .)٨(وهم الذين اعتمد على روايتهم ،)٧(وأورده العالمة في القسم األول
  ـ أبو الطفيل عامر بن واثلة:٨

                                                 

 .٥٥٨رقم  ٢١٤صرجال النجاشي: النجاشي،  )١(
 .٤٣٣رقم  ١٦٥صالفهرست: الطوسي، ) ٢(
 .٧٧٠رقم  ٤١٠صرجال الكشي: الكشي، ) ٣(
 .١٢رقم  ١٠١صرجال الطوسي: الطوسي،  )٤(
 .١٥رجال البرقي: البرقي،  .١٣رقم  ١٣٥ص: المصدر نفسه )٥(
 .٦٤٤رقم  ٦٤٤صرجال الطوسي: الطوسي،  )٦(
 .٢٧٨ص: العالمة الحلي، خالصة األقوال )٧(
 .٤٤ه: ص) المصدر نفس٨(
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أدرك ثماني سنين «قائالً:  : من أصحاب رسول اهللا|ه الشيخ تارةعد
× ، وأخـرى: فـي أصـحاب علـي    )١( »من حياة النبي|، ولد عام أحـد 

ــائالً:  ــؤمنين  «ق ــر الم ــحاب أمي ــن أص ــحاب  )٢(»×م ــي أص ــة: ف ، وثالث
    .)٣(×الحسن

ومـن أصـحاب   ×ه البرقي من خواص أصحاب أميـر المـؤمنين  وعد ،
  .)٤(أيضاً× السجاد

قـال   :في الخصال بعد ذكر حديث«في التعليقـة:  هاني البهبقال الوحيد 
× ، فقـال ×فعرضت هذا الكالم على أبي جعفـر  :معروف ابن خربوذ
وفي هذا شهادة على حسن حاله ورجوعـه   )،اهللا رحمه(صدق أبو الطفيل 

  .)٥(»لو صح كونه كيسانياً
: أبو الطفيل عامر بن واثلة. وقيل«وأورده الجزري في أسد الغابة قـائالً:  
  عمرو بن واثلة، قاله معمر، واألول أصح.

عام أحد، أدرك من حيـاة رسـول اهللا| ثمـانى سـنين، نـزل       ولد
الكوفة، ثم إن أبا الطفيل صحب علي بن أبي طالب، وشهد معه مشـاهده  

ها.... وهو آخر من مات فيمن أدرك النبي. وكان فاضالً، عاقالً، حاضـر  كلّ
                                                 

 .٢٥صرجال الطوسي: الطوسي،  )١(
 .٩٨ص: المصدر نفسه )٢(
 .٦٩ص: المصدر نفسه )٣(
 .٨، وص ٤ص البرقي:رجال البرقي،  )٤(
 .٢٢٢ص ١١٠ ج معجم رجال الحديث: )٥(
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  .)١(»الجواب فصيحاً، وكان من شيعة علي
  أبو سرعة: ،ـ حذيفة بن أسيد الغفاري٩

، وذكره في أصحاب )٢(»صاحب النبي|، وهو ابن آمنة«قال الشيخ: 
  .)٣(×الحسن

  .)٤(×وذكره البرقي، في أصحاب الحسن
٥(×ه الكشي من حواري الحسن المجتبىوقد عد(.  

حذيفة بن أسيد بن خالد بن األعور بن واقعة بن حرام «قال الجـزري:  
بايع تحت الشجرة ونـزل الكوفـة    ،بن مليل، أبو شريحة الغفارىبن غفار 

  .)٦(»وتوفي بها
أخـرج لـه مسـلم     ،شهد الحديبية... وروى أحاديـث «قال ابن حجـر:  

  .)٨(»له صحبة« قال المزي:. )٧(<وأصحاب السنن
رجالـه ثقـات، يتبـين     ،وحيث إن السند إلـى معـروف هـو سـند صـحيح     

  .×لباقرهذه الرواية بقول اإلمام ا صحة

                                                 

 .١٧٩ص ٦ جأسد الغابة: ابن األثير، )١(
 .٦رقم  ١٦ص: الطوسيرجال الطوسي،  )٢(
 .٢رقم  ٦٧ص: المصدر نفسه )٣(
 .٧ص رجال البرقي:البرقي،  )٤(
 .٢٦٢١رقم  ٢٢٢ص ٥جمعجم رجال الحديث: الخوئي، ، و٢٠رقم  ٩صرجال الكشي: الكشي،  )٥(
 .٢٧٨ص ١ج اإلستيعاب:ابن عبد البر، ، و١١٠٨رقم  ٤٦٤ص ١جأسد الغابة: ابن األثير،  )٦(
 .٤٠٣رقم  ١٩٢ص ٢ج، وتهذيب التهذيب: ١٦٤٩رقم  ٣٨ص ٢جاإلصابة: ابن حجر،  )٧(
 .١١٤٥رقم  ٤٩٣ص ٥جتهذيب الكمال: المزي،  )٨(
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  هـ)٥٤٨خطبة الغدير برواية الطربسي املتوىف (: ثانيا

وفي  ،| يوم الغدير على الخلق كلهماحتجاج النبي«قال الطبرسي: 
ومن بعده مـن ولـده مـن     ،×غيره من األيام بوالية علي بن أبي طالب

ة المعصومين صلوات اهللا عليهم أجمعين.األئم  
مهدي بن أبي حرب الحسـيني  ثني السيد العالم العابد أبو جعفرحد، 

أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن بن الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بـن   :قال
قـدس اهللا  (أخبرني الشيخ السعيد الوالد أبو جعفـر   :قال ،الحسن الطوسي

 ،د هارون بن موسى التلعكبـري أخبرني جماعة عن أبي محم :قال )روحه
أخبرنا  :أخبرنا علي السوري قال :أخبرنا أبو علي محمد بن همام قال :قال

د العلوي من ولد األفطس وكان مـن عبـاد اهللا الصـالحين قـال    أبو محم: 
ثنا محمد بن موسى الهمداني قالحد: ثنا محمد بن خالـد الطيالسـي   حد
ثنا سيف بن عميرة وصالح بن عقبة جميعاً عن قيس بن سـمعان  حد :قال

ه قال: أنّ× محمد بن عليد الحضرمي عن أبي جعفر عن علقمة بن محم  
من المدينة وقد بلغ جميـع الشـرائع قومـه غيـر     رسول اهللا حج |

ـ   :فقال له× الحج والوالية فأتاه جبرئيل ديـا محم، اسـمه   اهللا جـلّ  إن
مـن   أقبض نبياً من أنبيـائي وال رسـوالً  ي لم يقرئك السالم ويقول لك إنّ

عليـك مـن ذلـك    وقـد بقـي    ،رسلي إال بعد إكمال ديني وتأكيد حجتي
فريضـة الحـج وفريضـة الواليـة      ،فريضتان مما يحتاج أن تبلغهما قومك

  والخالفة من بعدك. 
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ـ  :إن اهللا عز وجل يقرئك السالم ويقول لك ،دأن قال: يا محم ىإل ه إنّ
منه وال عنـه محـيص   قد دنا أجلك ومدتك وأنا مستقدمك على ما ال بد، 

م وصيتك.. فاعهد عهدك وقد  
 ،حمـد اهللا وأثنـى عليـه    ثم ،| فوق تلك األحجاراهللافقام رسول 

 ،فـي سـلطانه   وجلّ ،ودنا في تفرده ،الحمد هللا الذي عال في توحده :فقال
وقهـر جميـع    ،ء علماً وهو في مكانـه  شي وأحاط بكلّ ،وعظم في أركانه

 أقر ـإلى أن قال:   ـالخلق بقدرته وبرهانه مجيداً لم يزل محموداً ال يزال  
وأؤدي ما أوحى إلي حـذراً   ،وأشهد له بالربوبية ،فسي بالعبوديةله على ن

من أن ال أفعل فتحل بي منه قارعـة ال يـدفعها عنـي أحـد وإن عظمـت      
ي إن لم أبلغ ما أنزل إلي فما بلغت ه قد أعلمني أنّال إله إال هو ألنّ ،حيلته

  وقد ضمن لي تبارك وتعالى العصمة وهو اهللا الكافي الكريم.  ،رسالته
يا أيها الرسول بلغ مـا أنـزل    .بسم اهللا الرحمن الرحيم{ :فأوحى إلي

 }إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واهللا يعصمك من النـاس 
وأنا مبين لكم سبب هـذه   ،ما قصرت في تبليغ ما أنزله إلي ،معاشر الناس

لسـالم  إن جبرئيل هبط إلي مراراً ثالثاً يأمرني عن السالم ربي وهو ا :اآلية
أن أقوم في هذا المشهد فأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبـي طالـب   
أخي ووصيي وخليفتي واإلمام من بعدي الذي محله مني محل هارون من 

  موسى إال أنه ال نبي بعدي وهو وليكم بعد اهللا ورسوله. 
إنما وليكم اهللا { :وقد أنزل اهللا تبارك وتعالى علي بذلك آيةً من كتابه

والـذين آمنـوا الـذين يقيمـون الصـالة ويؤتـون الزكـاة وهـم         ورسوله 
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وعلي بن أبي طالب أقام الصالة وآتى الزكاة وهو راكع يريـد   }،راكعون
وسألت جبرئيل أن يستعفي لي عن تبليغ ذلـك   ،اهللا عز وجل في كل حال

لعلمي بقلة المؤمنين وكثرة المنافقين وأدغـال اآلثمـين    ،إليكم أيها الناس
بـأنهم يقولـون     الذين وصفهم اهللا في كتابـه  ،هزءين باإلسالموختل المست

وكثـرة   ،بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويحسبونه هيناً وهو عنـد اهللا عظـيم  
وزعموا أني كذلك لكثـرة مالزمتـه    ،أذاهم لي غير مرة حتى سموني أذناً

ومنهم الذين يؤذون { :إياي وإقبالي عليه حتى أنزل اهللا عز وجل في ذلك
ولـو شـئت أن أسـمي     .اآلية ..}ي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكمالنب

وأن  ،وأن أومئ إليهم بأعيانهم ألومـأت  ،القائلين بذلك بأسمائهم لسميت
وكـل ذلـك ال    ،ولكني واهللا في أمورهم قـد تكرمـت   ،أدل عليهم لدللت

  يرضى اهللا مني إال أن أبلغ ما أنزل اهللا إلي. 
ـ في علي   ـ  غ ما أنزل إليك من ربكيا أيها الرسول بل{ :ثم تال|

فاعلموا معاشر  }،وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واهللا يعصمك من الناس
أن اهللا قد نصبه لكم ولياً وإماماً مفترضةً طاعتـه علـى المهـاجرين     :الناس

واألنصار وعلى التابعين بإحسان وعلى البادي والحاضر وعلى األعجمـي  
صغير والكبير وعلى األبيض واألسود وعلـى  والعربي والحر والمملوك وال

مرحـوم   ،ملعون من خالفـه  ،ماض حكمه جائز قوله نافذ أمره ،كل موحد
معاشـر   ،ومن صدقه فقد غفر اهللا له ولمن سمع منه وأطـاع لـه   ،من تبعه

إنه آخر مقام أقومه في هذا المشهد فاسمعوا وأطيعوا وانقادوا ألمر  ،الناس
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ثم من دونه رسـولكم محمـد    ،وليكم وإلهكم فإن اهللا عز وجل هو ،ربكم
ثم من بعدي علي وليكم وإمامكم بـأمر اهللا   ،وليكم والقائم المخاطب لكم

ثم اإلمامة في ذريتي مـن ولـده إلـى يـوم تلقـون اهللا عـز اسـمه         ،ربكم
عرفنـي اهللا   ،ال حالل إال ما أحله اهللا وال حرام إال مـا حرمـه اهللا   ،ورسوله

أفضيت بما علمني ربي من كتابـه وحاللـه وحرامـه    الحالل والحرام وأنا 
  إليه.

تدبروا القرآن وافهموا آياته وانظروا إلـى   ،معاشر الناس إلي أن قال: 
فو اهللا لن يبين لكم زواجره وال يوضح لكـم   ،محكماته وال تتبعوا متشابهه

، ومعلمكـم أن  تفسيره إال الذي أنا آخذ بيده ومصعده إلي وشائل بعضده
أخـي ووصـيي    ،ي مواله وهو علي بن أبي طالـب اله فهذا عمن كنت مو

إن علياً والطيبين مـن   ،ومواالته من اهللا عز وجل أنزلها على معاشر الناس
وكل واحـد منبـئ عـن     ،ولدي هم الثقل األصغر والقرآن هو الثقل األكبر

أال إنهـم أمنـاء اهللا    ،لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ،صاحبه وموافق له
أال وقـد أديـت أال وقـد بلغـت أال وقـد       ،وحكماؤه في أرضهفي خلقه 

أال وإن اهللا عز وجل قال وأنا قلت عن اهللا عـز   ،أسمعت أال وقد أوضحت
وال تحل إمـرة المـؤمنين    ،أال إنه ليس أمير المؤمنين غير أخي هذا :وجل

ـ  ان منـذ أول مـا   بعدي ألحد غيره، ثم ضرب بيده على عضده فرفعه، وك
| قامه فبسط يده نحـو وجـه رسـول اهللا   درجةً دون م صعد رسول اهللا

  وشال علياً حتى صارت رجله مع ركبة رسول اهللا| ثم قال:
وخليفتي علـى   ،وواعي علمي ،هذا علي أخي ووصيي ،معاشر الناس
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 ،والعامل بما يرضاه ،والداعي إليه ،وعلى تفسير كتاب اهللا عز وجل ،أمتي
خليفـة   ،والناهي عـن معصـيته   ،والموالي على طاعته ،والمحارب ألعدائه

وقاتـل النـاكثين والقاسـطين     ،واإلمام الهادي ،وأمير المؤمنين ،رسول اهللا
اللهـم وال   :أقول ،بأمر ربي  ما يبدل القول لدي :أقول ،والمارقين بأمر اهللا

 ،واغضب على من جحد حقه ،والعن من أنكره ،وعاد من عاداه ،من وااله
مامة لعلي وليك عنـد تبيـاني ذلـك علـيهم    أن اإل اللهم إنك أنزلت علي، 

 ،وأتممـت علـيهم نعمتـك    ،بما أكملت لعبادك مـن ديـنهم   ،ونصبي إياه
ومن يبتغ غير اإلسالم ديناً فلن يقبـل  { :فقلت ،ورضيت لهم اإلسالم ديناً

 ،اللهم إني أشهدك أنـي قـد بلغـت    }،منه وهو في اآلخرة من الخاسرين
وجل دينكم بإمامته فمن لم يأتم به وبمن  إنما أكمل اهللا عز ،معاشر الناس

يقوم مقامه من ولدي من صلبه إلى يوم القيامـة والعـرض علـى اهللا عـز     
ال يخفـف عـنهم    ،وجل فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالـدون 

والمجادل عن  ،هو ناصر دين اهللا ،العذاب وال هم ينظرون... معاشر الناس
ووصـيكم   ،نبيكم خير نبـي  ،هادي المهديوهو التقي النقي وال ،رسول اهللا

ذرية كل نبي مـن صـلبه    ،معاشر الناس ،وبنوه خير األوصياء ،خير وصي
إن إبليس أخـرج آدم مـن الجنـة     ،معاشر الناس ،وذريتي من صلب علي

  بالحسد فال تحسدوه فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم.
ـ  ،معاشر الناس إلى أن قال:  ه والتسـليم  السابقون إلى مبايعته ومواالت

معاشر الناس قولـوا   ،عليه بإمرة المؤمنين أولئك الفائزون في جنات النعيم
فإن تكفروا أنتم ومـن فـي األرض جميعـاً     ،ما يرضى اهللا عنكم من القول
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والحمد  ،اللهم اغفر للمؤمنين وأعطب على الكافرين ..فلن تضروا اهللا شيئاً
  هللا رب العالمين.
وأطعنا أمر اهللا وأمر رسوله بقلوبنـا وألسـنتنا   سمعنا  ،نعم :فنادته القوم

 ،وصافقوا بأيـديهم × وعلى علي’ وتداكوا على رسول اهللا ،وأيدينا
والمغـرب والعشـاء    ،إلى أن صليت الظهر والعصر في وقـت واحـد  ...، 

’ وأوصلوا البيعة والمصافقة ثالثاً ورسـول اهللا  ،اآلخرة في وقت واحد
وصارت  ،الذي فضلنا على جميع العالمينالحمد هللا  :يقول كلما بايع قوم

 . )١(»المصافقة سنةً ورسماً يستعملها من ليس له حق فيها
  دراسة يف سند اخلطبة يف االحتجاج

  مور:أضعيفة ب خطبةال
١حيـث لـم يكـن لـه ذكـر فـي الجوامـع         السوري مجهوالً؛ ـ لكون علي

  الرجالية.
 لـه  ترجمي ولم ،مجهوالً ،أبو محمد العلوي من ولد األفطس كذلكـ و٢

كـالم   ، مـن أنـه مـن عبـاد اهللا الصـالحين     :والظاهر أن مـا فـي السـند    ،كسابقه
 السورى المجهول. وقال السيد الخوئي: وهذا غير يحيى المكنى بأبى محمد

  .)٢(الختالف الطبقة العلوي وذلك
ألنه هـو محمـد بـن موسـى بـن       ؛ضعف محمد بن موسى الهمدانيلـ و٣

                                                 

 .٨٤ـ ٦٦ص ١الطبرسي، االحتجاج: ج )١(
 .٤٧ص ٢٣جمعجم رجال الحديث: الخوئي، ) ٢(
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  .)١(ح به السيد الخوئي والمحقق التستريكما صر ،عيسى السمان
إنـه كـان    :ضعفه القميون بالغلو وكان ابن الوليد يقول«قال النجاشي: 

  .)٢(»واهللا أعلم ،يضع الحديث
يخـرج   ضعيف، يروي عن الضعفاء ويجـوز أن «وقال ابن الغضـائري:  

  .)٣(»شاهداً
مد إن ظاهر كالم النجاشي التوقف في ضعف مح«قال السيد الخـوئي:  

حيث نسب ذلك إلى القميين وابن  ؛بن موسى بن عيسى ووضعه الحديث
  .)٤(»الوليد
ذكره النجاشـي والشـيخ مـن دون مـدح      إذ؛ ضعف صالح بن عقبةلـ و٤
  .)٥(وال ذم

  .)٦(»غال كذاب ال يلتفت إليه«وقال ابن الغضائري: 
  .)٧(من ترك روايته أو توقف فيهوأورده العالمة في القسم الثاني المعد ل

   ــد ــاني المع ــم الث ــي القس ــن داود ف ــره اب ــن    وذك ــن اب ــاقالً ع ــعفاء ن للض
  .)٨(»ليس بشيء كذاب غال، كثير المناكير«الغضائرى: 

                                                 

 .٢٨٨ص ١٧ج :السابقالمصدر  )١(
 .٣٣٨صرجال النجاشي: النجاشي، ) ٢(
 .٩٥ابن الغضائري، رجال ابن الغضائري: ص )٣(
 .٢٩٨ص ١٨جمعجم رجال الحديث: الخوئي، ) ٤(
 .٣٦٢رقم  ٣١١ص: للشيخ الطوسي والفهرست .٥٣٢رقم  ٢٠٠صرجال النجاشي: النجاشي،  )٥(
 .٦٩رجال ابن الغضائري: صابن الغضائري، ) ٦(
 .٤رقم  ٢٣٠ص :رجال العالمةالعالمة الحلي،  )٧(
 .٢٣٧رقم  ٢٥٠صرجال ابن داود: ابن داود،  )٨(
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مبنـي علـى عـدم ثبـوت انتسـاب كتـاب       فا توثيق السيد الخوئى إياه وأم
 ،وهـو غيـر تـام؛ العتمـاد العالمـة وابـن داود إليـه        ،رجال ابن الغضائرى إليه

  ه لم ير مثله في دقة النظر.سترى بأنّوقول المحقق الت
، فإن صالح بن عقبة لـم ينفـرد بالروايـة، فقـد رواهـا      ولكن مع ذلك كله

، فإنّهمـا رويـا   عن ضعف صالح بن عقبـة  وتوثيقه يغني ،سيف بن عميرة معه
  معاً عن قيس.

  ـ وكون قيس بن سمعان مجهوالً؛ لعدم ورود شيء في مدحه وذمه.٥
  رواية السيد ابن طاووسخطبة الغدير بثالثا: 

الباب فيما نذكره عن هذا أحمـد بـن محمـد    قال السيد بن طاووس: >
الطبري المعروف بالخليلي من روايته للكتاب الذي أشرنا إليه في حديث 

  <.بلفظ أمير المؤمنين فيه مراراً× يوم الغدير وتسمية موالنا علي
  بهذا السند:ثم ذكر نفس الخطبة التي ذكرها الطبرسي بتفاوت يسير 

قال أحمد بن محمد الطبري « قال السيد إبن طاووس في كتاب اليقـين: 
المعروف بالخليلي في كتابه أخبرني محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمان، 
قال: حدثني الحسن بن علي أبو محمد الدينوري، قال:حدثنا محمـد بـن   

نا سـيف  موسى الهمداني، قال: حدثنا محمد بن خالد الطيالسي، قال: حدث
الحضـرمي  بن عميرة عن عقبة عن قيس بن سمعان عن علقمة بن محمـد  

  .)١(<...×عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر
                                                 

 .٢١٨ص ٣٧جبحار األنوار: جلسي، المو .١٢٧، باب ٣٤٣صاليقين: ابن طاووس،  )١(
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  الرواية ضعيفة بامور:و
ال  ضـعيف جـداً  «قـال النجاشـي:    ،ـ ضعف أحمد بن محمـد الطبـري  ١

  .)١(»يلتفت إليه
 لـم يتـرجم فـي    ،كون محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمـان مجهـوالً  ـ ٢

  .)٢(وإن ذكره ابن حبان في ثقاته ،الجوامع الرجالية للخاصة
  د االحتجاج.كما مر في سن ،ضعف محمد بن موسى الهمدانىـ ٣
  .أيضاً كما مر في سند االحتجاج ،ضعف صالح بن عقبةـ ٤

والظاهر أن هناك تصحيف في السند، فقد جاء فيـه: حـدثنا سـيف     ،هذا
لكن تقدم فـي سـند االحتجـاج أن     بن عميرة عن عقبة عن قيس بن سمعان،

حدثنا سيف بن عميرة وصالح بن عقبة جميعاً :د بن خالد الطيالسي قالمحم 
د الحضرمي.عن قيس بن سمعان عن علقمة بن محم  

الصـحيح: صـالح   يبدو أن و ،تصحيف أيضاًفيه أن هذا هنا نلفت النظر و
، سـمعان  بن عقبة بن قيس بن سـمعان بـدل صـالح بـن عقبـة عـن قـيس بـن        

بـن قـيس عـن     ة عن سيف بن عميـرة وصـالح بـن عقبـة    فتكون الرواية مروي
  ويشهد على ذلك: علقمة،
عن علقمة بـن محمـد    جميعاً صالح بن عقبة سيف بن عميرة و ـ رواية١

  .)٣(الحضرمي في مواضع اُخرى
                                                 

 .٢٣٨رقم  ٩٦صرجال النجاشي: النجاشي،  )١(
 .٣٧٥ص ٧جالثقات: ابن حبان،  )٢(
 .٦١صوكفاية األثر:  .٣٢٥صكامل الزيارات: قولويه،  ابن) ٣(
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ـ ذكره الشيخ بعنوان صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان فـي أصـحاب   ٢
  .)١(شيكذا النجاو× الصادق

ـ أن قيس بن سمعان كان جد صـالح بـن عقبـة وال يعقـل روايتـه عـن       ٣
كما ال يخفى. ،د الحضرمي من حيث الطبقةعلقمة بن محم  

واسـطة لبعـد    ـ أن صالح بن عقبة ال يـروى عـن قـيس بـن سـمعان بـال      ٤
  .)٢(كما صرح به النجاشي في ترجمته ،بل يروى عنه بواسطة أبيه ،طبقتهما

  يف كتاب (التحصني) للسيد ابن طاووس  سند خطبة الغدير

قال الحسن بـن أحمـد   « بن طاووس في كتاب (التحصين):اقال السيد 
الجاواني في كتابه (نور الهدى والمنجي من الردى): عـن أبـي المفضـل    

محمد بن جرير الطبري د بن عبد اهللا الشيباني، قال: أخبرنا أبو جعفر محم
ثنا حميد بن الربيع الخـزاز،  قاال: حد وهارون بن عيسى بن سكين البلدي،

قال:حدثنا يزيد بن هارون، قال:حد ثنا الوليـد  ثنا نوح بن مبشر، قال: حـد
  .)٣(<...بن امرأة زيد بن أرقم وعن زيد بن أرقمابن صالح عن 

  مور:أالرواية ضعيفة ب
ل النجاشـي:  ، قـا محمـد بـن عبـد اهللا الشـيبانى     ضعف أبـي المفضـل  ـ ١

»٤(»ابنا يغمزونه ويضعفونهأصح لّرأيت ج(.  
                                                 

 .٥٣٢رقم  ٢٠٠صورجال النجاشي:  .٤٧رقم  ٢٢١صرجال الطوسي:  )١(
 المصدر نفسه. )٢(
 .١٦٩صالعـدد القويـة:   الحلـي،  و .مـن القسـم الثـاني    ٢٩بـاب   ٥٧٨ص: التحصـين ابن طـاووس،   )٣(
 .٣٠١ص ١: جالصراط المستقيمالبياضي، و
 .١٠٥٩رقم  ٣٩٦صرجال النجاشي: النجاشي،  )٤(
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  .)١(»حسن الحفظ غير أنه ضعفه جماعة من أصحابنا«قال الشيخ: و
  .)٢(»وضاع، كثير المناكير«قال ابن الغضائري: و
  حيث لم يترجم في الجوامع الرجالية. ،وجهل هارون بن عيسىـ ٢
عند الخاصـة وضـعفه عنـد العامـة، قـال ابـن        وجهل حميد بن الربيعـ ٣

  .)٣(»ب زماننا أربعة وعده منهم: حميد بن الربيعكذا«حجر: 
  للسيد ابن طاووس» قبالاإل«طبة الغدير يف كتاب سند خ

النشـر  «قال مؤلف كتاب « قال السيد إبن طاووس في كتاب (اإلقبـال): 
عن أحمد بن محمد بن علي المهلب: أخبرنا الشريف أبو القاسم »: والطي

ني عن أبيه، حـدثنا سـلمة بـن    علي بن محمد بن علي بن القاسم الشعرا
الفضل األنصاري، عن أبي مريم عن قيس بن حيان (حنـان) عـن عطيـة    

  .)٤(»...السعدي عن حذيفة بن اليمان
  الرواية ضعيفة بامور:

ـ جهالة مؤلف كتاب (النشر والطي)، وهو الكتاب الذي ينقل عنه ابـن  ١
ن المخـالفين،  س في اإلقبال، حكاية يوم الغدير، وقد ذكر أن مؤلفه مـ وطاو

لمـا حضـر الـرى.     ها إلى شاه مازندران رستم بن علـي كتب منه نسخة وأرسل

                                                 

 .٦١٠رقم  ٢١٦صالفهرست: الطوسي،  )١(
 .٩٩ـ ٩٨ابن الغضائري، رجال ابن الغضائري: ص )٢(
 .٣٦٤ص ٢جلسان الميزان: ابن حجر،  )٣(
 .٤٥٦و ٤٥٤اإلقبال: صابن طاووس،  )٤(
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أن فـي القيامـة تـزف أربعـة أيـام كمـا        :×رواية عن الرضا أيضاًونقل عنه 
  .)١(تزف العروس وهي: األضحى والفطر والجمعة والغدير

لعـدم مجـيء    ؛وكون أحمـد بـن محمـد بـن علـي المهلـب مجهـوالً       ـ ٢
  الجوامع الرجالية.ترجمته في 

لعدم ذكره في  ؛مجهوالً أيضاًوكون محمد بن علي القاسم الشعراني ـ ٣
  .كذلك المجامع الرجالية

  كما ذكره المامقاني.،عطية السعدي صحابي مجهول ـ ٤
صحيحاً، وأما بـاقي  كان رواية الصدوق  سند أنمن مجموع ذلك فظهر 

في الخطبـة هـي مـا ورد فـي      فتكون األلفاظ المعتمدة األسانيد فهي ضعيفة،
، وأما ما انفـردت بـه   رواية الشيخ الصدوق وما في معناها في الطرق األخرى

الضعيفة فال يمكن االعتماد عليه، مـا لـم تتعاضـد الطـرق وتبلـغ حـد        الطرق
  االستفاضة.

                                                 

 .١٥٩ص ٢٤جالذريعة:  آقا بزرك طهراني، )١(





   

  

  ^املبحث الثاين: واقعة الغدير وأئمة أهل البيت

  ديرحبديث الغ ×مناشدة أمري املؤمننيأوال: 

دائم التـذكير بيـوم الغـدير، إذ لـم يكـف عـن        ×اإلمام علي لقد كان
 إعالنه في كلّ فرصة سنحت لذلك.

، للعيان ماثلة شواهد يجدها وكلماته محاوراته يستعرض عندما والمرء
الوسيلة خطبة في ما: منها، الزمان طول على ةوحج ،ة عن الباقرالمروي× 

ير المؤمنين خطب الناس بالمدينة بعد ورد فيها أن أم ،وهي خطبة طويلة
ومنها واقعة  ،وذكر فيها عدة من فضائله ،’سبعة أيام من وفاة رسول اهللا

 .)١(الغدير
× في كتاب سليم بن قيس عند ذكر كيفيـة بيعـة علـي    ومنها: ما جاء 

فقال: يـا معشـر المسـلمين والمهـاجرين      يأقبل عليهم عل ثم«ألبي بكر: 
هللا، أسمعتم رسول اهللا يقول يوم غدير خم كذا وكـذا،  واألنصار، أنشدكم ا

   .)٢(»اه، قالوا: نعمذكرهم إي فلم يدع شيئاً قاله عنه رسول اهللا إالّ
جـاء   ـ طويل خبر فيـ  بذلك بكر أبي على احتجاجه من روي ما: ومنها

يـوم  ’ >فأنشدك باهللا أنا المولى لك ولكل مسلم بحـديث النبـي   :فيـه 
  .)٣(<: بل أنتالالغدير أم أنت؟ ق

                                                 

 .١٨ص ٨ج :الكليني، الكافي )١(
 .١٥٣سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس: ص )٢(
 .١٦٠ص ١ج :انظر: الطبرسي، االحتجاج )٣(
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ومنها: ما روي عن أبي الطفيل عامر بن واثلـة الكنـاني، قـال: كنـت فـي      
يقول: أنشدكم بـاهللا جميعـاً   اًالبيت يوم الشورى وسمعت علي قـال:   ... إلـى أن

 أنشدكم باهللا، هل فيكم أحد قال له رسول اهللا: من كنـت مـواله فعلـي   ف>
وال من وااله، وعاد من عادا مواله، اللهم١(<ال ه، غيري؟ قالوا: اللهم(.  

في  رأيت علياً>: قـال  أنه أيضاً الهاللي قيس بن سليم عن روي ما: ومنها
، مسجد رسول اهللا في خالفة عثمان وجماعة يتحدثون ويتـذاكرون العلـم  

فـيهم   ’وما قال رسـول اهللا فذكروا قريشاً وفضلها وسوابقها وهجرتها 
فقام فيهم خطيبـاً   ×ير المؤمنينأمإلى كالم الصل وإلى أن  من الفضل،

، ذاكراً لهم ومشهدهم على جملـة  جماعة من المهاجرين واألنصار اًمناشد
 أفتقـرون أن ( من فضائله، بما فيها تنصيبه يوم الغـدير، فقـال فيمـا قـال:    

دعاني يوم غدير خم فنادى لي بالوالية، ثـم قـال: ليبلـغ     ’رسول اهللا
فـأمر اهللا عـز وجـلّ    ( إلى أن قال:) م نعمقالوا: الله ؟الشاهد منكم الغائب

[أي أمر نبيه] أن يعلّمهم والة أمرهم وأن يفسر لهم من الوالية ما فسر لهم 
   هم. فنصبني للناس بغدير خـم، ثـممن صالتهم وزكاتهم وصومهم وحج

أيها الناس، إن اهللا أرسلني برسالة ضاق بها صدري، وظننت (خطب وقال: 
. ثم أمر فنـودي بالصـالة   )ني فأوعدني ألبلغها أو ليعذبنيأن الناس تكذب

أيها الناس، أتعلمون أن اهللا عز وجلّ موالي وأنا (جامعة، ثم خطب فقال: 
: قالوا: بلى، يا رسول اهللا. قـال  )مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم؟

                                                 

 .٣٣٣: صماليالطوسي، األ )١(
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وال من  من كنت مواله فعلّي هذا مواله، اللهم(فقمت، فقال:  ،)عليقم يا(
ذا؟ فقـال:  ان فقال: يا رسول اهللا، والء كما. فقام سلم)وااله وعاد من عاداه

. )والء كواليتي، من كنت أولى به من نفسه فعلي أولـى بـه مـن نفسـه    (
ـيُْكْم فأنزل اهللا تعالى ذكره: {

َ
ْتَمْمـُت َعل

َ
ُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ـيُْكْم الْ

َ
ْتَمْمـُت َعل

َ
ُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ـيُْكْم الْ

َ
ْتَمْمـُت َعل

َ
ُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ـيُْكْم الْ

َ
ْتَمْمـُت َعل

َ
ُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ الْ

ُكُم ال
َ
ُكُم النِْعَمِت َورَِضيُت ل
َ
ُكُم النِْعَمِت َورَِضيُت ل
َ
ُكُم النِْعَمِت َورَِضيُت ل
َ
اهللا أكبـر،  (وقـال:   ’ر النبـي }. فكبس?م دِيًناس?م دِيًناس?م دِيًناس?م دِيًنانِْعَمِت َورَِضيُت ل

. فقام أبو بكر وعمر فقاال: يا )بعدي يتمام نبوتي وتمام دين اهللا والية عل
بلى، فيه وفي أوصيائي إلى (؟ قال: يرسول اهللا، هذه اآليات خاصّة في عل

علـي أخـي ووزيـري    (. قاال: يا رسول اهللا، بينهم لنـا. قـال:   )يوم القيامة
 مؤمن ومؤمنـة بعـدي، ثـم    كلّ يفي أمتي وول ي ووصيي وخليفتيووارث

ابني الحسن، ثم بعـد   تسعة من ولـد الحسـين، واحـداً    ابني الحسين، ثم
ـ  ى يـردوا  واحد، القرآن معهم وهم مع القرآن، ال يفارقونه وال يفارقهم حتّ

١(»...)الحوض علي(.  
  حبديث الغدير ÷مناشدة فاطمة: ثانيا

: قـال ، لبيـد  بـن  دومحمـ  عـن  األثـر  كفايـة  كتـاب  عـن  الهـداة  إثبات في
قبل وفاته علـى علـي باإلمامـة؟     |هل نص رسول اهللا :سألت فاطمة«

  .)٢(»؟!أنسيتم يوم غدير خم هعجباافقالت: و
                                                 

 ١٤٨: صوفي كتاب سليم بن قيس ،١٤٥ : صاالحتجاجالطبرسي، ، ٦٩: صكتاب سليم بن قيس )١(
خطب في عسكره في صفين وناشد الناس بما  ×علياً يذكر مقاطع من هذه الخطبة، والظاهر منه أن

فيه من الفضائل، وأشار إلى واقعة الغدير في ضمنها، وفيه: فقال سلمان الفارسي: يا رسـول اهللا أنزلـت   
 ...إلخخاصة يهذه اآليات في عل

  .١٩٩ـ ١٩٨ية األثر: صالخزاز، كفا )٢(
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  وحديث الغدير× اإلمام احلسنثالثا: 

 علـي  بـن  الحسـن  ه ذكـر خطبـة اإلمـام   أنّـ  ×اإلمام الصـادق  روي عن
قد تركت بنو إسـرائيل  > مما جاء فيهـا: و ،عاويةلم مهادنته عند ×المجتبى

ـ وكانوا أصحاب موسى ـ هارون أخاه وخليفته ووزيره، وعكفـوا علـى    
وقد سمعت  ،ه خليفة موسىالعجل وأطاعوا فيه سامريهم، وهم يعلمون أنّ

إنه مني بمنزلـة هـارون   ×: (يقول ذلك ألبي’ هذه األمة رسول اهللا
حين نصبه لهم ’ وقد رأوا رسول اهللا ،)من موسى إال أنه ال نبي بعدي

، ثم أمرهم أن يبلـغ الشـاهد مـنهم    ، ونادى له بالواليةر خم وسمعوهبغدي
  .)١(<الغائب

تعجـب ـ يـا    و>: معاويـة  علـى × المجتبـى  لإلمام آخر احتجاج وفي
 معاوية ـ أن سمبعد واحد، وقد نص عليهم رسول  اًة واحدى اهللا من األئم

موطن، واحـتج بهـم علـيهم، وأمـرهم بطـاعتهم،       اهللا بغدير خم وفي غير
وأخبر أن أولهم علي مؤمن ومؤمنـة مـن بعـده؟     كلّ بن أبي طالب، ولي

  .)٢(<ه خليفته فيهم ووصيهوأنّ
  وحديث الغدير ×اإلمام احلسني: رابعا

في كتاب سليم بـن  كما  ،×عن اإلمام الحسين بن علي سيد الشهداءو
الحسـين بـن    بسنة [بسنين / خ. ل] حجلما كان قبل موت معاوية «قـيس:  

                                                 

  .٥٦٦انظر: الطوسي، األمالي: ص )١(
  .٥انظر: الطبرسي، االحتجاج: ص )٢(
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وعبد اهللا بن عبـاس وعبـد اهللا بـن جعفـر معـه،       )صلوات اهللا عليه(علي 
بني هاشم، رجالهم ونساءهم ومواليهم، ومن األنصـار  × فجمع الحسين

ن يعرفه الحسينمم ×ـ  : ال تدعوا أحـداً أرسل رسالً وأهل بيته، ثم ن مم
م المعروفين بالصالح والنسك وسلّ’ العام من أصحاب رسول اهللا حج

إال اجمعهم لي. فاجتمع إليه بمنى أكثر مـن سـبعمائة رجـل وهـم فـي      
   سرادقه، عامتهم من التابعين، ونحو من مائتي رجل مـن أصـحاب النبـي ،

هذا الطاغيـة   ا بعد، فإنقال: أم ، فحمد اهللا وأثني عليه، ثمفقام فيهم خطيباً
م وعلمتم وشهدتم، وإني أريد أن أسـألكم  قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيت

عن شئ فإن صدقت فصدقوني، وإن كذبت فكذبوني، وأسألكم بحـق اهللا  
ووصفتم  ،هذا سيرتم مقاميعليكم وحق رسول اهللا وقرابتي من نبيكم لما 

ودعوتم أجمعين وفي أمصاركم وقبائلكم من آمنـتم مـن النـاس.     ،مقالتي
ي: اسمعوا مقالتي واكتبوا قولي، ثم (وفي رواية أخرى ـ بعد قوله فكذبون 

ارجعوا إلى أمصاركم وقبـائلكم، فمـن آمنـتم مـن النـاس) ووثقـتم بـه        
فادعوهم إلى ما تعلمون من حقنا، فإني أتخـوف أن يـدرس هـذا األمـر     
ويذهب الحق ويغلب، واهللا متم نوره ولو كره الكافرون. وما ترك شيئاً مما 

ه وفسره، وال شيئاً مما قاله رسول اهللا فـي  أنزل اهللا فيهم من القرآن إالّ تال
أبيه وأخيه وأمه وفي نفسه وأهل بيته إالّ رواه، وكلّ ذلك يقول الصـحابة:  
اللهم نعم، وقد سمعنا وشهدنا، ويقول التابعي: اللهم قد حـدثني بـه مـن    

فقال: أنشدكم اهللا إال حدثتم به من تثقون به  ،أصدقه وأأتمنه من الصحابة
ه. قال سليم: فكان فيما ناشدهم الحسين وذكرهم أن قال:... أنشدكم وبدين
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به يوم غدير خم فنـادى لـه بالواليـة    نصّ ’رسول اهللا اهللا، أتعلمون أن
١(»نعم وقال: ليبلغ الشاهد الغائب؟ ـ قالوا: اللهم(.  

  وحديث الغدير ‘اإلمام علي بن احلسني: خامسا

‘: قلت لعلي بن الحسين«عن ابن إسحاق قـال:   ى الصدوق بسندهرو
قال: أخبرهم أنه اإلمـام   )،من كنت مواله فعلي مواله(: ما معنى قول النبي

من كنت مواله فعلي (: ’سئل زيد بن علي عن قول رسول اهللابعده. و
  .)٢(»ليعلم به حزب اهللا عند الفرقة قال: نصبه علماً )،مواله

  وحديث الغدير ×اإلمام الباقرسادساً: 

، منها: مـا روي عـن   مام الباقر روايات عديدة بشأن الغديروردت عن اإل
: ’د بن علي عن قول النبـي سألت أبا جعفر محم«أبان بن تغلب، قـال:  

. فقال: يا أبا سعيد، تسـأل عـن مثـل هـذا؟     )من كنت مواله فعلي مواله(
  .)٣(»ه يقوم فيهم مقامهأعلمهم أنّ

 :، قـال التبليـغ حول آيـة  × وفي صحيح فضيل بن يسار عن أبي جعفر
  . )٤(»هي الوالية«

                                                 

االحتجاج: الطبرسي، : أيضاًوالحظ  ،٩٨ص ١ج :، عنه الغدير١٧٠ـ ١٦٨صكتاب سليم بن قيس:  )١(
 . ٢٩٦ص

 .١٨٥صأمالي الصدوق:  ،٦٥صمعاني األخبار: الصدوق،  )٢(
 . ٦٦: صبارمعاني األخالصدوق،  )٣(
 . ٦٤الحسن بن سليمان الحلي، مختصر بصائر الدرجات: ص )٤(
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  وحديث الغدير ×اإلمام الصادق: سابعا

روايــات كثيــرة حــول ‘ جــاء عــن اإلمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق
 روايتين:  منهاالغدير، نذكر 

ابتـداء منـه:    ،قال أبو عبد اهللا«روي عن عمر بن يزيد، قـال:  ما  األولى:
ه كان له عشـرة آالف  إنّ لما لقي علي بن أبي طالب، ،العجب يا أبا حفص

رسـول   وإن !ه والرجل يأخذ حقه بشـاهدين شاهد لم يقدر على أخذ حقّ
وتبعه خمسة آالف، ورجع من مكّ اًاهللا خرج من المدينة حاجعه ة وقد شي
فلما انتهى إلى الجحفة نـزل جبرئيـل بواليـة     ،خمسة آالف من أهل مكة

ل اهللا القيام بها لمكان وامتنع رسو ،وقد كانت نزلت واليته بمنى ،×علي
ـيُْكْم نِْعَمـِت الناس فقال: {

َ
ْتَمْمـُت َعل

َ
ُكـْم دِيـَنُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ـيُْكْم نِْعَمـِت الْ

َ
ْتَمْمـُت َعل

َ
ُكـْم دِيـَنُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ـيُْكْم نِْعَمـِت الْ

َ
ْتَمْمـُت َعل

َ
ُكـْم دِيـَنُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ـيُْكْم نِْعَمـِت الْ

َ
ْتَمْمـُت َعل

َ
ُكـْم دِيـَنُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ الْ

ُكُم الس?م دِيًنا
َ
ُكُم الس?م دِيًناَورَِضيُت ل
َ
ُكُم الس?م دِيًناَورَِضيُت ل
َ
ُكُم الس?م دِيًناَورَِضيُت ل
َ
ـ   } ممَورَِضيُت ل ت ا كرهت بمنى، فـأمر رسـول اهللا فقم

السمرات. فقال رجل من الناس: أما واهللا ليأتينكم بداهية! فقلـت لعمـر ـ    
  . )١(»خبر ـ: من الرجل؟ فقال: الحبشيأي راوي ال

كنـت  «الثانية: ما روي بسند صحيح عن أبي أسـامة زيـد الشـحام، قـال:     
 ،من السـنن  وعنده رجل من المعتزلة فسأله عن شئ× عند أبي عبد اهللا

فقال: ما من شيء يحتاج إليه ولد آدم، إال قد خرجت فيه السـنة مـن اهللا   
فقـال لـه    ، عز وجل علينا بما احـتج من رسوله، ولوال ذلك ما احتج اهللاو

ـُت بقوله: {×: ال أبو عبد اهللاقالمعتزلي: وبما احتج اهللا؟ ف
ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ـُت ال

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ـُت ال

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ـُت ال

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ال

ُكُم الس?م دِيًنا
َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
ُكُم الس?م دِيًنال

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
ُكُم الس?م دِيًنال

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
ُكُم الس?م دِيًنال

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
ى } حتّل

                                                 

 .٣٣٢ص ١ج :تفسير العياشيالعياشي،  )١(
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تم١(»به م الوالية، فلو لم يكمل سنة وفريضة ما احتج(.   
  وحديث الغدير ×االمام الكاظم: ناثام

ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المروية فـي الكـافي والفقيـه    
سألت أبا إبراهيم عن الصالة في مسجد غدير خم بالنهار «: والتهذيب، قال

    .)٢(»وقد كان أبي يأمر بذلك ،فيه فضالً فإن فيه، وأنا مسافر. فقال: صلّ
، وأن تبـاط هـذا المسـجد بواقعـة الغـدير     ولعلّ هذا الفضل ناشـئ مـن ار  

جل تذكير الناس بهذه الحادثة، وما يترتـب عليهـا   التأكيد على الصالة فيه أل
  ×.مواالة اإلمام عليمن ضرورة 

ء النـاكثين  إذا قيـل لهـؤال  أنه قـال: > × كما روي عن اإلمام الكاظم
بـاد اهللا  : ال تفسدوا في األرض بإظهار نكث البيعة لعللبيعة في يوم الغدير

 إنما :قالوا ،فتشوشون عليهم دينهم وتحيرونهم في مذاهبهم ،المستضعفين
  .)٣(<...نحن مصلحون

  وحديث الغدير ×االمام الرضا: تاسعا

أحمد بن محمد بن أبـي نصـر البزنطـي،     الشيخ الطوسي بسنده عن روي
فتذاكروا يوم الغدير، فـأنكره   ،بأهله كنا عند الرضا والمجلس غاصّ«قال: 

                                                 

 . ٤٤٦ص ١ :جتفسير البرهانالبحراني،  )١(
: الفقيـه الصـدوق، مـن ال يحضـره    ، ١٨ص ٦: جالتهذيبالطوسي،، ٥٦٦ص ٤: جالكافيالكليني،  )٢(

 .٥٥٩ص ٢ج
 .١١٨ر العسكري: صاإلمام العسكري، تفسي )٣(
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يـوم   ، قـال: إن ‘حدثني أبي، عـن أبيـه  ×: عض الناس، فقال الرضاب
ثم قال: يا ابن أبي نصر، أين ما  ،...الغدير في السماء أشهر منه في األرض

كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين، فـإن اهللا يغفـر لكـل مـؤمن     
ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة، ويعتق من النار ضعف ما أعتـق  

هر رمضان وليلة القدر وليلـة الفطـر، والـدرهم فيـه بـألف درهـم       في ش
إلخوانك العارفين، فأفضل على إخوانك في هذا اليوم وسر فيه كل مؤمن 

وإنكـم لممـن    كثيـراً  ومؤمنة. ثم قال: يا أهل الكوفة، لقد أعطيـتم خيـراً  
امتحن اهللا قلبه لإليمان، مستقلون مقهورون ممتحنون، يصب عليكم الـبالء  

، ثم يكشفه كاشف الكرب العظيم، واهللا لو عرف النـاس فضـل هـذا    صبا
اليوم بحقيقته لصافحتهم المالئكة في كل يوم عشر مرات، ولوال أني أكره 
التطويل لذكرت من فضل هذا اليوم وما أعطى اهللا فيـه مـن عرفـه مـا ال     

  . )١(»يحصى بعد
  وحديث الغدير ×االمام اجلواد: عاشرا

يَهـا اِليـَن {: قوله في× الثاني جعفر أبي نع، عميري أب ابن روى
َ
يَهـا اِليـَن يَا أ
َ
يَهـا اِليـَن يَا أ
َ
يَهـا اِليـَن يَا أ
َ
يَا أ

ُعُقودِ 
ْ
 بِال

ْ
ْوُفوا

َ
 أ
ْ
ُعُقودِ آَمُنوا

ْ
 بِال

ْ
ْوُفوا

َ
 أ
ْ
ُعُقودِ آَمُنوا

ْ
 بِال

ْ
ْوُفوا

َ
 أ
ْ
ُعُقودِ آَمُنوا

ْ
 بِال

ْ
ْوُفوا

َ
 أ
ْ
عقد عليهم لعلي بالخالفة في ’ رسول اهللا إن«قال:  }آَمُنوا

ُعُقودِ { :أنزل اهللا ثم ،عشرة مواطن
ْ
 بِال

ْ
ْوُفوا

َ
 أ
ْ
يَها اِليَن آَمُنوا

َ
ُعُقودِ يَا أ

ْ
 بِال

ْ
ْوُفوا

َ
 أ
ْ
يَها اِليَن آَمُنوا

َ
ُعُقودِ يَا أ

ْ
 بِال

ْ
ْوُفوا

َ
 أ
ْ
يَها اِليَن آَمُنوا

َ
ُعُقودِ يَا أ

ْ
 بِال

ْ
ْوُفوا

َ
 أ
ْ
يَها اِليَن آَمُنوا

َ
التي عقدت  }يَا أ

  . )٢(»عليكم ألمير المؤمنين
في أول سورة المائدة وهـي آخـر سـورة نزلـت علـى النبـي        وهذه اآلية

                                                 

 .٥٢ص  ٦تهذيب األحكام: جالطوسي،  )١(
 .١٦٠ص ١: جتفسير القميالقمي،  )٢(
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، وفيها آيتـا اإلكمـال والتبليـغ، فالظـاهر أن هـذه الروايـة نـاظرة        ’األعظم
  .أيضاًإليها 

  وحديث الغدير ×االمام العسكريحادي عشر: 

عـن   دالئـل عبـد اهللا بـن جعفـر الحميـري،      كشـف الغمـة، عـن    جاء في
د أسأله: مـا  كتبت إلى أبي محم«ال: الحسن بن ظريف ـ والسند صحيح ـ قـ   

؟ قـال: أراد بـذلك أن   )من كنت مواله فعلي مواله(معنى قول رسول اهللا: 
  .)١(»يعرف به حزب اهللا عند الفرقة جعله علماً
 )رحمـه اهللا (ثنا علي بن أحمد حد«: قـال ، صحيح بسند الصدوق وروى

 قال: حدثنا محمد بن يعقوب، عن علـي بـن محمـد، عـن إسـحاق بـن      
ــ  ‘ العالم كتب إليه ـ يعني الحسن بن علـي   إسماعيل النيسابوري: أن

ه ورحمته لما فرض عليكم الفرائض، لم يفرض ذلـك  بمنّ وجلّ اهللا عزّ نأ
ليميز الخبيـث مـن الطيـب،    ، عليكم لحاجة منه إليه، بل رحمة منه إليكم

ته، ص ما في قلوبكم، ولتتسابقوا إلى رحموليبتلي ما في صدوركم، وليمح
والعمرة وإقـام الصـالة    ولتتفاضل منازلكم في جنته، ففرض عليكم الحج

 ،لتفتحوا به أبواب الفرائض وإيتاء الزكاة والصوم والوالية، وجعل لكم باباً
د واألوصياء من ولده كنتم حيارى كالبهائم إلى سبيله، ولوال محم ومفتاحاً

ـ من الفرائض، وهل تدخل قرية إال  ال تعرفون فرضاً من بابها، فلما ماهللا  ن
ُكـْم : {وجلّ عليكم بإقامة األولياء بعد نبيكم، قال اهللا عزّ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ُكـْم الْ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ُكـْم الْ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ُكـْم الْ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ الْ

                                                 

 .٢١٩ص ٣األربلي، كشف الغمة: ج )١(
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ُكُم الس?م دِيًنـا
َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكُم الس?م دِيًنـادِيَنُكْم َوأ

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكُم الس?م دِيًنـادِيَنُكْم َوأ

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكُم الس?م دِيًنـادِيَنُكْم َوأ

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
وفـرض   ،}دِيَنُكْم َوأ

م لكم مـا وراء ظهـورك   ، فأمركم بأدائها إليهم ليحلّعليكم ألوليائه حقوقاً
من أزواجكم وأموالكم ومـأكلكم ومشـربكم، ويعـرفكم بـذلك البركـة      

يطيعه منكم بالغيب، وقال اهللا تبارك وتعـالى:  من والنماء والثمرة، وليعلم 
ُقـْرَب {

ْ
َمَودةَ ِف ال

ْ
ْجًرا إ2ِ ال

َ
يْهِ أ

َ
ُلُكْم َعل

َ
ْسأ

َ
ُقـْرَب ُقل 2 أ

ْ
َمَودةَ ِف ال

ْ
ْجًرا إ2ِ ال

َ
يْهِ أ

َ
ُلُكْم َعل

َ
ْسأ

َ
ُقـْرَب ُقل 2 أ

ْ
َمَودةَ ِف ال

ْ
ْجًرا إ2ِ ال

َ
يْهِ أ

َ
ُلُكْم َعل

َ
ْسأ

َ
ُقـْرَب ُقل 2 أ

ْ
َمَودةَ ِف ال

ْ
ْجًرا إ2ِ ال

َ
يْهِ أ

َ
ُلُكْم َعل

َ
ْسأ

َ
من يبخـل   فاعلموا أن ،}ُقل 2 أ

ون إلـى  ردتُ غني وأنتم الفقراء إليه، ثماهللا هو ال ما يبخل على نفسه، إنفإنّ
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، والعاقبة للمتقين، والحمـد  

١(»العالمين هللا رب(.  
  وحديث الغدير ×االمام املهديثاين عشر: 

ل اهللا عجـ (ورد في دعاء الندبـة المنسـوب إلـى اإلمـام صـاحب الزمـان       
امه أقام ا انقضت أي... فلم> يث الغدير، قـال: ذكر حد )تعالى فرجه الشريف

وليإذ كان هو هادياً )آلهماعلى ما وهصلواتك علي(بن أبي طالب  ه علي ،
من كنت مـواله فعلـي مـواله،     :والمأل أمامهقوم هاد، فقال  لكلّوالمنذر. 

اللهم وال من وااله، وعاد من عـاداه، وانصـر مـن نصـره، واخـذل مـن       
  . )٢(<خذله...

                                                 

 .٢٥٠ـ ٢٤٩ص ١جعلل الشرائع: الصدوق،  )١(
 .١٠٦ص ٩٩المجلسي، البحار: ج )٢(





   

  

  املبحث الثالث: املتكلمون وحديث الغدير

ة بلحـاظ كيفيـ   ، وذلـك فـريقين إلى مي الشيعة متكلّ يمكن لنا أن نصنف
  مع حديث الغدير والنظرة إليه:  همتعامل

وا بحـديث الغـدير علـى واليـة     وهم العلماء الـذين اسـتدلّ  الفريق األول: 
المتقـدمين  وهم جل علمائنا مـن المتكلمـين مـن     ،×وإمامة أمير المؤمنين

فحــديث  .×الــذين تعرضــوا لمســألة واليــة أميــر المــؤمنين ،والمتــأخرين
يمكن  ، حيث الالغدير من األدلة الروائية المهمة الدالة على اإلمامة والوالية

أن لهـام، بـل   تطرق إلى هذه المسألة وأدلتها دون أن يستدل بهذا الحديث اال
  هم أفرد كتباً لذلك.من بعضال

الشــيعة الــذين لــم يكتفــوا باالســتدالل  امــووهــم متكلّوالفريــق اآلخــر: 
ــة، وإنّ  ــة والوالي ــى اإلمام ــى المنافحــة عــن  بحــديث الغــدير عل ــروا إل مــا انب

 ــذ الحــديث ورد ــارة ضــد  االســتدالل به ــند  الشــبهات المث ــث الس ــن حي ه م
  .والداللة

سـواء   ،إن عدد علماء الكالم الذين تعرضوا لحديث الغديرهذا، وحيث 
كثيـر جـداً، لـذا ال يمكـن ذكـر      فريق األول أو من الفريق الثـاني  كانوا من ال

  :جميع المصاديق في هذا البحث وسنكتفي بذكر أمثلة منهم
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  )١(هـ ٤١٣الشيخ املفيد املتوىف سنة  أوالً:

الشيخ المفيد مـن أوائـل علمـاء الشـيعة الـذين دافعـوا عـن حـديث          يعد
في الداللـة علـى تعيـين اإلمامـة      كهم بهالشيعة وتمس وبينوا استدالل ،الغدير
ة فـي تفسـير معنـى كلمـة المـولى الـواردة فـي        ف رسـالة مسـتقلّ  فـألّ  ،بالنصّ

وأنكـر داللتهـا علـى سـائر      ،وأثبت داللتها على األولـى بالتصـرف   ،الحديث
أقسام المولى في اللسان.  :ى هذه الرسالةالمعاني المحتملة، وسم  

 أن ، وهـي ن حـديث الغـدير  مجـال دفاعـه عـ   وقد نقلت عنه حادثـة فـي   
شيخه أبا ياسر غالم أبي الحيش، قال له يوماً: لم ال تقرأ على علي بن عيسـى  
الرماني الكالم وتستفيد منه؟ فقال: ما أعرفه وال لي به أنس، فأرسل معه مـن  

ـ والمجلس غاص بأهله ـ وقعد حيث انتهى   فلما وصل دخل عليه يدله عليه،
ناس قرب منه، فدخل إليه داخـل، فقـال: بالبـاب    ال ما خفبه المجلس، وكلّ

إنسان يؤثر الحضور بمجلسك وهو مـن أهـل البصـرة. فقـال: أهـو مـن أهـل        
ه يؤثر الحضور بمجلسك، فأذن له، فـدخل  أنّ العلم؟ فقال الغالم: ال أعلم، إالّ

بـن عيسـى: مـا تقـول      يعليه فأكرمه، وطال الحديث بينهما، فقال الرجل لعل
ا خبر الغار فدراية، وأما خبـر الغـدير فروايـة،    والغار؟ فقال: أم في يوم الغدير

والرواية ال توجـب مـا توجـب الدرايـة، قـال: فانصـرف البصـري ولـم يحـر          
                                                 

مـن  ابن إدريـس الحلـي: >  قال المفيد، ب الملقب الشيخ محمد بن محمد بن النعمان الحارثيوهو ) ١(
أهل عكبرى من موضع يعرف بسويقة ابن البصري. وانحدر مع أبيه إلى بغداد. وبـدأ بقـراءة   

ثم قرأ من بعده على أبي ياسر غـالم   ،بدرب رياح يالعلم على أبي عبد اهللا المعروف بالجعل
 .٦٤٨<. ابن إدريس، مستطرفات السرائر: صأبي الحبيش بباب خراسان
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جواباً، قال المفيد: فقدمت، فقلت: أيها الشيخ مسـألة، فقـال: هـات مسـألتك.     
    تدرك اسـ  فقلت: ما تقول فيمن قاتل اإلمام العادل؟ فقـال: يكـون كـافراً، ثـم

؟ ×فقال: فاسقاً، فقلت: ما تقول فـي أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب       
فقال: إمام، فقلت: فما تقول في يوم الجمل وطلحة والزبير؟ قال: تابـا. قلـت:   

أموقـد   ا خبر التوبة فرواية. فقال لي: أكنـت حاضـراً  ا خبر الجمل فدراية وأم
قـال: بمـن    راية بدراية. ثـم سألني البصري؟ فقلت: نعم. قال: رواية برواية ود

عرف؟ وعلى من تقرأ؟ قلت: أعرف بابن المعلم، وأقرأ على الشيخ أبي عبد تُ
اهللا الجعلــي، فقــال: موضــعك. ودخــل منزلــه وخــرج ومعــه رقعــة قــد كتبهــا  
وألصقها، وقال لي: أوصل هذه الرقعـة إلـى أبـي عبـد اهللا، فجئـت بهـا إليـه،        

ال لـي: أي شـئ جـرى لـك فـي      فقرأها ولم يزل يضـحك هـو ونفسـه، ثـم قـ     
ته، فـذكرت لـه المجلـس بقصّـ     ،اني بـك، ولقبـك بالمفيـد   مجلسه، فقـد وصّـ  

١(مفتبس(.  
  هـ ٤٣٥الشريف املرتضى املتوىف  :اثاني

مـي اإلماميـة، ومـن المـدافعين     الشريف المرتضـى مـن كبـار متكلّ    يعتبر
واضـح   شـاهد  وما كتابـه الشـافي فـي اإلمامـة إالّ     ،اء عن حريم اإلمامةاألشد

جميع الشـبهات التـي أثارهـا القاضـي عبـد الجبـار       فيه  والذي رد ،على ذلك
المعتزلي في كتابه المغني حول حديث الغدير، كما أنه أفرد رسـالة مسـتقلة   

ضـد االسـتدالل بحـديث الغـدير      ةعلى الشبهات الموجهفيها من رسائله رد 
                                                 

 . ٦٤٩ـ ٦٤٨بن إدريس، مستطرفات السرائر: صالحلي، ا )١(
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هات الـواردة  مسألة في الجواب عـن الشـب  «على اإلمامة، جاء في مقدمتها 
  . )١(»لخبر يوم الغدير...

  هـ ٤٦٠املتوىف  الطوسيالشيخ  :ثالثا

الخبـر  × ا يدل علـى إمامتـه  ومم«قال الشيخ الطوسي في االقتصـاد:  
 النبـي  المعروف الذي لم يدفعه أحد من أهل العلم يعتد بقولـه، أن |

حين انصرف من حج   نـزل   ة الوداع وبلغ الموضع المعـروف بغـدير خـم
  . )٢(»ى في الناس الصالة جامعة، فاجتمع الناس...وناد

   من أعالم القرن السادس، احلليبأبو اد  رابعاً:

من كنت مـواله  (: ’يوم الغدير: قوله نصّ«قال أبو المجد الحلبـي:  
ـ . وال ريب عند محصّ)فعلي مواله ه قـدم مقدمـة تفيـد نفـاذ األمـر      ل أنّ

عطف عليها بهـذا   بذلك، ثم )األولى(وإيجاب الطاعة، وصرح فيها بذكر 
، إذ المولى بمعنى اللفظ الذي هو في معناها، فكان مراده بالجملتين واحداً

 جميع ما تحتمله لفظـة  ، فإنيداًأراد به غيره لم يكن كالمه مف األولى، ولو
 أن تكون شئ منهـا مـراداً   من األقسام المعروفة في اللغة ال تصح )مولى(

ه أصـل لهـا،   ها ترجع في التحقيق إليه، فكأنّها كلّنّأل )األولى(هاهنا سوى 
وألن منها ما علم استحالته، ومنها ما علم ضرورة ثبوته بينهما، فـال فائـدة   
في إشارته إليه ونصه به، سيما في ذلك المحفل العظيم والجمـع الكثيـر   

                                                 

 . ٢٤٩ص ٣ج :رسائل المرتضىالمرتضى، ) ١(
 .٢١٥، االقتصاد: ص) الشيخ الطوسي٢(
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 والوقت الشديد، مع المشهور من تهنئة من حضر، وإعالنهـم بـذلك نثـراً   
ه مـراده  ما ظهر منهم من ذلك. فلوال أنّ ، وسروره بكلّ’ضاه، ورونظماً

لم يسغ له الرضى به، ولوجب عليه اإلعالم بغرضه، واإلبانة عـن قصـده،   
قال ـ بعد أن قـدرهم علـى     ’هالستحالة التلبيس والتعمية عليه، فكأنّ

علـى   التي هو نفاذ أمره ونهيه فـيهم عاطفـاً   ،فرض طاعته، وثبوت واليته
 فمن كنت أولى به منه فعلي بعدي أولـى وأحـق  (غير تراخ ـ:  النسق من 

ـ ولو أراد ما سوى هذ به منه)، عـن   لّا المعنى لم يكن لكالمه معنى، ويج
  .)١(»بهذا الشأن من اختصّ وال معنى لإلمام إالّ ،ذلك

  هـ٧٢٦املتوىف  احلليالعالمة  خامساً:

يالـذين كـان لهـم    و ،اًأيضـ  مي اإلماميةر متكلّابكأي من العالمة الحلّ عد
دور بارز في إرساء عقايد الشيعة والدفاع عنهـا، فلـيس مـن الغريـب أن يـرد      
ذكــر حــديث الغــدير ويتكــرر فــي مؤلفاتــه ومصــنفاته الكثيــرة، ففــي كتابــه 

’ تحـت عنـوان: فـي أن النبـي     ، ذكر في المبحث الثـامن )كشف اليقين(
مام علـي إلـى الـيمن،    اإل’ بعث النبي قضية نصّ بأنّه مولى من هو مواله:

| بعـد  بـالنبي × والتحـاق اإلمـام علـي    ، إلـى الحـج  ’ وتوجهه هو
ه عـاد  أن قضی حج بعد’ ثة الغدير، وأن النبيثم ذكر حاد، هارجوعه من

فنـزل بـه هـو والمسـلمون،      ،وصل غدير خم وفي طريق عودته ،إلی المدينة
يّ يييي{ :فنزل عليه قوله تعالى

َ
يّ ا أ
َ
يّ ا أ
َ
يّ ا أ
َ
 بَلْغ َما ا أ

ُ
 بَلْغ َما َها الرُسول
ُ

 بَلْغ َما َها الرُسول
ُ

 بَلْغ َما َها الرُسول
ُ

َْك ِمن ربـَك َها الرُسول
َ

 إِل
َ

نِزل
ُ
َْك ِمن ربـَك أ

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
َْك ِمن ربـَك أ

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
َْك ِمن ربـَك أ

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
ثـم  } ...أ

                                                 

 .٥٣ـ  ٥٢ص :إشارة السبق، ) أبو المجد الحلبي١(
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لعلي بإمرة المؤمنين بما فيهم عمر بـن   المسلمون تهنئةذكر حديث الغدير، و
  .  )١(الخطاب

أقول: هـذا دليـل   «حول حدث الغـدير:   )كشف المراد(وقال في كتابه 
وقـد   ،قال في غدير خم’ النبي أن :، وتقريره×آخر على إمامة علي

بكم مـن أنفسـكم،    ألست أولى ،اشر المسلمينة الوداع: معرجع من حج
وال من وااله وعاد  من كنت مواله فعلي مواله اللهم’: قالوا: بلى، قال

من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وقد نقـل المسـلمون كافـة    
هم اختلفوا في داللته على اإلمامـة، ووجـه   لكنّ ،متواتراً هذا الحديث نقالً
٢(»ة (مولى) تفيد األولى...لفظ االستدالل به أن(.  

  هـ ١٠١٩املتوىف  التسترينور اهللا  سادساً:

 ،خفي مكانة العالمة الشهيد نور اهللا التسـتري بـين متكلمـي اإلماميـة    ال ت
لـه عـدة   والذين كان لهم بـاع كبيـر فـي بيـان عقايـد الشـيعة والـدفاع عنهـا،         

 ،ق الحــقوإحقــا ،الصــوارم المهرقــة :مؤلفــات فــي هــذا الســياق مــن أهمهــا
وغيرها، وكان لحديث الغدير أهمية خاصة عنـده، فقـد ألـف كتابـاً مسـتقالً      

(بحر الغدير في إثبات تواتر الغدير سـنداً ونصـيته    :عن حديث الغدير أسماه
وفي كتابه الصوارم المهرقة أورد مـا يـدل علـى تـواتر حـديث عنـد        ،داللة)

  .)٣(أهل السنة
                                                 

 .٢٥٠ـ ٢٣٧الحلي، كشف اليقين: صالعالمة ) ١(
 .٥٠٠العالمة الحلي، كشف المراد: ص) ٢(
 .١٧٨ـ ١٧٧، الصوارم المهرقة: ص) نور اهللا التستري٣(
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  هـ١٣٧٧املتوىف  الدينالعالمة شرف  :سابعا

  وهو من وجوه الشيعة وعلمائهم المعروفين.
تحـت عنـوان شـذرة مـن شـذرات الغـدير:        )المراجعـات (قال في كتابه 

ته، عن زيد بن أرقـم، قـال:   >أخرج الطبراني وغيره بسند مجمع على صح
أيهـا النـاس   (بغدير خم تحـت شـجرات، فقـال:    ’ خطب رسول اهللا

مسـؤولون، فمـاذا أنـتم    يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول، وإنكـم  
ك قد بلغت وجاهدت ونصحت، فجزاك اهللا خيرا، قالوا: نشهد أنّ )قائلون؟
ـ  ال إله إال اهللا، وأن أليس تشهدون أن(فقال:  داًمحم   عبـده ورسـوله، وأن 

البعث حق بعـد المـوت،    الموت حق، وأن ته حق، وأن ناره حق، وأنجنّ
قـالوا: بلـى    ) يبعث من في القبور؟الساعة آتية ال ريب فيها، وأن اهللا وأن

يا أيهـا النـاس إن اهللا مـوالي،    (قال:  ، ثم)اشهد اللهم(نشهد بذلك، قال: 
وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنـت مـواله، فهـذا    

  .)١(<)اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه - يعني علياً -مواله 
  )معاصر( ينالسبحاالعالمة الشيخ  :ثامنا

م المسـلمون مناسـك الحـج مـن     ا انتهت مراسم الحج، وتعلّلمقال: >
ة، والعـودة إلـى المدينـة،    ر رسول اهللا| الرحيل عن مكّرسول اهللا، قر

ا بلغ موكب الحجيج العظيم إلى منطقة رابغ التـي  بذلك، ولم فأصدر أمراً
رسـول  تبعد عن الجحفة بثالثة أميال، نزل أمـين الـوحي جبرئيـل علـى     

                                                 

 .٢٦٠ص :السيد شرف الدين ،المراجعات )١(
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 بمنطقة تدعى غدير خم، وخاطبه باآلية التالية: {’ اهللا
ُ

يَهـا الرُسـول
َ
 يَـا أ

ُ
يَهـا الرُسـول

َ
 يَـا أ

ُ
يَهـا الرُسـول

َ
 يَـا أ

ُ
يَهـا الرُسـول

َ
يَـا أ

َُه َوا3ُ َيْعِصـُمَك  َْك ِمن ربَك �ن لْم َتْفَعْل َفَما بَلْغَت رَِسـالَ
َ

 إِل
َ

نِزل
ُ
َُه َوا3ُ َيْعِصـُمَك بَلْغ َما أ َْك ِمن ربَك �ن لْم َتْفَعْل َفَما بَلْغَت رَِسـالَ

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
َُه َوا3ُ َيْعِصـُمَك بَلْغ َما أ َْك ِمن ربَك �ن لْم َتْفَعْل َفَما بَلْغَت رَِسـالَ

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
َُه َوا3ُ َيْعِصـُمَك بَلْغ َما أ َْك ِمن ربَك �ن لْم َتْفَعْل َفَما بَلْغَت رَِسـالَ

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
بَلْغ َما أ

}. إن لسان اآلية وظاهرها يكشف عن أن اهللا تعالى ألقى علـى  ِمَن الـاِس ِمَن الـاِس ِمَن الـاِس ِمَن الـاِس 
أمر أكثر خطورة مـن   سؤولية القيام بمهمة خطيرة، وأيعاتق النبي| م

لمقام الخالفة من بعده على مرأى ومسـمع مـن مائـة    × أن ينصب علياً
ألف شاهد؟! من هنا أصدر رسول اهللا| أمره بالتوقف، فتوقف طالئـع  

  . )١(<..ذلك الموكب العظيم، والتحق بهم من تأخر
  )معاصر( ملياليناالعالمة السيد  :تاسعا

وحديث الغدير من أظهر مصاديق ما أنزل إلى رسول اهللا، وأتـم  : >قال
 بَلْغ َما به اهللا سبحانه وتعالى الحجة على األمة، قال تعالى: {

ُ
يَها الرُسول

َ
 بَلْغ َما يَا أ

ُ
يَها الرُسول

َ
 بَلْغ َما يَا أ

ُ
يَها الرُسول

َ
 بَلْغ َما يَا أ

ُ
يَها الرُسول

َ
يَا أ

َهُ  َْك ِمن ربَك �ن لْم َتْفَعْل َفَما بَلْغَت رَِسالَ
َ

 إِل
َ

نِزل
ُ
َهُ أ َْك ِمن ربَك �ن لْم َتْفَعْل َفَما بَلْغَت رَِسالَ

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
َهُ أ َْك ِمن ربَك �ن لْم َتْفَعْل َفَما بَلْغَت رَِسالَ

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
َهُ أ َْك ِمن ربَك �ن لْم َتْفَعْل َفَما بَلْغَت رَِسالَ

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
  .}...أ

منهـا: تلـك    وحديث الغدير حديث عظيم جليـل لجهـات عديـدة:   
. ومنهـا: كـون   ي خطب فيها رسول اهللا هـذه الخطبـة  الظروف الخاصة الت

ال مرية فيـه وال ارتيـاب    اللفظ الوارد عن رسول اهللا في هذه الخطبة لفظاً
. ا: نزول اآليات من القرآن الكريم. ومنهداللته على إمامة أمير المؤمنين في

قله ونشره، كمـا بـذلت   ولقد بذلت جهود كثيرة في إبقاء هذا الحديث ون
  .)٢(<جهود في رده وكتمانه والتعتيم عليه

                                                 

 .١٣٣ص: أضواء على عقائد الشيعة اإلماميةجعفر السبحاني،  )١(
 .١٢٠ص ١: جمحاضرات في االعتقادات ،السيد علي الميالني )٢(



   

  

  املبحث الرابع: الفقهاء وحديث الغدير

تطرق فقهاء الشيعة إلى حديث الغدير في موارد متعـددة مـن بحـوثهم؛    
علـى بعـض الفـروع    بـه   اآلخـر  بعضـهم اسـتدل  و ،وقد صرح بعضـهم بثبوتـه  

ورد ذلـك فـي طيـات أبحـاثهم     ، وقـد  عندهم تهمما يشهد على صح ،الفقهية
وكتــبهم الفقهيــة، وقــد تتبعنــا بعــض تلــك المــوارد فــي كتــب الفقهــاء مــن   

رين، منهم:مين والمتأخّالمتقد  
  هـ١١٨٦احملقق البحراين املتوىف أوالً: 

ـ «قال المحقق البحراني في البحث عـن ولـي الميـت:     ا مـا توهمـه   وأم
ـ ملـة مـن األعـالم     صاحب المدارك في هذا المقام ـ وإن تبعه عليـه ج  

حيث قال بعد ذكر رواية غياث المذكورة: وهي مع ضـعف سـندها غيـر    
دالة على أن المراد باألولوية األولوية في الميـراث، وال يبعـد أن المـراد    
باألولى بالميت هنا أشد الناس به عالقة ألنـه المتبـادر، والمسـألة محـل     

  انتهى .توقف
راد بقـولهم فـي تلـك األخبـار:     أن كالمه هذا مبني على أن الم :ففيه

فتوهم أن المتبادر من األولوية على هـذا   ،معنى التفضيل )أولى الناس به(
التقدير األولوية بالقرب وشدة العالقة، وليس كذلك بل المراد بهذا اللفظ 
إنما هو الكناية على الولي المالك للتصرف، والتعبير عنه بذلك قـد وقـع   

ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ( :’قوله في جملة من أخبار الغدير من
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ألسـت   :أي )،قالوا بلى يا رسول اهللا. قال من كنـت مـواله فعلـي مـواله    
مـا نقلـه الفاضـل     المالك للتصرف فيكم دون أنفسكم. ويزيد ذلك بيانـاً 

الشيخ علي ابن الشيخ محمد بن الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيد الثاني في 
العالمة الفيلسوف الشيخ ميثم بن علي  عن )الدر المنظوم والمنثور(كتاب 

بن ميثم البحراني (عطر اهللا مرقده) في كتاب النجاة في القيامة في تحقيـق  
إنما يطلق لغة على من يملك التدبير فـي   )األولى( أمر اإلمامة من أن لفظ

إال في مـن   )األولى(األمر والتصرف فيه، قال: وأهل اللغة ال يطلقون لفظ 
في جملة أخبار  )األولى(وبذلك يظهر أن  .والتصرف فيه ملك تدبير األمر

الميت من أخبار الغسل وأخبار الصالة وغيرهما إنما هو بمعنـى المالـك   
كما في ولي الطفل وولي البكـر   ،وهو معنى الولي ،للتصرف وتدبير األمر

  .)١(»ونحو ذلك
من ه أولى لو حضر إمام األصل فإنّفي الصالة على الميت: > أيضاًوقال 

الذي هو أولى بـالمؤمنين مـن    ’من كان لقيامه مقام النبي الولي كائناً
  أنفسهم.  

في خطبة الغدير (ألست أولى بكم مـن أنفسـكم؟ قـالوا:    ’ وقوله
   .)٢(<بلى يا رسول اهللا، قال: من كنت مواله فعلى مواله)

  
                                                 

 .٣٧٩ ـ ٣٧٨ص ٣: جالحدائق الناضرة ) المحقق البحراني،١(
 .٣٩٤ ـ ٣٩٣ص ١٠: جصدر نفسه) الم٢(



 ١١٣    الفصل الثاني/ الشيعة وواقعة الغدير

 

  هـ١٢٢٨الشيخ جعفر كاشف الغطاء املتوىف  :ثانيا

وروى الثعلبـي  «هــ :   ١٢٢٨ اء المتـوفى قال الشيخ جعفـر كاشـف الغطـ   
يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك مـن  { :بأربع طرق في تفسير قوله تعالى

مـن  ( :وقـال × بيـد علـي  ’ رسول اهللا خذأا نزلت ها لمنّأو ،}ربك
وروى أحمد بن حنبل في مسـنده بسـتة عشـر     ،)مواله كنت مواله فعلي

ورواه المغازلي بسـت   ،صحيحينورواه الحميدي في الجمع بين ال ،طريقاً
نحو مائة رجل’ رواه عن النبي :قال طرق ثم.  

