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  : مقدمة البحث

ّواقعة غدير خم تعد واحدة من أهم األحداث املصريية يف تأريخ اإلسالم،  ّ ُ

امل اإلسالمي وأخذ البيعة من ّ عني فيها مصري العّفالشيعة يعتقدون بأن رسول اهللا 

 لذا يمكن اعتبار هذا احلدث التأرخيي ؛ّاألمة اإلسالمية ملا صدع به يف ذلك اليوم

عهد الرسالة وهو املنشأ األسايس عىل ّالعظيم بأنه األبرز من بني سائر أحداث 

ّللتشيع، وأيضا حسب اعتقاد الشيعة فإن األمة اإلسالمية منذ يوم الغدير انقسمت  ّ ً إىل ّ

ٍفئتني، إحدامها موالية ألهل البيت واألخرى غري موالية، حيث التزمت الفئة املوالية 

ّوبناء عىل هذا فإن . ّ وتنصلت األخرى عنهبالعهد الذي قطعته مع رسول اهللا  ً
ّواقعة غدير خم أصبحت عىل مر العصور حدثا يميز الشيعة عن غريهم ً ّ ُ)١(. 

                                                
 ).وهىژپامامت (سبق وأن طبع هذا البحث باللغة الفارسية يف جملة  (*)
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ّقام هبا الباحثون الغربيون حول التشيع ّأما بالنسبة إىل الدراسات التي 
ٍواإلمامة، فإهنا تتمحور حول واقعة الغدير وما حتظى به من مكانة بني املسلمني،  ّ
ّلذلك عند دراسة وحتليل ما دونه الباحثون الغربيون بشأن التشيع فال بد من معرفة  ّ ّ

 . آرائهم واستنتاجاهتم حول هذه الواقعة

ًولو ألقينا نظرة شاملة  ّعىل البحوث العلمية التي دوهنا املفّكرون الغربيون ً
ٍحول املعتقدات اإلسالمية بشكل عام ومعتقدات الشيعة بشكل خاص، بكل تأكيد  ّ ٍّ ٍ ٍٍّ
ّسنجدها متأثرة باألصول املعرفية املتجذرة يف أفكارهم وبالتايل فإهنم عجزوا عن بيان  ّ ًّ

ّ قبيل اإلمامة وحقيقة األئمة الذين ّالكثري من البحوث املتعلقة بمعتقدات الشيعة من
ًهم حجج اهللا عىل خلقه والنص الذي تم عىل أساسه تنصيبهم أئمة للمسلمني  ّ ّ ّ
ّومسائل أخرى كثرية تتفرع عىل هذه املعتقدات كواقعة الغدير، وذلك ألهنم مل  ّ

ًيفهموها فهام صحيحا ً . 

ّل اإلسالم أو التشيع ّاملنهجية التي يتبعها الباحثون الغربيون يف دراساهتم حو
ٍّعادة ما ترتكز عىل أسلوب تأرخيي ٍ  فالباحثون الذين )٣(،)فينولوجي( أو ظاهري )٢(ً

ّيتبعون األسلوب األول يف دراساهتم  ُ يتطرقون إىل دراسة األسس ـ التأرخيي ـّ ّ
ٌاالعتقادية عىل ضوء خمتلف العوامل التأرخيية التي هلا دور يف ظهور املعتقدات، 

عىل خالف أتباع األسلوب الثاين، حيث ال يكرتثون بمعرفة واقع املعتقدات وهؤالء 

ٍواألسس الفكرية ويرتكز موضوع بحثهم عىل أن كل ظاهرة قد حدثت يف رحاب  ّ ّ ُ

ٍأحداث ووقائع تأرخيية، ومن هذا املنطلق يعتقدون بعدم إمكانية دراسة أية ظاهرة  ٍ ٍّ
 هذا األسلوب يعتمد يف أساسه عىل معايري ّوبام أن. ًبعيدا عن تلك األحداث والوقائع

ٍمادية وجتريبية تأرخيية نوعا ما ونظرا لكون أتباعه ال يؤمنون بأي دور لعوامل ما وراء  ّ ًّ ً ٍ ٍ ٍ

ّالطبيعة، نالحظ أن النتائج التي يتوصلون إليها يف دراساهتم تؤكد عىل أن الظواهر  ّّ ّ
ّالنامجة عن األحداث التأرخيية إما أن تكون مزي ٌفة أو ال تتطابق مع الواقع أو أهنا مبالغ ّ ّ ً

 . فيها
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ّ فإهنم - الفينولوجي -ّأما الباحثون الذين يتبنون يف دراساهتم األسلوب الثاين 
ّيقيمون موضوع البحث ويوضحون املعتقدات ويبينون وظائفها يف املنظومة العقائدية  ّّ

ٍألي دين أو مذهب عىل أساس آراء أتباعه، لذلك يمكن  ٍ ّالقول إن الرؤية املطروحة ّ

 . ًأكثر إجيابية من غريها

ّوحسب رأي الدكتور حسني نرص الذي يعد أحد املتأثرين بالفكر الغريب، ّ)٤( 

ّفإن الكثري من الباحثني الغربيني لدى دراستهم املسائل االعتقادية اتبعوا األسلوب  ّ

ًالتأرخيي، وهناك عدد قليل جدا منهم اتبع األسلوب الفين ٌّ ولوجي؛ وعىل هذا األساس ٌ

ّفإن رؤية األكثرية من الباحثني الغربيني قد ألقت بظالهلا عىل قضية الغدير مما دعاهم  ّ

ّألن يصدروا أحكاما مسبقة ويرجحون التصورات الذهنية عىل احلقائق املوجودة عىل  ّ ً ً

 . أرض الواقع

 غربيون وجتدر اإلشارة هنا إىل وجود بعض الدراسات التي قام هبا باحثون

ّحول اإلسالم لكنها ال تتطرق إىل موضوع الغدير من قريب وال من بعيد، يف حني أن  ٍ ٍ ّ ّ

املصريية يف  الواقعة هذه ذكر يقتضيان الصحيح العلمي البحث وأسلوب العلمية األمانة

ّتأريخ األمة اإلسالمية، أو عىل أقل تقدير ذكر رأي الشيعة حوهلا ّعىل سبيل املثال فإن . ّ

ّ ألف كتابا موسعا تناول فيه خمتلف األحداث التي طرأت عىل األمة )٥( بروكلامنكارل ًّ ً ّ

 ،)٦()تأريخ الشعوب اإلسالمية( بالتفصيل وعنونه اإلسالمية يف حياة رسول اهللا 

ّلكنه عندما وصل إىل احلديث عن حجة الوداع مل يتطرق إىل واقعة الغدير وجتاهل كل  ّ ّ ّ

ّيف حني أنه ضمن كالمه عن اخللفاء الراشدين ذكر النزاعات ، )٧(ما يرتبط هبا بالكامل

ّ لالستئثار بمنصب اخلالفة وزعم أن اإلمام عيل التي نشبت بعد رحيل رسول اهللا  ّ
ّثم إن عليا ابن عم «: ّ قد طمع فيها دون أن يلمح إىل واقعة الغدير، حيث قال ًّ ّ

ّالنبي وزوج بنته، ادعى لنفسه احلق يف خالفته  ّ ٍكرئيس للدولة بوصفه أقرب الناس ّ

ًرمحا إليه، ولكنه كان كسعد بن عبادة سيد األنصار الذي طمع يف اخلالفة أيضا،  ًّ ّ

 . )٨(»ّاليملك من القوة أو من النفوذ ما يساعده عىل حتقيق طلبته
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ّأما اآلثار العلمية التي ألفها الباحثون الغربيون باللغة اإلنجليزية والتي  ّ
ٌا للنقد والتحليل يف هذا البحث، فهي مصادر تناولت ما حدث يف غدير جعلناها حمور ً

ٍخم بالرشح والتحليل أو أهنا عىل أقل تقدير أشارت إليه، كاملصادر التي طرحت فيها  ّ ّ ُ

ّدراسات حول حياة النبي األكرم  ٌ والتشيع يف باكورة اإلسالم ونشأة التشيع ّ ّ
وبالطبع . يني اإلمام، وما ماثل هذه املواضيعّواإلمامة لدى الشيعة ودور النص يف تع

ّفإن بحوثا كهذه مل تدون باللغة اإلنجليزية فحسب، بل إهنا دونت يف خمتلف اللغات  ّّ ً ّ

ّحممد ( و)١٠( ملكسيم رودنسون)٩()ّحممد(األوروبية كالفرنسية واألملانية، ومنها كتاب 
 لكارل )١٣()تأريخ الشعوب اإلسالمية( و)١٢( لرودي بارت)١١()والقرآن

 وسائر ّ حيث متحورت هذه اآلثار عىل سرية النبي األكرم )١٤(بروكلامن،

ّاملواضيع املتعلقة باإلسالم احلنيف، لكن البحث هنا خمتص بام دونه الباحثون  ّ ّ ّ

 . الغربيون باللغة اإلنجليزية

ٍوضمن هذه اآلثار، هناك مؤلفات مل تدون وفق منهج علمي صحيح وافت ٍٍّ ّ ٌ دت قّ

ّنة العلمية التي هي رشط أسايس لكل بحث علمي، إذ مل تتطرق إىل واقعة الغدير األما ٍّ ٍ ّ ٌٌّ
 : ًمطلقا، ونذكر منها ما ييل

تدوين يوري  ـ )١٦( يف موسوعة القرآن)١٥()ّحممد(مدخل كلمة ) ١

 . )١٧(روبن

تدوين  ـ )١٩( يف الطبعة الثانية من موسوعة الدين)١٨()ّحممد(مدخل كلمة ) ٢

 . )٢٠(ونغكارين آرمسرت

 . )٢٢(تأليف وليام مونتغمري واط ـ )٢١()ّحممد يف املدينة(كتاب  ) ٣

ّحممد نبي وسيايس(كتاب  ) ٤  . )٢٤(تأليف وليام مونتغمري واط ـ )٢٣()ّ

 . )٢٦(موسوعة األديان العاملية ـ )٢٥()ّحممد(مدخل كلمة  ) ٥

تأليف كارين  ـ )٢٧(السرية الذاتية لرسول اهللا ) ّحممد(كتاب  ) ٦
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 . )٢٨(مسرتونغآر

 يف الطبعة الثانية من موسوعة )٢٩()ّعيل بن أيب طالب(مدخل عبارة  ) ٧

 . )٣١(تدوين لورا فيشيا فاغلريي ـ )٣٠(اإلسالم

تدوين  ـ )٣٣( يف موسوعة القرآن)٣٢()ّعيل بن أيب طالب(مدخل عبارة  ) ٨

 . )٣٤(عيل آساين

تدوين ديفني  ـ )٣٦( يف املوسوعة القرآنية)٣٥()ّحجة الوداع(مدخل عبارة  ) ٩

 . )٣٧(ستيوارت. َجي

 . )٣٩(تأليف كارين آرمسرتونغ ـ )٣٨()التأريخ اإلسالمي املوجز(كتاب  ) ١٠

 يف موسوعة أوكسفورد للعامل )٤٠()اإلسالم الشيعي(مدخل عبارة  ) ١١

 )٤٣(جيفري،. ّ السيد حسني أم)٤٢(كشيشيان،. تدوين جوزيف أي ـ )٤١(اإلسالمي

 . )٤٥( أمحد موسايل)٤٤(محيد دبايش،

ٍكيف حتول التشيع األول إىل فرقة(مقالة حتت عنوان  ) ١٢ ّ ّ  نرشت يف )٤٦()ّ

 . )٤٨(تأليف مارشال هوجسن ـ )٤٧(ّجملة احتاد مرشق أمريكا

 . )٥٠( يف موسوعة األديان العاملية)٤٩()شيعة(مدخل كلمة  ) ١٣

ي ّومن اجلدير بالذكر أن أصحاب هذه اآلثار اعتمدوا بالكامل عىل املصادر الت

ّحتظى بأولوية لدى أهل السنة فقط، أو أهنم جعلوا بعض املصادر الفرعية الغربية  ّ ٍ

ّمرتكزا لدراساهتم؛ وهذا املنحى يف البحث العلمي بكل تأكيد يدل عىل ضعف  ّ ًٍ

ٌاألسلوب، وبالتايل فإن النتيجة املتحصلة منه باطلة لكونه ال ينسجم مع ما تقتضيه  ّّ
 :  وذلك لسببنياملعايري العلمية الثابتة،

ٍ األسلوب العلمي الذي جيب اتباعه يف دراسة وحتليل أي موضوع :ّاألول ّ ّ

ّديني يلزم الكاتب بأن يتطرق إىل آراء ومعتقدات مجيع املذاهب املنضوية حتت راية  ٍّ
 . ذلك الدين والتي هلا صلة بموضوع البحث
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 ترد عليها الكثري ّ مصادر أهل السنة التي اعتمد عليها هؤالء الباحثون:الثاين

من االشكاالت واملؤاخذات، وبام يف ذلك نقصان املعلومات املوجودة فيها 

ّواألسلوب االنتقائي الذي اتبعه مؤلفوها وعدم صحة كل ما ذكر فيها ّّ ّ . 

ّوأما أهم املصادر التي اعتمد عليها الباحثون يف اآلثار املذكورة أعاله، فهي  ّ
ح مسلم، سنن أيب داود، سنن الرتمذي، سنن صحيح البخاري، صحي: ٌعبارة عن

النسائي، سنن ابن ماجه، فتح الباري البن حجر، سرية ابن إسحاق، سرية ابن هشام، 

ُطبقات ابن سعد، أسد الغابة البن األثري، تأريخ الطربي، أنساب األرشاف 

ّللبالذري، وقعة صفني لنرص بن مزاحم الكويف، تفسري ابن كثري، تفسري الطربي، 

 . للزخمرشي، تفسري جممع البيان للطربيس) ّالكشاف(فسري ت

ّواملثري للدهشة أن بعض هؤالء الباحثني قد اعتمدوا عىل مصادر سنية ذكرت  ّ

ّفيها واقعة الغدير، لكنهم مع ذلك مل يتطرقوا إليها يف مؤلفاهتم ّ ّعىل سبيل املثال فإن . ّ

 القرآن، ذكر خمتلف يف موسوعة) ّحممد(ّيوري روبن الذي دون مدخل كلمة 

ّ وما جرى إبان رسالته املباركة، لكنه مل ّاألحداث التي واكبت حياة النبي األكرم  ّ
ًيذكر شيئا حول ما جرى يف غدير خم رغم أنه اعتمد مصادر تضمنت أخبارا حول  ًّ ّ ُ

ّوكذلك فإن . )٥١(واقعة الغدير وبام فيها أنساب األرشاف للبالذري وتفسري ابن كثري

 بالرشح ّمونتغمري واط قد تناول خمتلف جوانب حياة نبينا األكرم وليام 

وحدة (ّوال سيام يف أحد فصوله الذي عنونه بـ ) ّحممد يف املدينة(والتحليل يف كتابه 

ّحيث ذكر فيها أهم األحداث التي طرأت يف السنتني األخريتني من ، )٥٢( )العرب
ّ يوم الغدير رغم أنه اعتمد عىل كتاب ابن ّحياته املباركة، لكنه مل يرش إىل ما حدث يف

ّالذي ذكر أحداث الغدير يف عدة مواضع ونقل قول رسول ) ُأسد الغابة(األثري 

ُمن كنت مواله فعيل مواله«: اهللا ٌُّ ُ ٍعدة مرات» َ ّ ّ)٥٣( . 

ّأما لورا فيشيا فاغلريي فقد دونت مدخل عبارة  يف الطبعة ) ّعيل بن أيب طالب(ّ
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ّ اإلسالم وتطرقت إىل احلديث عن خمتلف جوانب حياة اإلمام الثانية ملوسوعة
، لكن عند حديثها عن اخلالفة اكتفت باحلديث عن امتناع اإلمام عن بيعة ّعيل

ُدون أن تشري إىل غدير خم، ) ّاختالف عيل مع أيب بكر(ٍأيب بكر يف موضوع عنونته 

ّابتدع الشيعة كالما حول عيل نسبوه إىل حممد «: وقالت ّ ّأو أهنم فرسوا بعض كالمه بام ً ّ
ًيتناسب مع معتقداهتم ألهنم يعتقدون أن النبي أراد تنصيب صهره وابن عمه خليفة  ّّ ّ ّ

ّله، ولكن كام هو معلوم فإنه مل يذكر هذا األمر يف مرضه الذي تويف عىل إثره ّ هذه . »ٌ

دت عليها هو ّالباحثة الغربية مل تذكر واقعة الغدير رغم أن أحد املصادر التي اعتم

َمن «:  يف تلك الواقعةّالذي ذكر املؤلف فيه قول رسول اهللا ) ّواقعة صفني(كتاب 

ُكنت مواله فعيل مواله ٌُّ ّعندما حتدث عن احتجاج عامر بن يارس عىل عمرو بن » ُ ّ

 . )٥٤(العاص

َوأما ديفني جي يف ) ّحجة الوداع(ّستيوارت الذين دون مدخل عبارة . ّ

ّو أيضا مل يتطرق مطلقا إىل واقعة الغدير التي تلت حجة الوداع موسوعة القرآن، فه ً ًّ
ّمبارشة حيث اكتفى بالقول إن رسول اهللا  ً ألقى خطبة بعد انتهاء مناسك احلج ّ ً

ّوذكر بعض مضامينها، لكنه مل يذكر تفاصيل هذه اخلطبة وجتاهل األمر األهم من كل  ّ ّ

ّيشء فيها، أال وهو تنصيب اإلمام عيل 
ٍفهذا الباحث الغريب . ًليفة للمسلمني خ

تناسى موضوع الوالية واكتفى بذكر بعض ما ورد يف اخلطبة، كبيان حكم النيسء 

للعالمة ) جممع البيان(ّالذي اعتربه من املضامني اهلامة يف هذه اخلطبة واستند إىل 

ًومن ثم ساق بحثا) التوديع(هو ) النرص(ّالطربيس يف أن االسم اآلخر لسورة   حول ّ

ّزمان نزول هذه السورة التي قال البعض إهنا نزلت يف حجة الوداع وذكر آخرون بأهنا  ّّ
ًنزلت بمناسبة فتح مّكة، يف حني أنه مل يتحدث أبدا عن اآلية املباركة ّ ُاليوم أكملت «: ّ ْْ َْ َ ََ ْ

ْلكم دينكم ُْ َُ ِ ّ التي يعتقد الشيعة بأهنا نزلت بمناسبة يوم الغدير، ورغم أن»...َ  هذا ّ

ّالذي أكد فيه عىل أهنا ) جممع البيان(الباحث الغريب استند إىل تفسري العالمة الطربيس  ّ

نزلت بمناسبة هذا اليوم املصريي واعتربه الرأي الصحيح من بني سائر اآلراء التي 
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ّطرحت، لكنه مل يرش إىل هذا الرأي اهلام يف املدخل الذي دونه ّ ّ!)٥٥(  

) سنن النسائي(عتمد عليها ستيوارت، كتاب ومن املصادر األخرى التي ا

 حينها يف مواضع عديدة الذي ذكرت فيه واقعة الغدير وما قاله رسول اهللا 

ٍوبعبارات متشاهبة، منها ِمن كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من وااله وعاد من «: ٍ ِ ّ ّ ّ ُ

ُمن كنت مواله فعيل مواله، اللهم وال من وااله وعا«و » عاداه ُ ُِ ّ ٌّ وعبارات » ِد من عاداهُ

ًكام أن ابن ماجه يف سننه والرتمذي أيضا يف سننه . )٥٦(أخرى بنفس هذا املضمون ّ

ٌّمن كنت مواله فعيل «: ، نقلوا قول رسول اهللا )فتح الباري(وابن حجر يف كتاب  ُ ُ

 . )٥٧(ّدون أن يذكروا أنه قاله يف يوم الغدير» ُمواله

ٍلغة اإلنجليزية تضمنت إشارات ّوهناك بعض البحوث التي دونت يف ال ّ
ٍّمقتضبة لواقعة الغدير ويف إطار كيل، نذكر منها ما ييل ّ ٍ ً : 

 ـ )٥٩( يف الطبعة الثانية من موسوعة اإلسالم)٥٨()ّحممد(مدخل كلمة  ) ١

 . )٦٠(تدوين ترود إيلريت

ّمهمة حممد(فصل  ) ٢ تأريخ الفكر السيايس اإلسالمي منذ ( يف كتاب )٦١()ّ

 . )٦٣(تأليف أنطوين بالك ـ )٦٢()إىل العرص احلارضّعرص النبي 

تأليف ويلفرد  ـ )٦٤()خلفاء الرسول يف اخلالفة الراشدة(كتاب  ) ٣

 . )٦٥(ماديلونغ

 يف الطبعة الثالثة من موسوعة )٦٦()ّعيل بن أيب طالب(مدخل عبارة  ) ٤

 . )٦٨(تدوين روبرت غليف ـ )٦٧(اإلسالم

موسوعة أوكسفورد للعامل  ـ )٦٩()ّعيل بن أيب طالب(مدخل عبارة  ) ٥

 . )٧١(تدوين عبد العزيز ساشدينا ـ )٧٠(اإلسالمي

 ـ )٧٢()بعض آراء الشيعة اإلمامية حول الصحابة(مقالة حتت عنوان  ) ٦

 . )٧٣(تدوين إيتان كولبريغ
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 . )٧٥(موسوعة األديان العاملية ـ )٧٤()ّعيل(مدخل كلمة  ) ٧

وكسفورد للعامل  يف موسوعة أ)٧٦()أهل البيت(مدخل عبارة  ) ٨

 . )٧٨(تدوين مريي إيالين هيغالند ـ )٧٧(اإلسالمي

تأليف  ـ )٧٩()َمغامرة اإلسالم، قيم وتأريخ يف احلضارة العاملية(كتاب  ) ٩

 . )٨٠(مارشال هودجسون

 . )٨٢(تدوين إيتان كولبريغ ـ )٨١()تكامل الشيعة(مقالة حتت عنوان  ) ١٠

ّالتشيع األول يف (مقالة حتت عنوان  ) ١١  )٨٣()التأريخ والبحوث العلميةّ

ّطبعت يف مقدمة سلسلة بحوث التشيع  . )٨٥(تدوين إيتان كولبريغ ـ )٨٤(ّ

 . )٨٧(تأليف هاينز هامل ـ )٨٦()ّالتشيع(كتاب  ) ١٢

 ـ )٨٩( يف الطبعة الثانية من موسوعة الدين)٨٨()ّتشيع(مدخل كلمة  ) ١٣

 . )٩٠(تدوين ويلفرد ماديلونغ

 - )٩٢(يف الطبعة الثانية من موسوعة اإلسالم )٩١()شيعة(مدخل كلمة  ) ١٤

 . )٩٣(تدوين ويلفرد ماديلونغ

 - )٩٥( يف الطبعة الثانية من موسوعة اإلسالم)٩٤()إمامة(مدخل كلمة  ) ١٥

 . )٩٦(تدوين ويلفرد ماديلونغ

 ـ )٩٨( يف الطبعة الثانية من موسوعة الدين)٩٧()إمامة(مدخل كلمة  ) ١٦

 . )٩٩(تدوين ويلفرد ماديلونغ

 ـ )١٠١( يف موسوعة اإلسالم وعامل املسلمني)١٠٠()شيعة(مدخل كلمة  ) ١٧

 . )١٠٢(تدوين روبرت غليف

 يف موسوعة أوكسفورد للعامل )١٠٣()إمامة(مدخل كلمة  ) ١٨

 . )١٠٥( تدوين عبد العزيز ساشدينا- )١٠٤(اإلسالمي

ّوهناك صنف ثالث من البحوث اإلنجليزية تطرق الباحثون فيها إىل واقعة  ٌ ٌ
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ٍ بدقة وتفصيل أكثر من الصنف ّتأرخيية ومسألة خالفة النبي األكرم الغدير ال ٍ ّ