ضه واالنحراف منه لهذا الحـديث كتغطيـة   غوتأويل المتوغلين في ب 
وخبر يوم الغدير الذي نقلوه في صحاحهم وغيرها بطريـق ال   ،وجه النهار

قـال فـي   ’ النبي أن :حصر لها حتى صنفوا فيه الكتب والرسايل وفيه
والمراد والية التصـرف   )،مواله× من كنت مواله فهذا علي( :علي حق
يـأمر  ’ النبـي ه الظاهر أو ألنه ال يرضى العاقـل أن  ألنّ ؛مر والنهيواأل

يقوم ويجمع الناس ويخطبهم في  بنصب الرحال في وقت الحر الشديد ثم
 مامةإفتاء وال قضاء وال إمارة سرية وال إذلك الوقت ال لنصب خالفة وال 

مارة حاج وال غير ذلـك  إجماعة وال تولية بيت مال وال حكومة قرية وال 
من كنت صـاحبه   بل لمجرد بيان أن ،امهممن الجميع في أي إذ كان خالياً

  .)١(<ما معنى تهنية القوم له ثم ،صاحبه× فعلي
مـن   الذي أنكره المنـافقون يـوم الغـدير ومـأل    > ورد آخر:وقال في م

                                                 

 .٨٥ـ ٨٣ص ١ج:كشف الغطاء ،جعفر كاشف الغطاء )١(
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وعــن  ،عليـه بـإمرة المـؤمنين   ’ مـن النبــي  الحسـد قلـوبهم الـنصّ   
ـ  ،له اهللاإمن قال ال ( :×الصادق ـ  :د رسـول اهللا فليقـل  محم أميـر   يعل

  .)١(»ذانويجرى في وضعه في اإلقامة نحو ما جرى في األ )،×المؤمنين
  هـ١٢٦٦حممد حسن صاحب اجلواهر املتوىف : ثالثا

م عنـد البحـث عـن الصـيا     ،قال الشـيخ محمـد حسـن صـاحب الجـواهر     
البيعـة   ’كذا (يوم الغدير) وهو الذي أخذ فيه النبي )و(>االسـتحبابي:  

في غدير خم بعد رجوعه مـن حجـة الـوداع، وكـان     × ألمير المؤمنين
اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من السنة العاشرة من الهجـرة علـى   

  .)٢(<المعروف بين األصحاب كما نسبه إليهم غير واحد
× وإمـام األصـل  (>ث عن الصالة علـي الميـت:   عند البح أيضاًوقال 

أجده فيه، بل عن ظـاهر الخـالف    أولى بالصالة من كل أحد) بال خالف
ه ضروري المذهب كما اعترف به في كشف اللثـام،  جماع عليه، بل لعلّاإل
كمـا نـادى بـه     ،ه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أو قائم مقامه في ذلـك ألنّ

إالّ× ورده أمير المـؤمنين دير وإن كان مفي الغ’ النبي المعلـوم   أن
٣(<به، الشتراكهم^ في اإلمامة المقتضية له... ة^ جميعاًاشتراك األئم(.  

                                                 

 .٢٢٨ص ١: جكشف الغطاء ،جعفر كاشف الغطاءالشيخ  )١(
 .٣٧ص ٥: ججواهر الكالممحمد حسن، الشيخ  )٢(
 .٢١ص ١٢ج :المصدر نفسه )٣(



 ١١٥    الفصل الثاني/ الشيعة وواقعة الغدير

 

  هـ١٣٢٢ احملقق اهلمداين املتوىف: رابعا

ألن إمام األصـل  «قال المحقق الهمداني عند البحث عن صالة الميـت:  
بنص خبر الغـدير   أولى بالولي والمولى عليه فيما يتعلق بهما من أنفسهما

فمن هو أولى الناس به هو مـن كـان    ،وكيف كان ،المتواتر بين الفريقين
  .)١(»أوليهم بميراثه

وفي خبر أبي خالد «راضي الميتـة:  األعند البحث عن إحياء  أيضاًوقال 
: أن األرض هللا ×كتاب علي قال، وجدنا في ×عن أبي جعفرالكابلي 

مـن   أحيـى أرضـاً   ... فمـن  نللمتقـي  يورثها من يشاء من عباده والعاقبة
كـل  أوله ما  ،المسلمين فليعمرها وليؤت خراجها إلى االمام من أهل بيتي

ـ ورب ،خبارإلى غير ذلك من األ ،الحديث ..منها فـي  ’ ده قولـه ما يؤي
 ف المخاطبين بـه ثـم  اواعتر )لست أولى بكم من أنفسكمأ( :خطبة الغدير

مـنهم   من أنفسهم يستلزم كونه أحقكونه أولى بهم  فإن ،×ثباته لعلىإ
  .)٢(»هذا الّإوال نعنى بالملكية  ،بالتصرف في أموالهم

  هـ١٣٩٠املتوىف  احلكيمالسيد حمسن : خامسا

ــد        ــة األب والج ــن والي ــث ع ــد البح ــيم عن ــن الحك ــيد محس ــال الس ق
أول بـالمؤمني مـن أول بـالمؤمني مـن أول بـالمؤمني مـن أول بـالمؤمني مـن     الـبّ الـبّ الـبّ الـبّ {مقتضى قولـه تعـالى:   «واإلمـام:   ’والنبي

 أنا أولى بكلّ(قوله| في رواية أيوب بن عطية:  ونحوه مثل }أنفسـهمأنفسـهمأنفسـهمأنفسـهم
ألست أولـى بكـم   (ـ في حديث الغدير ـ:    ’، وقوله)مؤمن من نفسه

                                                 

 .٤٩٥صـ  ٢ق  ٢ج :مصباح الفقيه ) آقا رضا الهمداني،١(
 .١٠٨ص ٣ج :المصدر نفسه) ٢(
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)، ثبـوت  من كنت مواله فهذا علي مـواله (قالوا: بلى قال:  )من أنفسكم؟
واإلمام على النفوس، ومقتضى عدم الفصل واألولوية ثبـوت  الوالية للنبي 

  .)١(»أيضاًالوالية على األموال 
  هـ١٤١٣ سنة ملتوىفا السيد اخلوئي: سادسا

  وظائف اإلمام:عن قال السيد الخوئي عند الكالم 
  ألمرين: األئمة^’ >نصب الرسول

 ،حيث إنّهم عدل القرآن ؛األول: مسألة إبالغ النّاس األحكام الشرعية 
 :>إنّي تـارك فـيكم الثقلـين   ’: حيث قال ،كما ورد في حديث الثقلين

وانّهم لن يفترقا حتـى يـردا علـي     ،عزّ وجل وعترتي أهل بيتي كتاب اهللا
  .فعلمنا أن بيان األحكام وظيفتهم^ ،الحوض<

فـي قضـية   ’ حيث أثبتها رسـول اهللا  ؛الثاني : الزعامة على الرعية
في ’ هحيث أثبت لهم الوالية من بعده كما كانت ل ،غدير خم وغيرها

  .)٢(حياته<
>وهـذا ثابـت فـي     على المؤمنين قـال:  ×عن ثبوت والية اإلمامأما 

التـي حضـرها كثيـر مـن      ،قضية الغـدير المشـهورة   :منها ،موارد عديدة
المسلمين من مختلف األقطار واألمصـار، وكانـت بمـرأى ومسـمع مـن      

الناس بعـد رجوعـه مـن حجـة     ’ الصحابة أنفسهم، حيث جمع النبي
                                                 

 . ٢٩٨ ـ ٢٩٧: صنهج الفقاهة لسيد محسن الحكيم،) ا١(
 .٢٩٣ص  ٥ج  ،:صراط النجاة السيد الخوئي )٢(



 ١١٧    الفصل الثاني/ الشيعة وواقعة الغدير

 

ـ   ت شـديد  الوداع في غدير خم، الذي كان على مفترق طرق، وكـان الوق
الحر، وخطب بالناس خطبته المعروفة، بعد أن قال لهم: (انـه يوشـك أن   
أدعى فأجيب)، وقال للناس: (ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟) فقالوا: 

حتى بان بياض إبطيه: × علياً’ اللهم بلى، فقال، وقد رفع رسول اهللا
ـ   ن عـاداه)،  (من كنت مواله فهذا على مواله اللَّهم وال من وااله وعـاد م

وأخذ البيعة لعلي^من الناس، حتى قال لعلي نفس الخليفة الثـاني: بـخ   
بخ لك يا علي لقد أصبحت موالي ومـولى كـل مـؤمن ومؤمنـة، فكـان      

هو الولي على األمة بعد رسول اهللا، وكـل تفسـير آخـر لكـالم     × علي
الصحابة ينافي فهم الصحابة أنفسهم، حيث انهم فهموا الوالية على الناس 

بكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم الظاهرة ’ قرينة استشهاد رسول اهللاب
هذه الوالية التابعة له ’ على األمة، فأثبت النبي’في والية الرسول

  .)١(×<بصريح القرآن لعلي
  

                                                 

 .٣٨٦ص  ٦ج : المصدر السابق )١(





   

  
  
  
  
  
  
  
  

  لثالث:الفصل ا
  أهل السنة وحديث الغدير

  
  

  
  وفيه أربعة مباحث:

  ت واألخباراملبحث األول: حديث الغدير يف الروايا

  املبحث الثاين: سند حديث الغدير عند علماء أهل السنة

  املبحث الثالث: داللة حديث الغدير عند علماء أهل السنة

  املبحث الرابع: مؤلفات مستقلة يف حديث الغدير
  





   

  

  أهل السنة وحديث الغديراملبحث األول: 

بيـراً  لحـديث الغـدير حضـوراً ك    أنيالحظ المتتبع لمصادر أهـل السـنة   
، فقد تناوله المحدثون والعلماء من مختلف طبقاتهم ومشـاربهم، بالنقـل   فيها

حكـامهم  أواختلفـت   ،والتحقيق والتدقيق، فتعددت طرقه ومصـادره عنـدهم  
فلذا سوف نتعرض للحديث فـي   ؛عليه، فحظي بالقبول عند نسبة كبيرة منهم

  الداللة.األخبار والروايات وفي أقوال العلماء فيه من جهة السند و
  الطرق املتعددة حلديث الغدير

بحيـث   ،اإلحصـاء  متعـددة تتجـاوز حـد   لحديث الغـدير أسـانيد وطـرق    
١(ة عن أكثـر مـن مائـة صـحابي    ثي أهل السنّأخرجه كبار األعالم من محد(، 

  فالحديث على سبيل المثال:
  .)٢(ينتهي إلى أبي الطفيل عن سبعة عشر رجالً

  .)٣(شر رجالًوينتهي إلى عميرة عن ثمانية ع
  .  )٤(وينتهي إلى زيد بن أرقم عن ستة عشر رجالً

  وينتهي إلى زياد بن أبي زياد عن اثني عشر بدرياً. 

                                                 

 .٦١-١٤ص ١ر: كتاب الغدير، األميني: ج) انظ١(
  .١٥٦ص ٤جاإلصابة: ابن حجر،  )٢(
 .وما بعدها ١٣ص ٢جتاريخ بغداد: انظر: الخطيب البغدادي، ) ٣(
وغيرهـا مـن المـوارد،     ٣٧٠ص ٤، ج١١٨وص ٨٤ص ٨٨ص ١جمسـند أحمـد:   بن حنبـل،   أحمد) ٤(

  فالحظ.
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وينتهي إلى زاذان عن ثالثة عشر رجالً، وإلى عبد الرحمن بن أبي ليلى 
  عن اثني عشر رجالً.

وينتهي إلى عبد خيـر وعمـرو ذي مـرة وحبـة العرنـي، عـن اثنـي عشـر         
  .)١(رجالً

  .)٢(وينتهي إلى أبي قالبة، عن بضعة عشر رجالً
  .)٣(وإلى أبي هريرة وأنس وأبي سعيد عن تسعة رجال

وقد رواه أحمد بن حنبل من أربعـين  «قال األميني في كتابه (الغـدير):  
طريقاً، وابن جرير الطبري من نيف وسبعين طريقاً، وابن عقـدة مـن مائـة    

من مائة وعشرين طريقاً، وأبو بكـر   وخمس طرق، وأبو سعيد السجستاني
الجعابي من مائة وخمس وعشرين طريقـاً، وفـي تعليـق هدايـة العقـول      

) عن األمير محمد اليمني أحد شعراء الغدير في القرن الثاني عشر: ٣٠(ص
  .)٤(»أن له مائة وخمسين طريقاً

وقـال العلـوي الهـدار فـي القـول الفصـل       «وقال فـي موضـع آخـر:    
لحافظ أبو العـالء العطـار الهمـداني يقـول: أروي هـذا      ): كان ا١/٤٤٥(

  .)٥(»الحديث بمائتين وخمسين طريقاً
                                                 

 .وما بعد ٣٧ص: علي بن أبي طالبمناقب الحظ: ابن المغازلي، ) ١(
 .٦١ص ٢الكنى واألسماء: جالدوالبي، ) ٢(
  . ٧٠٨ص ٩مجمع الزوائد: جالحظ: الهيثمي، ) ٣(
  .١٤٤ـ  ٤١ص ١الحظ: األميني، كتاب الغدير، األميني: ج )٤(
  .١٥٨ص ١ج: األميني، الغدير) ٥(



 ١٢٣    وواقعة الغدير سنة/ الالثالثالفصل 

 

  وقد ألف بعض العلماء كتباً في جمع طرق حديث الغدير، منهم:
وأما «أبو العباس بن عقدة، قال عنه ابن حجر العسقالني في فتح الباري: 

لنسائي، وهو حديث (من كنت مواله فعلي مواله) فقد أخرجه الترمذي وا
كثير الطرق جداً، وقد استوعبها ابن عقدة في كتـاب مفـرد، وكثيـر مـن     

  .  )١(»أسانيدها صحاح وحسان
واعتنى بجمع طرقـه  «في معرض كالمه عن حديث الغدير:  أيضاًوقال 

  .)٢(»أبو العباس ابن عقدة، فأخرجه من حديث سبعين صحابياً أو أكثر

رأيت مجلـداً مـن طـرق    «هبي: د بن جرير الطبري، قال عنه الـذ ومحم
  .)٣(»الحديث البن جرير، فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق

قلـت:  «في سير أعالم النبالء عنـد ترجمتـه للطبـري:     أيضاًوقال الذهبي 
جمع طرق حديث غدير خم في أربعة أجزاء، رأيت شطره، فبهرني سـعة  

والنهايـة فـي    كما قال ابن كثير فـي البدايـة  ، »رواياته، وجزمت بوقوع ذلك
أبو جعفر بن جرير الطبري... وقد رأيت له كتاباً جمع فيه «ترجمة الطبري: 

أحاديث غدير خم في مجلدين ضخمين، وكتاباً جمع فيه طريـق حـديث   
  .)٤(»الطير
  

                                                 

  .٦١ص ٧) ابن حجر، فتح الباري: ج١(
  .٢٩٧ص ٧) ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج٢(
  .٧١٣ص ٢) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج٣(
  .١٦٧ص ١١) ابن كثير، البداية والنهاية: ج٤(
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  الغدير يف روايات أهل السنة ومصادرهم

ورد حديث الغدير في أهم المصـادر وأقـدمها عنـد أهـل السـنة، ونقلـه       
حدثين والرواة عن عدد كبير من الصحابة والتابعين بطـرق وأسـانيد   كبار الم

  متعددة، وسنقوم بنقل عدد من هذه األحاديث والطرق:
  احلديث األول: ما أخرجه الترمذي عن أيب الطفيل 

من كنـت مـواله   «، قـال:  ’أخرج الترمذي في سننه بسنده عن النبي
  .)١(»هذا حديث حسن صحيح: «قال أبو عيسى» فعلي مواله

، )٢(»صـحيح «وقد أدرجـه األلبـاني فـي صـحيح سـنن الترمـذي، قـائالً:        
أخرجـه  «في كتابه (سلسلة األحاديث الصحيحة)، حيـث قـال:    أيضاًوذكره 

الترمذي، قال: حديث حسن صحيح، قلت: وإسناده صـحيح علـى شـرط    
  .)٣(»الشيخين

 بألفاظه أحمد بن حنبل في مسـنده بسـند   أيضاًوقد أخرج هذا الحديث 
رواه أحمــد ورجالــه رجــال «، قــال عنــه الهيثمــي فــي زوائــده: )٤(صــحيح
، وقد صحح هذا الحديث كل مـن حقـق كتـاب المسـند وعلـق      )٥(»الصحيح

، ومنهم حمـزة أحمـد   )٦(»إسناده صحيح«عليه، منهم شعيب األرنؤوط، قال: 
                                                 

  .٦٣٣ص ٥) الترمذي، سنن الترمذي: ج١(
  .٦٣٣ص ٥ذي: ج) األلباني، صحيح سنن الترم٢(
   .٣٣٢ـ ٣٣١ص ٤) األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة: ج٣(
   .٣٦٦ص ٥) أحمد بن حنبل، المسند: ج٤(
 .١٠٤ص ٩الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٥(
 ، األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها.٣٤٧ص ٥) أحمد بن حنبل، المسند: ج٦(
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  .)١(»إسناده صحيح: «أيضاًالزين، حيث قال 
  الترمذي  اختالف نسخ حديث الغدير الذي أخرجه

، قـال:  ’ بعد أن ذكرنا ما أخرجه الترمذي في سننه بسـنده عـن النبـي   
اسـتوقفنا فـي هـذا المضـمار تعليـق الترمـذي       » من كنت مواله فعلي مواله«

وحكمه على هذا الحديث، حيث وجدنا أن عبارته في النسخ القديمـة هـي:   
ا ، وهذا موجود في النسخة التي حققها وشـرحه »هذا حديث حسن صحيح«

، ولكـن عنـد   )٢(م)١٩٣٨أحمد محمد شاكر وإبراهيم عطوة عوض في سنة (
ما راجعنا المطبوع حديثاً في كتـاب السـنن للترمـذي اسـتغربنا كثيـراً حينمـا       

 »هذا حديث حسن غريب«ذي هو قوله: الحظنا أن الموجود في عبارة الترم
سـنة  وهذا في النسخة الجديدة التي حققها مصطفى الذهبي والمطبوعـة فـي   

 .)٣(م) ١٩٩٩(
وبعد أن واجهتنـا مشـكلة االخـتالف فـي النسـخ، حاولنـا الرجـوع إلـى         
الكتب التي حققت وشرحت سنن الترمذي، فلم نجد أحـداً أشـار إلـى هـذه     

 المسألة أو نبه على اختالف نسخ الكتاب.
ولكن في أثناء مراجعتنا لتلك الكتـب، الحظنـا أن الشـراح اختلفـوا فـي      

ورة، ففـي كتـاب (العـرف الشـذي شـرح سـنن الترمـذي)        نقل العبارة المذك
للكشميري بتحقيق الشيخ محمـود شـاكر، أورد العبـارة بلفظهـا األول، وهـو      

                                                 

   فهارسه: حمزة أحمد الزين.، شرحه ووصنع ٥٢٥ص ١٦: جالسابقالمصدر ) ١(
 .تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون ،٦٣٣ص ٥الترمذي، سنن الترمذي: ج )٢(
 .٤٥١ص ٥: جالمصدر نفسه) ٣(
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، ومن الواضح أن الكشميري من أعـالم  )١(»هذا حديث حسن صحيح«قوله: 
القرن السادس، واللفظ ذاته ورد في كتاب (عارضة األحـوذي بشـرح جـامع    

، وكتاب عارضـة  )٢(»هذا حديث حسن صحيح: «الترمذي) حيث أورد قوله
هــ)،   ٥٤٣األحوذي هو من تـأليف الحـافظ ابـن العربـي المتـوفى فـي سـنة (       

ولكن المباركفوري في كتابه (تحفة األحوذي بشرح جامع الترمـذي) أورد  
ــه:    ــو قول ــر، وه ــا االخ ــارة بلفظه ــب  «العب ــن غري ــديث حس ــذا ح ، )٣(»ه

 هـ). ١٣٥٣والمباركفوري توفي في سنة (
وهذا ما يثير لدينا الشكوك بوجود أياد خفية تحاول أن تتالعب بألفـاظ  

، فما يدرينا لعل هناك روايـات كثيـرة   × الروايات الواردة في فضائل علي
حها الترمذي وأترابه، ولكن تالعب من جاء بعدهم في في الفضائل قد صح

 تلك التصحيحات حذفاً أو تصحيفاً؟
 ــر أن ــي األم ــب ف ــا والغري ــذا   األلب ــى ه ــه إل ــي تحقيقات ــت ف ــم يلتف ني ل

االختالف في العبـارة، حيـث أورد العبـارة الثانيـة فـي كتابـه (صـحيح سـنن         
، وقـد صـحح   )٤(»هذا حديث حسن غريـب «الترمذي)، وهو قول الترمذي: 

قـه فـي   األلباني الحديث المذكور بعد ذلـك، ثـم أرجـع القـارئ إلـى مـا حقّ      
ة حــديث ثبــت هنــاك صــحة األحاديــث الصــحيحة)، حيــث ألكتــاب (سلســ

                                                 

 .٣٧ص ٥: جي، العرف الشذيمحمد الكشمير) ١(
 .١٥٢ص ٧: جيحوذ، عارضة األالعربي ) ابن٢(
 .١٤٨ص ١٠: جيحوذ، تحفة األيالمباركفور) ٣(
 .٥٢٢ص ٣، صحيح سنن الترمذي: جلبانياألمحمد ناصر ) ٤(
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  الغدير بألفاظه المختلفة.
ة األحاديـث الصـحيحة) وجـدنا أن    لولكن عندما رجعنا إلى كتابه (سلس

مـن  «األلباني قد نقل عبارة الترمذي بلفظهـا األول، حيـث قـال فـي السلسـة:      
) وقـال: حـديث حسـن    ٢٩٨/٢كنت مواله فعلى مواله أخرجه الترمذي (

 .)١(»صحيح
ن ـ ال يلتفـت   يي ـ وهو من أعمـدة التحقيـق عنـد الوهـابي    وإذا كان األلبان

ن يـدعي  إلى هذا االختالف الفاضح بين النسخ، فما بالك بمن هو دونـه ممـ  
 في العلم معرفة. 

  احلديث الثاين: ما أخرجه ابن ماجه عن سعد بن أيب وقاص 

أخرج ابن ماجه في سننه بسند صحيح، عن سعد بـن أبـي وقـاص، قـال:     
ل منـه،  في بعض حجاته، فدخل عليه سعد، فذكروا علياً، فناقدم معاوية «

يقـول: مـن   ’ لرجل، سمعت رسول اهللافغضب سعد وقال: تقول هذا 
، قال األلباني في حكمه علـى هـذا الحـديث مـن     )٢(»كنت مواله فعلي مواله

  .)٣(»صحيح«السنن: 
  احلديث الثالث: ما أخرجه ابن ماجه عن الرباء بن عازب 

، عن البراء بن عـازب، قـال:   أيضاًفي سننه بسند صحيح  أخرج ابن ماجه
في حجته التي حج، فنزل في بعـض الطريـق،   ’ أقبلنا مع رسول اهللا«

                                                 

 .٣٣١ص ٤الصحيحة: ج األحاديثة ل، سلساأللبانيمحمد ناصر ) ١(
 .األحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها، ٤٥ص ١) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: ج٢(
 .٤٥ص ١المصدر نفسه: ج )٣(
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فأمر الصالة جامعة، فأخذ بيد علي رضي اهللا عنـه، فقـال: ألسـت أولـى     
بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى، قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ 

ذا ولي من أنا مواله، اللهم وال من وااله، اللهم عاد من قالوا: بلى، قال: فه
  .)٢(»صحيح«في تعليقه على الحديث:  أيضاً، وقال األلباني )١(»عاداه

  مسنده عن رياح بن احلرث  أمحد يفاحلديث الرابع: ما أخرجه 

جـاء  «أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح عن رياح بن الحرث، قـال:  
وا: السالم عليك يا موالنا، قال: كيـف أكـون   رهط إلى علي بالرحبة، فقال

موالكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول اهللا (صلى اهللا عليـه وسـلم)   
يوم غدير خم يقول: (من كنت مواله فإن هذا مـواله) قـال ريـاح: فلمـا     
مضوا تبعتهم، فسألت: من هؤالء؟ قالوا: نفر من األنصار فيهم أبـو أيـوب   

  .  )٣(»األنصاري
، )٤(»إسـناده صـحيح  «زة أحمد الزين في تعليقه على الحـديث:  قال حم

، وقـال  )٥(»ورجـال أحمـد ثقـات   «وقال الهيثمي في حكمه على الحـديث:  
، وقـال األلبـاني حـول    )٦(»إسـناده صـحيح  «شعيب األرنؤوط في الحـديث:  
                                                 

  .٤٣ص ١: جالسابقالمصدر  )١(
 .٥٦ص ١األلباني، صحيح سنن ابن ماجه: ج )٢(
 .٤١٩ص ٥) أحمد بن حنبل، المسند: ج٣(
  .٣٦ص ١٧: جالمصدر نفسه) ٤(
 .١٠٤ص ٩الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٥(
  .٤١٩ص ٥) أحمد بن حنبل، المسند بتحقيق شعيب األرنؤوط: ج٦(
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  .)١(»وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات«الحديث: 
  أيب الطفيل  يف مسنده عن أخرجه أمحداحلديث اخلامس: ما 

، بسند صحيح، عن حسين بن محمد وأبي أيضاًأخرج أحمد في مسنده 
رضـي اهللا تعـالى   (حدثنا فطر، عن أبي الطفيل، قال: جمع علي«نعيم قاال: 

الناس في الرحبة، ثم قال لهم: أنشد اهللا كل امرئ مسلم سمع رسول ) عنه
قـام، فقـام    (صلى اهللا عليه وسلم) يقول يوم غدير خم ما سـمع لمـا   اهللا

ثالثون من الناس، وقال أبو نعيم: فقام ناس كثيـر، فشـهدوا: حـين أخـذ     
بيده، فقال للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يـا  
رسول اهللا، قال: من كنت مواله فهذا مواله، اللهم وال من وااله وعاد مـن  

زيد بن أرقم، فقلت له: عاداه، قال: فخرجت وكأن في نفسي شيئاً، فلقيت 
يقول: كذا وكذا، قال: فما تنكـر،  ) رضي اهللا تعالى عنه( إني سمعت علياً

  .)٢(»قد سمعت رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) يقول ذلك له
رواه البزار وأحمد ورجاله رجـال  «قال الهيثمي بعد أن أورد الحديث: 

إسناده «أحمد الزين: وقال حمزة ، )٣(»الصحيح، غير فطر بن خليفة وهو ثقة
  .)٤(»صحيح

إسناده صحيح، رجاله «وقال شعيب األرنؤوط في تعليقه على الحديث: 
ثقات، رجال الشيخين، غير فطر بن خليفة فمن رجـال أصـحاب السـنن،    

                                                 

  . ٣٤٠ص ٤) األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة: ج١(
 .٣٧٠ص ٤) أحمد بن حنبل، المسند: ج٢(
 .١٠٤ص ٩الزوائد: ج ) الهيثمي، مجمع٣(
  ، شرحه وصنع فهارسه: حمزة أحمد الزين.٤٣٦ص ١٤) أحمد بن حنبل، المسند: ج٤(
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وقـال األلبـاني فـي سلسـلته الصـحيحة:       ،)١(»وروى له البخاري مقرونـاً 
ـ مـوارد    ٢٢٠٥) وابـن حبـان فـي صـحيحه (    ٤/٣٧٠أخرجـه أحمـد (  «

) والضياء في ٤٩٦٨) والطبراني (١٣٦٨و ١٣٦٧الظمآن)، وابن أبي عاصم (
قلـت: وإسـناده صـحيح علـى     «قال:  ثم» بتحقيقي) ٥٢٧المختارة (رقم ـ  

  .)٢(»شرط البخاري
  أرقم  زيد بناحلديث السادس: ما أخرجه احلاكم عن 

أخرج الحاكم في المسـتدرك بسـند صـحيح عـن زيـد بـن أرقـم، قـال:         
غدير خم، فأمر بدوح فكسح حتى انتهينا إلى ’ رجنا مع رسول اهللاخ«

ما أتى علينا يوم كان أشد حراً منه، فحمد اهللا وأثنى عليه، وقـال:   في يوم
يا أيها الناس، إنه لم يبعث نبي قط إال ما عاش نصف ما عاش الذي كان 
 قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم ما لن تضلوا بعـده 

فقـال: يـا أيهـا    ) رضي اهللا عنه(كتاب اهللا عز وجل، ثم قام فأخذ بيد علي
الناس، من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: اهللا ورسوله أعلم، [ألست أولـى  

  .»، قال: من كنت مواله فعلي موالهىقالوا: بل )٣(بكم من أنفسكم؟]
  ».هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه«قال الحاكم: 

  .)٤(»صحيح«بقوله:  في التلخيص ذهبيوتابعه ال

                                                 

 .٣٧٠ص ٤بتحقيق شعيب األرنؤوط: ج ،المصدر نفسه )١(
  .٣٣١ص ٤) األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة: ج٢(
 ) ما بين المعقوفتين موجود في بعض النسخ.٣(
 . ٥٣٣ص ٣تدرك على الصحيحين، وبذيله التلخيص للذهبي: جالحاكم النيسابوري، المس )٤(
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  احلديث السابع: ما أخرجه النسائي عن زيد بن أرقم 

لما «أخرج النسائي في الخصائص بسند صحيح عن زيد بن أرقم، قـال:  
رجع رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) عن حجة الوداع ونزل غـدير خـم   

كم فقمن، ثم قال: كأني دعيت فأجبـت، إنـي تـارك فـي     )١(أمر بدوحات
الثقلين، أحدهما أكبر من اآلخر، كتاب اهللا وعترتي أهـل بيتـي، فـانظروا    
كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ثم قـال:  

فقال: من كنـت وليـه    أنا ولي كل مؤمن، ثم أخذ بيد عليإن اهللا موالي و
عته مـن  فهذا وليه، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه. فقلت لزيـد: سـم  

رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم)؟ فقال: ما كان فـي الـدوحات أحـد إال    
  .)٢(»رآه بعينيه وسمعه بأذنيه

وقد أخرج الحاكم في المستدرك هذا الحديث بالسند ذاته، وقـال عنـه:   
وسكت عنـه  » هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله«

قال شيخنا «بعد أن أخرج الحـديث:  ، وقال ابن كثير )٣(الذهبي في التلخيص
، وقـد وافـق األلبـاني الحـاكم     )٤(»أبو عبد اهللا الذهبي: وهذا حديث صحيح

ــي السلســلة     ــه ف ــى شــرط الشــيخين، بقول ــى أن هــذا الحــديث عل ــره عل وأق
  .  )٥(»لو ال أن حبيباً كان مدلساً«ثم أضاف:  »وهو كما قال«الصحيحة: 

                                                 

   ).٤٣٦ص ٢) الدوحات: جمع دوحة، وهي الشجرة العظيمة، (لسان العرب: ج١(
 .٩٣ص×: ) النسائي، خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب٢(
 .١٠٩ص ٣) الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج٣(
 .٢٢٩ـ ٢٢٨ص ٥داية والنهاية: ج) ابن كثير، الب٤(
 .٣٣٠ص ٤) األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة: ج٥(
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بعد أن كان حبيـب بـن أبـي ثابـت     وال أدري ما هي قيمة هذا االستثناء، 
 وا بحديثـه، فقـد احـتج   من رجال البخاري ومسلم، بل روى له الستة واحتجـ 

البخاري بحديثه في كتاب الصوم، وكذا في كتـاب البيـوع وكتـاب الجهـاد     
والسير وكتاب بدء الخلق وكتاب المناقب وكتاب المغازي وكتاب التفسـير  

  . )١(لكتبوكتاب الطب وكتاب الفتن وغيرها من ا
مسلم في صـحيحه فـي كتـاب الصـالة وكتـاب       أيضاًكما احتج بحديثه 

الجنائز وكتاب الجمعة وكتاب الصوم وكتاب الحج وكتاب الجهـاد والسـير   
  .)٢(وكتاب السالم وغيرها من الكتب

، كما قال عنه )٣(»كان ثقة مجتهداً فقيهاً«وقال عنه الذهبي في الكاشف: 
، كما قال عنه الذهبي في )٤(»مام الحافظ، فقيه الكوفةاإل«في السير أنه:  أيضاً

من ثقات التابعين... قلت: وثقه يحيى بن معين وجماعـة،  «ميزان االعتدال: 
  .)٥(»واحتج به كل من أفراد الصحاح بال تردد

وقال ابن عدي: هـو أشـهر وأكثـر    «وفي تهذيب التهذيب البن حجر: 
                                                 

 ٤، ج٢١٨١، ٢١٨٠٠ح ٣١ص ٣، ج١٩٧٩ح ٢٤٦ص ٢) الحــظ: البخــاري، صــحيح البخــاري: ج   ١(
 ١٠٩ص ٥، ج٣٥٢٦ح ١٦١ص ٤، ج٣٤١٩ح ١٣٤ص ٤، ج٣٢٢٢ح ٨١ص ٤، ج٣١٨٢ح ٧٠ص

  .٥٧٢٨ح ٢٠ص ٧، ج٥٠٠٥ح ١٠٣ص ٦، ج٤٩٦٩ح ٩٣ص ٦، ج٤٨٤٤ح ٤٥ص ٦، ج٤٣٤٨ح
 ٦١ص ٣، ج١٦٨٣ح ١٨٢ص ٢، ج١٥١٨ح ١٥٢ص ٢) الحظ: مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج٢(

 .٤٥٢٥ح ١٧٥ص ٥، ج٢٧٣٧ح ١٤ص ٤، ج٢٣٥٠ح ١١٣ص ٣، ج٢١٣٢ح
  .٣٠٧ص ١) الذهبي، الكاشف: ج٣(
 .٢٨٨ص ٥) الذهبي، سير أعالم النبالء: ج٤(
 .٤٥١ص ١) الذهبي، ميزان االعتدال: ج٥(
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، وقد حدث عن األئمـة، وهـو   حديثاً من أن أحتاج أذكر من حديثه شيئاً
  .)١(»ثقة حجة، كما قال ابن معين

والسؤال المطروح في هذا المجال: هـو أن األلبـاني لمـاذا يـذكر مسـألة      
التدليس لتضـعيف الروايـة، ويغفـل تلـك التوثيقـات، وينسـى أن حبيبـاً مـن         

فـي أحاديـث    رجال الستة؟ فهل أن رجال البخاري ومسلم جازوا القنطرة إالّ
  ؟!! ×علي فضائل

  مسنده عن زيد بن يثيع  يفاحلديث الثامن: ما أخرجه البزار 

أخرج البزار في مسنده بطريق صحيح عن عمرو ذي مر، وعن سعيد بن 
سمعنا علياً يقـول: نشـدت رجـالً سـمع     «وهب، وعن زيد بن يثيع، قالوا: 

 م) يقول يوم غدير خم لما قام، فقـام إليـه  ى اهللا عليه وسلّرسول اهللا (صلّ
(صلى اهللا عليه وسلم) قال: ألست  ثالثة عشر رجالً فشهدوا أن رسول اهللا

أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول اهللا، قال: فأخذ بيد علي، 
فقال: من كنت مواله فهذا مواله، اللهم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه     
وأحب من أحبه وأبغض مـن أبغضـه وانصـر مـن نصـره واخـذل مـن        

  .)٢(»هخذل
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير فطـر  «قال الهيثمي في زوائـده:  

  .)٣(»بن خليفة، وهو ثقة
                                                 

 . ١٥٧ص ٢بن حجر، تهذيب التهذيب: ج) ا١(
  .٣٥ص ٣) البزار، مسند البزار: ج٢(
  .١٠٤ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٣(
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وأخرج أحمد الحديث بألفاظه، وقال عنه الشـيخ أحمـد محمـد شـاكر:     
  .)١(»إسناده صحيح«

  بن أيب وقاص ايف مسنده عن  البزاراحلديث التاسع: ما أخرجه 

يق صحيح، عن سعد بـن أبـي وقـاص:    في مسنده بطر أيضاًأخرج البزار 
»فقال: ألست أولى بـالمؤمنين مـن   ×أخذ بيد علي’ رسول اهللا أن ،

  .)٢(»أنفسهم؟ من كنت وليه فإن علياً وليه
  .)٣(»رواه البزار ورجاله ثقات«قال الهيثمي: 

  احلديث العاشر: ما أخرجه أمحد يف مسنده عن زيد بن يثيع 

عن سعيد بن وهب وعـن زيـد بـن     أخرج أحمد في المسند بسند معتبر،
نشد علي الناس في الرحبة: من سـمع رسـول اهللا (صـلى اهللا    «يثيع، قـاال:  

عليه وسلم) يقول يوم غدير خم إال قام، فقام من قبل سعيد ستة ومن قبل 
زيد ستة، فشهدوا أنهم سمعوا رسول اهللا (صلى اهللا عليـه وسـلم) يقـول    

يس اهللا أولـى بـالمؤمنين؟ قـالوا:    لعلي (رضي اهللا عنه) يوم غدير خم: أل
بلى، قال: اللهم من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعاد مـن  

إسـناده  «قـال أحمـد محمـد شـاكر فـي حكمـه علـى الحـديث:          ،)٤(»عـاداه 
صحيح، سعيد بن وهب الهمداني الخيواني، بفتح الخـاء وسـكون اليـاء:    

                                                 

  ، شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد شاكر.٩٥١ح ١٨ص ٢) أحمد بن حنبل، المسند: ج١(
 .٤١ص ٤) البزار، مسند البزار: ج٢(
  .١٠٧ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٣(
  ، شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد شاكر.١٨ص ٢بن حنبل، المسند: ج ) أحمد٤(
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سمع من معـاذ بـن جبـل فـي     تابعي، ثقة، قديم، أدرك زمن رسول اهللا و
  .)١(»حياته، وكان يلزم علي بن أبي طالب

وإسناده حسن، وأخرجـه البـزار   «وقال األلباني في السلسلة الصحيحة: 
وللحديث طرق أخرى كثيرة، جمع طائفـة  «ثم تابع قـائالً:  » بنحوه وأتم منه

) وقد ذكرت وخرجت مـا  ١٠٨ـ ١٠٣/ ٩كبيرة منها الهيثمي في (المجمع 
ي منها مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكـالم علـى أسـانيدها    تيسر ل

بصحة الحديث يقيناً، وإال فهي كثيرة جداً، وقد استوعبها ابن عقـدة فـي   
  كتاب مفرد، قال الحافظ ابن حجر: منها صحاح ومنها حسان.

اللهم  ،حديث الترجمة (من كنت مواله فعلي مواله وجملة القول: إن
د من عاداه) حديث صـحيح بشـطريه، بـل األول منـه     وال من وااله وعا

متواتر عنه (صلى اهللا عليه وسلم)، كما يظهر لمن تتبـع أسـانيده وطرقـه،    
  .)٢(»وما ذكرت منها كفاية

  ابن كثري عن عائشة بنت سعد  وردهما أاحلديث احلادي عشر: 

ابن جريـر عـن أحمـد بـن      ما أخرجهابن كثير في البداية والنهاية،  وردأ
د بن خالد بـن عثمـة، عـن موسـى بـن يعقـوب       ان أبو الجوزاء، عن محمعثم

الزمعي وهو صدوق، عن مهاجر بن مسمار، عن عائشـة بنـت سـعد، سـمعت     
سمعت رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) يقول يـوم الجحفـة   «أباها يقول: 

وأخذ بيد علي فخطب، ثم ها الناس إنّقال: أيكم؟ قـالوا: صـدقت،   ي ولي
                                                 

   .١٨ص ٢المصدر نفسه: ج )١(
  . ١٧٥٠ح ٣٤٣ص ٤) األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة: ج٢(
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ـ علي، فقال: هذا وليي والمؤد فرفع يد اهللا مـوالي مـن وااله    ي، وإني عنّ
قال شيخنا الـذهبي: وهـذا حـديث    «قال ابن كثيـر:   ثم» ومعادي من عاداه

رواه ابن جريـر مـن حـديث يعقـوب بـن       ثم«وتابع قائالً: » حسن غريب
وقف × جعفر بن أبي كبير، عن مهاجر بن مسمار، فذكر الحديث، وأنه

  .)١(»م، فخطبهم. الحديثكان تقد من وأمر برد ،ن بعدهى لحقه محتّ
  البغدادي عن أيب هريرة أخرجه احلديث الثاين عشر: ما 

أنبأنا عبد اهللا بن علي بن محمد «أخرج الخطيب البغدادي بسنده، قـال:  
بن بشران، أنبأنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو نصر حبشون بن موسـى  

لي بن سعيد الرملي، حدثنا ضـمرة بـن ربيعـة    بن أيوب الخالل، حدثنا ع
القرشي، عن ابن شوذب، عن مطر الوراق، عن شهر بن حوشب، عن أبي 
هريرة، قال: من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام سـتين  
شهراً، وهو يوم غدير خم، لما أخذ النبي (صلى اهللا عليه وسلم) بيد علـي  

لمؤمنين، قالوا: بلى يا رسـول اهللا، قـال:   بن أبي طالب، فقال: ألست ولي ا
من كنت مواله فعلي مواله، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا بن أبـي  

ـُت طالب، أصبحت موالي ومولى كل مسـلم، فـأنزل اهللا: {  
ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ـُت ال

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ـُت ال

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ـُت ال

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ال

ُكْم دِيَنُكمْ 
َ
ُكْم دِيَنُكمْ ل
َ
ُكْم دِيَنُكمْ ل
َ
ُكْم دِيَنُكمْ ل
َ
} ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب لـه صـيام   ل

ـ × زل جبرئيلستين شهراً، وهو أول يوم ن ى اهللا عليـه  د (صـلّ على محم
                                                 

 ٥. وقد أخرج الحديث النسائي في السنن الكبرى: ج٢٣٢ـ ٢٣١ص ٥) ابن كثير، البداية والنهاية: ج١(
  .٥٥١اب السنة: ص. وابن أبي عاصم في كت١٠٧ص
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  ».  م) بالرسالةوسلّ
اشتهر هذا الحديث من رواية حبشون، وكان يقال: إنـه  «قال الخطيب: 

تفرد به، وقد تابعه عليه أحمد بن عبد اهللا بن النيري، فرواه عن علـي بـن   
سعيد، أخبرنيه األزهري، حدثنا محمد بن عبد اهللا بن أخي ميمي، حـدثنا  

ن عبد اهللا بن أحمد بن العباس بن سالم بن مهران المعروف بـابن  أحمد ب
النيري إمالًء، حدثنا علي بن سعيد الشامي، حدثنا ضمرة بن ربيعـة، عـن   
بن شوذب، عن مطر، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، قال: من صام 

  .)١(»يوم ثمانية عشرة من ذي الحجة، وذكر مثل ما تقدم أو نحوه
ابــن بشــران مــن شــيوخ الخطيــب  ، فــإنحيحة الســندصــوهــذه الروايــة 

  . )٢(»كتبت عنه وكان سماعه صحيحاً«البغدادي، وقال عنه: 
ــ ــوأم ــال     يا عل ــدارقطني صــاحب الســنن، ق ــو ال ــن عمــر الحــافظ، فه ب

كان الدارقطني فريد عصره، وقريع دهره، ونسيج وحده، وإمام «البغـدادي:  
ل الحديث وأسـماء الرجـال، مـع    وقته، انتهى إليه علم األثر والمعرفة بعل

  .)٣(»الصدق والثقة
وكـان ثقـة يسـكن بـاب     «ا حبشون الخالل، فقـال عنـه الخطيـب:    وأم
أنبأنا األزهري، أنبأنا علي بن عمر الحـافظ [الـدارقطني]   «قال:  ثم» البصرة

  .)٤(»قال: حبشون بن موسى بن أيوب الخالل صدوق
                                                 

 .٢٨٥ـ ٢٨٤ص ٨) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج١(
 .١٤ص ١٠المصدر نفسه: ج )٢(
 .٣٤ص ١٢المصدر نفسه: ج )٣(
  . ٢٨٥ـ ٢٨٤ص ٨المصدر نفسه: ج )٤(
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لـة، وقـال عنـه الـذهبي فـي      ا علي بن سعيد الرملي، فهو ابن أبـي حم وأم
ما علمت به بأساً، وال رأيت أحداً اآلن تكلم فيـه، وهـو صـالح    «الميزان: 

، وتابعه ابـن  )١(»األمر، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة مع ثقته
وإذا كان ثقة ولم يـتكلم فيـه أحـد فكيـف     «حجر في لسان الميزان قائالً: 

  .)٢(»نذكره في الضعفاء
ـ   «ذهبي في موضع آخر في الميزان: وقال عنه ال ه يتثبت فـي أمـره، كأنّ

  .)٣(»صدوق
من الثقات المأمونين، «ا ضمرة بن ربيعة، فقال عنه أحمد بن حنبـل:  وأم

  .  )٤(»رجل صالح، صالح الحديث، لم يكن بالشام رجل يشبهه
سكن البصرة ثـم الشـام،   «ا عبد اهللا بن شوذب، قال عنه ابن حجـر:  وأم

  .  )٥(»صدوق عابد
اإلمام الزاهد الصادق، أبو رجـاء  «ا مطر الوراق، فقال عنه الـذهبي:  وأم

بن طهمان الخراساني، نزيل البصرة، مولى علباء بن أحمر اليشكري، كـان  
، وقـال فـي   )٦(<من العلماء العاملين، وكان يكتب المصاحف، ويتقن ذلـك 

                                                 

 .١٢٥ص ٣) الذهبي، ميزان االعتدال: ج١(
 .٢٢٧ص ٤) ابن حجر العسقالني، لسان الميزان: ج٢(
 . ١٣١ص ٣ل: ج) الذهبي، ميزان االعتدا٣(
  .٣٦٦ص ٢) أحمد بن حنبل، العلل: ج٤(
  .٥٠١ص ١) ابن حجر العسقالني، تقريب التهذيب: ج٥(
   .٤٥٢ص ٥) الذهبي، سير أعالم النبالء: ج٦(
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  . )١(»فمطر من رجال مسلم، حسن الحديث«الميزان: 
حوشــب، فهــو مــن رجــال مســلم، وفــي تــاريخ اإلســالم  ا شــهر بــنوأمــ
قال حرب الكرماني: قلت ألحمد بن حنبل: شهر بـن حوشـب؟   «للذهبي: 

قه، وقال: ما أحسن حديثه! وقال حنبل: سمعت أبا عبد اهللا يقول: شهر فوثّ
ليس به بأس. قال الترمذي: قـال محمـد، يعنـي البخـاري: شـهر حسـن       

  . )٢(»الحديث، وقوي أمره
شـهر بـن حوشـب شـامي، تـابعي،      «العجلي في معرفة الثقات: وقال 

  .)٣(»ثقة
إذن فهذا الحديث باأللفاظ المـذكورة عـن أبـي هريـرة ال إشـكال فـي       

  سنده.
   ×عن علي حجر ابن وردهما أاحلديث الثالث عشر: 

وقال إسـحاق: أخبرنـا أبـو عـامر     «قال ابن حجر في المطالب العالية: 
محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن علي  العقدي، عن كثير بن زيد، عن

النبي (صلى اهللا عليه وسلم) حضر الشجرة بخـم،   (رضي اهللا عنه) قال: إن
ثم خرج آخذاً بيد علي (رضي اهللا عنـه)، قـال: ألسـتم تشـهدون أن اهللا     
تبارك وتعالى ربكم؟ قالوا: بلى، قـال (صـلى اهللا عليـه وسـلم): ألسـتم      

اهللا تعـالى   له أولى بكم مـن أنفسـكم وأن  تشهدون أن اهللا عز وجل ورسو
                                                 

 .١٢٧ص ٤) الذهبي، ميزان االعتدال: ج١(
 .٣٨٧ص ٦) الذهبي، تاريخ اإلسالم: ج٢(
  .٤٦٢ص ١) العجلي، معرفة الثقات: ج٣(
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هـذا   ورسوله أولياؤكم؟ فقالوا: بلى، قال: فمن كان اهللا ورسوله مواله فإن
وا: كتاب اهللا تعالى سـببه  أخذتم به لن تضلّ مواله، وقد تركت فيكم ما إن

هذا إسناد صـحيح،  «قال ابن حجـر:   ثم ،»بيده، وسببه بأيديكم، وأهل بيتي
م قد أخرجه النسائي من رواية أبي الطفيل، عن زيد بـن  وحديث غدير خ

أرقم وعلي وجماعة من الصحابة (رضي اهللا عنهم) وفي هذا زيادة ليست 
  .)١(»أيضاًهناك، وأصل الحديث أخرجه الترمذي 

ــديث:     ــى الح ــه عل ــي تعليق ــيري ف ــال البوص ــند  «وق ــحاق بس رواه إس
  .)٢(»صحيح

   ×اصم عن علياحلديث الرابع عشر: ما أخرجه ابن أيب ع

’ النبـي  أن«×: أخرج ابن أبي عاصم في كتاب (السنة) عن علي
  هـا النـاس! ألسـتم    قام بضرة الشجرة بخم، وهو آخذ بيد علـي، فقـال: أي

تشهدون أن اهللا رب  اهللا ورسـوله   كم؟ قالوا: بلى، قال: ألسـتم تشـهدون أن
الكم؟ قـالوا:  اهللا ورسوله مـو  أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى، قال: وأن

٣(»هذا مواله بلى، قال: فمن كنت مواله فإن(.  
هذه نبذة مختصرة عن بعض الروايات الصحيحة والمعتبـرة التـي نصـت    
على حديث الغدير بألفاظه المختلفة، والحديث باإلضافة إلى تـواتره ـ كمـا     

                                                 

 . ١٤٣ـ ١٤٢ص ١٦ر العسقالني، المطالب العالية: ج) ابن حج١(
 . ٢٧٩ص ٩) البوصيري، إتحاف الخيرة المهرة: ج٢(
، تحقيق: د. باسم بـن فيصـل الجـوابرة. وقـال فـي      ٩٠٧ص ٢عمرو بن أبي عاصم، كتاب السنة: ج )٣(

  ». إسناده حسن«الهامش: 
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سيأتي في الجواب الالحق ـ أخرجه كبـار األعـالم مـن محـدثي السـنة عـن        
، وبألفاظ كثيرة ومختلفـة، وأسـانيد وطـرق تتجـاوز     )١(ئة صحابيأكثر من ما

  .حد اإلحصاء

                                                 

   .٦١ـ ١٤ص ١) انظر: الغدير، األميني: ج١(





   

  

  املبحث الثاين: سند حديث الغدير عند علماء أهل السنة

ة ومحدثيهم حديث الغـدير بـالقبول   تلقى عدد كبير من علماء أهل السنّ
واالعتبار ولم ينكره أحد ولكنهم تفاوتوا في درجة االعتبار والقبول، فمنهم 
من قال بصحة سنده أو حسنه، ومنهم مـن ترقـى إلـى أبعـد مـن ذلـك وقـال        

  :قسمينباستفاضته وتواتره، من هنا يمكننا تقسيم هؤالء العلماء إلى 

  بصحته أو قوته : القائلونأوالً

؛ حيـث  هــ  ٢٧٩أبو عيسى الترمذي صاحب الصـحيح المتـوفى سـنة     ـ ١
١(<هذا حديث حسن صحيح>أخرجه:  قال بعد أن(.  

ه قـال بعـد أحاديـث    ؛ فإنّـ هــ  ٤٦٣ابن عبد البر القُرطُبي المتوفى سنة  ـ ٢
  .)٢(<ها آثار ثابتةهذه كلّو>منها حديث الغدير: 

الصواعق المحرقـة،  كتابه ؛ في هـ ٩٧٤ـ ابن حجر المكي المتوفى سنة ٣
وكثيـر مـن أسـانيدها صـحاح     : «قـال  عند كالم لـه حـول حـديث الغـدير    

  .)٣(»تهقدح في صح وحسان، وال التفات لمن
والحاصـل:  «في المرقـاة:  قال ؛ ١٠١٤ـ المال علي القاري المتوفى سنة ٤

٤(»هذا الحديث صحيح ال مرية فيه أن(.   
                                                 

  .٢٩٨ص ٢الترمذي: جصحيح الترمذي، ) ١(
 .٢٧٣ص ٢ج اإلستيعاب:ابن عبد البر،  )٢(
 .١٠٧ص ١) ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ج٣(
 .٢٤٨ص ١١علي القاري، مرقاة المفاتيح: ج ) المال٤(
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سن الحديث في أثنـاء  و حبصحة أ وقد تقدم ذكر عدة ممن صرح، هذا
مـي  تكالذهبي والحاكم وابن حجـر والهي  ،في المبحث السابق ذكر الروايات

  فال نعيد. ،ن واالرنؤوط وغيرهموحمزة الزي

  ته أو تواتره: القائلون باستفاضته أو االتفاق على صحثانيا

لــيس حــديث الغــدير مــن األحاديــث الصــحيحة فحســب، بــل هــو مــن 
التي تفيد القطـع بصـدور مضـمونها عـن      ،األحاديث المستفيضة أو المتواترة

سـانيد حـديث   من يطـالع طـرق وأ   كلّ ، فباإلضافة إلى أن’النبي األكرم
 جملـة وافـرة مـن     الغدير يجزم بتواتر الحديث ويقطع بصدور مضمونه، فـإن

علماء الطائفة السنية صرحوا بتواتر الحديث، وكثرة طرقه، حتى قال الـذهبي  
، ونشير فيما يلـي  )١(»فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق«فيما تقدم من كالمه: 

  إلى بعض أقوالهم في هذا المجال:
وأجمـع  : «)٢(العالمين ، قال في سرهـ ٥٠٥المتوفى  ،الغزالي أبو حامد ـ١

الجماهير على متن الحديث مـن خطبتـه فـي يـوم غـدير خـم باتفـاق        
  .)٣(»الجميع

                                                 

 .٧١٣ص  ٢ج  :) الذهبي، تذكرة الحفاظ١(
، ١١ص ٢جلمكنـون:  قد صرح على كون الكتاب للغزالي: إسماعيل باشا البغـدادى فـي ايضـاح ا    )٢(

 ٥٠٠ص ١ج ، والذهبي في ميزان االعتدال:٦٢صمة: وابن الجوزي في تذكرة خواص األ ٨٠ص ٢ج
 . ٤٠٣، ٣٢٨ص ١٩وسير أعالم النبالء: ج

 .٢٩٦ص ١جالغدير:  .٩صالقديمة:  بعةط. ال ٢١سر العالمين: ص) ٣(
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فق علماء اتّ: «هـ، حيث قال ٦٥٤المتوفى  ،سبط ابن الجوزي الحنفي ـ ٢
 ،من حجة الـوداع ’ السير على أن قصة الغدير كانت بعد رجوع النبي

جمع الصحابة وكانوا مائة وعشرون ألفـاً،   ،من عشر من ذي الحجةفي الثا
علـى ذلـك    ’) الحـديث، نـص  وقال: (من كنت مواله فعلي مـواله 
  . )١(»بصريح العبارة دون التلويح واإلشارة

وفي رواية ألحمد : «، قـال هـ ١٣٤٥المتوفى  ،ـ الفقيه المحدث الكتاني٣
ثالثـون صـحابياً وشـهدوا بـه     ه سمعه من النبي (صلى اهللا عليه وسلم) أنّ

المناوي في التيسير  أيضاًلعلي لما نوزع أيام خالفته، وممن صرح بتواتره 
  .)٢(< نقالً عن السيوطي، وشارح المواهب اللدنية وفي الصفوة للمناوي

حديث الترجمـة   نإ :وجملة القول: «قال هـ ١٤٢٠ المتوفى ،ـ األلباني٤
ر عنه (صلى اهللا عليه وسلم)، كمـا  حديث صحيح بشطريه، بل األول متوات

  .)٣(»يظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه
في تعليقـه علـى مسـند أحمـد:     قال ـ الشيخ شعيب األرنؤوط المعاصر، ٥

  .)٤(»شواهد كثيرة تبلغ حد التواتر اقوله: من كنت مواله فعلي مواله، له«
فـي كتابـه (كشـف الخفـاء):     قـال   هــ،  ١١٦٢المتوفى سنة  ،ـ العجلوني٦

من كنت مواله فعلـي مـواله)، رواه الطبرانـي وأحمـد والضـياء فـي       «(
                                                 

 .٣٧) سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص١(

 .١٩٥ـ ١٩٤من الحديث المتواتر: ص ) الكتاني، نظم المتناثر٢(

 . ٣٤٣ص ٤) األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة: ج٣(

 .٣٣٠ص ١) أحمد بن حنبل، مسند أحمد بتحقيق األرنؤوط: ج٤(
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المختارة، عن زيد بن أرقم وثالثين من الصحابة، بلفـظ (اللهـم وال مـن    
  .)١(»أو مشهور، فالحديث متواتر وااله وعاد من عاداه)

والحاصل: أن من يالحظ طرق حديث الغدير يحصل له القطع والجـزم  
  تواتره باإلضافة إلى صحته. ؛ وذلك ل’بصدوره عن النبي

                                                 

 .٢٧٤) العجلوني، كشف الخفاء: ص١(



   

  

  املبحث الثالث: داللة حديث الغدير عند علماء أهل السنة

أهم مفردة تناولها هذا الحديث والتي عليها مدار البحث هـي كلمـة    إن
وقد اختلف أهل السنة في تفسير داللة ومعنـى هـذه المفـردة فـي      ،(المولى)

كـان لهـذا االخـتالف أثـره     و ،حديث الغدير، فجاءت تفسيراتهم لها متباينـة 
  الكبير على طبيعة االستدالل بهذا الحديث.

  صنفان من آراء العلماء يف الداللة

ويمكننا تصـنيف العلمـاء الـذين أبـدوا رأيـاً حـول هـذه المفـردة، إلـى          
  صنفين أساسين:

  : الذين فسروا كلمة املوىل باحملب والناصراألولالصنف 

 المحـب والناصـر والقريـب ومـا     وهم الذين فسروا كلمة المولى بمعنـى 
  : ، ومنهمشاكل هذه المعاني

 ابن تيمية احلراينـ ١

فرق بين الولى والمولى ونحو ذلك وبين الـوالي.   ؛وفي الجملة«قـال:  
فباب الوالية ـ التي ضد العداوة ـ شيء، وباب الوالية ـ التي هي اإلمارة    

  ـ شيء. 
بي (ص) لم يقـل: مـن   والحديث إنما هو في األولى دون الثانية. والن

  ».من كنت مواله فعلي مواله«كنت واليه فعلي واليه. وإنما اللفظ 
الواليـة تثبـت مـن     وأما كون المولى بمعنى الوالي، فهذا باطل، فإن
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١(»المؤمنين أولياء اهللا، وهو موالهم الطرفين؛ فإن(.  
  الدهلويـ ٢

المحبة وهو  معنى المولى صريحاً على أن ذيل الحديث يدلّ إن«قـال:  
أحبب من  قوله: (اللهم وال من وااله...) ولو كان كما يقولون لقال: (اللهم

| فغـرض النبـي   ،من لم يكن في تصرفه) كان تحت تصرفه وأبغض
 ،لفـاظ إلى الواجبات بمعان مقصودة من األنه يرشد الناس أو ،بيان المحبة

  .)٢(»ببعد معرفة لغة العر ،مفهومة للحاضر والغائب من دون تكلف
  العيين ـ ٣

المناسب هنـا: الناصـر،    كان له معان كثيرة، لكن والمولى، وإن«قـال:  
٣(»ي ألمورهموالمتولّ ،ل بمصالحهموالمتكفّ ،والولي(.  

ـ  : «أيضـاً وقال  ا لـم يـذكره   الخامس: (المولى) مولى في الـدين، ومم
ليـه  الناصر والمحب والتابع والجار والحليف والعقيد والصهر والمـنعم ع 

  .)٤(»من يليك أو واالك فهو مولى كلّوالولي والموازي، وقال الزجاج: 
  الباقالينـ ٤

  .)٥(»المولى يكون بمعنى الناصر نإ: «األوائل مهيدقال في ت
                                                 

  .٣٢٤ص ٧: جابن تيمية، منهاج السنة ) ١(
  .١٧٧ص عشرية: يثناال ةتحفمختصر الالدهلوي، ) ٢(
 . ٧٦ص ١٦عيني، عمدة القاري، ج) ال٣(
  .١٧٠ص ١٨) المصدر نفسه: ج٤(
 .٤٥٣، تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل: ص) الباقالني٥(
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 فما معنى مولى عندكم وما الذي أثبتـه النبـي   :قالوا فإن: «أيضـاً وقال 
ـ  :لهـم  قيل ؟بهذا الكالم لعلي وقصد به )صلى اهللا عليه وسلم( ا معنـى  أم

ومنها المولى  ،فمنها المولى بمعنى الناصر :ف على وجوهه يتصرمولى فإنّ
بمعنى ابن العم،    ومنهـا المـولى    ،ومنها المولى بمعنـى المـوالي المحـب

ومنهـا   ،ومنها المولى بمعنى المعتق المالك للوالء ،بمعنى المكان والقرار
ومنها  ،نها المولى بمعنى الجاروم ،المولى بمعنى المعتق الذي ملك والءه

فهذا جميع ما يحتمله  ،ومنها المولى بمعنى الحلف ،المولى بمعنى الصهر
١(»المولى إمام واجب الطاعة قوله مولى. وليس من معنى هذه اللفظة أن(.  

  ابن حجر العسقالينـ ٥

عنـد أبـي عبيـدة     بعد أن ذكر مجموعة من معاني المولى ،قال في الفتح
وذكـره  ومما لم يـذكره  : «وغيرهـا  المعتقالمنعم وكالحليف و )ازالمج(في 

 ،والمـولى الناصـر   ،والمـولى الجـار   ،المولى المحب :غيره من أهل اللغة
  .)٢(»والمولى التابع... ،والمولى الصهر

  جيياألـ ٦

فال يمكن أن يتمسك بها فـي أن المـولى بمعنـى    «قال في المواقـف:  
وال  :وهو قولـه  ،بدليل آخر الحديث ،الناصروالمراد بالمولى هو  ،األولى

  .)٣(»من وااله
                                                 

 .٤٥٤: صالسابقالمصدر  )١(
  .١٨٦ص ٨فتح الباري: ج) ابن حجر، ٢(
  .٦١٦ص ٣المواقف: ج، ) األيجي٣(
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  اخلالفة والواليةبوىل كلمة امل فسرواالذين  الثاين: صنفال

فـي حـديث    ،علماء أهل السنة من ذهب إلى أن كلمة المولىمن هناك 
تدل داللة صريحة على معنى اإلمامـة والخالفـة، وهـؤالء مـن كبـار       ،الغدير

 ؛واحـد مهـم   نقوم بنقل أقوالهم، مع ترجمـة لكـلّ   وسوف ،علماء أهل السنة
ة هذه المسألة، ومن هؤالء العلماء: ألهمي  

  هـ)  ٥٠٥ت:(املتوىف  ،غزايلالبو حامد أـ  ١

وأجمع الجمـاهير علـى    ،ة وجههالكن أسفرت الحج«قال في رسائله: 
وهـو يقـول:    ،فاق الجميعباتّ ،من خطبته في يوم غدير خم ،متن الحديث

لقد أصـبحت   ،مواله فعلي مواله. فقال عمر: بخ بخ يا أبا الحسنمن كنت 
بعد هذا  ثم ،مؤمن ومؤمنة. فهذا تسليم ورضى وتحكيم موالي ومولى كلّ

وخفقـان   ،وعقود البنود ،وحمل عمود الخالفة ،غلب الهوى لحب الرياسة
سقاهم  ؛وفتح األمصار ،واشتباك ازدحام الخيول ،الهوى في قعقعة الرايات

فنبذوه وراء ظهورهم، واشتروا به  ،الهوى، فعادوا إلى الخالف األول كأس
  . )١(»قليالً ثمناً

وما أدري مـا عـذره فـي هـذا؟     «في سير أعالم النـبالء:  قال الذهبي و
ه رجع عنه، وتبع الحق، فـإن الرجـل مـن بحـور العلـم، واهللا      والظاهر أنّ

  .)٢(»أعلم
                                                 

 .٤٨٣ص :مجموعة رسائل اإلمام الغزالي، كتاب سر العالمين )١(
 .٣٢٨ص ١٩ج:سير أعالم النبالءالذهبي،  )٢(



 ١٥١    وواقعة الغدير سنة/ الالثالثالفصل 

 

  الغزاىل   ترمجة

رضـي  (ة اإلسالم أبي حامد الغزالي مام حجوفضائل اإل«قال اليـافعي:  
  . )١(»تشهر ثر من أن تحصر، وأشهر من أنأك )اهللا عنه

وعلى رأس الخامسة اإلمام أبو حامد الغزالي، وذلـك  «قال السـيوطي:  
ـ   ى قـال  لتميزه بكثرة المصنفات البديعات، وغوصه في بحور العلـم... حتّ

لظاهر والبـاطن: لـو كـان بعـد     بعض العلماء األكابر الجامعين بين العلم ا
نبي لكـان الغزالـي، وأنـه يحصـل ثبـوت معجزاتـه بـبعض         ’النبي

  .  )٢(»مصنفاته
األسنوي فـي (المهمـات) ترجمـة    (الغزالي) ذكر له «وقال الزرقـاني:  

حسنة منها: هو قطب الوجود والبركة الشاملة لكل موجود، وروح خالصة 
من، يتقـرب بـه إلـى اهللا    أهل اإليمان، والطريق الموصل إلى رضا الـرح 

٥٠٥يق، وال يبغضه إال ملحد أو زنديق. مات بطوس سـنة  تعالى كل صد 
  .)٣(»هـ

  الغزايلنسبة كتاب سر العاملني إىل 

ال شك في أن لغزاليهو من تأليف االعالمين  كتاب سر،  ح بـه  كما صـر
ذكره ، وابن الجوزي في تـ )٤(الذهبي في ميزان االعتدال، وسير أعالم النبالء

                                                 

 .١٩٠ص ٣: جمرآة الجناناليافعي،  )١(
 . ١٢: صمائة بمن يبعثه اهللا على رأس كلّ هالتنبئالسيوطي،  )٢(
 . ٣٦ص ١ه: جشرح المواهب اللدنيالزرقاني،  )٣(
 .٣٢٨ص ١٩، سير أعالم النبالء: ج٥٠٠ص ١) الذهبي، ميزان االعتدال: ج٤(
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  . )٢(هدية العارفينبغدادى في الوإسماعيل باشا  ،)١(الخواص
٢هـ) ٦٥٢(املتوىف  ،شافعيالد بن طلحة ـ حمم  

فيكون معنى الحديث: من كنت أولى بـه أو  «طالب السـؤول:  مقال في 
منه كذلك، وهذا  ناصره أو وارثه أو عصبته أو حميمه أو صديقه فإن علياً

لمنقبة العلية وجعله لغيره كنفسه... بما لم صريح في تخصيصه لعلي بهذه ا
يجعله لغيره. وليعلم: أن هذا الحديث هو من أسرار قولـه تعـالى... فإنـه    

وكل معنى أمكن إثباتـه   ،أولى بالمؤمنين وناصر المؤمنين وسيد المؤمنين.
وهـي مرتبـة    ،×مما دل عليه لفظ (المولى) لرسول اهللا فقد جعله لعلي

ى اهللا عليـه  صـلّ (خصه  ،ومكانة رفيعة ،ودرجة علية ،ةسامقومنزلة  ،سامية
بها دون غيره، فلهذا صار ذلك اليـوم يـوم عيـد وموسـم سـرور       )موسلّ

  .)٣(»ألوليائه
  ةحممد بن طلح ترمجة 

أبو سالم محمد بن طلحـة   العالمة األوحد، كمال الدين «قال الذهبي: 
في المـذهب  ، برع ٦٥٢بن محمد القرشي العدوي الشافعي المتوفى سنة 

   .)٤(»...صوله وشارك في فنونأو
                                                 

 .٦٤جوزي، تذكرة الخواص: ص) سبط ابن ال١(

 .٨٠ص ٢) اسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين: ج٢(

 .٩٨) محمد بن طلحة الشافعي، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول: ص٣(

 .٢٩٣ص ٢٣: جسير أعالم النبالء، الذهبي )٤(



 ١٥٣    وواقعة الغدير سنة/ الالثالثالفصل 

 

تفقه وبرع فـي المـذهب وسـمع الحـديث     «قال تاج الدين السـبكي:  
بنيسابور من المؤيد الطوسي وزينب الشـعرية وحـدث بحلـب ودمشـق.     

العـديم. وكـان مـن صـدور     روى عنه الحافظ الدمياطي ومجد الدين بن 
خرج عما يملكه من ملبوس ي الوزارة بدمشق يومين، وتركها، والناس، ول

   .)١(»ومملوك وغيره وتزَهد
 ،والخالف، عالمـاً باألصـلين   كان إماماً بارعاً في الفقه«سنوي: قال اإل

  .  )٢(»رئيساً كبيراً معظماً ترسل عن الملوك، وأقام بدمشق بالمدرسة األمينية
  هـ)٦٥٤(املتوىف  ،ـ سبط ابن اجلوزي٣

(العاشـر) بمعنـى   «ث الغـدير:  قال سبط ابـن الجـوزي فـي معنـي حـدي     
ِيَن َكَفُروا األولى قال اهللا تعالى: {

a
َوَْم 2 يُؤَْخُذ ِمنُكْم فِْديٌَة َو2 ِمَن ال ِيَن َكَفُروا فَالْ
a

َوَْم 2 يُؤَْخُذ ِمنُكْم فِْديٌَة َو2 ِمَن ال ِيَن َكَفُروا فَالْ
a

َوَْم 2 يُؤَْخُذ ِمنُكْم فِْديٌَة َو2 ِمَن ال ِيَن َكَفُروا فَالْ
a

َوَْم 2 يُؤَْخُذ ِمنُكْم فِْديٌَة َو2 ِمَن ال فَالْ
َواُكُم الaاُر ِهَ َمْو2ُكمْ 

ْ
َواُكُم الaاُر ِهَ َمْو2ُكمْ َمأ
ْ
َواُكُم الaاُر ِهَ َمْو2ُكمْ َمأ
ْ
َواُكُم الaاُر ِهَ َمْو2ُكمْ َمأ
ْ
 } أي: أولى بكم... والمراد من الحديث: الطاعةَمأ

نفسـه  المخصوصة فتعين العاشر. ومعناه: من كنت أولى به مـن   المحضة
ح بهذا المعنى الحافظ أبو الفرج يحيى ابن سـعيد  فعلي أولى به. وقد صر

  ى بمـرج البحـرين، فإنـه روى هـذا     الثقفي األصبهاني في كتابـه المسـم
الحديث بإسناده إلى مشايخه وقال فيه: فأخذ رسول اهللا بيد علـي وقـال:   

ي من كنت وليه وأولى به من نفسه فعلـي وليـه. فعلـم أن جميـع المعـان     
: ألست أولى بالمؤمنين ×قوله أيضاًعليه  راجعة إلى الوجه العاشر. ودلّ

                                                 

 .٦٣ص ٨: جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي،  )١(
 .٤١٨: صطبقات الشافعيةسنوي، األ )٢(
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  .)١(»صريح في إثبات إمامته وقبول طاعته من أنفسهم؟ وهذا نصٌّ
  سبط ابن اجلوزي   ترمجة

اإلمام الواعظ المؤرخ شمس الدين، أبو المظفر التركي، «قال الـذهبي:  
ج ابـن     البغدادي العوني، الحنفي سبط اإلمام جم ثمال الـدين أبـي الفَـر

الجوزي؛ نزيل دمشق. ولد سنة إحدى وثمانين وخمسـمائة، وسـمع مـن    
عالمـة فـي التـاريخ     ،وحيداً فـي الـوعظ   ،ه، وكان إماماً فقيهاً واعظاًجد

  . )٢(»تام صاحب قبولٍ، وافر الحرمة ،والسير
  هـ) ٦٥٨املتوىف ( ،. حممد بن يوسف الكنجي الشافعي٤

ـ  ’قال رسول اهللا«يث الغـدير:  قال في داللة حد ي: (لـو كنـت   لعلّ
علـى   منك)... وهـذا الحـديث وإن دلّ   لم يكن أحد أحق أحداً مستخلفاً

وهـي   ،عدم االسـتخالف لكـن حـديث غـدير خـم دال علـى التوليـة       
ألنه كان فـي   ؛ناسخ ،أعني حديث غدير خم ،االستخالف. وهذا الحديث

  .)٣(»)مى اهللا عليه وسلّصلّ(آخر عمره 
  الكنجي الشافعي  رمجةت

  . )٤(»الشيخ الحافظ«قال حاجي خليفة فيه: 
                                                 

 .٣٩ـ ٣٨: صةتذكرة خواص األمسبط ابن الجوزي،  )١(
 .١٨٣ ص ٤٨ج : ) ٦٥١ ،٦٦٠حوادث وفيات ( ،تاريخ اإلسالمالذهبي،  )٢(
  .١٦٧، ١٦٦: صكفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )٣(
 .١٤٩٧ص ٢: جكشف الظنونالحاجي خليفة،  )٤(



 ١٥٥    وواقعة الغدير سنة/ الالثالثالفصل 

 

محمد بن يوسف الكنجي (أبو عبد اهللا) فاضل. «قال عمر رضا كحالة: 
من آثاره: (البيان في أخبار صاحب الزمان)، (كفاية الطالـب فـي مناقـب    

  . )١(»أمير المؤمنين علي بن أبي طالب)، وله شعر
د بـن يوسـف   ث الفقيه أبو عبد اهللا محمحدالشيخ الم«قال القندوزي: 

٢(»)رحمه اهللا(د الكنجي الشافعي بن محم(.  
  هـ ٦٩٩املتوىف سنة  ،. سعيد الدين الفرغاين٥

مقـام نفسـه    ه وقائماًوصي )مى اهللا عليه وسلّصلّ( ... جعله النبي«قـال:  
٣(»...وذلك كان يوم غدير خم ،مواله بقوله: من كنت مواله فعلي( .  

  رمجة الفرغاينت

وأكـابر   ،ه مـن أكمـل أربـاب العرفـان    أنّ«قال عبد الرحمن الجـامي:  
أصحاب الذوق والوجدان، لم يضبط أحد مسائل الحقيقـة بأحسـن بيـان    

   .)٤(»مثله...
الشـيخ الفاضـل الربـاني والمرشـد الكامـل      «قال محمود بن سليمان: 

صدر الدين  الصمداني سعيد الدين الفرغاني، هو من أعزة أصحاب الشيخ
 ،مريد الشيخ محي الدين العربي، كان من أكمل أرباب العرفـان  ،القونوي

للعلــوم الشــرعية  وأفضـل أصــحاب الـذوق والوجــدان، وكــان جامعـاً   
                                                 

 .١٣٤ص ١٢ج :معجم المؤلفينرضا كحالة،  )١(
  . ٥٦٥ص ٢ه: جينابيع المود قندوزي،ال )٢(
 .٢٠٣ص ٩ج :ميالنيالسيد علي ال ،نفحات األزهار انظر: ،فارضالشرح تائية ابن الفرغاني،  )٣(
 .٥٥٩: صنفحات األنس، جاميالالرحمن عبد  )٤(



 واقعة الغدير / دراسة توثيقية     ١٥٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسـر  ،ودليل طريق الحـق  ،وبرهان دهره ،والحقيقية... وكان لسان عصره
في  ،وضبط فنون أصول الطريقة ،اهللا بين الخلق، بسط مسائل علم الحقيقة

    .)١(».ديباج شرح القصيدة التائية الفارضية..
  هـ) ٨٤٠(املتوىف  ،ـ تقي الدين املقريزي٦

 وقال ابن زوالق: وفي يوم ثمانية عشـر مـن ذي الحجـة سـنة    «قـال:  
يجتمع خلق من أهل مصر والمغاربـة ومـن    ،وهو يوم الغدير ،)هـ ٣٦٢(

عهـد   )ماهللا عليه وسـلّ  ىصلّ(رسول اهللا  ألن ؛ه يوم عيدتبعهم للدعاء، ألنّ
٢(»بن أبي طالب فيه واستخلفه... إلى أمير المؤمنين علي(.  