 :  الثاين، نذكر منها ما ييل

تدوين  ـ )١٠٧( يف موسوعة إيرانيكا)١٠٦()ّعيل بن أيب طالب(مدخل عبارة  ) ١

 . )١٠٩(بوناواال. كي.  وآي)١٠٨(إيتان كولبريغ

من موسوعة  يف الطبعة الثانية )١١٠()ّعيل بن أيب طالب(مدخل عبارة  ) ٢

 . )١١٢(تدوين رضا شاه كاظمي ـ )١١١(الدين

ّ الفصل األول من كتاب )١١٣()ٌبحث حول اخلالفة(فصل حتت عنوان  ) ٣
 . )١١٥(تأليف دونالدسون ـ )١١٤()مذهب الشيعة(

تدوين  ـ )١١٧()ٌالقرآن موسوعة( يف موسوعة )١١٦()شيعة(مدخل كلمة  ) ٤

 . )١١٨(الالين. أرزينا آر

ّ البحوث حول تأريخ التشيع األولآخر(مقالة حتت عنوان  ) ٥  يف )١١٩()ّ

 . )١٢١(تدوين روبرت غليف ـ )١٢٠(موسوعة اإلسالم والعامل املسلم

 )١٢٢()ّمقدمه اي بر تشيع، تارخيچه وعقيده شيعه دوازده امامی(كتاب  ) ٦

 . )١٢٣(منوتأليف موجان م ـ باللغة الفارسية

تدوين  ـ )١٢٥()ٌالقرآن موسوعة( يف موسوعة )١٢٤()والية(مدخل كلمة  ) ٧

 . )١٢٦(هريمان الندولت

. تأليف أرزينا آر ـ )١٢٧()الفكر الشيعي املبكر، تعاليم اإلمام الباقر(كتاب  ) ٨

 . )١٢٨(الالين

تدوين ماريا  ـ )١٣٠( يف موسوعة إيرانيكا)١٢٩()ُغدير خم(مدخل عبارة  ) ٩

 . )١٣١(مايس دقاق

 أمحد تدوين ـ )١٣٣( يف موسوعة إيرانيكا)١٣٢()ُغدير خم(مدخل عبارة  ) ١٠

 . )١٣٤(كاظمي موسوي
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ُمطالبة بحق يف املايض، غدير خم وظهور تدوين (مقالة حتت عنوان  ) ١١ ٍّ ٌ

تدوين بوال  ـ )١٣٥()التأريخ بواسطة احلافظية يف أواخر عهد الفاطميني يف مرص

 . )١٣٦(ساندرز

 ـ )١٣٨()ٌالقرآن موسوعة( يف موسوعة )١٣٧()ُغدير خم(مدخل عبارة  ) ١٢

 . )١٣٩(ينتدوين أسامء أفرس الد

 يف الطبعة الثانية من موسوعة )١٤٠()ُغدير خم(مدخل عبارة  ) ١٣

 . )١٤٢(تدوين لورا فيشيا فاغلريي ـ )١٤١(اإلسالم

ّحديث غدير خم، والية عيل بن أيب طالب وأفضليته (فصل حتت عنوان  ) ١٤ ُ

جمتمع الكاريزماتية، هوية الشيعة يف باكورة ( الفصل الثاين من كتاب )١٤٣()املعنوية

 . )١٤٥(تأليف ماريا مايس دقاق ـ )١٤٤()سالماإل

ّومن بني البحوث اإلنجليزية التي دوهنا الباحثون الغربيون حول واقعة غدير 
ّخم، فإن الفصل الثاين من كتاب السيدة ماريا مايس دقاق جمتمع الكاريزماتية،  ()١٤٦(ُ

م، ُحديث غدير خ(ّ والذي دونته حتت عنوان )١٤٧()هوية الشيعة يف باكورة اإلسالم

ً يمكن اعتباره أكثر اآلثار تفصيال )١٤٨(،)ّوالية عيل بن أيب طالب وأفضليته املعنوية

ّحيث تطرقت فيه إىل دراسة خمتلف جوانب هذا احلدث التأرخيي اهلام، وكام نالحظ 
ًفإهنا أفردت له فصال خاصا من بني الفصول االثني عرش للكتاب، وال نبالغ لو قلنا  ّ ً ّ

ّإن هذا الفصل تضمن  . ٍ معظم املواضيع التي طرحت يف سائر البحوث وبتفصيل أكثرّ
 

  :في الدراسات الغربية   خالفة النبي محمد   ■

ً دون مقالة حتت عنوان )١٤٩(الباحث الغريب روبرت غليف آخر البحوث (ّ

ّحول تأريخ التشيع األول ً وتضمنت موضوعا عنونه )١٥٠()ّ ّخالفة النبي (ّ
ملسرية التأرخيية للدراسات التي قام هبا الباحثون الغربيون ّ تطرق فيه إىل ا)١٥١()ّحممد
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ّحول خالفة النبي حممد  ّ ونوه فيه عىل أن آخر الدراسات الغربية التي نسبت ّ ّ
ّتأريخ نشأة هوية التشيع إىل ادعاء أحقية اإلمام عيل  ّ ّ باخلالفة بعد وفاة النبي ّ

ًوالذي أثار جدال واسعا ٌ هذه املقالة بشكل عام متأثرة بكتاب ّوجتدر اإلشارة إىل أن. ً ّ ٍّ ٍ

وقال غليف . )١٥٣()خلفاء الرسول يف اخلالفة الراشدة ()١٥٢(ّالسيد ويلفرد ماديلونغ

ّإنه قبل تأليف هذا الكتاب مل يكن الباحثون الغربيون يعرفون ما إن كان النبي حممد  ّ ّ
 قد نصب عليا ً ّ ّخليفة له أو أنه ادعى ذلك بنفسه ّ ّ ً . 

ّبع فإن هذا التربير ليس بعيدا عن الواقع فحسب، بل يعترب تافها يف ظل وبالط ً ً ّ

ّسعة نطاق معلومات الباحثني الغربيني واطالعهم عىل خمتلف النصوص اإلسالمية 

ٍالقديمة؛ لذا فإن غاية ما يمكن أن يدعى من غموض حول املسألة هو طرح السؤال  ّ ّ

  من قبل رسول اهللا ّيب اإلمام عيل ّهل أن قضية تنص: التايل عىل سبيل املثال

ٍيف يوم الغدير قد ذكرت تفاصيلها يف املصادر التأرخيية بالكامل أو أهنا ذكرت بشكل  ّ
ّمقتضب؟ وبام أن النقد األديب يتوىل مهمة تشخيص واقع األخبار املذكورة يف  ّ ّ ٍ

ٍالنصوص اإلسالمية القديمة وبيان ما إن كانت مشوبة بألفاظ إضافية أ ٍ ٌو أهنا صحيحة ً ّ
ّفهذا السؤال الذي يطرح وفق القواعد التي تتبناها األوساط العلمية . ٌأو مبتدعة

 . )١٥٤(ٍواألكاديمية يبقى بال جواب، وبالتايل ينتفي من أساسه

ٍومن جانب آخر، هناك سؤال حيظى باهتامم بالغ بني الباحثني، وهو كيف  ٍ ٌ ٍ

ٍ حكايات وقصص من قبل الشيعة ًأصبح هذا املوضوع املثري للجدل سببا لرسد ٍ

وخمالفيهم يف النصوص اإلسالمية القديمة؟ وهذا األمر قد أرغم الباحثني عىل 

ّاإلذعان بحتمية واقعة الغدير التي يرجع تأرخيها إىل صدر اإلسالم، لذلك مل يتطرقوا 
ّيف بحوثهم إىل بيان ما إن كانت حدثت حقا أو ال، بل انصب اهتاممهم عىل بيان  ً ّ

 . )١٥٥(فهومها ومضموهنا لدى الشيعة وخمالفيهمم

ّويرى الباحث روبرت غليف أن ويلفرد ماديلونغ ال يتفق مع بعض حمليل  ّّ
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النصوص الذين يرون عدم إمكانية استخراج احلقائق التأرخيية من النصوص، إذ من 

ّخالل رشحه لألخبار التي وردت حول وصول اخللفاء األربعة األوائل إىل سدة 

ٌفة واألخبار التي وردت حول هناية خالفتهم، أثبت أن النصوص فيها قابلية اخلال ّ

ّفهو يعتقد أن النصوص املوروثة من القرون اهلجرية . ٌكامنة ملعرفة الوقائع التأرخيية

ّاألوىل من شأهنا أن تكون مستندا يعتمد عليه الستخراج الوقائع التأرخيية، كام أنه  ُ ً

ّدر بدعوى أهنا أساطري دونت بعد وقوع األحداث يرفض فكرة رفض مجيع املصا ّ
ًالتأرخيية، ويرى أنه من املمكن طرح صورة أكثر دقة وصوابا حول واقع األحداث  ً ٍ ّ

 . التأرخيية من خالل الرجوع إىل تلك املصادر برشط مراعاة جانب االحتياط

 ّوجتدر اإلشارة إىل أن هذا الباحث قد أجرى دراساته حول تأريخ اخلالفة

ّكيف توىل اخللفاء زعامة : ٍاإلسالمية وفق منهج بحث حموره اجلواب عن السؤال التايل

ّاألمة اإلسالمية بعد النبي  ّ ّ؟ والنتيجة اهلامة التي توصل إليها لدى دراسته التشيع ّ ّ
ّهي أن اإلمام عيل  ّ كان يعترب نفسه منصبا من قبل النبي ّ ً ّأن هذا ّ، وأكد عىل ّ

ّوال لدى املسلمني ومتعارفا يف اجلزيرة العربية يف تلك اآلونة وحتى إنه األمر كان مقب ّ ً ً

ُ ولكن هذا املنصب القيادي قد سلب منه إثر )١٥٦(ينسجم مع السرية النبوية، ّ

 . )١٥٧(ّاملؤامرات التي حاكها بعض صحابة النبي 

ّويضيف غليف أنه مل يطرح حتى اآلن جواب حمدد حول النتائج التي توصل  ٌ ٌّ ّ ّ

 )١٥٩( وغراهام)١٥٨(إليها ماديلونغ يف كتابه املذكور باستثناء ما قاله موروين

 . )١٦٢( وكرون)١٦١( وماتسون)١٦٠(ودانييل

ٍم مل يدون الباحثون الغربيون أية دراسة عىل ١٩٩٧بعد نرش هذا الكتاب يف عام  ّ ّ
ّصعيد اخلالفة اإلسالمية يف عهدها األول، ورغم أن السيد ماديلونغ دعا املؤرخني ّ  إىل ّّ

ٍالتعامل مع املصادر بطريقة علمية صائبة ألجل أن يتمّكنوا من تدوين آثار تأرخيية  ٍ ٍ ٍٍ

ٍمعتمدة حول العهد األول للخالفة، لكن دعوته هذه مل حتظ بإقبال يذكر َ ّ ّ ّأما بالنسبة . ٍ
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ّإىل النتائج التي توصل إليها، فقد دلت عىل قابلياته العلمية املشهودة ورغبته احلقيقية  ّ
ٌيف إجراء البحوث العلمية وفق أسس صحيحة، لذلك قلام جيرؤ أحد عىل معارضتها  ّ ٍ ٍ ُ

 . رغم وجود بعض املؤاخذات عليها

ًاإلنجازات العلمية التي قام هبا هذا الباحث يمكن اعتبارها ردا عىل ما طرحه  ّ
ّ اللذان زعام صحة أخبار أهل السنة )١٦٤( ومن بعده وليام مونتغمري)١٦٣(كايتاين ّ