  ترمجة املقريزي

ادر بـن  المقريزي تقي الدين أحمد بن علي بن عبد الق«قال السيوطي: 
ولد سنة تسع وستين وسبعمائة، واشتغل في  ،محمد مؤرخ الديار المصرية

رة، ونظم ونثر، وألف كتباً كثيـرة،  الفنون وخالط األكابر، وولي حسبة القاه
منها درر العقود الفريدة في تراجم األعيان المفيدة، والمـواعظ واالعتبـار   
بذكر الخطط واآلثار، وعقد جواهر األسقاط من أخبار مدينـة الفسـطاط،   
واتعاظ الخفاء بأخبار الفاطميين الخلفاء، والسلوك بمعرفة دول الملـوك،  

  .  )٣(»مات سنة أربعين وثمانمائة ،كوالتاريخ الكبير، وغير ذل
                                                 

  .٢٠٥ص ٩: جميالنيال علي ،نفحات األزهار انظر:، كتائب أعالم األخيار، مخطوط )١(
 .٢٢٠ص ٢: جالمواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثارالمقريزي،  )٢(
  .٥٥٧ص ١السيوطي، شرح المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: ج )٣(



   

  

 ستقلة يف حديث الغديراملؤلفات ذكر املاملبحث الرابع: 

وكثرة طرقه ،ة حديث الغديرنظراً ألهمي، وما قيل حولـه  ،د ألفاظهوتعد، 
لكونه يتعرض إلى مسألة حساسة في تاريخ األمة اإلسالمية، أفـرد لـه بعـض    

ق بـه  أو مـا يتعلّـ   ،أو ألفاظـه  ،بعضها طرقه تناول ،علماء السنة تأليفات مستقلة
 ليف:آمن أبحاث، ومن هذه الت

البغـدادي، مـن أعـالم القـرن     ألبي جعفـر   ،ـ كتاب في حديث الغدير١
في ترجمة أبي عثمان سعيد بـن   ،. ذكره الذهبي في سير أعالم النبالءالثالث

ـ بين«فقـال:   ــ   ه ٣٠٢المتوفى سنة  ـد بن صبيح المغربي  محم د ابـن  ا سـعي م
قـال: فأتيتـه وأبـو     ـ  يعني المهـدي  ـالحداد جالس أتاه رسول عبيد اهللا  

جعفر البغدادي واقف... فإذا بكتاب لطيف! فقـال ألبـي جعفـر: أعـرض     
الكتاب على الشيخ، فإنه (حديث غدير خـم) قلـت: هـو صـحيح وقـد      
رويناه... . أقول: عبيد اهللا المهدي مؤسس الدولة الفاطمية فـي المغـرب،   

هــ، وابـن صـبيح المغربـي تـوفي      ٢٩٧ ة سنةع في القيروان بيعة عامبوي
هـ، فالكتاب مما ألف في القرن الثالث، وأبو جعفر البغدادي لـم   ٣٠٢سنة

هــ، وال هـو    ٢٤٠أهتد إلى معرفته، فال هو اإلسكافي ألنـه تـوفي سـنة    
ه لـم  ألنّ ـ؛وإن كان له كتاب في حديث الغدير ـالطبري صاحب التاريخ  

  .)١(»إلى المغربيرحل 
                                                 

  ٢٠٦ص ١٤الم النبالء: جسير أعالذهبي،  )١(
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) من كنت مواله فعلي مواله( :في جمع طرق حـديث  ،كتاب الواليةـ ٢
 ٢٢٤ألبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، صاحب التاريخ والتفسير (

وكتاب فضائل «هـ). قال ياقوت في ترجمة الطبري عند عد مؤلفاتـه:   ٣١٠ -
ة األخبار الـواردة  ، تكلم في أوله بصح)رضي اهللا عنه(علي بن أبي طالب 

  . )١(»في غدير خم ثم تاله بالفضائل ولم يتم!
ألبي جعفر محمد بن علي بـن دحـيم الشـيباني     ،طرق حديث الغديرـ ٣

الكوفي، من أعالم المحدثين في القرن الرابـع . تـرجم لـه الـذهبي فـي سـير       
الشيخ الثقة المسند الفاضل، محدث الكوفـة ... وكـان   «أعالم النبالء قائال: 

  .)٢(»أحد الثقات عاش إلى سنة إحدى وخمسين وثالثمائة...
للحافظ الدارقطني، أبي الحسن علـي بـن عمـر     ،طرق حديث الغديرـ ٤

. ترجم لـه الخطيـب فـي      ه ٣٨٥بن أحمد بن مهدي البغدادي، المتوفى سنة 
وإمـام   ،ونسيج وحده ،وقريع دهره ،وكان فريد عصره«تاريخ بغداد وقـال:  

 ،وأسـماء الرجـال   ،يه علم األثر والمعرفـة بعلـل الحـديث   وقته، إنتهى إل
  .)٣(»وأحوال الرواة مع الصدق

 ،<من كنت مواله فعلي مـواله >، حديث: الدراية في حديث الواليةـ ٥
ــد اهللا       ــد عب ــي زي ــن أب ــر ب ــن ناص ــعود ب ــاب، مس ــعيد الرك ــي س ــافظ أب  للح

  .  ه٤٧٧السجستاني، المتوفى سنة 
                                                 

 .٨٠ص ١٨معجم األدباء: جياقوت الحموي،  )١(
 .٣٦ص ١٦) الذهبي، سير أعالم النبالء: ج٢(
 .٣٤ص ١٢، تاريخ بغداد: جالخطيب البغدادي )٣(
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في ترجمة شيخه أبي بكر الحسـن بـن   قال السمعاني في معجم شيوخه، 
هـذا، قـال:   ـ تلميـذ السجسـتاني     ــ   ه ٥١٧المتوفى سـنة   ـيعقوب النيسابوري  

... وكان قـد كتـب الحـديث الكثيـر     ، مليح الخطنظيفاً فاضالً كان شيخاً«
د مسعود بن ناصر السجزي، وقـد  بخطه، رأيت كتاب (الوالية) ألبي سعي

] بخطـه الحسـن   مواله فعلي مواله[من كنت في طرق هذا الحديث  جمع
  .)١(»المليح...

شمس الدين أبي عبد اهللا  ،للذهبي ،..<من كنت مواله>طرق حديث: ـ ٦
هــ).   ٧٤٨ــ   ٦٧٣محمد بن أحمد بن عثمـان بـن قايمـاز الشـافي الدمشـقي (     

ـ «فـي ترجمـة الحـاكم النيسـابوري، قـال:       ذكره هو في تذكرة الحفاظ ا وأم
ومجموعهـا هـو    ،، قد أفردتها بمصنفاًرة جدفله طرق كثي ؛حديث الطير

ق من كنت مواله، فله طر :يوجب أن يكون الحديث له أصل، وأما حديث
  .)٢(»أيضاًوقد أفردت ذلك  ،جيدة

التـي تركناهـا خوفـاً مـن      ،ة الكثيـرة فـات المسـتقلّ  وغير ذلـك مـن المؤلّ  
  اإلطالة.

                                                 

، والحظ: مجلةتراثنا، مقالة تحت عنـوان: أهـل   ٢٢٠ص ١بير في المعجم الكبير:جالسمعاني، التح )١(
 ، العدد الرابع.٨٤طبائي: صاالبيت في المكتبة العربية، عبد العزيز الطب

 .١٠٤٣ص ٣الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج )٢(





   

  
  
  
  
  
  

  :الرابع الفصل
  الغدير إشكاالت وإجابات

  
  
  

  مباحث: أربعة فيهو

  بنو أمية وكتمان فضائل أهل البيتاملبحث األول: 

  إلشكاالت السنديةاملبحث الثاين: ا

  : اإلشكاالت الدالليةثالثاملبحث ال

  : اإلشكاالت التارخييةرابعاملبحث ال





   

  متهيد

توزعت الشبهات واإلشكاالت حول حديث الغدير على عـدة أصـعدة،   
ديث وطرقه مسـتهدفاً صـحة صـدوره عـن     فتارة وجه اإلشكال إلى سند الح

ــة      ــدم دالل ــى ع ــبهات عل ــكاالت والش ــبت اإلش ــرى انص ــي|، وأخ النب
الحديث علـى الخالفـة واإلمامـة، وثالثـة أثيـرت حـول الحـديث تسـاؤالت         
وإشكاالت تاريخية الهدف منها حرف الحديث عن وجهتـه الصـحيحة فـي    

ى ثالثـة مباحـث يخـتصّ    الداللة على اإلمامة والخالفة، فلذا قُسم البحث إلـ 
  .واحد منها بصعيد من هذه األصعدة كلّ

وتعـاطيهم  لكن قبل ذلك من الضروري أن نقدم بحثاً يتنـاول بنـي أميـة     
انعكس على طـرق  قد له من تأثير كان مع فضائل علي وأهل البيت^ لما 

  الحديث ودالالته وما أثير عليه من شبهات وإشكاالت.
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  لبيت يف زمان بين أميةا أهلفضائل : املبحث األول

مر معنا في الفصول المتقدبـل وتـواتره    ،ة حديث الغـدير مة القول بصح
 ،ة واعتبـاراً ه في أكثر كتب المسلمين صحودروقد أعند جمع من العلماء، و

أن  كين من لم يقبل هذه الحقيقة السـاطعة، وأبـى إالّ  هناك من المشكّ أنإالّ 
  .بعض جوانب هذه الحقيقةيشاغب ويعاند ويكابر، رافضاً 

فمـن منكـر صـحة صـدور     «ف العالمة األميني هؤالء فقـال:  وقد صنّ 
وما كان مع رسـول اهللا فـي حجتـه     ،كان باليمن معلالً بأن علياً ؛الحديث

  .رواةويقول: لم يروه أكثر من  ،إلى آخر ينكر صحة صدر الحديث تلك.
رابع: يطعن في و ه كذب.إلى ثالث: يضعف ذيله، ويقول: ال ريب أنّ 
 ويعتبر الدعاء الملحق به ويقول: لم يخرج غيـر أحمـد إال الجـزء   ، أصله

  ...اللهم وال من وااله. إلخ :)صلى اهللا عليه وسلم(األخير من قوله 
  وهناك من يقول تارة: إنه لم يروه علماؤنا.

وقلده بعض مقلدي  ،وأخرى: إنه ال يصح من طريق الثقات
وهو بنفسه ممن يقول  ،ه الثقات من المحدثينالمتأخرين وقال: لم يذكر

  بتواتره في موضع آخر من كتابه.
ونحن ال نقابل البادي والتابع إال بالسالم، كما أمرنا اهللا سبحانه بذلك. 

ي يعرف علمـاء أصـحابه؟ أو أن   البادوأنا ال أدري أن قصر الباع لم يدع 
  ؟أولئك األعالم ه ال يقول بثقة كلّأو أنّ؟ يقف على الصحاح والمسانيد
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  .)١(»فإن كان ال يدري فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أعظم
أولى المشكالت التي واجهها حديث الغدير هـو سياسـة الطمـس     ولعلّ

وقبل  ،^ة على فضائل أهل البيتأسوة بغيره من األحاديث الدالّ ،واإللغاء
اتبعـت فـي   واألسـاليب التـي    ،ض إلى محاوالت إخفاء حـديث الغـدير  التعر

هتـه فضـائل   ة علـى مـا واج  م عن الشـواهد الدالّـ  نتكلّ ،سبيل حجبه عن الناس
  خصوصاً. × ^ عموماً وعليأهل البيت

   ×منهج السلطة يف كتمان فضائل علي

 بنـي أميـة بعـد     لو راجعنا التاريخ والسير والمصادر الروائية، لوجدنا بـأن
بحيـث   ،وشـيعتهم ^ أهـل البيـت   ضـد  أظهروا العـداء تمكنهم من السلطة 

ة لهم أو االنتساب إلى شيعتهم؛ بعدما أمـروا  كان الناس يخافون إظهار المحب
حجـر ومـدر، وقطـع أيـديهم وأرجلهـم وسـمل أعيـنهم،         بقتلهم تحـت كـلّ  

وبلغ هذا الجو المخيف بالرجـل إلـى درجـة     ،)٢(وصلبهم على جذوع النخل
  .)٣(شيعة علييقال  أو كافر، أحب إليه من أن زنديقأنه لو قيل له 

ينهـى النـاس عـن األحاديـث     ، وقد كان معاوية عميد الحكومة األمويـة 
وقـد كتـب بهـذا     ،وفضـائله ويعاقـب علـى ذلـك    × الواردة في حـق علـي  

ــار      ــن انتش ــذرهم م ــدان يح ــف البل ــي مختل ــه ف ــى عمال ــاً إل الخصــوص كتب
                                                 

 .٣١٥ص ١عبد الحسين األميني، الغدير: ج )١(
 :النصـايح الكافيـة  محمـد بـن عقيـل،     .٤٤ص ١١: جراجع، شرح نهج البالغة البـن أبـي الحديـد    )٢(

 .٧٢ص
 .٤٣ص ١١: جشرح نهج البالغةابن أبي الحديد،  )٣(
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برئت الذمة ممن روى شيئاً من فضـل  « ، وأن×األحاديث في فضل علي
منبر يلعنون  كورة وعلى كلّ فقامت الخطباء في كلّبيته، أهل أبي تراب و

  .)١(»ويقعون فيه وفي أهل بيته ،علياً ويبرؤون منه
ما لقينا مـن  كان يقول: > ،وهو شيخ المحدثين بالعراق ،الشعبي ى أنحتّ

  . )٢(<أن أبغضناهم أدخلونا الناروآل أبي طالب إن أحبباهم قتلونا، 
  ×ئل علينقل فضا مناخلوف مينع 

ثين والعلماء، فكانوا اليجـرؤون علـى   كان الخوف مسيطراً على المحدف
خوفاً من أن يطالهم عقاب  ؛ومناقبهم �نقل حديث في فضائل أهل البيت

  ومن الشواهد على ذلك ما يلي:  ،السلطة الحاكمة
  ×من رواية فضائل علياألوزاعي والزهري خوف ـ ١

ـ:   هــ) ١٥٧(ت يث الكساء عن األوزاعـي ل حدقَنَ أن قال ابن األثير ـ بعد 
قال أبو أحمد العسكري: يقال: إن األوزاعي لم يرو في الفضـائل حـديثاً   «

لـم يـرو فيهـا إال     هـ)١٢٤( ت غير هذا، واهللا أعلم، قال: وكذلك الزهري
  .)٣(»كانا يخافان بني أمية ً،حديثاً واحدا

  )٩٥خوف سعيد بن جبري (املتوىف ـ ٢

أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعى، ثنا عبد اهللا «بوري: روى الحاكم النيسا
                                                 

 .٣٠٨ص ١ابن األثير، أسد الغابة: ج )١(
 . ٢١٢ص ٢جابن قتيبة الدينوري، عيون األخبار:  )٢(
 .٢٠ص ٢الصحابة: ج ابن األثير، أسد الغابة في معرفة )٣(
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بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا سيار بن حاتم، ثنا جعفر بن سليمان، 
مـن   ،يا أبا عبـد اهللا  :ثنا مالك بن دينار، قال: سألت سعيد بن جبير فقلت

  كان حامل راية رسول اهللا؟
ته إلى إخوانه فغضبت وشكوالبال، كأنك رخي  :قال: فنظر إلي وقال

ية امن القراء، فقلت: أال تعجبون من سعيد؟ إني سألته من كان حامل ر
  ك لرخي البال.وقال: إنّ يرسول اهللا، فنظر إل

فسله اآلن!  وقد الذ بالبيت، ،ك سألته وهو خائف من الحجاجقالوا: إنّ
، هكذا سمعته من عبد اهللا )رضى اهللا عنه(فسألته؟ فقال: كان حاملها علي 

ولهذا الحديث شاهد يخرجاه، ن عباس. هذا حديث صحيح االسناد ولم ب
  .)١(»من حديث زنفل العرفي وفيه طول فلم أخرجه

  ×) أن يذكر عليا١١٠احلسن البصري (املتوىف ـ خوف ٣

أخرج المزي فـي تهـذيب الكمـال بسـنده عـن يـونس بـن عبيـد، قـال:          
قـال رسـول اهللا،   سألت الحسن [البصري] قلت: يا أبا سعيد، إنك تقول: «

وإنك لم تدركه؟ قال: يا بن أخي، لقد سألتني عن شيٍء مـا سـألني عنـه    
ي في زمان كما ترى ـ وكان  ي ما أخبرتك، إنّأحد قبلك، ولوال منزلتك منّ

، فهـو  ’شيء سمعتني أقول: قال رسـول اهللا  ـ كلّ في عمل الحجاج
  .  )٢(»كر علياًأذ ي في زمان ال أستطيع أن، غير أنّ×عن علي بن أبي طالب

                                                 

 .١٣٧ص ٣على الصحيحين: ج المستدرك كم النيسابوري،االح )١(
 .١٢٤ص ٦المزي، تهذيب الكمال:ج )٢(
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  ×خيوف صعصعة من نقل فضائل علي  املغريةـ ٤

ه قـال لصعصـعة بـن صـوحان:     ريخه عن المغيرة أنّـ نقل لنا الطبري في تا
»اك أن يبلغني عنك أنك تعيب عثمان، وإياك أن يبلغني أنك تظهر شيئاً إي

من فضل علي، فأنا أعلم بذلك منك، ولكن هذا السلطان قد ظهـر، وقـد   
ا أمرنا به ونذكر الشـيء  كثيراً مم ر عيبه للناس، فنحن ندع شيئاًأخذ بإظها

اً، ندفع به هؤالء القوم عن أنفسنا. فـإن كنـت ذاكـراً    الذي ال نجد منه بد
  ـ فضله فاذكره بينك وبين أصحابك في منـازلكم سـر ا عالنيـة فـي   اً، وأم

١(»هذا ال يحتمله الخليفة لنا المسجد فإن(.  
  بـ (الشيخ وأيب زينب)  علياً فيكنونخائفون احملدثون ـ ٥

ا دعـي أبـو حنيفـة    ه لمـ ، أنّمكي الخوارزميجاء في مناقب أبي حنيفة لل
فاسـترجعت  «ليسأل عن مسألة فقهية من قبل أحد األمويين، قال أبو حنيفـة:  

رضـي  ( أقول فيها بقول علي وأنا وقلت: أول ما دعيت وسئلت في نفسي
وأفتيـه   ،أصـدقه  عزمت أن ، فكيف أصنع؟ ثمالىوبه أدين اهللا تع )اهللا عنه

رضي اهللا ( ة كانوا ال يفتون بقول عليبني أمي الذي أدين اهللا به، وذلك أنب
وكان علي ال يذكر فـي  > قـائالً:  مصنّفوأضاف ال <...وال يأخذون به )عنه

كـذا  يقولوا: قال الشيخ ذلك العصر باسمه، والعالمة عنه بين المشايخ أن ،
  . )٢(»الحسن البصري يقول فيه: أخبرنا أبو زينبوكان 

                                                 

 .٤٣٠ص ٣ابن األثير، الكامل في التاريخ: ج. ١٤٤ص ٤الطبري، تاريخ الطبري: ج )١(
 .١٧٢ـ  ١٧١ص ١، الموفق المكي الخوارزمي:جأبي حنيفة مناقب )٢(
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 خوفاً من بنـي أميـة،  × إلمام عليفأبو حنيفة يخشى االفتاء بما يوافق ا
إذا أراد  ،رغم قربه من الدولة وعظيم منزلته فـي المجتمـع   ،الحسن البصريو

ظهـر االبتعـاد عـن    يبـل كـان   يقول: قال أبو زينب، × أن يحدث عن علي
قال له أبـان بـن عيـاش:    فقد ه ما يوجب اإلنكار عليه، ى ظهر منحتّ× علي

حقـن  أ ،ما هذا الذي يقال عنك أنك قلته في علي؟! فقال: يا بـن أخـي  «
لـوال ذلـك لسـالت بـي      ـيعنـي بنـي أميـة      ـدمي من هؤالء الجبـابرة   

  . )١(»أعشب
بعد مـا نقلـوا عـن بنـي أميـة مـن        ؛هذايستبعد كالم الحسن البصري  فال

كما عن ابن حجر العسقالني فـي ترجمـة    ،وا باسم عليمس االًأطف واقتلأنهم 
  .)٢(»كان بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي، قتلوه«علي بن رباح: 

اه ه كان يلعن أباه لـم سـم  بأنّ«وهكذا ذكر في ترجمة علي بن الجهم: 
  . )٣(»علياً
  خوف احملدثني من نقل حديث الغديرـ ٦

حاديـث التـي حاربتهـا السـلطات الحاكمـة،      وحديث الغدير من تلك األ
ة، ومن الشـواهد  وكان المحدث يخاف من ذكر الحديث في األوساط العام

                                                 

. نقـالً عـن: كتـاب    ١٦٤ــ  ١٦٣ص ٥در، كتاب اإلمام الصادق والمذاهب األربعة: جانظر: اسد حي )١(
 ٤وانظـر: ابـن أبـي الحديـد، شـرح نهـج البالغـة: ج        .٧ألبي الفرج بن الجـوزي: ص  الحسن البصري،

 .٩٦ص
 .٢٨١ص ٧ج :تهذيب التهذيبابن حجر العسقالني، ) ٢(
 .٢١٠ص ٤ج :لسان الميزانابن حجر العسقالني، ) ٣(
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  على ذلك:
  ) خيشى التحدث حبديث الغديرهـ٦٦ـ زيد بن أرقم (املتوىف أ

أحمد بن حنبل في مسنده، عن عبد الملـك، عـن عطيـة العـوفي،      أخرج
ثني عنك بحديث فـي  ختناً لي حد سألت زيد بن أرقم فقلت له: إن«قال: 

  شأن علي (رضي اهللا تعالى عنه)، يوم غدير خم، فأنـا أحـب أسـمعه   أن
كم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم. فقلت له: لـيس عليـك   منك، فقال: إنّ

ى اهللا عليـه  فخـرج رسـول اهللا (صـلّ    ،ا بالجحفةي بأس، فقال: نعم، كنّمنّ
يـا  (علي (رضى اهللا تعالى عنه) فقـال:  م) إلينا ظهراً وهو آخذ بعضد وسلّ

ي أولى بالمؤمنين من أنفسـهم؟ قـالوا: بلـى،    ها الناس، ألستم تعلمون أنّأي
. قال: فقلت له: هل قال: اللهم وال مـن  )قال: فمن كنت مواله فعلي مواله

  . )١(»ما أخبرك كما سمعتوااله وعاد من عاده؟ قال: إنّ
  بعدم نقل حديث الغدير ـ عبد اهللا بن العال ينصح الزهريب 

روى ابن األثير عن عبد اهللا بن العال، عن الزهري، عن سعيد بن جنـاب،  
ى اهللا عليـه  (صـلّ  سمعت النبي«عن أبي عنفوانة المازني، عن جندع، قـال:  

م) يقول: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده مـن النـار. وسـمعته ـ     وسلّ
لوداع، فلما نزل غدير خم، قام تا ـ يقول وقد انصرف من حجة ا صم وإالّ

ـ  في الناس خطيباً وأخذ بيد علي وقال: (من كنت مواله فهذا ولي ه، اللهـم 
                                                 

 .٥٨٦ص ٢ج :فضائل الصحابةو .٣٦٨ص ٤ج: مسندبن حنبل، ال حمدأ )١(
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  وال من وااله، وعاد من عاداه).
ث بهـذا بالشـام، وأنـت    قال عبد اهللا بن العال: فقلت للزهري: ال تحد

تسمع ملء أذنيك سب علي، فقال: واهللا، عندي من فضائل علـي مـا لـو    
  .)١(»بها لقتلت. أخرجه الثالثةتحدثت 

) يتردد يف السؤال عن حديث هـ٩٤ـ سعيد بن املسيب (املتوىف ج 

  الغدير

قلت لسـعد بـن أبـي    «ومن ذلك ما روي عن سعيد بن المسيب، قـال:  
ا بدا لك، عم ي أتقيك، قال: سلْي أريد أن أسألك عن شيء وإنّوقاص: إنّ

م) فـيكم يـوم   ى اهللا عليه وسـلّ صلّك، قلت: مقام رسول اهللا (ما أنا عمفإنّ
غدير خم؟ قال: نعم. قال: قام فينا بالظهيرة، فأخذ بيد علي بن أبي طالب، 

  فقال: من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعاده من عاداه.
مـؤمن   قال: فقال أبو بكر وعمر: أمسيت يا بن أبي طالب مـولى كـلّ  

    .)٢(»ومؤمنة
  ) مينع عن نقل حديث الغدير٢٤١املتوىف ـ أمحد بن حنبل ( ٤

طالب حدثهم  وأخبرنى زكريا بن يحيى أن أبا: «)٣(قال أبو بكر الخـالل 
                                                 

 .٣٠٨ص ١ج :أسد الغابةابن األثير، ) ١(
 . ٦٢ص :كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالبالكنجي الشافعي، ) ٢(
 أحمد، بكر أبو، وعالمهم ةالحنابل شيخ، الفقيه الحافظ ةالعالم الخالل، اإلمام« :الـذهبي  قال )٣(

 التي في أو ومئتين وثالثين أربع ةسن في ولد. الخالل البغدادي يزيد بن هارون بن محمد بن
 وتلمذ، أصحابه من كثير خلق عن الفقه أخذ ولكنه، أحمد اإلمام رأى يكون أن فيجوز، تليها
 بكر وأبي... طالب أبي بن ويحيى، نصر بن وسعدان، ةعرف بن الحسن من وسمع. المروذي بكر ألبي

←  
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لعلي: (من كنت مواله فعلي مـواله) مـا    ه سأل أباعبد اهللا عن قول النبيأنّ
  . )١(»تكلم في هذا، دع الحديث كما جاءتوجهه؟ قال: ال 

سألت  قال:ثهم أباطالب حد ر أند بن مطوأخبرنا أحمد بن محم«قال: 
لعلّ أبا عبد اهللا عن قول النبي(من كنت مواله فعلي مواله) مـا وجهـه؟    :ي

  . )٢(»الحديث كما جاء، وهذا األثر صحيح دع م في هذا،قال: التكلّ

                                                  
→  

  . كثير خلقو، الصاغاني
 الكبار عن وكتب، وأجوبته وفتاويه أحمد اإلمام فقه يتطلب ةوالجزير، الشام وإلى، فارس إلى ورحل

 كـالم  مـن  الفقـه  في الجامع، كتاب صنف إنه ثم، فأوعى وجمع، تالمذته عن كتب حتى، والصغار
، مجلـدات  الثث في أحمد العلل، عن، كتاب وصنف، مجلداً عشرين يكون، وحدثنا بأخبرنا، االمام
 علـى  تـدلّ ، مجلدات ثالث في األحاديث من ذلك على والدليل، أحمد وألفاظ، ةالسن كتاب وألف
، ودونهـا ، أحمـد  نصـوص  هـو  تتبـع  حتى، مستقل مذهب لالمام قبله يكن ولم، علمه ةوسع إمامته

 لـم ، الخـالل  كـر ب ألبي تبع كلنا، شهريار بن بكر أبو قال. تعالى اهللا فرحمه، ةمئ الثالث بعد وبرهنها
  .٢٩٧ص ١٤سير أعالم النبالء: ج. »عنه ةعزيز ةالرواي: قلت. أحد أحمد اإلمام علم جمع إلى يسبقه

 ونقـالً  غزيـراً  علمـاً  فيـه  رأى الخالل بكر ألبي ةالسن كتاب في نظر ومن«، أيضـاً  الذهبي قال
 .٢٩١ص ١١سير أعالم النبالء: ج .»كثيراً

 .٣٤٧ـ ٣٤٦ص ٢ج ة:السنالخالل،  )١(
 . ٣٤٨ص ٢ج المصدر نفسه: )٢(



   

  

   على حديث الغدير : اإلشكاالت السنديةثايناملبحث ال

ة إشكاالت حول سند الحديث وصأثار بعض عدتهح:  
  أوال: إشكال أن احلديث ليس يف الصحاح

من كنتُ مواله فعلي ( :وأما قوله«:  هــ  ٧٢٨فقد قال ابن تيمية المتوفى  
، فليس هو في الصحاح، لكن هو مما رواه العلماء وتنـازع النـاس   )مواله

في صحته، فنقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفـة مـن أهـل العلـم     
  .)١(»نوا فيهبالحديث أنّهم طع

  : إشكال أن احلديث مل يرد عن طريق الثقاتثانيا

(مـن كنـت مـواله     :اوأم: «أنّه قـال  هـ ٥٤٨ابن حزم المتوفىونقل عن  
وقـد ذكرنـا قبـل قليـل      .)٢(»من طريق الثقات أصـالً  فعلي مواله) فال يصح

  طعن البخاري وغيره فيه كما نقل ابن تيمية.
  يه الوضاعونإشكال أن احلديث زاد ف: ثالثا

اعون فيه وال يصح منه في نظـر  الحديث زاد الوضّ إن: «وقال القفـاري 
مـواله)،   قوله: (من كنت مواله فعلي طائفة من أهل العلم في الحديث إالّ

٣(»لبتةأالحديث ال يصح منه شيء  بينما يرى بعض أهل العلم أن(.  
                                                 

  .٣١٩ص ٧: جالسابقالمصدر  )١(
 .٣٢٠ص ٧ج :منهاج السنة النبويةابن تيمية،  )٢(
  .٨٤٠ـ٨٣٦ص ٢:جناصر بن عبد اهللا القفاري، أصول مذهب الشيعة )٣(
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  اجلواب

١ة ـ كثرة طرق حديث الغدير يف كتب أهل السن  

حديث الغدير لـه طـرق كثيـرة بحيـث      معنا في الفصل الثالث بأن مر قد
وأمـا  «، كما قال ابن حجر العسقالني: ’يحصل القطع بصدوره عن النبي

حديث (من كنت مواله فعلي مواله) فقد أخرجه الترمذي والنسائي، وهو 
اً، وقد استوعبها ابن عقدة في كتـاب مفـرد، وكثيـر مـن     كثير الطرق جد

  .  )١(»ها صحاح وحسانأسانيد
واعتنى بجمع طرقه أبو العباس ابن عقدة، فأخرجـه مـن   : «أيضـاً وقال 

  .)٢(»حديث سبعين صحابياً أو أكثر
رأيت مجلداً من طرق الحديث البن جرير، فاندهشـت  «وقال الذهبي: 

  .)٣(»له ولكثرة تلك الطرق
عة جمع طرق حديث غدير خم في أرب«في ترجمة الطبري:  أيضاًوقال 

  .)٤(»أجزاء، رأيت شطره، فبهرني سعة رواياته، وجزمت بوقوع ذلك
وقد رأيت له كتاباً جمع : «عند ترجمة ابن جرير الطبـري  وقال ابن كثير

في مجلدين ضـخمين، وكتابـاً جمـع فيـه طريـق       فيه أحاديث غدير خم
  .)٥(»حديث الطير

                                                 

  .٦١ص ٧) ابن حجر، فتح الباري: ج١(
 ٢٩٧ص ٧) ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج٢(
  .٧١٣ص ٢ظ: ج) الذهبي، تذكرة الحفا٣(
 .٢٧٧ص ١٤) الذهبي، سير أعالم النبالء: ج٤(
  .١٦٧ص ١١) ابن كثير، البداية والنهاية: ج٥(
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  تهبصح ةالسنـ شهادة علماء أهل ٢

  ة، منهم:ة من كبار علماء أهل السنّح عديتصر أيضاًمعنا ر قد م
حيـث   ؛هــ ٢٧٩المتـوفى سـنة    ،صاحب الصحيح ،ـ أبو عيسى الترمذي١

١(»هذا حديث حسن صحيح«أخرجه:  قال بعد أن(.  
ه قـال بعـد أن رواه:   ؛ فإنّـ هــ ٣٢١المتـوفى سـنة    ،ـ أبو جعفـر الطحـاوي  ٢

  .)٢(»فهذا الحديث صحيح اإلسناد، وال طعن ألحد في رواته«
ه قال بعد أحاديـث منهـا   ؛ فإن٤٦٣ّالمتوفى سنة  ،ـ ابن عبد البر القُرطُبي٣

  .)٣(»ها آثار ثابتةهذه كلّ«حديث الغدير: 
حيـث أخرجـه بعـدة طـرق      ؛٤٠٥المتـوفى سـنة    ،ـ الحاكم النيسابوري٤
٤(حهاوصح(.  
ــ ٥ ــدين ـ ــذهبيشــمس ال ــوفى ســنة  ،ال ــي  ؛ هـــ٧٤٨المت فقــد صــححه ف

الحـديث ثابـت بـال    قـال فـي سـيره: >   و ،)٥(ضـع التلخيص في أكثـر مـن مو  
  .)٧(أيضاً نقل عنه ابن كثير تصريحه بالتصحيحكما  ،)٦(<ريب

 ،بطـرق مختلفـة   فقـد ذكـر الحـديث    ؛هــ ٧٧٤المتوفى سنة  ،ابن كثيرـ ٦
وهذا إسناد جيد رجاله ثقات علـى  : >وصحح بعضها، فقال في أحد الطرق

                                                 

  .٢٩٨ص ٢ج :صحيح الترمذيالترمذي،  )١(
 .١٩ص ٥ ج :مشكل اآلثارشرح الطحاوي،  )٢(
 .٢٧٣ص ٢ج :اإلستيعابابن عبد البر،  )٣(
 .١١٠ـ ١٠٩ص ٣ج :المستدرك على الصحيحينالحاكم النيسابوري،  )٤(
 .٥٣٣، ١٣٤، ١١٠ص ٣: جللذهبي تلخيص المستدرك )٥(
 .٤١٥ص ٥) الذهبي، سير أعالم النبالء: ج٦(
 .٢٠٩ص ٥البداية والنهاية: جابن كثير،  )٧(
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: اً لـه علـى ذلـك، فقـال    ي مقـر ذكر تصحيح الـذهب  كما أنّه ،)١(<شرط السنن
  .)٢(»هذا حديث صحيحوقال شيخنا أبو عبد اهللا الذهبي: «

ا حـديث  وأم«حيث قـال:   ؛هـ٨٥٢المتوفى سنة  ،ـ ابن حجر العسقالني٧
(من كنت مواله فعلي مواله)، فقد أخرجه الترمذي والنسائي، وهـو كثيـر   

ثير من أسـانيدها  ، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكاًالطرق جد
  .)٣(»صحاح وحسان

ـ «حيـث قـال:    ؛هــ ٩٧٤المتـوفى سـنة    ،ـ ابن حجر المكي٨ ه حـديث  إنّ
صحيح ال مرية فيه، وقد أخرجه جماعـة كالترمـذي والنسـائي وأحمـد،     

وطرقه كثيرة جدـ رواه ستّ اً، ومن ثم ه ة عشر صحابياً، وفي رواية ألحمد أنّ
ثالثون صحابياً، وشهدوا به لعلـي   م)ى اهللا عليه وسلّ(صلّ سمعه من النبي

لما نوزع أي وسـيأتي، وكثيـر مـن أسـانيدها صـحاح       ام خالفته، كما مـر
٤(»تهوحسان، وال التفات لمن قدح في صح(.  

ه قــال بعــد أن رواه: ؛ فإنّــهـــ١٠١٤المتــوفى ســنة  ،ـــ مــال علــي القــاري٩
ه هذا حديث صحيح ال مرية فيه، بل بعـض الحفـاظ عـد    نأوالحاصل: «

فال التفات لمن قدح فـي ثبـوت هـذا    > وقال في موضع آخر:، )٥(<متواتراً
                                                 

 .٢٣١ص ٥البداية والنهاية: جابن كثير،  )١(
 .٢٢٩ـ  ٢٢٨ص ٥ج :المصدر نفسه )٢(
 .٦١ص ٧ج :فتح الباريابن حجر العسقالني،  )٣(
 .١٠٧ـ ١٠٦ص ١) ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ج٤(
 .٢٤٨ص١١ج :المرقاة في شرح المشكاةالقاري،  )٥(
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الحديث، وأبعد من رده بأن ١(»كان باليمن اًعلي(.  
حـديث  «حيث قال: قال ابن حجر:  ؛هـ١٠١٣المتوفى سنة  ،ـ المناوي١٠

قد استوعبها ابن عقدة في كتـاب مفـرد، منهـا صـحاح     اًكثير الطرق جد ،
  .)٢(»ومنها حسان

١١ـ    ـ ميرزا محمحـديث  «قـال:   ؛هــ ١١٢٦ اًد البدخشـي، الـذي كـان حي
ـ  ته إالّم فـي صـح  صحيح مشهور ولـم يـتكلّ   ب جاحـد ال اعتبـار   متعصّ

  .)٣(»بقوله
نعم ثبـت  «قال:  ؛هـ١٢٧٠المتوفى ،ـ السيد محمود اآللوسي البغدادي١٢

 قاله في حق األمير هناك: من كنت مواله )صلى اهللا عليه وسلم(عندنا أنه 
  .)٤(»فعلي مواله

حمـد  وأرنـؤوط  األالبوصـيري و ك وغيـرهم  هؤالء بعضتقدم ذكر  وقد
  فليراجع. ،وذلك في المبحث الثاني من الفصل الثاني ،شاكر سابقاً

  شهرته أو االتفاق علية أو تواترهبالعلماء تصريح ـ ٣

أو  ،أو استفاضـته  ،ا علـى شـهرة حـديث الغـدير    من العلماءإمـ  عدد نصّ
  بل وتواتره، ومن هؤالء العلماء:  ؛تهعلى صحفاق االتّ

وأجمـع  : «)٥(العـالمين  قال في سر ؛هـ٥٠٥المتوفى  ،ـ أبو حامد الغزالي١
                                                 

  .٢٥٨ص١١ج :المرقاة في شرح المشكاة، القاري )١(
 .٢١٨ص ٦ج :فيض القديرالمناوي،  )٢(
 .٣٠٩ص ١ج :الغديراألميني،  .٥٤ص :نزل األبرارالبدخشي،  )٣(
 .٦١ص ٦ج :عانيروح الماآللوسي،  )٤(
 .١٢٦وقد تقدم ما يدلّ على نسبة الكتاب إلى الغزالي في ص )٥(
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فـاق  الجماهير على متن الحديث مـن خطبتـه فـي يـوم غـدير خـم باتّ      
  .)١(»الجميع
اتفـق  : «هــ ٦٥٤المتـوفى   ،ـ قال أبو المظفر سبط ابن الجـوزي الحنفـي  ٢

ـ  ’ أن قصة الغدير كانت بعد رجوع النبيعلماء السير على  ة مـن حج
ـ   ،الوداع وكـانوا مائـة    ،جمـع الصـحابة   ،ةفي الثامن عشر مـن ذي الحج

 ’) الحـديث، نـص  وعشرون ألفاً، وقال: (من كنت مواله فعلي مواله
  . )٢(»على ذلك بصريح العبارة دون التلويح واإلشارة

قـال فـي العـروة:     ؛هــ ٧٣٦المتوفى  ،ـ أبو المكارم عالء الدين السمناني٣
  .)٣(»تهفق على صحوهذا حديث متّ«

حيـث علّـق    ؛هــ ٧٤٨المتوفى سـنة   ،ـ شمس الدين أبو عبد اهللا الذهبي٤
هـذا  <، قـائالً: > من كنت مواله فعلي موالهعلى أحد طرق الحديث بلفـظ: > 

قولـه   ابـن كثيـر   هعنـ  نقـل  كمـا  ،)٤(<حديث حسن عال جداً، ومتنه فمتواتر
  .على ما يأتي ،أيضاًبالتواتر 

فـي معـرض كالمـه     ،عن الـذهبي  هـ٧٧٤المتوفى سنة  ،ـ نقل ابن كثير٥
ر الحديث (من كنت مواله فعلي مواله) متواتر، وصد«عن حديث الغـدير:  

ى اهللا عليه وسلّ(صلّ رسول اهللا أتيقن أنقاله، وأم (ماللهم) ا ن وااله) وال م
                                                 

 .٢٧٦ص ١ج :الغدير ، ونقله األميني في٢١ص: العالمين سرالغزالي،  )١(
 . ٣٧ص :تذكرة الخواصسبط ابن الجوزي،  )٢(
 .٢٩٧ص ١ج :الغدير األميني في ونقله. ٤٢٢ص :العروة ألهل الخلوة السمناني، )٣(
 .٣٣٥ص ٨الذهبي، سير أعالم النبالء: ج )٤(
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١(»ة اإلسنادفزيادة قوي(.  
علّـق علـى    حيـث  ؛هــ ٨٣٣المتـوفى سـنة    ،لجزري شمس الـدين ـ ابن ا٦

هذا حديث حسـن صـحيح مـن    « بعد أن ذكر أحد طرقه، قـائالً:  ،الحديث
عـن النبـي    أيضـاً تواتر وهو م ،تواتر عن أمير المؤمنين علي ،وجوه كثيرة

رواه الجم الغفير عن الجم الغفير وال عبـرة بمـن    )،صلى اهللا عليه وسلم(
  .)٢(»ن ال اطالع له في هذا العلم ...حاول تضعيفه مم

نقـل عنـه المنـاوي قولـه      ؛هـ٩١١المتوفى سنة  ،ـ جالل الدين السيوطي٧
  .يأتيسكما  ،بالتواتر
قـال عنـد شـرح     ؛هــ ١٠١٣المتوفى سنة  ،ـ زين الدين المناوي الشافعي٨

  .)٣(»حديث متواتر[إنه]«عن السيوطي:  الحديث نقالً
والحاصـل: أن هـذا   : «قـال  هـ١٠١٤وفى سنة المت ،ـ المال علي القاري٩

الحديث صحيح ال مرية فيه، بل بعض الحفاظ عده متواتراً، إذ في روايـة  
ثالثون صحابياً، وشهدوا به لعلي لما نوزع ’ أحمد أنه سمعه من النبي

  .)٤(»أيام خالفته
ذكر حـديث الغـدير    هـ؛ ١١٠٨المتوفى  ،ـ الفقيه ضياء الدين المقبلي١٠

اث كتابــه: (األبحــ ، قــال فـي ألحاديـث المتــواترة المفيــدة للعلـم  ا جملــة مـن 
فمـا فـي   وإال  معلومـاً مثل هـذا  ن اك إنف: «المسددة في الفنون المتعددة)

                                                 

  .٢٣٣ص ٥ج ) ابن كثير، البداية والنهاية:١(
 .٤٨ص :أسنى المطالب شمس الدين الجزري، )٢(
 .٢١٨ص ٦: جفيض القديرالمناوي،  )٣(
 .٢٤٨ص ١١) المال علي القاري، مرقاة المفاتيح: ج٤(
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  .)١(»الدين معلوم
وهـو  : «حيث قـال  ؛هـ١١٢٢المتوفى  ،ـ أبو عبد اهللا الزرقاني المالكي١١
 سـمعه مـن النبـي   ه وفي رواية ألحمد أنّ ،رواه ستة عشر صحابياً ،متواتر

ـ  ثالثون صحابياً )مى اهللا عليه وسلّصلّ( ـ  وشهدوا به لعلي لم ام ا نـوزع أي
تهخالفته، فال التفات إلى من قدح في صح، كـان   ه بأن عليـاً وال لمن رد

  .)٢(»)مى اهللا عليه وسلّصلّ(معه  لثبوت رجوعه منها وإدراكه الحج ؛باليمن
من كنـت مـواله فعلـي    «(: قالحيث  ؛هـ١١٦٢المتوفى  ،ـ العجلوني١٢

مواله)، رواه الطبراني وأحمد والضياء في المختارة، عن زيـد بـن أرقـم    
  وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه)،      وثالثين من الصحابة، بلفـظ (اللهـم

  .)٣(»فالحديث متواتر أو مشهور
هـ، فـي  ١١٨٢المتوفى  ،صاحب كتاب سبل السالم ،ـ األمير الصنعاني١٣

حديث (من كنت مواله فعلي مـواله)  : «، حيث قالألفكار)كتابه (توضيح ا
أخرجه جماعة من أئمة الحديث، منهم أحمد والحاكم مـن حـديث ابـن    
عباس، وابن أبي شيبة وأحمد من حديث ابن عباس، عن بريـدة وأحمـد   
بن ماجه، عن البراء، والطبرانـي وابـن جريـر وأبـو نعـيم، عـن جنـدع        

وأخرجه أئمة ال يأتي علـيهم  ن جنادة، األنصاري، وابن قانع، عن حبشي ب
                                                 

 .٣٣٦: صاألبحاث المسددة في الفنون المتعددةالمقبلي،  )١(
 .٣٠٨ص ١ج :الغديرعنه ، و١٣ص ٧ج :شرح المواهبالزرقاني،  )٢(
 . ٢٧٤ص ٢) العجلوني، كشف الخفاء: ج٣(
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  .)١(»من المتواتر أئمة، عن جماعة من الصحابة، وقد عده العد
وفي رواية ألحمد : «هــ ١٣٤٥المتوفى  ،قال الفقيه المحدث الكتاني ـ١٤

أنه سمعه من النبي (صلى اهللا عليه وسلم) ثالثـون صـحابياً وشـهدوا بـه     
المناوي في التيسير  أيضاًبتواتره لعلي لما نوزع أيام خالفته، وممن صرح 

  .)٢(»نقالً عن السيوطي، وشارح المواهب اللدنية وفي الصفوة للمناوي
وجملــة القــول أن حــديث : «هـــ١٤٢٠المتــوفى:  ،قــال األلبــانيوـــ ١٥

الترجمة حديث صحيح بشطريه، بل األول متـواتر عنـه (صـلى اهللا عليـه     
  .)٣(»وسلم)، كما يظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه

ـ قال الشيخ شعيب األرنؤوط المعاصر، في تعليقه على مسـند أحمـد:   ١٦
»٤(»التواتر قوله: من كنت مواله فعلي مواله، له شواهد كثيرة تبلغ حد(.  

سماء ثالثة في کتابه الغدير أ هـ١٣٩٢المتوفى ،العالمة األميني وقد أثبت
حـديث الغـدير أو   ة حوا بصـح ن صرة، ممعلماء أهل السنّعالماً من وأربعين 

  .)٥(تواتره
مالحظـة   مـع  ،ف الحديث مـن جهـة سـنده   فعلى هذا ال يلتفت لمن ضع

اظ الـذي  العدد الكبير من كبار العلمـاء والحفّـ  ومالحظة  ،طرقه العديدة جداً
ته، بل بتواتره.شهدوا بصح  

                                                 

  .٢٤٣ص ١) األمير الصنعاني، توضيح األفكار: ج١(
  . ١٩٥ـ ١٩٤) الكتاني، نظم المتناثر: ص٢(
  .٣٤٣ص ٤) األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة: ج٣(
 .٣٣٠ص ١يق شعيب األرنؤوط: ج) أحمد بن حنبل، المسند بتحق٤(
 .٢٩٤ص ١ج :الغديرانظر: األميني، ) ٥(





   

  

  على حديث الغدير: اإلشكاالت الداللية الثاملبحث الث

بين األحاديث التي استدلّحديث الغدير م نا أن بها على أن  النبـي |
ا حـدا  ممـ  ،ك بـه الشـيعة  وهـذا مـا يتمسـ    ،خليفة من بعده× اًب عليقد نصّ

بالذين ال يرتضون هذه النظرية إلى اإلشكال حول داللة هذا الحديث علـى  
 ة شـبهات وإشـكاالت فـي هـذا السـياق،      اإلمامة والخالفة، وقد طرحت عـد

ــرز  ــى أب ــة عنهــا، ومــن هــذه   وســوف نتعــرض إل هــذه اإلشــكاالت واإلجاب
  اإلشكاالت:  

  على اخلالفةألفاظ احلديث ال تدلّ  أنإشكال 

   وهذا يتفرع الى مجموعة من اإلشكالت:
  اإلشكال األول: االستخالف أمر عظيم فال يكون مبثل هذه األلفاظ

م، قاله فال كال )مى اهللا عليه وسلّصلّ( لم يكن النبي إن«قال ابن تيمية: 
إذ ليس في اللفـظ مـا يـدل     ،الخالفة بعده وإن كان قاله فلم يرد به قطعاً

  . )١(»ومثل هذا األمر العظيم يجب أن يبلغ بالغاً مبيناً ،عليه
 وعقالً وعرفاً، فضـالً عـن الشـرع أن    ومن المعلوم لغةً«قال القفـاري:  

االستخالف ال يكون بمثل هذه األلفاظ، لذلك قال الحسـن بـن الحسـن    
ـ حينما قيل لـه: ألـم يقـل    )٢(علي بن أبي طالب ـ كما يروي البيهقي  بن

                                                 

 .٣٢١ص ٧ج :منهاج السنة النبوية) ابن تيمية، ١(
  .٣٥٦البيهقي، االعتقاد: ص )٢(
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م) لعلي: من كنت مواله فعلي مواله؟ فقال: ى اهللا عليه وسلّرسول اهللا (صلّ
رسـول اهللا (صـلى اهللا عليـه وسـلم) إن كـان يعنـي اإلمـرة         أما واهللا إن

هـم  والسلطان والقيام على الناس بعده ألفصح لهم بذلك، كمـا أفصـح ل  
بالصالة والزكاة وصيام رمضان وحج   هـذا ولـي    البيت، ولقـال لهـم: إن

  أمركم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا، فما كان من وراء هذا شـيء، فـإن 
  .)١(»)مى اهللا عليه وسلّصلّ(أنصح الناس للمسلمين رسول اهللا 

  ألفاظ حديث الغدير صرحية يف اإلمامة واخلالفة: اجلواب

لفاظ الـواردة فـي حـديث الغـدير وينظـر إليهـا بعـين        من يطالع متون األ
هـا  نت ألفاظـاً وشـواهد كثيـرة، كلّ   ها قد تضماإلنصاف والموضوعية، يرى أنّ
  .بعد رسول اهللا|× يتثبت مقام اإلمامة والخالفة لعلّ

  ×شواهد عديدة تثبت مقام اخلالفة لعلي 

  ونحاول فيما يلي اإلشارة إلى بعض تلك األلفاظ والشواهد:  
   يف احلديث ×ووالية علي ’والية النيببني ماثلة امل أوالً:

قـد  ف ؛×وواليـة علـي  ’ هو المماثلة بين والية النبي :الشاهد األول
ألست أولى «في خطبة الغدير، قائالً:  والمسلمينالصحابة  ’النبي خاطب

، وفـي لفـظ   »بكم من أنفسكم؟ قالوا: نعم، قال: من كنت مواله فعلي مواله
، وفـي  »مؤمن... من كنت وليه فهذا وليه كلّ اهللا موالي وأنا ولي إن«آخـر:  

                                                 

 . ٨٤٢ـ  ٨٤١ص ٢ج :ناصر بن عبد اهللا القفاري، أصول مذهب الشيعة )١(
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فـي هـذا   ’ ، ويشير النبي»ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم«لفظ ثالث: 
ــالى:     ــول اهللا تع ــى ق ــه إل ــن حديث ــع م ــْن {المقط ُمْؤِمنَِي ِم

ْ
ــال ِ  ب

َ
ْول

َ
ــِب أ ــْن ال ُمْؤِمنَِي ِم

ْ
ــال ِ  ب

َ
ْول

َ
ــِب أ ــْن ال ُمْؤِمنَِي ِم

ْ
ــال ِ  ب

َ
ْول

َ
ــِب أ ــْن ال ُمْؤِمنَِي ِم

ْ
ــال ِ  ب

َ
ْول

َ
ــِب أ ال

نُفِسِهمْ 
َ
نُفِسِهمْ أ
َ
نُفِسِهمْ أ
َ
نُفِسِهمْ أ
َ
 ه األحـق نـى أنّـ  في هـذه اآليـة المباركـة بمع   ’ ، ووالية النبي)١(}أ

ده أعـالم  واألولى بـأمور المسـلمين وشـؤونهم مـن أنفسـهم، وهـذا مـا يؤكّـ        
المفسرين من الطائفة السنية، ونـذكر فـي هـذا المجـال بعـض كلمـاتهم فـي        

  تفسير اآلية المباركة: 
بالمؤمنين به من أنفسهم،  : أحقيقول«ـ قال الطبري في تفسيره لآلية: ١

يحكم فيهم بما شاء من  أنثني يونس، حكم، فيجوز ذلك عليهم، كما حد
   أولـى بـالمؤمنين مـن     قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابـن زيـد: النبـي

مـا  أنفسهم، كما أنت أولى بعبدك، ما قضى فيهم من أمـر جـاز، كمـا كلّ   
  .)٢(»قضيت على عبدك جاز

ى اهللا قد علم اهللا تعالى شفقة رسوله (صلّ«ـ قال ابن كثير في تفسـيره:  ٢
ته ونصحه لهم، فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحكمـه  م) على أمعليه وسلّ

 { فيهم مقدماً على اختيارهم ألنفسـهم، كمـا قـال تعـالى:    
َ
 َوَربـَك 2

َ
 فَـ?

َ
 َوَربـَك 2

َ
 فَـ?

َ
 َوَربـَك 2

َ
 فَـ?

َ
 َوَربـَك 2

َ
فَـ?

نُفِسِهْم َحرَجـاً ممـا 
َ
 ِف أ

ْ
 َيُِدوا

َ
نُفِسِهْم َحرَجـاً ممـا يُْؤِمُنوَن َحَت ُيَكُموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ثُم 2

َ
 ِف أ

ْ
 َيُِدوا

َ
نُفِسِهْم َحرَجـاً ممـا يُْؤِمُنوَن َحَت ُيَكُموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ثُم 2

َ
 ِف أ

ْ
 َيُِدوا

َ
نُفِسِهْم َحرَجـاً ممـا يُْؤِمُنوَن َحَت ُيَكُموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ثُم 2

َ
 ِف أ

ْ
 َيُِدوا

َ
يُْؤِمُنوَن َحَت ُيَكُموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ثُم 2

 َ  ت
ْ
َ قََضيَْت َويَُسلُموا  ت
ْ
َ قََضيَْت َويَُسلُموا  ت
ْ
َ قََضيَْت َويَُسلُموا  ت
ْ
  .)٣(}»ْسلِيماً ْسلِيماً ْسلِيماً ْسلِيماً قََضيَْت َويَُسلُموا

يعني من بعضهم ببعض في «ـ قال البغوي في تفسيره، بعد ذكر اآلية: ٣
                                                 

  . ٦األحزاب:  )١(
 . ١٤٧ص ٢١الطبري، جامع البيان: ج )٢(
 .٤٧٦ص ٣ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ج )٣(
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اس وعطـاء: يعنـي   نفوذ حكمه فيهم، ووجوب طاعته عليهم، وقال ابن عب
م) ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانـت  ى اهللا عليه وسلّ(صلّ إذا دعاهم النبي

١(»نفسهمم) أولى بهم من أى اهللا عليه وسلّ(صلّ طاعة النبي(.  
يحكـم فـيهم بمـا     أي: أحق، فله أن«ـ قال ابن الجوزي في تفسـيره:  ٤

يشاء، قال ابن عباس: إذا دعاهم إلى شيء، ودعتهم أنفسهم إلـى شـيء،   
كانت طاعته أولى من طاعة أنفسهم، وهذا صحيح؛ فإن أنفسهم تـدعوهم  

، )٢(»تهميدعوهم إلى ما فيه نجا[عليه السالم]  إلى ما فيه هالكهم والرسول
  .)٣(والعبارة ذاتها أوردها الخازن في تفسيره

شيء من أمـور   بهم في كلّ أي أحق«ـ قال النسفي في تفسيره لآلية: ٥
يبـذلوها دونـه    الدين والدنيا، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها، فعليهم أن

  .)٤(»ويجعلوها فداءه
ن عبـارة  ـ قال الشوكاني في فتح القدير، بعـد أن ذكـر عبـارة قريبـة مـ     ٦

وبالجملة: فإذا دعاهم النبـي (صـلى اهللا عليـه وسـلم)     «النسفي المتقدمة: 
لشيء ودعتهم أنفسهم إلى غيره وجب عليهم أن يقدموا ما دعـاهم إليـه،   
ويؤخروا ما دعتهم أنفسهم إليه، ويجب عليهم أن يطيعـوه فـوق طـاعتهم    

  .)٥(»طرهمألنفسهم، ويقدموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم وتطلبه خوا
                                                 

 . ٥٠٧ص ٣البغوي، تفسير البغوي: ج )١(
 . ١٨٢ص ٦ابن الجوزي، زاد المسير: ج )٢(
 . ١٠٥ص ٥الخازن، تفسير الخازن: ج )٣(
  . ٢٩٧ص ٣النسفي، تفسير النسفي: ج )٤(
 .٢٦١ص ٤الشوكاني، فتح القدير: ج )٥(



 ١٨٧    ت وإجاباتالغدير إشكاال/ الرابعالفصل 

 

  .)١(والمضمون ذاته ذكره الصابوني في تفسيره
أولـى  {قـال أهـل التفسـير    «ـ قال القاضي عياض في كتابه (الشـفا):  ٧

: أي ما أنفذه فيهم من أمر فهو ماض عليهم، كمـا  }بالمؤمنين من أنفسهم
  .)٢(»يمضي حكم السيد على عبده

واألولـى فـي    ،وهذه األولوية على المـؤمنين، التـي تعنـي األحـق بـاألمر     
الطاعة ووجوب االتباع واالنصياع، هي التي أثبتها النبي ’ فـي  × لعلـي

 ــك ألن ــدير؛ وذل ــي حــديث الغ ــي ’ النب ــة عل ــل والي ــد جع ــى × ق عل
ألست أولى بـالمؤمنين مـن   «، حيث قـال:  ’عة عن واليتهالمؤمنين متفر

، أنفسهم؟ قالوا: بلى، قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسـه؟ قـالوا: بلـى   
، )٣(»قال: فهذا ولي من أنا مواله، اللهم وال من وااله، اللهم عاد من عـاداه 

  .)٤(»صحيح«قال األلباني في حكمه على الحديث: 
م) قـام بضـرة   ى اهللا عليه وسلّ(صلّ النبي نإ«في لفظ آخر للحديث: و

الشجرة بخم، وهو آخذ بيد علي، فقال: أيها الناس! ألستم تشهدون أن اهللا 
قالوا: بلى، قال: ألستم تشهدون أن اهللا ورسـوله أولـى بكـم مـن     ربكم؟ 

أنفسكم؟ قالوا: بلى، قال: وأن اهللا ورسوله موالكم؟ قالوا: بلى، قال: فمـن  
  .)٥(»كنت مواله فإن هذا مواله

                                                 

 .٤٧٠ص ٢الصابوني، صفوة التفاسير: ج )١(
 . ٥٣ص ١: جبتعريف حقوق المصطفى القاضي عياض، الشفا )٢(
  . ٤٣ص ١) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: ج٣(
 .٤٣ص ١المصدر نفسه: ج )٤(
، تحقيق: د. باسم بـن فيصـل الجـوابرة. وقـال فـي      ٩٠٧ص ٢ج :عمرو بن أبي عاصم، كتاب السنة )٥(

←  
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    المـراد إثبـات واليـة     والتفريع بالفاء في سـياق الحـديث صـريح فـي أن
وهـذا صـريح  ×يعلى المؤمنين لعلّـ ’ النبي ،  الحـديث بصـدد    فـي أن

هـي  ’ واليـة النبـي   ؛ وذلـك ألن ×هإثبات وجوب االنقيـاد والطاعـة لـ   
رين بصــريح اآليــات القرآنيــة وأقــوال المفســ ،واليــة طاعــة وانقيــاد وتســليم

مة. المتقد  
وكأن النبي ’يريد أن واليتي عليكم، التي أثبتها اهللا تعالى  يقول بأن

ي والية إطاعة وتسـليم، هـي بعينهـا وبـذاتها     لي في القرآن الكريم، والتي ه
  ×.  وبجميع خصائصها ثابتة لعلي

ر لكـي يقنـع أمثـال ابـن     يعبـ  أن’ علـى النبـي   نبغيوال أدري كيف ي
 ’ا ذكـره النبـي  ؟! وهل هناك ألفاظ أصـرح ممـ  وأمثالهما تيمية والقفاري

  ؟!’واالنقياد ألوامره من بعده ،×إلفهام الناس وجوب طاعة علي
   نزول آية التبليغ :اثاني

تنص على نزول قولـه  التي األحاديث الصحيحة توافر  هو :الشاهد الثاني
َْك ِمن ربَك �ن لْم َتْفَعْل َفَما بَلْغـَت {تعالى: 

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
 بَلْغ َما أ

ُ
يَها الرُسول

َ
َْك ِمن ربَك �ن لْم َتْفَعْل َفَما بَلْغـَت يَا أ

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
 بَلْغ َما أ

ُ
يَها الرُسول

َ
َْك ِمن ربَك �ن لْم َتْفَعْل َفَما بَلْغـَت يَا أ

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
 بَلْغ َما أ

ُ
يَها الرُسول

َ
َْك ِمن ربَك �ن لْم َتْفَعْل َفَما بَلْغـَت يَا أ

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
 بَلْغ َما أ

ُ
يَها الرُسول

َ
يَا أ

َُه َوا3ُ َيْعِصُمَك ِمـَن الـاِس  َُه َوا3ُ َيْعِصُمَك ِمـَن الـاِس رَِسالَ َُه َوا3ُ َيْعِصُمَك ِمـَن الـاِس رَِسالَ َُه َوا3ُ َيْعِصُمَك ِمـَن الـاِس رَِسالَ نبـي  فـي واقعـة الغـدير قبـل خطبـة ال      )١(}رَِسالَ
وهذا ما أخرجه ابن أبـي حـاتم فـي تفسـيره، بسـنده عـن أبـي         ؛’األكرم

َْك ِمن     نزلت هذه اآلية: {يا«سعيد الخدري، قال: 
َ

 إِل
َ

نزِل
ُ
 بَلْغ َما أ

ُ
يَها الرُسول

َ
َْك ِمن أ

َ
 إِل

َ
نزِل

ُ
 بَلْغ َما أ

ُ
يَها الرُسول

َ
َْك ِمن أ

َ
 إِل

َ
نزِل

ُ
 بَلْغ َما أ

ُ
يَها الرُسول

َ
َْك ِمن أ

َ
 إِل

َ
نزِل

ُ
 بَلْغ َما أ

ُ
يَها الرُسول

َ
أ

                                                  
→  

  ». إسناده حسن«الهامش: 
 .٦٧المائدة:  )١(
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  .)١(»} في علي بن أبي طالبربَك ربَك ربَك ربَك 
وقد التزم ابن أبي حاتم في مقداألخبار إسناداً،  مة تفسيره بإخراج أصح

  .)٢(»فتحريت إخراج ذلك بأصح األخبار إسناداً وأشبهها متناً«ل: حيث قا
ـ  : «مؤلفي هذه التفاسير بأنّهم ابن تيمية قد وصفو ة أهل النقل مـن أئم

أهل التفسير، الذين ينقلونها باألسانيد المعروفة كتفسير ابن جريج وسـعيد  
 بن أبي عروبة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وأحمد وإسحاق وتفسير بقـي 

خلّبن مد بن أسلم الطوسي وابـن أبـي حـاتم    د وابن جرير الطبري ومحم
وغيرهم من العلماء األكابر الذين لهم فـي اإلسـالم   ، وأبي بكر بن المنذر

لسان صدق، وتفاسيرهم متضـمنة للمنقـوالت التـي يعتمـد عليهـا فـي       
  .)٣(»التفسير

ن أبـي  النزول بسنده عـ الواحدي في أسباب  أيضاًوأخرج هذا الحديث 
َْك نزلت هذه اآلية: {« أنّه قال: ،سعيد الخدري

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
 بَلْغ َما أ

ُ
يَها الرُسول

َ
َْك يَا أ

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
 بَلْغ َما أ

ُ
يَها الرُسول

َ
َْك يَا أ

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
 بَلْغ َما أ

ُ
يَها الرُسول

َ
َْك يَا أ

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
 بَلْغ َما أ

ُ
يَها الرُسول

َ
يَا أ

  .)٤(»)رضي اهللا عنه(} في يوم غدير خم في علي بن أبي طالب ِمن ربَك ِمن ربَك ِمن ربَك ِمن ربَك 
مة كتابه بنقل ما هو الصحيح والحق في مقد أيضاً )٥(وقد التزم الواحدي

                                                 

 .١١٧٢ص ٤حاتم الرازي، تفسير ابن أبي حاتم: جابن أبي  )١(
 .١٤ص ١المصدر نفسه: ج )٢(
 .١٧٩ـ ١٧٨ص ٧ابن تيمية، منهاج السنة: ج )٣(
 . ١٣٥الواحدي النيسابوري، أسباب النزول: ص )٤(
، المتـوي  علي بن أحمد بن علي بن متويه الواحـدي « في ترجمة الواحدي: قال ابن خلكان )٥(

عصـره فـي النحـو والتفسـير، ورزق السـعادة فـي        ذرة، كان أستاصاحب التفاسير المشهو
تصانيفه، وأجمع الناس على حسنها، وذكرها المدرسون في تدريسهم، منهـا، البسـيط فـي    
تفسير القرآن الكريم، وكذلك الوسيط، وكذلك الوجيز، ومنه أخذ أبو حامد الغزالـي أسـماء   
←  
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تقد من يكتـب فـي مجـال أسـباب النـزول      ان من الروايات، حيث قال بعد أن
وذلك الذي حـدا بـي إلـى إمـالء هـذا الكتـاب الجـامع        «عن غير علم: 

                                                  
→  

ن الواحدي المذكور تلميذ الثعلبـي صـاحب   . وكاو.. كتبه الثالثة، وله كتاب أسباب النزول،
وعنه أخذ علم التفسير وأربى عليه، وتوفي عن مرض طويل في جمادى اآلخـرة   ...،التفسير 

 ٣، وفيـات األعيـان: ج  ابن خلكان» ىبمدينة نيسابور، رحمه اهللا تعال ثمان وستون وأربعمائةسنة 
  .  ٣٠٤ـ ٣٠٣ص

ة، األستاذ، أبو الحسن، علي بن أحمد بن محمد بن مام العالماإل، الواحدي«وقال عنه الـذهبي:  
وإمـام علمـاء التأويـل، مـن أوالد      )التفسـير (علي الواحدي النيسابوري الشافعي، صاحب 

لزم األستاذ أبا إسحاق الثعلبي، وأكثر عنه، وأخذ علم العربية عـن   وأصله من ساوه.، التجار
وبتلـك  ، ة، البسيط والوسـيط والـوجيز  . صنف التفاسير الثالث..أبي الحسن القهندزي الضرير

 وكتـاب  ،أسباب النزول وألبي الحسن كتاب، زالي تواليفه الثالثة في الفقهغاألسماء سمى ال
، وكان طويل الباع في العربيـة واللغـات  ، التحبير في األسماء الحسنى، وشرح ديوان المتنبي

تفسـير   عـراب، وكتـاب  إلغراب في ااإل وكتاب، المغازي الدعوات، وكتاب كتاب أيضاًوله 
  نفي التحريف عن القرآن الشريف.   ، وكتاب)صلى اهللا عليه وسلم(النبي 

درست اللغة علـى أبـي   ، قال عن نفسه، وله شعر رائق ..تصدر للتدريس مدة، وعظم شأنه. 
وأخذت التفسير عن الثعلبـي، والنحـو عـن    ... الفضل أحمد بن محمد بن يوسف العروضي.

  وقرأت القراءات على جماعة.   ...حمد الضرير.أبي الحسن علي بن م
بكل احترام وإعظام، لكن كان فيه بسط لسـان   كان الواحدي حقيقاً :قال أبو سعد السمعاني

صنف السـلمي   :كان الواحدي يقول :في األئمة، وقد سمعت أحمد بن محمد بن بشار يقول
  لكفرته.   إن ذلك تفسير القرآن :حقائق التفسير، ولو قال كتاب
اآلخرة، سنة ثمان وسـتين وأربـع    يالواحدي معذور مأجور. مات بنيسابور في جماد :قلت

  .٣٤٢ ـ٣٣٩ص ١٨ج: سير أعالم النبالءالذهبي،  »مئة، وقد شاخ
اإلمام المفسر أبو الحسن علـي بـن أحمـد الواحـدي     «وقال اليافعي في مدحه ومدح تصـانيفه،  

تلميذ أبي إسحاق الثعلبي، وأحد من برع فـي  النيسابوري، أستاذ عصره في النحو والتفسير، 
العلم، وصنف التصانيف الشهيرة المجمع علـى حسـنها، والمشـتغل بتدريسـها والمـرزوق      

  .٩٦ص ٣اليافعي، مرآة الجنان وعبرة اليقظان، ج» السعادة فيها
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هذا الشـأن والمتكلمـون فـي نـزول [هـذا]       الألسباب، لينتهي إليه طالبو
   وا فـي  القرآن، فيعرفوا الصدق، ويستغنوا عن التمويـه والكـذب، ويجـد

  .)١(»تحفظه بعد السماع والطلب
وجيـه بـن طـاهر عـن أبـي       من طريق ساكر الحديث أعالهخرج ابن عوأ
أخبرنا أبو بكر وجيه بن طـاهر،  : «األزهري وساقه بنفس السند، فقـال  حامد

نا أبو حامد األزهري، نا أبو محمد المخلدي، أنـا أبـو بكـر محمـد بـن      
حمدون، أنا محمد بن إبراهيم الحلواني، نا الحسن بن حماد سـجادة، نـا   

ألعمش وأبي الجحاف، عن عطية، عـن أبـي سـعيد    علي بن عابس، عن ا
  هم ثقات.  كلّرجاله  صحيح هداواسن. )٢(»..الخدري

ا أبو بكر وجيه بن طاهر: أم  
الشيخ العالم العدل، مسند خراسـان، أبـو بكـر    «فقد قال عنه الـذهبي:  

  .)٣(»أخو زاهر، الشحامي النيسابوري، من بيت العدالة والرواية
ي:  ا أبو حامد األزهروأم  

العدل المسند الصدوق، أبو حامـد، أحمـد بـن    «ذكره الذهبي بقولـه:  
الحسن بن محمد بن أزهر األزهـري النيسـابوري الشـروطي، مـن أوالد     

  .)٤(»المحدثين... وله أصول متقنة، حدث عنه زاهر ووجيه ابنا طاهر
وأمد المخلدي:  ا أبو محم  

                                                 

 .٥الواحدي النيسابوري، أسباب النزول: ص )١(
   .٢٣٧ص ٤٢ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج )٢(
 . ١٠٩ص ٢٠ج الذهبي، سير أعالم النبالء: )٣(
 . ٢٥٤ص ١٨المصدر نفسه: ج )٤(
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لعدل، شـيخ العدالـة،   اإلمام الصادق المسند... ا«فقد قال عنه الـذهبي:  
  .)١(»وبقية أهل البيوتات

وأمد بن خلدون: ا محم  
الحافظ الكبير أبو بكـر  «د بن حمدون بن خالد، قال الـذهبي:  فهو محم

النيسابوري أحد األثبات... قال الحاكم كان من الثقات األثبات الجـوالين  
  .)٢(»في األقطار

وأمد بن إبراهيم الحلواني:  ا محم  
أبو بكر الحلـواني، قاضـي بلـخ،    «الخطيب البغدادي بقوله: فقد ذكره 

  . )٣(»سكن بغداد وحدث بها... وكان ثقة
ا الحسن بن حماد سجادة: وأم  

، وقـال عنـه ابـن حجـر:     )٤(»ثقـة صـاحب سـنة   «فقد قال عنـه الـذهبي:   
  .)٥(»صدوق من العاشرة«

  وأما علي بن عابس: 
، وأخـرج لـه الترمـذي    )٦(فقد أخرج له أحمد في مسنده روايات عديدة

في مسنده، ولم يضعف ما أخرجه عنه من حديث، وإنمـا قـال عنـه غريـب،     
                                                 

 . ٥٣٩ص ١٦: جالسابقالمصدر  )١(
 . ٦١ص ١٥. وانظر: الذهبي، سير أعالم النبالء: ج٧٠٨ص ٣) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج٢(
  . ٤١٥ص ١الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج )٣(
 . ٣٢٤ص ١الذهبي، الكاشف: ج )٤(
 . ٢٠٣ـ ٢٠٢ص ١ج :ابن حجر العسقالني، تقريب التهذيب )٥(
 . ٣٤٨ص ٤ج :انظر، مسند أحمد )٦(
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وغرابته من جهة مسلم األعور فحسب، حيث قال بعد أن أخرج حـديثاً عـن   
هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث مسلم األعـور،  «بن عابس:  علي

  .)١(»ومسلم األعور ليس عندهم بذلك القوي
  .)٢(في المستدرك في جملة من الموارد أيضاًالحاكم  كما أخرج له

وقال أبـو  «وقال المزي في تهذيب الكمال عند ترجمة علي بن عابس: 
  .)٣(»أحمد بن عدي: له أحاديث حسان

  .)٤(»كوفي يعتبر به«وأخرج له الدارقطني في سننه، وقال عنه: 
تــب وقـد جعـل ابـن حجـر لفـظ (يعتبـر بـه) فـي المرتبـة الثالثـة مـن مرا           

التعديل، فهـو بعـد أن جعـل مراتـب التجـريح ثالثـة أقسـام، ومثلهـا مراتـب          
وأدناها [أي أدنى مراتب التعديل] مـا أشـعر بـالقرب مـن     «التعديل، قال: 

ونحو ذلك، وبين ذلـك   ،ويعتبر به ،ويروي حديثه ،أسهل التجريح، كشيخ
  .)٥(»مراتب ال تخفى

من ألفاظ التعديل، فهو  <بهيعتبر ذكر الزبيدي في (البلغة) أن لفظ >وقد 
بعد أن ذكر أربع مراتب من مراتب التعـديل جعـل هـذا اللفـظ مـن المرتبـة       

ويليها: محله الصدق، روي عنه شـيخ، يـروى حديثـه،    «الثالثة، حيث قال: 
صالح الحديث، مقارب الحديث، جيد الحـديث، حسـن    ،يعتبر به، وسط

                                                 

 . ٣٠٤ص ٥ج :الترمذي، سنن الترمذي )١(
 . ٣٨١و ١١٢ص ٣ج :انظر، الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي )٢(
 . ٥٠٤ص ٢٠ج :المزي، تهذيب الكمال )٣(
 . ٥٢ص ١ج :رقاني للدارقطنيالدارقطني، سؤاالت الب )٤(
 . ١٤١ص :ابن حجر العسقالني، نزهة النظر )٥(
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  احدة من مراتب التعديل.، فجعل هذه األلفاظ كلها في مرتبة و)١(»الحديث
فعلي بن عابس لم يضـعفه القـوم إال مـن جهـة مـا يرويـه مـن أحاديـث         

والتي وسموها بالغرائب والمناكير، أمثال (حـديث الطيـر)    ،×فضائل علي
  .  )٢(وحديث (وقعة فدك)، وهذا الحديث الذي نحن بصدده

ا أبو الجحاف:  وأم  
ل أبـو حـاتم: صـالح    وثقه أحمد، ويحيى، وقـا «فقد قال عنه الذهبي: 

  .)٣(»الحديث، قليله
ا عطية العوفي: وأم  

فقد روى له البخاري فـي األدب المفـرد وروى لـه أبـو داود والترمـذي      
  .)٤(»صدوق يخطئ كثيراً«وابن ماجه، وقال عنه ابن حجر في التقريب: 
ـ  «وقال المزي في ترجمته لعطية العوفي:  اس الـدوري، عـن   وقـال عب

وقد أخرج له أحمد في مسـنده روايـات كثيـرة،    ، )٥(»يحيى بن معين: صالح
رواه «وقال الهيثمي عندما أخرج حديثاً في فضل الصوم عن عطيـة العـوفي:   

  . )٦(»أحمد وفيه عطية بن سعيد، وفيه كالم وقد وثق
                                                 

 . ٢٠٣ص١ج :الزبيدي، بلغة األريب في مصطلح آثار الحبيب )١(
. فلم يذكر سبباً لتضـعيفه إال مـن جهـة    ٣٠٢ص ٧ج: انظر، ابن حجر العسقالني، تهذيب التهذيب )٢(

 أحاديثه الغريبة. 
 .٣٨٢ـ ٣٨١ص ١ج :الذهبي، الكاشف )٣(
 . ٦٧٨ص ١ج :ابن حجر، تقريب التهذيب )٤(
 .١٤٧ص ٢٠ج :المزي، تهذيب الكمال )٥(
 . ١٢٠ص ٣ج: الهيثمي، مجمع الزوائد )٦(
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وقال المال علي القاري في شرحه لمسـند أبـي حنيفـة عنـد تعليقـه علـى       
ية بن سعد العـوفي، وهـو مـن    ذكر إسناده عن عط«طرق بعض الروايات: 

  .)١(»أجالء التابعين
وقال ابن سعد: خرج عطية مع ابن األشعث، فكتـب  «وقال ابن حجـر:  

الحجاج إلى محمد بن القاسم أن يعرضه على سب علي، فإن لـم يفعـل   
فاضربه أربعمائة سوط واحلق لحيته، فاستدعاه فأبى أن يسـب، فأمضـى   

، فلم يزل بها حتى ولي عمر بن حكم الحجاج فيه، ثم خرج إلى خراسان
) [بعـد المائـة]،   ١١هبيرة العراق فقدمها، فلم يزل بها إلى أن توفي سـنة ( 

  .  )٢(»وكان ثقة إن شاء اهللا، وله أحاديث صالحة
وكـان  «وقال الذهبي في تعليقه على ما فعله الحجاج في عطية العـوفي:  

  . )٣(»شيعياً رحمه اهللا، وال رحم الحجاج
الترمذي في سننه روايات عديدة، وقـال فـي تعليقـه علـى     وقد أخرج له 

هـذا حـديث حسـن    «بعض األحاديث التي وقع في طريقها عطية العـوفي:  
، )٥(»هذا حديث حسـن «ن له أحاديث أخرى قال عنها: ، وقد حس)٤(»غريب
الترمذي صحح لعطية العوفي جملة من األحاديـث فـي أبـواب صـفة      بل إن

  .)٦(»ديث حسن صحيحهذا ح«الجنة وقال عنها: 
                                                 

 . ٢٩٢ص :مال علي القاري، شرح مسند أبي حنيفة )١(
 . ٢٠١ص ٧ج ابن حجر العسقالني، تهذيب التهذيب: )٢(
 . ٤٢٤ص ٧الذهبي، تاريخ اإلسالم: ج )٣(
 .٢٣ص ٥وج ٨ـ ٧ص ٤وج ٢٩٦ص ١رمذي، سنن الترمذي: جالت )٤(
 . ١٣٧و ١٣٠و ٥وج ٩٦و ٤٦ص ٤وج ٢٢٨ص ٣وج ٣٢ص ٢ج المصدر نفسه: )٥(
 . ٨٤ص ٤: جالسابقالمصدر  )٦(
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وبعد هذا التوثيق والتعديل للتابعي الكبير عطية العوفي، ال قيمة لمـا ورد  
ر فـي  ه قـد تقـر  من تضعيف وجرح مبهم غير مفسر في بعض الكلمـات؛ ألنّـ  

  ه جـرح وتعـديل، وكـان    الـراوي إذا ورد فـي حقّـ    قواعد علـوم الحـديث أن
   نـاء بـه، واألخـذ بالتعـديل     ه وعـدم االعت الجرح مبهماً وغيـر مفسـر ينبغـي رد

  ه. الذي جاء في حقّ
والجرح مقدم على التعديل، وأطلـق جماعـة، ولكـن    «قال ابن حجر: 

ر لـم يقـدح   ه إن كان غير مفسصدر مبيناً من عارف بأسبابه؛ ألنّ ه: إنمحلّ
صدر من غيـر عـارف باألسـباب لـم يعتبـر بـه        فيمن ثبتت عدالته، وإن

  .)١(»أيضاً
وا عطيـة العـوفي وطعنـوا فـي وثاقتـه، لـم يتقبلـوا منـه         الذين جرح ولعلّ

ه يحظـى بتـوثيقهم   ، ولعلّـ ×علي رفضه ألوامر السلطان، وامتناعه عن سب
لو أطاع السلطان ووافق الحجاج على أن علياً يسب.×  

    علـي  وقد أخرج الثعلبي نزول آية البالغ في يـوم الغـدير فـي حـق ×
  .)٢(بأربعة طرق، فالحظ

ــي حــاتم    والحاصــل: أن ــن أب ــذي أخرجــه اب ــق للحــديث ال هــذا الطري
والواحدي وابن عساكر وغيرهم صحيح اإلسناد، ورجاله كلهم ثقات، وهـو  

َْك ِمن ربَك يتضمن نزول قوله تعالى: {
َ

 إِل
َ

نِزل
ُ
 بَلْغ َما أ

ُ
يَها الرُسول

َ
َْك ِمن ربَك يَا أ

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
 بَلْغ َما أ

ُ
يَها الرُسول

َ
َْك ِمن ربَك يَا أ

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
 بَلْغ َما أ

ُ
يَها الرُسول

َ
َْك ِمن ربَك يَا أ

َ
 إِل

َ
نِزل

ُ
 بَلْغ َما أ

ُ
يَها الرُسول

َ
} فـي  يَا أ

                                                 

 . ١٤٣ابن حجر العسقالني، نزهة النظر: ص )١(
  . ٩٢ص ٤الثعلبي، تفسير الثعلبي: ج )٢(
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في يوم الغدير بعد حجة الوداع، وفي نزول هذه اآلية المباركة في × علي
لك الواقعة دليـل واضـح علـى أنهـا جـاءت لتأكيـد أمـر فـي غايـة األهميـة           ت

ومـن  تبليغه في يوم الغدير، ’ والخطورة، بحيث يجب على النبي األكرم
أن مـا وقـع فـي يـوم الغـدير لـو لـم يفعلـه         الكريمـة  اآليـة  سياق  الواضح من

فال يكون قد بلغ رسالة اإلسـالم، ولـيس ذلـك إال النهـدام ركـن      ’ النبي
الــذي تتوقــف عليــه ديمومــة اإلســالم واســتمراره، فتــرك  ،مامــة والواليــةاإل

للواليـة علـى األمـة مسـاوق لتـرك تبليـغ       × تنصيب علـي بـن أبـي طالـب    
الرسالة بكاملها؛ ألن   ل قيـادة  هـي التـي تتكفّـ   ’ اإلمامة اإللهية بعـد النبـي

األمة ونحوها.  ة من الناحية الدينية والسياسية والحكومي  
  ول آية إكمال الدين وإمتام النعمة نز: ثالثا

َـوَْم علـى نـزول قولـه تعـالى: {     أيضـاً  األحاديث الصـحيحة تـنصّ   إن
ْ

َـوَْم ال
ْ

َـوَْم ال
ْ

َـوَْم ال
ْ

ال
ُكـُم السـ?م 

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
ُكـُم السـ?م أ

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
ُكـُم السـ?م أ

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
ُكـُم السـ?م أ

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
أ

بعد  )١(}َغُفوٌر رِحيمٌ َغُفوٌر رِحيمٌ َغُفوٌر رِحيمٌ َغُفوٌر رِحيمٌ     دِيناً َفَمِن اْضُطر ِف َمَْمَصٍة َغْيَ ُمَتَجانٍِف ِلثٍْم فإن ا3َ دِيناً َفَمِن اْضُطر ِف َمَْمَصٍة َغْيَ ُمَتَجانٍِف ِلثٍْم فإن ا3َ دِيناً َفَمِن اْضُطر ِف َمَْمَصٍة َغْيَ ُمَتَجانٍِف ِلثٍْم فإن ا3َ دِيناً َفَمِن اْضُطر ِف َمَْمَصٍة َغْيَ ُمَتَجانٍِف ِلثٍْم فإن ا3َ 
م إخراجه بسـند صـحيح عـن أبـي هريـرة، حيـث       خطبة الغدير، وهذا ما تقد

بن أبي طالب، فقـال:   م) بيد عليى اهللا عليه وسلّ(صلّ ا أخذ النبيلم«قال: 
ولي المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول اهللا، قال: من كنت مواله فعلـي   ألستُ

خ بخ لك يـا بـن أبـي طالـب، أصـبحت      مواله، فقال عمر بن الخطاب: ب
ُكْم دِيَنُكمْ موالي ومولى كل مسلم، فانزل اهللا: {

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ُكْم دِيَنُكمْ الْ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ُكْم دِيَنُكمْ الْ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ُكْم دِيَنُكمْ الْ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ   .)٢(}»الْ

                                                 

 . ٣) المائدة: ١(
 .٢٨٤ص ٨ج :خ بغداد) الخطيب البغدادي، تاري٢(
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ونزول هذه اآلية المباركة بعد حديث الغدير من األدلة الواضـحة علـى   
أن هـو إثبـات   » من كنت مواله فهذا علي مواله’: «المراد من قول النبي

؛ إذ ال يوجـد مـا يصـلح إلكمـال     ’مـن بعـده  × لياإلمامة والخالفة لع
الدين وإتمام النعمة في حديث الغدير إال مقام الخالفة واإلمامـة فـي األمـة؛    
ألن اإلمامــة تعنــي حفــظ الــدين وقيــادة األمــة والــدفاع عــن حــريم الرســالة  

  ’. اإلسالمية بعد وفاة النبي
   اإلكمال شاهد آية علىابن كثري  اعتراض ـ١

ابن كثير في تفسيره رواية عمر بن الخطاب ـ اآلتي ذكرهـا   بعد أن أورد 
ـ والتي تتعرض لسبب نـزول آيـة اإلكمـال، وأنـه بعرفـة يـوم الجمعـة، قـال:         

روى من  ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس، ثم :وقال ابن جرير: وقد قيل«
ُكـْم دِيـَنُكمْ اس في قوله: {طريق العوفي عن ابن عب

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ُكـْم دِيـَنُكمْ الْ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ُكـْم دِيـَنُكمْ الْ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ُكـْم دِيـَنُكمْ الْ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ } الْ

يقول: ليس بيوم معلوم عند الناس، قال: وقد قيل: إنها نزلت على رسـول  
رواه من طريـق   ة الوداع، ثمم) في مسيره إلى حجى اهللا عليه وسلّاهللا (صلّ

قلت: وقد روى ابـن مردويـه مـن     ،أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس
سـول  ها نزلت علـى ر طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أنّ

ي: من كنت مـواله  م) يوم غدير خم حين قال لعلّى اهللا عليه وسلّاهللا (صلّ
ه اليوم الثامن عشـر مـن ذي   أنّ :رواه عن أبي هريرة، وفيه فعلي مواله، ثم

ة يعني مرجعهالحج ×من حجال هذا وال هـذا، بـل    ة الوداع. وال يصح
وكـان يـوم    ها أنزلـت يـوم عرفـة   فيه وال مرية أنّ الصواب الذي ال شك
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  .)١(»جمعة
ـ «فـي سـيرته وتاريخـه:     أيضاًوقال ابن كثير  ا الحـديث الـذي رواه   فأم

ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر الوراق، عن شهر بن حوشب، عـن أبـي   
هريرة، قال: لما أخذ رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) بيد علي قال: مـن  

َـوْمَ كنت مواله فعلي مواله، فـأنزل اهللا عـز وجـل: {   
ْ

َـوْمَ ال
ْ

َـوْمَ ال
ْ

َـوْمَ ال
ْ

ُكـْم     ال
َ
ـُت ل

ْ
ْكَمل

َ
ُكـْم أ

َ
ـُت ل

ْ
ْكَمل

َ
ُكـْم أ

َ
ـُت ل

ْ
ْكَمل

َ
ُكـْم أ

َ
ـُت ل

ْ
ْكَمل

َ
أ

يُْكْم نِْعَمِت 
َ
ْتَمْمُت َعل

َ
يُْكْم نِْعَمِت دِينَُكْم َوأ

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
يُْكْم نِْعَمِت دِينَُكْم َوأ

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
يُْكْم نِْعَمِت دِينَُكْم َوأ

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
}، قال أبو هريرة: وهو يوم غدير خم، من دِينَُكْم َوأ

صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب لـه صـيام سـتين شـهراً. فإنـه      
حديث منكر جداً، بل كذب؛ لمخالفته لما ثبت في الصحيحين عـن أميـر   

ة نزلت في يوم الجمعة يوم عرفـة،  هذه اآلي المؤمنين عمر بن الخطاب أن
  .)٢(»م) واقف بهاى اهللا عليه وسلّورسول اهللا (صلّ

  يف عدة نقاط ابن كثري اعتراضجواب  ـ٢

  يتضمن الجواب عدة نقاط:
  نزول اآليةد أسباب تعدـ ١ـ٢

الذي يشهد على بطالن كالم ابن كثير، هـو أن اآليـة أو السـورة قـد      إن
د أسـباب  ألسباب كثيرة، كتعظيم شـأنها أو تعـد  يتكرر نزولها أكثر من مرة؛ 

  نزولها أو نحو ذلك. 
ح العلماء بذلك في مباحث علـوم القـرآن، قـال الزركشـي فـي      وقد صر

                                                 

 . ١٥ص ٢ج: تفسير ابن كثير، ابن كثير) ١(
 .٢٣٢ص ٥. ابن كثير، البداية والنهاية: ج٤٢٥ص ٤ج، السيرة النبوية: ابن كثير) ٢(
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وقد ينزل الشيء مرتين تعظيماً لشأنه، وتذكيراً بـه عنـد   «كتابه (البرهـان):  
حدوث سببه، خوف نسيانه؛ وهذا كما قيل في الفاتحة نزلت مرتين، مـرة  

  .)١(»ة وأخرى بالمدينةكّبم
ثم ة مقالته ببعض األمثلة، حيث أورد جملة استشهد الزركشي على صح

مــن اآليــات التــي ورد ســبب نزولهــا فــي الصــحيحين بنحــو، وفــي المجــامع 
ومثله ما في الصحيحين، عـن  «الحديثية األخرى بنحو آخر، قال الزركشي: 

ونََك عَ ابن مسعود في قوله تعالى: {
ُ
ل
َ
ونََك عَ َويَْسأ

ُ
ل
َ
ونََك عَ َويَْسأ

ُ
ل
َ
ونََك عَ َويَْسأ

ُ
ل
َ
} أنها نزلت لما سـأله  ِن الروحِ ِن الروحِ ِن الروحِ ِن الروحِ َويَْسأ

 )٢(اليهود عن الروح، وهو في المدينة، ومعلوم أن هذه في سورة (سبحان)
المشركين لما سألوه عن ذي القرنين وعن أهـل   وهي مكية باالتفاق، فإن

يسألوه عن ذلـك، فـأنزل    اليهود أمروهم أن ة، وأنالكهف، قيل ذلك بمكّ
  ضعه. اهللا الجواب، كما قد بسط في مو

ـ } أنُّقْل ُهَو ا3ُ أحدُقْل ُهَو ا3ُ أحدُقْل ُهَو ا3ُ أحدُقْل ُهَو ا3ُ أحدوكذلك ما ورد في { ة، ها جواب للمشركين بمكّ
ـ «ثم قـال:  » ها جواب ألهل الكتاب بالمدينةوأنّ ـ أه: والحكمة في هذا كلّ ه نّ

قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية، وقد نزل قبل ذلك 
م) عليـه وسـلّ   (صـلى اهللا  ما يتضمنها، فتؤدى تلك اآلية بعينها إلى النبي

ها تتضمن هذه... وما يذكره المفسـرون مـن أسـباب    تذكيراً لهم بها، وبأنّ
دة لنزول اآلية قد يكون من هذا الباب، ال سيما وقد عرف من عـادة  متعد

                                                 

 . ٢٩ص ١) الزركشي، البرهان في علوم القرآن: ج١(
 ) أي سورة اإلسراء. ٢(
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ه يريـد  أحدهم إذا قال: نزلت هذه اآلية في كذا، فإنّ الصحابة والتابعين أن
هذه اآلية تتضمن هـذا الحكـم، ال أ   بذلك أنهـذا كـان السـبب فـي      ن

  .)١(»نزولها
البخـاري وكـذا مسـلم قـد ذكـرا فـي صـحيحيهما أسـباباً وأزمنـة           ثم إن

دة ومختلفـة لنـزول آيـة واحـدة، بـل وأخـرج البخـاري وغيـره         وأمكنة متعد
اختالف بعض الصحابة فيما بينهم في سبب نـزول بعـض اآليـات المباركـة،     

  والشواهد على ذلك كثيرة: 
    إِنّ إِنّ إِنّ إِنّ {رجه البخـاري فـي صـحيحه تفسـيراً لقولـه تعـالى:       فمن ذلك ما أخ

 
ً
ْيَمـانِِهْم َثَمنـاً قَلِـي?