 . )١٦٥(ّي وردت حول مسألة اخلالفة وما يتعلق هباالت

ّوجتدر اإلشارة إىل ما قاله روبرت غليف، حيث أكد عىل أن الربوفسور  ّ

ّماديلونغ قد أثر عىل منهج البحث العلمي حول خالفة النبي  ّ بني العلامء الغربيني 

ّوغري تصورهم بحيث جعلهم يعتقدون بأنه صلوات اهللا عليه قد نصب علي ّ ّّ  ًا ّ

ّخليفة له، واعترب غليف أن هذا األمر هو أحد حماسن إنجاز الربوفسور ماديلونغ ومن  ً

 . آثاره اإلجيابية

ّرغم النقاط اإلجيابية التي تطرق إليها روبرت غليف يف إنجاز الربوفسور 
ّماديلونغ، لكن يؤاخذ عىل األخري يف منهجيته ودقة استنتاجاته التي توصل إليها عىل  ّ

ًعتقاده بكون النصوص املوروثة من القرون اهلجرية األوىل مصدرا مناسبا أساس ا ً

الستكشاف احلقائق التأرخيية وعدم قبوله مبدأ رفض مجيع املصادر بذريعة كوهنا 

ّأساطري دونت فيام بعد؛ ألن هذه املنهجية تتعارض مع ما يراه بعض الباحثني ّ)١٦٦( 

ّر داللة أهم مصادر السرية عىل ٍالذين يطرحون إشكاالت عليها، من قبيل قصو
املطلوب وكون املعلومات املذكورة فيها انتقائية وغري قطعية، وما شاكل ذلك من 

ّمؤاخذات يذكروهنا حول ما دونه الواقدي وابن سعد وابن هشام والطربي فمصادر . ٍ

ًالسرية هذه قد دونت عىل أساس مصادر خاصة تتضمن كام هائال من األحاديث  ً ّ ّ ّ ّ
ّلسرية النبوية ويعود تأرخيها إىل القرن الثالث اهلجري، كام أن املعلومات حول ا

ٍاملوجودة يف املصادر التي ألفت بعد ذلك التأريخ هي األخرى مل تدون حسب منهج  ّ ّ

ٍمنظم ومل تقارن مضامينها مع املعلومات السابقة ّ . 
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ّومن ناحية أخرى فإن الربوفسور ماديلونغ وإن أثبت كون اخلالفة  بعد ٍ
ّ حقا لإلمام عيل ّالنبي ً ّ ورغم أنه ذكر أدلة عديدة عىل ذلك، لكنه مل يتقيد ّ ّ ً ًّ ّ

ّ يف كتابه ومل يطرح مجيع القضايا املتعلقة هبا - أي موضوع اخلالفة -بمحور البحث 

ّبشكل شامل لدرجة أنه مل يتطرق إىل قضية تنصيب اإلمام من وجهة نظر الشيعة،  ّ ٍ ٍ

ٌّ واقعة الغدير أصبحت مهمشة تقريبا وكأهنا موضوع ثانوي ال ّوبالتايل نالحظ أن ٌ ّ ًّ ً

ّومقدمة الكتاب فهي األخرى تتضمن تفاصيل واسعة حول قضية اخلالفة . أمهية له ّ
ّ، ولكن رغم كل التفاصيل املذكورة نالحظ أنه مل يرش إىل وما أراده رسول اهللا  ّ

مة، مسألة خالفة األنبياء السابقني ّومن املواضيع التي تناوهلا يف املقد. ُغدير خم
ّملاذا قرص النبي : ًوكذلك طرح سؤاال دون أن جييب عليه، وهو ّ يف وضع برنامج ٍ

 وضمن نقله لبعض الروايات واألخبار عن )١٦٧(ٍمناسب لتعيني من خيلفه بعد وفاته؟
ّمنذ أن توىل اإلمام عيل خالفة الن«: ّعائشة وابن عباس يف هذه املقدمة، قال ّبي فإن ّ ّ

ًشيعة الكوفة يعتقدون بأنه جعله وصيا له ُودون أن يذكر واقعة غدير خم، . )١٦٨(»ّ

ّقال أيضا يف هذه املقدمة ٍأرسل حممد عليا إىل اليمن كنائب عنه يف السنة العارشة «: ً ً ّ
ّللهجرة، ولكن بعض ترصفاته أثارت حفيظة عدد ممن كانوا معه فشكوه إىل النبي ّ ٍ

ّ ّ .
ٍد بثالثة أشهر ارتأى أن يدافع عن ابن عمه يف خطاب له بني مجع عظيم ّقبل وفاة حمم ٍ ٍ ّ ٍ ٍ

ّمن الناس، ولكن الوقت مل يكن مناسبا آنذاك لتنصيب عيل خليفة له وحيتمل أنه كان  ً ًٍّ ّ
ّيرجو أن يعمر بام فيه الكفاية حتى يتمّكن فيام بعد من تنصيب أحد حفيديه؛ لذلك  ّ

 .)١٦٩(»ّأخر اإلعالن عن خليفته

ّومن اجلدير بالذكر أن كتاب الربوفسور ماديلونغ رغم اشتامله عىل تفاصيل 

ّومباحث واسعة إال أنه أشار فقط إىل بيعة املسلمني لإلمام عيل  ّ مرة أخرى عندما ً ّ
ّتصدى لتمرد اخلوارج يف حرب النهروان التي يرجع تأرخيها إىل أواخر أيام خالفته،  ّ

ًتعلقة بتنصيبه خليفة للمسلمني،ّلكنه جتاهل مجيع املسائل امل ّ يف حني أنه ذكر )١٧٠(ّ

ٍواقعة الغدير يف مكاهنا غري املناسب من حيث منهجية البحث وأقحمها يف موضوع 

ّهاميش رغم أهنا أجىل دليل عىل خالفة اإلمام عيل  ٍٍّ ّبرأي الشيعة  . 
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القيمة المعرفية لمصادر السيرة من وجهة نظر الباحثين  ■

  :لوب البحث الذي اعتمدوه الغربيين وأس

ّال جيد أي باحث سبيال لدراسة رسالة النبي األكرم  ً ٍ ّ وتأريخ صدر 

ٌاإلسالم إال يف رحاب مصادر السرية املعتربة، ولكن هناك مؤاخذات تطرح حول هذه 

ٍاملصادر وبام فيها اختالفها من حيث طرحها للحقائق بدقة وحيادية وكذلك انتقاء  ٍ ّ

ّعىل سبيل املثال فإن الباحثة . مات بام يتناسب مع مشارهبم ومعتقداهتمّمؤلفيها للمعلو

 يف الطبعة الثانية ملوسوعة )١٧٢()ُغدير خم( يف مدخل عبارة )١٧١(لورا فيشيا فاغلريي

الكثري من املصادر التي اعتمدنا عليها «: ّاإلسالم، دونت حول مصادر السرية ما ييل

ّلدراسة حياة النبي، كمؤلفات ابن هش ام والطربي وابن سعد، التزمت جانب ّ

ّالصمت حيال توقف النبي يف غدير خم وحتى بعض املصادر التي ذكرت هذا األمر  ُ ّ ّ

ّنجد أهنا مل تنقل شيئا عن خطبة النبي يف ذلك اليوم، ومن الواضح أن أصحاب هذه  ًّ ّ
ّالكتب كانوا خيشون من أن نقل خطبة النبي يفسح املجال ملتكلمي الشيعة بأ ن يدعموا ّّ

ّآراءهم حول حق عيل باخلالفة وبالتايل تقوى استدالالهتم يف نقاشاهتم مع أهل السنة ٍّّ .

ّونتيجة الكالم أن املفّكرين الغربيني الذين اعتمدوا عىل هذه املصادر لدراسة حياة 

ٍالنبي حممد مل يتطرقوا يف مدوناهتم إىل ما حدث يف غدير خم بشكل متسق ّ ٍ ُ ّ ّ ّ ّ«)١٧٣(. 

ّ فقد حتدثت عن حديث الغدير يف مصادر )١٧٤(السيدة ماريا مايس دقاقّوأما 

ّعندما ندقق يف أهم مصادر السرية والتأريخ ألهل السنة مثل «: ًالسرية النبوية قائلة ّ ّ

ًالتي تعد أثرا منقحا لسرية ابن إسحاق ـ سرية ابن هشام ّ ً أو تأريخ الطربي أو طبقات  ـ ّ

ّومهام يكن األمر، فلو تتبعنا . تها من حديث الغديرّابن سعد، فال عجب يف خلو غالبي
ّاملوضوع نجد أن هذا احلديث موجود يف سائر مصادر أهل السنة املعتربة التي تناظر  ٌ ّ

ّهذه املصادر، فعىل سبيل املثال نقل مؤرخ القرن الثالث اهلجري البالذري صاحب 
ة الرسول يف خطبت هذا احلديث بالكامل وذكر بعض روايا) أنساب األرشاف(كتاب 

ّيوم الغدير، وكذلك فإن حمدث أهل السنة ابن حنبل قام بتغطية واقعة الغدير يف  ّ ّ



 

 

 ٣٥٧ 

دد 
الع

اين
الث

 /
 

جة 
احل

ذو 
 /

١٤
٣٥

 هـ

  







  

ّمسنده بشمولية أكثر من غريه، ومن ثم تالمها مؤرخون آخرون يف ذلك كابن عساكر  ّ ٍ

ّ، وهؤالء املحدثون )البداية والنهاية(وابن كثري يف ) تأريخ مدينة دمشق(يف 

ّن املتعصبني ملذهب أهل السنةّواملؤرخون هم م ّوامللفت للنظر أن الكتابني األخريين . ّ

ّيتضمنان تفاصيل ورشوح موسعة ملختلف اآلراء حول حديث الغدير كام نجد فيهام  ّ
ّالعديد من طرق هذا احلديث، وهذا ينطبق مع الكثري من مدونات الشيعة حتى  ّ

 . )١٧٥(»ّالعهود املتأخرة

ّوقد ذكرت السيدة دقاق  نشأة ( يف كتاب )١٧٦(ًكالما للباحث جاكوب النرسّ

ٍ أكد فيه عىل عدم وجود معلومات كافية يف مصادر السرية )١٧٧()حكومة العباسيني ٍ ّ

ّحول موضوع الغدير، وذلك ألن الكثري من حمدثي أهل السنة ومؤرخيهم، كالطربي  ّ ّ

ّوابن سعد واملسعودي واليعقويب، إما أهنم مل يتطرقوا إىل حديث الغ ّ ّدير أو أهنم قرصوا ّ ّ
ّيف ذكر تفاصيله ألهنم كانوا يدونون مصادرهم حتت رعاية بني العباس ويعملون وفق  ّ
ّمرامهم، لذا يمكن القول إن اختالف النزعات من حيث الوالء ملذهب أهل السنة أو 

ًالتشيع كان سببا لذلك، لكن حيتمل أن تكون الضغوط السياسية التي فرضت عليهم  ّ
ّالدعاء حق ّانية بني العباس باخلالفة قد ألقت بظالهلا عىل هذا التوجه يف تعاطي ّ

ٍّأحداث تلك الواقعة، ألن حديث الغدير يثبت أحقية اإلمام عيل  ّ ّ باخلالفة دون 

ّسواه، أي أنه ال يثبت هذا احلق جلميع بني هاشم ّ . 