َ
وَن بَِعْهـِد ا3ِ َوأ  اِليَن يَْشـَتُ

ً
ْيَمـانِِهْم َثَمنـاً قَلِـي?

َ
وَن بَِعْهـِد ا3ِ َوأ  اِليَن يَْشـَتُ

ً
ْيَمـانِِهْم َثَمنـاً قَلِـي?

َ
وَن بَِعْهـِد ا3ِ َوأ  اِليَن يَْشـَتُ

ً
ْيَمـانِِهْم َثَمنـاً قَلِـي?

َ
وَن بَِعْهـِد ا3ِ َوأ ، حيـث أورد سـببين   )٢(}اِليَن يَْشـَتُ

  مختلفين زماناً ومكاناً ومورداً لنزول اآلية الكريمة:  
في أٌنزلت؛ >رجه عن األشعث بن قيس، حيث قـال:  ما أخ السبب األول:

تك م: بينّى اهللا عليه وسلّصلّ لي، قال النبي لي بئر في أرض ابن عمكانت 
  .)٣(»أو يمينه...

رجـالً أقـام    أن«ما أخرجه عن عبـد اهللا بـن أبـي أوفـى:      السبب الثاني:
سلعة في السوق، فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجـالً  

ْيَمـانِِهْم َثَمنـاً اِليـَن يَْشـَتُ اِليـَن يَْشـَتُ اِليـَن يَْشـَتُ اِليـَن يَْشـَتُ     إِنّ إِنّ إِنّ إِنّ من المسـلمين، فنزلـت: {  
َ
ْيَمـانِِهْم َثَمنـاً وَن بَِعْهـِد ا3ِ َوأ
َ
ْيَمـانِِهْم َثَمنـاً وَن بَِعْهـِد ا3ِ َوأ
َ
ْيَمـانِِهْم َثَمنـاً وَن بَِعْهـِد ا3ِ َوأ
َ
وَن بَِعْهـِد ا3ِ َوأ

 
ً
 قَلِي?
ً
 قَلِي?
ً
 قَلِي?
ً
  .)٤(»}قَلِي?

                                                 

 .٣٢ـ ٣٠ص ١ج :) الزركشي، البرهان في علوم القرآن١(
  . ٧٧عمران،  ) آل٢(
  . ٦٦٧٧ح ١٦٦ص ٥) البخاري، صحيح البخاري: ج٣(
  .١٦٧ص ٥: جالسابق) المصدر ٤(
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ونحن نوجه سؤالنا البن كثيـر، ونقـول: هـل يجـرؤ علـى إبطـال مـا فـي         
ه حـديث منكـر جـداً، بـل     أسباب النزول فيه، ويقـول: إنّـ   الختالفالبخاري 

اسـتناداً إلـى مخالفـة سـبب النـزول       ،آيـة الـبالغ  كذب، كما فعل ذلـك فـي   
  هو موجود في الصحيحين؟! ومكانه لما

ا بالنسـبة إلـى اخـتالف الصـحابة فـي أسـباب نـزول بعـض اآليـات،          وأم
فموارده كثيرة جداً، ومن تلك الموارد ما أخرجه البخاري في صـحيحه عـن   

مررت بالربذة، فإذا أنا بأبي ذر (رضي اهللا عنه) فقلت «زيد بن وهب، قـال:  
 :، فاختلفت أنـا ومعاويـة فـي   له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام

 يُنفُِقوَنَها ِف َسبِيِل ا3ِ {
َ
فِضَة َو2

ْ
وَن الَهَب َوال  يُنفُِقوَنَها ِف َسبِيِل ا3ِ َواِليَن يَْكِنُ

َ
فِضَة َو2

ْ
وَن الَهَب َوال  يُنفُِقوَنَها ِف َسبِيِل ا3ِ َواِليَن يَْكِنُ

َ
فِضَة َو2

ْ
وَن الَهَب َوال  يُنفُِقوَنَها ِف َسبِيِل ا3ِ َواِليَن يَْكِنُ

َ
فِضَة َو2

ْ
وَن الَهَب َوال }، قال معاوية: َواِليَن يَْكِنُ

نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكـان بينـي وبينـه فـي     
في كتاب الحج فـي صـحيحه الخـالف بـين عائشـة       أيضاًوأخرج  .)١(»ذاك..

َمْرَوةَ ِمن َشَعآئِِر ا3ِ َفَمْن     إِنّ إِنّ إِنّ إِنّ {:سبب نزول قوله تعالىفي وابن عمر 
ْ
َمْرَوةَ ِمن َشَعآئِِر ا3ِ َفَمْن الصَفا َوال
ْ
َمْرَوةَ ِمن َشَعآئِِر ا3ِ َفَمْن الصَفا َوال
ْ
َمْرَوةَ ِمن َشَعآئِِر ا3ِ َفَمْن الصَفا َوال
ْ
الصَفا َوال

َيَْت أو اْعَتَمَر 
ْ

َيَْت أو اْعَتَمَر َحج ال
ْ

َيَْت أو اْعَتَمَر َحج ال
ْ

َيَْت أو اْعَتَمَر َحج ال
ْ

ن يَطوّفَحج ال
َ
يْهِ أ

َ
 ُجَناَح َعل

َ
ن يَطوّففَ?

َ
يْهِ أ

َ
 ُجَناَح َعل

َ
ن يَطوّففَ?

َ
يْهِ أ

َ
 ُجَناَح َعل

َ
ن يَطوّففَ?

َ
يْهِ أ

َ
 ُجَناَح َعل

َ
  .)٣)(٢(}بِِهَمابِِهَمابِِهَمابِِهَما    فَ?

تين، إحـداها  على هذا البيان قد تكون آية اإلكمـال نزلـت مـر    بناًء ،إذن
اليهـودي الـذي كـان فـي      في يوم عرفـة واألخـرى فـي يـوم الغـدير، ولعـلّ      

مجلس الخليفة عمر بن الخطاب كـان يقصـد نـزول اآليـة فـي يـوم الغـدير،        
                                                 

  .١١١ص ٢) البخاري، صحيح البخاري:ج١(
  . ١٥٨) البقرة: ٢(
، مسلم النيسابوري، صـحيح  أيضاً. والحظ ١٦٤٣ح ١٧٠ـ ١٦٩ص ٢) البخاري، صحيح البخاري: ج٣(

  .٢٩٦٨ح ٦٩ص ٤ج :مسلم
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الخليفة أجابه بنزولها في يوم عرفة، لاللتفاف على ما كان يرمـي إليـه    ولكن
البخاري ومسلماً أخرجا في صـحيحيهما عـن طـارق بـن      اليهودي، حيث إن

يهـود قـال لـه: يـا أميـر      أن رجـالً مـن ال  «شهاب، عن عمر بن الخطاب: 
المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلـت التخـذنا   

ُكـْم دِيـَنُكْم {ذلك اليوم عيداً، قال: أي آيـة؟ قـال:   
َ
ـُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ُكـْم دِيـَنُكْم ال

َ
ـُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ُكـْم دِيـَنُكْم ال

َ
ـُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ُكـْم دِيـَنُكْم ال

َ
ـُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ال

ُكُم الس?م دِيناً 
َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكُم الس?م دِيناً َوأ

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكُم الس?م دِيناً َوأ

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكُم الس?م دِيناً َوأ

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
قال عمر: قد عرفنا  }َوأ

م والمكان الذي نزلت فيه على النبي (صلى اهللا عليه وسلم) وهو ذلك اليو
  . )١(»قائم بعرفة يوم الجمعة

  اليـوم   وهذا الجواب من عمر بن الخطاب ال غرابة فيه؛ ألنه إذا قـال بـأن
ه الذي نزلت فيه اآلية هو الثامن عشر مـن ذي الحجـة وفـي غـدير خـم، فإنّـ      

وهذا ما ال يرتضي الخليفة ذكـره   بالخالفة واإلمامة،× لعلي يكون قد أقر
بخ بخ لك يا بن أبـي  ×: «في المأل العام، وال يريد أن يستذكر قوله لعلي

  . )٢(م في الحديث عن أبي هريرةفي يوم الغدير، كما تقد» ..طالب
مخالفة بعض الروايات الصحيحة لمـا ورد فـي صـحيحي     والحاصل: أن

محــذور يقتضــي  فيــه أيالبخــاري ومســلم فــي تعيــين ســبب النــزول، لــيس 
     د وتغـاير أسـباب وأزمنـة    تكذيب تلك الروايات، بـل هـو يكشـف عـن تعـد

وأمكنة النزول لآلية الواحدة، ويشهد على ذلك ما ورد في الصـحيحين مـن   
                                                 

 ٢٣٩ص ٨ج :صــحيح مســلم. مســلم النيســابوري، ٤٥ح ١٦ص ١البخــاري: ج ) البخــاري، صــحيح١(
 .  ٧٤٢٠ح
 ، وقد تقدم تصحيح سند هذا الحديث.٢٨٤ص ٨) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٢(
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  اختالف أسباب النزول وزمان ومكان اآلية الواحدة.

  معارضة رواية عمر لألحاديث الصحيحة ــ٢ـ٢

ابرواية عمر بن الخطّـ  إن مـة تتعـارض مـع جملـة مـن مضـامين       المتقد
  األحاديث الصحيحة الواردة في المقام، نشير فيما يلي إلى بعضها: 

  االثننينزول اآلية يف يوم حاظ لالتعارض ب ـ١ـ٢ـ٢

   آيـة اإلكمـال نزلـت فـي يـوم       لقد ورد في رواية عمـر بـن الخطـاب أن

الجمعة، مع أن اس بسندهذا يتنافى مع ما ورد عن ابن عب   آيـة   معتبـر مـن أن

أخرج الطبرانـي بسـنده عـن ابـن لهيعـة،      فقد ، االثنيناإلكمال نزلت في يوم 

عن خالد بن أبي عمران، عن حنش بن عبد اهللا الصـنعاني، عـن ابـن عبـاس،     

خـرج   االثنـين ، ويوم االثنينولد نبيكم (صلى اهللا عليه وسلم) يوم «قـال:  

، ونزلت سورة االثنيندراً يوم ، وفتح باالثنينمن مكة، ودخل المدينة يوم 

ُكـْم دِيـَنُكمْ { االثنينالمائدة يوم 
َ
ـُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ُكـْم دِيـَنُكمْ الْ

َ
ـُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ُكـْم دِيـَنُكمْ الْ

َ
ـُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ُكـْم دِيـَنُكمْ الْ

َ
ـُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ } ورفـع الـركن يـوم    الْ

  .)١(»االثنين
وطريق هذا الحديث معتبر، لم يقـع كـالم فـي سـنده إال مـن جهـة ابـن        

رواه أحمد والطبراني في الكبير، وزاد فيه: «لهيعة، قال الهيثمي في زوائـده:  
ُت { :االثنين، ونزلت سورة المائدة يوم االثنيناً يوم وفتح بدر

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ُت الْ

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ُت الْ

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ُت الْ

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ الْ

ُكْم دِيَنُكمْ 
َ
ُكْم دِيَنُكمْ ل
َ
ُكْم دِيَنُكمْ ل
َ
ُكْم دِيَنُكمْ ل
َ
وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات، من أهل }. ل

                                                 

 .١٨٣ص ١٢) الطبراني، المعجم الكبير: ج١(
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  .)١(»الصحيح
ولكن هذا الكالم من الهيثمي غير تام، فإن ابن لهيعـة مـن الثقـات، فقـد     

ــ    ــي ص ــن الحــارث ف ــاً بعمــرو ب ــه مســلم مقرون ــو داود )٢(حيحهروى ل  )٣(وأب
   .)٥(وابن ماجه )٤(والترمذي

 ،ةوعبد اهللا بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد األئم«وقال عنه الحـاكم:  
  . )٦(»ما نقم عليه اختالطه في آخر عمرهإنّ

: أيضـاً  أبو عبيـد اهللا اآلجـري  وقال «وقال المزي في تهذيب الكمـال:  
من كـان مثـل ابـن لهيعـة     سمعت أبا داود يقول: أحمد بن حنبل يقول: 

  ث عنـه أحمـد بحـديث    بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانـه؟ وحـد
  .  )٧(»كثير

أبـو عبـد الـرحمن المصـري     «وقال ابن حجر فـي تقريـب التهـذيب:    
، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية بـن المبـارك   القاضي صدوق من السابعة

  . )٨(»نوابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شئ مقرو
وحكى الساجي عن أحمد بن صـالح: كـان ابـن    «في التهذيب: وقال 

                                                 

  .١٩٦ص ١) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج١(
  .١٣٠١ح ١١٠ص ٢) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج٢(
  ، وموارد أخرى.٩١ص ١، ج٨٦ص ١) أبو داود، سنن أبي داود: ج٣(
  ، وموارد أخرى. ٤٦ص ٢، ج٢٩ص ١) الترمذي، سنن الترمذي: ج٤(
  ، وموارد أخرى.١٤٧، ص١٣٩ص ١) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: ج٥(
  . ٣٩٠ص ٢) الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج٦(
  . ٤٩٤ص ١٥، المزي: ج) تهذيب الكمال٧(
  .٥٢٦ص ١) ابن حجر العسقالني، تقريب التهذيب: ج٨(
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لهيعة من الثقات... وقال ابن شاهين: قال أحمد بن صالح: ابن لهيعة ثقـة،  
ما روي عنه من األحاديث فيها تخليط يطرح ذلك التخليط، وقال مسـعود  

ث من حفظه بعـد احتـراق كتبـه    ما حدعن الحاكم: لم يقصد الكذب وإنّ
    .)١(»أخطأف

عبد اهللا بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الغـافقي  «وقال في لسان الميـزان:  
  .)٢(»أبو عبد الرحمن المصري قاضيها وعالمها ومسندها

اإلمـام الكبيـر قاضـي الـديار     «الذهبي في تـذكرة الحفـاظ:    عنه وقال
٣(»ثهاالمصرية وعالمها ومحد(.  

د بن العباس، سمعت حمأخبرنا العباس بن م« :بن عديفي الكامل الو
بن وهب يقول: وسـأله رجـل   اأحمد بن عمرو بن المسرح يقول: سمعت 

عن حديث فحدثه به، فقال له: من حدثك بهذا يا أبا محم ثني د قال: حـد
  .)٤(»به واهللا الصادق البار عبد اهللا بن لهيعة

ثنا عبد الرحمن، حدثني أبي، نـا محمـد بـن    «وفي الجرح والتعـديل:  
حسان، قال: سمعت أبي يقول: ما رأيت أحفظ مـن ابـن لهيعـة     يحيى بن

بعد هشيم، قلت له: إن الناس يقولون: احترق كتب ابن لهيعة، فقـال: مـا   
                                                 

  .٣٣١ص ٥) ابن حجر العسقالني، تهذيب التهذيب: ج١(
  . ٢٦٨ص ٧) ابن حجر العسقالني، لسان الميزان: ج٢(
  .٢٣٧ص ١) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج٣(
  .١٤٥ص ٤) عبد اهللا بن عدي، الكامل: ج٤(
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  .)١(»غاب له كتاب
، وقـد  )٢(»وعبد اهللا بن لهيعة ثقة عند أحمـد والطحـاوي  «وقال العيني: 

بعـض   ن الهيثمي نفسه أحاديث ابن لهيعـة، حيـث قـال فـي تعليقـه علـى      حس
  .)٣(»وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن«األحاديث: 

إذن فطريق هذا الحديث معتبر، وهو يآيـة اإلكمـال نزلـت فـي      ثبت أن
  اآلية نزلت في يوم الجمعة. ، وهذا يعارض ما رواه عمر من أناالثنينيوم 
  نزول اآلية ليلة مجع (ليلة املزدلفة)ض بلحاظ ارالتعـ  ٢ـ٢ـ٢

ومسلم في صحيحيهما عن عمـر بـن الخطـاب، مـن     ما رواه البخاري  إن
يتقـاطع  )٤(قـائم بعرفـات  ’ آية اإلكمال نزلت في يوم الجمعة والنبي أن ،

ويتنافى مع ما رواه مسلم في صحيحه عن عمـر بـن الخطـاب، مـن أن اآليـة      
نزلت فـي ليلـة جمـع (ليلـة المزدلفـة)، وهـي ليلـة العيـد التـي يزدلـف فيهـا            

نـى، بعـد إتمـام الوقـوف بعرفـات، وذلـك مـا        المسلمون مـن عرفـات إلـى م   
قالت اليهـود  «أخرجه مسلم عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قـال:  

ُكْم دِيَنُكْم { :لعمر: لو علينا معشر يهود نزلت هذه اآلية
َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ُكْم دِيَنُكْم الْ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ُكْم دِيَنُكْم الْ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ُكْم دِيَنُكْم الْ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ الْ

ُكُم الس?م دِينـاً 
َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكُم الس?م دِينـاً َوأ

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكُم الس?م دِينـاً َوأ

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكُم الس?م دِينـاً َوأ

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
م الـذي  نعلم اليوو} َوأ

أنزلت فيه، التخذنا ذلك اليوم عيداً، قال: فقال عمر: فقـد علمـت اليـوم    
                                                 

  .١٤٨ص ٥ي، الجرح والتعديل: ج) ابن أبي حاتم الراز١(
  .١٣ص ٧) العيني، عمدة القاري: ج٢(
  ، وغيرها من الموارد.٨٢وص ٣١وص ٢٠وص ١٨ص ٤، ج١٥٥ص ١) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٣(
 ٢٣٩ص ٨ج :صــحيح مســلم، مســلم النيســابوري. ٤٥ح ١٦ص ١) البخــاري، صــحيح البخــاري: ج٤(

 .  ٧٤٢٠ح
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الذي أنزلت فيه، والساعة، وأين رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسـلم) حـين   
م) ى اهللا عليـه وسـلّ  نزلت، نزلت ليلة جمع ونحـن مـع رسـول اهللا (صـلّ    

  .)١(»بعرفات
فهل أن      م بعرفـة، أم أنهـا   قـائ ’ اآلية نزلـت فـي يـوم الجمعـة والنبـي

قد أتم الوقوف بعرفة وهو في طريقه لالزدالف ’ نزلت ليلة جمع والنبي
  إلى منى؟!! 

   اجلمعة ليالًنزول اآلية ض بلحاظ رالتعا ـ٣ـ٢ـ٢

إن ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمـر بـن الخطـاب، مـن     
أن    قـاطع  قـائم بعرفـات، يت  ’ آية اإلكمال نزلت في يـوم الجمعـة والنبـي

مع ما رواه النسائي في سننه بسند صحيح، مـن أن اآليـة نزلـت     أيضاًويتنافى 
عن قيس بن مسلم، عن طـارق بـن شـهاب،     أخرج بسندهليلة الجمعة، حيث 

قال يهودي لعمر: لو علينا نزلت هذه اآلية التخـذناه عيـداً {الْيـوم    «قـال:  
وم الذي أنزلت فيـه، والليلـة   أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم} قال عمر: قد علمت الي

م) ى اهللا عليـه وسـلّ  التي أنزلت ليلة الجمعة، ونحن مع رسـول اهللا (صـلّ  
  .)٣(»صحيح«، وقال عنه األلباني: )٢(»بعرفات

  
                                                 

 .٧٤٢٠ح ٢٣٨ص ٨ج: مسلمالنيسابوري، صحيح  مسلم) ١(
  .٢٥١ص ٥ج) النسائي، سنن النسائي: ٢(
  ، األحاديث مذيلة بأحكام األلباني.٢٥١ص ٥ج: السابقالمصدر  )٣(
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  تشكيك سفيان الثوري يف نزول اآلية يوم اجلمعة ـ٣

أخرج البخاري في صحيحه تشكيك سفيان الثوري في نزول اآليـة يـوم   
قالت اليهود لعمـر: إنكـم   «عن طارق بن شهاب، قـال:   الجمعة، حيث روى

تقرؤون آية، لو نزلت فينا التخذناها عيداً، فقال عمر: إنـي ألعلـم حيـث    
م) حين أنزلـت.  ى اهللا عليه وسلّأنزلت وأين أنزلت، وأين رسول اهللا (صلّ

  .)١(»يوم عرفة وإنا واهللا بعرفة. قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة، أم ال
ــاك  ــن    وهن ــر ب ــة عم ــي مضــمون رواي إشــكاالت وتناقضــات أخــرى ف

  الخطاب، أعرضنا عنها رعاية لالختصار.
  وال من وااله وعاد من عاداه)  اللهم( :’هقول رابعاً:

تقدم أن قال في حديث الغدير: ’ النبي»وال من وااله، وعـاد   اللهم
ل من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من يبغضه، وانصر من نصره، واخذ

وقد تقدم تصـحيح الهيثمـي وغيـره لهـذا المقطـع مـن الحـديث،        » من خذله
رواه البزار ورجاله رجال الصـحيح غيـر فطـر بـن     «حيث قال في زوائده: 

  .  )٢(»خليفة، وهو ثقة
فالنبي ’أراد أن ن في هذا المقطع مـن الحـديث وجـوب مـواالة     يبي

 اهللا تعـالى أن أعدائـه، ويـدعو    ومناصرته والوقوف إلى جانبه ضـد × علي
مــن يحـاول خذالنــه ومعاداتــه، وهــذا   يؤيـد أنصــاره ومواليــه، ويخـذل كــلّ  

المعنى ال يليق إال بمـن سـيكون لـه أوليـاء وأنصـار وأعـداء يخذلونـه، وهـو         
                                                 

  ، كتاب تفسير القرآن.٤٦٠٦ح ١٨٦ص ٥ج :) البخاري، صحيح البخاري١(
  .١٠٥ص ٩ج: ) الهيثمي، مجمع الزوائد٢(
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يحتاج إلى النصرة ويتضرر بالخذالن وعدم االنقياد له، ولـيس هـذا إال لمـن    
ــى األ    ــة عل ــة والوالي ــة واإلمام ــام الخالف ــه مق ــون ل ــيك م ــي أن ــذا يعن  ة، وه

، ثـم  ×أراد أن يثبـت فـي حـديث الغـدير مقـام الخالفـة لعلـي       ’ النبي
حاول أن يحث الناس على مواالته واتباعه ونصرته، ويـردعهم عـن خذالنـه    

  ومعاداته. 
من المقام الشـامخ   وصيها صدع بما خول اهللا سبحانه لم’ «فـالنبي 

لمطلقة من بعده، كـان يعلـم   بالرياسة العامة على األمة جمعاء، واإلمامة ا
بطبع الحال أن تمام هذا األمر بتوفر الجنـود واألعـوان وطاعـة أصـحاب     
الواليات والعمال، مع علمه بأن في المـأل مـن يحسـده، كمـا ورد فـي      
الكتاب العزيز، وفيهم من يحقده، وفي زمر المنافقين من يضمر له العـداء  

النهمة والشره من أربـاب   ألوتار جاهلية، وستكون من بعده هنات تجلبها
أن × المطامع لطلب الواليات والتفضيل في العطاء، وال يدع الحق علياً

يسعفهم بمبتغاهم، لعدم الحنكة والجدارة فيهم فيقلبون عليه ظهر المجـن،  
ـ تـؤم  مجمل الحال بقوله: إن’ وقد أخبر اً وال أراكـم فـاعلين   روا علي

١(اًتجدوه هادياً مهدي(ـ  ، وفي لفظ: إن اً ومـا أراكـم فـاعلين    تستخلفوا علي
٢(اًتجدوه هادياً مهدي( .  

يدعو لمن وااله ونصره، وعلى من عاداه وخذله، ليتم لـه  ’ فطفق
                                                 

 .١٠٩ص ١) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(
 .٨٣ص ١. الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل: ج٦٣٠ص ١١هندي، كنز العمال: ج) المتقي ال٢(
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مواالتـه مجلبـة لمـواالة اهللا سـبحانه، وأن      أمر الخالفة، وليعلم الناس أن
   وأهلـه،   عداؤه وخذالنه مدعاة لغضب اهللا وسخطه، فيزدلـف إلـى الحـق

فيمن هذا شأنه، ولذلك إن أفراد  الدعاء بلفظ العام ال يكون إالّ ومثل هذا
المؤمنين الذين أوجب اهللا محبة بعضهم لبعض لم يؤثر فيهم هذا القـول،  

ما يحصل مثلـه  منافرة بعضهم لبعض جزئيات ال تبلغ هذا المبلغ، وإنّ فإن
وبالتثبط  فيما إذا كان المدعو له دعامة الدين، وعلم اإلسالم، وإمام األمة،

  .)١(»عنه يكون فت في عضد الحق وانحالل لعرى اإلسالم
  دعى فأجيب) أُ ي أوشك أنْ: (وإن’: قول النيبخامساً

هـا  يـا أي «مـة حـديث الغـدير:    في مقد ’قول النبي :الشاهد الخامس
ه لم يبعث نبي قط إال ما عاش نصف ما عاش الذي كـان قبلـه،   الناس، إنّ

، وهـذا  ×والية أمير المؤمنين هذكر ثم )٢(»أجيبدعى فأُ أن ي أوشكوإنّ
يعني أن النبي ’يريد أن ن للناس خليفتهيبي  الواليـة التـي    من بعـده، وأن

 ـ      × ثبتت لعلـيبحـديث الغـدير يـأتي دورهـا فـي األم يسـتجيب   ة بعـد أن
ـ  ’ النبيه تبـارك وتعـالى، ولـيس المـراد مـن الواليـة بعـد وفـاة         لنـداء رب

ــإال م’ النبــيا المحبــة والنصــرة وغيرهــا مــن قــام الخالفــة والقيــادة، وأم
فــي حيــاة × يالمعــاني التــي ذكرهــا القــوم فهــي مــن األمــور الثابتــة لعلّــ  

مؤمن.  ، بل هي ثابتة لكلّ’النبي  
                                                 

 . ٣٧٣ـ٣٧٢ص ١) األميني، الغدير: ج١(
 ٥. الحـاكم النيسـابوري، المسـتدرك علـى الصـحيحين: ج     ١٧٢ص ٥) الطبراني، المعجم الكبيـر: ج ٢(

  . ١٧٢ص
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  حديث الغدير يف سياق حديث الثقلني :سادسا

حـديث الغـدير جـاء فـي سـياق حـديث        يتمثل في أن :الشاهد السادس
ي قد تركت فيكم الثقلين أحـدهما أكبـر   إنّ’: «قال النبي الثقلين، حيث

من اآلخر، كتاب اهللا وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهمـا، فإنهمـا لـن    
يفترقا حتى يردا علي الحوض، ثم قال: إن اهللا عز وجل موالي وأنا مولى 

، فقال: من كنت مـواله فهـذا   )رضي اهللا عنه( أخذ بيد علي مؤمن، ثم كلّ
   .)١(.»وليه..

 وسياق هذا الحديث واضح الداللة علـى أن  النبـي ’ينصـب   أراد أن
بــين الــدور األســاس  بعــد أن’ بحــديث الغــدير الخليفــة مــن بعــده، فهــو

النـاس علـى    ة والرسـالة اإلسـالمية، وحـثّ   للكتاب والعتـرة فـي مسـيرة األمـ    
د عند الحـوض، بعـ  ’ ك بهما ألجل النجاة من الهلكة والورود عليهالتمس

ل مـن العتـرة ـ التـي     ن للمسلمين الرجل األوأن يعي’ ه أراد النبيذلك كلّ
   ال تفــارق القــرآن الكــريم ـ وهــو علــي×، لعمــوم ’ وقــد قــال النبــي

قا ، لن يتفرمع القرآن والقرآن مع علي علي«المسلمين في مناسبات أخـرى:  
  ».الحوض ى يردا عليحتّ

، وأبـو سـعيد التيمـي هـو     هذا حديث صحيح اإلسـناد «قال الحاكم: 
  .)٢(»عقيصاء، ثقة مأمون ولم يخرجاه
                                                 

هـذا  «وقـال الحـاكم،    ،١٠٩ص ٣) الحاكم النيسابوري، المسـتدرك وبذيلـه التلخـيص للـذهبي: ج    ١(
 .»حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله

  .١٢٤ص ٣) الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج٢(
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وعترتـه، ثـم    قد ترك في أمته بعد وفاته، كتاب اهللا عز وجلّ’ فالنبي
أول العترة هو علي بين وأوضح بعد ذلك أن×أمر بتوليـه ومناصـرته،    ، ثم

ونهى أصحابه عن خذالنه والتخلف عن ركبه الـذي ال يفتـرق عـن القـرآن     
  أبداً. 

خليفة صامت وهو كتاب اهللا  :قد ترك في أمته خليفتين’ إذن فالنبي
  والعترة من بعده.  × تعالى، وخليفة ناطق بالحق، وهو علي

   ×: نئة القوم لعليسابعا

على تتويجه بمقام الوالية، وقد تقـدم  × لقد بادر الصحابة لتهنئة علي
ر بـن الخطـاب،   هو عم× أول من قام لتهنئة علي في األحاديث السابقة أن

بخ بخ لك يا بن أبي طالـب، أصـبحت مـوالي ومـولى كـل      «حيث قال: 
مقامـاً ومنزلـة   × قد أثبت لعلي’ ، وهذا يكشف عن أن النبي)١(»مسلم

خاصــة، اســتحق علــى ضــوئها التهنئــة والمباركــة مــن قبــل الصــحابة وســائر 
  المسلمين، وليست هذه المنزلة إال الوالية والخالفة.  

مـد  وذكر أبـو حا «جوزي في كتابه (تذكرة الخـواص):  قال سبط ابن ال
ألفاظاً تشبه هـذا،   )وكشف ما في الدارين الغزالي في كتاب (سر العالمين

يوم غدير خم: من كنت مواله فعلـي  × لعلي’ فقال: قال رسول اهللا
مواله، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ يـا أبـا الحسـن، أصـبحت مـوالي      

وهذا تسليم ورضاء وتحكيم، ثم بعد هـذا  ومولى كل مؤمن ومؤمنة، قال: 
غلب الهوى حباً للرياسة وعقد البنود وخفقان الرايات وازدحـام الخيـول   

                                                 

  .٢٨٤ص ٨ج :) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد١(
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خالفـة، فنبـذوه وراء   مر الخالفة ونهيها، فحملهم على في فتح األمصار وأ
  .)١(»ظهورهم واشتروا به ثمناً قليالً، فبئس ما يشترون

وما أدري ما عذره «للغزالي، قال: ذكر العبارة المتقدمة  والذهبي بعد أن
في هذا؟ والظاهر أنه رجع عنه، وتبع الحق، فإن الرجل من بحـور العلـم،   

  .)٢(»واهللا أعلم
  حبديث الغدير × استشهاد علي :ثامنا

إن بوضـوح علـى مـا ذكرنـاه،      في رحبة الكوفة يـدلّ × ما قام به علي
ستشـهدهم  وناشدهم وا’ الناس وجملة من صحابة النبي× حيث جمع

على حديث الغدير، وذلك في مقام الرد على مـن خالفـه فـي أمـر الخالفـة،      
م نقله في الشبهة األولى بطرق كثيـرة وصـحيحة، منهـا مـا تقـدم      وهذا ما تقد

جمع علي (رضـي اهللا تعـالى   «عن أحمد في مسنده عن أبي الطفيل، قـال:  
لم سمع رسول عنه) الناس في الرحبة، ثم قال لهم: أنشد اهللا كل امرئ مس

اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) يقول يوم غدير خم ما سـمع لمـا قـام، فقـام     
  .)٣(»ثالثون من الناس، وقال أبو نعيم: فقام ناس كثير فشهدوا

ــال الهيثمــي بعــد أن أورد الحــديث:   ــال  «ق ــه رج ــد ورجال رواه أحم
 إسناده«، وقال حمزة أحمد الزين: )٤(»الصحيح، غير فطر بن خليفة وهو ثقة

                                                 

  . ٦٥ـ ٦٤) سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص١(
  . ٣٢٨ص ١٩) الذهبي، سير أعالم النبالء: ج٢(
  . ٣٧٠ص ٤) أحمد بن حنبل، المسند: ج٣(
 .١٠٤ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٤(
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  .)١(»صحيح
إسناده صحيح، رجاله «وقال شعيب األرنؤوط في تعليقه على الحديث: 

ثقات، رجال الشيخين، غير فطر بن خليفة فمن رجـال أصـحاب السـنن،    
  .  )٢(»وروى له البخاري مقروناً

أخرجه أحمد وابـن حبـان فـي    «وقال األلباني في سلسلته الصـحيحة:  
قلـت: وإسـناده   «ثم قال:  »ارةصحيحه، وابن أبي عاصم والضياء في المخت

  .)٣(»صحيح على شرط البخاري
حـديث الغـدير مضـمونه     علـى أن  يـدلّ × وهذا االستشهاد مـن علـي  

بالخالفـة، لمـا   × الخالفة وقيادة األمة، ولو لم يكن دليالً على أحقية علي
صح وأنكر خالفته. × على من خالف علياً االستشهاد به والرد  

، ما أخرجه الحـاكم فـي المسـتدرك عـن إيـاس      أيضاًويؤكد ما ذكرناه 
كنا مع علي يوم الجمل، فبعث إلى طلحة «الضبي، عن أبيه، عن جده، قال: 

ل: نشدتك اهللا هل سـمعت رسـول   بن عبيد اهللا أن القني، فأتاه طلحة، فقا
للهم وال من وااله وعاد مـن  ايقول: من كنت مواله فعلي مواله، ’ اهللا

، )٤(»لم تقاتلني؟ قال: لم أذكر. قال: فانصرف طلحةعاداه؟ قال: نعم، قال: ف
فلو كان حديث الغدير ال داللـة فيـه علـى األحقيـة بالخالفـة وواليـة األمـر،        

على طلحة إلثبـات أحقيتـه فـي ذلـك؟ ولمـاذا لـم       × فلماذا يحتج به علي
                                                 

  .٤٣٦ص ١٤) أحمد بن حنبل، المسند بتحقيق حمزة أحمد الزين: ج١(
 .٣٧٠ص ٤المصدر نفسه: ج )٢(
 . ٣٣١ص ٤) األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة: ج٣(
  . ٣٧١ص ٣ذهبي: ج) الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص لل٤(
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  يعترض طلحة على داللة الحديث، كما اعترض ابن تيمية ومن تابعه؟!
  اص خبطبة يوم الغدير االهتمام اخل :تاسعا

بخطبـة يـوم   ’ االهتمام الخاص مـن اهللا عـز وجـل ونبيـه األكـرم      إن
دليـل واضـح علـى أن المـراد مــن الواليـة فـي حديثـه هـي اإلمامــة          ؛الغـدير 

كـان للمـولى سـبحانه مزيـد     «ميني في موسوعته الغدير: ألوالخالفة، قال ا
أشداق الـرواة، حتـى   عناية بإشهار هذا الحديث، لتتداوله األلسن وتلوكه 

يكون حجة قائمة لحامية دينه اإلمام المقتدى صلوات اهللا عليـه، ولـذلك   
مـن  ’ أنجز األمر بالتبليغ في حين مزدحم الجماهير، عند منصرف نبيه

الحج األكبر، فنهض بالدعوة، وكراديس الناس وزرافـاتهم مـن مختلـف    
وأمـر   )١(الجميـع  الديار محتفة به، فرد المتقدم، وجعجع بالمتأخر، وأسمع

بتبليغ الشاهد الغايب، ليكونوا كلهم رواة هذا الحديث، وهم يربون علـى  
مائة ألف، ولم يكتف سبحانه بذلك كله حتـى أنـزل فـي أمـره اآليـات      
الكريمة تتالمع مر الجديدين بكرة وعشياً، ليكون المسلمون على ذكر من 

ي يجب علـيهم  هذه القضية في كل حين، وليعرفوا رشدهم، والمرجع الذ
  أن يأخذوا عنه معالم دينهم. 

، حيث استنفر أمم النـاس  ’ولم يزل مثل هذه العناية لنبينا األعظم
                                                 

: في إحدى طرق حديث الغـدير عـن زيـد بـن أرقـم     ، ٩٤ص :صئالخصاكتاب روى النسائي في ) ١(
فقـال، وإنـه مـا كـان فـي      صلى اهللا عليـه وسـلم؟    قال أبو الطفيل، سمعته من رسول اهللا«

. ٩٤ :×النسـائي، خصـائص أميـر المـؤمنين     . »الدوحات أحـد إال رآه بعينيـه وسـمعه بأذنيـه    
   .٤١٦ص ٤ج :كما في تاريخ ابن كثير الشامي ،لذهبيصححه او
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’ للحج في سنته تلك، فالتحقوا به ثباً ثباً، وكراديس كـراديس، وهـو  
يعلم أنه سوف يبلغهم في منتهى سفره نبأً عظيماً، يقام به صـرح الـدين،   

األمم، ويدب ملكها بين المشرق والمغـرب،   ويشاد عالليه، وتسود به أمته
، ولكن... ولهذه الغاية بعينها )١(لو عقلت صالحها، وأبصرت طريق رشدها

                                                 

(صلى اهللا عليـه وسـلم)    عن زيد بن يثيع عن علي عن النبي ١٠٩ص ١: جأخرج أحمد في مسنده) ١(
يأخـذ   مهـدياً  وال أراكم فاعلين تجدوه هاديـاً  )رضي اهللا عنه( وأن تؤمروا علياً«في حديث، 

بإسـناده عـن حذيفـة فـي      ٤٨ص ١ج :ي في تاريخـه . وروى الخطيب البغداد»بكم الطريق المستقيم
وجـدتموه   وإن وليتموها (الخالفة) عليـاً « قال: ’عن النبي )ف صدره وزيد عليهذح(حديث 

) إن تسـتخلفوه (عليـاً  «وفي رواية أبي داود، ، »سلك بكم على الطريق المستقيم، يمهدياً هادياً
 :. وفي حديث أبـي نعـيم فـي الحليـة    »اًمهدي يسلك بكم الطريق وتجدوه هادياً، ولن تفعلوا ذلك

تجـدوه   إن تولوا علياً :؟ قالقالوا، يا رسول اهللا أال تستخلف علياً«قال، ، عن حذيفة ٦٤ص ١ج
وال أراكم فاعلين  وإن تؤمروا علياً«وفي لفظ آخر، ، »يسلك بكم الطريق المستقيم مهدياً هادياً

ل ئعـن فضـا   ٦٣٠ص ١١ج :وفـي كنـز العمـال    ،»بكم الطريق المستقيم يأخذ مهدياً تجدوه هادياً
 وما أراكم فاعلين تجدوه هاديـاً  إن تستخلفوا علياً«، ٦٤ص ١ج :الصحابة ألبي نعيم، وفي حليتـه 

بهذا  ٦٧ص :، وأخرجه الحافظ الكنجي الشافعي في الكفاية»ءيحملكم على المحجة البيضا مهدياً
 ٣ج :وفـي المسـتدرك للحـاكم   ، الطبرانـي عـن   ١٦٠ص ٦ج :للفظ وبلفظ أبي نعيم األول، وفي الكنـز 

، وروى الخطيـب  »يقيمكم علـى طريـق مسـتقيم   ، فهاد مهدي إن وليتموها علياً« قـال:  ١٤٢ص
وقد ’ كنت مع رسول اهللا« :قال، عن عبد اهللا بن مسعود مسنداً ١١٤ص :الخوارزمي في المناقب

نعيـت إلـى   ، ن مسـعود يا ب :مالك تتنفس؟ قال، يا رسول اهللا :أصحر فتنفس الصعداء، فقلت
 :فسكت، ثـم تـنفس، فقلـت    ،أبا بكر :من؟ قلت :يا رسول اهللا استخلف، قال :نفسي، فقلت

 :استخلف يا رسـول اهللا، قـال   :نعيت إلى نفسي. فقلت :؟ قاليا رسول اهللا مالي أراك تتنفس
 مالي أراك تتنفس يا رسول اهللا؟ :فقلت: قال، من؟ قلت، عمر بن الخطاب. فسكت، ثم تنفس

، علي بـن أبـي طالـب    :من؟ قلت :قال، استخلفاهللا  يا رسول :نعيت إلى نفسي، فقلت: قال
أميـر   مناقـب الخـوارزمي،  ، »، واهللا لئن فعلتموه ليـدخلنكم الجنـة  أبداً ولن تفعلوا إذاً ،أوه :قال

اهللا  عـن أبـي عبـد   ، عن الحاكم أبي عبد اهللا النيسابوري ورواه ابن كثير في البداية. ١١٤ص المؤمنين:
عـن عبـد اهللا   ، عن ابن مينـاء ، عن أبيه، عن عبد الرزاق، عن إسحاق الصنعاني، محمد بن علي اآلدمي

 .٣٩٨ـ ٣٩٧ص ٧ج :، ابن كثير، البداية والنهايةبن مسعود
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لم يبرح أئمة الدين (سالم اهللا عليهم) يهتفون بهذه الواقعة، ويحتجون بها 
إلمامة سلفهم الطاهر، كما لم يفتأ أمير المؤمنين (صلوات اهللا عليه) بنفسـه  

يلة حياته الكريمـة، ويستنشـد السـامعين لهـا مـن الصـحابة       يحتج بها ط
الحضور في حجة الوداع، في المنتديات ومجتمعات لفائف النـاس، كـل   
ذلك لتبقى غضة طرية، بالرغم من تعاور الحقب واألعوام، ولذلك أمـروا  
شيعتهم بالتعيد في يوم الغدير واالجتماع وتبادل التهاني والبشـائر، إعـادة   

  .)١(»الواقعة العظيمةلجدة هاتيك 
والشواهد واألدلة في هذا المجال كثيرة جـداً، وهـي بأجمعهـا تكشـف     
عن داللة حديث الغدير علـى مسـألة الخالفـة واإلمامـة، بـل إن بعـض تلـك        

تضـمنها حـديث   ’ الشواهد المتقدمة عبارة عن ألفاظ صريحة من النبـي 
× قـد نصـب عليـاً   ’ الغدير، وهي تدل بوضـوح كامـل علـى أن النبـي    

  أنزله في كتابه الكريم.  ليفة من بعده، بأمر من اهللا تعالىإماماً وخ
وبعــد هــذه الــدالالت واأللفــاظ والقــرائن والشــواهد الصــريحة، يتضــح 

فإن قاله فلم يرد «زيف وبطالن قول ابن تيمية المتقدم حول حديث الغدير: 
قـول   وكذا يتضح ضـعف  »به الخالفة قطعاً؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه

ومــن المعلــوم لغــة وعقــالً وعرفــاً، فضــالً عــن الشــرع، أن «القفــاري: 
فإن هذا الكالم ال قيمة له، بعـد أن  » االستخالف ال يكون بمثل هذه األلفاظ

  بينا داللة ألفاظ الغدير على الخالفة. 
                                                 

  . ١٣ـ ١٢ص ١) األميني، الغدير: ج١(
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  أمركم لقال: هذا ويلّ الفةاخل لوكان مراد النيب اإلشكال الثاين:

الحسن بن الحسن بن علـي بـن أبـي طالـب، نقـالً       ما ذكرهذكر القفاري 
لذلك قـال الحسـن بـن الحسـن     «عن كتاب االعتقاد للبيهقي، حيث قال: 

ـ حينما قيل له: ألـم يقـل     )١(علي بن أبي طالب ـ كما يروي البيهقي  بن
رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) لعلي: من كنت مواله فعلي مواله؟ فقال: 

(صلى اهللا عليه وسلم) إن كان يعني بـذلك اإلمـرة    أما واهللا إن رسول اهللا
والسلطان والقيام على الناس بعده ألفصح لهم بذلك، كمـا أفصـح لهـم    
بالصالة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت، ولقـال لهـم: إن هـذا ولـي     
  أمركم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا، فما كان من وراء هذا شـيء، فـإن 

  .)٢(»مى اهللا عليه وسلّاهللا صلّ أنصح الناس للمسلمين رسول
  اجلواب

  يمكن اإلجابة عن هذا اإلشكال ومعالجته بعدة وجوه:
ليس مـن األحاديـث التـي نقلهـا الشـيعة اإلماميـة، بـل هـو مـن           أنّه أوالً:

ة في كتـبهم، فـال يمكـن االحتجـاج     األحاديث التي ذكرها بعض علماء السنّ
اقتطعه القفاري على نفسـه، وهـو   بها على الشيعة، وهذا يخالف المنهج الذي 

على الشيعة من كتبهم.  االستدالل والرد  
على المباني الرجاليـة عنـد الطائفـة    حتى نه حديث ضعيف السند أ ثانياً:

البيهقي أخرج هذا الحديث في كتابه (االعتقاد) عـن يحيـى بـن     السنية، فإن
                                                 

  .٣٥٦البيهقي، االعتقاد: ص )١(
 . ٨٤٢ص ٢: جناصر بن عبد اهللا القفاري، أصول مذهب الشيعة )٢(
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عـن محمـد   إبراهيم بن محمد بن علي، عن أبي عبد اهللا محمد بـن يعقـوب،   
سـمعت  «بن عبد الوهاب، عن جعفر بن عون، عن فضيل بن مـرزوق، قـال:   

  .)١(»الحسن بن الحسن
أمد بن علي، فهو بهذا العنـوان مجهـول، بـل    ا يحيى بن إبراهيم بن محم

  مهمل لم يرد له أي مدح أو توثيق.
فقد قال عنـه الـذهبي:   فهو محلّ كالم وخالف، ا فضيل بن مرزوق، وأم

قال أبـو  : «أيضـاً وقال » ائي: ضعيف، وكذا ضعفه عثمان بن سعيدقال النس«
عبد اهللا الحاكم: فضيل بن مرزوق ليس من شرط الصـحيح، عيـب علـى    
مسلم إخراجه في الصحيح، وقال ابن حبان: منكر الحـديث جـداً، كـان    

  .  )٢(»ممن يخطئ على الثقات، ويروي عن عطية الموضوعات
فضيل بن مرزوق الكـوفي،  «لضـعفاء):  في (المغني في ا أيضاًوقال عنه 

عن أبي حازم األشجعي والكبار، وثقه غير واحد، وضعفه النسـائي وابـن   
  . )٣(»، قال الحاكم: عيب على مسلم إخراجه في الصحيحأيضاًمعين 

هــذا الحــديث لــم يــرد فــي كتــب الصــحاح التــي التــزم  مضــافاً إلــى أن
ة ما ورد فيها. أصحابها بصح  

حال الحديث على مباني الطائفة السنية، فكيف يحـتج   فإذا كان هذا هو
  به القفاري على الشيعة، وهو يزعم أنه يحتج عليهم من كتبهم المعتبرة؟!!

                                                 

  . ٣٥٥بيهقي: صعتقاد لل) الحظ، اال١(
  .٣٦٢ص ٣) الذهبي، ميزان االعتدال: ج٢(
  . ١٩٩ص ٢) الذهبي، المغني في الضعفاء: ج٣(



 ٢٢١    ت وإجاباتالغدير إشكاال/ الرابعالفصل 

 

اً ، فهـو ال يعـدو كونـه رأيـاً خاصّـ     خبـر ة هـذا ال لـو فرضـنا صـح    ثم ثالثاً:
ن ال تعتقـد الشـيعة بعصـمته وال بحجيـة قولـه      للحسن بـن الحسـن، وهـو ممـ    

  ف يحتج برأيه عليهم؟!!عليهم، فكي
فـي  ’ ما أراده الحسن بن الحسن قـد قالـه النبـي    مضافاً إلى أن رابعاً:

حق كم  > حين قال:× عليكم بعدي، وإنّه منّي وأنا منه وهو ولـيوهو ولي
  .)١(»بعدي

  .)٢(»إسناده صحيح« قال حمزة أحمد الزين في حكمه على الحديث:
املوىل ليس ألن لفظ  ؛اخلالفةال داللة فيه على  الثالث:اإلشكال 

  مبعىن األوىل

الـوارد فـي    )الـولي (ز اإلشـكال فيهـا هـو لفـظ     ومن األلفـاظ التـي تركّـ   
ه هو محط االستدالل في الحديث، لذا قال الـدهلوي المتـوفى   ألنّ ؛الحديث

  المولى بمعنى األولى بالتصرف وهو عين اإلمامة. قالوا: إن: «هـ١٢٣٩
وأن مفعل  ،اطبة مجيء المولى بمعنى األوليقلت: أنكر أهل العربية ق

زه حيـث جـو   ،ال أبـو زيـد اللغـوي   إمكـان   يأال يأتي بمعنى أفعل في 
ـ   :أي» هي موالكم«كاً بقول عبيدة في تفسير متمس أه أولى بكم، لكـن خطّ

لزم جواز مجيء فالن مولى منك بدل  جمهور أهل العربية وقالوا: لو صح
أبي عبيدة لبيان حاصـل   تفسير نأجماع، واإلأولى منك، وهو باطل منكر ب

لفـظ   كم ومصيركم والموضـع الالئـق بكـم، ال أن   ي: النار مقرالمعنى، أ
                                                 

 .٣٥٦ص ٥أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل: ج) ١(
 .٤٨٦ص ١٦ج بتحقيق حمزة أحمد الزين: مسند أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل،  )٢(
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  . )١(»المولى يأتي بمعنى األولى
 فـال يمكـن أن  : «هــ  ٧٥٦المتـوفى   ،قال القاضى عضد الدين اإليجـي و
لناصـر  ا: والمراد بـالمولى هـو  ، ك بها في أن المولى بمعنى األولىيتمس

  .)٢(»وال من وااله :وهو قوله ،بدليل آخر الحديث
وال يمكن حمل لفظ : «هـ٦٣١المتوفى:  ،وقال علي بن أبي علي اآلمدي

   .)٣(»ا ال يرد فى اللغة أصالًذلك مم فإن ؛المولى على األولى
ووجه استدالل الشيعة بخبر ـ مـن   «هــ:  ١٢٧٠المتوفى:  ،وقال اآللوسي

ه ـ أن المولى بمعنى األولـى بالتصـرف، وأولويـة     كنت مواله فعلي موال
التصرف عين اإلمامة، وال يخفى أن أول الغلط في هذا االستدالل جعلهـم  

بـل قـالوا: لـم     ؛المولى بمعنى األولى، وقد أنكر ذلك أهل العربية قاطبـة 
  .)٤(»يجىء مفعل بمعنى أفعل أصالً

  اجلواب

  وجوه: عدة هذا الكالم باطل من و
  ة علماء اللغة مبجئ موىل مبعىن أوىل شهادأوالً: 

ةة من كبـار علمـاء اللغـة والتفسـير واألدب مـن أهـل السـنّ       قد شهد عد، 
                                                 

 .١٧٧ص :عشرية االثني ةتحفتصر المخ ،الدهلوي )١(
 .٣٦١ص ٨ج :شرح المواقف، القاضى الجرجانى، ٦١٦ص ٣ج: المواقف، ) اإليجي٢(
 .٣٧٨ص ١ج :غاية المراماآلمدي،  )٣(
 .١٩٥ص ٦ج :) اآللوسي، تفسير اآللوسي٤(
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. )١(»األولـى «جاءت بمعنـي  » المولى«كلمة  بأن ،عالماًيناهز عددهم أربعين 
ئمة في اللغـة والشـعر   األيعد من ممن  ،البعض من هؤالءونذكر ها هنا أقوال 

  :وهم ،واألدب
  : هـ١٤٦المفسر النسابة، المتوفى  ،الكلبيمد بن السائب محـ ١

  ته:ترجم
وهو رجـل معـروف بالتفسـير ولـيس     «هـ: ٣٦٥قال ابن عدي المتوفى 

وحدث عن الكلبي ابن عيينة وحماد بن  ،ألحد تفسير أطول وال أشبع منه
ورضـوه   ،من ثقـات النـاس   ،سلمة وإسماعيل بن عياش وهشيم وغيرهم

  .)٢(»بالتفسير
   .هـ٢٠٧ المتوفى ،الفراء، يحيى بن زيادـ ٢

    ته:ترجم
أبو زكريا يحيى بن زياد بـن  «هــ:  ٤٦٣المتوفى  ،قال الخطيب البغدادي

ويحكـى   عبد اهللا بن منظور األسلمي، المعروف بالفراء... وكان ثقة إمامـاً 
صـها  ألنـه خلّ  ،لوال الفراء لما كانت عربية :عن أبى العباس ثعلب انه قال

  .)٣(»وال الفراء لسقطت العربيةول ،وضبطها
اإلمام البارع النحوي، يحيـى بـن زيـاد    «هـ: ٧٦٨المتوفى  ،قال اليافعي

الفراء الكوفي، أجل أصحاب الكسائي، كان رأساً في النحو واللغة، أبـرع  
                                                 

 .١٣ص ٨ج :للميالني نفحات األزهاريراجع، ) ١(
 .١١٩ص ٦ج :لعبد اهللا بن عدي، الكامل في ضعفاء الرجا )٢(
 .١٤٩ص ١٤: جتاريخ بغدادالخطيب البغدادي،  )٣(
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  .)١(»الكوفيين وأعلمهم بفنون األدب...
فـي   فقـد قـال   ؛هــ ٢١٠ اللغـوي، المتـوفى  عبيدة، معمر بن المثنـى   أبوـ ٣

ُكمْ {مجاز القرآن: 
َ
ُكمْ ِهَ َمْو2
َ
ُكمْ ِهَ َمْو2
َ
ُكمْ ِهَ َمْو2
َ
  .)٢(»أولى بكم«    :}ِهَ َمْو2

  ته:ترجم
أبو عبيدة معمـر بـن المثنـى    «هـ في تذكرته: ٧٤٨قال الذهبي المتوفى 

البصري، اللغوي الحافظ، صاحب التصانيف... قال الجاحظ: لم يكن فـي  
عالم بجميع العلوم من أبي عبيدة. وذكره ابن  جماعياألرض خارجي وال 

  .)٣(»فصحح رواياتهالمديني 
 :وقـال يعقـوب بـن شـيبة    «بعد نقل كالم الجـاحظ:   )السير(وقال في 

سمعت علي بن المديني ذكر أبا عبيدة فأحسـن ذكـره وصـحح روايتـه     
 :وقال يحيى بن معين ،كان اليحكي عن العرب إال الشيء الصحيح :وقال

وكـان   ،كان هو واألصمعي متقاربين في النحـو  :قال المبرد ،ليس به بأس
  . )٤(»أبو عبيدة أكمل القوم

وكان فـي  «هـ، نقالً عن أبي الطيب اللغوي: ٩١١المتوفى  ،قال السيوطي
لم ير قـبلهم   ،العصر ثالثة هم أئمة الناس في اللغة والشعر وعلوم العرب

وال بعدهم مثلهم، عنهم أخذ جل ما في أيدي الناس من هذا العلـم، بـل   
                                                 

 . ٣٨ص ٢ج :مرآة الجناناليافعي،  )١(
 .١٢٢ص ١ج :مجاز القرآنالتيمي، ) ٢(
 .٣٧١ص ١: جتذكرة الحفاظالذهبي،  )٣(
 .٤٤٦ص ٩: جسير أعالم النبالءالذهبي، ) ٤(



 ٢٢٥    ت وإجاباتالغدير إشكاال/ الرابعالفصل 

 

دة واألصمعي، وكلّهم أخذوا عن أبي عمـرو  كلّه، وهم: أبو زيد، وأبو عبي
  .)١(»اللغة والنحو والشعر، ورووا عنه القراءة

  هـ.٣١١المتوفى  ،الزجاجأبو إسحاق ـ ٤
  ته:ترجم

والمشهور بهذه النسبة أبو إسحاق إبراهيم بن السـري  «قال السـمعاني:  
بن سهل النحوي الزجاج، صاحب كتاب معاني القـرآن. كـان مـن أهـل     

ين، حسن االعتقاد، حميد المذهب، وله مصنفات حسان فـي  الفضل والد
  .)٢(»األدب...

ــدقيقي النحــوي ٥ ــين ال ــن بن ــ ســليمان ب ــال: فقــد . هـــ٦١٤المتــوفى:  ،ـ ق
ُكم{«

َ
َواُكْم الاُر ِهَ َمْو2

ْ
ُكمَمأ

َ
َواُكْم الاُر ِهَ َمْو2

ْ
ُكمَمأ

َ
َواُكْم الاُر ِهَ َمْو2

ْ
ُكمَمأ

َ
َواُكْم الاُر ِهَ َمْو2

ْ
  . )٣(»أي أولى بكم ْ}َمأ

  ته:ترجم
أبو عبد الغني المصري، الدقيقي، النحوي، األديب. سمع قال الذهبي: >

إسماعيل الزيات، وعبد اهللا بن بري، وشـير بـن علـي، وخلـق مـن      من: 
طبقتهم. ولزم ابن بري مدة في النحو. وصـنف فـي النحـو، والعـروض،     

  .)٤(< والرقائق، وغير ذلك. روى عنه: الزكي عبد العظيم
ِهَ ِهَ ِهَ ِهَ { فـي تفسـير قولـه تعـالى:    قـال  ، هــ ٦٠٤المتـوفى   ،الفخر الـرازي ـ ٦

                                                 

 .٣٤٤ص ٢: ج) المزهر في علوم اللغة واألدب١(
 .١٥٦ص ٣: جاألنسابالسمعاني، ) ٢(
 .١٣٨ص ١ج :اتفاق المباني وافتراق المعاني )٣(
 .١٩٨ص ٤٤) الذهبي، تاريخ اإلسالم: ج٤(
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َمِص 
ْ
َمِص َمْو2ُكْم َوبِئَْس ال
ْ
َمِص َمْو2ُكْم َوبِئَْس ال
ْ
َمِص َمْو2ُكْم َوبِئَْس ال
ْ
   وفي لفظ المولى ههنا أقوال:: «)١(}يُ يُ يُ يُ َمْو2ُكْم َوبِئَْس ال

أحدها: قال ابن عب  المـولى   اس: موالكم أي مصـيركم. وتحقيقـه: أن
النار هي موضعكم الـذي تقربـون    نأموضع الولي وهو القرب، فالمعنى: 

  منه وتصلون إليه.  
والثاني: قال الكلبي: يعني أولى بكم. وهو قول الزجاج والفراء وأبـي  

  .)٢(<عبيدة...
ُقـل لـن ُقـل لـن ُقـل لـن ُقـل لـن فـي تفسـير قولـه تعـالى: {    قـال  ، هــ ٦٥٤المتـوفى   ،انأبو حي ـ٧

ُمْؤِمُنونَ 
ْ
َيَتَوِك ال

ْ
 ا3ِ فَل

َ
نَا َوَ�

َ
َا ُهَو َمْو2

َ
َتَب ا3ُ ل

َ
ُمْؤِمُنونَ يُِصيبََنا إ2ِ َما ك

ْ
َيَتَوِك ال

ْ
 ا3ِ فَل

َ
نَا َوَ�

َ
َا ُهَو َمْو2

َ
َتَب ا3ُ ل

َ
ُمْؤِمُنونَ يُِصيبََنا إ2ِ َما ك

ْ
َيَتَوِك ال

ْ
 ا3ِ فَل

َ
نَا َوَ�

َ
َا ُهَو َمْو2

َ
َتَب ا3ُ ل

َ
ُمْؤِمُنونَ يُِصيبََنا إ2ِ َما ك

ْ
َيَتَوِك ال

ْ
 ا3ِ فَل

َ
نَا َوَ�

َ
َا ُهَو َمْو2

َ
َتَب ا3ُ ل

َ
هو : «)٣(}يُِصيبََنا إ2ِ َما ك

موالنا. أي ناصرنا وحافظنا، قاله الجمهور. وقال الكلبـي: أولـى بنـا مـن     
، وقيل: مالكنا وسيدنا، فلهذا يتصرف كيف شاء ةياأنفسنا في الموت والح

نّ فيجب الرضا بما يصدر من جهته. وقال: {
َ
نّ َذلَِك بِأ
َ
نّ َذلَِك بِأ
َ
نّ َذلَِك بِأ
َ
 اِليَن آَمُنـوا     َذلَِك بِأ

َ
 اِليَن آَمُنـوا ا3َ َمْول
َ

 اِليَن آَمُنـوا ا3َ َمْول
َ

 اِليَن آَمُنـوا ا3َ َمْول
َ

ا3َ َمْول
ُهمْ 

َ
 ل

َ
َكفِِريَن 2 َمْول

ْ
ن ال

َ
ُهمْ َوأ

َ
 ل

َ
َكفِِريَن 2 َمْول

ْ
ن ال

َ
ُهمْ َوأ

َ
 ل

َ
َكفِِريَن 2 َمْول

ْ
ن ال

َ
ُهمْ َوأ

َ
 ل

َ
َكفِِريَن 2 َمْول

ْ
ن ال

َ
  .)٥(»فهو موالنا الذي يتوالنا ويتوالهم )٤(}َوأ

  عين األوىلمب مبجيء املوىل علماء التفسري واحلديثتصريح  :ثانيا

ح عدد كبير من علماء الحديث والتفسـير بمجـيء كلمـة (المـولى)     صر
  نذكر منهم ما يلي: ،بمعنى (األولى)

                                                 

 .١٥ :) الحديد١(
 .١٩٨ص ٢٩ج: ) التفسير الكبير٢(
 .٥١ :التوبة )٣(
  .١١ :) محمد٤(
 .٥٣ص ٥ج :حيان األندلسي، تفسير البحر المحيط وأب )٥(
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َواُكْم الاُر في تفسير قوله تعالى: {قال  ،هـ٢٥٦المتوفى  ،البخاري ـ١
ْ
َواُكْم الاُر َمأ
ْ
َواُكْم الاُر َمأ
ْ
َواُكْم الاُر َمأ
ْ
َمأ

ُكمْ 
َ
ُكمْ ِهَ َمْو2
َ
ُكمْ ِهَ َمْو2
َ
ُكمْ ِهَ َمْو2
َ
  . )٢(»(موالَكُم) أَولَى بِكُم: «)١(}ِهَ َمْو2

ــه: «قــال كــذلك ،هـــ٣١٠متــوفىال ،الطبــريأبــو جعفــر ـــ ٢ ه ه ه ه { :وقول
  .)٣(»النار أولى بكم :}مو2كممو2كممو2كممو2كم

َواُكْم «{: أيضـاً ، قـال  هــ ٤١٢ المتـوفى  ،أبو عبد الرحمن السلمي ـ٣
ْ
َواُكْم َمـأ
ْ
َواُكْم َمـأ
ْ
َواُكْم َمـأ
ْ
َمـأ

ُكمْ 
َ
ُكمْ الاُر ِهَ َمْو2
َ
ُكمْ الاُر ِهَ َمْو2
َ
ُكمْ الاُر ِهَ َمْو2
َ
  .)٤(»قربها إليكمأأولى األشياء بكم و :} أيالاُر ِهَ َمْو2

َواُكْم الـاُر ِهَ َمـوْ «{: هـ، قال٤٨٨ المتوفى ،الحميدي ـ٤
ْ
َواُكْم الـاُر ِهَ َمـوْ َمـأ
ْ
َواُكْم الـاُر ِهَ َمـوْ َمـأ
ْ
َواُكْم الـاُر ِهَ َمـوْ َمـأ
ْ
ُكمْ َمـأ

َ
ُكمْ 2
َ
ُكمْ 2
َ
ُكمْ 2
َ
2 {

  . )٥(»هي أولى بكم :أي
ِهَ ِهَ ِهَ ِهَ «{: ، قـــالهــــ٤٦٥المتـــوفى:  ،القشـــيري النيســـابوري الشـــافعيــــ ٥

ُكمْ 
َ
ُكمْ َمْو2
َ
ُكمْ َمْو2
َ
ُكمْ َمْو2
َ
   .)٦(»هي أولَى بكم :} أيَمْو2

ُكمْ «{: ، قــالهـــ٤٨٩المتــوفى:  ،ـــ الســمعاني٦
َ

ــْو2 ُكمْ َوا3ُ َم
َ

ــْو2 ُكمْ َوا3ُ َم
َ

ــْو2 ُكمْ َوا3ُ َم
َ

ــْو2 ــي َوا3ُ َم } أي: ول
  .)٧(»أموركم، يهديكم إلى األرشد واألقوم واألولى

ُكمْ «{: ، قــالهـــ٥١٦: المتــوفى،البغويـــ ٧
َ
َواُكْم الــاُر ِهَ َمــْو2

ْ
ُكمْ َمــأ

َ
َواُكْم الــاُر ِهَ َمــْو2

ْ
ُكمْ َمــأ

َ
َواُكْم الــاُر ِهَ َمــْو2

ْ
ُكمْ َمــأ

َ
َواُكْم الــاُر ِهَ َمــْو2

ْ
} َمــأ

َوا3ُ َوا3ُ َوا3ُ َوا3ُ «{: أيضـاً  وقـال  .)٨(»صاحبكم وأولى بكم لمـا أسـلفتم مـن الـذنوب    
                                                 

 .١٥ :الحديد) ١(
 . ٤٨٨١ح  ٥٧ص ٦: جصحيح البخاري، البخاري) ٢(
 .٢٢٨ص ٢٧: جتفسير الطبري) الطبري، ٣(
 .٣٠٩ص ٢: جتفسير السلمي) السلمي، ٤(
 . ٣٢٢ص ١ج :تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم) الحميدي، ٥(
 .٢٩٧ص ٣: جتفسير القشيري) القشيري، ٦(
 .٤٧٢ص ٥: جتفسير السمعاني) السمعاني، ٧(
 .٢٩٧ص ٤: جير البغويتفس) البغوي، ٨(
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ُكمْ 
َ

ُكمْ َمْو2
َ

ُكمْ َمْو2
َ

ُكمْ َمْو2
َ

  .)١(»} وليكم وناصركمَمْو2
أولي  :وقيل: موالكم: «، قـال هـ٥٣٨المتوفى:  ،ـ الزمخشري الخوارزمي٨

ـ   . )٢(»ائحكم ألنفسـكم بكم من أنفسكم، فكانت نصيحته أنفع لكم مـن نص
ُكمْ «{: أيضاًوقال 

َ
ُكمْ َوا3ُ َمْو2
َ

ُكمْ َوا3ُ َمْو2
َ

ُكمْ َوا3ُ َمْو2
َ

  .)٣(»} سيدكم ومتولي أموركمَوا3ُ َمْو2
فـي   ، قـال هــ ٥٩٧المتوفى:  ،ـ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي٩

ُكمْ { قوله تعالى:
َ
ُكمْ ِهَ َمْو2
َ
ُكمْ ِهَ َمْو2
َ
ُكمْ ِهَ َمْو2
َ
  . )٤(»أولى بكم :أي :قال أبو عبيدة> :}ِهَ َمْو2

َواُكْم ا«{: ، قالهـ٦٨٥المتوفى:  ،البيضاوي ـ١٠
ْ
َواُكْم اَمأ
ْ
َواُكْم اَمأ
ْ
َواُكْم اَمأ
ْ
ُكمْ َمأ

َ
ُكمْ لاُر ِهَ َمـْو2
َ
ُكمْ لاُر ِهَ َمـْو2
َ
ُكمْ لاُر ِهَ َمـْو2
َ
 }لاُر ِهَ َمـْو2

ُكمْ «{وقال: . )٥(»هي أولى بكم
َ

ُكمْ َوا3ُ َمْو2
َ

ُكمْ َوا3ُ َمْو2
َ

ُكمْ َوا3ُ َمْو2
َ

  .)٦(»} متولي أمركمَوا3ُ َمْو2
ُكمْ «{: ، قالهـ٧١٠ المتوفى ،النسفيـ ١١

َ
ُكمْ َوا3ُ َمْو2
َ

ُكمْ َوا3ُ َمْو2
َ

ُكمْ َوا3ُ َمْو2
َ

} سيدكم ومتـولي  َوا3ُ َمْو2
أموركم وقيل: موالكم أولى بكم من أنفسكم، فكانت نصيحته أنفـع لكـم   

  . )٧(»من نصائحكم أنفسكم
ِهَ ِهَ ِهَ ِهَ «{: ، قـال هـ٧٢٥المتوفى:  ،البغدادي الشهير بالخازنعالء الدين ـ ١٢

ُكمْ 
َ
ُكمْ َمْو2
َ
ُكمْ َمْو2
َ
ُكمْ َمْو2
َ
 ،هي أولى بكم لمـا أسـلفتم مـن الـذنوب     :وقيل ،وليكم :} أيَمْو2

فهـي   ،وأسـلمتم إليهـا   ،هي التي تلي عليكم ألنها ملكت أمركم :والمعنى
                                                 

 .٣٦٣ص ٤: جالمصدر نفسه) ١(
 .٥٦٩ص ٤: جالكشاف) الزمخشري، ٢(
 .٣٦٣ص ٤) المصدر نفسه: ج٣(
 .١٦٧ص ٨ج :زاد المسير) ابن الجوزي، ٤(
 .٣٠٠ص ٥: جتفسير البيضاوي) البيضاوي، ٥(
 .٣٥٥ص ٥: جالمصدر نفسه) ٦(
 .٢٥٩ص ٤: جتفسير النسفي) النسفي، ٧(
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  . )١(»أولى بكم من كل شيء
: ، قــالهـــ ٧٢٨المتــوفى:  ،نظــام الــدين حســين القمــي النيســابوري ـــ١٣

ُكمْ «{
َ
َواُكْم الاُر ِهَ َمْو2

ْ
ُكمْ َمأ

َ
َواُكْم الاُر ِهَ َمْو2

ْ
ُكمْ َمأ

َ
َواُكْم الاُر ِهَ َمْو2

ْ
ُكمْ َمأ

َ
َواُكْم الاُر ِهَ َمْو2

ْ
ى أمـوركم كمـا   هـا تتـولّ  } وقيل: المراد أنَّمأ

 :وقيل: أراد هي أولى بكم. قال جار اهللا ،توليتم في الدنيا أعمال أهل النار
  . )٢(»هو أولى بكم :أي مكانكم الذي يقال فيه

وقيـل: أولـى بكـم مـن      ،} متـولي أمـوركم  وا3 مو2كموا3 مو2كموا3 مو2كموا3 مو2كم«{: وقال
  .  )٣(»ونصيحته أنفع لكم من نصائحكم ألنفسكم ،نفسكمأ

مـوالكم:  : «قولـه  فـي فـتح البـاري:    ، قالهـ ٨٥٢المتوفى  ،ابن حجرـ ١٤
  .)٤(»أولى بكم

َواُكْم الاُر {قوله تعـالى:   ، قال في شرحهـ ٨٥٥ المتوفى ،العينيـ ١٥
ْ
َواُكْم الاُر َمأ
ْ
َواُكْم الاُر َمأ
ْ
َواُكْم الاُر َمأ
ْ
َمأ

ُكمْ 
َ
ُكمْ ِهَ َمْو2
َ
ُكمْ ِهَ َمْو2
َ
ُكمْ ِهَ َمْو2
َ
وفـي بعـض    ،دةكذا قاله الفراء وأبو عبي أي: أولى بكم، )٥(}ِهَ َمْو2

  . )٦(»النسخ: موالكم هو أولى بكم، وكذا وقع في كالم أبي عبيدة
ُكمْ «{: ، قالهـ٩١١المتوفى:  ،السيوطي ـ١٦

َ
َواُكْم الـاُر ِهَ َمـْو2

ْ
ُكمْ َمأ

َ
َواُكْم الـاُر ِهَ َمـْو2

ْ
ُكمْ َمأ

َ
َواُكْم الـاُر ِهَ َمـْو2

ْ
ُكمْ َمأ

َ
َواُكْم الـاُر ِهَ َمـْو2

ْ
} َمأ

  . )٧(»أولى بكم
: هـــ ، قــال٩٥١ المتــوفى ،أبــو الســعود محمــد بــن محمــد العمــادي ـــ١٧

                                                 

 .٣٠٠ص ٧ج :التأويل في معاني التنزيل لبابالخازن، ) ١(
 .٣٠٠ص ٦: جتفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري، ) ٢(
 .٣٥٥ص ٦: جالمصدر نفسه) ٣(
 .٦٢٨ص ٨ج :فتح الباري) ابن حجر العسقالني، ٤(
 .٥١الحديد: ) ٥(
 ٦٢٨ص ١٩: جعمدة القاري) العيني، ٦(
 .٦٢٨ص ١: جتفسير الجاللين) ٧(
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ُكمْ «{
َ

ُكمْ َوا3ُ َمْو2
َ

ُكمْ َوا3ُ َمْو2
َ

ُكمْ َوا3ُ َمْو2
َ

  .)١(»وركم} سيدكم ومتولى أمَوا3ُ َمْو2
ُكمْ «{: هـ، قال ١٢٥٠المتوفى ،ـ الشوكاني١٨

َ
ُكمْ َوا3ُ َمـْو2
َ

ُكمْ َوا3ُ َمـْو2
َ

ُكمْ َوا3ُ َمـْو2
َ

ولـيكم   :} أيَوا3ُ َمـْو2
  .)٢(»وناصركم والمتولى ألموركم

: ، قــالهـــ١٢٧٠المتــوفى  ،ـــ شــهاب الــدين الســيد محمــود األلوســي١٩
ُكمْ «{

َ
ُكمْ َوا3ُ َمْو2
َ

ُكمْ َوا3ُ َمْو2
َ

ُكمْ َوا3ُ َمْو2
َ

  . )٣(»} سيدكم ومتولي أموركمَوا3ُ َمْو2
َوا3ُ َوا3ُ َوا3ُ َوا3ُ «{: ، قـال هــ ١٣٧٦ المتـوفى  ،د الرحمن بـن ناصـر السـعدي   ـ عب٢٠

ُكمْ 
َ

ُكمْ َمـْو2
َ

ُكمْ َمـْو2
َ

ُكمْ َمـْو2
َ

}، أي: متولي أموركم، ومربيكم أحسن تربية، فـي أمـر ديـنكم    َمـْو2
  . )٤(»ودنياكم، وما به يندفع عنكم الشر

  بألفاظه األخرى يف حديث الغدير» ويل«و» أوىل«تيان كلمة إ :ثالثا

د اللغـويين  ا مـر فـي إتيـان مـولي بمعنـي أولـي عنـ       لو غضضنا النظر عمـ 
المشـتمل علـى لفـظ    الغـدير  حـديث  ب تـرك االسـتدالل  يمكننـا   والمفسرين،

 ولكـن  ،قاالتـي وردت بـنفس السـي   باألحاديث األخـرى   المولى، بل نستدلّ
  ونحو ذلك من األلفاظ:  » األمير«و» الولي«جاءت بلفظ 

  حديث الغدير بلفظ: فهذا ويل من أنا موالهـ ١

نـا مـع رسـول    أقبل«أخرج ابن ماجة بسنده عن البراء بن عـازب، قـال:   
                                                 

 .٢٦٦ص ٨: جتفسير أبي السعودعود، ) أبو الس١(
 .٢٥٠ص ٥ج :فتح القدير) الشوكاني، ٢(
 .١٤٩ص ٢٨: جروح المعاني) اآللوسي، ٣(
 .٨٧٣ص ١ج :تفسير السعدي) السعدي، ٤(
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في حجته التي حج، فنزل في بعض الطريق، فأمر الصالة جامعة، ’ اهللا
، فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ )رضي اهللا عنه(فأخذ بيد علي 

مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى، قـال: فهـذا    قالوا: بلى، قال: ألست أولى بكلّ
ولي من أنا مواله، اللهم  وقـال  )١(»مـن عـاداه   عـاد  وال من وااله، اللهـم ،

  .)٢(»صحيح«األلباني في حكمه على الحديث: 
  حديث الغدير بلفظ: من كنت وليه فعلي وليهـ ٢

أخـذ بيـد   ’ أن رسـول اهللا «أخرج البزار عن سعد بن أبي وقـاص:  
، فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ من كنـت وليـه فـإن    ×علي
  .)٣(»وليه  علياً

  .)٤(»ار ورجاله ثقاترواه البز«قال الهيثمي: 
وأخرج النسائي في الخصائص بسند صـحيح عـن زيـد بـن أرقـم، قـال:       

»ا رجع رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) عن حجة الوداع ونزل غـدير  لم
، فقمن، ثم قال: كأني دعيت فأجبت، إني تركت فيكم )٥(خم أمر بدوحات

بيتـي، فـانظروا   الثقلين، أحدهما أكبر من اآلخر، كتاب اهللا وعترتي أهـل  
كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ثم قـال:  
إن اهللا موالي وأنا ولي كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي، فقال: من كنت وليـه  

                                                 

  .٤٣ص ١ج ) ابن ماجه، سنن ابن ماجه:١(
 .٤٣ص ١ج المصدر نفسه:) ٢(
  .٤١ص ٤) البزار، مسند البزار: ج٣(
  .١٠٧ص ٩ئد: ج) الهيثمي، مجمع الزوا٤(
  .٤٣٦ص ٢) الدوحات، جمع دوحة، وهي الشجرة العظيمة. لسان العرب: ج٥(
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فهذا وليه، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه. فقلت لزيـد: سـمعته مـن    
الـدوحات أحـد إال    رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم)؟ فقال: ما كان فـي 

  .)١(»رآه بعينيه وسمعه بأذنيه
وقد أخرج الحاكم في المستدرك هذا الحديث بالسند ذاته، وقـال عنـه:   

وسكت عنـه  » هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله«
قال شيخنا «، وقال ابن كثير بعد أن أخرج الحـديث:  )٢(الذهبي في التلخيص

  . )٣(»ذا حديث صحيحأبو عبد اهللا الذهبي: وه
  حديث الغدير بلفظ: من كنت أوىل به من نفسه فعلي وليهـ ٣

اهللا الحضـرمي ثنـا    حدثنا محمد بن عبد: «هـ٣٦٠قال الطبراني المتوفى
حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شـيبة حـدثنا النضـر بـن      جعفر بن حميد

بـي  سعيد أبو صهيب قاال ثنا عبد اهللا بن بكير عن حكيم بن جبيـر عـن أ  
يـوم   )صـلى اهللا عليـه وسـلم   (الطفيل عن زيد بن أرقم قال: نزل النبـي  

إنـي ال أجـد    :الجحفة ثم أقبل على الناس فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قـال 
فمـا أنـتم    ،وإني أوشك أن أدعى فأجيب ،لنبي إال نصف عمر الذي قبله

ـ   :قال ،نصحت :قالوا ؟قائلون دا أليس تشهدون أن ال إلـه إال اهللا وأن محم
 ؟وأن الجنة حق والنار حق وأن البعث بعـد المـوت حـق    ،عبده ورسوله

                                                 

 .٩٣ص×: ) النسائي، خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب١(
 .١١٨ص ٣) الحاكم النيسابوري، المستدرك مع تعليقات الذهبي في التلخيص: ج٢(
 .٢٠٩ص ٥) ابن كثير، البداية والنهاية: ج٣(



 ٢٣٣    ت وإجاباتالغدير إشكاال/ الرابعالفصل 

 

وأنـا أشـهد    :ثم قـال  ،فرفع يديه فوضعهما على صدره :قال ،نشهد :قالوا
 ،فإني فرطكم على الحوض :قال ؟نعم :قالوا ؟أال تسمعون :ثم قال ،معكم

فيـه   ،وإن عرضه أبعد ما بين صنعاء وبصرى ،وأنتم واردون علي الحوض
فنـادى   ؟فانظروا كيف تخلفوني في الثقلـين  ،قداح عدد النجوم من فضةأ

طرف بيـد اهللا عـز وجـل     ،كتاب اهللا :قال ؟وما الثقالن يا رسول اهللا :مناد
وإن اللطيـف   ،واآلخـر عترتـي   ،وطرف بأيديكم فاستمسكوا به ال تضلوا

وسألت ذلـك لهمـا    ،الخبير نبأني أنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض
بي فال تقدموهما فتهلكوا وال تقصروا عنهما فتهلكوا وال تعلموهم فإنهم ر

من كنت أولى به مـن   :فقال )رضي اهللا عنه(ثم أخذ بيد علي  ،أعلم منكم
  .)١(»اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ،نفسه فعلي وليه

  ي عينحديث الغدير بلفظ: هذا وليي واملؤدـ ٤

ثنـا أحمـد بـن    «نهاية، عن ابن جرير قال: روى ابن كثير في البداية وال
عثمان أبو الجوزاء، ثنا محمد بن خالد بن عثمة، ثنا موسـى بـن يعقـوب    
الزمعي وهو صدوق، حدثني مهاجر بن مسمار، عن عائشـة بنـت سـعد،    
سمعت أباها يقول: سمعت رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) يقـول يـوم   

ا الناس إنـي ولـيكم؟ قـالوا:    الجحفة وأخذ بيد علي فخطب، ثم قال: أيه
صدقت، فرفع يد علي، فقال: هذا وليي والمؤدي عني، وإن اهللا موالي من 

  .»وااله ومعادي من عاداه
                                                 

 .١٦٦ص ٥: جالمعجم الكبيراني، ) الطبر١(
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» قال شيخنا الذهبي: وهـذا حـديث حسـن غريـب    «ثم قال ابن كثير: 
ثم رواه ابن جرير من حديث يعقوب بن جعفر بن أبي كبير، : «وتابع قـائالً 

وقف حتى لحقه من بعده × فذكر الحديث، وأنه عن مهاجر بن مسمار،
١(»م، فخطبهم، الحديثوأمر برد من كان تقد(.  

  هذا مواله حديث الغدير بلفظ: من كان اهللا ورسوله مواله فإنّـ ٥

وقـال إسـحاق أخبرنـا أبـو عـامر      «قال ابن حجر في المطالب العالية: 
بيه، عن علي العقدي، عن كثير بن زيد، عن محمد بن عمر بن علي، عن أ

(رضي اهللا عنه) قال: إن النبي (صلى اهللا عليه وسلم) حضر الشجرة بخـم،  
ثم خرج آخذاً بيد علي (رضي اهللا عنـه)، قـال: ألسـتم تشـهدون أن اهللا     

يـه وسـلم): ألسـتم    تبارك وتعالى ربكم؟ قالوا: بلى، قـال (صـلى اهللا عل  
اهللا تعـالى  ورسوله أولى بكم مـن أنفسـكم وأن    تشهدون أن اهللا عز وجل

ورسوله أولياؤكم؟ فقالوا: بلى، قال: فمن كان اهللا ورسوله مواله فإن هـذا  
مواله، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب اهللا تعالى سـببه  

هذا إسناد صـحيح،  : «ثم قال ابن حجـر ، »بيده، وسببه بأيديكم، وأهل بيتي
الطفيل، عن زيد بـن   وحديث غدير خم قد أخرجه النسائي من رواية أبي

أرقم وعلي وجماعة من الصحابة (رضي اهللا عنهم) وفي هذا زيادة ليست 
  .)٢(»أيضاًهناك، وأصل الحديث أخرجه الترمذي 

                                                 

 ٥. وقد أخرج الحديث النسائي في السنن الكبرى: ج٢٣٢ـ ٢٣١ص ٥) ابن كثير، البداية والنهاية: ج١(
   .٥٥١. وابن أبي عاصم في كتاب السنة: ص١٠٧ص

 . ١٤٣ـ ١٤٢ص ١٦) ابن حجر، المطالب العالية:ج٢(
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ــديث:     ــى الح ــه عل ــي تعليق ــيري ف ــال البوص ــند  «وق ــحاق بس رواه إس
 . )١(»صحيح

  هحديث الغدير بلفظ: من كنت مواله فهذا وليـ ٦

حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بـن  «هــ:   ٤٠٥قال الحاكم المتوفى 
تميم الحنظلي ببغداد ثنا أبو قالبة عبد الملك بن محمد الرقاشي ثنا يحيى 
بن حماد وحدثني أبو بكر محمد بن بالويه وأبو بكـر أحمـد بـن جعفـر     
البزار قاال ثنا عبد اهللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا يحيى بن حمـاد  

سهل الفقيه ببخارى ثنا صالح بن محمـد الحـافظ    وثنا أبو نصر أحمد بن
البغدادي ثنا خلف بن سالم المخرمي ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن 

ثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن  :سليمان األعمش قال
مـن   )صلى اهللا عليه وسلم(لما رجع رسول اهللا  :قال )رضي اهللا عنه(أرقم 

غدير خم أمر بدوحات فقمن فقال: كـأني قـد دعيـت     حجة الوداع ونزل
كتـاب اهللا   :إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من اآلخـر  ،فأجبت

فإنهما لن يتفرقا حتى يـردا   ،فانظروا كيف تخلفوني فيهما ،تعالى وعترتي
ثـم   ،إن اهللا عز وجل موالي وأنا مولى كل مـؤمن  :ثم قال ،علي الحوض

اللهـم وال   ،من كنت مواله فهذا وليه :فقال ) عنهرضي اهللا(أخذ بيد علي 
  ».من وااله وعاد من عاداه

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولـم يخرجـاه   > قال الحـاكم: 
صحيح علـى   أيضاً ،شاهده حديث سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل ،بطوله

                                                 

 . ٢٧٩ص ٩البوصيري، إتحاف الخيرة المهرة: ج )١(
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  .)١(<شرطهما
 قـال شـيخنا أبـو عبـد اهللا الـذهبي: وهـذا حـديث       « وقال ابن كثيـر: 

  .)٢(»صحيح
وقال الذهبى: إنـه صـحيح عـن زيـد ابـن      «وقال اآللوسي البغدادي: 

  . )٣(»أرقم
عن ابن األثير عن عبد اهللا بن العال، عـن الزهـري، عـن سـعيد بـن       قد مر

فلما نزل غدير خم، قـام  « قال: عن أبي عنفوانة المازني، عن جندعجناب، 
ه فهذا وليـه، اللهـم   في الناس خطيباً وأخذ بيد علي وقال: (من كنت موال

  .)٤(»وال من وااله، وعاد من عاداه...)
  سلمم كلّوموىل  ت مواليبحي: أصقول عمر لعلّـ ٧

أنبأنا عبد اهللا بن علي بن محمد «أخرج الخطيب البغدادي بسنده، قـال:  
بن بشران، أنبأنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو نصر حبشون بن موسـى  

ثنا ضـمرة بـن ربيعـة    بن سعيد الرملي، حد بن أيوب الخالل، حدثنا علي
القرشي، عن ابن شوذب، عن مطر الوراق، عن شهر بن حوشب، عن أبي 
هريرة، قال: من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام سـتين  
شهراً، وهو يوم غدير خم، لما أخذ النبي (صلى اهللا عليه وسلم) بيد علـي  

مؤمنين، قالوا: بلى يا رسـول اهللا، قـال:   بن أبي طالب، فقال: ألست ولي ال
                                                 

 .٤٥٧٦ح  ١١٨ص ٣ج :لمستدرك على الصحيحينا )١(
 .٤١٦ص ٤ج :السيرة النبوية. ابن كثير، ٢٠٩ص ٥ج :البداية والنهاية) ابن كثير، ٢(
 .١٩٤ص ٦: جروح المعاني) اآللوسي، ٣(
 .٣٠٨ص ١ج :أسد الغابةابن األثير، ) ٤(
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من كنت مواله فعلي مواله، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا بن أبـي  
ـُت طالب، أصبحت موالي ومولى كل مسـلم، فـأنزل اهللا: {  

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ـُت ال

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ـُت ال

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ـُت ال

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ال

ُكْم دِيَنُكمْ 
َ
ُكْم دِيَنُكمْ ل
َ
ُكْم دِيَنُكمْ ل
َ
ُكْم دِيَنُكمْ ل
َ
} ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب لـه صـيام   ل

ـ × ل جبرئيلستين شهراً، وهو أول يوم نز د (صـلى اهللا عليـه   على محم
  .)١(»وسلم) بالرسالة

  مؤمن قول عمر: أَصبحت اليوم ولي كلّـ ٨

، قال: أنا معمر عن علي بن زيـد  عبد الرزاق ورد ابن كثير عن الحافظوأ
خرجنـا مـع   «قـال:  بن جدعان ، عن عدي بن ثابت ، عن البـراء بـن عـازب    

 ،ينـادي  نزلنا غدير خم بعث منادياً حتى )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 
فلما اجتمعنا قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قلنا: بلى يـا رسـول اهللا،   
قال: ألست أولى بكم من أمهاتكم؟ قلنا: بلى يا رسـول اهللا، قـال: ألسـت    

؟ ..؟ ألسـت ..أولى بكم من آبائكم؟ قلنا: بلى يا رسـول اهللا، قـال: ألسـت   
أللهـم   ،اهللا، قال: من كنت مواله فعلي مـواله  ؟ قلنا: بلى يا رسول..ألست

لك يا بن أبي  وال من وااله، وعاد من عاداه، فقال عمر بن الخطاب: هنيئاً
  .)٢(»مؤمن طالب أصبحت اليوم ولي كلّ

قـال:   إلـى أن  ،حديث الغـدير بطولـه   هـ٥٧١روي ابن عساكر المتوفى: و
 ،بلى يا رسول اهللا :قلنا ؟ألست ..؟ألست ..؟ألست ؟ألست أولى بكم :قال«

وال من وااله وعاد مـن   اللهم ،بعدي مواله اًعلي فمن كنت مواله فإن :قال
                                                 

 .٢٨٥ـ ٢٨٤ص ٨ج :الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )١(
  .٣٨٦ص ٧بداية والنهاية: جانظر: ابن كثير، ال) ٢(
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لك يا ابن أبي طالب أصـبحت اليـوم    هنيئاً :فقال عمر بن الخطاب ،عاداه
١(»مؤمن كلّ ولي(.  

وقد روِي مثـل هـذا عـن البـراء بـن      : «هـ٦٣٠قال ابن األثير المتوفى 
ر بن الخطاب: يا ابن أَبي طالـب، أَصـبحت اليـوم    عازب، وزاد: فقال عم

  . )٢(»مؤمن ولي كلّ
   ملا نوزع على خالفته من مسع حديث الغدير ×مناشدة عليرابعاً: 

فـي زمـن   × أميـر المـؤمنين  مناشـدة   أيضاًاإلشكال الثالث ما يبطل مو
 أن يحـدثوا  فـي  ’ خالفته الصحابة الذين سمعوا حديث الغدير من النبـي

، فقـد أخـرج أحمـد فـي     )٣(مسلمين؛ وذلك عنـدما جمعهـم فـي الرحبـة    به ال
حـدثنا  «، بسند صحيح، عن حسين بن محمد وأبـي نعـيم، قـاال:    أيضاًمسنده 

النـاس فـي   ) رضي اهللا تعالى عنـه (فطر، عن أبي الطفيل، قال: جمع علي
ى اهللا (صـلّ  الرحبة، ثم قال لهم: أنشد اهللا كل امرئ مسلم سمع رسول اهللا

م) يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام، فقام ثالثون من النـاس،  سلّعليه و
وقال أبو نعيم: فقام ناس كثير، فشهدوا: حين أخـذ بيـده، فقـال للنـاس:     
أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسـول اهللا، قـال:   

 اللهم وال من وااله وعـاد مـن عـاداه، قـال:     ،من كنت مواله فهذا مواله
                                                 

 .٢٢٠ص ٤٢: جتاريخ مدينة دمشق) ابن عساكر، ١(
 .١١٨ص ٤: جسد الغابة) ابن األثير، أ٢(
 .هي الساحة والمكان المتسع أمام باب المسجد، غير منفصل عنهو )٣(
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ي سمعت في نفسي شيئاً، فلقيت زيد بن أرقم، فقلت له: إنّ فخرجت وكأن
يقول: كذا وكذا، قال: فما تنكـر، قـد سـمعت     )رضي اهللا تعالى عنه(اًعلي

  .)١(»م) يقول ذلك لهى اهللا عليه وسلّرسول اهللا (صلّ
رواه البزار وأحمد ورجاله رجـال  «أورد الحديث:  قال الهيثمي بعد أن

إسناده «، وقال حمزة أحمد الزين: )٢(»ر فطر بن خليفة وهو ثقةالصحيح، غي
  .)٣(»صحيح

إسناده صحيح، رجاله «وقال شعيب األرنؤوط في تعليقه على الحديث: 
ثقات، رجال الشيخين، غير فطر بن خليفة فمن رجـال أصـحاب السـنن،    

 أخرجـه «، وقال األلباني في سلسلته الصحيحة: )٤(»وروى له البخاري مقروناً
ـ مـوارد الظمـآن)، وابـن    ٢٢٠٥) وابن حبان في صحيحه (٤/٣٧٠أحمد (

) والضـياء فـي المختـارة    ٤٩٦٨) والطبرانـي ( ١٣٦٨و ١٣٦٧أبي عاصم (
قلـت: وإسـناده صـحيح علـى شـرط      «قـال:   ثـم » بتحقيقـي)  ٥٢٧ (رقم:

  .)٥(»البخاري
كمـا صـرح    ،أيام خالفته× قد وقعت هذه المناشدة بعد ما نوزع علي

  كما يلي:  ،أعالم أهل السنةبذلك بعض 
وفي رواية ألحمد أنـه  : «هــ ٩٧٤المتوفى سنة  ،ـ قال ابن حجر المكي١

                                                 

 .٣٧٠ص ٤) أحمد بن حنبل، المسند: ج١(
 .١٣٠ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٢(
  ، شرحه ووضع فهارسه، حمزة أحمد الزين.٤٣٦ص ١٤المسند: ج) أحمد بن حنبل، ٣(
  ، األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها.٣٧٠ص ٤ج :نفسه المصدر) ٤(
  .٣٣١ص ٤) األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة: ج٥(
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(صلى اهللا عليه وسلم) ثالثون صحابياً، وشهدوا به لعلـي   سمعه من النبي
١(»ام خالفته...لما نوزع أي(.  

في رواية أحمـد أنـه   : «هـ١٠١٤المتوفى سنة  ،ـ قال المال علي القاري٢
ثالثون صحابياً، وشهدوا به لعلـي لمـا نـوزع أيـام     ’ النبي سمعه من

  .)٢(»خالفته
وهـو متـواتر   : «هــ ١١٢٢المتـوفى   ،ـ قال أبو عبد اهللا الزرقاني المالكي٣

صـلى اهللا  (وفي رواية ألحمد أنه سمعه من النبي  ،رواه ستة عشر صحابياً
  .)٣(»تهوشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خالف ثالثون صحابياً )عليه وسلم

حـديث الغـدير    علـى أن  يـدلّ × وهذه المناشدة واالستشهاد من علي
× ة علـي ة، ولـو لـم يكـن دلـيالً علـى أحقيـ      مضمونه الخالفة وقيـادة األمـ  

 وأنكـر  × االستشـهاد بـه والـرد علـى مـن خـالف عليـاً        بالخالفة، لما صـح
  خالفته. 
  التصريح باخلالفة يف حديث الطربي : خامسا

بإسناده إلـى زيـد بـن    » الوالية«ر الطبري في كتاب روى محمد بن جري
وسلم بغدير خم في رجوعـه مـن حجـة    ’ ا نزل النبيلم«أرقم، قـال:  

الوداع ـ وكان في وقت الضحى والحر شديد ـ أمـر بالـدوحات فقمـت      
ونادى الصالة جامعة، اجتمعنا وخطب خطبة بليغة، ثم قال: إن اهللا تعـالى  

                                                 

 .١٠٧ص ١ج ) ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة:١(
 .٢٤٨ص ١١ج ) المال علي القاري، مرقاة المفاتيح:٢(
 .٣٠٨ص ١ج :والغدير .١٣ص ٧ج :) شرح المواهب٣(
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نْ {أنزل إلى: 
ُ
ِْغ َما أ

ّ
نْ بَل

ُ
ِْغ َما أ

ّ
نْ بَل

ُ
ِْغ َما أ

ّ
نْ بَل

ُ
ِْغ َما أ

ّ
ُ بَل a3َُه َوا ْغَت رَِسالَ

a
ْم َتْفَعْل َفَما بَل

َ
َْك ِمْن َرّبَِك �ْن ل

َ
 إِل

َ
ُ زِل a3َُه َوا ْغَت رَِسالَ

a
ْم َتْفَعْل َفَما بَل

َ
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َ
 إِل

َ
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a
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َ
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َ
 إِل

َ
ُ زِل a3َُه َوا ْغَت رَِسالَ

a
ْم َتْفَعْل َفَما بَل

َ
َْك ِمْن َرّبَِك �ْن ل

َ
 إِل

َ
زِل

وقد أمرني جبرئيـل عـن ربـي أن أقـوم فـي هـذا        }َيْعِصُمَك ِمَن الaاِس َيْعِصُمَك ِمَن الaاِس َيْعِصُمَك ِمَن الaاِس َيْعِصُمَك ِمَن الaاِس 
المشهد، وأُعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالـب أخـي ووصـيي    

  وخليفتي واإلمام من بعدي....
، وفرض وإماماً اهللا قد نصبه لكم ولياً لناس ذلك، فإنفاعلموا معاشر ا

طاعته على كل أحد، ماض حكمه، جائز قوله، ملعون من خالفه، مرحـوم  
اسمعوا وأطيعوا، فإن اهللا موالكم وعلي إمامكم، ثـم اإلمامـة   فمن صدقه، 

  في ولدي من صلبه إلى يوم القيامة.... 
مي وخليفتي على من قال: معاشر الناس، هذا أخي ووصيي وداعي عل

  آمن بي.... 
قال زيد: فعند ذلك بادر الناس بقولهم: نعم، سمعنا وأطعنا علـى مـا   

×: وسلم وعليا’ أمر اهللا ورسوله بقلوبنا، وكان أول من صافق النبي
أبو بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، وبـاقي المهـاجرين واألنصـار،    

واحد، وامتد ذلـك إلـى أن    وباقي الناس إلى أن صلى الظهرين في وقت
  .)١(»صلى العشاءين في وقت واحد، وأوصلوا البيعة والمصافقة ثالثاً

  إشارة أهل السنة لكتاب الوالية للطربي

وقـد رأيـت لـه كتابـا جمـع فيـه       «قال ابن كثير في ترجمة الطبـري:  
  .)٢(»أحاديث غدير خم في مجلدين ضخمين

                                                 

 . عن كتاب الوالية للطبري.٢١٥ـ ٢١٤ص ١ج :الغدير) ١(
 .١٤٧ص ١١: جالبداية والنهاية) ابن كثير، ٢(
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أبو جعفر محمد بـن جريـر    وقد اعتنى بأمر هذا الحديث: «أيضاًوقال 
الطبري، صاحب التفسير والتاريخ، فجمع فيه مجلدين أورد فيهمـا طرقـه   

  .)١(»وألفاظه...
مـن طـرق هـذا الحـديث البـن جريـر        رأيت مجلداً: >قال الذهبيو

  . )٢(»فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق
  : مناشدة أبا هريرة حول حديث الغديرساساد

 :ريك عن أبي يزيد األودي عن أبيـه قـال  حدثنا ش«قال ابن أبي شيبة: 
فقام إليه شاب فقال: أنشدك بـاهللا   ،دخل أبو هريرة المسجد فاجتمعنا إليه

من كنـت مـواله فعلـي     :يقول )صلى اهللا عليه وسلم(أسمعت رسول اهللا 
أنـا   :فقـال الشـاب   ،نعم :فقال ،اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ،مواله

فحصبه  :قال ،ديت من وااله وواليت من عاداهأشهد أنك قد عا ،منك برئ
   .)٣(»الناس بالحصا

أخبرنـا إبـراهيم    «هـ:  ٤٩٩ متوفىال ،وقال يحيى بن الحسين الجرجاني
بن طلحة بن إبراهيم بن غسان بقراءتي عليه في منزله بالبصرة، قال حدثنا 
أبو القاسم علي بن محمد بن أبي سعيد العـامري الكـوفي، قـال حـدثنا     

ق بن محمد بن مروان، قال حدثنا أبي، قال حدثنا علي بـن خلـف   إسحا
                                                 

 .٢٠٨ص ٥ج ) المصدر نفسه:١(
 .٧١٣ص ٢ج :تذكرة الحفاظ) الذهبي، ٢(
 .٣٢٠٩٢ح  ٣٦٩ص ٦ج :مصنف) ابن أبي شيبة، ال٣(
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عن عبد النور عن داود بن يزيد األودي عن أبيه قال: جاء رجل إلى أبـي  
هريرة وهو جالس عند أبواب كندة في مسجد الكوفة، فقال: أنشدك بـاهللا  

يقول: من كنت مواله فعلي مواله، اللهـم وال  ’ هل سمعت رسول اهللا
اللهم نعم، ولوال أنك ناشدتني ما ذكرتـه،   :اد من عاداه؟ قالمن وااله وع

فقال: اللهم ال أعلم إال قد عاديت من وااله وواليت من عـاداه، فقـال لـه    
  . )١(»الناس: اسكت اسكت

وال نرى مبرراً لسكوت أبي هريرة ومحاولـة اخفائـه حـديث الغـدير إال     
  معرفته بأن الحديث يدلّ على الخالفة واإلمامة.

                                                 

 .١٩٢ص ١ج :األماليجرجاني، ال) ١(





   

  

  : اإلشكاالت التارخييةرابعاملبحث ال

تعرضت داللة حـديث الغـدير علـى الخالفـة إلـى إشـكاالت وشـبهات        
ولكـن أبـرزت حـوادث تاريخيـة      ،ليست من داخـل الحـديث وفـي ألفاظـه    

وخالفتـه؛ لـذا   × أدعي أنها ال تنسجم مع حمل الحديث على إمامـة علـي  
ــة   ــكاالت باإلشــكاالت التاريخي ــذا اإلش ــي  تمي ،أســمينا ه ــك الت ــزاً عــن تل ي

والتي تقدم الكـالم عنهـا فـي المبحـث      ،استهدفت داللة الحديث من داخله
  الثاني من هذا الفصل، ومن هذه اإلشكاالت:  

  يف حجة الوداع ×علياإلشكال األول: عدم وجود 

إنما قـال هـذا الكـالم    × إن الشيعة يزعمون أنه«قال الفخر الرازي: 
لم يكن علـي مـع النبـي فـي ذلـك      بغدير خم، في منصرفه من الحج، و

  .)١(»الوقت، فإنه كان باليمن
  : الروايات الصحيحة تؤكد وجوده يف حجة الوداعاجلواب

من الغرائب؛ فإن رجـوع اإلمـام أميـر المـؤمنين مـن       إن قول الرازي هذا
اآلثـار   مـن فـي حجـة الـوداع،    ’ لـه وموافاتـه   األكـرم  اليمن ببـدن النبـي  

ريخ المعتبرة وشهد بـه كبـار علمـاء أهـل السـنة،      التوا ذكرتهقد و ،المشهورة
                                                 

 ٨ : ج، والجرجــاني فــي شــرح المواقــف٣٠٨ص ٢ج :مشــكل اآلثــارشــرح نقلــه الطحــاوي فــي  )١(
 ٥ : ج، والقـاري فـي المرقـاة فـي شـرح المشـكاة      ٢٥ : ص، وابن حجر في الصواعق المحرقـة ٣٦١ص
فحـات  ، ون٣٠٨ص ١ : جالغـدير  أيضـاً . ويراجـع  ١٣ص ٧ : ج، والزرقاني في شرح المواهـب ٥٦٨ص

 .١٢٣ص ٦ : جاألزهار



 واقعة الغدير / دراسة توثيقية     ٢٤٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونـدعمها بتصـريح    ،وسنورد هنا بعض الروايات الصحيحة الدالة علـى ذلـك  
  .هذا ودحضهم لقول الفخر الرازي ،علماء أهل السنّة

   ’بدن النيبمع من اليمن  ×هرجوعالروايات الدالة على  أوالً:

 )رضـي اهللا عنـه  (قدم علـي  «قال:  ،البخاري عن أنس بن مالك أخرج
  من اليمن، فقال: بما أهللت؟ )صلى اهللا عليه وسلم(على النبي 

، فقـال: لـوال أن معـي    )صلى اهللا عليه وسـلم (قال: بما أهل به النبي 
  .)١(»الهدي ألحللت

حدثنا عبد الوهاب، حدثنا حبيب المعلم، عـن  «وقال في موضع آخر: 
صـلى اهللا  (قال: أهل النبي ، )رضي اهللا عنهما(عطاء، عن جابر بن عبد اهللا 

هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هـدي غيـر النبـي     )عليه وسلم
وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هـدي، فقـال:    )صلى اهللا عليه وسلم(

  .)٢(»)صلى اهللا عليه وسلم(أهللت بما أهل به النبي 
عليـه   صـلى اهللا (وقدم علي من اليمن ببدن النبي«وفي صحيح مسـلم:  

واكتحلت، فأنكر ذلـك   صبيغاً فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثياباً) وسلم
  .)٣(»عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا

 )صلى اهللا عليه وسلم(وقدم علي ببدن على النبي«وفي سنن ابن ماجة: 
                                                 

 .١٤٩ص ٢ج :صحيح البخاري، ) البخاري١(
 .١٧١ص ٢: جالمصدر نفسه) ٢(
 .٤٠ص ٤ج :صحيح مسلممسلم،  )٣(
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، )٢(، وهكـذا ذكـره أبـو داود   )١(»صبيغاً فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثياباً
  .)٣(والترمذي

يف  ×رد عدة من العلماء كالم الرازي وتصرحيهم بكونه :ثانيا

  حجة الوداع

وال التفات لمـن قـدح   : «هـ٩٧٤المتوفى سنة  ،ـ قال ابن حجر المكي١
كان باليمن؛ لثبوت رجوعه منها وإدراكه  في صحته، وال لمن رده بأن علياً

  .)٤(»)صلى اهللا عليه وسلم(الحج مع النبي 
فال التفات لمن قـدح  : «هـ١٠١٤متوفى سنة ال ،ـ وقال مال علي القاري٢

كـان بـاليمن؛ لثبـوت     في ثبوت هذا الحديث، وأبعد من رده بـأن عليـاً  
  .)٥(»)صلى اهللا عليه وسلم(رجوعه منها وإدراكه الحج مع النبي 

فال التفات إلى : «هـ١١٢٢المتوفى  ،ـ قال أبو عبد اهللا الزرقاني المالكي٣
كان باليمن؛ لثبوت رجوعه منها  اًأن عليمن قدح في صحته وال لمن رده ب

  .)٦(»)صلى اهللا عليه وسلم(وإدراكه الحج معه 
فدفع دافـع هـذا   : «هــ ٣٢١المتوفى  ،ـ قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي٤

صـلى اهللا  (لم يكن مـع النبـي    وذكر أن علياً ،الحديث وزعم أنه مستحيل
                                                 

  .١٠٢٤ص ٢ج :سنن ابن ماجهابن ماجه، ) ١(
 .١٥٨ص ٢ج: سنن أبي داود أبو داود، )٢(
 .٢١٦ص ٢ج :سنن الترمذيالترمذي، ) ٣(
 .١٠٧ص ١ج :لمحرقة على أهل الرفض والضالل والزندقةالصواعق اابن حجر الهيتمي، ) ٤(
 .٥٦٨ص ٥ج المصابيح: في شرح مشكاة المفاتيح مرقاةالقاري، ) ٥(
  .٣٠٨ص ١ج :، والغدير١٣ص ٧ج :شرح المواهبالزرقاني،  )٦(
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في طريقه بغـدير  في خروجه إلى الحج من المدينة الذي مر  )عليه وسلم
خم بالجحفة، وذكر في ذلك ما قد حدثنا أحمد بإسناده، قال: ثنـا جعفـر   
بن محمد، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد اهللا، فذكر حديثـه فـي   

، فقال: فقدم علي من اليمن ببدن النبي. )صلى اهللا عليه وسلم(حجة النبي 
يث صـحيح اإلسـناد، وال   ثم ذكر بقية الحديث. قال أبو جعفر: فهذا الحد

  .)١(»طعن ألحد في رواته
اإلشكال الثاين: خمالفة حديث الغدير للواقع التارخيي وأصول 

  اإلسالم

ثم بين شيخ اإلسالم أن الكذب يعرف من مجرد النظـر  «قال القفاري: 
في متنها؛ ألن قوله: (اللهم انصر من نصـره...) خـالف الواقـع التـاريخي     

. وأضـاف فـي   »)صـلى اهللا عليـه وسـلم   (ول اهللا الثابت، فال تصح عن رس
  هامش هذا النص: 

فإنه قاتل معه أقوام يوم صفين فما انتصروا وأقوام لـم يقـاتلوا فمـا    «
خذلوا: كسعد الذي فتح العراق لم يقاتل معه، وكذلك أصـحاب معاويـة   

  ».وبني أمية الذين قاتلوه، فتحوا كثيراً من بالد الكفار ونصرهم اهللا
وأما قوله: (اللهم وال من وااله وعاد من عاداه) فهو مخـالف  «ثم قال: 

ألصل اإلسالم، فإن القرآن قد بين أن المؤمنين أخـوة مـع قتـالهم وبغـي     
                                                 

  .٣٠٨ص ٢ج :مشكل اآلثارشرح  ،الطحاوي )١(
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  .)١(»بعضهم على بعض
  : اجلواب

  إنكار للسنة النبوية مضمون هذا اإلشكالأوالً: 

الصحيحة والثابتة، حيث ذكرنا’ هذا القول رد وإنكار لسنة النبي إن 
قد ورد بطـرق   »اللهم انصر من نصره واخذل من خذله«’: أن قول النبي

كما تقدم تصـريح الهيثمـي بـذلك،     ،معتبرة، فقد أخرجه البزار بسند صحيح
وأخرجه أحمـد بـن حنبـل بسـندين، قـال الشـيخ أحمـد محمـد شـاكر عـن           

  .)٢(»إسناده صحيح«أحدهما: 
درك، حيـث  وأخرج الحـديث باأللفـاظ المـذكورة الحـاكم فـي المسـت      

أخرج عن محمد بن علي الفقيه، عن النعمان بـن هـارون البلـدي، عـن أبـي      
جعفر أحمد بن عبـد اهللا بـن يزيـد الحرانـي، عـن عبـد الـرزاق، عـن سـفيان          
الثوري، عن عبد اهللا بن عثمان بن هيثم، عن عبد الـرحمن بـن عثمـان، قـال:     

’ ل اهللاسمعت جابر بن عبد اهللا (رضي اهللا عنهما) يقول: سمعت رسو«
وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب (رضي اهللا عنه) وهو يقول: هذا أميـر  
البررة قاتل الفجرة، منصور من نصره مخـذول مـن خذلـه، ثـم مـد بهـا       

  . )٣(»هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه«، قال الحاكم: »صوته
وقد أخرج الحديث المـذكور باأللفـاظ ذاتهـا النسـائي فـي الخصـائص       

                                                 

 . ٨٤٠ص ٢: جناصر بن عبد اهللا القفاري، أصول مذهب الشيعة )١(
 ، شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد شاكر. ٩٥١ح ١٨ص ٢) أحمد بن حنبل، المسند: ج٢(
 . ١٢٩ص ٣النيسابوري، المستدرك: ج ) الحاكم٣(
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أخبرنا الحسين بن حريث المروزي، قال: حدثنا «، حيث قـال:  بسند صحيح
الفضل بن موسى، عن األعمش، عن أبي إسحاق، عن سعيد بـن وهـب،   

في الرحبة: أنشد باهللا من سمع رسـول اهللا   )كرم اهللا وجهه(قال: قال علي 
(صلى اهللا عليه وسلم) يوم غدير خم يقول: إن اهللا ورسوله ولي المؤمنين، 

يه فهذا وليه، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه، وانصر مـن  ومن كنت ول
قال: فقال سعيد: قام إلى جنبي ستة، وقال زيد بن يثيع: قام عنـدي   نصره.

وقال عمرو ذي مر: أحب مـن أحبـه وأبغـض مـن أبغضـه وسـاق        ،ستة
  .)١(»الحديث

من رواة البخاري ومسلم وبقية  أيضاًهم ثقات، وهم ورجال الحديث كلّ
  .حاح من السنن، وقد وثقهم أرباب الجرح والتعديلالص

سعيد بن وهب «ا سعيد بن وهب، فقد قال عنه الذهبي في الكاشـف:  أم
الخيواني أحد أشراف همدان، سمع من معـاذ بـاليمن ومـن علـي وابـن      

وقـال عنـه ابـن حجـر      .)٢(»مسعود، وعنه ابنه عبد الرحمن وأبو إسحاق، ثقة
وهـو  » رم، مات سنة خمس أو ست وسبعينكوفي ثقة مخض«في التقريـب:  

  .  )٣(من رجال مسلم والنسائي وأخرج له البخاري في األدب المفرد
الحافظ أحد األعـالم،  «ا أبو إسحاق، فقال عنه الذهبي في التذكرة: وأم

رأى علياً (رضي اهللا عنه) وهو يخطب... قال أبو حاتم: ثقة يشبه الزهـري  
                                                 

 . ١٠٣ص×: ص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب) النسائي، خصائ١(
 . ٤٤٦ص ٢) الذهبي، الكاشف: ج٢(
 . ٣٦٦ص ١حجر، تقريب التهذيب: ج ) انظر: ابن٣(
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حاق الشيباني... وقيل: كان صواماً قواماً في الكثرة، وهو أحفظ من أبي إس
  . )١(»متبتالً، من أدعية العلم، ومناقبه غزيرة

قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: أبـو  «وقال في سير أعالم النبالء: 
من أئمة التـابعين بالكوفـة   «، وقال عنه في ميزان االعتـدال:  )٢(»ثقة :إسحاق

  . )٣(»وأثبتهم، إال أنه شاخ ونسي ولم يختلط
مـن رواة البخـاري    أيضـاً ، وهـو  )٤(»ثقة مكثر عابد«وقال عنه ابن حجـر:  

  ومسلم. 
اإلمـام شـيخ اإلسـالم، شـيخ     «وأما األعمش، فقـد قـال عنـه الـذهبي:     

المقرئين والمحدثين، أبـو محمـد األسـدي الكـاهلي، مـوالهم الكـوفي       
نـه  ثقة حافظ عارف بـالقراءات ورع، لك «، وقال عنه ابن حجـر:  )٥(»الحافظ

اة البخـاري ومسـلم، ورواياتـه فيهمـا معنعنـة،      مـن رو  أيضـاً  ، وهـو )٦(»سدلّي
والعلمــاء جــروا علــى تمشــية روايــات األعمــش المعنعنــة مــا لــم يظهــر فيهــا 

  .)٧(االنقطاع
أحد العلماء الثقات، يـروي  «وأما الفضل بن موسى، فقال عنه الـذهبي:  

                                                 

 . ١١٥ـ ١١٤ص ١الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج) ١(
 .٣٩٩ص ٥) الذهبي، سير أعالم النبالء: ج٢(
 . ٢٧٠ص ٣) الذهبي، ميزان االعتدال: ج٣(
 . ٧٣٩ص ١) ابن حجر العسقالني، تقريب التهذيب: ج٤(
 . ٢٢٧ـ ٢٢٦ص ٦) الذهبي، سير أعالم النبالء: ج٥(
 . ٣٩٢ص ١) ابن حجر العسقالني، تقريب التهذيب: ج٦(
 .٢٩٣ص  ٤ج : الصحيحة انظر األلباني، سلسلة األحاديث )٧(
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مـن رواة البخـاري    يضـاً أ، وهـو  )١(»عن صغار التابعين، ما علمت فيـه لينـاً  
  ومسلم.
أيضـاً ، وقـال عنـه   )٢(»ثقـة «ا الحسين بن حريث، فقال عنه الـذهبي:  وأم :

، )٤(»ثقـة «، وقـال عنـه ابـن حجـر:     )٣(»اإلمام الحافظ الحجة... وثقه النسائي«
  من رواة البخاري ومسلم.   أيضاًوهو 

 إذن فرواة هذا الحديث من كبـار أعـالم أهـل السـنة، وكلهـم مـن رواة      
  البخاري ومسلم وبقية السنن والصحاح.  

وقد تضمن هذا الحديث وسابقه اللفظ الذي أنكره وجحده ابـن تيميـة؛   
بأسانيد × إذا قال في حق علي’ لعدم توافقه مع قياسه وظنه، فإن النبي

وبلفـظ آخـر:   » اللهم وانصر من نصره واخذل من خذله«صحيحة ومعتبـرة:  
فكيـف يـأتي مـن أمثـال ابـن تيميـة       ، »منصور من نصره مخذول من خذله«

ــه رســول اهللا  ــرجم  ’ويــرد مــا قال ، اعتمــاداً علــى القيــاس والتخــرص وال
  بالغيب؟!

فقـد تقـدم أن أكثـر    » اللهم وال من وااله وعاد مـن عـاداه  «وأما لفظ: 
األســانيد المعتبــرة والصــحيحة لحــديث الغــدير مشــتملة عليــه، بــل هــو مــن  

يح بـذلك عــن العجلــوني فــي كتابــه  الزيـادات المتــواترة، كمــا تقــدم التصــر 
                                                 

 . ٣٦٠ص ٣) الذهبي، ميزان االعتدال: ج١(
 . ٣٣٢ص ١) الذهبي، الكاشف: ج٢(
 . ٤٠٠ص ١١) الذهبي، سير أعالم النبالء: ج٣(
  . ٢١٤ص ١ج :ابن حجر، تقريب التهذيب )٤(
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(من كنت مواله فعلي مـواله) رواه الطبرانـي   «(كشف الخفاء)، حيث قال: 
وأحمد والضياء في المختارة، عن زيـد بـن أرقـم وعلـي وثالثـين مـن       

(اللهم وال من وااله وعاد من عاده) فالحـديث متـواتر أو    :الصحابة بلفظ
وصدر الحديث متـواتر  : «قولـه بالذهبي هذا المقطع  صحح، وقد )١(»مشهور

لهم وال مـن وااله  وأما ال ،أتيقن أن رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) قاله
  . )٢(»سنادفزيادة قوية اإل

 :وجملة القول: إن حديث الترجمة«وقال األلباني فيما سبق من كالمـه:  
حـديث   )من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه(

فقد كان الدافع لتحرير الكالم علـى الحـديث   « ثم قـال: ، »بشطريهصحيح 
وبيان صحته إنني رأيت شيخ اإلسالم ابن تيمية ضعف الشـطر األول مـن   

هذا من مبالغاته الناتجة في والحديث، وأما الشطر اآلخر فزعم أنه كذب، 
  .)٣(»تقديري من تسرعه في تضعيف األحاديث

دة ودعـواه مخالفتهـا لإلسـالم بحسـب     إذن تكذيب ابن تيمية لهذه الزيا
الثابتـة بـالقطع واليقـين،    ’ زعمه، ليس إال تكذيباً ألحاديث النبي األكرم

والغريب أن ابن تيمية لم يتهجم على األحاديث الصحيحة والصـريحة بهـذه   
  ×. الصورة إال في فضائل علي

  
                                                 

 . ٢٧٤ص ٢) العجلوني، كشف الخفاء: ج١(
 . ٢٣٣ص ٥كثير، البداية والنهاية: ج) نقالً عن ابن ٢(
 . ٣٤٤ص ٤ج :األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة )٣(
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  إدراك معىن النصر اإلهلي  خللل يف : هذا اإلشكال وردثانيا

اري ومن قبله ابن تيمية بعيدون كل البعد عن فهم معاني القـرآن  إن القف
، فهم ال يعون وال يدركون المراد مـن نصـر   ’الكريم وسنة النبي األكرم

اهللا عز وجل لرسله وأنبيائه والمؤمنين، وال يفهمون من النصرة واالنتصـار إال  
األمـة،   لغة الغلبة بالسيف والتسلط على رقاب الناس والهيمنة على مقـدرات 

بالظلم والقهر وقتل األبرياء وهتك األعراض ونهب األموال ونحو ذلك، ممـا  
يسمى في زماننا الحاضر بـ (إرهاب الدولة)، ولذا فهو يفتـرض أن اهللا تعـالى   

  وأتباعه في صفين.× قد نصر معاوية وبني أمية، وخذل علياً
يبـين أن  ولكن القرآن الكريم يقف بالضد أمام هـذه النظريـة الباطلـة، و   

مهما كانت نتـائج   النصر اإللهي والغلبة حليف األنبياء والرسل والذين آمنوا،
َنا َواِليـَن آَمُنـوا ِف قال تعالى: { حروبهم مع أعداء الدين،

َ
ـ رُُسـل َنُصُ

َ
َنا َواِليـَن آَمُنـوا ِف إِنـا ل

َ
ـ رُُسـل َنُصُ

َ
َنا َواِليـَن آَمُنـوا ِف إِنـا ل

َ
ـ رُُسـل َنُصُ

َ
َنا َواِليـَن آَمُنـوا ِف إِنـا ل

َ
ـ رُُسـل َنُصُ

َ
إِنـا ل

ْشَهادُ 
َ
َياةِ الْنَيا َوَيوَْم َيُقوُم ال َ

ْ
ْشَهادُ ال

َ
َياةِ الْنَيا َوَيوَْم َيُقوُم ال َ

ْ
ْشَهادُ ال

َ
َياةِ الْنَيا َوَيوَْم َيُقوُم ال َ

ْ
ْشَهادُ ال

َ
َياةِ الْنَيا َوَيوَْم َيُقوُم ال َ

ْ
نَا َورُُسـِل ، {)١(}ال

َ
 َْغلَِب أ

َ
َتَب ا3ُ 2

َ
نَا َورُُسـِل ك

َ
 َْغلَِب أ

َ
َتَب ا3ُ 2

َ
نَا َورُُسـِل ك

َ
 َْغلَِب أ

َ
َتَب ا3ُ 2

َ
نَا َورُُسـِل ك

َ
 َْغلَِب أ

َ
َتَب ا3ُ 2

َ
 إِن ا3َ  إِن ا3َ  إِن ا3َ  إِن ا3َ ك

  .)٢(}قَوِي َعِزيزٌ قَوِي َعِزيزٌ قَوِي َعِزيزٌ قَوِي َعِزيزٌ 
ــة      ــه بالهزيم ــه وأنبيائ ــداء دين ــداء اهللا وأع ــل أع ــز وج ــد اهللا ع ــد توع وق

َْشـ{والخذالن، قال اهللا تعـالى:  
ُ

ُبوَن َوت
َ
 َسـُتْغل

ْ
َْشـُقل لِليـَن َكَفـُروا

ُ
ُبوَن َوت

َ
 َسـُتْغل

ْ
َْشـُقل لِليـَن َكَفـُروا

ُ
ُبوَن َوت

َ
 َسـُتْغل

ْ
َْشـُقل لِليـَن َكَفـُروا

ُ
ُبوَن َوت

َ
 َسـُتْغل

ْ
 ــــُقل لِليـَن َكَفـُروا

َ
 ُروَن إِ�
َ

 ُروَن إِ�
َ

 ُروَن إِ�
َ

ُروَن إِ�
ِمَهادُ 

ْ
ِمَهادُ َجَهنَم َوبِئَْس ال
ْ
ِمَهادُ َجَهنَم َوبِئَْس ال
ْ
ِمَهادُ َجَهنَم َوبِئَْس ال
ْ
 فَ {: أيضاً، وقال تعالى )٣(}َجَهنَم َوبِئَْس ال

ْ
ما اِليَن َكَفـُروا

َ
 فَ فَأ

ْ
ما اِليَن َكَفـُروا

َ
 فَ فَأ

ْ
ما اِليَن َكَفـُروا

َ
 فَ فَأ

ْ
ما اِليَن َكَفـُروا

َ
َعـذُبُهْم فَأ

ُ
َعـذُبُهْم أ
ُ
َعـذُبُهْم أ
ُ
َعـذُبُهْم أ
ُ
أ

                                                 

 . ٥١) غافر: ١(
 . ٢١:المجادلة) ٢(
 . ١٢آل عمران:  )٣(
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ُهم من ناِصِينَ 
َ
ُهم من ناِصِينَ َعَذاباً َشِديداً ِف الْنَيا َوالِخَرةِ َوَما ل
َ
ُهم من ناِصِينَ َعَذاباً َشِديداً ِف الْنَيا َوالِخَرةِ َوَما ل
َ
ُهم من ناِصِينَ َعَذاباً َشِديداً ِف الْنَيا َوالِخَرةِ َوَما ل
َ
  .)١(}َعَذاباً َشِديداً ِف الْنَيا َوالِخَرةِ َوَما ل

النظريـة القرآنيـة فـي النصـر والخـذالن، فـإن األنبيـاء والرسـل         هي هذه 
وكــذا المــؤمنين منتصــرون علــى أعــدائهم بحســب المــوازين اإللهيــة، وإن  

لعــذاب مــن قبــل تعرضــوا بحســب الظــاهر إلــى القتــل والفتــك والتشــريد وا 
أقوامهم؛ وذلك ألنهم فتحوا بدمائهم وتضـحياتهم سـبيل الهدايـة والتوحيـد     
واالرتباط باهللا تعالى، والزال صوت الحق الذي هتف به األنبيـاء مـدوياً فـي    

  كل بقاع العالم، هذا كله في الحياة الدنيا. 
ــى      ــرون عل ــون والمنتص ــم األعل ــدة، فه ــة الخال ــاة األبدي ــي الحي ــا ف وأم

مـا نسـمعه   ، أمـا  هم، وليس للكـافرين والظـالمين إال الخـذالن والخيبـة    أعدائ
ونـراه مـن غلبـة الظلمـة والكفـار وتسـلطهم علـى اآلخـرين، فلـيس هـو فــي           
موازين السماء إال زيادة في الخذالن والخسران، وإن وجده البعض انتصـاراً  

ه بحسب منطق القوة واإلرهاب والتجاوز على حقوق اآلخرين، وهذا مـا بينتـ  
ُهْم َخْيٌ اآلية الكريمة في قوله تعالى: {

َ
نَما ُنْمِل ل

َ
 أ
ْ
 َيَْسَب اِليَن َكَفُروا

َ
ُهْم َخْيٌ َو2

َ
نَما ُنْمِل ل

َ
 أ
ْ
 َيَْسَب اِليَن َكَفُروا

َ
ُهْم َخْيٌ َو2

َ
نَما ُنْمِل ل

َ
 أ
ْ
 َيَْسَب اِليَن َكَفُروا

َ
ُهْم َخْيٌ َو2

َ
نَما ُنْمِل ل

َ
 أ
ْ
 َيَْسَب اِليَن َكَفُروا

َ
َو2

ْهُم َعَذاٌب مِهيٌ 
َ
 إِثًْما َول

ْ
ُهْم لَِيَْداُدوا

َ
نُفِسِهْم إِنَما ُنْمِل ل

َ
ْهُم َعَذاٌب مِهيٌ ل

َ
 إِثًْما َول

ْ
ُهْم لَِيَْداُدوا

َ
نُفِسِهْم إِنَما ُنْمِل ل

َ
ْهُم َعَذاٌب مِهيٌ ل

َ
 إِثًْما َول

ْ
ُهْم لَِيَْداُدوا

َ
نُفِسِهْم إِنَما ُنْمِل ل

َ
ْهُم َعَذاٌب مِهيٌ ل

َ
 إِثًْما َول

ْ
ُهْم لَِيَْداُدوا

َ
نُفِسِهْم إِنَما ُنْمِل ل

َ
  .)٢(}ل

روش ، فهـزت عـ  صر بدمه على يزيد، وانتشـرت ثورتـه  انت× فالحسين
، وإن كـان يزيـد   ، وأعادت لإلسالم رونقه وحيويتهريخأالظالمين على مر الت

  وتغلب عليه بحسب موازين ابن تيمية وأتباعه. × قد قتل الحسين
ومن هذا المنطلق نجد أن القرآن الكريم يمجد هابيـل بـن آدم، ويقـف    

                                                 

 . ٥٦) آل عمران: ١(
 .١٧٨آل عمران:  )٢(
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عنده وقفة إجالل واعتزاز، حيث جعـل أقوالـه ومواقفـه وطريقـة تعاملـه مـع       
رساً تتلقاه األجيال على مـر العصـور، وأمـا قابيـل فقـد      أخيه منهجاً وقانوناً ود

ُ َنْفُسـُه وصفته اآليات القرآنية بأنه من الخاسرين، قال تعـالى: { 
َ

ُ َنْفُسـُه َفَطوَعـْت ل
َ

ُ َنْفُسـُه َفَطوَعـْت ل
َ

ُ َنْفُسـُه َفَطوَعـْت ل
َ

َفَطوَعـْت ل
َاِسِينَ 

ْ
ْصَبَح ِمَن ال

َ
ُه فَأ

َ
ِخيهِ َفَقَتل

َ
َاِسِينَ َقتَْل أ

ْ
ْصَبَح ِمَن ال

َ
ُه فَأ

َ
ِخيهِ َفَقَتل

َ
َاِسِينَ َقتَْل أ

ْ
ْصَبَح ِمَن ال

َ
ُه فَأ

َ
ِخيهِ َفَقَتل

َ
َاِسِينَ َقتَْل أ

ْ
ْصَبَح ِمَن ال

َ
ُه فَأ

َ
ِخيهِ َفَقَتل

َ
، فقابيل وإن كان هو الـذي قتـل   )١(}َقتَْل أ

لظـاهر، إال أن اآليـات تصـف    هابيل وتغلب عليه من الناحية البدنية بحسب ا
قابيل بالخسران والهزيمة والخذالن، وهابيل هو المنتصـر فـي منطـق القـرآن     

  الكريم.
  نقول:  إذا اتضح هذا 

يدعو اهللا عز وجل أن تكون تلك النصرة اإللهية والربانيـة  ’ إن النبي
ويقف معه في صف واحد ضـد أعدائـه، وأن   × حليفة كل من ينصر علياً

× كـل مـن خـذل عليـاً     نصـيب اإللهي في الدنيا واآلخـرة  يكون الخذالن 
  ونكث بيعته ووقف في صف أعدائه وخرج لمحاربته.  

ومن سار على خطـاه انتصـروا علـى أعـدائهم، مـن النـاكثين       × وعلي
’ كـان مـأموراً مـن قبـل النبـي     × والقاسطين والمارقين، حيث إن علياً

 (صلى اهللا عليه وسلم) عهد إلى رسول اهللا: «حيث ورد عنه أنه قالبقتالهم؛ 
، فـإذا كـان قتـال هـذه الطوائـف      )٢(»في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين

هــو المنتصــر، وعمــار بــن ياســر هــو  × فعلــي’ بــأمر مــن اهللا ورســوله
                                                 

 .٣٠) المائدة: ١(
ر رجالـه رجـال   رواه البزار والطبراني في األوسـط وأحـد إسـنادي البـزا    «) قال الهيثمي، ٢(

 .٢٣٨ص ٧الهيثمي، مجمع الزوائد: ج». الربيع بن سعيد ووثقه ابن حبان الصحيح غير
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هم المنتصـرون بنصـر   × وإن قتلته الفئة الباغية، وأتباع علي أيضاًالمنتصر 
الخاسـرون والخاسـئون    تباعه هماهللا عز وجل ماداموا على الحق، ومعاوية وأ

  ماداموا على الباطل.
 | وقتاله مـع أعدائـه، فـإن   األكرم في حياة النبي أيضاًوهذا ما نقوله 

نصـر نبيـه فـي كـل مواقفـه ومعاركـه وحروبـه مـع المشـركين          قـد   اهللا تعالى
نa والكافرين؛ ألن اهللا عز وجل قـال: {  َنُصَ

َ
نa َول َنُصَ
َ

نa َول َنُصَ
َ

نa َول َنُصَ
َ

     َول
َ
هُ إِن ا3َ ل  ا3ُ َمن يَنُصُ
َ
هُ إِن ا3َ ل  ا3ُ َمن يَنُصُ
َ
هُ إِن ا3َ ل  ا3ُ َمن يَنُصُ
َ
هُ إِن ا3َ ل َقـوِي َقـوِي َقـوِي َقـوِي ا3ُ َمن يَنُصُ

| فـي معركـة   هللا تعالى ناصـر مـن نصـر رسـول اهللا    ، ولذا فإن ا)١(}َعِزيزٌ َعِزيزٌ َعِزيزٌ َعِزيزٌ 
أحد، وإن كان المسلمون قد خسروا المعركة مـن الناحيـة العسـكرية، ومـن     
خذل النبي| في تلك المعركـة، فـإن اهللا تعـالى خاذلـه، وإن كـان ممـن       

  شارك في معركة بدر التي انتصر فيها المسلمون.
يحكـم بـأن اهللا تعـالى قـد خـذل       أن بـد  ال ؛هـؤالء  ولكن علـى مـوازين  

والمسلمين في معركة أحد، وأنه نصـر المشـركين ومـن ارتـد عـن      ’ نبيه
  الدين في تلك المعركة.  

والحاصل: أن اهللا تعالى قد خذل بني أميـة، وإن فتحـوا الـبالد وتسـلطوا     
ن، وأصحابه وإن تعرضوا للقتل في بعـض األحيـا  × على العباد، ونصر علياً

وذكـره  × والتاريخ خيـر شـاهد علـى هـذه الحقيقـة؛ إذ ال زال فكـر علـي       
× ومنهجــه باقيــاً فــي ضــمير األجيــال والشــعوب، وال زال أصــحاب علــي 

الذين جاهدوا بين يديه مثاالً سامياً في التضحية والتفاني من أجـل اإلسـالم،   
ضـمنتها  وأما بنو أمية فلم يبق في تاريخهم إال تلك الصفحات السوداء التي ت

                                                 

 . ٤٠الحج: ) ١(
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  كتب التأريخ.  
، ’وهذا شاهد واضح على أن اهللا تعـالى قـد اسـتجاب لـدعوة النبـي     

حيث نصر المـنهج العلـوي وأتباعـه، وخـذل المـنهج األمـوي، الـذي خـذل         
  وحاربه ورفع سبه وشتمه على المنابر سنين طويلة. × علياً

 أنا فقأت عين الفتنة،«عن نصر اهللا تعالى له قائالً: × وقد تحدث علي
 ،أمـا بعـد  «: أيضاً× ، وقال)١(»تل أهل النهروان وأهل الجمللوال أنا ما قُ
فأنا فقأت عين الفتنة، ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري، ولو  ،أيها الناس

  . )٢(»لم أكن فيكم ما قوتل الناكثون وال القاسطون وال المارقون
تجاب لنبيـه  فالواقع التاريخي الثابت صريح في أن اهللا تعالى قد اسـ  ؛إذن

ومـن ناصـره، وجعـل    × علـي اإلمـام  ، وجعـل نصـره حليـف    ’األكرم
  ×. الخزي والعار والخذالن حليف من خذل علياً

وأما ما ذكره ابن تيمية فهو مستند إلى النظرة الخاطئة لمفهوم االنتصـار،  
  وأن اهللا تعالى مع الحكام وإن كانوا من الظلمة. 

  ’معاداة لرسول اهللا ×معادة علي

اللهم وال من ×: «في حق علي’ زعم ابن تيمية بأن قول النبي نإ
مخالف ألصل اإلسالم، وحاول أن يؤسس هذا الزعم » وااله وعاد من عاداه

فإن القرآن قد بـين أن المـؤمنين أخـوة مـع     «على مجرد استحسان، قائالً: 
                                                 

 . ١٤٦ص×: ص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب) النسائي، خصائ١(
 . ١٩٣ص ٢اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج )٢(
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  ». قتالهم وبغي بعضهم على بعض
كمعـاداة رسـول   × معـاداة علـي   نأولكنه من الواضـح وطبـق األدلـة    

، تُخرج الشخص عـن اإليمـان، وتضـعه فـي قائمـة المنـافقين، فقـد        ’اهللا
والذي فلق الحبة وبرأ النسـمة  «قـال:  × علياً أخرج مسلم في صحيحه أن

أن ال يحبنـي إال مـؤمن    يي األمي (صلى اهللا عليه وسلم) إلإنه لعهد النب
ويبغضه ويحاربه ويأمر × من يعادي علياً ، فكلّ)١(»وال يبغضني إال منافق

بحسـب هـذا الحـديث النبـوي، الـذي       ،بسبه على المنابر فهـو مـن المنـافقين   
  أخرجته كتب الصحاح. 

وبغضه ومقاتلته ال تخرج الشخص عن × ه لو افترضنا أن معاداتهإنّ ثم
اإليمان، فإن هذا ال ينافي أن يكون اهللا تعالى عدواً لذلك الشـخص إذا كـان   

ورد نظير هذا المعنى في جملة من األحاديث النبويـة،   ، وقد×يعادي علياً
 ٢(»ومن عـادى أوليـاء اهللا فقـد بـارز اهللا بالمحاربـة     ’: «كقول النبـي( ،
من عادى عمـاراً فقـد عـاداه اهللا ومـن     «ار: عم في حق’ وكقول النبي

أبغض عماراً أبغضه اهللا، قال خالد: فخرجت فما كان شيء أحب إلى من 
رواه أحمـد والطبرانـي ورجالـه    «ل الهيثمي في الزوائـد:  ، قا)٣(»رضا عمار

  . )٤(»رجال الصحيح
                                                 

 . ١٤٤ح ٦١ص ١مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج )١(
هذا حديث «، وقال الحاكم، ٤ص ١م النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: جالحاك )٢(

 ».صحيح ولم يخرج في الصحيحين
 . ٨٩ص ٤أحمد بن حنبل، مسند أحمد:ج )٣(
 . ٢٩٣ص ٩الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٤(
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إن اهللا «، قـال:  ’وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة، عن رسول اهللا
، وقـال ابـن حجـر فـي شـرحه      )١(»قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب

 قال الطوفي: لمـا كـان ولـي اهللا مـن تـولى اهللا بالطاعـة      «لهذا الحـديث:  
والتقوى تواله اهللا بالحفظ والنصرة، وقد أجرى اهللا العادة بأن عدو العـدو  
صديق وصديق العدو عدو، فعدو ولي اهللا عدو اهللا، فمن عاداه كان كمن 

  .)٢(»ومن حاربه فكأنما حارب اهللا ،حاربه
والروايات بهذا المضمون كثيـرة جـداً، وكلهـا تـدل علـى أن اهللا تعـالى       

ءه، وإن تلفـظ بالشـهادتين وكـان مـن المسـلمين، وال      عدو لمن يعادي أوليـا 
إِنَما َوِلُكـُم ا3ُ إِنَما َوِلُكـُم ا3ُ إِنَما َوِلُكـُم ا3ُ إِنَما َوِلُكـُم ا3ُ سيد أولياء اهللا تعالى بنص قوله تعالى: {× شك أن علياً

ةَ َوُيْؤتُوَن الزَكةَ وَُهْم َراكُِعـونَ 
َ
 اِليَن يُِقيُموَن الص?

ْ
ُ َواِليَن آَمُنوا

ُ
ةَ َوُيْؤتُوَن الزَكةَ وَُهْم َراكُِعـونَ َورَُسول

َ
 اِليَن يُِقيُموَن الص?

ْ
ُ َواِليَن آَمُنوا

ُ
ةَ َوُيْؤتُوَن الزَكةَ وَُهْم َراكُِعـونَ َورَُسول

َ
 اِليَن يُِقيُموَن الص?

ْ
ُ َواِليَن آَمُنوا

ُ
ةَ َوُيْؤتُوَن الزَكةَ وَُهْم َراكُِعـونَ َورَُسول

َ
 اِليَن يُِقيُموَن الص?

ْ
ُ َواِليَن آَمُنوا

ُ
، )٣(}َورَُسول

  لمن حاربه وعدواً لمن عاداه.فال شك أن يكون اهللا تعالى حرباً 
  جيش اليمن شكوىاحلديث جاء نتيجة الثالث:  اإلشكال

حاول البعض أن يشكك في حـديث الغـدير مـن جهـة أنـه كـان نتيجـة        
إلـى الـيمن،   ’ شكوى تقدم بها بعض أفراد السرية التـي بعثهـا رسـول اهللا   

ألمـور فعلهــا معهـم، وقــد سـاعد علــى تسـويق هــذه الشــبهة     × ضـد علــي 
الط الناتج مـن كثـرة الروايـات التـی نقلـت تلـک الحادثـة وتضـاربها،         االخت

                                                 

 . ٦٥٠٢ح ١٩٠ص ٧البخاري، صحيح البخاري: ج )١(
 . ٢٩٤ص ١١جابن حجر العسقالني، فتح الباري:  )٢(
 . ٥٥المائدة:  )٣(
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واختالف مضامينها، وتبـاين النتـائج التـي توصـل لهـا المؤرخـون فـي هـذه         
  المسألة.

ونحن وبعد دراسة مستفيضـة للروايـات والوقـائع التاريخيـة وجـدنا مـن       
الضروري أن نكشف عن هذا االلتباس الذي ساهم في ذلك الفهم الخاطئ، 
محاولين ـ قدر اإلمكان ـ أن نلتزم جانب الموضوعية، وأن يكون بحثنا وفـق    
مباني ومصـادر أهـل السـنة فـي الحـديث والتـاريخ، واالسـتناد إلـى أمهـات          

  المصادر عندهم.
  العلماء الذين ذكروا شبهة الشكوى

وهــذه الشــبهة ذكرهــا بعــض المتقــدمين مــن علمــاء أهــل الســنّة وحــذا 
  ومن أولئك العلماء والباحثين: حذوهم بعض المتأخرين، 

  هـ) ٤٥٨املتوىف ( ،ـ البيهقي١

وأما حديث المواالة، فليس فيه ـ إن صح إسناده ـ نـص علـى     «قال: 
والية علي بعده، فقد ذكرنا من طرقه فـي كتـاب الفضـائل مـا دلّ علـى      
مقصود النبي (صلّى اهللا عليه وسلّم) من ذلك، وهو أنّه لما بعثه إلى اليمن 

رت الشكاة عنه وأظهروا بغضه، فأراد النبي (صلّى اهللا عليه وسـلم) أن  كث
يذكر اختصاصه به ومحبته إياه ويحثهم بذلك على محبته ومواالته وتـرك  

  . )١(»معاداته، فقال: من كنت وليه فعلي وليه

                                                 

 .٣٥٤ص :االعتقادالبيهقي،  )١(



 واقعة الغدير / دراسة توثيقية     ٢٦٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هـ) ٧٧٤املتوىف (، ـ ابن كثري ٢

ش الـيمن،  بعد أن أورد كثيراً من الروايـات التـي وردت فـي قضـية جـي     
 وخلط بين شكاية بريدة وشكاية جيش اليمن في قصة البز وغدير خم، قال:

والمقصود أن علياً لما كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش بسبب منعـه  «
إياهم استعمال إبل الصدقة واسترجاعه منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه، 

الحجيج. فلذلك ـ واهللا   وعلي معذور فيما فعل، لكن اشتهر الكالم فيه في
اهللا (صلّى اهللا عليه وسلّم) من حجته، وتفرغ مـن   أعلم ـ لما رجع رسول 

المدينة، فمر بغدير خم، قام في النـاس خطيبـاً، فبـرأ     إلى مناسكه ورجع
ساحة علي، ورفع من قدره ونبه على فضله؛ ليزيل مـا وقـر فـي نفـوس     

  .)١(»الناس من  كثير
بمكان بين مكة والمدينـة مرجعـه مـن    خطب «وقال في موضع آخر: 

حجة الوداع قريب من الجحفة ـ يقال له غدير خم ـ فبين فيها فضل علي   
بن أبي طالب وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بـأرض  
اليمن، بسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدِلة التي ظنها بعضهم جـوراً  

من بيان × معه في ذلك، ولهذا لما تفرغ وتضييقاً وبخالً، والصواب كان
المناسك ورجع إلى المدينة بين ذلك في أثناء الطريـق، فخطـب خطبـة    

ة عامئذوكان يوم األحد بغدير عظيمة في اليوم الثامن عشر من ذي الحج ،
خم تحت شجرة هناك، فبين فيها أشياء. وذكر مـن فضـل علـي وأمانتـه     

                                                 

 .١٢٢ص ٥ج :البداية والنهايةابن كثير، ) ١(
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  .)١(»ان في نفوس كثير من الناس منهوعدله وقربه إليه ما أزاح به ما ك
  هـ)  ٩٧٤املتوىف ( ،ـ ابن حجر املكي٣

فسبب ذلك [حديث الغدير] كما نقلـه الحـافظ شـمس الـدين     «قال: 
الجزري عن ابن إسحاق: إن علياً تكلم فيه بعض من كان معه في الـيمن،  
فلما قضى رسول اهللا حجه خطبها تنبيهاً على قدره، ورداً على مـن تكلـم   

ه كبريدة، كما في البخاري أنه كان يبغضه، وسـبب ذلـك مـا صـححه     في
الذهبي أنه خرج معه إلى اليمن، فرأى منه جفـوة فنقصـه للنبـي، فجعـل     
يتغير وجهه، ويقول: يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسـهم؟ قلـت:   

  .)٢(»بلى يا رسول اهللا، قال: من كنت مواله فعلي مواله
  هـ) ١٢٣٩(املتوىف  ،الدهلوي ـ٤

وسبب هذه الخطبة الذي ذكره المؤرخون وأهـل السـير يـدل     «قـال:  
ألن جماعـة   ؛صراحة على أن المقصود منها كـان إلـزام المحبـة لألميـر    

صحابة الذين كانوا متغيبين مع األمير في سفر الـيمن كبريـدة األسـلمي    لا
م من سـفره  اهير اشتكوا بعدما رجعواوخالد بن الوليد وغيرهما من المش

ورد أوقـد   ،ه هكـذا في حق (صلى اهللا عليه وسلم)مير فتكلم النبي األ من
  .)٣(<هل السير مفصلةأسحاق وغيره من إقصة محمد بن هذه ال

                                                 

 .٢٢٧ص ٥ج :البداية والنهايةابن كثير، ) ١(
 .١٠٩ص ١ج :) ابن حجر، الصواعق المحرقة٢(
 .١٨٠الدهلوي، شاه عبد العزيز غالم حكيم، مختصر التحفة االثني عشرية: ص )٣(
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  (معاصر)ـ ناصر القفاري ٥

والمعنى الذي في الحديث [حديث الغـدير] يعـم كـل مـؤمن،     «قال: 
صـحابه،  ألنه قد نقم منه بعـض أ  )رضي اهللا عنه( ولكن خص بذلك علياً

وأكثروا الشكاية ضده حينما أرسله النبي (صـلى اهللا عليـه وسـلم) إلـى     
ثـم   )١(»اليمن قبل خروجه من المدينة لحجة الوداع؛ ولذلك قال البيهقي:...