ّفاملؤرخون األوائل يف عهد بني العباس نقلوا أن بني العباس بذلوا  ًجهودا ّ

ّحثيثة إلثبات أحقيتهم باخلالفة قبل أن يروجوا ألحقية منافسيهم العلويني هبا، وهذه  ّ ًّ
ٌاملساعي قد تزامنت مع تدوين أقدم مصادر التأريخ واحلديث، لذلك كان هلا تأثري 

 . )١٧٨(ٌّجذري عىل تدوين التأريخ اإلسالمي

ّوفضال عن املؤاخذات املوجودة حول مصادر السرية، فإن  منهج البحث يف ً

ًالدراسات التي قام هبا الباحثون الغربيون اعتامدا عىل هذه املصادر هي األخرى 
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ّجديرة بالتأمل، فالباحث هارالد موتزكي ّ وصف منهج البحث الذي يتبعه )١٧٩(ٌ

ّسرية النبي حممد، مشكلة املصادر( يف كتابه ّالغربيون حول سرية النبي   كام )١٨٠()ّ

ّات منهجية ونقدية وافية حول مصادر سرية النبي حممد، ليست هناك دراس«: ييل ّ ٌ ٌ ٌ ٌ

ٍفكتاب السري دونوا يف مؤلفاهتم معلومات اقتبسوها من املصادر التي تعجبهم  ّ ّ َ ّ

ّفحسب؛ لذا من الرضوري إجراء دراسات نقدية حول ما تضمنته كتب السرية من  ٍ ٍ

ًسة أن تكون تطبيقية كي ّأحاديث وأخبار بصفتها مصادر تأرخيية، وال بد هلذه الدرا

ّيقارن الباحث فيها كل ما تصمنته من أخبار وحيدد تأرخيها ٍ ّ : ًويضيف قائال. )١٨١(»ّ

ٍ سوى بحوث مقتضبة للغاية حول تعيني مدى إمكانية االعتامد عىل ّحلد اآلن مل جتر« ٍ

ٌأحاديث السرية النبوية، ويمكن القول إنه ال يوجد معيار لتقييم النصوص احلديثية، ّ 

ّوأما منهج دراسة الوثائق فقد شهد تطورا يف العرص الراهن ومل يتطرق الباحثون عىل  ًّ ّ
ٍأساسه إىل تقييم املعلومات املتوفرة حول السرية إال بندرة ّ«)١٨٢( . 

ّوحسب رأي هذا الباحث الغريب فإن كتب السرية النبوية التي دونت حتى  ّ ّ

ٍيدها يف احلقيقة بسلسلة واسعة من اليوم قد اعتمدت عىل مصادر حمدودة، ويمكن تقي ٍ

األحاديث التي يرجع تأريخ روايتها إىل القرن الثالث اهلجري كام فعل الواقدي وابن 

ّوأكد أيضا عىل أن املعلومات املوجودة يف املصادر التي . سعد وابن هشام والطربي ً ّ

ّدونت يف القرن الثالث اهلجري مل تكن عىل املحك ومل يتناوهلا الباحث ون بالتحليل ّ

ٍواملقارنة مع املعلومات السالفة وفق منهج بحث معترب ٍ)١٨٣( . 

 

  :شهرة واقعة غدير خم في المجتمع اإلسالمي األول   ■

تقول الباحثة ماريا مايس دقاق حول ذياع صيت حديث الغدير بني املسلمني 

ة قد أشارت ّإن املراجع التأرخيية واألحاديث التفسريي«: ّيف العرص اإلسالمي األول

ٍإىل حديث غدير خم الذي كان شهريا عىل نطاق واسع يف العصور اإلسالمية األوىل  ٍ ً ُ
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ٍوكان منترشا يف كل بقعة من بالد ّ ٌ وصحيح يثبت ٌربٌ املسلمني، لذلك هناك دليل معتً
ّوجود ارتباط وثيق وفريد من نوعه بني مفهوم الوالية وشخصية عيل بن أيب طالب

ٍ ٍٍ ...

 الذهن اإلسالمي الواعي كان يدرك هذه احلقيقة منذ األيام األوىل ّوالواقع أن

 . )١٨٤(»لإلسالم

ّونالحظ يف الفصل أيضا من هذا الكتاب أن مقصود الباحثة من شهرة حديث  ً

ّالغدير وانتشاره هو شهرته بني فئة معينة يف املجتمع اإلسالمي األول، ألهنا بعد أن  ّ ٍّ ٍ

ّالتي ذكرت ما جرى يف يوم الغدير، أكدت عىل أن نقلت بعض األخبار من املصادر  ّ

ّإحدى النقاط املشرتكة بني هذه األخبار هي القبول بصحة حديث الغدير من قبل 
ّاملسلمني األوائل الذين كانوا مقيمني يف املدينة، لذلك استنتجت أن هذا األمر يثبت 

ّعدم شهرته عىل نطاق واسع بني عامة الناس واقتصاره عىل مؤل ّ ٍ ّفي هذه املصادر حتى ٍ

ٍاندالع أول حرب داخلية ٍ ّ أو أنه مل يروج بني عامة املسلمني)١٨٥(ّ ّ ّ)١٨٦( . 

ّوترى الباحثة أن اإلمام عيل  ّ كان يستند إىل ما قاله النبي ّ يف غدير خم ُ

ّكلام أراد أن يدافع عن حقه، وقد كان يوجه خطابه آنذاك إىل مسلمي املدينة سواء يف  ّ ّ

ّلقاها بني كبار املهاجرين من أصحاب الشورى أم يف كالمه الذي وجهه خطبه التي أ
ّوأكدت عىل أن اآلخرين عندما . ّبالتحديد إىل طلحة بن عبيد اهللا الذي انتفض ضده ّ

ّيؤيدون صحة حديث الغدير دفاعا عن حق اإلمام عيل  ّ ً ّ ّ فام يرجى من الصحابة 

ّجيدر هبم إخبار كل من كان ال يعلم به، املقيمني يف املدينة هو علمهم به، لذلك كان 

ّسواء يف ذلك املوالني لإلمام من أمثال أيب أيوب األنصاري أم غري املوالني له كسعد  ٌ
ّونوهت عىل أن االعتقاد بكون أهل املدينة فقط أو بعض النخبة منهم . ّبن أيب وقاص ّ

ّحفت بخطبة رسول ٍكانوا عىل علم بحديث الغدير، ينسجم مع الظروف الزمانية التي 

ّ ويتناسب مع مضموهنا، ألن مجيع األخبار يف هذا الصدد تدل عىل أنه ألقاها اهللا  ّ ّ

ّهذا يعني أن املسلمني «: ّيف طريق العودة من مّكة إىل املدينة بعد حجة الوداع، وقالت
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ونوا يك الذين كانوا يقطنون خارج املدينة مل مسلمي القبائل املقيمني يف مّكة والكثري من

ّ، لذلك فإن ّحارضين يف ذلك اليوم ليشهدوا اإلعالن الرسمي خلالفة اإلمام عيل 

 . )١٨٧(»ّمعاوية بن أيب سفيان الذي كان من أهل مّكة ادعى عدم علمه بذلك

ّوأكدت السيدة دقاق عىل أن الكثري من املصادر اإلسالمية التي دونت يف  ّّ ّ ّ

ًالعصور اإلسالمية األوىل تتضمن أخبارا ّ رصحية وإشارات إىل ما قاله النبي ّ ٍ ً يف 
ٍهذه املناسبة رغم عدم اشتامهلا عىل خرب يتناول ما حدث يف الغدير بشكل شامل ومن  ٍ ٍ

ّمجيع جوانبه، لذلك نالحظ أن املصادر الروائية والتأرخيية التي دونت فيام بعد تتضمن  ّ ّ

ّيف طياهتا أخبارا متفرقة حول هذه الواقعة حتى وإن  ً ًّ ٌمل خيصص هلا باب بالتحديدّ ّ . 

ذكرت هذه الباحثة الغربية األمثلة التالية من املصادر التي اعتمدت عليها يف 

 : )١٨٨(استنتاج آرائها

ّ يف حقه ّخرب أيب الطفيل عامر بن واثلة حول استدالل اإلمام عيل  ) ١

ّباخلالفة وعدم استحقاق سائر أعضاء الشورى الذين عينهم عمر بن اخلطاب 
ًلينتخبوا من بينهم خليفة بعد موته، حيث حاججهم صلوات اهللا عليه قائال ً :

ٌنشدتكم باهللا، هل فيكم أحد قال له رسول اهللا « : كام قال يل) ّصىل اهللا عليه وآله وسلم(ُ

ّإن اهللا أمرين بوالية عيل، فواليته واليتي، وواليتي والية ريب، عهد عهده إيل ريب،  َّّ ٌٍّ ّ

ِّوأمرين أن ابل نشدتكم باهللا، «: ّنعم قد سمعناه، ثم قال:  قالوا»غكموه، فهل سمعتم؟ُ

ّأنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي : ٌهل فيكم أحد قال له رسول اهللا  ّ ّ

 . )١٨٩(ّاللهم ال:  قالوا ،»بعدي؟

ّوذلك عندما اجتمع الكثري من املسلمني إبان ) الرحبة(ما جرى يف يوم  ) ٢
ًففي ذلك اليوم طلب اإلمام ممن كان حارضا يف .  يف الرحبةّمام عيل خالفة اإل ّ

ُمن كنت مواله فعيل مواله«: يوم الغدير وسمع قول رسول اهللا  ٌُّ ُ أن يشهد » َ

 . )١٩٠(بذلك
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) الرحبة(ّموقف أيب أيوب األنصاري وبعض الصحابة من األنصار يف يوم  ) ٣

ّ بـأنه موالهم ودهشته من ذلك، حيث ّ واصفني إياهّعندما خاطبوا اإلمام عيل 

ٌسأهلم كيف يكون موالهم وهم عرب أحرار؟ ّلكنهم استشهدوا بحديث الغدير ! ٌ

ّكشاهد عىل استخدام هذه الكلمة بحقه، حيث قال رسول اهللا  ٍ :» ُمن كنت مواله ُ

ُفعيل مواله ٌّ«)١٩١( . 

توىل عىل  مع معاوية بن أيب سفيان الذي اس)١٩٢(ّكالم سعد بن أيب وقاص ) ٤

ً، حيث أنبه واعتربه ليس أهال للخالفة فقال لهّاخلالفة بعد شهادة اإلمام عيل  ّ :

ّقاتلت عليا وقد علمت أنه أحق باألمر منك« ّ فأجابه » َولـِـم ذاك؟«: ، فقال معاوية»ً

ُمن كنت مواله فعيل مواله، : (يقول) ّصىل اهللا عليه وسلم(ّألن رسول اهللا «: سعد ٌُّ ُ

ُل من وااله وعاد من عاداهّاللهم وا ُِ فام «: ، فقال معاوية»، ولفضله يف نفسه وسابقته)ِ

ُّكنت قط أصغر يف عيني منك اآلن ـِـم؟«: ، أجابه سعد»َ لرتكك نرصته «: قال» َول

 . )١٩٣(»وقعودك عنه، وقد علمت هذا من أمره

 وطلحة بن عبيد اهللا قبيل اندالع ّاحلوار الذي دار بني اإلمام عيل  ) ٥
ِاللهم وال من وااله وعاد «: حرب اجلمل، حيث استشهد اإلمام بقول رسول اهللا  ُ ِ ّ

ّوحذر طلحة من العاقبة السيئة إثر نكثه العهد ونقضه البيعة بقيامه عىل » ُمن عاداه ّ

 . )١٩٤(اخلليفة الرشعي

ّرغم أن السيدة دقاق دعمت استنتاجاهتا بشواهد عديدة، لكنها جتاهلت بعض  ّ ّ

ّالتي ترد عىل هذه االستنتاجات، عىل سبيل املثال كلام تتطرق إىل دفاع االشكاالت  ّ

ّ عن حقه يف اخلالفة فهي تذكر أنه استدل بام قاله رسول اهللا أمري املؤمنني  ّّ يوم 
ًالغدير وتؤكد عىل أن خماطبيه يف ذلك اليوم كانوا من أهل املدينة معتمدة عىل حدثني  ّ ّ

ّعىل أعضاء الشورى التي عينها عمر والذين يعتربون من تأرخييني، أحدمها احتجاجه 
رموز املهاجرين، واآلخر احتجاجه عىل طلحة بن عبيد اهللا الذي كان من أهل املدينة 

 . وشارك يف حرب اجلمل إىل جانب عائشة
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ّومن املؤاخذات األخرى التي تطرح عىل استنتاجاهتا هو أهنا تؤيد صحة ادعاء  ّ ّ ّ
ن يف عدم علمه بحديث الغدير، ولكن مجيع الشواهد التي ذكرهتا معاوية بن أيب سفيا

ًعىل هذا الصعيد ال يمكن أن تكون مستندا يثبت جهل معاوية هبذا األمر الذي كان 

ٍشائعا عىل نطاق واسع آنذاك ٍ ّوأما بالنسبة إىل الشورى التي عينها اخلليفة الثاين فإن . ً ّ ّ
ّأعضاءها مكثوا يف مكان واحد مدة ثال ٍ ّثة أيام كي يعينوا أحدهم خليفة، وبالطبع فإن ٍ ً ّ ٍّ

 عىل منصب اخلالفة، ّاحلارضين يف هذه الشورى فقط كانوا منافسني لإلمام عيل 

ّلذا فإهنا مل تكن أمام املأل العام حتى نعترب خماطبيها آنذاك مجيع املسلمني، كام أهنا  ّّ

 .  حينهاّ خماطبو اإلمام عيل ّتشّكلت يف املدينة ومن الطبيعي أن أهل املدينة هم

ّومن أعضائها طلحة والزبري اللذان كانا من رؤوس اخلارجني عىل اإلمام عيل 
 أيام خالفته يف حرب اجلمل بعد أن حرضا عائشة عىل املشاركة يف هذه احلركة ّ

ّاملتمردة عىل القانون، ومن البدهيي أن األوضاع كانت تقتيض بأن يتم اإلمام عيل  ّ ّّ 

ّجة عىل رموز هذه الفتنة لصيانة املجتمع اإلسالمي من رشهم ومكائدهم، وقد احل ّ
ّكانت حجته بالغة لدرجة أن الزبري الذي يعد املحرك األسايس هلذه الفتنة، انسحب  ّ ّ ً ّ
ّمن احلرب بعد أن وبخه اإلمام، إال أن طلحة مع اعرتافه بحق اإلمام باخلالفة وإذعانه  ّ ّ

ً يوم الغدير لكنه أرص عىل مواصلة القتال طمعا بحطام  ّبصحة ما قاله رسول اهللا ّ ّ

 . )١٩٥(الدنيا

ٍويمكن نقض استدالل هذه الباحثة يف أن معاوية بن أيب سفيان مل يكن عىل علم  ّ

 : ُبحديث غدير خم يف النقاط التالية

ّال خيتلف اثنان يف أن معاوية كان من ألد اخلصام لإلمام عيل  ) ١ ّ ّ لذا فإن ،ّ

ٍ اعرتافه بصحة حديث الغدير هو أمر متوقع لكونه مل يتوانى عن أية ذريعة لبلوغ عدم ّ ٌ ّّ ٌ
 . مآربه الشيطانية

ّاملؤرخون واملحدثون من أهل السنة أشاروا إىل أن الطليقني معاوية  ) ٢ ّّ ّ ّ
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وأباسفيان بعد أن تظاهرا باعتناق اإلسالم يف أحداث فتح مّكة، شاركا يف غزويت 

ً، كام أهنم اعتربوا معاوية كاتبا للوحيمع رسول اهللاحنني والطائف  لذلك ؛ )١٩٦(ّ

ًلو استندنا إىل ما نقله هؤالء يف هذا الصدد ينبغي لنا أيضا االستناد إىل أقواهلم 

ًاألخرى، إذ إهنم نقلوا أن معاوية كان بعيدا عن رسول اهللا  ّ ّ يف آخر أيام حياته ومل 

ٍ أن جهل شخص مثل معاوية بواقعة الغدير يكن يعلم بام حيدث آنذاك؛ ناهيك عن ّ

ّاملصريية يعد أمرا مستحيال تقريبا ألن احلقيقة الدامغة التي ال مناص منها هي أن  ّ ً ًّ ً ّ

زعامء النفاق واملعارضة لدين اهللا من أمثال معاوية وأيب سفيان كانوا حريصني عىل 

ّا مؤامراهتم ضده ّ ومعرفة كل ما يقوله لكي حيوكوّمتابعة مجيع أخبار النبي 

ّوجتدر اإلشارة أيضا إىل أن رسول اهللا . ٍبنجاح ً كانت له صلة قرابة معهام ألن ّ

 . ّزوجته أم حبيبة هي بنت أيب سفيان

ّهناك مالحظة هامة جدا جتدر اإلشارة إليها هنا، وهي أن واقعة الغدير قد  ) ٣ ً ّ ّ
ٍّاكتنفتها ظروف خاصة جعلتها تنترش كخرب هام يف مج ٍ ٌ ّ  . يع بقاع العامل اإلسالميٌ

ٍغدير خم يقع يف الطريق الواقع بني مّكة واملدينة عىل مسافة ثالثة أميال من  ُ

ّاجلحفة التي هي مفرق طرق يفرتق فيه مسري القوافل املتجهة نحو املدينة ومرص  ٍ

ّ لذا فإن حجاج بيت اهللا احلرام العائدون إىل ديارهم بعد حجة الوداع )١٩٧(والعراق، ّ ّ

ّ يكونوا قد افرتقوا يف غدير خم ألهنم مل يصلوا إىل اجلحفة بعد، وهذا يعني بكل مل ّ ُ

ّتأكيد أن الذين استمعوا إىل خطبة رسول اهللا  ٍ يف يوم الغدير مل يكونوا من أهل 
ٍّفضال عن ذلك، ليس هناك أي دليل قطعي يثبت عدم حضور . املدينة فحسب ٍ ّ ً

ّأما السيدة . ّملصريي بصفتهم ممثلني عن قومهمٍأشخاص من أهل مّكة يف هذا احلدث ا ّ
ّماريا مايس دقاق فقد أكدت عىل أن الظروف التي اكتنفت واقعة الغدير تقتيض انتشار  ّ

ٍ يف كل مكان، وقالتخطبة رسول اهللا  ّمن املحتمل أن املسلمني املقيمني يف مّكة «: ّ

دينة مل يكونوا حارضين يف والكثري من مسلمي القبائل الذين كانوا يقطنون خارج امل
ّذلك اليوم ليشهدوا اإلعالن الرسمي خلالفة اإلمام عيل، لكننا لو تتبعنا ما حدث يف  ّ ّ
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ذلك اليوم والحظنا الطريقة التي ألقيت اخلطبة فيها والظروف التي اكتنفتها 
ّوالتمهيدات التي اختذت هلا يف حضور كبار الصحابة الذين بايعوا اإلمام عيل بإمرة  ّ

ًاملؤمنني، سوف يثبت لنا بشكل ال يشوبه أدنى شك بأن خربا هبذه األمهية قد انترش  ّ ٍّ ٍ

ّبرسعة يف كل مكان وأن املسلمني قد تناقلوه بينهم أينام حلوا ونزلوا ّ ٍّ ٍ« . 

الغدير يف الكتاب ( صاحب كتاب ّوجتدر اإلشارة إىل أن العالمة األميني 

ّ رووا هذه الواقعة التأرخيية اهلامة وذكر  صحايب١١٠ذكر أسامء ) ّوالسنة واالدب
هؤالء مائة وعرشة من أعاظم «: أسامءهم والطرق التي روي منها احلديث، حيث قال

ّالصحابة الذين وجدنا روايتهم حلديث الغدير، ولعل فيام ذهب علينا أكثر من ذلك 

ّبكثري، وطبع احلال يستدعي أن تكون رواة احلديث أضعاف املذكورين ألن  السامعني ٍ

ّالوعاة له كانوا مائة ألف أو يزيدون، وبقضاء الطبيعة إهنم حدثوا به عند مرجتعهم إىل  ّ ٍ

ٍأوطاهنم شأن كل مسافر ينبئ عن األحداث الغريبة التي شاهدها يف سفره نعم، . ّ

ّفعلوا ذلك إال أشذاذ منهم صدهتم الضغائن عن نقله، واملحدثون منهم وهم  ّ ٌ

ء املذكورون، ومنهم من طوت حديثه أجواز الفىل بموت األكثرون فمنهم هؤال

السامعني يف الرباري والفلوات قبل أن ينهوه إىل غريهم، ومنهم من أرهبته الظروف 

ٌواألحوال عن اإلشادة بذلك الذكر الكريم وقد مر تلويح إىل ذلك يف رواية زيد بن  ّ
ٌنهم حديث وال انتهى أرقم، ومجلة من احلضور كانوا من أعراب البوادي مل يتلق م

ًإليهم اإلسناد؛ ومع ذلك كله ففي من ذكرناه غنى إلثبات التواتر ّ«)١٩٨( . 

ّوأما بالنسبة إىل رواية عامر بن واثلة التي تضمنت اح ّجاجا لإلمام عيل تّ ً 
ّبحديث الغدير عىل أصحاب الشورى، فقد شّككت السيدة دقاق يف صحتها ألن  ّ

ّومن البدهيي أن هذه املؤاخذة عىل الرواية ال مورد هلا ألن . الراوي من املوالني لإلمام ّ

ّاألخبار التأرخيية بشكل عام هي أخبار آحاد، واألمر اهلام عىل هذا الصعيد هو وجود  ٍٍّ ٍ

ّقرائن تفيد االطمئنان بصحة هذه األخبار وال يوجد ما يناقضها؛ وإحدى القرائن 
ّالواضحة التي تؤيد صحة ما رواه عامر بن و ّاثلة هي أن اإلمام يف هكذا ظروف كان ّ
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ّملزما بإمتام احلجة عىل من هو ليس بأهل للخالفة، وذلك بالطبع إنام يكون بالتذكري  ٍ ّ ً

ّوبكل . ّ التي ألزم املسلمني باتباعها، ومنها ما قاله يف يوم الغديربأوامر رسول اهللا 

ّتأكيد فإن هذه احلقائق واألخبار ال تنسجم مع مشارب وتو ّجهات الفئة احلاكمة ٍ
ّآنذاك، لذلك ال يتم تناقلها إال عن طريق املوالني لإلمام عيل  ّ فحسب، ألن ّ

ّمؤيدي النظام احلاكم وغريهم من اجلبناء كانت هلم دواعيهم اخلاصة التي جعلتهم  ّ
ّينكروهنا أو يعتمون عليها، بل ويقبلوهنا يف بعض األحيان؛ وعىل هذا األساس نجد 

ّأهنا قد مه  . ّشت بمرور الزمان ومن ثم تالشى الكثري منها بالتدريجّ

ّومن اجلدير بالذكر أن السيدة دقاق التي شّككت يف هذه الرواية، قالت ّ :» 

ُتذكري اإلمام عيل الناس بخطبة غدير خم دون أن يذكر تفاصيل أخرى   كام تتناقلت -ّ

ًمصادر الفريقني شيعة وسنة  ة بصفتها فضيلة معنوية له، ٌ دليل عىل قبول هذه اخلطب- ًّ

ّوهذا ما كان مشهورا عىل نطاق واسع بني خمتلف مؤلفي املصادر اإلسالمية يف  ًٍ ٍ

 . )١٩٩(»العصور األوىل

 

  :مستوى تغطية مصادر التأريخ والحديث لحديث الغدير   ■

ُأحد األبحاث النظرية التي تطرح حول حديث غدير خم هو موضوع سعة 

ًومات بني أمية وتأثره بالظروف التي كانت سائدة آنذاك نطاق انتشاره يف عهد حك ّ

ٍوالسكوت عنه بشكل مؤقت بعد ظهور فرق وفئات سياسية  ّ ّ دينية إبان حكومات - ٍ
 .بني العباس

ّالسيدة ماريا مايس دقاق بدورها تناولت هذا املوضوع يف الفصل الثاين من 
ان ما اكتنف جوانب واقعة كتاهبا الذي أرشنا إليه وذكرت العديد من الشواهد لبي

ّالغدير يف تلك اآلونة، ومن اجلدير بالذكر أن بعض مصادر أهل السنة مل تذكر حديث  ّ ّ

ًالغدير وبام فيها سرية ابن هشام التي تعد تنقيحا لسرية ابن إسحاق وكذلك تأريخ  ّ
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ّالطربي وطبقات ابن سعد، بينام هناك مصادر أخرى تضمنت حديث الغدير مثل 
اب األرشاف للبالذري الذي يرجع تأرخيه إىل القرن الثالث اهلجري، كام كتاب أنس

هناك مصادر فيها تفاصيل واسعة حول واقعة الغدير كمسند أمحد بن حنبل وكتب 

ّالتأريخ التي ألفت بعده كتأريخ مدينة دمشق البن عساكر والبداية والنهاية البن كثري ُ .