   أورد كالم البيهقي المتقدم ذكره.
  دراسة وحتليل قضية الشكوى 

عتماداً علـى  ا كثير ومن تابعهما قد ذكروا ذلكال شك بأن البيهقي وابن 
قرينـة أو شـاهد علمـي؛ ألن     حدسهم، من دون أن يستندوا إلى أي دليـل أو 

الذي يطالع األحاديث الصحيحة والمعتبرة في كتـب أهـل السـنّة، يتبـين لـه      
ذهب إلـى الـيمن أكثـر مـن مـرة، وال ربـط لـذلك مـن         × بوضوح أن علياً

  ر.حيث الوثائق التاريخية والروائية المعتبرة بواقعة الغدي
  اىل اليمن ×تعدد خروج علي

ففي المرة األولى: ذهب إلى اليمن داعياً إلى اإلسالم، وخـاض الجـيش   
معركة مع بعض قبائل اليمن، دخلت على إثرها قبيلـة  × اإلسالمي بقيادته

’ همدان في اإلسالم طواعية، وفي هذا الخروج ذهب بريـدة إلـى النبـي   
، وبـين  ’، فرده النبـي ×علياً في المدينة بأمر من خالد بن الوليد ليشكو

إلى الحج، ففي هذا ’ ، وكان ذلك قبل خروج رسول اهللا×فضل علي
                                                 

 .٨٤٣ ـ٨٤٢ص ٢ج :أصول مذهب الشيعةلقفاري، ا )١(
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قـد وقعـت فـي المدينـة، كمـا يـأتي       × الخروج كانت الشكوى على علي
  تفصيله.

إلى اليمن؛ للقضاء بينهم بعد × علياً’ وفي المرة الثانية: بعث النبي
  ضاء في تلك البالد.للحكم والق× أن دخلوا اإلسالم، فتوجه علي

  ×.وفي هذا الخروج لم تكن هناك شكوى من أحد في حق علي
إلى اليمن لجباية األموال والصدقات، × وفي المرة الثالثة: خرج علي

أميـراً علـى أصـحابه، وقفـل راجعـاً      × وفي هذا الخروج الثالث جعل علي
فـي حجـة الـوداع وأتـم الحـج معـه، ثـم        ’ إلى مكة، حيث التحق بالنبي

، فقـام رسـول   ×لى علـي دى بعض أصحابه في مكة المكرمة الشكاية عأب
أيها الناس، ال تشكوا علياً، فو اهللا إنه ألخشـن فـي   «قـال:  و خطيباً’ اهللا

وفي هذا الخروج قد حصلت الشكوى في مكـة   ،)١(»ذات اهللا وفي سبيل اهللا
  .وانتهى األمر ،’وردهم الرسول المكرمة من بعض المسلمين

أن بعـض المسـلمين قـد     ،التي ستأتي ،ر من بعض الرواياتكما أنه يظه
وأمرهم أن ال ينتقصـوا  ’ أظهر نفس الشكاية في المدينة، فزجرهم النبي

  وسوف يتّضح أنّه ال صلة لهذه الشكايات بقضية الغدير إطالقاً. ،×علياً
ولكي يتبين صحة ما ذكرناه من التسلسل التاريخي لعدد مـرات خـروج   

، تــارة داعيــاً لإلســالم، وأخــرى قاضــياً، وثالثــة جابيــاً  إلــى الــيمن× علــي
للصدقات، سنحاول أن نستعرض الروايات واألحاديث التي ذكرت في هـذا  

  المجال:  
                                                 

 .٨٦ص ٣ج :مسند أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل، ) ١(
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  اإلسالم اليمن غازياً وداعياً إىلإىل  ×أوالً: خروج علي

  هـ)٢٥٦املتوىف ( ،ألف ـ رواية البخاري

بعثنـا رسـول اهللا   «ل: أخرج البخاري في صحيحه بسنده إلى البـراء، قـا  
(صلى اهللا عليه وسلم) مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال: ثم بعـث عليـاً   
بعد ذلك مكانه، فقال: مر أصحاب خالد من شاء مـنهم أن يعقِّـب معـك    
فليعقب، ومن شاء فليقبل، فكنت فيمن عقب معه، قـال: فغنمـت أواقـي    

  .)٢(»)١(ذوات عدد
نحو آخـر عـن عبـد اهللا بـن بريـدة، عـن       ثم أخرج البخاري هذه القصة ب

بعث النبي (صلى اهللا عليه وسـلم) عليـاً إلـى خالـد ليقـبض      «أبيه، قـال:  
الخمس، وكنت أبغض علياً، وقد اغتسل، فقلت لخالد: أال ترى إلى هـذا؟  
فلما قدمنا على النبي (صلى اهللا عليه وسلم) ذكرت لـه ذلـك، فقـال: يـا     

قال: ال تبغضـه، فـإن لـه فـي الخمـس      فقلت: نعم،  بريدة، أتبغض علياً؟
  .)٣(»ذلك  من  أكثر

  هـ)٣٠٣هـ) والنسائي (٢٤١املتوىف ( ،ب ـ رواية أمحد

 ،أخرج أحمد في المسند والنسائي في السـنن والخصـائص، عـن بريـدة    
                                                 

 ١ج :غريـب الحـديث  ابـن األثيـر،    انظـر: ) أواق جمع أوقية، وهي قديماً أربعون درهماً من الفضة، ١(
 .١٩١ص

 .٤٢٥٦ح ٩٨ص ٣ج :) البخاري، صحيح البخاري٢(
 .٤٢٥٧ح  :السابق المصدر) ٣(
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بعث رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسـلم) بعثـين إلـى    « واللفظ لألول، قـال: 
على اآلخر خالـد بـن الوليـد،    اليمن، على أحدهما علي بن أبي طالب، و

فقال: إذا التقيتم فعلي على الناس، وإن افترقتما فكل واحد منكمـا علـى   
جنده، فلقينا بني زيد (زبيد) من أهل اليمن فاقتتلنا، فظهر المسلمون على 
المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية، فاصطفى علي امرأة مـن السـبي   

الد بن الوليد إلى رسـول اهللا (صـلى اهللا   لنفسه، قال بريدة: فكتب معي خ
عليه وسلم) يخبره بذلك، فلما أتيت النبي (صلى اهللا عليه وسلم) دفعـت  
الكتاب، فقرئ عليه، فرأيت الغضب في وجه رسول اهللا (صـلى اهللا عليـه   
وسلم)، فقلت: يا رسول اهللا! هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجل وأمرتني أن 

به، فقال رسول اهللا (صلى اهللا عليـه وسـلم): ال    أطيعه، ففعلت ما أرسلت
تقع في علي، فإنه مني وأنا منه، وهو وليكم بعدي، وإنه مني وأنا منه وهو 

  .)١(»وليكم بعدي
  . )٢(»إسناده صحيح«وقال حمزة أحمد الزين في حكمه على الحديث: 

عن أبي معاوية، عن األعمش، عن سعيد بـن عبيـدة،    أيضاًوروى أحمد 
بعثنا رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسـلم) فـي   «بريدة، عن أبيه، قـال:   عن ابن

سرية، قال: لما قدمنا، قال: كيف رأيـتم صـحابة صـاحبكم؟ قـال: فإمـا      
شكوته أو شكاه غيري، قال: فرفعت رأسي وكنت رجالً مكباباً، قال: فـإذا  
النبي (صلى اهللا عليه وسلم) قد احمر وجهه، قال: وهو يقول: مـن كنـت   

                                                 

 .٣٥٦ص ٥بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل: ج أحمد) ١(
 .٤٨٦ص ١٦ج بتحقيق: حمزة أحمد الزين: المصدر نفسه، )٢(
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  . )١(»ه فعلي وليهولي
   .)٢(»ورواه البزار ورجاله رجال الصحيح«قال الهيثمي: 

  . )٥(، والصالحي الشامي)٤(، وابن عساكر)٣(رواه ابن حجر
وهذه الرواية ورواية ابن أبي شيبة ـ التـي سـوف تـأتي ـ وإن لـم يـذكر        
فيها اليمن بالخصوص، وإنما وردت فيها كلمة (سرية) فقط، ولكن بضميمة 

  يات األخرى يفهم أن المقصود هو سرية اليمن.الروا
  هـ)٣٦٠املتوىف ( ،ج ـ رواية الطرباين

بعـث رسـول اهللا   «روى الطبراني بإسناده عن ابن بريدة، عن أبيه، قـال:  
(صلّى اهللا عليه وسلّم) علياً أميراً على اليمن، وبعث خالد بن الوليد علـى  

لتقوا وأصابوا من الغنائم ما الجبل، فقال: إن اجتمعتما فعلي على الناس، فا
لم يصيبوا مثله، وأخذ علي جارية من الخمس، فـدعا خالـد بـن الوليـد     

(صلى اهللا عليه وسلم) بما صنع، فقدمت  بريدة، فقال: اغتنمها فأخبر النبي
ورسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) فـي منــزله    المدينة، ودخلت المسجد

  بابه.  وناس من أصحابه على
ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خير، فتح اهللا على المسلمين، فقالوا: فقالوا: 

                                                 

 .٣٥٠ص ٥ج :السابقالمصدر ) ١(
 . ١٠٨ص ٩ج :) الهيثمي، مجمع الزوائد٢(
 .٥٣ص ٨ج :فتح الباريابن حجر، ) ٣(
 .١٩٢ص ٤٢ج :تاريخ مدينة دمشقابن عساكر، ) ٤(
 .٢٣٦ص ٦ج :لهدى والرشادسبل االصالحي الشامي،  )٥(
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ما أقدمك؟ قال: جارية أخذها علي مـن الخمـس، فجئـت ألخبـر النبـي      
(صلى اهللا عليه وسلم) قالوا: فأخبره فإنه يسقطه مـن عـين رسـول اهللا ـ     
ورسول اهللا (صلّى اهللا عليه وسلم) يسمع الكالم ـ فخرج مغضباً، وقال: ما  

ل أقوام ينتقصون علياً، من ينتقص علياً فقد تنقصني، ومـن فـارق عليـاً    با
فقد فارقني. إن علياً مني وأنا منه، خلق من طينتـي، وخلقـت مـن طينـة     

  إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم، ذرية بعضها من بعض واهللا سميع عليم. 
كم وأنه ولـي  ،يا بريدة: أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ

من بعدي؟! فقلت: يا رسول اهللا، بالصحبة إال بسطت يدك حتـى أبايعـك   
  <.على اإلسالم جديداً، قال: فما فارقته حتى بايعته على اإلسالم

ال يروى هذا الحديث عن أبي إسحاق إال بهذا اإلسناد > قال الطبراني: 
  .)١(»تفرد به: حسين األشقر

وفيه جماعـة لـم أعـرفهم،    رواه الطبراني في األوسط، «قال الهيثمـي:  
  . )٢(»وحسين األشقر ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان

  هـ) ٢٣٥املتوىف ( ،د ـ رواية ابن أيب شيبة

حدثنا عفان، قال: ثنا جعفر بـن سـليمان، قـال: حـدثني يزيـد      « قال:
الرشك، عن مطرف، عن عمران بن حصين، قال: بعث رسـول اهللا (صـلى   

مل عليهم علياً، فصـنع علـي شـيئاً أنكـروه،     اهللا عليه وسلم) سرية واستع
فتعاقد أربعة من أصحاب رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسـلم) أن يعلمـوه،   

                                                 

 .١٦٣ص ٦ج :المعجم األوسطالطبراني، ) ١(
 .١٢٨ص ٩ج :مجمع الزوائدالهيثمي، ) ٢(
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وكانوا إذا قدموا من سفر بدؤوا برسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) فسلموا 
عليه ونظروا إليه، ثم ينصرفون إلى رحالهم، قـال: فلمـا قـدمت السـرية     

صلى اهللا عليه وسلم) فقام أحد األربعة، فقال: يـا  سلموا على رسول اهللا (
ألم تر أن علياً صنع كذا وكذا، فأقبل إليه رسول اهللا (صلى اهللا  ،رسول اهللا

عليه وسلم) يعرف الغضب في وجهه فقال: مـا تريـدون مـن علـي؟ مـا      
  .)١(»تريدون من علي؟ علي مني وأنا من علي، وعلي ولي كل مؤمن بعدي

فصنع علـي شـيئاً   «الطبراني في الكبير، وفيه بدل وأخرج هذا الحديث 
، وكـذا  )٢(»فأصاب علي جارية فأنكروا ذلك عليـه «قد ذكر عبارة » أنكروه

ــان فــي صــحيحه  ــن حب ــال: أيضــاً، وأخرجــه أحمــد )٣(أخرجــه اب ، ولكــن ق
هـذا حـديث   «وكذا أخرجـه الترمـذي وقـال:    ، )٤(»فأحدث شيئاً في سفره«

، وقد قال ابن كثيـر فـي   )٥(»فر بن سليمانغريب ال نعرفه إال من حديث جع
وقد رواه الترمذي والنسائي عـن قتيبـة عـن جعفـر بـن      «البداية والنهاية: 

ثـم   سليمان، وسياق الترمذي مطول وفيه (أنّه أصاب جارية مـن السـبي)  
. وقـال  )٦(»قال: حسن غريب ال نعرفه إال من حديث جعفـر بـن سـليمان   

  .)٧(»والترمذي، وحسنه، والنسائيأخرجه أحمد في المسند «الذهبي: 
                                                 

 .٥٠٤ص ٧ج ، المصنف:) ابن أبي شيبة١(
 .١٢٨ص ١٨ج :) الطبراني، المعجم الكبير٢(
 .٣٧٤ص ١٥ج :صحيح ابن حبانابن حبان، ) ٣(
 .٤٣٨ ـ٤٣٧ص ٤ج :مسند أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل،  )٤(
 .٢٩٧ص ٥الترمذي، سنن الترمذي: ج) ٥(
 .٣٨١ص ٧ج :البداية والنهايةابن كثير، ) ٦(
 .٦٣٠ص ٣ج :تاريخ اإلسالمالذهبي،  )٧(
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هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم «وقال الحاكم في مستدركه: 
  .)١(»يخرجاه

  هـ)٤٥٨املتوىف ( ،هـ ـ رواية البيهقي

ة بعث ـ واللفظ لألخير ـ قصّ  وقد أخرج البيهقي وعنه ابن كثير والذهبي
ليـه وسـلّم) بعـث    إن النبي (صلّى اهللا ع«اليمن بنحو آخر عن البراء، قـال:  

خالد بن الوليد إلى اليمن، يدعوهم إلى اإلسالم، فكنت فيمن خـرج مـع   
    النبـي إن خالد، فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى اإلسالم فلم يجيبـوه، ثـم
(صلّى اهللا عليه وسلّم) بعث علياً (رضي اهللا عنه)، فأمره أن يقفـل خالـد،   

ـ   )٢(إال رجل كان يمم ع علـي فليعقـب معـه،    مع خالد أحب أن يعقـب م
فكنت فيمن عقب مع علي، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا، فصـلى بنـا   
علي، ثم صفنا صفاً واحداً، ثم تقدم بين أيدينا، وقرأ عليهم كتاب رسـول  
اهللا (صلى اهللا عليه وسلم)، فأسلمت همـدان جميعـاً، فكتـب علـي إلـى      

أسه، فقال: السالم علـى  رسول اهللا، فلما قرأ الكتاب خر ساجداً، ثم رفع ر
هذا حديث صحيح، أخـرج  «قال الـذهبي:   ثم» همدان، السالم على همدان
  .)٣(»البخاري بعضه بهذا اإلسناد

وأقره ابن التركماني فلـم يعقبـه   «وقد ذكره األلباني وصححه، ثم قال: 
  . )٤(»بشيء

                                                 

 .١١٠ص ٣ج :المستدرك على الصحيحينالحاكم النيسابوري،  )١(
  .٦٠٢٤ص ٥الجوهري: ج، يمم بمعنی قصد. الصحاح) ٢(
ابــن كثيــر،  .٣٦٩ص ٢ج :الســنن الكبــرىالبيهقــي،  .٦٩١ ٦٩٠ص ٢ج :) الــذهبي، تــاريخ اإلســالم٣(

 .١٢٢ص ٢ج :البداية والنهاية
 .٢٢٩ص ٢ج :إرواء الغليلاأللباني،  )٤(





   

  وقفات مع الشكوى يف روايات خروجه إىل اليمن داعياً

  إىل اليمن كان يف سنة مثان ×: خروج عليالوقفة األوىل

بعد فتح  ،إلى اليمن غازياً كان في سنة ثمان× الظاهر أن خروج علي
كما صرح بذلك زينـي دحـالن مفتـي مكـة      ،قبل حجة الوداع بسنتينو مكة

في التاريخ سنة عشر وهم؛ ألن بعث علي إلـى  «المكرمة في سيرته، قـائال:  
كان سنة عشر بعثه إلى بني مـذحج، وأمـا    همدان لم يكن سنة عشر، إنما

  . )١(»بعثه إلى همدان فكان سنة ثمان بعد فتح مكة
  الوقفة الثانية: الشكوى قد وقعت يف املدينة 

هذه الروايات تتفق على مسألة واحدة، وهي أن الشكوى قد وقعت فـي  
المدينة قبل حجة الوداع، فال عالقـة لهـا بحـديث الغـدير، كمـا فـي صـريح        

فقال: اغتنمها فأخبر النبي (صـلى اهللا عليـه وسـلم) بمـا     «الطبرانـي:  كالم 
صنع، فقدمت المدينة، ودخلـت المسـجد ورسـول اهللا (صـلى اهللا عليـه      

  . )٢(»..بابه وسلم) في منـزله وناس من أصحابه على
وكانوا إذا قدموا من سفر بدؤوا «وفي رواية ابن أبي شيبة، قال عمـران:  

عليه وسلم) فنظروا إليه وسلموا عليه، ثم ينصـرفون  برسول اهللا (صلى اهللا 
فهذه الرواية دلت بوضـوح علـى أن الشـكوى وقعـت فـي       )٣(»..إلى رحالهم

وهـذا  » بدؤوا برسول اهللا... قبل أن ينصرفوا إلـى رحـالهم  «المدينة بقرينـة  
                                                 

  .٣٧١ص ٢السيرة النبوية: ج، زيني دحالن )١(
  .١٦٣ص ٦ج :) الطبراني، المعجم األوسط٢(
 . ٥٠٤ص ٧ابن أبي شيبة، المصنف: ج) ٣(
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  يناسب المدينة ال مكة. 
  وفي كل األحوال فهي ال تؤثر على حديث الغدير، كما سيأتي.

لوقفة الثالثة: مواقف غري ودية صدرت من بعض الصحابة جتاه ا

   ×علي

دلت بعض روايات هذا الصنف على وجود مواقف غير ودية من بعض 
، كما في روايـة الطبرانـي عـن بريـدة،     ×الصحابة تجاه علي بن أبي طالب

ودخلت المسجد، ورسول اهللا (صلى اهللا عليه وسـلم) فـي منــزله،    «قال: 
ه على بابه. فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خيـر، فـتح   وناس من أصحاب

اهللا على المسلمين، فقالوا: ما أقـدمك؟ قـال: جاريـة أخـذها علـي مـن       
الخمس، فجئت ألخبر النبي (صلى اهللا عليه وسـلم) قـالوا: فـأخبره فإنـه     

  .)١(»..يسقطه من عين رسول اهللا
تعاقـد أربعـة مـن     وكلّ الروايات التي ذكـرت  ،وفي رواية ابن أبي شيبة

فتعاقد أربعة من أصحاب رسول اهللا (صلّى اهللا عليه وسلّم) «الصحابة، قال: 
  . )٢(»علي إذا لقينا النبي أخبرناه بما صنع

واستعمل عليهم علي بـن أبـي طالـب فمضـى فـي      «وقال ابن األثير: 
السرية، فأصاب جارية، فأنكروا عليه، فتعاقد أربعة مـن أصـحاب النبـي    

  .)٣(».. عليه وسلّم)(صلّى اهللا
                                                 

 .١٦٣ص ٦ج :) الطبراني، المعجم األوسط١(
 . ٥٠٤ص ٧ج :ابن أبي شيبة، المصنف) ٢(
 .٢٧ص ٤ج :) ابن األثير، أسد الغابة٣(



 ٢٧٥    ت وإجاباتالغدير إشكاال/ الرابعالفصل 

 

فأصاب علي جارية، فتعاقد أربعة من أصـحاب رسـول   «قال الذهبي: 
ما تريدون من علي، علي منّي وأنا منه، وهو ولي كـل  : «إلى أن قـال » ..اهللا

  .  )١(»مؤمن بعدي. أخرجه أحمد في المسند والترمذي، وحسنه، والنسائي
  على بعض أصحابه ’الوقفة الرابعة: غضب النيب

قــد غضــب علــى مــن شــكا ’ حــظ فــي هــذه الروايــات أن النبــينال
تعالى  هللاألمر الم يكن مخالفاً × فعل علي ، وهذا يكشف عن أن×علياً

مافعلوه مـن شـكاية قـد     خطأ الشاكين عليه، وأن أيضاً، وكشف وأمر رسوله
الحليم إلـى أن يغضـب ويحمـر وجهـه، مـا يكشـف عـن الخطـأ          أدى بالنبي

، كما فى رواية أحمـد السـابقة عـن    ×ه بانتقاص عليالفادح الذي ارتكبو
  . )٢(»..فرأيت الغضب في وجه رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم)«بريدة: 

فخرج مغضباً، وقال: ما بال أقوام «وفي رواية الطبراني عن بريدة، قـال:  
ينتقصون علياً، من ينتقص عليـاً فقـد تنقصـني، ومـن فـارق عليـاً فقـد        

  .)٣(»فارقني
فأقبل إليه رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) «واية ابن أبي شـيبة:  وفي ر

  .)٤(»يعرف الغضب في وجهه
 فإذا النبـي (صـلى اهللا عليـه وسـلم) قـد احمـر      «وفي رواية أحمـد:  

                                                 

 .٦٣٠ص ٣ج :) الذهبي، تاريخ اإلسالم١(
 .٨٠ص :الخصائص ،١٣٣ص ٥ج :) النسائي، السنن الكبرى٢(
 .١٦٣ص ٦ج :) الطبراني، المعجم األوسط٣(
 . ٥٠٤ص ٧ابن أبي شيبة، المصنف: ج )٤(
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  .)١(»وجهه
  الوقفة اخلامسة: يف احلديث داللة على إمامة علي وخالفته

النبي نجد أن ’بمـا يـدلّ  ح بعدما غضب من شكوى الشـكاة  قد صر 
وواليته، وأنه ولي كل مؤمن بعـده، كمـا   × بن أبى طالب على إمامة علي

يا بريدة، أما علمت أن لعلي أكثر ’: «اهللا في رواية الطبراني، قال رسـول 
من الجارية التي أخذ، وأنه وليكم مـن بعـدي؟! فقلـت: يـا رسـول اهللا،      

ـ    ال: فمـا  بالصحبة إال بسطت يدك حتى أبايعك على اإلسـالم جديـداً، ق
  . )٢(»فارقته حتى بايعته على اإلسالم

مـؤمن   كـلّ  وعلـي ولـي  ’: «قـال وفي رواية ابن أبي شيبة وغيرها 
  . )٣(»بعدي

فإذا النبي (صـلى اهللا عليـه وسـلم) قـد     «وفي رواية أحمد بن حنبل: 
  . )٤(»احمر وجهه، قال: وهو يقول: من كنت وليه، فعلي وليه

  .)٥(»له رجال الصحيحرواه البزار ورجا«قال الهيثمي: 
  

                                                 

 .٣٥٠ص ٥ج :مسند أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل،  )١(
 .١٦٣ص ٦ج :) الطبراني، المعجم األوسط٢(
ــن أبــي شــيبة، المصــنف: ج   ) ٣( . الحــاكم ١٢٨ص ١٨. الطبرانــي، المعجــم الكبيــر: ج  ٥٠٤ص ٧اب

 . ١١٠ص ٣النيسابوري، المستدرك: ج
 .٣٥٠ص ٥ج :مسند أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل،  )٤(
 .١٠٨ص ٩ج :) الهيثمي، مجمع الزوائد٥(
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  : إمجايل ورد تنبيه

 اإلجمالية على هذه الروايات:والردود  لنا هنا بعض المالحظات
١بجاريـة تتعـارض   × هذه الروايات التي نقلت زواج اإلمام علي ـ إن

؛ )١(÷ يمكـن أن يتـزوج مـع وجـود الزهـراء     ال× مع اعتقادنا بـأن اإلمـام  
لم يتزوج على خديجة في ’ لرسولحفاظاً على كرامة الزهراء، كما أن ا

  حياتها.
من امرأة × ـ كما نعتقد بأن هذه الروايات التي تدل على زواج علي٢

فـي زمـن بنـي أميـة؛ لمـا      × قد وضعها أعـداء علـي   ،أخرى هي موضوعة
يحمله البعض من بغض شديد له، وهـو شـبيه بمـا وضـعوه مـن قصـة خطبـة        

  . )٢(في محله التي فصلنا البحث فيها ،البنة أبي جهل× علي
ــ  وإمــا أن ــه هــم مــن اختلقــوا قصّ ة زواجــه بالجاريــة التــي بريــدة وأمثال

 ،’مـن عـين رسـول اهللا   × اصطفاها، وهدفهم من ذلك هو إسقاط علي
علــى ابنتــه الزهــراء× بنقــل زواج علــي’ مــن خــالل إثــارة النبــي÷ ،

ـ   «ويؤيده ما ذكرناه في رواية الطبرانـي:   ت: فقالوا: ما الخبر يـا بريـدة؟ فقل
                                                 

كمـا   ،÷في حياتها× علي علی ما يدل علي حرمة النساء ^عن طريق أهل البيت وقد ورد )١(
حـرم اهللا (عـز وجـل)    > :قـال ، ×عن أبي عبد اهللاهـ) بإسناده ٤٦٠ روى الشيخ الطوسي (المتوفى

الشـيخ  . <ألنها طاهرة ال تحيض :فكيف؟ قال :حية. قلت ما دامت فاطمة× النساء على علي
 :حســن بــن سـليمان الحلــي، المحتضــر لا، ٤٧٥ص ٧ج :تهــذيب األحكـام ، ٤٣ص :ياألمــال، الطوسـي 

 .٢٤٠ص
البحث موجود في مجلة فكر الكوثر وهي مجلة عقائديـة تصـدر مـن مؤسسـة الكـوثر للمعـارف        )٢(

، ويمكن مراجعة موقع المجلة علـى العنـوان   ١٩٧، ص٢٠٠٧اإلسالمية في مدينة قم، العدد األول سنة 
  www.annajat.us/kawtharالتالي، 
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خير، فتح اهللا على المسلمين، فقالوا: ما أقدمك؟ قال: جارية أخذها علـي  
من الخمس، فجئت ألخبر النبي (صلى اهللا عليه وسلم) قالوا: فأخبره فإنـه  

 .»يسقطه من عين رسول اهللا
وكـان  «قـال:  هــ)،  ٤١٣ما نقله الشيخ المفيد المتـوفى ( وكذا يؤيد ذلك، 

بي جارية، فبعث خالـد بـن الوليـد    قد اصطفى من الس× أمير المؤمنين
وقال له: تقدم الجيش إليه فأعلمه ما فعـل  ’ بريدة األسلمي إلى النبي

علي من اصطفائه الجارية من الخمس لنفسه، وقع فيه. فسار بريـدة حتـى   
فلقيه عمر بن الخطاب فسـأله عـن حـال    ’ انتهى إلى باب رسول اهللا

ء ليقع في علـي، وذكـر لـه    غزوتهم وعن الذي أقدمه، فأخبره أنه إنما جا
اصطفاءه الجارية من الخمس لنفسه، فقال له عمر: امض لما جئت له، فإنه 

  .)١(×»سيغضب البنته مما صنع علي
هـي  × تلك الجارية التـي أخـذها اإلمـام علـي     ومن المحتمل قوياً أن

 ،نفسها التي ذكرها بعض علماء أهل السنة من أنها خولـة أم محمـد الحنفيـة   
، وهـي التـي   ÷من اليمن ووهبها فاطمة× ا علي بن أبي طالبقد جاء به

، فولـدت لـه محمـد بــن    ÷بعـد وفــاة الزهـراء  × تزوجهـا أميـر المـؤمنين   
  الحنفية. 

روى عن أسماء بنـت عمـيس أنهـا    «قال أبو نصر في السلسلة العلوية: 
بذي المجـاز  × قالت: رأيت الحنفية سوداء، حسنة الشعر، اشتراها علي

                                                 

 .١٦٠ص ١ج :اإلرشادالشيخ المفيد،  )١(
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وباعتها  ،÷اليمن، فوهبها فاطمة الزهراء أوان مقدمه منـ سوق العرب ـ  
محمد  وهي أخت ،فولدت له عونة بنت مكمل ،مكمل الغفاري فاطمة من

  .)١(»ألمه...
٣ـ ثم وهـو أن سـورة (هـل     ،أيضاًهناك شاهداً قرآنياً يؤيد ما ذكرناه  إن

عـم  قد ذكرت اآلية أغلـب ن  ،^ي اشتهر نزولها في علي وأهل بيتهأتى) الت
سبب  الجنة، ولكنها لم تتعرض لمسألة الحور العين، وقد ذكر المفسرون أن

ومن اللطائف على «، قال اآللوسـي:  ÷ذلك هو الحفاظ على كرامة الزهراء
وإنما صرح عـز   ؛القول بنزولها فيهم أنه سبحانه لم يذكر فيها الحور العين

  .)٢(»وجل بولدان مخلدين رعاية لحرمة البتول وقرة عين الرسول
  إىل اليمن قاضيا ×ثانيا: خروج علي

قــد بعــث ’ هنــاك روايــات كثيــرة وصــحيحة دلــت علــى أن النبــي 
  إلى اليمن قاضياً، نشير فيما يلي إلى جملة من نصوصها: × علياً

بعثنـي رسـول اهللا   «، قـال:  ×ما أخرجه أحمد في مسنده عن عليـ ١
اهللا، تبعثنـي إلـى    (صلى اهللا عليه وسلم) إلى اليمن، قال: فقلت: يا رسول

قوم أسن مني، وأنا حديث ال أبصـر القضـاء؟ قـال: فوضـع يـده علـى       
صدري، وقال: اللهم ثبت لسانه واهد قلبـه، يـا علـي، إذا جلـس إليـك      
الخصمان، فال تقض بينهما حتى تسمع من اآلخر، كما سمعت من األول، 

عـد،  فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء، قال: فما اختلف علي قضاء ب
                                                 

  .٨١ص :سر السلسلة العلوية، نصر البخاري ) أبو١(
  .١٥٨ص ٢٩اآللوسي، تفسير اآللوسي: ج )٢(
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  ».قضاء بعد أو ما أشكل علي
إسـناده  «وقال الشيخ أحمـد محمـد شـاكر فـي حكمـه علـى الحـديث:        

  . )١(»صحيح
بعثني رسـول  «، قـال:  ×في مسنده عن علي أيضاًما أخرجه أحمد ـ ٢

م) إلى اليمن، فقلت: يا رسـول اهللا، إنـك تبعثنـي    ى اهللا عليه وسلّاهللا (صلّ
ال: اذهب، فإن اهللا تعـالى سـيثبت   إلى قوم هم أسن مني ألقضي بينهم، ق

وقال الشـيخ أحمـد محمـد شـاكر فـي حكمـه علـى        ». لسانك ويهدي قلبك
  . )٢(»إسناد صحيح«الحديث: 

بعثنـي رسـول اهللا   «، قال: ×ما أخرجه ابن ماجة في سننه عن عليـ ٣
(صلى اهللا عليه وسلم) إلى اليمن، فقلت: يا رسول اهللا، تبعثني وأنا شـاب  

أدري ما القضاء؟ قال: فضرب بيده في صدري، ثم قـال:   أقضي بينهم وال
، »اللهم أهد قلبه وثبت لسانه، قال: فما شككت بعد في قضاء بـين اثنـين  

  . )٣(»صحيح«قال األلباني في حكمه على الحديث: 
  ×.وفي هذا الخروج لم ينقل أن هناك شكوى على علي

  إىل اليمن جابيا للصدقات ×ثالثا: خروج علي

 ) ١٥١بن إسحاق (ت ـ رواية ا١

 قـال ابـن إسـحاق:   ): «هــ ٢١٨(ت  جاء في السيرة النبويـة البـن هشـام   
                                                 

 .٥٤٤ص ١ج :مسند أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل،  )١(
 .٤٥٩ـ ٤٥٨ص ١ج :المصدر نفسه )٢(
 .٥٢٠ص ٢ج :سنن ابن ماجهابن ماجه، ) ٣(
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حدثني يحيى بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عـن يزيـد بـن    و
ا أقبل علي رضـى اهللا عنـه مـن الـيمن     طلحة بن يزيد بن ركانة، قال: لم

ى ل إلى رسول اهللا (صلّة، تَعجم) بمكّى اهللا عليه وسلّليلْقَى رسول اهللا (صلّ
م) واستخلف على جنده الذين معه رجالً من أصحابه، فعمد اهللا عليه وسلّ

الذي كان مع علـي   )١(ذلك الرجل فكسا كل رجل من القوم حلة من البز
، فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم، فإذا علـيهم الحلـل، قـال:    )رضى اهللا عنه(

وا به إذا قدموا في الناس، قـال:  ويلك! ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجمل
ويلك! انْزع قبل أن تنتهي به إلى رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسـلم) قـال:   
فانتزع الحلل من الناس، فردها في البز، قال: وأظهر الجـيش شـكواه لمـا    

  . )٢(»صنع بهم
حدثني عبد اهللا بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم، «: وقال ابن إسـحاق 

حمد بن كعب بن عجرة، عن عمته زينـب بنـت كعـب،    عن سليمان بن م
وكانت عند أبي سعيد الخدري، عن أبي سـعيد الخـدري، قـال: اشـتكى     

، فقام رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) فينـا  )رضوان اهللا عليه(الناس علياً 
خطيباً، فسمعته يقول: أيها الناس، ال تشكوا علياً، فواهللا إنـه ألخشـن فـي    

ى اهللا سبيل اهللا، من أن يشكى. ثم مضى رسـول اهللا (صـلّ   ذات اهللا، أو في
ه، فأرى الناس مناسكهم، وأعلمهـم سـنن حجهـم،    م) على حجعليه وسلّ

                                                 

)١٣١١ص ١١ج :ز، الثياب وقيل، ضرب من الثياب، لسان العرب) الب. 
ابـن كثيـر، السـيرة     .٤٠١ص ٢ج :تاريخ الطبريالطبري،  .١٠٢١ص ٤جالسيرة النبوية: ) ابن هشام، ٢(

 .٤١٥ص ٤ج :النبوية
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وخطب الناس خطبته التى بين فيها ما بيقال:  ن، فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم
١(»قولي... ها الناس، اسمعواأي(.  

حدثنا ابن حميـد، قـال:   « وقد روى الطبري هذا المضمون نفسه، قـال: 
حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن عبد اهللا بن أبي نجيح، قال: ثـم مضـى   
رسول اهللا (صلى اهللا عليه وعلى آله وسـلم) علـى حجـه فـأرى النـاس      

  .)٢(.»وخطب الناس خطبته.. ،مناسكهم وأعلمهم سنن حجهم
كذلك أخرج أحمد هذا المضمون في مسنده مختصراً عن سـليمان بـن   

بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنـت كعـب ـ وكانـت عنـد أبـي       محمد 
اشتكى عليـاً النـاس، قـال:    «سعيد الخدري ـ عن أبي سعيد الخدري، قال:  

فسـمعته يقـول:    (صـلى اهللا عليـه وسـلم) فينـا خطيبـاً،      فقام رسول اهللا
أو فـي سـبيل    ،الناس، ال تشكوا علياً فو اهللا إنه ألخشن في ذات اهللا أيها
  . )٣(»اهللا

فـي  » م) علـى حجـه  ى اهللا عليه وسلّثم مضى رسول اهللا (صلّ«فعبـارة  
بعض العبارات السابقة تدل صراحة على كـون هـذه القضـية فـي مكـة قبـل       

  مراسم الحج.
   )٤٥٨ـ رواية البيهقي (ت ٢

أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين «، قال: أخرج البيهقي في الدالئل
                                                 

 .١٠٢٢ص ٤جابن هشام، السيرة النبوية: ) ١(
 .٤٠٢ص ٢ج :) الطبري، تاريخ الطبري٢(
 .٨٦ص ٣ج :د أحمد بن حنبلمسنأحمد بن حنبل،  )٣(
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، أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان، حدثنا بن محمد بن الفضل القطان ببغداد
أبو إسحاق، إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، 
قال: حدثنا أخي، عن سليمان بن بالل، عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن 
عجرة، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، عن أبي سعيد الخدري، أنـه  

ه وسلم) علي بن أبي طالب إلى اليمن، قال: بعث رسول اهللا (صلى اهللا علي
قال أبو سعيد: فكنت ممن خرج معه، فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن 
نركب منها ونريح إبلنا، فكنا قد رأينا في إبلنا خلالً، فـأبى علينـا، وقـال:    

  إنما لكم منها سهم كما للمسلمين.
إنساناً، وأسـرع  قال: فلما فرغ علي وانطلق من اليمن راجعاً أمر علينا 

هو فأدرك الحج، فلما قضى حجته، قال له النبي (صلى اهللا عليه وسـلم):  
ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم، قال أبو سعيد: وقد كنا سألنا الذي 
استخلفه ما كان علي منعنا إياه ففعل، فلما جاء عرف في إبل الصـدقة أن  

، فقلت: أنا إن شـاء اهللا  قد ركبت، رأى أثر المركب، فذم الذي أمره والمه
إن قدمت المدينة ألذكرن لرسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) وألخبرنه مـا  

  لقينا من الغلظة والتضييق.
قال: فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) 
أريد أن أفعل ما كنت حلفت عليه، فلقيتُ أبا بكر خارجاً من عند رسـول  

اهللا عليه وسلم) فوقف معي ورحب بي وسألني وسألته، وقـال:   اهللا (صلى
متى قدمت؟ قلت: قدمت البارحة، فرجع معي إلى رسـول اهللا (صـلى اهللا   
عليه وسلم)، فدخل فقال: هذا سعد بن مالك بن الشهيد، قال: ائـذن لـه،   
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فدخلت فحييت رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) وجاءني وسـلم علـي،   
وعن أهلي فأحفى المسألة، فقلت له: يا رسول اهللا، مـا  وسألني عن نفسي 

لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق، فانتبذ رسول اهللا (صلى 
اهللا عليه وسلم)، وجعلتُ أنا أعدد ما لقينا منه، حتى إذا كنت فـي وسـط   
كالمي ضرب رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) على فخذي، وكنـت منـه   

ل: سعد بن مالك الشهيد! مه، بعض قولك ألخيك علي، فواهللا قريباً، ثم قا
لقد علمتُ أنه أخشن في سبيل اهللا، قال: فقلت في نفسي، ثكلتـك أمـك   
سعد بن مالك أال أراني كنتُ فيما يكره منذ اليوم، وما أدري ال جرم واهللا 

  . )١(»ال أذكره بسوء أبداً سراً وال عالنيةً
جيـد،   وهذا إسناد« الحديث عن البيهقي: ابن كثير بعد أن نقل هذا قال

  .  )٢(»الستة على شرط النسائي، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب
  )٢٤١(تأمحد بن حنبل  ـ رواية٣

حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، ثنا «قال أحمد بن حنبل في مسـنده:  
محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن الفضل بن معقل بن سنان، عن 

 بن نياز األسلمي، عن عمرو بن شاس األسلمي، قال: وكـان مـن   عبد اهللا
أصحاب الحديبية، قال: خرجت مع علي إلى اليمن فجفـاني فـي سـفري    
ذلك، حتى وجدت في نفسي عليه، فلمـا قـدمت أظهـرت شـكايته فـي      

                                                 

 .٣٩٩، ٣٩٨ص ٥ج :دالئل النبوةالبيهقي، ) ١(
 .٢٠١ص ٤ج :السيرة النبويةابن كثير،  .١٠٦ص ٥ج :البداية والنهايةابن كثير، ) ٢(
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المسجد، حتى بلغ ذلـك رسـول اهللا (صـلى اهللا عليـه وسـلم) فـدخلت       
اهللا عليـه وسـلم) فـي نـاس مـن       المسجد ذات غدوة ورسول اهللا (صلى

ـ     النظـر ـ حتـى إذا     يأصحابه، فلما رآني أبدني عينيه ـ يقـول: حـدد إل
جلست، قال: يا عمرو، واهللا لقد آذيتني، قلت: أعوذ بـاهللا أن أوذيـك يـا    

  .)١(»رسول اهللا، قال: بلى من آذى علياً فقد آذاني
ية الصـدقات،  المسألة مرتبطة بجبا وهذه الرواية ال تدل صراحة على أن

يمكـن أن نفهـم ذلـك، كمـا تـدل علـى أن الشـكوى         )جفاني(إال أنه بقرينة 
  ».فلما قدمت أظهرت شكايته في المسجد«وقعت في المدينة بقرينة قوله: 

رواه «والرواية صحيحة، كمـا قـال الهيثمـي فـي تعليقـه علـى الحـديث:        
  .)٢(»أحمد والطبراني باختصار والبزار أخصر منه، ورجال أحمد ثقات

  .)٣(»هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه«وقال الحاكم: 
إســناده : «أيضــاًوقـال حمــزة أحمــد الــزين فــي حكمــه علــى الحــديث  

في الفضـائل،   ٢١١٥٧رقم  ٧٥/ ١٢حسن... والحديث رواه ابن أبي شيبة 
/ ٣مختصراً، والحاكم وصـححه   ٢٢٠٢رقم  ٥٤٣فضائل علي، وابن حبان 

  .)٤(»ووافقه الذهبي ١٢٢

                                                 

 .٤٨٣ص ٣ج :مسند أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل،  )١(
 .١٢٩ص ٩ج :) الهيثمي، مجمع الزوائد٢(
 .١٢٢ص ٣: جالحاكم، المستدرك على الصحيحين )٣(
 .٣٩٢ص ١٢ج :أحمد الزين تحقيقب أحمد مسندأحمد بن حنبل، ) ٤(
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  )هـ٢٠٧ـ رواية الواقدى (ت ٤

م) علـي بـن   ى اهللا عليه وسلّقالوا: بعث رسول اهللا (صلّ«قال الواقدي: 
م) ى اهللا عليه وسـلّ في رمضان سنة عشر، فأمره رسول اهللا (صلّ أبي طالب

ى أن يعسكر بقُباء، فعسكر بها حتى تتام أصحابه، فعقد له رسول اهللا (صـلّ 
أخذ عمامةً فلفها مثنية مربعة، فجعلها في رأس  م) يومئذ لواًءاهللا عليه وسلّ

وعممـه عمامـة ثالثـة أكـوار،      ،الرمح ثم دفعها إليه، وقال: هكذا اللـواء 
قال: هكذا العمامة.  وجعل ذراعها بين يديه وشبراً من ورائه، ثم  

ثني أسامة بن زيد، عن أبيه، عن عطاء بن يسـار، عـن أبـي    قال: فحد
م) قـال: امـض وال   ى اهللا عليه وسـلّ هه رسول اهللا (صلّا وجرافع، قال: لم

  تلتفت! 
فقال على: يا رسول اهللا، كيف أصنع؟ قال: إذا نزلـت بسـاحتهم فـال    
تقاتلهم حتى يقاتلوك. فإن قاتلوك فال تقاتلهم حتى يقتلوا منك قتيالً، فإن 

هم: هل حتى تريهم أناة، ثم تقول ل )١(قتلوا منك قتيالً فال تقاتلهم، تَلومهم
لكم أن تقولوا: ال إله إال اهللا؟ فإن قالوا: نعم، فقل هل لكم إلى أن تصلوا؟ 
فإن قالوا: نعم، فقل لهم: هل لكم إلى أن تخرجـوا مـن أمـوالكم صـدقة     
تردونها على فقرائكم؟ فإن قالوا: نعم، فال تبغ منهم غيـر ذلـك، واهللا ألن   

عت عليـه الشـمس أو   يهدي اهللا على يديك رجالً واحداً خير لك مما طل
  غربت. 

                                                 

 ) انتظرهم.١(
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قال: فخرج في ثالثمائة فارس فكانت خيلهم أول خيل دخلت تلـك  
... فلما انتهى إلى أدنى الناحية التي يريد وهي أرض مذْحج فـرق  )١(البالد

نساء وأطفال ونِعم وشاء وغيـر ذلـك،    أصحابه، فأتوا بنهب وغنائم وسبي
إليـه مـا أصـابوا قبـل أن      فجعل على الغنائم بريدة بن الحصيب، فجمـع 

  يلقاهم جمع.
وا ورمـوا فـي      ثملقي جمعاً فدعاهم إلى اإلسالم وحرض بهـم، فـأب

أصحابه، ودفع لواءه إلى مسعود بن سنان السلمي فتقدم به، فبـرز رجـل   
من مذحج يدعو إلى البِراز، فبرز إليـه األسـود بـن الخُزاعـي السـلمي،      

األسود وأخذ سلبه، ثم حمـل علـيهم    فتجاوال ساعة، وهما فارسان، فقتله
بأصحابه فقتل منهم عشرين رجالً، فتفرقـوا وانهزمـوا، وتركـوا    × علي

لواءهم قائماً، فكف عن طلبهم ودعاهم إلى اإلسـالم، فسـارعوا وأجـابوا    
وتقدم نفر من رؤسائهم، فبايعوه على اإلسالم، وقـالوا: نحـن علـى مـن     

  .)٢(»اهللا منها حقوراءنا من قومنا، وهذه صدقاتنا فخذ 
فحدثني عمر بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيـه،  «ثم قال الواقـدى:  

قال: وجمع علي الغنائم وجزأها خمسة أجزاء. وأقرع عليها، وكتـب فـي   
سهم منها، فخرج أول السهام سهم الخمس، ولم ينفل منه أحداً من الناس 

ضر دون غيرهم ـ  شيئاً، وكان من قبله من األمراء يعطون أصحابهم ـ الحا 
                                                 

أن  الظاهر أن المراد بالد مذحج، حيث إن قبائل همدان وبني زيد قد أسلموا قبل ذلك، ويحتمـل  )١(
  لليمن غازياً وبين خروجه جابياً للصدقات.× الواقدي قد خلط بين خروج علي

 .١٠٧٩ص ٣ج :ازي) الواقدي، المغ٢(
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م) فـال يـرده   ى اهللا عليه وسـلّ من الخمس، ثم يخبر بذلك رسول اهللا (صلّ
عليهم، فطلبوا ذلك من علي، فأبى وقال: الخمس أحمله إلـى رسـول اهللا   

ى اهللا عليـه  م) يرى فيه رأيه، وهـذا رسـول اهللا (صـلّ   ى اهللا عليه وسلّ(صلّ
اهللا، فانصـرف راجعـاً،    م) يوافي الموسم، ونلقاه به، فيصـنع مـا أراه  وسلّ

ـ   تعجـل  )١(ا كـان بـالفُتُق  وحمل الخمس، وساق معه ما كان سـاق، فلم ،
وخلف على أصحابه والخمس أبا رافع، فكان في الخمس ثياب من ثياب 

  ، ونَعم مما غَنِموا، ونَعم من صدقة أموالهم.)٢(أحمال معكومةواليمن 
ـ قـال: وكـان   قال أبو سعيد الخدري ـ وكان معه في تلـك الغـزوة     

أبـا  × ينهانا أن نركب على إبل الصدقة، فسأل أصحاب علـي × علي
رافع أن يكسوهم ثياباً، فكساهم ثوبين ثوبين، فلما كانوا بالسدرة داخلـين  

يتلقاهم ليقدم بهم، فينــزلهم فـرأى علـى أصـحابنا     × مكة خرج علي
ا؟ قـال:  رجل، فعرف الثياب، فقال ألبي رافع: ما هذ ثوبين ثوبين على كلّ

كلموني ففَرِقتُ من شكايتهم، وظننت أن ذلك يسهل عليك، وقد كان من 
كان قبلك يفعل هذا بهم، فقال: رأيت إبائي عليهم ذلـك وقـد أعطيـتهم،    

  وقد أمرتك أن تحتفظ بما خلفتُ فتعطيهم؟!
أن يفعل ذلك حتى جرد بعضهم من ثوبيه، فلمـا  × قال: فأبى علي

م) شكوه، فدعا علياً، فقال: مـا  ى اهللا عليه وسلّقَدموا على رسول اهللا (صلّ
                                                 

 ) قرية بالطائف.١(
 مشدودة. :معكومة) ٢(
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ألصحابك يشكونك؟ فقال: مـا أشـكيتهم؟ قسـمت علـيهم مـا غنمـوا،       
وحبست الخمس حتى نقدم عليك، وترى رأيك فيه، وقد كانـت األمـراء   

نفلون من أرادوا من الخمس، فرأيت أنأحمله إليك لترى  يفعلون أموراً: ي
   .)١(»اهللا عليه وسلم)ى فيه رأيك! فسكت النبي (صلّ

قال: فحدثني سالم مولى ثابت عن سالم مولى أبي جعفر، قال: لمـا  «
على عدوه ودخلوا في اإلسالم جمع ما غنم واستعمل عليه × ظهر علي

ى اهللا بريدة بن الحصيب وأقام بين أظهرهم، فكتب إلى رسـول اهللا (صـلّ  
ـ  م) كتاباً مع عبد اهللا بن عمرو بن عوف المزعليه وسلّ ه لقـي  ني يخبـره أنّ

ـ   هـم إن ه دعـاهم إلـى اإلسـالم وأعلمهـم أنّ    جمعاً من زبيد وغيرهم، وأنّ
فرزقنـي اهللا الظفـر   ×: أسلموا، كف عنهم فأبوا ذلك وقاتلهم. قال علي

أجابوا إلـى مـا كـان عـرض علـيهم،       ى قتل منهم من قتل. ثمعليهم حتّ
ـ    دين وعلمهـم  فدخلوا في اإلسالم وأطاعوا بالصدقة وأتى بشـر مـنهم لل

م) يوافيه في الموسـم،  ى اهللا عليه وسلّقراءة القرآن، فأمره رسول اهللا (صلّ
  .)٢(»بذلك× فانصرف عبد اهللا بن عمرو بن عوف إلى علي

وهذه الرواية دلت على أن الشكوى وقعت في مكة المكرمة فـي حجـة   
  الوداع. 

لهـا فـي   أقول: يظهر من هذه الرواية أن اليمن لم تكن قد أسلم جميع أه
وقت واحد، فيظهر أن هناك بعضاً مـن قبائلهـا لـم تكـن أسـلمت، لـذا حـين        

                                                 

 .١٠٨١ص ٢ج: ) الواقدي، المغازي١(
 .المصدر نفسه) ٢(
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لجباية الصـدقات منهـا، قـد واجـه بعـض تلـك القبائـل غيـر         × خرج علي
  أسلمت. المسلمة وخاض حرباً معها، ثم بعد ذلك

كما يظهر من بعـض مقـاطع الروايـة أنهـا تنسـجم مـع الخـروج الثالـث،         
 أيضـاً كمـا يظهـر    ،افي الموسم) و(السنة العاشرة)بقرينة الموافاة في مكة (يو

من بعض مقاطعها أن الخروج هو الخروج األول الذي كان علـي فيـه داعيـاً    
وغازياً، بقرينة أنها ذكرت أنه قاتل زبيداً وأسلموا، وفي الجملة يشعر القارئ 

  للرواية أن هناك خلطاً قد وقع فيها، وأن هناك تهافتاً في مضامين فقراتها.
  ـ رواية ابن األثري ٥

 عليـه  ذكر بعـث رسـول اهللا (صـلى اهللا   >: قال ابن األثير تحت عنـوان 
وفيها أي: في السنة العاشرة بعث رسـول  «: <وسلم) أمراءه على الصدقات

اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) أمراءه وعماله على الصدقات، فبعث المهـاجر  
وبعـث علـي بـن أبـي     « إلى أن قال: .»بن أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء

طالب إلى نجران ليجمع صدقاتهم وجزيتهم ويعود، ففعـل وعـاد، ولقـي    
رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) بمكة في حجة الوداع، واستخلف علـى  
الجيش الذي معه رجالً من أصحابه، وسبقهم إلى النبي (صـلى اهللا عليـه   

جل حلة مـن  وسلم) فلقيه بمكة، فعمد الرجل إلى الجيش، فكساهم كل ر
البز الذي مع علي، فلما دنا الجيش خرج علـي ليتلقـاهم، فـرأى علـيهم     

اهللا (صـلى اهللا عليـه    الحلل، فنـزعها عنهم، فشكاه الجـيش إلـى رسـول   
وسلم) فقام النبي (صلى اهللا عليه وسلم) خطيبـاً، فقـال: أيهـا النـاس، ال     
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  .)١(»تشكوا علياً، فو اهللا إنه ألخشن في ذات اهللا وفي سبيل اهللا
وهذه الرواية واضـحة فـي جبايـة الصـدقات، وأنهـا فـي السـنة العاشـرة         

فـي  ’ للهجرة، وأن اإلمام بعد جمعـه للصـدقات عـاد والتقـى برسـول اهللا     
  في مكة. مكة، مما يدل أن الشكوى قد وقعت

  عدة تساؤالت حول اخلروج الثالث

  إىل اليمن ×التساؤل األول: مىت بعث علي

الخـروج الثالـث لإلمـام     م: أني وابن األثير المتقديفهم من كالم الواقد
سـنة حجـة الـوداع، حيـث      ،لليمن كان في السـنة العاشـرة للهجـرة   × علي

  .)٢(في مكة’ وافى رسول اهللا
  ؟×التساؤل الثاين: من هم الشكاة على علي

  قد عبر في الروايات عن الشكاة بعدة ألفاظ، منها: 
، وأحمد بن حنبل، وابن عبد البر، ) كما في رواية ابن إسحاقالناسـ (١

  .  )٣(»)رضوان اهللا عليه(اشتكى الناس علياً «عن أبي سعيد الخدري، قال: 
                                                 

 .٣٠١ص ٢ج: الكامل في التاريخابن األثير، ) ١(
 .٣٠١ص ٢ج :الكامل في التاريخ. ابن األثير، ١٠٨١ص ٢ج :الواقدي، المغازي )٢(
 ٣ج :مسند أحمـد بـن حنبـل   أحمد بن حنبل،  .١٠٢١ص ٤ج: سيرة النبي (ص)ابن هشام، ) راجع، ٣(

الحــاكم ؛ ١٢٩ص ٩ج :مجمــع الزوائــدالهيثمــي، ؛ ١٨٥٧ص ٤: جاالســتيعابابــن عبــد البــر،  .٨٦ص
اآللوســي،  .٢٠٠ص ٤٢ج: تـاريخ مدينـة دمشـق   ابـن عســاكر،   .١٣٤ص ٣ج: مسـتدرك النيسـابوري، ال 
 ٥ج :ابـن كثيـر، البدايـة والنهايـة     .٦٣١ص ٣ج :تاريخ اإلسالمالذهبي،  .١٩٤ص ٦ج :تفسير اآللوسي

 .٣٤٥ص ٧ج :تـاريخ ابـن كثيـر   ابـن كثيـر،    .٤١٥ص ٤ج :السيرة النبويـة ابن كثير،  .٢٢٨، ص١٢٢ص
 .١٩١ص: تاريخ الخلفاءالسيوطي، 
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فلما قـدموا  «) كما في رواية الواقدي عن أبي سعيد: أصحاب عليـ (٢
على رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) شكوه، فدعاه، وقال: ما ألصـحابك  

  .)١(»يشكونك؟
رواية ابن هشام، عن يزيد بن طلحـة بـن يزيـد بـن      ) كما فيالجيشـ (٣

  . )٢(»وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم«ركانة: 
) فقد عبر عن الشـاكي بهـذا االسـم، قـال:     عمرو بن شاس األسلميـ (٤

إلى اليمن فجفاني في سفري ذلك، حتـى وجـدت   × خرجت مع علي«
  .)٣(»في نفسي عليه، فلما قدمت المدينة أظهرت شكايته في المسجد

عـن   أيضـاً فقـد عبـر    ))بن مالك بن سنان سعد( أبو سعيد الخدرىـ (٥
فلمـا قـدمنا المدينـة    «المشتكي بهذا االسم، كما في روايـة البيهقـي، قـال:    

غدوت إلى رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم)... فقلت: يا رسـول اهللا، مـا   
  . )٤(»لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق

  ق الروايات على مشتك بعينه، فهي مختلفة، كما يظهر منها.فلم تتف
  التساؤل الثالث: أين كانت الشكوى؟ 

                                                 

 .١٠٨١ص ٢ج :) الواقدي، المغازي١(
، ابـن كثيـر   .٤٠١ص ٢ج: تـاريخ الطبـري  الطبـري،   .١٠٢١ص ٤ج :) ابن هشـام، سـيرة النبـي (ص)   ٢(

 .٤١٥ص ٤ج :السيرة النبوية
 . ٤٨٣ص ٣أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل: ج) ٣(
ابن كثيـر،  ؛ ٢٠١ص ٤ج :ابن كثير، السيرة النبوية .٣٩٩ـ   ٣٩٨ص ٥ج: دالئل النبوةالبيهقي،  انظر:) ٤(

 .٢٠١ص ٤٢ج :تاريخ مدينة دمشقابن عساكر،  .٣٨٢ص ٧، ج١٠١ص ٥ج :البداية والنهاية
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شكوى عمرو بن شاس وأبي سعيد الخدري كانت بالمدينـة،   قد مر بأن
كانــت بمكــة، كمــا فــي روايــة  وأمــا شــكوى النــاس أو الجــيش فيبــدو أنهــا

درة داخلين مكة خـرج  فلما كانوا بالس«...  الواقدي عن أبي سعيد الخدري
  .)١(....»يتلقاهم ليقدم بهم فينزلهم، فلما قَدموا رسول اهللا شكوا× علي

وسبقهم إلى النبي (صلى اهللا عليه وسلم) فلقيه بمكة، «وقال ابن األثير: 
فعمد الرجل إلى الجيش، فكساهم كل رجل حلة من البز الذي كـان مـع   

، فـرأى علـيهم الحلـل فنزعهـا     علي، فلما دنا الجيش خرج علي ليتلقاهم
  . )٢(»عنهم، فشكاه الجيش إلى رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم)

فلما دنا جيشه خرج ليلقـاهم، فـإذا   «وفي رواية ابن إسحاق والطبري: 
عليهم الحلل، قال: ويلك! ما هذا؟ قال: كسـوت القـوم ليتجملـوا بـه إذا     

ى تهي به إلى رسول اهللا (صـلّ قدموا في الناس، قال: ويلك! انْزِع قبل أن تن
م). قال: فانتزع الحلل من الناس، فردها في البز، قال: وأظهر اهللا عليه وسلّ

  . )٣(»نع بهمالجيش شكواه لما صُ
  فيظهر من دنو الجيش أنه كان إلى مكة.

  
هل كانت قبل مراسم احلج  ،التساؤل الرابع: لو كانت الشكوى يف مكة

                                                 

 .١٠٨١ص ٢ج :لمغازي) الواقدي، ا١(
 .٣٠١ص ٢ج :الكامل في التاريخابن األثير، ) ٢(
ابـن كثيـر،    .٤٠١ص ٢ج :تـاريخ الطبـري  الطبـري،   .١٠٢١ص ٤ج :) ابن هشـام، سـيرة النبـي (ص)   ٣(

 .٤١٥ص ٤ج :السيرة النبوية
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  أم بعده؟

ف على تشخيص أي األدلة يمكن لهـا أن تثبـت أحـد    هذا التساؤل يتوق
  األمرين:

  أدلة كون الشكوى قبل احلج 

 الشـكوى كانـت قبـل إتمـام      تدل رواية ابن إسحاق ورواية الطبري بـأن
مراسم الحج؛ ألنه قد ورد فيهمـا ـ بعـد نقـل شـكوى الجـيش وقـول رسـول         

ـ  « ،»ال تشكوا علياً«’: اهللا ه وسـلم)  ثم مضى رسول اهللا (صـلى اهللا علي
    .)١(»على حجه، فأرى الناس مناسكهم، وأعلمهم سنن حجهم

  أدلة كون الشكوى بعد احلج

يفهم من رواية الواقدي، وكذا رواية ابن األثير أن الشـكوى التـي صـدرت    
خـرج  «من الجيش كانت قد حدثت بعد إكمال مراسـم الحـج، قـال الواقـدي:     

  .)٢(»يتلقاهم ليقدم بهم فينـزلهم× علي
  .)٣(»فلما دنا الجيش خرج علي ليتلقاهم«ن األثير: وقال اب

خروج علي لمالقاة الجيش لم يكن قبل انقضاء مراسم  ومن الواضح أن
     قـد سـبق الجـيش،    × عليـاً  الحج، كيـف ذلـك وقـد ذكـرت الروايـات أن

؟ ففـي روايـة البيهقـي السـابقة:     ’وتعجل ليلتحق بمراسم الحج مع النبـي 
ارجع إلى ’: ا قضى حجته، قال له النبيفأسرع هو، فأدرك الحج، فلم«

                                                 

 .٤٠٢ص ٢ج :الطبري، تاريخ الطبري .١٠٢٢ص ٤ج :) ابن هشام، سيرة النبي (ص)١(
 .١٠٨١ص ٢ج :ازيالواقدي، المغ) ٢(
 . ٣٠١ص ٢ج :) ابن األثير، الكامل في التاريخ٣(
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  .)١(»أصحابك حتى تقدم عليهم
  شكوى جيش اليمن شبهةعن التفصيلي اجلواب 

تبين أن  ،×وبعد هذه المقدمات عن واقعة اليمن، وشكاية الناس علياً
مكة ـ ال ربـط لهـا بمسـألة واقعـة       قضية الشكوى ـ حتى مع كونها وقعت في 

  .خليفة للمسلمين× ها علياًفي’ التي نصب النبي ،الغدير
  عدة أجوبة عن شبهة جيش اليمن

أن حـديث الغـدير كـان نتيجـة      لذا فهناك عدة أجوبة على ما يقال مـن  
   :منها شكوى جيش اليمن

  وقعت قبل متام مراسم احلج اجلواب األول: شكوى اجليش

لو كانت الشكوى قد حصلت قبل مراسم الحج، كما هو مضمون رواية 
ال عالقة للشـكوى بواقعـة    ، فحينئذسابقاً ن إسحاق اللتين نقلناهماالطبري واب

ــ كمـا هـو مفـاد الروايـات ـ قـد قـام         ’ الغدير المتأخرة زمانـاً؛ ألن النبـي  
أيها الناس، ال تشكوا عليـاً، فـواهللا   «خطيباً بعد هذه الشكوى مباشرة، وقال: 

غـدير التـي   . فهـذه الخطبـة قـد سـبقت خطبـة ال     )٢(»إنه ألخشن في ذات اهللا
 ،كانت بعد إتمام مراسم الحج، وترك النبي لمكة متوجهاً إلى جهـة المدينـة  

والذي يبعـد مسـافة    ،حيث وقعت خطبة الغدير في مكان يقال له: غدير خم
  ليست بالقصيرة عن مكة.

                                                 

 . ٣٩٨ص ٥ج :البيهقي، دالئل النبوة) ١(
 .٤٠٢ص ٢ج :، تاريخ الطبري. الطبري١٠٢٢ص ٤لسيرة النبوية: جابن هشام، ا) ٢(
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  اجلواب الثاين: الشكوى كانت بعد مراسم احلج مباشرة

ا هـو مضـمون روايـة    أما لو كانت الشكوى بعد إتمام مراسم الحج، كمـ 
كما بيناه سابقاً، فكذا لن تكون خطبة الشكوى مرتبطـة   ،الواقدي وابن األثير

بحادثة الغدير؛ لـنفس السـبب السـابق؛ ألن الظـاهر مـن الروايـات أن خطبـة        
الشكوى كانت بعد الشكاية مباشرة فـي مكـة، وقبـل تحـرك النبـي ومسـيره       

  متوجهاً إلى المدينة ومروره بغدير خم. 
  واب الثالث: الشكوى كانت يف املدينةاجل

بينا في جواب التساؤل الثالث أن روايات الصنف الثالث قد انقسمت قد 
من حيث بيان مكان وقـوع الشـكوى، فقسـم حـددها فـي مكـة        ،إلى قسمين

كمـا هـو    ،وقسم حددها في المدينة، فعلـى تقـدير أنهـا وقعـت فـي المدينـة      
فلما قدمت المدينة أظهـرت  «ل: مضمون رواية عمرو بن شاس األسلمي، قا

  . )١(»شكايته في المسجد
فلمـا قـدمنا المدينـة غـدوت إلـى      «ورواية أبي سعيد الخدري، قال: 

رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم)... فقلت: يا رسول اهللا، ما لقينا من علـي  
سوف يكون عدم االرتبـاط   فحينئذ ،)٢(»من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق

  لشكوى وواقعة الغدير أكثر وضوحاً، كما ال يخفى.بين واقعة ا
يوجـب وهنـاً فـي قبـول أصـل       ؛على أن االختالف في مكـان الشـكوى  

                                                 

 . ٤٨٣ص ٣أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل: ج) ١(
 .٣٩٩، ٣٩٨ص ٥ج :دالئل النبوةالبيهقي،  )٢(
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الرواية، فالتضارب في كون الواقعة تارة حدثت في المدينة، وتـارة حـدثت   
  في مكة، هو تناف يسلب التصديق بالحادثة بشكل كلي.

  اهللا تعاىلاجلواب الرابع: واقعة الغدير كانت بأمر من 

أن حديث الغدير كان بأمر من اهللا تعـالى، وال ربـط لـه بشـكوى      لقد مر
ــأمره بوجــوب إبــالغ    ــزل الــوحي علــى رســول اهللا ي ــيمن، حيــث ن جــيش ال

وإمامته، كما دل على ذلك جملـة مـن الروايـات    × المسلمين خالفة علي
 الصحيحة، منها ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح عـن عطيـة  

 بَلْغ نزلت هذه اآلية: {«العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قال: 
ُ

يَها الرُسول
َ
 بَلْغ يَا أ

ُ
يَها الرُسول

َ
 بَلْغ يَا أ

ُ
يَها الرُسول

َ
 بَلْغ يَا أ

ُ
يَها الرُسول

َ
يَا أ

نِزل إِلَْك ِمن ربَك 
ُ
نِزل إِلَْك ِمن ربَك َما أ
ُ
نِزل إِلَْك ِمن ربَك َما أ
ُ
نِزل إِلَْك ِمن ربَك َما أ
ُ
  . )١(»×} في علي بن أبي طالبَما أ

اآلية الكريمـة: {  وروى الثعلبي بأربع طرق في تفسيره أن 
ُ

يَها الرُسول
َ
 يَا أ

ُ
يَها الرُسول

َ
 يَا أ

ُ
يَها الرُسول

َ
 يَا أ

ُ
يَها الرُسول

َ
يَا أ

نِزل إِلَْك ِمن ربَك 
ُ
نِزل إِلَْك ِمن ربَك بَلْغ َما أ
ُ
نِزل إِلَْك ِمن ربَك بَلْغ َما أ
ُ
نِزل إِلَْك ِمن ربَك بَلْغ َما أ
ُ
وقال: × سول اهللا بيد علير لما نزلت أخذ} «بَلْغ َما أ

  . )٢(»من كنت مواله فعلي مواله
عبد اهللا بن علي بن محمد بـن بشـران،   « وأخرج الخطيب البغداي عن

أنبأنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو نصر حبشون بن موسى بـن أيـوب   
الخالل، حدثنا علي بن سعيد الرملي، حدثنا ضمرة بن ربيعة القرشي، عن 

الوراق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، قـال:   ابن شوذب، عن مطر
من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً، وهـو  
يوم غدير خم، لما أخذ النبي (صلى اهللا عليه وسلم) بيـد علـي بـن أبـي     

                                                 

 .١١٧٢ص ٤ج :) ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم١(
 .٩٢ص ٤ج :الثعلبيتفسير ، ) انظر، الثعلبي٢(
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طالب، فقال: ألست ولي المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول اهللا، قال: من كنت 
ال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا بـن أبـي طالـب    مواله فعلي مواله، فق

ُكـْم أصبحت موالي ومولى كل مسـلم، فـأنزل اهللا: {  
َ
ـُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ُكـْم ال

َ
ـُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ُكـْم ال

َ
ـُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ُكـْم ال

َ
ـُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َـوَْم أ

ْ
ال

  . )١(»}دِيَنُكمْ دِيَنُكمْ دِيَنُكمْ دِيَنُكمْ 
وقد تقدم ترجمة جميع رجالها وهم بين ثقة  ،جيدوهذه الرواية طريقها 

ف واقعة الغدير واقعة إلهيـة ، ولـيس مـن اإلنصـا     أن، وهي تثبت )٢(وصدوق
  أن نربطها بمسألة جزئية كشكوى جيش اليمن.

  مل يذكر الشكوى يف حديث الغدير ’اجلواب اخلامس: النيب

ا مـن  إم ؛من اإلشارة لها بد لوكانت الشكوى موجبة لحديث الغدير، فال
أو  ،»ال تشكوا عليـاً «: كما أشار في خطبته بمكة، بقوله ،’قبل رسول اهللا

الشكاة قـد   أن ،’بعد خطبة النبي ،الرواية بأن تنقل لنا ؛من جانب الشكاة
وابن  وندموا على شكواهم، كما في قضية شكاية بريدة× رضوا عن علي

يـا  ’: «بعـد قـول رسـول اهللا    ،مالك وغيرهما، وفي رواية عمرو بن شـاس 
   ».عمرو، واهللا لقد آذيتني

أعوذ باهللا أن أوذيك يا رسول اهللا، قال: بلى مـن آذى عليـاً   «فأجـاب:  
  . )٣(»آذاني دفق

                                                 

 .٢٨٩ص ٨: ج) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد١(
 .١٣٩ـ ١٣٦) انظر: ص٢(
 .٣٩٢ص ١٢ج :مسند أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل،  )٣(
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لسـعد:  ’ بعد ما قال رسـول اهللا  ،وهكذا في رواية أبي سعيد الخدري
سعد بن مالك الشهيد! مه، بعض قولك ألخيك علي، فواهللا، لقد علمـتُ  «

أنه أخشن في سبيل اهللا، قال: فقلت في نفسي: ثكلتك أمك سعد بن مالك 
 ال أذكره بسوء أال أراني كنتُ فيما يكره منذ اليوم، وما أدري ال جرم واهللا

  .  )١(»أبداً سراً وال عالنيةً
  . )٢(»وهذا إسناد جيد«قال ابن كثير: 

على أي  ×اجلواب السادس: حديث الغدير يدل على إمامة علي

  تقدير

إنه على فرض االتحاد بين القضيتين، والتسـليم بـأن السـبب فـي صـدور      
هــو شــكوى جــيش الــيمن ووقــوعهم فــي  ’ حــديث الغــدير عــن النبــي

بمعنـى أن حـديث الغـدير     ؛، تبقى داللة حـديث الغـدير محفوظـة   ×علي
وخالفته حتـى فـي صـورة كونـه جوابـاً عـن تلـك        × يدل على إمامة علي

وقـد  «الشكوى، كما صرح القاضي عبد الجبار في كتابه المغني، حيث قال: 
: إنه لـو صـح   ]يعني: حديث الغدير[قال شيخنا أبو الهذيل في هذا الخبر 

ه المواالة في الدين، وذكر بعض أهل العلم حملـه علـى أن   لكان المراد ب
قوماً نقموا على علي بعض أموره، فظهـرت مقـاالتهم لـه وقـولهم فيـه،      
فأخبر (صلى اهللا عليه وسلم) بما يدل على منـزلته وواليته، دفعاً لهم عما 

  خاف فيه الفتنة.
                                                 

 .٣٩٩ـ  ٣٩٨ص ٥ج :دالئل النبوةالبيهقي، ) ١(
 .٢٠٥ص ٤ج :السيرة النبويةابن هشام،  .١٢٢ص ٥ج :البداية والنهاية ابن كثير،) ٢(
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مة وقال بعضهم في سبب ذلك: إنه وقع بين أمير المؤمنين وبـين أسـا  
بن زيد كالم، فقال له أمير المؤمنين: أتقول هـذا لمـوالك؟ فقـال: لسـت     
موالي وإنما موالي رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم)، فقـال: رسـول اهللا   
(صلى اهللا عليه وسلم): من كنت مواله فعلي مواله. يريد بذلك قطـع مـا   

مثـل   كان من أسامة، وبيان أنه بمنزلته في كونه مولى له، وقـال بعضـهم  
ذلك في زيد بن حارثة، وأنكروا أن خبر الغدير بعد موته والمعتمـد فـي   
معنى الخبر على ما قدمناه؛ ألن كل ذلك لو صح، وكـان الخبـر خارجـاً    
عليه، لم يمنع من التعلق بظاهره وما يقتضيه لفظه، فيجب أن يكون الكالم 

الل في ذلك، دون بيان السبب الذي وجوده كعدمه في أن وجود االسـتد 
١(»ربالخبر ال يتغي( .  

وفي كالم القاضي ما يؤكـد عـدم دخالـة السـبب فـي فهـم الظـاهر مـن         
  الحديث.

  تنويه: 

إن ما طرحناه من أجوبة وتحليل علمي وموضوعي قد اعتمدنا فيه علـى  
الفهم الصحيح لدالالت األحاديث الكثيرة المختلفة، التي وردت حول هذه 

ن التطرق ألسانيد الروايات إال في بعـض  القضية، كل ذلك مع غض النظر ع
الموارد، وإال فإن الروايات التي وردت فيها قضـية الشـكوى فـي مكـة فيهـا      
مؤاخذات كثيـرة علـى إسـنادها، لكـن قـد يقـال: إن بعضـها يقـوي الـبعض          

                                                 

 .١٥٤، ص١، ق٢٠ج :) القاضي عبد الجبار، المغني في اإلمامة١(
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بسـبب   ،اآلخر؛ لكثرة الروايات في هذا البـاب، لـذا تركنـا التعـرض لسـندها     
  ورعاية لالختصار. ،ذلك

مـن أن حـديث    :يتضح أن ما ذكره البيهقي وابن كثيـر وغيـرهم   وهكذا
الغدير كان بسبب الشكوى التي وقعت من البعض، إنما كـان مجـرد حـدس    
واستحسان، وأن األدلة التي ذكروها ال تثبت ما زعموه، كما بينا في اإلجابـة  

  عن هذه الشبهة.