ّر دونت وفق مشارب مذهب أهل السنة ّوجتدر اإلشارة إىل أن مجيع هذه املصاد ّ
 . )٢٠٠(فحسب

ّوتقول دقاق إن مصادر ومؤلفات الشيعة التي يرجع تأرخيها إىل العرص  ّ

األموي قد ذكرت أحداث الغدير، كاهلاشميات وأشعار الكميت بن زيد األسدي 
ّوكتاب سليم بن قيس املثري للجدل، كام أن الغالبية العظمى من مصادر احلديث  ُ

ّة التي دونت يف أواخر القرن الثالث اهلجري قد تضمنت حديث الغدير، من الشيعي ّ
ّقبيل أصول الكايف للعالمة الكليني؛ ولكنها مل ختصص أبوابا ومباحث مستقلة  ً ّ ّ

ّللغدير، بل ذكرته إلثبات صحة عقيدة الشيعة اإلمامية حول النص عىل اخلالفة ّ .
ّولعل سبب هذا األمر يرجع إىل أن الذين د ّونوا كتب احلديث فيام بعد كانوا يتصورون ّ ّ

ٌأن خماطبيهم الشيعة هلم اطالع واسع حول ما جرى يف واقعة الغدير ويعرفون مجيع  ٌ ّ ّ

ّتفاصيل اخلطبة التي ألقيت فيه، لذلك ال نالحظ إال اليسري من املؤلفات التي  ُ

خيية املعروفة ّكام أن بعض املصادر التأر. متحورت حول هذا املوضوع يف تلك اآلونة
ًالتي مل يكن مؤلفوها مناهضون للشيعة مل تغط هذه الواقعة تغطية شاملة، فعىل سبيل  ً ِّ ّ

ًاملثال مل يذكر املسعودي يف كتابه مروج الذهب شيئا عنها واليعقويب ذكر ملحة موجزة  ً ً

 . )٢٠١(دون أن يذكر تفاصيل

ّالسنة وعدم ّوترى هذه الباحثة أن ذكر حديث الغدير يف بعض مصادر أهل 

ّذكره يف بعض مصادر الشيعة هو أمر مثري للدهشة لكنه مل حيدث عن طريق الصدفة،  ٌ ٌ
ًفحسب رأهيا لو أننا راجعنا تأريخ مجيع املصادر التي تضمنت معلومات وأخبارا  ٍ ّ ّ

ّد دونت يف العرص األموي أو أهنّحول الغدير لوجدناها إما أن تكون ق ّا دونت بعد ّ
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ًالتني فإهنا أعارت اهتامما كبريا باألحاديث واألخبار التي كانت ذلك، ويف كال احل ً ّ
 . )٢٠٢(ًسائدة يف أوائل هذا العرص، لذلك حفظتها يف طياهتا

ّالعلامء يف أوائل العرص العبايس أكدوا عىل أن بني العباس كانوا يروجون بني  ّ ّ

ّالناس أهنم أحق باخلالفة أكثر مما كان يروج العلويون ألحقيت ّ ّ ّ هم هبا، وهذه املساعي ّ

ٍبالطبع قد تواكبت مع أحداث حساسة شهدها املجتمع اإلسالمي آنذاك وبالتايل  ٍّ
ًألقت بظالهلا عىل تدوين التأريخ واحلديث فبقيت آثارها ملموسة عىل عملية تدوين 

 . التأريخ اإلسالمي

ّإضافة إىل ذلك فإن العباسيني وبعض متكلمي الشيعة اإلمامية يف أوائل ّ  عهد ً

بني العباس قد نأوا بأنفسهم عن احلركات األصولية الشيعية التي ظهرات يف رحاب 

ّتقول السيدة دقاق حول . األجواء الطائفية التي شاعت يف أواخر العرص األموي
ّكام ذكرنا آنفا فإن هذا األمر يدل بشكل قطعي عىل أن تأريخ حديث الغدير «: ذلك ّ ًٍّ ٍ

ٍالعرص األموي بكثري وقد حظي باهتامم بالغ يف األجواء ٍيرضب بجذوره يف زمان سبق  ٍ ٍ

ّالسياسية والطائفية التي سادت يف أواخر هذا العرص، ولكنه رسعان ما آل إىل األفول 

ّبني األوساط الفكرية يف باكورة العرص العبايس، وكأنام خفي حتى عىل بني العباس  ّ

ًالذين كانوا يزعمون أهنم أكثر تعصبا من العلو ّ يني يف الدفاع عن حقوق مجيع بني ّ

 . )٢٠٣(»!هاشم

ّولكن استدالل الباحثة يف هذا املضامر ليس تاما، إذ هناك مصادر مؤلفة يف  ً ّ
ّالعرص العبايس قد تطرقت إىل ذكر أحداث الغدير، مثل كتاب أنساب األرشاف 

ال «: ّوتربر ذكر احلديث يف هذين املصدرين بالقول. للبالذري ومسند أمحد بن حنبل

ّشك يف أن املؤرخ السني البالذري يف كتابه  ّ ّ ٍالذي صنفه كمصدر ) أنساب األرشاف(ّ ّ

ًلألنساب قد انحاز إىل بني أمية نوعا ما، حيث مجع الكثري من معلوماته عندما كان 

ّمقيام يف دمشق ملدة طويلة، وحيتمل أنه وج ٍّ ٍ ًاك أحاديثا كثرية يرجـد هنـً ا إىل ـع تأرخيهـً
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ّعهد العبايس وبقيت مكتومة يف صدور رواة الشام فأضافها إىل كتابه مما زاد ما قبل ال ً

ّمن أمهيته ليصبح أحد املصادر القيمة من مصادر العصور اإلسالمية األوىل وتغطيته . ّ

ّامللحوظة لواقعة الغدير مقارنة مع املصادر التأرخيية التي دونت قبله يف عرص بني  ً

صيل واسعة حول األحداث التأرخيية التي سبقت العهد ّالعباس والتي مل تتضمن تفا

ّاألموي، تدل عىل أنه قد اقتبس أخبار الغدير من مصادر أقدم من املصارد التي  ّ

 . ذكرناها

ّأما ابن عساكر فهو املحقق الدمشقي اآلخر الذي دون أوسع البحوث وأجزهلا  ّّ ّ

ّد كبري عىل ما رواه مؤرخو ّحول واقعة الغدير يف مصادر أهل السنة وقد اعتمد إىل ح ٍ ٍّ

ّالشام الذين كانت لدهيم أخبار يعود تأرخيها إىل ما قبل العهد األموي، كام أن مؤرخ  ٌّ

ًأهل السنة املعروف ابن كثري هو اآلخر قد حتدث عن الغدير بالتفصيل معتمدا عىل ابن  ّ ّ

ٍّعساكر بشكل أسايس ٍ«)٢٠٤( . 

ّكام أن السيدة ماريا مايس دقاق قد بر ّ رت وجود حديث الغدير يف مسند أمحد ّ

ًبن حنبل الذي دون يف العرص العبايس رغم أن مؤلفه مل يكن مؤرخا ومل يكن متأثرا بام ا ّ ً ّ ّّ ّ
ٌهذه املسألة متأثرة بعوامل عديدة هلا صلة بالرؤى «: روي يف العهد األموي، كام ييل ٌّ

العبايس، فابن حنبل ًالعقلية والكالمية التي كانت مطروحة يف العرصين األموي و

ٍأوال هو أحد املحدثني املتعصبني ألهل السنة وكان ينتمي إىل مدرسة فكرية ترتكز  ٍ ّ ّّ ً

ّمبادؤها عىل املصادر الروائية وال تعري أمهية للتوجه العقيل والكالمي، لذا فإن مسنده  ًّ

ًتضمن جمموعة من األحاديث التي حصل عليها، وحينام كان جيد سلسلة سندية  ً ً ّ
ّصحيحة أو مصدرا معتربا ألحد األحاديث فإنه كان يضيفهام إىل كتابه مثلام فعل  ً ً ً

. ّبالنسبة إىل حديث الغدير وبعض األحاديث األخرى التي تنصب لصالح العلويني

ّثانيا إن أمحد بن حنبل قد وضع حجر األساس للمصاحلة السنية، فاإلمام عيل آنذاك مل  ّ ّ ً

ّري الشيعية وكان يتعرض للسب، لكن ابن حنبل جعله ًيكن مقبوال لدى األوساط غ ّ ّ
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ّمن اخللفاء الراشدين إىل جانب أيب بكر وعمر وعثامن، وبالطبع فإن ذكره للعديد من 

ّاألحاديث التي تتضمن فضيلة لعيل تدعم موقفه هذا ً ّ . 

ًفضال عن ذلك، فإن ابن حنبل كان معروفا بمعارضة معظم األطروحات  ّ ً

ّية التي سادت يف أوائل العهد العبايس معارضة شديدة لدرجة أنه العقلية والكالم ً ً

ًتعرض للتعذيب وحتمل معاناة كبرية دفاعا عن موقفه هذا ً ً ّ وعىل هذا األساس يبدو . ّ

ّأنه مل يتأثر بأفكار معارصيه ومل تفرض عليه آراء سياسية وكالمية من قبل حكومة بني  ّ

القلم البارزين الذين جتاهلوا حديث الغدير ّالعباس، يف حني أن الكثري من أصحاب 

ّأو أولئك الذين مل يؤدوا واجبهم يف بيان تفاصيله، كالطربي وابن سعد واملسعودي 
ّإن . ّواليعقويب، يعتربون ممثلني رسميني لبني العباس يف نقل األخبار واألحاديث

ًالتوجهات الفكرية الشيعية والسنية التي كانت سائدة آنذاك قد تك ّ ًون متأثرة ّ ّ

بالضغوط الفكرية التي تفرض عىل العلامء الرتويج ألحقية بني العباس، وحديث 

ّالغدير قد ال يفي هبذا الغرض ألنه يدل فقط عىل أحقية اإلمام عيل باخلالفة وال يدل  ّ ّّ ّ

 . )٢٠٥(»ّعىل أحقية مجيع بني هاشم هبا

ّيبدو أن السيدة دقاق قد غفلت عن مسألتني يف حتليلها هذ ّا أو أهنا تركتهام دون ّ
 : ٍجواب، ومها

ًأوال ّ أشارت إىل عدم االهتامم بحديث الغدير يف العهد العبايس لكنها مل تذكر :ّ

ّمن املؤكد أهنا تقصد من ذلك أواخر العهد ! سبب االهتامم به يف العهد األموي ّ

ٍاألموي لكنها مل  ترش إىل أن االهتامم بحديث الغدير وانتشاره عىل نطاق ّ ٍ واسع قد كان ّ

ّبطلب من عمر بن عبد العزيز الذي ألغى منع تدوين احلديث بعد وفاة النبي  ٍ

ٌ أو أنه ناشئ من األجواء السياسية املفتوحة يف تلك اآلونة إثر ضعف نظام األكرم ّ

 . بني أمية واحلركات املناهضة هلم يف خمتلف البالد اإلسالمية

ّيف هتميش حديث الغدير لكنها جتاهلت  ذكرت دور خلفاء بني العباس :ًثانيا
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ّدور اخللفاء األوائل الذين تصدوا للخالفة قبل العهد األموي وكذلك دور خلفاء بني 