   

  
  
  
  
  
  
  خلامس:الفصل ا

  حديث الغدير يف الدراسات املعاصرة
  

  

  وفيه ثالثة مباحث:

  املبحث األول: الدراسات اليت تناولت الغدير باللغة العربية

  املبحث الثاين: الدراسات اليت تناولت الغدير باللغة الفارسية

  الغدير باللغة األوردية ولغات اخرى دراساتاملبحث الثالث: 





   

  

  اللغة العربيةبالدراسات اليت تناولت الغدير  املبحث األول:

ول في هـذا المبحـث الدراسـات التـي اهتمـت بحـديث الغـدير فـي         نتنا
القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجـريين، أو مـا قبلهمـا بقليـل، وسـوف      

  .نصنف تلك الدراسات واألبحاث حسب اللغات التي كتبت بها
بالدراسات التي كتبت باللغـة العربيـة ثـم التـي كتبـت باللغـة       أوالً ونبدأ 

كتبت باللغة األردوية ولغات أخرى، مقتصرين علـى أهـم    الفارسية، ثم التي
تلــك الدراســات واألبحــاث، ومشــيرين إلــى بعضــها بإشــارات ســريعة، مــع   

  الوقوف قليالً عند بعضها حسب ما تقتضيه أهمية تلك الدراسة. 
  أوالً: الغدير يف الكتاب والسنة واألدب

بـع والتنقيـب،   آيـة التت  ،لشـيخ العالمـة المحقـق   هذا الكتاب من تـأليف ا 
  .هـ)١٣٩٠ـ  ١٣٢٠الشيخ عبد الحسين أحمد األميني التبريزي النجفي (

بـالعلم، مليئـة    غنيـة عديمة النظير في بابها،  ،وكتابه يعد موسوعة ضخمة
، والكتاب آية من آيات هذا القـرن، ومثـل هـذا المجهـود     بالحجج والوثائق

فـي  متعـددة و لجـان  لـى  يحتاج إنجـازه إ يقوم به فرد، وإنما يمكن العظيم ال 
ذلك جمع ممن قرأوا الكتاب فأدهشـهم العمـل،    أشار إلىكما  ،سنين كثيرة

ـ قال   ١٣٨٢منهم آية اهللا العظمى السيد عبد الهادي الشيرازي ـ المتوفى سنة  
وقد يفتقـر مثـل هـذا    « :في تقريظ الكتاب ـ طبع في مقدمة الجزء الخامس 

رجاالً من أساتذة العلوم الدينيـة،   التأليف الحافل المتنوع إلى لجنة تجمع
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قام بهذا  هولو لم يكن مؤلفه العالمة األميني بين ظهرانينا، ولم نر أنه بمفرد
تصدى كل مـن  لحسبان أن الكتاب أثر جمعية  العبء الفادح لكان مجاالً

  ». حيه..رجالها لناحية من نوا
ية الجـزء  في تقريظ له، نشر في بدا (رحمه اهللا) ال السيد شرف الدينوق
موسوعتك الغدير في ميزان النقد وحكم األدب عمل ضـخم دون  « السابع:

ريب، فهي موسوعة لو اصطلح على إبداعها عدة مـن العلمـاء وتـوافروا    
... أما حقاً على إتقانها بمثل هذه اإلجادة لكان عملهم مجتمعين فيها كبيراً

ي فيها عناصر الجوانب الفنية فقد نسجتها نسج صناع، وهيأت لقلمك القو
التجويد واإلبداع، في مادة الكتاب وصورته، وفي أدواتهما المتوفرة، على 

  ».  سعة باع وكثرة اطالع، وسالمة ذوق وقوة محاكمة
وقال بولس سالمة في كتاب له إلى المؤلف نشر في بداية الجزء السابع 

ت وقد اطلعت هذا السفر النفيس فحسبت أن آللئ البحار قد اجتمع: «أيضاً
إن هذا العمـل العظـيم الـذي     ،في غديركم هذا! أجل يا صاحب الفضيلة

تقومون به منفردين لعبء تنوء به الجماعة من العلماء، فكيـف اسـتطعتم   
النهوض به وحدكم؟! ال ريب أن تلك الروح القدسية، روح اإلمام العظيم 

  . »عليه وعلى أحفاده األطهار أشرف السالم هي التي ذللت المصاعب...
بـه   ن صـدرت أجـزاء الكتـاب إال وانهالـت عليـه التقـاريظ إعجابـاً       أوما 
ــه وتقــديراً ــار والشخصــيات    ،ل ــل الرؤســاء والملــوك والمراجــع الكب مــن قب

اإلسالمية والعلمية والكتـاب والبـاحثين، ولبعضـهم أكثـر مـن تقـريظ، نشـر        
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م وبقـي الكثيـر منهـا لـ     صدر أجزاء الكتاب األحد عشـر في  القليل منها تباعاً
يحيـى بـن    ،لـى اهللا أما ما نشر منها، فمن تقـاريظ الملـوك: المتوكـل ع    ،ينشر

 ،مؤســس المملكــة المتوكليــة اليمنيــةو ،إمــام الــيمن ،الــدينمحمــد حميــد 
ملـك مصـر،    الملك فـاروق األول و ،والملك عبد اهللا بن الحسين ملك األردن

  ك الكثير.ومن تقاريظ المراجع والمجتهدين الكبار والعلماء األعالم فهنا
  : يف الكتاب والسنة واألدب طبعات الغدير

=  ١٣٦٤ـ طبع أوال في النجف األشرف في مطبعـة الزهـراء مـن سـنة       ١
  ، وصدر منه تسعة أجزاء.١٩٥٢=  ١٣٧١، إلى سنة ١٩٤٥
ثم أعادت طبعه دار الكتب اإلسـالمية وطبعتـه فـي مطبعـة الحيـدري       ـ٢

  .اًجزء ١١، وصدر منه ١٣٧٢بطهران سنة 
ـ وأعادت دار الكتاب العربي طبعه في بيروت، فطبعته بالتصوير على   ٣ 

  .١٩٦٧=  ١٣٨٧طبعة طهران سنة 
العامة × من قبل مكتبة أمير المؤمنين ١٩٧٦=  ١٣٩٦ـ ثم طبع سنة   ٤ 

  فرع طهران، طبعته بالتصوير على طبعة دار الكتب اإلسالمية.
هــ بالتصـوير علـى     ١٤٠٨طبعته دار الكتب اإلسالمية في طهران عام ـ ٥

  طبعتها السابقة بمناسبة معرض طهران الدولي األول للكتاب. 
  وللكتاب طبعات أخرى كثيرة ال نرى ضرورة للتعرض لها.

وبقي قسم كبير من الكتاب لم يطبـع، ألنـه لـم يكتمـل تأليفـه، فالجهـد       
في السنين األخيرة من عمره، ) رحمه اهللا(المضني أنهك قوى شيخنا المؤلف

أملـه فـي الحيـاة أن     به فأقعـداه عـن متابعـة السـير، وكـان كـلّ       رض ألموالم



 واقعة الغدير / دراسة توثيقية     ٣٠٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكمل كتابه، وهللا في دهره شؤون، نسأل اهللا أن يوفق خلفـه الصـالح، أشـباله    
النشـطين القتفـاء أثـره، وسـلوك نهجـه، ومتابعـة جهـوده، ومداومـة جهــاده،         

طاهموتسديد خ ها، كان اهللا في عونهموإنجاز عمله بأحسن الوجوه وأتم .  
  :يف الكتاب والسنة واألدب الغديركتاب  ترمجات

 ٢١ـ ترجم كتاب (الغدير) إلى اللغة الفارسية مرتين، مرة صدرت في   ١
  جزء، من منشورات المكتبة اإلسالمية الكبرى في طهران. 

  ـ وترجم مرة أخرى من قبل أنجال المؤلف وبعد لما تكتمل.  ٢
  ر الجزء األول منه. ردية، وصدوـ وترجم إلى اللغة األ ٣

   على ضفاف الغديركتاب : ثانيا

بن السيد إسماعيل اوهو كتاب للعالمة السيد عبد العزيز ابن السيد جواد 
جمـادى   ٢١ابن السيد حسن الطباطبـائي اليـزدي النجفـي، المولـود بهـا فـي       

  .)١(هـ١٣٤٨األولى سنه 
نـا نعـده   من التراث الشئ الكثير مما ك قد طبع مؤخراً>ف: قال المصـن 

                                                 

وقد استفدت من سماحته كثيراً، حيـث كنـت أتـردد إليـه فـي قـم        ،من أقرب أصدقائي ) وقد كان١(
ر عن سبب تأخري عنـه. وقـد وجدتـه    بحيث لو تأخرت عنه اسبوعاً كان يتصل بي ويستفس ،المقدسة

ما يساعد  وكان كثيراً ،فاليمنع أحداً مما أعطاه اهللا من العلم والفضل ،غاية في التواضع والخلق الرفيع
حتـى   حياناً ثمرة تحقيقاتـه لآلخـرين  والدراسات العلميه، وربما يعطي أ اآلخرين في البحث والتحقيق

أعطاني قبيـل وفاتـه    )رحمه اهللا(سنوات عديدة؛ كما أنه  سمه، والتي كانت مجهوديكملها ويطبعها با
علي رجال العالمة الحلي طيلة سنوات عديـدة فـي النجـف األشـرف وطلـب       اكل تعليقاته التي كتبه

بقلـم مؤلفـه   » الجـامع فـي الرجـال   «كتـاب  لمني أن أكملها وأطبعها، وهكذا أعطاني النسـخة الخطيـة   
 أسأل اهللا أن يوفقني لطبعه. ،تحقيقه وصار إثني عشر مجلداًت بمة الشيخ موسي الزنجاني وقد قمالعال
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مفقوداً، فعزمت على مقارنة ما يخص منه بحديث الغدير مع الجـزء األول  
ممـن   ا وجدت من صـحابي أو تـابعي أو أحـد   فكلم ،من كتاب: الغدير

كتبته على  )الغدير(بعدهما من طبقات الرواة من العلماء مما لم أجده في 
تـه  ورتب ،وغيـر ذلـك   ) من ترجمة موجزة وتوثيـق رحمه اهللا(نهج شيخنا 

ولما يكمل بعـد، وفـق اهللا   حسب الوفيات وسميته (على ضفاف الغدير) 
  بعونه وتوفيقه<. ،ويسر ذلك إلتمامه

هـ، ودفن بجوار السيدة فاطمة المعصومة  ١٤١٦ ف سنةوقد توفي المؤلّ 
بقم المقدسة، تغمده اهللا برحمته ورضوانه وأسكنه بحبوحة جنته وحشره مـع  

وعترته. النبي  
   على ضفاف الغديركتاب : اثالث

ــاب    ــرى كت ــي للموســوعة القيمــة الكب وهــو فهــرس موضــوعي وتحليل
مـن: عبـد اهللا المحمـدي     (الغدير فـي الكتـاب والسـنة واألدب) تـاليف كـلّ     

ومحمد المحدث الخراسـانيين، وقـد كـان تحـت إشـراف      د بهره مند ومحم
م منه فـي  . طبع قس)حفظه اهللا(العالمة الجليل السيد فاضل الحسيني الميالني 

إيران بعد صفه في بيروت، ثم طبع طبعة كاملة في مجلدين في بيروت، مـن  
، ويشــمل الجــزء األول: ١٩٨٥=  ١٤٠٥منشــورات دار الكتــاب العربــي ســنة 

فهرس اآليات، واألحاديث، واألشعار، واألمكنة، والوقائع واأليام، والقبائـل،  
  واألمثال، والجزء الثاني: أعالم الغدير.

  العناية بالغدير يف اإلسالم اب كت: رابعا

اقتباسات من موسوعة الغدير للعالمة األمينـي تـاليف: الشـيخ علـي     وهو 
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  أصغر مروج الشريعة الخراساني، المعاصر.
، واجتنى لخص فيه كتاب (الغدير) بأجزائه األحد عشر المطبوعة مكرراً

  منها أهم فوائدها، وكلها فوائد.
   معىن حديث الغديركتاب خامساً: 

للعالمة السيد مرتضى بـن السـيد أحمـد بـن محمـد بـن علـي الحسـيني         
وسماه: إهـداء الحقيـر فـي معنـى حـديث الغـدير،        ١٣٥٢التبريزي، ألفه سنة 

هــ بإشـراف العالمـة الكبيـر األديـب       ١٣٥٣وطبع في النجف األشـرف سـنة   
  .١٣٧٩الشيخ محمد علي األردوبادي ـ المتوفى سنة 

وهو كتاب جليل في بابـه، ممتـاز بقـوة    >ي: وقال عنه العالمة الطهرانـ 
الحجة وجودة البيـان، بـدأ بتحقيـق معنـى المـولى ونقـد كـالم الفخـر         

  .)١(<الرازي...
بكلمـة مـوجزة قيمـة     )قـدس اهللا نفسـه   (وأطراه شـيخنا العالمـة األمينـي   

ـ فقال في كتـاب الغـدير عنـد      )رحمه اهللا(للغاية ـ وكان من تالمذة المؤلف  
إهداء الحقير >قال في الرقم السادس والعشرين منها: ، الغديرعد ما ألف في 

في التحقيق، ولم يبق  في معنى حديث الغدير، طبع في العراق، أغرق نزعاً
  .  )٢(<في القوس منزعاً

طبـع الكتـاب فـي قـم      ،بن المؤلفا ،ثم أعاد السيد هادي الخسروشاهي
                                                 

 .٤٨٢ص ،٢ج :الذريعة إلى تصانيف الشيعة) الطهراني، ١(
 .١٥٧ص ١ج ) األميني، الغدير:٢(



 ٣١١    الغدير في الدراسات المعاصرة/ الخامسالفصل 

 

 ،جمـة المؤلـف  مع مقدمـة لـه فـي تر    ،معنى حديث الغدير :باسم ١٣٩٨سنة 
  وتقديم للسيد موسى الصدر بإسم (سابقات الغدير).

   الغدير يف اإلسالمكتاب : سادسا

د رضـا ابـن الشـيخ طـاهر الحلفـي      لعالمة الجليل الشيخ محممن تأليف ا
  ).هـ١٣٨٦ـ  هـ١٣١٩فرج اهللا النجفي (

هــ، وعليـه تقـاريظ     ١٣٦٢طبع هذا الكتاب فـي النجـف األشـرف سـنة     
والشيخ محمد حسين  ،سن األصفهاني زعيم الطائفة في عصرهالسيد أبي الح

واألديب الفاضل الشيخ ميرزا محمـد علـي األردوبـادي.     ،آل كاشف الغطاء
فـي   )رحمـه اهللا (، والعالمة األمينـي  )١(ذكره في الذريعة إلى تصانيف الشيعة

وأثنى عليه، وذكره ابنـه الشـيخ محمـد هـادي األمينـي فـي معجـم         )٢(الغدير
  وعات النجفية  المطب

قـد بحـث فـي أبعـاد حـديث      فهذا الكتاب عديم النظير فـي موضـوعه،   
  .بشكل مفصل وفنياً الغدير علمياً

  للعالمة األبطحي كتاب الغدير: سابعا

د د مرتضى بن السـي بن السي د عليلعالمة الجليل السيد محممن تأليف ا
  هـ.  ١٣٤٩ة صفر سن ٢٧علي األبطحي الموسوي األصفهاني، المولود بها 

فــي النجــف األشــرف يــدرس ويــدرس   ومكــث مؤلفــه عشــرين عامــاً 
                                                 

 .٢٦ص ١٦ج :الذريعة إلى تصانيف الشيعة) الطهراني، ١(
 .١٥٧ص ١ج ) األميني، الغدير: ٢(
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مائـة مؤلـف فـي التفسـير والكـالم      رفة، فله نحـو  ويؤلف في شتى ألوان المع
والحديث والفقه واألصول والرجال وعلوم الحديث، ومنهـا كتابـه هـذا فـي     

الذي تناول متن الغدير بالدراسـة مـن شـتى النـواحي      ،دراسة حديث الغدير
  دون اإلسناد.

  مد مهدي العامليحمل كتاب الغدير :ثامنا

للشيخ محمـد مهـدي ابـن الشـيخ عبـد الكـريم شـمس الـدين العـاملي،          
م. وهو كاتـب قـدير، ألـف عـدة مؤلفـات      ١٩٣٣هـ =  ١٣٥٢المولود بها سنة 

 ×(شـرح عهـد أميـر المـؤمنين     :طبعت غير مرة في النجف وفي لبنان، وله
و(دراسات في  ،ا السلم والحرب في نهج البالغة)(قضايإلى مالك األشتر)، و

و(ونظـام الحكـم واإلدارة    ،و(حركة التاريخ عند اإلمام علـي)  ،نهج البالغة)
  في اإلسالم) وله غير ذلك كثير.

   يوم الغدير حق األمري :تاسعا

لشيخ محمد بن عبد اهللا أبو عزيز الخطـي. طبـع فـي النجـف     من تأليف ا
  هـ.١٣٧١األشرف سنة 

  للقبيسي العاملي كتاب الغدير:اعاشر

كتابه هـذا فـي الغـدير    ، ولشيخ محمد حسن القبيسي العامليمن تأليف ا
صـفحة، طبـع    ٩٦هو الحلقة السادسة من سلسلة (الحلقات الذهبية) ويقع في 

، وطبـع  م ١٩٨٢هــ =  ١٤٠٢ثالثتهـا كانـت فـي سـنة     في بيـروت عـدة مـرات    
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  بالتصوير على هذه الطبعة في إيران.
   رسالة يف حديث الغدير دي عشر:احلا

لسـيد علـي الحسـيني الميالنـي، وهـو مجموعـة مـن        االعالمة من تأليف 
، خـرج  بقم المقدسـة  الندوات العقائدية أقيمت في مركز األبحاث العقائدية

  هـ ١٤٢١من الطبع الطبعة األولى منه: سنة 
ات وإثبـ  ،وقد تناول رواة حـديث الغـدير ودواعـي عـدم نقـل الحـديث      

رة حـول  ثم أجاب عـن الشـبهات المثـا   ×. وداللته علي إمامة علي ،ترهتوا
  وداللة. حديث الغدير سنداً

  نظرة إىل الغدير الثاين عشر: 

لمؤلفه: علي أصغر مروج الشريعة، وهو مـن طلبـة العلـم فـي قـم، وهـو       
فتحدث فيه عن واقعة الغدير وتواترهـا، ومفـاد    ،تلخيص ألجزاء الغدير كلها

ثم شـعراء الغـدير، فـانتقى مـن مجمـوع الشـعر المـدرج فـي         حديث الغدير، 
علـى واقعـة    عامـاً  ١٤٠٠، وذلك بمناسبة مرور بيتاً ١٤٠٠أجزاء كتاب الغدير 

الغدير، ثم ألحق بذلك فهارس مواضيع أجزاء الغدير ومـا يحويـه كـل جـزء     
  من بحوث وفوائد.
  الروض النضري يف معىن حديث الثالث عشر: 

وقـد رتـب هـذا الكتـاب فـي       ،حسـون كـريم   تأليف الشـيخ فـارس  من 
  خمسة فصول:

  الفصل األول: خطبة الغدير من مصادر الشيعة والسنة.
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  ×.لغدير علي إمامة علي بن أبي طالبالفصل الثاني: داللة حديث ا
لسنية حول مناقب علي بن أبـي  الفصل الثالث: نظرة في بعض المصادر ا

حـول حـديث   و ،في فضائله اء أهل السنةها علموالكتب التي ألف ،×طالب
  الغدير.

  الفصل الرابع: أجوبة المسائل الغديرية.
  الفصل الخامس: رواة حديث الغدير من الصحابة.

للتحقيـق فـي قـم: الطبعـة األولـى:       ×مؤسسة أمير المؤمنين قام بنشره:
١٤١٩.  

  دراسة نص الغدير مدخل إىلالرابع عشر: 

وقد تناول في كتابـه   ،)اهرعالمعاصر مهدي اآلصفي (حفظه اهللا وللشيخ 
ــد       ــر والمعتق ــي الفك ــام ف ــين اإلم ــات تعي ــة ونظري ــألة اإلمام ــذا مس ــيم ه الق

من خـالل آراء المتكلمـين والمفسـرين والفقهـاء مـن المـذاهب        ،اإلسالمي
ــة، كمــا  اإلســالمية الســنية  ــب معتقــد الشــيعة اإلمامي ــاول بالنقــد إلــى جان تن

لنظريات الـثالث التـي ظهـرت    والمناقشة والتمحيص واالستدالل والتحليل ا
  في الفكر اإلسالمي وهي:

  ـ نظرية انعقاد اإلمامة بالغلبة والثورة المسلحة.   ١
  وهاتان النظريتان هما لجمهور أهل السنة.  ،ـ نظرية االختيار (الشورى) ٢
  وهي معتقد الشيعة اإلمامية.  ،ـ نظرية النص ٣

ن العقيدة ومسألة اإلمامـة  ثم انتهى بعد جولة استداللية تحليلية، وربط بي
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والوالية، ومناقشة لألدلة ومستندات النظريـات الـثالث إلـى إبطـال نظريتـي      
وفـي مسـارات    ،الغلبة والشورى، والدفاع عـن صـحة وأدلـة (نظريـة الـنص)     

فـي البحـث، وبنيـة نظريـة      جديـداً  البحث واالسـتدالل يجـد القـارئ منهجـاً    
ألدلـة العقـل    ناضـجاً  فنيـاً  وتوظيفاً متكاملة في الصياغة والمقدمات والنتائج،

  والنقل، وطريقة النقد واالستخالص.
هجـري   ١٤١٧/ رجب /  ١قام بنشره: مركز الغدير للدراسات االسالمية 

  بقم المقدسة.
  دليل النص خبرب الغدير على إمامة أمري املؤمنني  اخلامس عشر:

هــ   ٤٤٩ة د بن علي الكراجكي المتوفى سنتأليف الشيخ أبي الفتح محم
تحقيــق عــالء آل جعفــر. وهــو كتــاب تنــاول عــدة مباحــث مهمــة، ويمكــن 

  تلخيصها مما قاله في بداية كتابه:
واعلم ـ أيدك اهللا ـ أنك تسأل في هذا الدليل عـن أربعـة مواضـع:      >

أولها: أن يقال لك: ما حجتك على صحة الخبر في نفسه، فإنـا نـرى مـن    
ـ  ة علـى أن لفظـة (مـولى) تحتمـل     يبطله؟ وثانيها: أن يقال لك: ما الحج

(أولى) وأنها أحد أقسامها؟ وثالثها: إذا ثبت أنها أحـد محتمالتهـا، فمـا    
الحجة على أن المراد بها في الخبر (األولـى) دون مـا سـوى ذلـك مـن      
أقسامها؟ ورابعها: ما الحجة على أن (األولى) هو اإلمام، ومن أين يسـتفاد  

كـل هـذه األسـألة بالتفصـيل. وجـاء       < ثم بدأ بالجواب عنذلك في الكالم؟
  كتابه متنياً رائعاً.

  المقدسة. قم ^ إلحياء التراث،قام بنشره: مؤسسة آل البيت
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  الدرة الغروية والتحفة العلويةعشر:  سادسال

لمؤلفه الشيخ محمد علي ابن الفقيه األديب ميرزا أبو القاسم بـن محمـد   
  هـ.) ١٣٨٠ـ  ١٣١٢ردوبادي النجفي (تقي بن محمد قاسم األ

اشتمل على فضـل جـم    ،فاضل«قال السيد محسن األمين في ترجمته: 
وعلم غزير، وشارك في فنون مختلفة إلى تقـى طـارف وتليـد، وحسـب     

  .  )١(»..موروث وجديد، المصنف الشاعر
ة إلـى ثالثمائـ   بيان طرق حديث الغـدير وانتهـى فيهـا    وقد تناول الكتاب

التي أُنشدت حول حادثـة  عض االشعار بأورد  ثم ،طريق. ثم تكلم في داللته
  الغدير.
   إحقاق احلق يف نقض إبطال الباطلعشر:  بعالسا

لمؤلفه القاضي السيد نور اهللا الحسـيني المرعشـي التسـتري الشـهيد فـي      
  .١٠١٩بالد الهند سنة 

وقد صنفه في مدة قليلة، فإنه قـال فـي   قال الشيخ المحقق الطهراني: >
للئالي التي وشحت بها عـوالي المعـالي فـي    آخره (وقد اتفق نظم هذه ا

سبعة أشهر من غير الليالي ـ إلى قوله ـ وكان آخرهـا آخـر ربيـع األول      
إلخ). وهو  ..المنتظم في سلك شهور سنة الف وأربع عشرة في بلدة آكرة

تعرض فيه لرد كلمات القاضي فضل بن روزبهان في  ،أجل كتاب في بابه
آليـة   ،نهج الحق :ي كتبه في الرد على كتابالذ ،إبطال نهج الباطل :كتابه

                                                 

 .٤٣٨ص  ٩ج  :أعيان الشيعة، محسن األمين السيد) ١(
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 :أولـه  ،فاظهر الصواب ونـال أعظـم األجـر والثـواب     ،اهللا العالمة الحلي
وصيرهم مع نبيه إبراهيم فـي   ،(الحمد هللا الذي جعل مقام شيعة الحق علياً

{وان مـن شـيعته    :ذلك االسم سميا) إشـارة إلـى تفسـير قولـه تعـالى     
مـع   لكـن  أيضـاً ، وطبع بمصر ١٢٧٣في سنة  طبع بإيران تاماً ،إلبراهيم}

طبع بها نصفه األول إلـى البحـث    ١٣٢٦، ثم في سنة إسقاط بعض مطالبه
الرابع في تعيين االمام بمباشرة الفاضل الشيخ حسـن بـن الشـيخ دخيـل     

ـ    ،الحچامي النجفي إيـران   ةوأتعب نفسه في تصحيحه ومقابلتـه مـع طبع
  .)١(< وغيره

عـدة  احـد وبحـث فيـه حـديث الغـدير فـي       وقد طبع أصله فـي مجلـد و  
  .)٢(صفحات
   شرح إحقاق احلق وملحقاتهعشر:  الثامن

للمرجع الديني الكبير العالمـة السـيد شـهاب الـدين المرعشـي النجفـي       
  .هـ١٤١١المتوفي

، اًمجلـد  ٣٦قد خرج من الطبع هذا الكتاب بشرح وتعليقـات وافيـة فـي    
  .(ره) مكتبة آية اهللا المرعشي النجفي ت بنشرهقام

وقد بحث فـي هـذا الكتـاب عـن حـديث الغـدير فـي أكثـر مـن مجلـد           
مـثال عـن الغـدير فـي المجلـد الثـاني       فقـد بحـث   بمناسبة ما اقتضي البحـث؛  

                                                 

 .٢٩٠ص ١ج  :الذريعة آقا بزرگ الطهراني،)١(
ــ  ٢٣٥ص ، و٣٢٥، ص٢٠٥: صفـي نقـض إبطـال الباطـل     إحقاق الحق) المرعشي، شهاب الدين، ٢(

 .٣٥٦صو ٣٣٧ص، وهكذا في ٢٧٩
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  .)١(}بلغ ما أنزل إلك من ربكبلغ ما أنزل إلك من ربكبلغ ما أنزل إلك من ربكبلغ ما أنزل إلك من ربكبمناسبة ذكر قوله تعالى: { ٤١٥صفحة 
وما بعدها بمناسبة ذكر قوله تعـالى:   ١١٤وفي المجلد الثالث من صفحة 

  .)٢(}ابقون السابقونابقون السابقونابقون السابقونابقون السابقونالسالسالسالسوووو{
ن وما بعدها بمناسبة ذكر قول المأمون ع ١٩١وفي المجلد نفسه صفحة 

  .×أفضلية علي
والجـم إذا والجـم إذا والجـم إذا والجـم إذا {ومـا بعـدها بمناسـبة ذكـر قولـه تعـالى:        ٣٣٩وفي صـفحة  

  .)٣(}هوىهوىهوىهوى
 ٢٢٥في المجلـد السـادس صـفحة     وقد بحث عن حديث الغدير مفصالً

  .٤١٨إلي صفحة 
   ار يف مناقب األئمة األطهارعبقات األنوعشر:  تاسعال

للسيد المير حامد حسين بن محمـد قلـى خـان صـاحب بـن محمـد بـن        
ى الباب السـابع  هو رد علو. هـ١٣٠٦حامد النيشابوري الكنتوري المتوفى في 

  عشرية) الذي هو في مبحث اإلمامة، ورتبه على منهجين.  امن (التحفة االثن
ــة اآليــات اثبــات دالفــي إ المــنهج األول: لقرآنيــة المســتدل بهــا علــى  ل

وهو في مجلد كبير غير مطبوع لكنـه موجـود فـي مكتبـة المصـنف       ،إلمامةا
بلكهنـو، وفـى مكتبــة المـولى السـيد رجــب علـى خـان ســحبان الزمـان فــي        

                                                 

 .٦٧) المائدة: ١(

 .١٠) الواقعة: ٢(

 .١) النجم: ٣(
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عنـد ولـده السـيد مرتضـى     و ،الذي كـان مـن تالميـذ المصـنف    و ،جكراوان
  الزيدي الپنجابى.  السيد فدا حسين بن السيد عابد على الحسينيعند و ،أكبر

الثنـي عشـر علـى اإلمامـة     في اثبـات داللـة األحاديـث ا    والمنهج الثاني:
 اعتراضات صاحب (التحفة) عليها، في اثنى عشر جـزء لكـلّ   والجواب على
  حديث جزء.  

   خالصة عبقات األنوار: العشرون

للسيد علي ابن السـيد نـور الـدين نجـل آيـة اهللا العظمـى السـيد محمـد         
  .)قدس سره(الني الحسيني التبريزي هادي المي

وهو تلخيص لكتاب (عبقات األنوار في إثبات إمامـة األئمـة األطهـار)،    
فصـدر منـه    ذلك بجـد،  تابعوبدأ فيه منذ كان في كربالء، ولما استقر في قم 

السادس منها فمـا فـوق يخـص مجلـدات حـديث الغـدير مـن        عشرة أجزاء، 
لهـا بحـذف    ملخصاً ،لدات الضخامكتاب (عبقات األنوار) معرب تلك المج

وصـدر مـا يخـص حـديث      ،ترجمة النصـوص العربيـة وإسـقاط المكـررات    
ملخصا في أربعة أجـزاء، مـع مراجعـة النصـوص فـي مصـادرها        الغدير معرباً

 وأضـاف إليـه ملحقـاً    ،وتعيين الجـزء والصـفحة إلـي غيـر ذلـك مـن ميـزات       
مما لم يكـن علـى عهـد    فيه ما عثر عليه من طرق وأسانيد ومصادر  مستدركاً

صــاحب العبقــات فــي متنــاول األيــدي. وصــدرت هــذه األجــزاء مــن قســم  
  هـ.  ١٤٠٥و١٤٠٤الدراسات اإلسالمية في مؤسسة البعثة في طهران في عامي 
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   نفحات األزهار يف خالصة عبقات األنوارالعشرون: احلادي و

ب لــ  تلخـيص وتعريـ   أيضـاً وهـو   ،د علي الميالني المذكورللعالمة السي
قـد اختصـت   و، اً(عبقات األنوار) قد طبع بشرح وإضافات في عشرين مجلـد 
  المجلدات السادس والسابع والثامن والتاسع بحديث الغدير.



   

  

  الفارسيةبالدراسات اليت تناولت الغدير  املبحث الثاين:
حـديث الغـدير باللغـة    تخصصـت فـي    هناك جملة من الدراسـات التـي  

  الفارسية، منها:
   لواء احلمدأوالً: 

للشيخ صارم الدين محمد الشريف ابن الشيخ محمد إبراهيم بن محمـد  
إسماعيل بن محمد إبراهيم ابن المـولى محمـد صـادق األردسـتاني اليـزدي      
ــي       ــي ف ــق الطهران ــره المحق ــر. ذك ــع عش ــرن الراب ــالم الق ــن أع ــائري، م الح

  .)١(الذريعة
  يوم الغدير : ثانيا

جعفر حسن هاشمي (نـواب مهـدي    لمؤلفه: الشيخ مهدي علي بن نواب
  هندي).العليخان عظيم آبادي 

طبع هذا الكتاب بإشراف واهتمـام السـيد وزيـر علـي فـي مطبعـة فـيض        
  .هـ١٣٠٢مطلع صبح صادق پتنه بسامي گري، كلكته (هند) سنة 

 ،قد بدأ المؤلـف فـي هـذا الكتـاب فـي بحـث اإلمامـة وبعـض جوانبهـا         
ولعل الكتاب شبيه بكتاب العالمة  ،لهوكذلك عن حياة أمير المؤمنين وفضائ

  األميني.
   ما يتعلق حبديث الغديرلقدير فيفيض ا: ثالثا

للعالمة الشيخ عباس بن محمـد رضـا ابـن أبـي القاسـم القمـي النجفـي،        
                                                 

 .٣٥٦ص ١٨) الطهراني، الذريعة: ج١(
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هــ والمتـوفى فـي النجـف األشـرف ليلـة        ١٢٩٤المولود في قم حـدود سـنة   
نوعة، له تالكثيرة المهـ. صاحب المؤلفات  ١٣٥٩ذي الحجة سنة  ٢٣الثالثاء 

  نحو المائة مؤلف.
وكتابه هذا (فيض القدير) تلخيص لمجلدات حديث الغدير من كتـاب  

ـ لخصـه    ١٣٠٦(عبقات األنوار) للسيد حامد حسين اللكنهوي ـ المتوفى سنة 
هـ، وهو فارسـي مطبـوع    ١٣٢١في النجف األشرف في مجلد وفرغ منه سنة 

  .١٤٠٥سنة 
  أنيس اخلطب : رابعا

ظين الطهرانـي،  شيخ علي أصغر ابن الشـيخ أبـي الحسـن اعتمـاد الـواع     لل
يـوم غـدير   ب’ ويعتبر الكتاب شرحاً لخطبة النبـي  ،نوهو من خطباء طهرا

  هـ.  ١٣٦٥خم. مطبوع في طهران عام 
   ترمجة رسالة الغدير: ساخام

. ترجمهـا إلـى الفارسـية علـي رضـا      أيضـاً للسيد هبة الدين الشهرسـتاني  
اني القاجـاري الطهرانـي. وطبعــت الترجمـة فـي طهـران ســنة      ميـرزا الخسـرو  

  .٢٨ ص ١٦: ج صفحة، الذريعة ١٠ ٧في  ١٣٦٧
   ترمجة كتاب الغدير: دساسا

ترجمه الفاضل الشيخ علي اإلسالمي مـدير مؤسسـة البعثـة فـي طهـران،      
، وتمت ترجمة كل جـزء مـن األصـل العربـي فـي      بمساعدة عدة مترجمينو
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ن المكتبة اإلسـالمية  عصدر  .جزء ٢١فارسية في جزءين، فطبعت ترجمته ال
  الكبرى (كتابخانه بزرك إسالمي) في طهران.

حساسترين فراز تاريخ يا داستان غدير (قصة الغدير: : سابعا
  أعظم حدث يف التاريخ)

لعدة من كبار المعلمين اإليرانيين، وذلك بإشراف األسـتاذ محمـد رضـا    
  حكيمي. فارسي مطبوع نحو عشر مرات.

   محاسة غدير: (ملحمة الغدير): امناث

ــم      ــل ث ــزدي األص ــاب الي ــد الوه ــاج عب ــن الح ــا اب ــد رض لألســتاذ محم
هــ، لـه كتـاب ـ آخـر سـماه: (مبعـث،         ١٣٥٤الخراساني. ولـد المؤلـف عـام    

  .أيضاًغدير، سقيفة، عاشوراء) وهو مطبوع 
  خلسرو غديرية: تاسعا

فارسـي، طبـع    لحسام الدين خسرو برويز، المتصوف الـذهبي المعاصـر.  
صفحة، مع رسـالة (آئينـه طريقـة وحقيقـة)      ١٥٨هـ، في  ١٣٨٤في تبريز سنة 

  أي (مرآة الطريقة والحقيقة).
   خطبة الغدير العظيمة من أعظم االنبياء: عاشرا

لألستاذ الفاضل المغفور حسين عماد زاده أحمـد األصـفهاني الكرونـي    
اعظين ـ المتـوفى سـنة    . وهو ابن الشـيخ أحمـد عمـاد الـو    ١٣٢٥المولود سنة 

، اتجـه إلـى   ١٣٢٣ـ ابن آخوند مال حسين الكربكندي ـ المتوفى سـنة     ١٣٨٤
الكتابة والتأليف، وكان له قلم سيال سريع الكتابة، فألف ما يربو علي المائـة  
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كتابـه هـذا عـن الغـدير وخطبـة      كتاب، وأكثرهـا مطبوعـة مـرات متعـددة. و    
طبـع فـي طهـران سـنة      ،سـية يوم غـدير خـم وترجمتهـا إلـى الفار     ’النبي

في طهران ليلة السـادس مـن شـهر رمضـان فـي      ) رحمه اهللا(هـ. وتوفي ١٣٩٥
  هـ.  ١٤١٠العام 

   عيد غديرعشر: احلادي 

ــفهاني        ــة األص ــي المعرف ــد تق ــيخ محم ــن الش ــواد اب ــد ج ــيخ محم للش
، كتابـه هـذا فارسـي مطبـوع فـي قـم مـن        ١٣٥٠الكربالئي، المولود بها سـنة  

  صفحة. ١١٠هـ، ويقع في  ١٣٩٩رفة والهدى في سنة منشورات دار المع
   مشس الغديرعشر:  ينالثا

الناشـر: الشـركة العالميـة للطباعـة      لمؤلفه: حشمت اهللا قنبـري همـداني،  
الطبعـة السادسـة، ربيـع سـنة      ،طهـران  ،والنشر التابعة لمؤسسة نشر أمير كبيـر 

  .٣٤٥ش، عدد الصفحات: ١٣٨٥
 ،من المهد الى اللحـد × المؤمنين عليا الكتاب حياة أمير هذ ويتناول

وخالصـة عـن حيـاة فاطمـة      ،×علـي ويتطرق فيه إلى نسب أمير المؤمنين 
، ثم يتعرض إلى طفولـة االمـام   )رضوان اللة عليهما(سد مع أبي طالب بنت أ
وبات فـي   ،التي من جملتها أنه أول من آمن بالنبي| ،وفضائله× علي

 ،معــارك الرســول مــع الكفــار ودوره فــي ،فراشــه، ومؤاخــاة النبــي| لــه
   كمعركة بدر وأحد وحنين وخيبر واألحزاب و......
ومعاصـرته للخلفـاء    ،÷ثم يذكر المؤلف زواجه من الصديقة الزهـراء 



 ٣٢٥    الغدير في الدراسات المعاصرة/ الخامسالفصل 

 

 ،الثالثة من حادثة السقيفة الى قتل عثمان، وكذلك يتعرض إلى أيام خالفتـه 
× علـي  وحروبه الثالثة وحوادث أخرى، ثم يختم الكاتب بشـهادة االمـام  

  وذكر وصيته. 
   املستشرقون والغديرعشر:  ثالثال

لمؤلفه: السـيد مجيـد پورالطباطبـائي. وفيـه نقـد ودراسـة إجماليـة آلراء        
  .المستشرقين حول خليفة النبي

ــاب ــاول الكت ــة  يتن ــة التأريخي ــربيين  الخلفي لدراســات المستشــرقين والغ
عن × موسبب سكوت االما ،سالمية وشبهاتهم حول خليفة النبي|اإل

حقه، وبثّ التشكيكات والشبهات حول عدم تعيين الخليفة، والتعـرض إلـى   
نظرية وراثة الخالفـة عنـد الشـيعة، وفـي الختـام يـذكر المؤلـف نقـداً وافيـاً          

  الستنتاجات المستشرقين حول خلفاء النبي بعد الرسول|.  
األولـى، صـيف عـام     شـورات الصـبح الصـادق ـ قـم. الطبعـة      الناشـر: من  

  .هـ١٣٨٥
طرق حديث الغدير برواية ابن أيب شيبه وأمحد عشر: رابع ال

  بن حنبل وابن أيب عاصم

المؤلف: أمير التقدمي المعصومي. الناشر: منشورات الدليل ـ قـم. طبعـة    
  هـ.١٤٢١سنة 

  ويتناول الكتاب: دراسة لحديث الغدير في الروايات التالية: 
تـي ذكرهـا فـي كتابـه     مع ذكر حياته وطـرق الروايـة ال   ،ـ ابن أبي شيبة١

بن الحصـيب وجـابر بـن     وبريدة ، حيث كانت عن البراء بن عازبالمصنف
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زيد بن أرقم وأبي هريـرة وسـعد   نصاري وأبي أيوب األنصاري وعبد اللة األ
  بي وقاص وزيد بن يثيع. أبن 

حيـث كانـت عـن     ،مع ذكر الرواية بكتبـه المختلفـة   ،ـ أحمد بن حنبل٢
الحصيب وأبي أيوب األنصاري وزادان بـن عمـر    البراء بن عازب وبريدة بن

  وزياد بن أبي زياد وزيد بن أرقم وسعيد بن وهب وأبي الطفيل وغيرهم.
بر بـن  حيث كانت رواياته عن البراء بن عـازب وجـا   ،بي عاصمأـ أبن ٣

  نصاري وزيد بن أرقم و...يوب األأبي أعبد اللة وحبشي بن جنادة و
   خالصه الغديرعشر:  امساخل

 تلخــيص وترجمــة،وهــو  ،لفــه: الــدكتور محمــود رضــا افتخــار زادهلمؤ
الطبعـة: االولـى، سـنة     ،الناشر: المهام ـ تهـران   لكتاب الغدير للعالمة األميني،

  .ش١٣٨٠
مـع بيـان    ،وخالصـة لكتـاب الغـدير    ،تناول الكتاب حياة العالمة األميني

لقـرآن،  مـع مبحـث الغـدير فـي ا     بـه، واالحتجاجـات   ،لحادثة الغدير ورواته
األحاديـث  ورود بعـض  ونـزول بعـض اآليـات و    ،وعيد الغـدير فـي اإلسـالم   

فـي   وشـعراء الغـدير   ،النبوية في حقه، والغدير فـي تـأريخ األدب اإلسـالمي   
  القرون المختلفة.

   نداء الغدير السماويعشر: دس السا

ـ طهـران، الطبعـة:      ...منشـورات   فه: محمد بـاقراأل نصـاري الناشـر:   لمؤلّ
  هـ١٤٢٣ذي القعده  السابعة،

دراسة ألربعة أسانيد لخطبة الغدير في كتب الشيعة  ويتناول هذا الكتاب
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وبسند حذيفة بـن اليمـان وزيـد بـن أرقـم مـع مـتن         ،×برواية االمام الباقر
  وترجمة لخطبة الغدير في كتاب االحتجاج للشيخ الطبرسي&.  

  خري لرسول اهللالسفر األعشر:  سابعال

اهللا يـاوري. الناشـر: منشـورات اللـوح المحفـوظ ـ         لمؤلفـه: السـيد أسـد   
  هـ.١٤٢٠طهران. الطبعة: الثانية، 

من أسفار رسول اهللا| في السـنة   ةدراسة آلخر سفر ويتناول الكتاب
العاشرة للهجرة، وعوامل اسـتمرار الغـدير المتمثـل بنـزول أربـع آيـات فيـه،        

لغـدير فـي الشـعر،    واهتمام األصحاب فيه، والغدير في آثار علمـاء السـنة، وا  
واالحتجاجــات بالغــدير، وجعــل حادثــة الغــدير مــن االعيــاد، وأعمــال يــوم  

  الغدير.
  الوثيقة الناطقة بالوالية  حديث الغدير: عشرثامن ال

قـم. الناشر:منشـورات   لتحقيقـات والمعـارف اإلسـالمية فـي     فه: قسـم ا ألّ
  ش١٣٨٢ـ قم. الطبعة الخامسة، × مدرسة اإلمام علي بن أبي طالب

ويتناول الكتـاب: ملخـص ألقسـام مـن خطبـة الغـدير مـع ذكـر رواتهـا،          
  وكلمة المولى في نظر الرسول|.

   عيد الغدير يف اإلسالم: تاسع عشرال

للمؤلف: عبد الحسـين األمينـي. الناشـر: منشـورات دليلناــ قـم. الطبعـة:        
  هـ١٤٢٣األولى، 

ــاب: صــلة المســلمين بعيــد الغــدير  ــاول الكت ــ  ،ويتن ــد الغ ــدأ عي  ،ديرومب
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وعيد الغدير عنـد العتـرة الطـاهرة، واألجابـة عـن الشـبهات        ،وحديث التهنئة
والمســتحبات فــي يــوم الغــدير،  ،يــوم الغــدير جوالتتــوي ،حــول عيــد الغــدير

واإلجابـة عـن الشـبهات حـول      ،وحديث صوم الغدير، ورجال سند الحديث
  صوم يوم الغدير.

   غريوم الغدير األ :يوم اإلنسانيةالعشرون: 

ي. ؤلف: السيد رضا الصدر. تحقيـق وتعليـق: السـيد مرتضـي الرضـو     للم
  مـ. ١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩الطبعة الثانية،  ،الناشر: مكتبة النجاح ـ طهران

 ،صـدور أمـر التبليـغ مـن اهللا واهتمـام الرسـول بـالتبليغ        ويدرس الكتاب
ورضـا اهللا تعــالى بتبليــغ رســوله فـي نــزول آيــة اإلكمــال،    ،وتهنئـة القــوم لــه 

  وغير ذلك. ،اء الثالثة والغدير؛ وخطبة الرسول يوم الغديروالخلف
  يف الغدير األربعون حديثاًوالعشرون:  ادياحل

للمؤلف: محمود الشريفي. الناشر: مركز الطباعة والنشر التـابع لمؤسسـة   
  التبليغ االسالمي ـ قم. 

  ش.١٣٧٦الطبعة األولى، ربيع 
عشـر حـول حـديث     أحاديث عن المعصـومين األربعـة   ويتناول الكتاب

وأهميتــه فــي مــذهب أهــل البيــت^، وعيــد الغــدير فــي القــرآن،  ،الغـدير 
  وغيرها من األبحاث.

   تقرير عن واقعة الغدير حلظة بلحظةوالعشرون:  اينثال

لناشر: منشورات دليلنـا، الطبعـة   لمؤلفه: محمد باقر االنصاري الزنجاني. ا
   .هـ١٤٢٢االولى، سنة 
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 ،من المدينة الى الغـدير  يخية لسفر رسول اهللادراسة تأر ويتناول الكتاب
مـع ذكـر االحتفـال     ،مع ذكر الموقع الجغرافـي للغـدير وخطبـة الرسـول فيـه     

ومناسـبة التتـويج بيـوم     ،وبيعـة النسـاء فيـه والرجـال     ،ام بيـوم الغـدير  يأثالثة 
  ومعاجزه وحضور جبرئيل في ذلك اليوم.  ،شعار الغديرأوذكر  ،الغدير

   ةالغدير يف نظر أهل السنن: والعشرو ثالثال

الطبعـة   ،ان، الناشـر: مؤسسـة أنصـاريان ـ قـم     لمؤلفه: محمـد رضـا جبـار   
  هـ.١٤٢٣األولى، 

وتهنئة المسلمين له، مع × ويتناول الكتاب قصة الغدير وتتويج اإلمام
إثبات صحة واقعة الغدير تأريخيـاً ومفـاد الحـديث، واسـتدالل اإلمـام أميـر       

  لزهراء واإلمام الحسن المجتبى^ بحديث الغدير.  المؤمنين والصديقة ا
  مكانة الغدير (جايكاه غدير)والعشرون: رابع ال

الطبعة  ،مؤسسة أميرالمؤمنين للتحقيق ـ قم لمؤلفه: محمد دشتي، الناشر: 
  .ش١٣٨١الثانية: 

ومعنى المحبة والنصـرة   ،عمق الفكرة في ملحمة الغدير بويتناول الكتا
وهــل أن حــديث الغــدير جــاء لتبليــغ  ،اب عنهــافــي حــديث الغــدير والجــو

االمامة؟ واذا كانت االمامة متحققة وموجودة إلى يوم القيامة فمن هو الـذي  
  يعين االمام؟

  مع رسول اهللا يف حجة الوداعوالعشرون:  امساخل

معهد تعليم اللغات والمعارف اإلسالمية. الناشر: معهـد تعلـيم    من تأليف
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  ة.اللغات والمعارف اإلسالمي
ويتناول الكتاب: خطب رسول اهللا| في حجـة الـوداع ودورهـا فـي     

مـع تحليلهـا   ’ إثبات اإلمامة في الغدير؛ مع نقل أربـع خطـب لرسـول اهللا   
  ودراستها.

املؤمنني:  برتوي از غدير در كالم امريوالعشرون: دس ساال
  مؤمنني) (الغدير يف ظالل كالم أمري

الناشر: مؤسسـة وليـد    رفان.فه: سيد محمد مجيدي نظامي وحسن عمؤلّل
  هـ.١٤٢٠الطبعة األولى،  ،الكعبة ـ قم

لقاهـا  نقل وتحليل خطبة من خطب أمير المؤمنين التي أ ويتناول الكتاب
ن فيهـا مسـائل مختلفـة    والتـي بـي   ،في جمعة من الجمع الموافقة ليوم الغـدير 

ليـة ـ   شـار إلـى نتـف مـن مطالبـه العا     ن جملتها حادثة الغدير ـ بعد أن أكان م
وكشـف   ،سـالمي ا وتاثيرها فـي صـناعة التـاريخ اإل   وبين عظمتها وخصائصه

  عن مخططات المنافقين والمرتدين.
  س مع الغديرنفَوالعشرين:  سابعال

الطبعـة الثانيـة،    ،الكتـاب. الناشـر: مؤسسـة حضـور ـ قـم      فـه عـدد مـن    ألّ
  ش.١٣٨١

وخطبـة  ، قوال عدد من الكتاب حول الغـدير ومناسـبته  أ ويتناول الكتاب
عطـاء الغـدير مـا    ، والتساؤل عن السبب في عـدم إ مير المؤمنين حول الغديرأ

بحـاث، منهـا: مـع النبـي     وكذلك تطرق إلى بعض األ ،يليق به من قبل الشيعة
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جابـة عـن بعـض    في حـديث الغـدير، الصـحابة وواليـة أميـر المـؤمنين، واإل      
  الشبهات في هذا المجال. 

كنكره غدير: (نداء الوالية يف نداي واليت در  :والعشرون ثامنال
  جتمع الغدير)

  ألفه ونظمه: المؤسسة العالمية للغدير ـ قم.
لكتـاب: كلمـات لعـدد مـن العلمـاء األعـالم كالشـيخ آيـة اهللا         ويتناول ا

أستادي والشـيخ آيـة اهللا مكـارم الشـيرازي والشـيخ آيـة اهللا جـوادي آملـي         
  ية اهللا خزعلي.والشيخ آ

الغدير، مئة وعشرة أسئلة مع أجوبتها  معرفة: تاسع والعشرونال
  حول الغدير 

للتحقيـق ـ قـم.    × لمؤلفه: محمد دشتي. الناشر: مؤسسة أمير المؤمنين
  .ش١٣٨١الطبعة األولى: شتاء 
أجوبة عن عدد من األسئلة حول معنى الغدير واألسماء  ويتناول الكتاب

يطرح في  ، ولماذا كان في آخر سفر لرسول اهللا|؟ ولماذا لمهاألخرى ل
  وغير ذلك من الموضوعات. ،المدينة؟ وعن عدد الناس الذي معه

مهكام با بيامرب در حجة الوداع: (مع الرسول يف حجة الثالثون: 
  الوداع)

المؤلــف: حســين واثقــي. الناشــر: دانــش حــوزه ـ قــم. الطبعــة األولــى:    
  ش.١٣٨٣
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وحادثـة الغـدير    ،عـودة رسـول اهللا| إلـى المدينـة     ويتناول الكتـاب 
وعـدد   ،، وكـم اسـتغرق سـفر رسـول اهللا|    الـدين  وربطها بمسألة إكمال

  وغير ذلك. ،الحجاج في حجة الوداع
در زيارت  يات قرآنآ بريامون هشيوووو��والثالثون:  احلادي

  نية يف الزيارة الغديرية) آيات القرغديريه: (حتقيق حول اآل

تشـارات  د حسين صفاخواه عبد الحسين طـالعي. الناشـر: ان  فه: محملمؤلّ
  ش.١٣٨٠سهاره ـ طهران. الطبعة االولى سنة 

ميـر  ويتناول الكتاب: تحليـل ودراسـة اآليـات الـواردة فـي مـتن زيـارة أ       
  مع نقل متن الزيارة وترجمتها إلى اللغة الفارسية. ،المؤمنين في يوم الغدير

  اإلمامة يف حديث الغدير والثقلني واملرتلةوالثالثون:  اينثال

 كاردان. الناشر: مكتب الهادي للنشر. الطبعـة األولـى،  لمؤلفه: غالمرضا 
  ش. ١٣٧٧خريف 

 ،وصـحة حـديث الغـدير    ،ة الغـدير ويتناول الكتاب: ملخص عـن حادثـ  
  شكاالت الفخر الرازي والجواب عنها. ونقل إ

اسخ به شبهات: (معرفة غدير شناسي و بوالثالثون: ثالث ال
  جابة عن الشبهات)الغدير واإل

  هل البيت^.غر رضواني. الناشر: المجمع العالمي ألصأفه: علي لمؤلّ
وضـرورة تعيـين الخليفـة     ،سـالمية تناول الكتاب: الغـدير والوحـدة اإل  وي
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لتعيـين اإلمـام   ’ األكـرم والتدابير التي اتخـذها الرسـول    ،’لرسول اهللا
ورواة حـديث   ،ع الجغرافـي للغـدير  قـ والمو ،هميتهـا وواقعـة الغـدير وأ   ،علي

وكتمـان   ،واعتـرافهم بداللـة حـديث الغـدير علـى االمامـة       ،وداللتـه  ،الغدير
وفضـيلة الصـيام فـي يـوم      ،واالحتجاجـات بحـديث الغـدير    ،حديث الغـدير 

  وغير ذلك.  ،كثر الصحابة عن حديث الغديروسر إعراض أ ،الغدير
 &غدير من وجهة نظر السيد اخلميينالوالثالثون:  رابعال

   .)مد ظلهوالسيد اخلامنئي (

  ليف: مؤسسة الغدير العالمية. أوهو من ت
يد الخميني والسيد الخامنئي حول سويتناول الكتاب أحاديث وخطب ال

  الغدير.
غدير در احساسات ملت ها: (الغدير يف والثالثون:  امساخل

  أحاسيس وأفكار البلدان املختلفة)

سـالمية (مركـز   جامعـة المصـطفي العالميـة للعلـوم اإل     ألف هذا الكتاب
  هـ. ش. ١٣٨١يران، سنة (دليل ما)، قم، إ )، طبعه:جهاني سابقاً

وقدتضمن هذا الكتاب أكثر من مائة مقالة لكتاب وطالب من جنسيات 
  مختلفة تناولت مواضيع عديدة مرتبطة بالغدير.

ف معه قليالً:ة الكتاب ومواضيعه الكثيرة نتوقّونظراً ألهمي  
  :الغدير يف أحاسيس البلدان املختلفة كتابوقفة مع 

ــمن  ــاب يتض ــون     الكت ــالب ينتم ــاب وط ــاالت لكت ــن المق ــة م مجموع
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لجنسـيات مختلفـة، يعبــرون فيهـا عــن أحاسيسـهم ومشــاعرهم عـن حــديث      
 الغديرالغدير، فإن فوق اإلحساس والفكر البشري، لكـن مـع ذلـك    كان  وإن

لكي يصبح الغـدير عالميـاً    ه؛ينبغي أن يتم تبيين آراء الشعوب المختلفة حول
مـة  قطعهـا العال  ة األولى في طريق عولمة مسـألة الغـدير التـي   ويخطو الخطو

األميني بواسطة كتابه القـيم ـ الغـدير ـ والـذي يعـد نقطـة االنطـالق للتحـاور         
  حول مسألة الغدير.

إن التعبير عن المشاعر من قبل أناس يعيشون في بالد مختلفـة وينشـأون   
سـألة الغـدير   في ثقافات مختلفـة، سـوف يـؤدي بـال شـك إلـي التعريـف بم       

  . وشمولية أكثر دقاً وعمقاًبصورة 
غيـر   لخصـوص الطلبـة   هــ ١٤٢٣وفي المؤتمر الذي عقد في ايران سـنة  

 اًبلـد  ٣٦مـن   طالبـاً  ٢١٤شـارك فيـه    ، كانـت المشـاركة واسـعة؛ إذ   يرانييناإل
  لغة مختلفة. ٢٧يتكلمون 

ا، : العـراق، الصـين، نيجريـا، انگلتـرا، السـودان، تركيـ      هـي  البلدانوهذه 
مريكــا، ن، هولنــدا، تانزانيــا، قزاقســتان، أثيوبيــا، تايلنــد، جورجيــا، أ أفغانســتا

نــد، البوســنة، كشــمير، يجــان، الهباكســتان، الــيمن، الفيليبــين، آذربالجزائــر، 
ان، روسـيا،  بلغارست ،ستراليا، مالي، طاجيكستان، ميانمار (برمه)إتركمنستان، 

  دونيسيا.نالنيجر، ساحل العاج، أكرانبا، بنغالدش، أ
ــ    ــين: العربي ــة ب ــوالء الطلب ــات ه ــت لغ ــد تفاوت ــيةوق وردو، ، األة، الفارس

ــة  ــية الطاجيكي ــة    ، اإلالفارس ــة، والتركي ــة اآلذري ــة، والتركي ــة، الهندي نكليزي
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والهولنديـة،   ،سطنبولية، والتركيـة البلغاريـة، والقازاخسـتانية، والجورجيـة    اإل
  ثيوبية، والبنغالية وغيرها.، واألوالبوسنية
 ،ن كل واحد من الطلبة قد قرأ مقالته التي كتبها حـول الغـدير بلغتـه   وكا

حسـاس  (غـدير در إ  :وطبعت بإسم ،ة الفارسيةثم بعد ذلك ترجمت إلى اللغ
  ها). ملت

  مقاالت كتاب الغدير يف أحاسيس وأفكار البلدان املختلفة

  ومن تلك المقاالت:
  إىل الغدير ×: مع علياألوىل قالةامل

د سرور هاشمي ـ افغانستان لكاتبها: السيد محم  
صـل إلـى   أهاتفاً يا علي! أمتطي قلمي لكـي  ومن محتويات المقال: >

الغدير بسرعة، كأن حادثة مصيرية في طريقها إلى الوقوع، حادثـة تحـدد   
  المعيار والميزان الذي يعرف به الناس.

| وبأمر من اللّه يريـد أن يـزن أمتـه بواسـطة     نبي اإلسالم العظيم
ـ     بناءحيث يستعرض أ ،×يعل  ،×هآدم فرداً فـرداً مـن خـالل مقياس

فأهل الجنّة يصـيرون   ،وذلك لكي يعلموا أن مصيرهم مرهون (بغدير خم)
ـ  و ،كذلك بواسطة الغدير ـ بواسـطة    أيضـاً يرون كـذلك  أهل جهـنم يص

  إنكاره.
موحاتهم وآمالهم من خـالل سـطوع   طنعم، فالذين حصلوا على كل 

قد أ، ×يدي محمد| وعلي عرضوا عن كل ما يفوح بغير علـي ×
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ـ مع كل ما فيه من مغريات ـ اليوم هو يوم إستثنائي، يوم سـوف يقصـم    
ظهر الشيطان، وسوف يدون تاريخاً جديداً، يوم ترقى فيـه البشـرية إلـى    

  مرحلة البلوغ.
قافلـة تسـير مـن مكـة إلـى       ،جميع أنظار السماء واألرض تالحقـه 

يدة من نوعها تريـد أن تكتـب للبشـرية تقـديراً     هذه القافلة الفر ،المدينة
  حسناً.

تريد ـ وألجل سعادة البشـرية ـ     ،وبأمر من الرسالة ،قافلة الحب هذه
أن تبني قلعة الوالية، والتي لو دخلها جميع الناس فإن اللّه سوف يطفأ نار 

  .)١(<جهنم إلى األبد
  عظم يوم الغديرأاملقالة الثانية: ما 

  من بلغاريا ،لي أفلمؤلفه: مظلوم ع
فالشمس في غاية االقتدار، والصحراء فـي قمـة   وجاء في قسم منها: >

االنشعاع، حيث جرت هناك ملحمة كان يسمع صـوت األجـراس والتـي    
كانت تدعوا الناس إلى االجتماع، وقف الزمن سـاكتا وسـاكنا، الجميـع    

  يتحدث عن وقوع حدث غير عادي.
د ـ وبجانب كل هـذه األمـور    كان واضحاً أن الرسول | كان يري

العظيمة ـ أن يوصي وصيته األخيـرة، الرجـل الـذي قـاوم لمـدة ثالثـة        
وتلقى الرسالة اإللهية الثقيلة بحيـث صـار معلـم التـاريخ      ،وعشرين عاماً

                                                 

 .٢٣: صإلى الغدير ×مع عليمقالة بعنوان:  ،ها حساس ملتمي، غدير در إمحمد سرور هاش )١(
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  أن يبلغ المسلمين أسمى بالغاته. نوالمجتمعات إلى يوم القيامة، يريد اآل
انت قـد جعلـت اإلقـرار    الجميع أذن صاغية وسمع واحد، القلوب ك

بتلك العظمة أمراً ميسراً إلى حد ما، على منصة كبيرة، أخذ سـيد الكـون،   
مسـلمين،  بيد نور من نسل هاشم. هذا الشخص كان معروفاً لدي جميع ال

عظم مجاهدي التاريخ، نفس النبي| واسـتمرار  أو ،شجع الفرسانأفهو 
  نسله.ل

لدموع كانـت تفـيض مـن    نسان باللّه؟ اكم كان هذا المشهد يذكر اإل
غة بسيطة وأي عيون المؤمنين، لقد وجدوا قائدهم ومقتداهم الجديد، أي ل

له، حيث قال: مـن كنـت مـواله     وصياً بها |يالنب تعابير جميلة اختار
  .)١(<فهذا علي مواله....وهكذا حفظت الوالية اإللهية واكتمل الدين

  املقالة الثالثة: الغدير واإلنسان السماوي

  من آذربايجان   ،أف لفها: جبرئيل أبيلمؤ
الغدير هو اليوم الذي عين النبي| إلى األبد قادة وأئمة جاء فيهـا: > 

األمة. الغدير يوم يئس فيه المنافقون وأعداء اإلسالم. الغدير يوم تولى فيه 
إنسان سماوي مقاليد أمور األمة. الغدير يوم عرفت فيه الحقيقة من الباطل 

طريق الشيطان، الغـدير يـوم عـرف فيـه المؤمنـون مـن        وطريق اللّه من
المسلمين الكاذبين. الغدير، صحراء حارقه، ومهبط نزول الوحي. الغـدير،  

، ويوم صنع المستقبل للمسلمين. الغـدير، ضـامن بقـاء اإلسـالم     بناءيوم 
لهية الواردة في قـرآن خـاتم   الغدير، ضامن تحقق األهداف اإلالمحمدي. 

                                                 

 . ٤٤: صعظم يوم الغديرأما مقالة بعنوان:  ،ها حساس ملت، غدير در إمظلوم علي أف) ١(
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ضامن صيانة القرآن من التحريف. الغدير، ضـامن سـعادة    النبيين. الغدير،
وفــالح المســلمين. الغــدير، هــو المعــرف والمفســر الحقيقــي للقــرآن 

  .<×أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الكريم...الغدير، أكبر فضائل
  خبط النفاق يف الغديرالنبوءة املقالة الرابعة: 

  من روسيا ،زاده لمؤلفها: أنار سيد
 ،وخاصة في خطبته في يوم الغـدير  ،في زمن النبي|ا: >وجاء فيهـ 

تم طرح مسألة المنافقين، كان النبي| يريد مـن خـالل ذلـك توعيـة     
الحكم من يد أهله ويسـتولوا عليـه.    عدهالناس حتّى ال يخرج المنافقون ب

  وقد أدى هذا التحذير إلى عدم تعاون الناس معهم وعدم االنخداع بهم. 
ومن خالل طرحه لمسألة المهدويـة   ،ن النبي|ومن منظار آخر فإ

وأن من  ،هو نور اللّه× قد أفهم الناس أن نور المهدي ،في خطبة الغدير
ينكره فهو على الباطل، وسوف يظهر اللّه قدرته على يديه، وهـو سـيفهم   

القـوة   سوف يستمد وأن المظلوم ،الناس أن اللّه قد جعله أمالً للمظلومين
ه. كذلك فإن النبي| قد عرفه في خطبة الغدير على أنّه من اللّه بوجود

وأعلـن أنهـم    ،الذين ينشـرون الظلـم فـي األرض    ،المنتقم من الظالمين
وأن العـدل اإللهـي سـوف يجـري فـي       ،سيهلكون جميعاً فـي النهايـة  

  .)١(<األرض
  

                                                 

 .٥٢ر: صبخط النفاق في الغدي ةالنبوءمقالة بعنوان:  ها، حساس ملت، غدير در إزاده نار سيدأ )١(
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  املقالة اخلامسة: الغدير وعبء الرسالة الثقيل

  فيع) من ميانمار(محمد  لمؤلفها: مانك ما يومينو
ركت آثاراً عميقة على المجتمـع  واقعة الغدير، هي قصة توجاء فيها: >

  وقد استمرت هذه اآلثار إلى العصر الحالي. ،سالمياإل
ما نريد أن نبعث مسألة الغدير من وجهة نظـر القـرآن والتـاريخ؛    عند

أو فإنّه ينبغي أن نقول أن هذه الواقعة ليست مسألة هدايـة قـوم أو قبيلـة    
وإكمـال مسـيرة    ،بلداً ومدينة، وإنّما هي مسألة حمل عبُء الرسالة الثقيل

وهذا العمل يحتاج إلى شخص يكون اإلسالم جزءاً من شخصـيته   ،الحق
وطبيعته، ويتعلم الناس منه أمور الدين بحيـث ال يحتـاجون إلـى سـؤال     

  شخص آخر، في حين أن أكثر الناس في ذلك الزمان كانوا جهلة.
وليس  ،يجب أن يكون بعيداً عن التعصب القبلي أيضاًشخص وهذا ال

لديه سابقة شرك وعبادة أوثان، في حين أننا نعلم أن جميع المسلمين في 
ذلك الزمان كانوا قبل أن يأمنوا ـ عبدة أوثان، والوحيد الذي لـم يسـجد    

١(×<لصنم هو علي(.  
  الغدير ضواملقالة السادسة: معار

  من باكستان  ،يخان جعفر لمؤلفها: جمعة
الغدير هو شمس ساطعة، غطت بنورهـا األرض والزمـان   وجاء فيها: >

  إلى يوم القيامة، عميت عين ال ترى نور هذه الشمس الساطعة.
                                                 

الرسـالة   ءالغـدير وعـب  مقالـة بعنـوان:    هـا،  حسـاس ملـت  ، غدير در إ(محمد فيع)مانك ما يومينو ) ١(
 .٧٩ص :لالثقي
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علـى لسـان النبـي|،    × الغدير، هو صوت والية أمير المؤمنين
لعاشرة للهجرة وإلى اليـوم،  والذي تسمعه أذن األرض والزمان منذ السنة ا

  لك األذن التي لم تسمع هذا الصوت.ت وصمت
ومـريض هـو ذلـك     ،الغدير حقيقة يصدقها كل قلب عارف بـالحق 

  القلب الذي ينكر هذه الحقيقة الواضحة.
الغدير نغمة تجري على كل لسان نـاطق بـالحق، وأبكـم هـو ذلـك      

  اللسان الذي ال يستطيع أن يتمتم بها.
ـ   ه جميـع المالئكـة   وأخيراً الغدير هو األمر االلهي اللذي خضـعت ل

  .)١(<المقربين، وإبليس هو الذي لم يخضع ولم يسلم بهذا األمر
  املقالة السابعة: الغدير، انتصار النور يف دنيا الظالم

  من امريكا. ،لمؤلفه: السيد شيرازي حسين آقا
 ،الغدير يسطع في دنيا الظالم، كما يسطع النور في الظالموجاء فيهـا: > 

عجنـت مـع    شجاعة وفتـوة أميـر الغـدير   دركونه. ولكن أهل الظالم ال ي
له أعداء، ولكـن   واستقرت بجانب إعراضه عن الدنيا وهكذا وجد ،إيمانه

 كل هذا لم يكن مهماً بالنسبة إليه ـ كما عبر عن ذلك بنفسه عـده مـرات   
إلى الدنيا. لقد كان المسلمون بصـدد مواجهـة    يلميذلك أنّه لم يكن  ـ،

صاحب والية الغدير كانت لديه أهداف أكبر لألمـة  الفرس والروم ولكن 
 ،فقد كان يشعر أن أتباع محمد| مصابون بـأمراض مزمنـة   ،اإلسالمية

                                                 

 .١٨٤: صالغديرضي معارمقالة بعنوان:  ها، حساس ملتغدير در إ ،جمعة خان جعفري) ١(
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  .)١(<مع أنّه كان يعيش في أوساطهم ولسنوات طويلة شخص مثله
  املقالة الثامنة: الغدير عدل الرسالة

  كشميرمن  صوفي، لمؤلفه: بشير أحمد
ير في التاريخ اإلسالمي ال تقل عـن يـوم   أهمية يوم الغدوجاء فيهـا: > 

لبشرية من الجهل وسوقهم إلـى  المبعث؛ ألن المبعث كان من أجل إنقاذ ا
والحقيقة والكمال اإلنساني والسعادة الدنيوية واألخرويـة، والواليـة    الحق
  تضمن استمرار تلك السعادة إلى يوم القيامة.التي هي 

إلى األبد، بشـرط أن يعرفـوا    الغدير هو يوم ضمنت فيه نجاة البشرية
هذا اليوم ويؤمنوا به، ال أن يقولوا (: بخ بخ...!) بألسنتهم ويكـون الحسـد   

سـأل سـأل سـأل سـأل مما يوجـب نـزول قولـه تعـالى: {     ،والنفاق والتعصب في قلوبهم

  }، وذلك العذاب األليم.سائلسائلسائلسائل
ال يمكن ألحد أن ينكر أهمية الغدير؛ ألن اللّه تعالى قد عظّـم قـدره   

ترك ألحد أي مجال للتـذرع، علـى الـرغم مـن أن التعصـب      بحيث لم ي
واألمراض النفسية قد ألجأت البعض إلى إنكاره مـع أن الحقيقـة كانـت    
واضحة كالشمس في رابعة النهـار، لكـنهم لـم يريـدوا أن يتخلـوا عـن       

  .  )٢(أنانياتهم<

                                                 

: في دنيا الظـالم  رالغدير، انتصار النومقالة بعنوان:  ها، حساس ملت، غدير در إشيرازي حسين آقا  )١(
 .١٨٨ص

 .١٩٣: صالغدير عدل الرسالةمقالة بعنوان:  ها، حساس ملت، غدير در إبشير أحمد صوفي) ٢(
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  املقالة التاسعة: إنكار الغدير، اجتثاث اإلسالم من جذوره

  من باكستان ،حيدري عارفلمؤلفه: محمد 
عالقة حديث الغدير باإلسالم، هي عالقة البدن مع الـروح،  جاء فيها: >

فإنـه سيصـبح مثـل األديـان      إذا حذف حديث الغدير مـن اإلسـالم   ألنّه
  االخرى، ديناً ميتاً.

بواسـطة الرسـول    ^فاللّه سبحانه وتعالى وبإبالغه بواليـة االئمـة  
واختـار   ،بعـة وعشـرين ألـف نبـي    الكريم| قد حفظ جهود مائة وأر

  اإلسالم للبشرية بصفته أكمل األديان، وختم عليه بختم الرضا والخاتمية.  
فإن القبول بحديث الغدير يعني النجاة من الضالل والتخبط  ،ومن هنا

قد أوقعوا  نكارهم لهذه الحقيقةفي الدين، مثلها أن الكثير من المسلمين بإ
قوا حيارى وضالين في أهم أصول الـدين،  أنفسهم في مشاكل متعددة، وب

أي: خالفة النبي|، إذن فإنكـار الغـدير وواليـة أميـر المـؤمنين هـو       
  .)١(<اجتثاث اإلسالم من جذوره

  املقالة العاشرة: الصراط املستقيم، يعين الغدير

  من افغانستان. ،رضا فروغي لمؤلفها: غالم
ماذا نقول في محضـر  ننا لإ :أحيانا يخطر في ذهن االنسانوجاء فيها: >

}؟ ما هو هـذا  اهدنا الصاط المسـتقيماهدنا الصاط المسـتقيماهدنا الصاط المسـتقيماهدنا الصاط المسـتقيمعشر مرات في اليوم: {اللّه تعالى 
                                                 

اث اإلسـالم  ثـ إنكـار الغـدير، اجت  مقالة بعنوان:  ها، حساس ملتغدير در إ ،محمد عارف حيدري) ١(
 .٢٤٩: صمن جذوره
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الصراط المستقيم؟ وكيف يمكن الثبـات فـي طريـق الهدايـة والصـراط      
المستقيم؟ الجواب على هذا السؤال هو في حديث الغدير، وذلك حينمـا  

 ولدي يقول: (أنا الصراط المستقيم الذي أمركم باتباعة، ثم علي بعدي، ثم
  من صلبه...).

ثم قرأ: الحمد للّه رب العالمين إلى آخرها وقال: (في نزلـت وفـيهم   
  نزلت ولهم عمت واياهم خصت).

هـو حامـل لـواء    × وأخيراً نصل إلى هذه النتيجة وهـي أن علـي  
ومشمول بنعم اللّه التي ال تحصى، وكل من يشذّ عـن   ،الصراط المستقيم

فإنّه سوف يضل ويتعـرض لغضـب اللّـه     واضح والمستقيمهذا الطريق ال
  .)١(<وسخطه

                                                 

: الغـدير  نـي تقيم، يعالصـراط المسـ  مقالـة بعنـوان:    هـا،  حساس ملـت غي، غدير در إرضا فرو  غالم) ١(
 .٣٨١ص





   

  

  باللغة األوردية ولغات أخرى دراسات الغدير: ثالثلاملبحث ا

  
ــدير   ــي االهتمــام بحــديث الغ ــف الحــال ف ــم يختل ــة   ل ــة العربي عــن اللغ

، والفارسية في تناوله بغيرهما من اللغة االوردية وغيرها من اللغـات األجنبيـة  
   :منها ة من الدراسات والكتب والمقاالتفهناك عد
  آفتاب خالفت: (مشس اخلالفة)أوالً: 

لمؤلفــه: ســجاد حســين الهنــدي، البــارهوي األصــل، الالهــدري. ذكــره 
فـي إثبـات   » آفتـاب خالفـت  «قـال:   ٣٦/  ١العالمة الطهراني في الذريعـة  

من علماء أهـل السـنة    كبيراً حديث الغدير من شهادات تسعة عشر عالماً
كما فـي   ،والجماعة، وأربعة من كبار مؤرخي أروبا، بلغة أردو طبع بالهند

=  هــ ١٣٢٧طبع في الهور سنة  ، علماً أنّه)١(<فهرس االثني عشرية الالهورية
  م. ١ ٩ ٠ ٩

   حديث الغدير: ثانيا

د ســبط الحســن ابــن الســيد وارث حســين فــه: شــمس العلمــاء الســيلمؤلّ
  هـ). ١٣٥ ٤ـ  ١٢٩٦الهندي الجايسي اللكهنوي (

فات منها كتابـه هـذا حـول حـديث الغـدير، مطبـوع باللغـة        ة مؤلّوله عد
                                                 

 .٣٦ص ١) الطهراني، الذريعة: ج١(
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في & ، والعالمة الطهراني)١(في الغدير& األوردية، ذكره العالمة األميني
ترجمـة حسـنة مـع الثنـاء      )٣(ف فـي نقبـاء البشـر   ، كما ترجم للمؤلّ)٢(الذريعة

  .)٤(في أعيان الشيعةألمين اسيد الوترجم له  ،البليغ واالطراء بما هو أهله

   آهات الغدير:ثالثا

لمؤلفه: سيد سبط حسين بن رمضان علـي السـبزواري األصـل، الهنـدي     
  م). ١٩٥٣=  ١٨٦٧) ـ ( هـ١٣٦٧ـ  ١٢٨٦الجائسي، ثم اللكهنوي (

كمـا ذكـره    ،ذكـر فـي (مطلـع أنـوار)     ،هـذا وله عدة مؤلفات منها كتابه 
  ردية.  وأنه مطبوع باأل وذكر )٥(العالمة الطهراني في الذريعة

  تا كربالء: (من الغدير إىل كربالء) أز غدير: رابعا

السـيد محسـن نـواب ابـن السـيد أحمـد الرضـوي         محسن المـال لمؤلفه: 
ــه مؤلفــات مثــل: ١٩٦٩=  ١٣٨٩ـ    ١٩١١=  ١٣٢٩الهنــدي اللكهنــوي ( ) (ول

فـي   الفرق بين المعجزة والسحر باللغة العربية، وكتابه هذاو ،محسن إنسانيت
  ردية.  والغدير باللغة األ

                                                 

 .١٥٦ص ١) األميني، الغدير:ج١(
 .٣٧٨ص ٦) الطهراني، الذريعة:ج٢(
 .٨٠٧ص ٢نقباء البشر: جالطهراني، ) ٣(
 . ١٨٣ص ٧أعيان الشيعة، جمحسن األمين، ) ٤(
 .١٤٩ج ٢٥) الطهراني، الذريعة، ص٥(
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   ترمجة كتاب الغدير: خامسا

لمؤلفه: سيد محمد باقر ابن السيد أحمـد ابـن السـيد محمـد ابـن السـيد       
معاصــر، المقــيم فــي بــدگام مــن مهــدي الموســوي الصــفوي الكشــميري، ال

، &وعالمهــا. وكتابــه هــذا ترجمــة لكتــاب الغديرللعالمــة األمينــي كشــمير
 م١٩٧٩=  هـ١٣٩٩ردية، وطبع الجزء األول منه في سنة وترجمه إلى اللغة األ

  صفحة، من مطبوعات جواديه عربي كالج في مدينة بنارس بالهند.  ٢٦٢في 
ويحتوي هذا الجزء ترجمة النصف األول من الجزء األول من (الغـدير)  

  بحديث الغدير في الرحبة بالكوفة.× وينتهي إلى مناشدة أمير المؤمنين

   غديرضياء ال: سادسا

. &لمؤلفه: ضياء الواعظين موالنا وصي محمد الهندي الفـيض آبـادي  
دهلـي  كـل مـن   ردية، وطبع بالهند والباكسـتان غيـر مـرة فـي     وألفه باللغة األ

  وكراچي والهور.

   حديث غدير: سابعا

فه: علي حسين شيفته ابن محمد قيوم الجونغوري الباكسـتاني، مـن   لمؤلّ
رديـة مطبـوع فـي    ووكتابـه هـذا باللغـة األ    مدينة سركودها، من المعاصـرين. 

  باكستان. 

  إسناد حديث الغدير: ثامنا

  فه: علي أكبر وغالم حيدر الباكستاني.لمؤلّ
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   عيد الغدير: تاسعا

لمؤلفه: سيد علي بن محمد رضا الفلسفي الهندي، المشتهر بالسيد علـي  
عـدة   رديـة، ولـه  و). ألفه باألم١٩٦٥ـ   ١٩٢٠/  هـ١٣٨٥ـ  ١٣٣٩سيد جعفري (

رديـة. تـرجم لـه صـدر األفاضـل فـي كتابـه مطلـع         ومؤلفات باإلنجليزية واأل
  ، وعدد مؤلفاته ومنها كتابه هذا.)١(أنوار

                                                 

 .٣٤٤ص :مطلع أنوار) ١(



   

  خامتة واستنتاجات

مـر اهللا تعـالى   أ’ ـ واقعـة الغـدير هـي الواقعـة التـي بلّـغ فيهـا النبـي        ١
  ’. إماماً وخليفة للمسلمين بعد النبي× بتنصيب اإلمام علي

علق بالتوثيق الزماني لواقعة الغدير، فقد حدثت يـوم الخمـيس   فيما يت ـ٢
مـن   في الثامن عشر من ذي الحجة في السنة العاشرة للهجرة بعد عودة النبي

  حجة الوداع. 
ـ فيما يتعلق بالتوثيق المكاني فقد وقعت الحادثة فـي موضـع يقـال لـه:     ٣

  غدير خم بين مكة والمدينة.
لغــدير قــد رواه محــدثو الشــيعة فــي  ـــ الحــديث الــذي يثبــت واقعــة ا ٤

  مصادرهم المعتبرة وبطرق وأسانيد متعددة بلغت حد االستفاضة.  
واحتجـوا بـه    ،ـ اهتم أئمة أهل البيت^ بحديث الغدير اهتماماً كبيرا٥ً

ت فـي حـديث الغـدير    رواياوردت على مخالفيهم في مواضع متعددة؛ فلذا 
  ^.  عن جميع األئمة

عة مـن المتقـدمين والمتـأخرين بحـديث الغـدير      ـ استدلّ متكلمو الشـي ٦
  بل وأفردوا له كتباً ورسائل مستقلة. ×،عليعلى إمامة 

استند فقهاء الشيعة إلى حديث الغدير في كثير من المسـائل الفقهيـة    -٧
  الفرعية؛ مما يعني صحة حديث الغدير وثبوته عندهم. 

تـب أهـل   ـ ورد حديث الغدير وخطبته بطـرق وأسـانيد متكثـرة فـي ك    ٨
  فاتهم . وأخرجه كبار الحفاظ والعلماء في مؤلّ ،دةوفي مصادر متعد ،ةالسنّ

٩بـل قـال   سـنة ة سند حديث الغدير عدد من علماء أهل الـ حكم بصح ،
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  بل وتواتره. ،بعضهم بشهرته واستفاضته
ة قد فهموا مـن حـديث الغـدير    ـ هناك عدد من كبار علماء أهل السن١٠ّ

  ة والخالفة.أنّه يدل على اإلمام
مـن  بعض الـ مـن قبـل    ف سـند حـديث الغـدير   تضـعي لمعتبر ـ ال وجه ١١

ويكـاد يكـون    ،، فمـن ضـعفه يعـد رأيـه مـن اآلراء الشـاذة      علماء أهل السـنة 
  مخالفاً إلجماع المسلمين القائم على صحة الحديث.  

ـ هناك شواهد وقرائن داخلية وخارجية تحدد داللـة حـديث الغـدير    ١٢
× ولـيس لبيـان أنـه    ،خليفـة وإمامـاً للمسـلمين   × ام علـي في تعيين اإلمـ 

  محب وناصر للمسلمين.
 ،ـ هناك من حاول التشكيك في داللة الحديث على اإلمامة والخالفة١٣

ولم  ،لكن الباحث المنصف يجد تلك التشكيكات مجرد شبهات ال مبرر لها
  تكن مستندة إلى برهان صحيح.

بحادثة الغدير، فألّفوا فيها مؤلفـات   ـ اهتم علماء أهل السنة منذ القدم١٤
ورسائل مستقلة لم تصل إلينا مع األسف، بل ذكرها علماء الرجال والتـراجم  

  حين ترجموا لهؤالء المؤلفين.
 ـ لقد حظي حديث الغدير بمكانة مرموقة في الفكـر اإلسـالمي، فـال   ١٥

ــاً    ــه بحوث ــردوا ل ــذين أف ــاحثين والعلمــاء المعاصــرين ال  زال محــط أنظــار الب
  ودراسات متميزة.



   

  التوصيات

كواقعـة   ،لكي يصل الباحث للحقيقـة ينبغـي لـه فـي المسـائل الخالفيـة      
وأن يتجــرد عــن  ،أن يتحلّــى بالموضــوعية والحياديــة تجاههــا مــثالً، الغــدير

ــاء       ــيراً آلراء العلم ــون أس ــة، وأن ال يك ــات القبلي ــبقة والمتبني ــار المس األفك
علــى بســاط البحــث  ع تلــك الواقعــةوالبــاحثين المتقــدمين مــن دون أن يضــ

والتحليل، وينبغي له أن يأخذ بعين االعتبار ما توصل إليه العلمـاء والبـاحثون   
حتــى تكــون نتــائج بحثــه وفــق معــايير البحــث   ،مــن آراء وأفكــار معاصــرة

 الموضوعي والعلمي.
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  ١٦٤  ..................  أمية بني زمان في البيت أهل فضائل: األول المبحث

  ١٦٥  ...........................................  ×علي فضائل كتمان في السلطة منهج

  ١٦٦  ..............................................  ×علي فضائل نقل من يمنع الخوف

  ١٦٦  .....................  ×علي فضائل رواية من والزهري األوزاعي خوف ـ١

  ١٦٦  ...............................................  )٩٥ المتوفى( جبير بن سعيد خوف ـ٢

  ١٦٧  ...............  ×عليا يذكر أن) ١١٠ المتوفى( البصري الحسن خوف ـ٣

  ١٦٨  ..........................  ×علي فضائل نقل من صعصعة يخوف  المغيرة ـ٤

  ١٦٨  ....................  )زينب وأبي الشيخ( بـ علياً فيكنّون خائفون المحدثون ـ٥

  ١٦٩  ........................................  الغدير حديث نقل من المحدثين خوف ـ٦

  ١٧٠  ...........  الغدير بحديث التحدث يخشى) هـ٦٦ المتوفى( أرقم بن زيد أـ

  ١٧٠  ...............  الغدير حديث نقل بعدم الزهري ينصح العال بن اهللا عبد ـ ب

الغـدير  حـديث  عن السؤال في يتردد) هـ٩٤ المتوفى( المسيب بن سعيد ـ ج
  .....................................................................................................  ١٧١  

  ١٧١  ...........  الغدير حديث نقل عن يمنع) ٢٤١ المتوفى( حنبل بن أحمد ـ ٤

  ١٧٣  ..............  الغدير حديث على السندية اإلشكاالت: الثاني المبحث

  ١٧٣  ........................................  الصحاح في ليس يثالحد أن إشكال: أوال

  ١٧٣  ..............................  الثقات طريق عن يرد لم الحديث أن إشكال: ثانيا

  ١٧٣  ........................................  الوضاعون فيه زاد الحديث أن إشكال: ثالثا

  ١٧٤  ..........................................................................................  الجواب

  ١٧٤  ................................  السنّة أهل كتب في الغدير حديث طرق كثرة ـ١

  ١٧٥  .....................................................  هبصحت السنّة أهل علماء شهادة ـ٢



 واقعة الغدير / دراسة توثيقية     ٣٦٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ١٧٧  ............................  تواتره أو علية االتفاق أو بشهرته العلماء تصريح ـ٣

  ١٨٣  .............  الغدير حديث على الداللية اإلشكاالت: الثالث المبحث

  ١٨٣  ...................................  الخالفة ّعلى تدل ال الحديث ألفاظ أن إشكال

  ١٨٣  .....  األلفاظ هذه بمثل يكون فال عظيم أمر االستخالف: األول اإلشكال

  ١٨٤  .................  والخالفة اإلمامة في صريحة الغدير حديث ألفاظ: الجواب

  ١٨٤  .......................................  ×لعلي الخالفة مقام تثبت عديدة شواهد

  ١٨٤  .........  الحديث في× علي ووالية’ النبي والية بين ةالمماثل: أوالً

  ١٨٨  ........................................................................  التبليغ آية نزول: ثانيا

  ١٩٧  .........................................  النعمة وإتمام الدين إكمال آية نزول: ثالثاً

  ١٩٨  .....................................  اإلكمال آية شاهد على كثير ابن اعتراض ـ١

  ١٩٩  .........................................  نقاط عدة في كثير ابن اعتراض جواب ـ٢

  ١٩٩  ............................................................  اآلية نزول أسباب تعدد ـ١ـ٢

  ٢٠٤  ...................................  الصحيحة لألحاديث عمر رواية معارضة ــ٢ـ٢

  ٢٠٤  ...............................  االثنين يوم في اآلية نزول بحاظ التعارض ـ١ـ٢ـ٢

  ٢٠٧  ...............  )المزدلفة ليلة( جمع ليلة اآلية نزول بلحاظ التعارض ـ ٢ـ٢ـ٢

  ٢٠٨  ...................................  ليالً الجمعة اآلية نزول بلحاظ التعارض ـ٣ـ٢ـ٢

  ٢٠٩  ...........................  الجمعة يوم اآلية نزول في الثوري سفيان تشكيك ـ٣

  ٢٠٩  .........................  )عاداه من وعاد وااله من وال اللهم’: (قوله: رابعاً

  ٢١١  .....................  )فأجيب أُدعى أن أوشك وإنّي’: (النبي قول: خامساً

  ٢١٢  ..................................  الثقلين حديث سياق في الغدير حديث: سادسا



 ٣٦١      فهرس المصادر

 

  ٢١٣  ..............................................................  ×يلعل القوم تهنئة: سابعاً

  ٢١٤  .............................................  الغدير بحديث× علي استشهاد: ثامنا

  ٢١٦  ..........................................  الغدير يوم بخطبة الخاص االهتمام: تاسعا

  ٢١٩  ..........  أمركم ولي هذا: لقال الخالفة النبي مراد لوكان: الثاني اإلشكال

  ٢١٩  ..........................................................................................  الجواب

 بمعنـى  لـيس  المـولى  لفـظ  ألن فـة؛ الخال علـى  فيه داللة ال: الثالث اإلشكال
  ٢٢١  ............................................................................................  األولى

  ٢٢٢  ..........................................................................................  الجواب

  ٢٢٢  ................................  أولى بمعنى مولى بمجئ اللغة علماء شهادة: أوالً

  ٢٢٦  .....  األولى بمعني المولى بمجيء والحديث التفسير علماء تصريح: ثانياً

  ٢٣٠  ......  األخرى بألفاظه الغدير حديث في »ولي«و» أولى« كلمة إتيان: ثالثاً

  ٢٣٠  ...................................  مواله أنا من ولي فهذا: بلفظ الغدير حديث ـ١

  ٢٣١  ................................  وليه فعلي وليه كنت من: بلفظ الغدير حديث ـ٢

  ٢٣٢  ..............  وليه فعلي نفسه من به أولى كنت من: بلفظ الغدير يثحد ـ٣

  ٢٣٣  ................................  عني والمؤدي وليي هذا: بلفظ الغدير حديث ـ٤

  ٢٣٤  .........  مواله هذا فإن مواله ورسوله اهللا كان من: بلفظ الغدير حديث ـ٥

  ٢٣٥  ...............................  وليه فهذا مواله كنت من: بلفظ الغدير حديث ـ٦

  ٢٣٦  ..........................  مسلم كلّ ومولى موالي أصبحت: لعلّي عمر قول ـ٧

  ٢٣٧  ........................................  مؤمن كلّ ولي اليوم أَصبحت: عمر قول ـ٨

  ٢٣٨  ...  خالفته على نوزع لما الغدير حديث سمع من× علي مناشدة: رابعاً

  ٢٤٠  .....................................  الطبري حديث في بالخالفة التصريح: خامسا



 واقعة الغدير / دراسة توثيقية     ٣٦٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٢٤١  .............................................  للطبري الوالية لكتاب السنّة أهل إشارة

  ٢٤٢  .....................................  الغدير حديث حول هريرة أبا ناشدةم: سادسا

  ٢٤٥  ..........................................  التاريخية اإلشكاالت: الرابع المبحث

  ٢٤٥  ........................  الوداع حجة في× علي وجود عدم: األول اإلشكال

  ٢٤٥  ................  الوداع حجة في وجوده تؤكد الصحيحة الروايات: الجواب

  ٢٤٦  .....  ’النبي بدن مع اليمن من× رجوعه على الدالة الروايات: أوالً

 حجـة  فـي × بكونـه  وتصـريحهم  الـرازي  كـالم  العلمـاء  من عدة رد: ثانياً
  ٢٤٧  ............................................................................................  الوداع

  ٢٤٨  اإلسالم وأصول التاريخي للواقع الغدير حديث مخالفة: الثاني اإلشكال

  ٢٤٩  .........................................................................................  :الجواب

  ٢٤٩  ...................................  النبوية للسنة إنكار اإلشكال هذا مضمون: أوالً

  ٢٥٤  .................  اإللهي النصر معنى إدراك في للخل ورد اإلشكال هذا: ثانيا

  ٢٥٨  ..............................................  ’اهللا لرسول معاداة× علي معادة

  ٢٦٠  ....................  اليمن جيش شكوى نتيجة جاء الحديث: الثالث اإلشكال

  ٢٦١  ...................................................  الشكوى شبهة ذكروا الذين العلماء

  ٢٦١  ............................................................  )هـ٤٥٨( المتوفى البيهقي، ـ١

  ٢٦٢  .........................................................  )هـ٧٧٤( لمتوفىا ، كثير ابن ـ٢

  ٢٦٣  ..............................................  )هـ ٩٧٤( المتوفى المكي، حجر ابن ـ٣

  ٢٦٣  ........................................................  )هـ١٢٣٩( المتوفى الدهلوي، ـ٤

  ٢٦٤  ................................................................  )معاصر( القفاري ناصر ـ٥



 ٣٦٣      فهرس المصادر

 

  ٢٦٤  ..........................................................  الشكوى قضية وتحليل دراسة

  ٢٦٤  .......................................................  اليمن الى× علي خروج تعدد

  ٢٦٦  ..................  اإلسالم إلى وداعياً غازياً اليمن إلى× علي خروج: أوالً

  ٢٦٦  ............................................  )هـ٢٥٦( المتوفى البخاري، رواية ـ ألف

  ٢٦٦  ........................  )هـ٣٠٣( والنسائي) هـ٢٤١( المتوفى أحمد، رواية ـ ب

  ٢٦٨  ................................................  )هـ٣٦٠( المتوفى الطبراني، رواية ـ ج

  ٢٦٩  ..........................................  )هـ ٢٣٥( المتوفى شيبة، أبي ابن رواية ـ د

  ٢٧١  .................................................  )هـ٤٥٨( المتوفى البيهقي، رواية ـ هـ

  ٢٧٣  .....................  داعياً اليمن إلى خروجه روايات في الشكوى مع وقفات

  ٢٧٣  ...............  ثمان سنة في كان اليمن إلى× علي خروج: األولى الوقفة

  ٢٧٣  ......................................  المدينة في وقعت قد الشكوى: الثانية الوقفة

×علـي  تجـاه  الصـحابة  بعض من صدرت ودية غير مواقف: الثالثة الوقفة
  .....................................................................................................  ٢٧٤  

  ٢٧٥  ............................  أصحابه بعض على’ النبي غضب: الرابعة الوقفة

  ٢٧٦  .................  وخالفته علي إمامة على داللة الحديث في: الخامسة الوقفة

  ٢٧٧  ...........................................................................  :إجمالي ورد تنبيه

  ٢٧٩  ...............................................قاضيا اليمن إلى× علي خروج: ثانيا

  ٢٨٠  ................................  للصدقات جابيا اليمن إلى× علي خروج: ثالثا

  ٢٨٠  .........................................................  )١٥١ ت( إسحاق ابن رواية ـ١

  ٢٨٢  ...............................................................  )٤٥٨ ت( البيهقي رواية ـ٢

  ٢٨٤  ....................................................  )٢٤١ت( حنبل بن أحمد رواية ـ٣



 واقعة الغدير / دراسة توثيقية     ٣٦٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٢٨٦  ...........................................................  )هـ٢٠٧ ت( الواقدى رواية ـ٤

  ٢٩٠  ...........................................................................  األثير ابن وايةر ـ٥

  ٢٩١  ..................................................  الثالث الخروج حول تساؤالت عدة

  ٢٩١  .....................................  اليمن إلى× علي بعث متى: األول التساؤل

  ٢٩١  ....................................  ؟×علي على الشكاة هم من: الثاني التساؤل

  ٢٩٢  .................................................  الشكوى؟ كانت أين: الثالث التساؤل

 أم الحـج  مراسـم  قبـل  كانت هل مكة، في لشكوىا كانت لو: الرابع التساؤل
  ٢٩٣  .............................................................................................  بعده؟

  ٢٩٤  ...........................................................  الحج قبل الشكوى كون أدلة

  ٢٩٤  ............................................................  الحج بعد الشكوى كون أدلة

  ٢٩٥  ..............................  اليمن جيش شكوى شبهة عن التفصيلي لجوابا

  ٢٩٥  .....................................................  اليمن جيش شبهة عن أجوبة عدة

  ٢٩٥  ...............  الحج مراسم تمام قبل وقعت الجيش شكوى: األول الجواب

  ٢٩٦  ......................  مباشرة الحج مراسم بعد كانت الشكوى: الثاني الجواب

  ٢٩٦  .......................................  المدينة في كانت الشكوى: الثالث الجواب

  ٢٩٧  ..........................  تعالى اهللا من بأمر كانت الغدير واقعة: الرابع الجواب

  ٢٩٨  .......  الغدير حديث في الشكوى يذكر لم’ النبي: الخامس الجواب

تقـدير  أي علـى × علـي  إمامة على يدل الغدير حديث: السادس الجواب
  .....................................................................................................  ٢٩٩  

  ٣٠٠  .............................................................................................  :تنويه



 ٣٦٥      فهرس المصادر

 

  ٣٠٣  ..............  المعاصرة الدراسات في الغدير حديث: الخامس الفصل      

  ٣٠٥  ................  العربية باللغة الغدير تناولت التي الدراسات: األول المبحث

  ٣٠٥  .............................................  واألدب والسنة الكتاب في الغدير: أوالً

  ٣٠٧  .........................................  :واألدب والسنة الكتاب في الغدير طبعات

  ٣٠٨  ............................  :واألدب والسنة الكتاب في الغدير كتاب ترجمات

  ٣٠٨  .........................................................  الغدير ضفاف على كتاب: ثانياً

  ٣٠٩  .........................................................  الغدير ضفاف على كتاب: ثالثاً

  ٣٠٩  ...............................................  سالماإل في بالغدير العناية كتاب: رابعاً

  ٣١٠  ....................................................  الغدير حديث معنى كتاب: خامساً

  ٣١١  .......................................................  اإلسالم في الغدير كتاب: سادسا

  ٣١١  .................................................  األبطحي للعالمة الغدير كتاب: سابعا

  ٣١٢  ..........................................  العاملي مهدي لمحمد الغدير كتاب: ثامنا

  ٣١٢  .............................................................  األمير حق الغدير يوم: تاسعا

  ٣١٢  ..................................................  العاملي للقبيسي الغدير كتاب:عاشرا

  ٣١٣  ..............................................  الغدير حديث في رسالة: عشر الحادي

  ٣١٣  .............................................................  الغدير إلى نظرة: عشر الثاني

  ٣١٣  .....................................  حديث معنى في النضير الروض: عشر الثالث

  ٣١٤  ..........................................  الغدير نص دراسة إلى مدخل: عشر الرابع

  ٣١٥  ...........  المؤمنين أمير إمامة على الغدير بخبر النص دليل: عشر الخامس

  ٣١٦  ......................................  العلوية والتحفة الغروية الدرة: عشر السادس

  ٣١٦  ................................  الباطل إبطال نقض في الحق إحقاق: عشر السابع



 واقعة الغدير / دراسة توثيقية     ٣٦٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٣١٧  ...........................................  وملحقاته الحق إحقاق شرح: عشر الثامن

  ٣١٨  ...........................  األطهار األئمة اقبمن في األنوار عبقات: عشر التاسع

  ٣١٩  .......................................................  األنوار عبقات خالصة: العشرون

  ٣٢٠  .............  األنوار عبقات خالصة في األزهار نفحات: والعشرون الحادي

  ٣٢١  .....................  بالفارسية الغدير تناولت التي الدراسات: الثاني المبحث

  ٣٢١  ..............................................................................  الحمد لواء: أوالً

  ٣٢١  ...............................................................................  الغدير ومي: ثانياً

  ٣٢١  .......................................  الغدير بحديث يتعلق فيما القدير فيض: ثالثاً

  ٣٢٢  .........................................................................  الخطب أنيس: رابعاً

  ٣٢٢  .............................................................  الغدير رسالة ترجمة: خامساً

  ٣٢٢  .............................................................  الغدير كتاب ترجمة: سادساً

 في حدث ظمأع: الغدير قصة( غدير داستان يا تاريخ فراز حساسترين: سابعا
  ٣٢٣  ..........................................................................................  )التاريخ

  ٣٢٣  ..................................................  )الغدير ملحمة: (غدير حماسة: ثامنا

  ٣٢٣  ......................................................................  لخسرو غديرية: تاسعا

  ٣٢٣  ....................................  االنبياء أعظم من العظيمة الغدير خطبة: عاشرا

  ٣٢٤  ...................................................................  غدير عيد: عشر الحادي

  ٣٢٤  .................................................................  الغدير شمس: عشر الثاني

  ٣٢٥  ......................................................والغدير المستشرقون: عشر الثالث



 ٣٦٧      فهرس المصادر

 

 وابـن  حنبـل  بن وأحمد شيبه أبي ابن برواية الغدير حديث طرق: عشر الرابع
  ٣٢٥  ......................................................................................  عاصم أبي

  ٣٢٦  ...........................................................  الغدير خالصه: عشر الخامس

  ٣٢٦  ...................................................  السماوي الغدير نداء: عشر السادس

  ٣٢٧  ..................................................  اهللا لرسول األخير السفر: عشر السابع

  ٣٢٧  ..............................  بالوالية الناطقة الوثيقة الغدير حديث: عشر الثامن

  ٣٢٧  ...................................................  اإلسالم في الغدير عيد: عشر التاسع

  ٣٢٨  ............................................  األغر الغدير يوم: اإلنسانية يوم: العشرون

  ٣٢٨  ....................................  الغدير في حديثاً األربعون: والعشرون الحادي

  ٣٢٨  .........................  بلحظة لحظة الغدير واقعة عن قريرت: والعشرون الثاني

  ٣٢٩  ........................................  السنّة أهل نظر في الغدير: والعشرون الثالث

  ٣٢٩  ....................................  )غدير جايكاه( الغدير مكانة: والعشرون الرابع

  ٣٢٩  ..............................  الوداع حجة في اهللا رسول مع: والعشرون الخامس

 فـي  الغـدير : (المـؤمنين  اميـر  كـالم  در غـدير  از برتـوي : والعشرون السادس
  ٣٣٠  ..................................................................  )مؤمنين أمير كالم ظالل

  ٣٣٠  ......................................................  الغدير مع نفَس: والعشرين السابع

 تجمـع  فـي  الواليـة  نـداء : (غـدير  كنكـره  در واليت نداي: والعشرون الثامن
  ٣٣١  ...........................................................................................  )الغدير

الغـدير  حـول  أجوبتهـا  مع أسئلة وعشرة مئة الغدير، معرفة: والعشرون التاسع
  .....................................................................................................  ٣٣١  

  ٣٣١)الوداع حجة في الرسول مع: (الوداع حجة در بيامبر با همكام: الثالثون



 واقعة الغدير / دراسة توثيقية     ٣٦٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: غديريــه زيــارت در قــرآن آيــات بيرامــون هشــيپــژو: والثالثــون الحــادي
  ٣٣٢  .............................  )الغديرية الزيارة في القرآنية اآليات حول تحقيق(

  ٣٣٢  ................  والمنزلة والثقلين الغدير حديث في مامةاإل: والثالثون الثاني
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  فهرس املصادر

  الكتب:

  آن الكريمر* الق
هـ)، ٦٥٥ابن أبي الحديد، عزّ الدين، أبو حامد بن هبة اهللا بن محمد (ت  .١

دار إحياء الناشر: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،  ،شرح نهج البالغة
  هـ ١٣٧٨ ،١ط ـ بيروت،الكتب العربية

 هـ)،٦٠٠لي(تن بن الحسين الحأبو الحسين يحيى بن الحس ،ابن البطريق .٢
هـ.١٤٠٧قم، ـ  مؤسسة النشر اإلسالميالناشر: ، مدةالع  

هـ)،  ٥٩٧الفرج عبد الرحمن بن علي (ت  بوأابن الجوزي، جمال الدين  .٣
  هـ.١٤٠٤،  ٣بيروت، ط ـ المكتب اإلسالميالناشر: ، زاد المسير

، ألحوذيعارضة اهـ)،  ٥٤٣بكر محمد بن عبد اهللا (ت  بوأبن العربي، ا .٤
  هـ.١٤٢٥بيروت،  ـ دار الفكرالناشر: 

، رجال ابن الغضائري اهللا، عبيد بن الحسين بن أحمدابن الغضائري،  .٥
 هـ. ١،١٤٢٢الحديث ـ قم، ط دار: الناشر

 أبي بن علي مناقبمحمد الواسطي،  بن علي الحسن أبوابن المغازلي،  .٦
 هـ. ١٤٢٦، ١ـ قم، ط’النبي سبط انتشارات: ، الناشرطالب

مناقب أمير  ،بيِّد بنِ محمد الطمي بن محلد عمبو محأابن المغازلي،  .٧
  ـ. ه ١٤٢٦ ،١ط ـ قم،’النبي سبط: ، الناشرالمؤمنين

العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت  بوأبن خلكان، ا .٨
حسان عباس، إ :، تحقيقوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانهـ)، ٦٨١
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  روت.ـ بيدار الثقافةالناشر: 
 المطبعة منشورات: ، الناشررجال ابن داود علي، بن الحسن ابن داود،  .٩

 هـ ١٣٩٢األشرف،  النجف ـ الحيدرية
، األعمال قبالإجعفر،  موسى بن علي الدين رضيابن طاووس،  .١٠

 هـ.١٤١٤، ١اإلسالمي ـ قم، ط اإلعالم مكتب: الناشر
 دار مؤسسة: ، الناشرالتحصين علي، الدين رضي ابن طاووس، .١١

  هـ.١٤١٣، ١ط الكتاب ـ قم،
القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا (ت  وابن عساكر، أب .١٢

دار الفكر  :شرانالعلي شيري،  :، تحقيقتاريخ مدينة دمشقهـ)،  ٥٧١
  .هـ١٤١٥بيروت،  ـ للطباعة والنشر والتوزيع

 نشر مؤسسة: ، الناشركامل الزيارات محمد، بن جعفرابن قولويه،  .١٣
 هـ.١،١٤١٧ةـ قم، طالفقاه

البداية هـ)، ٧٧٤الفداء إسماعيل بن عمر القرشي (ت  بوأ ،ابن كثير .١٤
بيروت، ـ  دار إحياء التراث العربيالناشر: علي شيري،  :تحقيق والنهاية،

  . هـ١٤٠٨
السيرة هـ)، ٧٧٤الفداء إسماعيل بن عمر القرشي (ت  بوأ ،ابن كثير .١٥

هـ، ١٣٩٦ط  ٢هـ، ج١٣٩٦ط  ١مصطفى عبد الواحد، (ج :، تحقيقالنبوية
  ).١٣٩٥ط ٤هـ، ج١٣٩٣ط  ٣ج

تفسير هـ)، ٧٧٤الفداء إسماعيل بن عمر القرشي (ت  بوأ ،ابن كثير .١٦
 ـدار المعرفةالناشر: يوسف عبد الرحمن المرعشلي،  :، تقديمابن كثير
  هـ. ١٤١٢بيروت، 
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، ابن ماجة سننهـ) ٢٧٥عبد اهللا محمد بن يزيد (ت  بوأ، ابن ماجة .١٧
محمد فؤاد عبد  :مذيلة بأحكام األلباني عليها، تحقيق وتعليقاألحاديث 

   ـ بيروت. والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار: الناشرالباقي، 
 ،السيرة النبوية ،أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب ابن هشام، .١٨

 هـ. ١٣٨٣ ـ القاهرة، صبيح علي محمد مكتبة: الناشر
هـ)،  ٦٩٣ي بن أبي الفتح (ت الحسن علي بن عيس وربلي، أباأل .١٩

 هـ. ٢،١٤٠٥بيروت، ط  األضواءـ دار:  الناشر ،ةمكشف الغُ
 ٤٨٨محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد اهللا بن فتوح (ت  ،األزدي  .٢٠

زبيدة د.  :تحقيق ،تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمهـ)، 
  هـ.١٤١٥، ١القاهرة، طـ مكتبة السنة الناشر:محمد سعيد، 

عبد الرحمن بن و هـ)،  ٨٦٤(ت محمد بن أحمد الحميدي ،زدياأل .٢١
ـ  دار الحديثالناشر: ، تفسير الجاللينهـ)،  ٩١١أبي بكر السيوطي (

  .١القاهرة، ط
 ،طبقات الشافعية، عمر بن محمد بن أحمد بن بكر ، أبواألسنوي .٢٢

 ١ط بيروت، الكتب ـ عالم: خان. الناشر العليم عبد الحافظ. د:  تحقيق
١٤٠٧.  

، ما نزل في علي من القرآن، أحمد بن عبد اهللا ،بو نعيمأاألصبهاني،  .٢٣
تخريج: محمد باقر المحمودي، الناشر: وزارة اإلرشاد اإلسالمي ـ 

  طهران.
، الممالكومسالك ال ، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد،اإلصطخري .٢٤

  الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافةـ القاهرة.
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لسان الدين محمد بن مكرم بن منظور، األفريقي المصري، جمال  .٢٥
  هـ ١٤٠٥قم،  ـ  أدب الحوزةالناشر: ، العرب

اإلمام الصادق أسد محمد عيسى محمد علي،  آل حيدر، .٢٦
  م.١٩٦٩، ٢بيروت، ط ـ  دار الكتاب العربي: الناشر ،والمذاهب األربعة

إرواء ، هـ)١٤٢٠(ت  نجاتيباني، محمد ناصر الدين بن نوح بن لألا .٢٧
الناشر: ، تحقيق: زهير الشاويش، تخريج أحاديث منار السبيل الغليل في

   .هـ١٤٠٥، ٢بيروت، ط  ـ المكتب اإلسالمي
هـ)، ١٤٢٠(ت  نجاتيمحمد ناصر الدين بن نوح بن  ،األلباني .٢٨

  هـ.١٤٢٢الرياض،  ـ  مكتبة المعارفالناشر: ، صحيح سنن الترمذي
ة لسلس هـ)،١٤٢٠(ت نجاتياأللباني، محمد ناصر الدين بن نوح بن  .٢٩

  هـ.١٤١٥الرياض،   ـ مكتبة المعارفالناشر:  األحاديث الصحيحة،
اآللوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود بن عبد اهللا (ت  .٣٠

  .بيروت  ـ دار إحياء التراث العربيالناشر:  روح المعاني، هـ)،١٢٧٠
 اإلمام مدرسة: ، الناشرتفسير العسكري اإلمام الحسن العسكري،  .٣١

 هـ.١٤٠٩، ١ط ـ قم، ديالمه
غاية هـ) ٦٣١ت سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد ( مدي،اآل .٣٢

المجلس األعلى الناشر: تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف،  المرام،
  هـ.١٣٩١القاهرة،  ـون اإلسالميةؤللش

 دار: ، الناشرأعيان الشيعةمحسن بن عبد الكريم بن علي،  ،األمين .٣٣
  ت.بيرو للمطبوعات ـ التعارف

 الغديرهـ)، ١٣٩٢ت األميني، عبد الحسين بن أحمد بن نجف قلي ( .٣٤
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 ،٤بيروت، طـ   دار الكتاب العربيالناشر: ، واألدب والسنة الكتاب في
  هـ.١٣٩٧

 الغديرهـ)، ١٣٩٢األميني، عبد الحسين بن أحمد بن نجف قلي (ت  .٣٥
مركز الغدير للدراسات  :، تحقيق ونشرواألدب والسنة الكتاب في

  هـ. ١٤١٦، ١قم، ط ـ  ميةاإلسال
 ٤٥٦ محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت  بوأبن حزم، ا ،األندلسي .٣٦

بيت األفكار  :شراأبو صهيب الكرمي، الن :تحقيق حجة الوداع،هـ)، 
  م.١٩٩٨، ١الرياض، ط ـ الدولية للنشر والتوزيع

تفسير البحر هـ)،  ٧٤٥محمد بن يوسف (ت  ،حيان واألندلسي، أب .٣٧
الناشر: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض،  :، تحقيقالمحيط

   .هـ١٤٢٢، ١بيروت، ط ـ دار الكتب العلمية
هـ)،  ٧٣٤األندلسي، محمد بن عبد اهللا بن يحي بن سيد الناس (ت  .٣٨

عيون األثر في فنون المغازي والشمائل  :ىالمسم ،السيرة النبوية
 هـ.١٤٠٦ يروت،ب ـ والنشر للطباعة الدين عز مؤسسة: ، الناشروالسير

بو الفضل عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد عضد الدين أاإليجي،  .٣٩
 هـ.١٤١٧، ١الجيل ـ بيروت، ط دار: الناشر، المواقفهـ)،  ٨١٦  (ت 

تمهيد األوائل وتلخيص  الطيب، بن محمد بكر أبوالباقالني،  .٤٠
  هـ. ١٤١٤، ٣بيروت، ط ـ الثقافية الكتب مؤسسة: ، الناشرالدالئل

: ، تحقيقتفسير البرهانهاشم بن سليمان بن إسماعيل ،  ،البحراني .٤١
  قم. ـ البعثة مؤسسة / االسالمية الدراسات قسم

الحدائق  ، ازيبن أحمد بن إبراهيم بن أحمد الدر يوسف البحراني، .٤٢
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  ـ قم.  اإلسالمي النشر ، الناشر: مؤسسةالناضرة
صحيح هـ)، ٢٥٦عبد اهللا محمد بن إسماعيل (ت  بوأالبخاري،  .٤٣

  هـ. ١٤٠١بيروت،  ـدار الفكرالناشر: ، البخاري
سر هـ)،  ٣٤١أبو نصر سهل بن عبد اهللا بن داود (ت  ،البخاري .٤٤

  هـ.١٤١٣ سنة الطبع: ،السلسلة العلوية
نزل ،  هـ)١٢٠٠(ت البدخشي، ميرزا محمد بن معتمد خان الحارثي .٤٥

  .٢الناشر: دار المعرفةـ بيروت، ط، األبرار
: ، الناشررجال البرقيهـ)، ٢٧٤خالد( نب محمد بن أحمدالبرقي،  .٤٦

  تهران. دانشگاه انتشارات
البحر هـ)،  ٢٩٢البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (ت  .٤٧

 الناشر:  د. محفوظ الرحمن زين اهللا، :، تحقيقالزخار (مسند البزار)
  هـ. ١٤٠٩ ،بيروت ـ مكتبة العلوم والحكم

صحيح هـ)، ٣٥٤حاتم (ت  بوأالبستي، محمد بن حبان بن أحمد   .٤٨
  هـ.١٤١٤سنة الطبع:، ابن حبان

ـ دار الفكرالناشر:  ،الثقات ،محمد بن حبان بن أحمدالبستي،  .٤٩
  م.١٩٧٥، ١بيروت، ط

البغدادي، إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني (ت  .٥٠
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي هـ) ١٣٣٩

بيلگه،  رفعت الدين، شرف محمد: وتصحيح حقيقت ،الكتب والفنون
 بيروت. العربي ـ التراث إحياء دار: الناشر

هدية بن محمد أمين بن مير سليم،  اسماعيل باشا ،البغدادي .٥١
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 بيروت. العربي ـ التراث إحياء دار: ، الناشرالعارفين
 :، تحقيقتفسير البغويهـ)،  ٥١٦البغوي، الحسين بن مسعود (ت  .٥٢

  .بيروتـ دار المعرفةالناشر: حمن العك، خالد عبد الر
دار الناشر:  ،مصابيح السنةهـ)،  ٥١٦البغوي، الحسين بن مسعود (ت  .٥٣

 .١، طالقلم
هـ)، ٤٨٧البكري األندلسي، أبو عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز (ت  .٥٤

 الكتب ـ عالم: السقا، الناشر مصطفى: وضبط تدقيق ،معجم ما استعجم
 هـ. ١٤٠٣، ٣بيروت، ط

   .١ ، طمعجم معالم الحجازث، اعاتق بن غي ،الديالب .٥٥
 ،أنساب األشرافهـ)، ٢٧٩البالذري، أحمد بن يحيي بن جابر (ت  .٥٦

 الدول بجامعة المخطوطات معهد: اهللا، الناشر حميد محمد تحقيق:د.
 م.١٩٥٩بمصر،  المعارف دار مع باإلشتراك العربية

، خيرة المهرةإتحاف ال ،البوصيري، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل  .٥٧
أبي إسحاق السيد بن محمود و عبد الرحمن عادل بن سعد يأب :تحقيق

  هـ. ١٤١٩ ،١ط ،الرياضـ مكتبة الرشيدالناشر: بن إسماعيل، 
، الصراط المستقيم العاملي، يونس بن علي محمد أبو البياضي، .٥٨

 هـ.١٣٨٤، ١ط المرتضوية، المكتبة: الناشر
د اهللا بن عمر بن محمد (ت البيضاوي، ناصر الدين أبو الخير عب .٥٩

دار الناشر:  أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)،هـ)،  ٦٨٥
  .بيروتـ الفكر

 االعتقاد،هـ)، ٤٥٨بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت  والبيهقي، أب .٦٠
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  هـ. ١٤٠١أحمد عصام الكاتب،  :تحقيق
 السننهـ)، ٤٥٨بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت  والبيهقي، أب .٦١

  ـ بيروت. الفكر الناشر:  دار ،الكبرى
دالئل هـ)، ٤٥٨بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت  والبيهقي، أب .٦٢

دار الكتب  :شرالناد. عبد المعطي قلعجي،  :توثيق وتخريج وتعليق ،النبوة
  هـ.١٤٢٣ ،٢بيروت، طـ العلمية

، سنن الترمذيهـ)، ٢٧٩عيسي محمد بن عيسي (ت  بوأالترمذي،  .٦٣
أحمد محمد شاكر  :لة بأحكام األلباني عليها، تحقيقاألحاديث مذي

  هـ.١٤٢٢بيروت، ـ  دار إحياء التراث العربيالناشر: وآخرون، 
، سنن الترمذيهـ)، ٢٧٩عيسي محمد بن عيسي (ت  الترمذي، أبو .٦٤

 للطباعة الفكر دار: اللطيف، الناشر عبد الوهاب عبد: وتصحيح تحقيق
 هـ. ١٤٠٣ ،٢بيروت، ط ـ والتوزيع والنشر

 ،التستري، نور اهللا بن محمد شريف الدين بن نور اهللا الحسيني .٦٥
 هـ١٣٦٧، الصوارم المهرقة

، نآمجاز القرهـ)، ٢٠٩عبيدة معمر بن المثنى (ت  بوأالتيمى،  .٦٦
 هـ.١،١٣٩٠الفكرـ بيروت، ط دار: سزگين، الناشر فؤاد د.محمد: تحقيق

راهيم (ت إسحاق أحمد بن محمد بن إب بوأالثعلبي النيسابوري،  .٦٧
الناشر: ابن عاشور،  :تحقيق الكشف والبيان (تفسير الثعلبي)،هـ)، ٤٢٧

  هـ١٤٢٢بيروت،  ـ دار إحياء التراث العربي
طبع ، نفحات األنسعبد الرحمن بن أحمد بن قوام الدين،  ،الجامي .٦٨

  هـ ـ مصر. ١٤٠٩سنة 
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شرح  ،شرح المواقفهـ)،  ٨١٦الجرجانى، علي بن محمد (ت  .٦٩
 ،١ـ مصر، ط السعادة مطبعة: الجرجاني، المطبعة محمد نب علي: وتحقيق

 هـ ١٣٢٥
، الكامل في ضعفاء عبد اهللا بن عدي بن عبد اهللا ،الجرجاني .٧٠

، ٣ط ،بيروتـ دار الفكرالناشر: يحيى مختار غزاوي،  :، تحقيقالرجال
  .هـ١٤٠٩

السعادات المبارك بن محمد مجد الدين (ت  بوأابن أثير،  ،الجزري .٧١
 الزاوي، أحمد طاهر: تحقيق، نهاية في غريب الحديثالهـ)،  ٦٠٦

 هـ.٤،١٣٨٥قم، ط ـ إسماعيليان مؤسسة: الطناحي، الناشر محمد محمود
هـ)، ٦٣٠تالحسن علي بن محمد( وابن أثير، عز الدين أب ،الجزري .٧٢

 .بيروت ـ ، دار الكتاب العربيسد الغابةأُ
 ٦٣٠د (ت ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محم ،الجزري .٧٣

  هـ.١٣٨٦بيروت،  ـدار الراصدالناشر: ، الكامل في التاريخهـ)، 
هـ)، ٨٣٣(ت  الخير شمس الدين محمد بن محمد والجزري، أب .٧٤

  تحقيق طارق الطنطاوي، الناشر: مكتبة القرآن ـ القاهرة.، أسنى المطالب
تاج اللغة  ،الصحاحهـ)، ٣٩٣الجوهري، إسماعيل بن حماد (ت  .٧٥

 العلم دار: العطار، الناشر الغفور عبد أحمد: تحقيق ،وصحاح العربية
 هـ.٤،١٤٠٧بيروت، ط ـ للماليين

 دار: الناشر ،كشف الظنون ،مصطفى بن عبد اهللا حاجي خليفة، .٧٦
 بيروت. العربي ـ التراث إحياء

شواهد هـ)، ٥الحاكم الحسكاني، عبيد اهللا بن محمد الحنفي (ق  .٧٧
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  هـ.١٤١١ودي، الشيخ محمد باقر المحم :، تحقيقالتنزيل
هـ)، ٤٠٥بو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا، (ت أالحاكم النيسابوري،  .٧٨

الناشر: مصطفى عبد القادر عطا،  :، تحقيقالمستدرك على الصحيحين
  هـ.١٤١١، ١بيروت، ط ـدار الكتب العلمية

منهاج ) ٧٤٨العباس أحمد عبد الحليم (ت  بوأابن تيميه،  ،الحراني .٧٩
،  ١مؤسسة قرطبة، طالناشر: . محمد رشاد سالم، د :، تحقيقالسنة النبوية

  هـ.١٤٠٦
، نهج الفقاهةمحسن بن مهدي بن صالح بن أحمد،  ،الحكيم  .٨٠

 ـ قم. بهمن ٢٢ انتشارات: الناشر
 ،إشارة السبق ،أبو المجد الحسن بن علي الحسن أبو الحلبي، .٨١

 قم ـ اإلسالمي النشر مؤسسة: بهادري، الناشر إبراهيم الشيخ: تحقيق
  هـ.١،١٤١٤ط

دار الناشر: ، السيرة الحلبية ،هـ)١٠٤٤الحلبي، علي بن برهان الدين ( .٨٢
  هـ.١٤٠٠ ،بيروتـ المعرفة

  هـ.١٤١١، ١، طكشف اليقين ،المطهر بن يوسف بن الحسن الحلي، .٨٣
، خالصة األقوال ،الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر ،الحلي .٨٤

 هـ. ١٤١٧ ،١الفقاهةـ قم، ط نشر مؤسسة: الناشر
 آية مكتبة: ، الناشرةدد القويالع يوسف بن المطهر، بن علي، الحلي .٨٥

 هـ. ١٤٠٨، ١العامة ـ قم، ط المرعشي اهللا
 العلوية العتبة: ، الناشرمستطرفات السرائرابن إدريس، الحلي،  .٨٦

  ـ. ه ١٤٢٩ ،١األشرف، ط المقدسةـ النجف
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الحلي، أبو عبد اهللا محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس،  .٨٧
المقدسة ـ النجف األشرف،  العلوية العتبة: الناشر ،السرائرمستطرفات 

 هـ١٤٢٩ ،١ط
، الناشر: مختصر بصائر الدرجاتالحسن بن سليمان،  ،الحلي .٨٨

  ـ. ه١،١٣٧٠ط ،النجف ـ حيدريةال المطبعة
 : الناشر ،كشف المراد المطهر، بن يوسف بن الحسن الحلي، .٨٩

 هـ. ١٤١٧، ٧قم، ط  اإلسالمي ـ النشر مؤسسة
معجم هـ)، ٦٢٦عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا (ت  بوأوي ، الحم .٩٠

  . هـ١٣٩٩بيروت،  ـ دار إحياء التراث العربيالناشر: ، البلدان
معجم شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا،  ،الحموي .٩١

 هـ. ١٤٠٠ ،٣ط بيروت، الفكرـ دار: الناشر ،األدباء
شام بن أيوب (ت محمد عبد الملك بن ه بوأالحميري المعافري،  .٩٢

  هـ. ١٣٨٣، السيرة النبوية هـ)،٢١٣
: ، الناشرقرب اإلسنادجعفر،  بن اهللا عبد العباس أبوالحميري،  .٩٣

 هـ.١٤١٣ ،١قم، ط ـ التراث البيت^ إلحياء آل مؤسسة
تفسير هـ )، ٧٢٥الخازن، عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم (ت  .٩٤

عبد السالم  :، تحقيقلتنزيل)(لباب التأويل في معاني ا :يالمسم ،الخازن
  هـ. ١٤١٥محمد علي شاهين، 

: ، الناشركفاية األثرعلي،  بن محمد بن الخزاز القمي، علي .٩٥
 هـ.١٤٠١ بيدارـ قم، انتشارات

هـ)، ٤٦٣بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت  بوأالخطيب البغدادي،  .٩٦
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دار الكتب الناشر: مصطفى عبد القادر عطا،  :، تحقيقتاريخ بغداد
  هـ.١٤١٧بيروت،  ـيةالعلم

 .د: ، تحقيقةنَّالس هارون، بن محمد بن أحمد بكر أبو الخالل،  .٩٧
  هـ. ١٤١٠ ،١الرياض، ط الرايةـ دار: الزهراني، الناشر عطية

مناقب هـ)، ٥٦٨الخوارزمي، الموفق بن أحمد بن محمد المكي (ت  .٩٨
  .هـ١٣٢١دائرة المعارف النظامية، الناشر: ، اإلمام األعظم أبي حنيفة

مناقب هـ)، ٥٦٨الموفق بن أحمد بن محمد المكي (ت  ،الخوارزمي .٩٩
  المحمودي مالك الشيخ تحقيق:، ×أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  هـ.٢،١٤١٤ـ قم، ط اإلسالمي النشر مؤسسة: الناشر
، ٥، طمعجم رجال الحديث، أبو القاسم الموسويالخوئي،  .١٠٠

 هـ. ١٤١٣
: ، الناشرصراط النجاة، ن هاشملي أكبر بعبن  الخوئي، أبو القاسم .١٠١

 هـ.١،١٤١٦برگزيده ـ قم، ط نشر دفتر
سؤاالت البرقاني )، ـه٣٨٥ت الحسن علي بن عمر ( بوأالدارقطني،  .١٠٢

  هـ. ١٤٠٤د. عبد الرحيم محمد أحمد القشقري،  :، تحقيقللدارقطني
اتفاق المباني هـ)،  ٦١٤سليمان بن بنين النحوي (ت  ،الدقيقي .١٠٣

 ـدار عمارالناشر: يحيى عبد الرؤوف جبر،  :تحقيق ،وافتراق المعاني
  .هـ١٤٠٥، ١األردن، ط

 ،الدهلوي، حافظ عبدالعزيز غالم حليم بن شيخ قطب الدين .١٠٤
 يثناال ةتحفمختصر الهـ)، ١٢٣٩المعروف بشاه ولي اهللا الهندى (ت 

  تحقيق: محب الدين الخطيب، الناشر: المكتبة السلفية ـ القاهرة.، عشرية
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الكنى هـ)، ٣١٠بشر محمد بن أحمد بن حماد (ت  بوأالدوالبي،  .١٠٥
  هـ.١٤٢١ طبعة سنة: ،واألسماء

عيون هـ)، ٢٧٦محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة (ت  بوأالدينوري،  .١٠٦
، ٣العلمية، ط الكتب دار ـ بيضون علي محمد منشورات: الناشر، األخبار
 هـ.١٤٢٤

 ٧٤٨ثمان (عبد اهللا محمد بن أحمد بن ع بوأالذهبي، شمس الدين  .١٠٧
دار  ، الناشر:، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاتلخيص المستدركهـ) 

   هـ.١،١٤١١، طبيروت ـالكتب العلمية
عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان (ت  بوأالذهبي، شمس الدين  .١٠٨

دار الناشر: علي محمد البجاوي،  :، تحقيقميزان االعتدالهـ)،  ٧٤٨
  هـ.١٣٨٢بيروت،  ـالمعرفة

عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان (ت  بوأمس الدين الذهبي، ش .١٠٩
  هـ.١٤١٣، تقديم وتعليق: محمد عوامة، الكاشفهـ)، ٧٤٨

عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان (ت  بوأالذهبي، شمس الدين  .١١٠
بيروت،  ـدار الكتب العلميةالناشر: ، المغني في الضعفاءهـ)، ٧٤٨

  هـ.١٤١٨
د بن أحمد بن عثمان (ت عبد اهللا محم بوأالذهبي، شمس الدين  .١١١

دار الناشر: عمر عبد السالم تدمري،  :، تحقيقتاريخ اإلسالمهـ)، ٧٤٨
  هـ.١٤٠٧بيروت،  ـ الكتاب العربي

عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان (ت  بوأالذهبي، شمس الدين  .١١٢
   .١ط ،بيروت ـدار الكتب العلميةالناشر: ، تذكرة الحفاظهـ)، ٧٤٨
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عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان  بوأالذهبي، شمس الدين  .١١٣
شعيب األرنؤوط،  :، إشراف وتخريجسير أعالم النبالءهـ)، ٧٤٨(ت

  هـ.١٤١٣، ٩بيروت، ط ـمؤسسة الرسالةالناشر: أكرم البوشي،  :تحقيق
محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد  بوأابن أبي حاتم،  ،الرازي .١١٤

ر إحياء التراث داالناشر: ، الجرح والتعديلهـ)، ٣٢٧ بن إدريس(ت 
  هـ. ١٣٧١ ،١بيروت، ط ـ العربي

محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد  بوأابن أبي حاتم،  ،الرازي .١١٥
تحقيق: أسعد محمد  تفسير ابن أبي حاتم،هـ)،  ٣٢٧بن إدريس(ت 

 والتوزيع ـ بيروت. والنشر للطباعة الفكر دار: الناشرخطيب، 
هـ)،  ٥٠٢محمد (ت الراغب اإلصفهاني، أبو القاسم الحسين بن  .١١٦

 دفتر: تحقيق محمد سيد كيالني، الناشر ،المفردات في غريب القرآن
 هـ. ١٤٠٤، ٢الكتاب ـ قم، ط نشر

هـ)، ١٢٠٥الزبيدي، محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى (ت  .١١٧
عبد الفتاح أبو غدة،  :، تحقيقبلغة األريب في مصطلح آثار الحبيب

  هـ.١٤١٥
هـ)، ١٢٠٥فيض السيد محمد مرتضى (ت الزبيدي، محب الدين أبو  .١١٨

الناشر: علي شيري،  :دراسة وتحقيقتاج العروس من جواهر القاموس، 
  م.١٩٩٤بيروت،  ـدار الفكر

شرح هـ)، ١١٢٢الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف (ت  .١١٩
الناشر: دار  ،المحقق: محمد عبد العزيز الخالدي ،اللدنية المواهب

  .هـ  ١،١٤١٧طـ بيروت، الكتب العلمية
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هـ)، ٧٩٤عبد اهللا محمد بن عبد اهللا (ت  والزركشي، شمس الدين أب .١٢٠
دار الناشر: محمد أبو الفضل إبراهيم،  :، تحقيقالبرهان في علوم القرآن

  هـ.١٣٩١بيروت،  ـالمعرفة
القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار اهللا (ت  بوأالزمخشري،  .١٢١

األقاويل في وجوه  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون هـ)،٥٣٨
 ـ دار إحياء التراث العربيالناشر: عبد الرزاق المهدي،  :، تحقيقالتأويل
 هـ.١٣٨٥ بيروت،

عبد اهللا البصري (ت  بوأ، محمد بن سعد بن منيع ، ابن سعدالزهري .١٢٢
  . بيروت ـدار صادرالناشر: ، الطبقات الكبرى) ٢٣٠

دار القلم ناشر: ال، السيرة النبويةهـ)، ١٣٠٤(ت أحمد زيني دحالن،  .١٢٣
  هـ. ١٤١٧، ١العربي، ط

أضواء على عقائد الشيعة حسين، بن محمد بن جعفر  ،السبحاني .١٢٤
 هـ.١٤٢١، ١قم، ط الصادق ـ اإلمام مؤسسة: الناشر ،اإلمامية

المظفر يوسف بن فرغلي بن  سبط بن الجوزي، شمس الدين أبو .١٢٥
ة أهل مؤسسالناشر: ، تذكرة الخواصهـ)، ٦٥٤عبد اهللا البغدادي (ت 

  هـ.١٤٠١بيروت،  ـ البيت
طبقات  الكافي، عبد بن علي بن الوهاب عبد نصر أبو السبكي، .١٢٦

 محمد الفتاح الطناحي، عبد محمد محمود: ، تحقيقالكبرى الشافعية
  العربية ـ بيروت. الكتب إحياء دار: الحلو، الناشر

سنن أبي  هـ)،٢٧٥داود (ت  بوأالسجستاني، سليمان بن األشعث  .١٢٧
 للطباعة الفكر دار: اللحام، الناشر محمد سعيد: وتعليق قيقتح، داود
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 هـ.١،١٤١٠والتوزيع ـ بيروت، ط والنشر
 تفسير السعدي،هـ)، ١٣٧٦عبد الرحمن بن ناصر (ت  ،لسعديا .١٢٨

  هـ.١٤٢١بيروت،  ـمؤسسة الرسالةالناشر: ابن عثيمين،  :تحقيق
 ٤١٢عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسي (ت  بوأالسلمي،  .١٢٩
 ـ دار الكتب العلميةالناشر: سيد عمران،  :، تحقيقتفسير السلميـ)، ه

  هـ. ١٤٢١ ،١بيروت، ط
هـ)،  ٤٨٩المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار (ت  بوأالسمعاني،  .١٣٠

دار الناشر: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس،  :، تحقيقتفسير السمعاني
  هـ.١٤١٨، ١الرياض، ط ـ الوطن

بير في المعجم حالت محمد، بن الكريم عبد سعد أبو السمعاني، .١٣١
ـ بغداد،  األوقاف ديوان رئاسة: سالم، الناشر ناجي منيرة: ، تحقيقالكبير

 هـ.١٣٩٥، ١ط
هـ)،  ٥٦٢عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت  ،السمعاني .١٣٢

، ١بيروت، ط ـدار الفكرالناشر: عبد اهللا عمر البارودي،  :، تحقيقاألنساب
  م.١٩٩٨

العروة ألهل هـ)،  ٧٣٦سمناني، أبو المكارم عالء الدين (ت ال .١٣٣
  هـ.١٤٠٤ :طهران سنةطبع في ، الخلوة

بأخبار دار  وفاء الوفانور الدين علي بن أحمد، السمهودي،  .١٣٤
 م.  ٢٠٠٦، ١الناشر: دار الكتب العلميةـ بيروت، ط المصطفى،

 ،السيوطي، أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن بن كمال الدين .١٣٥
، تحقيق: عبد الحميد شانوحة، بمن يبعثه اهللا على رأس كلّ مئة ةالتنبئ
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  الناشر: دار الثقة.
 حسن بكر، أبي الرحمن عبد الدين جالل الفضل أبوالسيوطي،  .١٣٦

، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة
  هـ. ١٣٦٨، ١الناشر: دار إحياء الكتب العربية ـ بيروت، ط

هـ)،  ٩١١السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت  .١٣٧
ناشر: دار ال، تحقيق: فؤاد علي منصور، المزهر في علوم اللغة وأنواعها

  هـ.١٤١٨، ١طبيروت،  ـالكتب العلمية 
)، هـ ٩١١السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت  .١٣٨

  هـ.١٣٧١ األدباء، من لجنة: تحقيق ،تاريخ الخلفاء
 ، مطالب السؤول في مناقب آل الرسولمحمد بن طلحة ،الشافعي .١٣٩

 العطية. أحمد ماجد: تحقيق
 ،المراجعات هـ)،١٣٧٧شرف الدين، عبد الحسين بن يوسف ( .١٤٠

  هـ.١٤٠٢، ٢الراضي، ط تحقيق: حسين
بو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن أ ،دريسيالشريف اإل .١٤١

الكتب ـ  عالم: الناشر ،اآلفاقنزهة المشتاق في اختراق هـ)،  ٥٦٠(ت 
 هـ. ١٤٠٩، ١بيروت، ط

، فتح القديرهـ)، ١٢٥٠الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (ت  .١٤٢
   .بيروتـ  عالم الكتبالناشر: 

 :، تحقيقالعلل هـ)، ٢٤١عبد اهللا أحمد بن حنبل (ت  بوأالشيباني،  .١٤٣
، ١الرياض، ط ـ الخاني دار: الناشر الدكتور وصي اهللا بن محمود عباس،

  هـ.١٤٠٨
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، المسندهـ)،  ٢٤١عبد اهللا أحمد بن حنبل (ت  بوأالشيباني،  .١٤٤
 ـمؤسسة قرطبةالناشر: األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط، 

   القاهرة.
الناشر:  ،المسند هـ)، ٢٤١عبد اهللا أحمد بن حنبل (ت  بوأالشيباني،  .١٤٥

   بيروت. ـ دار صادر
، شرحه المسند هـ)، ٢٤١ عبد اهللا أحمد بن حنبل (ت بوأالشيباني،  .١٤٦

دار الناشر: وصنع فهارسه: حمزة أحمد الزين، أحمد محمد شاكر، 
  هـ. ١٤١٦القاهرة ،  ـ الحديث

فضائل هـ)،  ٢٤١عبد اهللا أحمد بن حنبل (ت  بوأالشيباني،  .١٤٧
  هـ.١٤٠٣د. وصي اهللا محمد عباس،  :تحقيق الصحابة،

مكتب  :اف، إشرصفوة التفاسير، محمد علي بن جميلالصابوني،  .١٤٨
  هـ.١٤٢١، ـ بيروتدار الفكر يالبحوث والدراسات ف

سبل الهدى هـ)، ٩٤٢الصالحي الشامي، محمد بن يوسف (ت  .١٤٩
معوض،  محمد علي الموجود، عبد أحمد عادل: وتعليق تحقيق ،والرشاد

  هـ.١،١٤١٤بيروت، ط ـ العلمية الكتب دار: الناشر
عيون أخبار  ،ميالق بابويه بن الحسين بن علي بن محمدالصدوق،  .١٥٠

  . هـ١٤٠٤بيروت، األعلمي ـ مؤسسة: ، الناشر×الرضا
معاني  القمي، بابويه بن الحسين بن علي بن محمدالصدوق،  .١٥١

 هـ.١٣٧٩اإلسالمي ـ قم،   النشر مؤسسة: ، الناشراألخبار
هـ)،  ٣٨١الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت  .١٥٢

 النشر مؤسسة: الغفاري، الناشر أكبر علي: وتعليق تصحيح ،الخصال
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  هـ.١٤٠٣ اإلسالمي ـ قم،
هـ)، ٣٨١الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت  .١٥٣

: الغفاري، الناشر أكبر علي: وتعليق ، تصحيحمن ال يحضره الفقيه
 ـ قم.  اإلسالمي النشر مؤسسة

كمال الدين ، القمي بابويه بن الحسين بن علي بن ، محمدالصدوق .١٥٤
 هـ. ١٤٠٥قم،  اإلسالمي ـ النشر مؤسسة: ، الناشروتمام النعمة

 :، تحقيقمراصد االطالع صفي الدين، عبد المؤمن بن عبد الحق، .١٥٥
  . هـ١٣٧٣بيروت،  ـدار المعرفةالناشر: علي محمد البجاوي، 

، توضيح األفكارهـ)، ١١٨٢الصنعاني، محمد بن إسماعيل (ت  .١٥٦
ـ  السلفية المكتبة: الناشر ،محمد محيي الدين عبد الحميد :تحقيق
   المنورة. المدينة

 كتاب السنةهـ)،  ٢٨٧الضحاك الشيباني، عمرو بن أبي عاصم (ت  .١٥٧
  م.١٩٩٣محمد ناصر الدين األلباني،  :بقلم

هـ)،  ٣٦٠القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (ت  بوأالطبراني،  .١٥٨
كتبة مالناشر: حمدي بن عبد المجيد السلفي،  :، تحقيقالمعجم الكبير

  .هـ١٤٠٤، ٢الموصل، ط ـالزهراء
هـ)،  ٣٦٠القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (ت  بوأالطبراني،  .١٥٩

 دار: الحرمين، الناشر بدار التحقيق قسم: تحقيق ،المعجم األوسط
  هـ.١٤١٥والتوزيع،  والنشر للطباعة الحرمين

هـ)،  ٥٤٨منصور أحمد بن علي بن أبي طالب (ت  والطبرسي، أب .١٦٠
 النعمان دار: الخرسان، الناشر باقر محمد السيد: تحقيق ١٣٨٦، االحتجاج
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  هـ.١٣٨٦األشرف،  النجف والنشرـ للطباعة
(ت  بالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غال .١٦١

مؤسسة الناشر:  تاريخ الطبري (تاريخ األمم والملوك)،هـ)،  ٣١٠
  هـ.١٤٠٣بيروت،  ـ األعلمي

د بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب (ت الطبري، أبو جعفر محم .١٦٢
ضبط  تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)،هـ)،  ٣١٠

بيروت،  ـدار الفكرالناشر: صدقي جميل العطار،  :وتوثيق وتخريج
  هـ. ١٤١٥

شرح هـ)، ٣٢١جعفر أحمد بن محمد بن سالمة (ت  بوأالطحاوي،  .١٦٣
بيروت،  ـناشر: مؤسسة الرسالةلاشعيب األرنؤوط،  :، تحقيقمشكل اآلثار

  .هـ١٤٠٨، ١ط
، الذريعةمحمد محسن بن علي بن محمد رضا آقا بزرك،  ،طهرانيال .١٦٤

  .هرانط الناشر: جامعة
نقباء ، محمد محسن بن علي بن محمد رضا آقا بزرك ،الطهراني .١٦٥

، المحقق: عبد العزيز طباطبائي ومحمد طباطبائي بهبهاني، الناشر: البشر
  مشهد.دار المرتضى ـ 

 مؤسسة: ، الناشرالفهرست الحسن، بن محمد جعفر أبو ،الطوسي .١٦٦
 هـ.١٤١٧، ١الفقاهةـ قم، ط نشر

: ، الناشررجال الطوسيالحسن،  بن محمد جعفر أبوالطوسي،  .١٦٧
 هـ. ١٤١٥، ١اإلسالمي ـ قم، ط النشر مؤسسة

جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (ت  بوأالطوسي،  .١٦٨



 ٣٩١      فهرس المصادر

 

البعثة،  مؤسسة اإلسالميةـ الدراسات قسم:  تحقيق ،األماليهـ)، ٤٦٠
 هـ.١٤١٤، ١قم، ط والتوزيع ـ والنشر للطباعة الثقافة دار: الناشر

 منشورات: ، الناشراالقتصاد الحسن، بن محمد جعفر أبو الطوسي، .١٦٩
 هـ.١٤٠٠طهران، ـ چهل ستون جامع مكتبة

جعفر، محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (ت  بوأالطوسي،  .١٧٠
السيد حسن الموسوي  :، تحقيق وتعليقهذيب االحكامتهـ)، ٤٦٠

  هـ ش. ١٣٦٥، ٤ط ،طهران ـدار الكتب اإلسالميةالناشر: الخرسان، 
كشف هـ)، ١١٦٢إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي (ت  ،العجلوني .١٧١

  هـ.١٤٠٨بيروت،  ـدار الكتب العلميةالناشر: ، الخفاء
معرفة هـ)، ٢٦١ت العجلي، أبي الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح ( .١٧٢

  هـ.١٤٠٥المدينة المنورة، ـ مكتبة الدار  :شرانال، الثقات
، في تمييز الصحابة اإلصابة،  بن حجر علي بن أحمد، العسقالني .١٧٣

  هـ. ١٤١٢، ١ط ـ بيروت، الجيل دار: الناشر
تقريب )، ٨٥٢الفضل (ت  بوأالعسقالني، أحمد بن علي بن حجر  .١٧٤

ـ دار الكتب العلميةالناشر: عطا،  مصطفى عبد القادر :، تحقيقالتهذيب
  هـ.١٤١٥بيروت، 

تهذيب )، ٨٥٢الفضل (ت  بوأالعسقالني، أحمد بن علي بن حجر  .١٧٥
  م.١٩٨٤بيروت،  ـدار الفكرالناشر: ، التهذيب

فتح )، ٨٥٢الفضل (ت  بوأالعسقالني، أحمد بن علي بن حجر  .١٧٦
   .٢ط ،تبيرو ـدار المعرفةالناشر:  ،محب الدين الخطيب :تحقيق الباري،

لسان )، ٨٥٢الفضل (ت  بوأالعسقالني، أحمد بن علي بن حجر  .١٧٧
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  هـ.١٣٩٠بيروت، ي ـ مؤسسة األعلمالناشر: ، الميزان
نزهة )، ٨٥٢الفضل (ت  بوأالعسقالني، أحمد بن علي بن حجر  .١٧٨

القاهرة،  ـمكتبة ابن تيميةالناشر: عمر عبد المنعم سليم،  :، تحقيقالنظر
  هـ.١٤١٥

هـ)، ٨٥٢الفضل (ت  بوأبن علي بن حجر  العسقالني، أحمد .١٧٩
 ي، الناشر: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتر :، تحقيقالمطالب العالية

  هـ.١٤١٩ ،١السعودية، ط ـ الغيث دار/ العاصمة دار
العلوي، محمد بن عقيل بن عبد اهللا بن عمر بن يحيى (ت  .١٨٠

قم،  ـة والنشردار الثقافة للطباعالناشر: ، النصائح الكافيةهـ)، ١٣٥٠
  هـ.١٤١٢

تفسير أبي هـ)، ١٢٥٠العمادي، أبو السعود محمد بن محمد (ت  .١٨١
الناشر: ، إرشاد العقل السليم إلي مزايا القرآن الكريم :المسمى ،السعود

   .بيروت ـ دار إحياء التراث العربي
، تفسير العياشيهـ)، ٣٢٠العياشي، محمد بن مسعود بن عياش(ت  .١٨٢

 العلمية المكتبة: المحالتي، الناشر سوليالر هاشم السيد: تحقيق
   طهران. ـ اإلسالمية

عمدة هـ)،  ٨٥٥محمد محمود بن أحمد (ت  بوأالعيني، بدر الدين  .١٨٣
   .بيروت ـ دار إحياء التراث العربيالناشر: ، القاري

، سر العالمينهـ)، ٥٠٥حامد محمد بن محمد (ت  بوأالغزالي،  .١٨٤
   .القديمة بعةطال
، تحقيق: السيد الرجال)، ٥ن الحسين (ت: ق الغضائري، أحمد ب .١٨٥



 ٣٩٣      فهرس المصادر

 

 هـ. ١٤٢٢، ١قم، ط ـ دار الحديثالناشر: محمد رضا الحسيني الجاللي، 
 ،فارضالشرح تائية ابن ، محمد بن أحمد الفرغاني، سعد الدين .١٨٦

 هـ ش. ١٣٧٩، ٢اإلسالمى ـ قم، ط التبليغات مكتب: الناشر
، قاموس المحيطالهـ)،  ٨١٧الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب (ت  .١٨٧

   بيروت. ـ الرسالة مؤسسة: الناشر
مصباح الهـ)، ٧٧٠الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري (ت  .١٨٨

  . والتوزيع ـ بيروت والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر ،المنير
 ،المرقاة في شرح المشكاة ،علي بن محمد بن سلطان ،القاري .١٨٩

   هـ.١٤٢٢ ،١علميةـ بيروت، طال الكتب دار: عيتاني، الناشر جمال:  تحقيق
الفضل عياض بن موسي بن عياض اليحصبي  بوأالقاضي عياض،  .١٩٠

دار الناشر: ، في تعريف حقوق المصطفى الشفا هـ)، ٥٤٤السبتي (ت 
  هـ. ١٤٠٩بيروت،  ـالفكر

المغني ، هـ) ٤١٥(تالجبار الجبار بن أحمد بن عبد عبد ،القاضي .١٩١
  م.تحقيق: د. محمود محمد قاس، في اإلمامة

)، ٤٦٣عمر يوسف بن عبد اهللا (ت  بو، أابن عبد البر ،القرطبي .١٩٢
: البجاوي، الناشر محمد علي:  تحقيق االستيعاب في معرفة األصحاب،

   هـ. ١،١٤١٢بيروت، ط ـ الجيل دار
 ،سنن ابن ماجهأبو عبد اهللا محمد بن يزيد،  ،ابن ماجهالقزويني،  .١٩٣

 والنشر للطباعة الفكر دار: ناشر، الاألحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها
 والتوزيع ـ بيروت.

القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك (ت  بوأالقشيري،  .١٩٤
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عبد  :)، تحقيق(لطائف اإلشارات :المسمي تفسير القشيريهـ) ٤٦٥
بيروت،  ـدار الكتب العلميةالناشر: اللطيف حسن عبد الرحمن، 

  .هـ١،١٤٢٠ط
اُصول مذهب الشيعة اإلمامية بن علي،  القفاري، ناصر بن عبد اهللا .١٩٥

  هـ ١٤١٨، ٣الجيزة، ط ـدار الرضاالناشر: ، االثني عشرية
 ـالناشر: دار النفائس ، معجم لغة الفقهاء رواس، محمد، جي قلعة .١٩٦

  هـ١٤٠٨، ٢، طبيروت
الكتاب ـ  دار مؤسسة: ، الناشرتفسير القمي القمي، علي بن إبراهيم ، .١٩٧

 هـ. ١٤٠٤ ،٣ط قم،
ينابيع المودة لذوي هـ)، ١٢٩٤، سليمان بن إبراهيم (ت القندوزي .١٩٨

 األسوة دار: الحسيني، الناشر أشرف جمال علي سيد: تحقيق ،القربى
 هـ.١٤١٦ ،١والنشر، ط للطباعة

 ،كشف الغطاءجعفر بن خضر بن يحيى الجناجي،  ،كاشف الغطاء  .١٩٩
 هـ. ١٤٢٢، ١قم، ط اإلسالمي ـ اإلعالم لمكتب التابع النشر مركز: الناشر

، نظم المتناثر)، ١٣٤٥عبد اهللا محمد بن جعفر (ت  بوأالكتاني،  .٢٠٠
   .٢طمصر ،  ـدار الكتب السلفية للطباعة والنشرالناشر: 

: ، الناشرمعجم المؤلفين ،كحالة، عمر بن رضا بن محمد راغب  .٢٠١
  بيروت. العربي ـ التراث إحياء دار بيروت، و المثنى ـ مكتبة

 يالعرف الشذندي، بن معظم شاه الهمحمد أنور شاه  ،الكشميري .٢٠٢
  هـ.١٤٢٥بيروت،  ـ دار إحياء التراث العربيالناشر: ، شرح سنن الترمذي

   .، مخطوطأعالم األخيار الكفوي، محمود بن سليمان، .٢٠٣
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هـ)، ٣٢٨، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (ت يالكلين .٢٠٤
  .هـ ش١٣٦٣ ،٥طهران، ط اإلسالميةـ الكتب دار: الناشر ،الكافي

هـ)،  ٢٣٥بكر عبد اهللا بن محمد ابن أبي شيبة (ت  بوأ ،الكوفي .٢٠٥
الرياض،  ـمكتبة الرشدالناشر: كمال يوسف الحوت،  :تحقيق المصنف،

  هـ.١،١٤٠٩ط
 باقر محمد الشيخ :، تحقيقالمناقب محمد بن سليمان، ،الكوفي .٢٠٦

المقدسة،  قم اإلسالميةـ الثقافة إحياء مجمع: المحمودي، الناشر
 هـ.١،١٤١٢ط
عبد اهللا محمد بن يوسف بن محمد القرشي (ت  والگنجي، أب .٢٠٧

، تحقيق وتصحيح كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالبهـ)، ٦٥٨
 ^ـهل البيتأحياء تراث إناشر: دار الميني، األوتعليق: محمد هادي 

  هـ.١٤٠٤ ،٣ططهران، 
المباركفوري، أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت  .٢٠٨

دار الكتب الناشر: ، تحفة األحوذي شرح جامع الترمذي)، هـ١٣٥٣
 هـ.١٤١٠بيروت، ـالعلمية

هـ)، ١١١١المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي (ت  .٢٠٩
، تحقيق: محمد الباقر بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار

  .هـ١٤٠٣ ،٢ط بيروت، ـناشر: مؤسسة الوفاءالالبهبودي، 
 ،رسائل المرتضى ،، أبو القاسم علي بن الحسين بن موسىمرتضىال .٢١٠
 هـ.١٤٠٥، مق ـ شر: دار القرآن الكريمانال
المرعشي، شهاب الدين، محمد حسين بن محمود شمس الدين  .٢١١
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 مكتبة منشورات: ، الناشرإحقاق الحق في نقض إبطال الباطل ،الحسيني
  قم. النجفي ـ المرعشي العظمى اهللا آية

تهذيب اج يوسف بن الزكي عبدالرحمن، الحج بوأالمزي،  .٢١٢
بيروت،  ـمؤسسة الرسالةالناشر: د. بشار عواد معروف،  :، تحقيقالكمال

   هـ.١٤٠٠، ١ط
اإلرشاد في هـ)،  ٤١٣(ت  المفيد، محمد بن محمد بن النعمان .٢١٣

، تحقيق: مؤسسة آل البيت^ لتحقيق معرفة حجج اهللا علي العباد
  هـ.١٤١٤بيروت، ـ  عة والنشر والتوزيعناشر: دار المفيد للطباالالتراث، 

تحقيق ، المقنعةهـ)،  ٤١٣(ت  المفيد، محمد بن محمد بن النعمان .٢١٤
  هـ..٢،١٤١٠ـ قم، ط اإلسالمي النشر مؤسسة: ونشر

هـ)، ١١٠٨ضياء الدين صالح بن المهدي بن علي (ت  ،المقبلي .٢١٥
يدـ الناشر: مكتبة الجيل الجد ،األبحاث المسددة في الفنون المتعددة

  هـ. ١٤٢٨، ١صنعاء، ط
المواعظ واالعتبار  ،المقريزي، أبو العباس تقي الدين أحمد بن علي .٢١٦

  ، الناشر: دار صادر بيروت.بذكر الخطط واآلثار
المناوي، محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين (ت  .٢١٧

أحمد عبد السالم،  :، تحقيقفيض القدير شرح الجامع الصغيرهـ)، ١٠٣١
  هـ.١٤١٥بيروت،  ـالكتب العلميةدار الناشر: 

علي أصغر بن نور الدين بن محمد هادي الحسيني،  ،الميالني .٢١٨
 ،١، ط قم ـ العقائدية األبحاث مركز: ، الناشرمحاضرات في االعتقادات

 هـ.١٤٢١
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، نفحات الميالني، علي أصغر بن نور الدين بن محمد هادي .٢١٩
   هـ.١،١٤١٤ط ،المؤلف: الناشر ،األزهار في خالصة عبقات األنوار

، جواهر الكالممحمد حسن بن باقر بن عبد الرحيم،  النجفي، .٢٢٠
 ش. ١٣٦٥ ،٢ـ طهران، ط اإلسالمية الكتب دار: الناشر

هـ)،  ٣٠٣عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي (ت  بوأالنسائي،  .٢٢١
عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي  ، تحقيق: د.السنن الكبرى

  هـ.١٤١١، ١بيروت، ط ـب العلميةناشر: دار الكتالحسن، 
هـ)،  ٣٠٣(ت  عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بوأالنسائي،  .٢٢٢

محمد هادي  :تحقيق ،×خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
  .طهران ـالحديثة ىمكتبة نينو ناشر:الاألميني، 

هـ)، ٧١٠النسفي، أبو البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمود (ت  .٢٢٣
 تحقيق: مروان الشعار، الناشر: دار النفائس ـ بيروت. ،تفسير النسفي

هـ)، ٢٦١الحسين مسلم بن الحجاج (ت  بوأالنيسابوري القشيري،  .٢٢٤
  هـ١٤٢١بيروت،  ـدار الفكرالناشر:  صحيح مسلم،

المعروف  ،النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين .٢٢٥
، ئب الفرقان)، تفسير غرائب القرآن ورغاهـ ٧٢٨بالنظام األعرج (ت 

، ١بيروت، ط ـدار الكتب العلميةالناشر: الشيخ زكريا عميران،  :تحقيق
  .هـ١٤١٦

مال علي القاري، نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان  ،الهروي .٢٢٦
، تحقيق: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحهـ)، ١٠١٤محمد (ت 

  .هـ١٤٢٢، ١بيروت، ط ـناشر: دار الكتب العلميةال، يجمال عيتان
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مال علي القاري، نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان  ،الهروي .٢٢٧
ناشر: دار الكتب العلمية ـ ال، شرح مسند أبي حنيفةهـ)، ١٠١٤محمد (ت 

   .بيروت
، كتاب سليم بن قيس الهالليهـ)، ٨٠الهاللي، سليم بن قيس (ت  .٢٢٨
  هـ.١٤٠٥، ١ط،  ناشر: انتشارات هادي ـ قمال
: ، الناشرمصباح الفقيهي نقي بن رضا، محمد رضا بن عل ،الهمداني .٢٢٩

 هـ ١٤١٧ ، ١ط ـ قم، التراث إلحياء الجعفرية المؤسسة
كنز هـ)، ٩٧٥، عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين (ت يالهند .٢٣٠

ـ دار الكتب العلميةالناشر: محمود عمر الدمياطي،  :تحقيق ،العمال
  .هـ١٤١٩بيروت، 

)، ٩٧٤ن علي ابن حجر (ت العباس أحمد بن محمد ب بوأمي، تالهي .٢٣١
عبد  :تحقيق ،الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة

مؤسسة الناشر: اط، الرحمن بن عبد اهللا التركي، كامل محمد الخر
  .هـ١٤١٧، بيروت ـالرسالة

 مجمع الزوائد،هـ)،  ٨٠٧الحسن علي بن أبي بكر (ت  بوأالهيثمي،  .٢٣٢
  هـ.١٤٠٨وت، بير ـدار الكتب العلميةالناشر: 

ناشر: ال، أسباب نزول اآلياتالحسن علي بن أحمد،  والواحدي، أب .٢٣٣
  هـ.١٣٨٨القاهرة،  ـ مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع

 هـ)، ٢٠٧عبد اهللا محمد بن عمر بن واقد (ت  بوأالواقدي،  .٢٣٤
ناشر: دار الكتب ال، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، المغازي

  هـ .١٤٢٤ ،بيروت ـالعلمية
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هـ) ٧٦٨محمد عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سليمان ( بوأاليافعي،  .٢٣٥
 .هـ١٤١٣القاهرة،  ـ دار الكتاب اإلسالميالناشر: ، مرآة الجنان

تاريخ هـ)،  ٢٩٢اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر (ت  .٢٣٦
 .بيروت ـدار صادرالناشر: اليعقوبي، 
  :االت

  هـ..١٤١٩مرات العرض،  :بقلم ـ ٢٥، بيروت، العدد مجلة المناهج .٢٣٧
  العدد الرابع.  قم،  ، مؤسسة آل البيت ـمجلة تراثنا .٢٣٨
قم، العدد  ـارف اإلسالميةمع، مؤسسة الكوثر للمجلة فكر الكوثر .٢٣٩

 م.٢٠٠٧سنة  ،األول
  
 
 
  