ّوبالطبع فإن إحدى النقاط اهلامة التي ال يمكن التغايض عنها هي أن . أمية األوائل ّّ
يف أيامه ًاألجواء السياسية التي أصبحت أكثر انفتاحا بعد ضعف احلكم األموي 

األخرية وانطالق بعض احلركات الشيعية حينذاك، مها أمران جديدان عىل الساحة ومل 

ّيشهدمها املجتمع اإلسالمي إبان عهد اخللفاء األوائل، لذلك فإن بيان فضائل أهل  ّ
ً وبعض القضايا اهلامة من قبيل واقعة الغدير قد كان أمرا يف غاية البيت  ّ

 .ة احلكم مارستها أنظمالصعوبة إثر الضغوط التي

ّال ريب يف أن النزاعات التي حدثت عىل اخلالفة والرصاعات السياسية ونجاح 

ٌاخللفاء يف قمع مناهضيهم، سواء يف املجتمع اإلسالمي أو يف أي جمتمع آخر، هي أمور  ٌٍ ّ
ٍينجم عنها منع تدوين أو نرش أية حقيقة أو خرب يتعارض مع مصالح الطبقة احلاكمة،  ٍ ّ

ّ هذا األساس فإن احلقائق واألخبار إما أن تنكر من أساسها وإما أن يتم التعتيم وعىل ّ ّ ّ

ٍعليها أو أهنا تقلب رأسا عىل عقب بواسطة أصحاب املصالح واجلبناء الذين ال جيد  ً ُ ّ
ًاإليامن مكانا يف نفوسهم، أو أهنا تبقى مهمشة إىل أن تتالشى بالتدريج ًّ ٍومن ناحية . ّ

بار التي ختدم مصالح النظام احلاكم أو تلك التي ال تتعارض مع هذه ّأخرى فإن األخ

ٍاملصالح، جتمع يف مصادر ويتم الرتويج هلا دون مضايقات تذكر ّ . 

ّوبطبيعة احلال فإن نطاق التعتيم عىل احلقائق التي تتعارض مع مصالح النظام 

ّاحلاكم واحليلولة دون نرش األخبار التي تتضمن كل ما يمت بصل ّ ٍة هلذه احلقائق، ّ

ّيشمل مجيع التفاصيل العامة واجلزئية دون استثناء، ناهيك عن أنه يشمل حتى املسائل  ّ ٍ ّ
ٍاألساسية التي ال يمكن التغايض عنها، لذلك نالحظ يف هذه احلالة أنه يتم نرش جانب  ّ ّ

ٍيسري من تلك املسائل األساسية يف بطون الكتب عىل شكل خرب هاميش أو حديث 
ٍّ ٍ ٍ

ًتضب دون التأكيد عىل املضمون وإن كان هاما للغايةمق ّ ٍ . 

ّيشار إىل أن البحث الذي تطرقت إليه السيدة لورا فيشيا فاغلريي يف مدخل  ّ ّ
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ًيف الطبعة الثانية من موسوعة اإلسالم، يشابه ما ذكرناه نوعا ما، ) ُغدير خم(عبارة 

ّياة النبي، كسرية ابن ّمعظم املؤلفات التي نعتمد عليها كمصادر حل«: حيث قالت
ّقد جتاهل بعضها توقف النبي يف غدير ... هشام وتأريخ الطربي وطبقات ابن سعد ّ

ّخم والبعض اآلخر أشار إليه لكن دون ذكر ما قاله يف خطبته الشهرية، وذلك ألن  ُ

ّمؤلفي هذه املصادر كانوا خيشون من أن يستغل متكلموا الشيعة هذا الكالم إلثبات  ّ ّ

ّدالهلم يف أحقية اإلمام عيل باخلالفة، كام أن أصحاب هذه املصادر كانوا ّصحة است ّّ
ّوهذا التوجه يف نقل األخبار . ّخيشون من سطوة السنة الذين كانوا عىل رأس السلطة

ّأثر بالتايل عىل كتاب السرية الغربيني لكوهنم اعتمدوا عىل تلك املصادر يف دراسة  ّ

ّسرية النبي مما جعلهم يغضون ّ  .حدث يف يوم الغديرّ النظر عام ّ

ًوعىل أي حال، فام ال يمكن إنكاره بوجه هو أن النبي قد ألقى خطبة يف غدير  ّّ ٍ ٍ ّ
ّخم ومن املتيقن أنه قال ُمن كنت مواله فعيل مواله: (ُ ٌُّ ُ ّألن خرب هذه الواقعة قد نقل ) َ

ّبشكل مقتضب أو مبسوط ليس فقط بواسطة مؤرخني من أمثال اليعقويب ٍ ٍ  الذي كان ٍ

ّيؤيد العلويني، بل نجده يف سلسلة من الروايات التي تعد معيارا أساسيا، وال سيام  ًّ ً ّ ٍ

ٍتلك التي رويت يف مسند أمحد بن حنبل، حيث نقل هذا احلديث بطرق وأسانيد  ُ

ًعديدة لدرجة ال يمكن معها التشكيك يف صحته مطلقا ّ ٍ ٍ«)٢٠٦( . 

 

   :رتفسير الشيعة والسنة لحديث الغدي  ■

ّيبدو أن النتائج التي توصل إليها الكثري من الباحثني الغربيني فيام يتعلق بمسألة  ّّ
ً خليفة للمسلمني يف واقعة الغدير كانت متأثرة بتفسري أهل ّتنصيب اإلمام عيل  ّ ً

فالكثري من الباحثني . ّالسنة حلديث الغدير حيث أنكروا داللته عىل هذا التنصيب

ّدث يوم غدير خم، لكنهم مل يتخذوا جانبا حمايدا متأثرين بآراء الغربيني ذكروا ما ح ً ً ّ ّ ُ

ٍأهل السنة، لكن بعضهم مل ينحازوا إىل طرف معني والتزموا جانب احلياد، من أمثال  ّ ٍ ّ ّ
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 . ساندرز وفاغلريي والالين

ّ وصفت موقف أهل السنة )٢٠٧(ّعىل سبيل املثال فإن الباحثة باوال ساندرز

ّمعظم الكتاب الذين يعتمد عليهم أهل السنة جتاهلوا «: م كام ييلُبالنسبة إىل غدير خ ّ

ٍواقعة غدير خم وجتاهلوا ما حدث فيها، وأما الذين أقروا هبا فقد نقلوها كحدث  ّ ّ ُ

ّتأرخيي إال أهنم بطبيعة احلال مل يقبلوا بتفسري الشيعة هلا ّكام أن الباحثة لورا . )٢٠٨(»ٍّ

ّ موقفا حمايدا أيضا عندما دونت مدخل عبارة ّفيشيا فاغلريي هي األخرى اختذت ً ً ً

ّيف الطبعة الثانية من موسوعة اإلسالم، حيث وصفت تفسري أهل السنة ) ُغدير خم(

ّأهل السنة ال ينكرون واقعة الغدير ويقبلون ما قاله حممد فيها، «: لواقعة الغدير كالتايل ّ

ًإال أهنم يرون أنه طلب ممن كان حارضا يف ذلك اليو ّ ّ ّم أن يكنوا غاية املحبة واالحرتام ّ ّ

ٍّالبن عمه وصهره عيل، فابن كثري الدمشقي ربط هذه الواقعة بحدث فرعي وقع يف  ٍّ
ّ

ّاليمن، وذلك عندما رجع عيل إىل مّكة والتقى بالنبي يف حجة الوداع بعد أن كان يف  ّ ٌّ
 . )٢٠٩(»ٍاليمن عىل رأس عدد من املسلمني يف السنة العارشة للهجرة

ّالالين بعد أن نقلت آراء الطربي والبيضاوي ووضحت . ا الباحثة أرزينا آرّأم

ّأراء مفرسي أهل السنة الذين زعموا بأن قوله تعاىل ّ َأهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك  َيا«: ّ ْ َ ُ ََّ ِِّ َ ُِ ْ ُ َْ َ َ ُّ
َمن ربك ِّ َْ م الفكر الشيعي املبكر، تعالي(ُ ال يرتبط بام جرى يف غدير خم يف كتاهبا »ِ

ً حتدثت عام طرحه الطربي قائلة)٢١٠(،)اإلمام الباقر ّ الطربي ال يكتفي بتجاهل «: ّ

ًاألخبار التي تؤيد آراء الشيعة فحسب، بل إنه يتقصد ذكر أحاديث معينة لنقض  ّ ّ ّّ

ّوذكرت حديثا لإلمام حممد الباقر . »آرائهم ً حول هذه اآلية ذم فيه رأي احلسن ّ
ٍالبرصي وأقسم بأنه عىل يقني ً بمعنى اآلية لكنه كتمه عمداّ ّ . 

ّويف تفسري قوله عز وجل ِاليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي «: ّ ِ َِ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َْ َ َ ُْ ُ َُ َ ْ ُْ َ ُ ْْ َ َ

ًورضيت لكم اإلسالم دينا ُِ َِ ْ ُ ََ ِ ْ ُ َ ّرأي اإلمام حممد الباقر يف تفسري «: ، قالت السيدة الالين»َ
ُاليوم أكملت«: قوله تعاىل ْْ َْ َ ََ ْ لكمْ ُ ً واضح متاما يف خمتلف مصادر الشيعة، حيث يقول »...َ ٌ
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ًإن هذه اآلية نزلت بشأن غدير خم عندما نصب النبي عليا إماما ً ُّّ ّ ّ، ونوهت بعد ذلك »ُ
ّعىل أن أهل السنة يعارضون الشيعة وال يعتقدون بكون اآلية نزلت يف تلك املناسبة،  ّ

ّومن ثم انتقدت موقف الطربي الذي يتعم د املساس بالشيعة عن طريق نقل احلديث ّ

ًومن الواضح غاية الوضوح أنه قد تكلف كثريا إلنكار آراء «: ًوأضافت قائلة ّ ّ

 . )٢١١(»الشيعة

ّومن الباحثن الغربيني الذين أنكروا أن النبي  ّ قد عني خليفة له يف غدير ً ّ
ٍخم، هاينز هامل الذي أشار إىل واقعة الغدير بشكل عابر ومقتضب ٍ ٍ : ، حيث قالُ

ّمشكلة خالفة النبي كان من املمكن أن حتل بشكل سليم من قبل صحابته املقربني « ٍّ ٍّ ّ

ٍحينام تويف يف السنة احلادية عرشة للهجرة عىل الرغم من أنه مل يصدر أي أمر بشأن  ّ ّ ّ

ّحسب روايات الشيعة فإن النبي عني «: وأضاف. )٢١٢(»ّقيادة األمة اإلسالمية بعده ّ ّ

ٍوصهره عيل بن أيب طالب خليفة له يف عدة مناسباتّابن عمه  ّ ً ُروي «: كام قال. )٢١٣(»ّ

ّأن النبي عندما كان عائدا من حجة الوداع يوم الثامن عرش من شهر ذي احلجة يف  ّ ً ّّ
ّتوقف يف الطريق بني مّكة واملدينة ) م٦٣٢مارس سنة / آذار (السنة العارشة للهجرة 

ٌّمن كنت مواله فعيل : (ّه عىل رأس عيل وقالّوخطب باحلجاج العائدين ووضع يد ُ ُ َ
ّ، والشيعة اعتربوا هذا الكالم نصا عىل تنصيبه خليفة للنبي، وتنقل مصادر )ُمواله ً ً ّ

ّالشيعة أن الصحابة الذين كانوا حارضين هناك، وبمن فيهم عمر الذي توىل اخلالفة  ّ

ًهذا احلديث نقل أيضا . ملؤمننيٍّفيام بعد، باركوا لعيل بعد هذه اخلطبة وخاطبوه بإمرة ا

ّيف مصادر أهل السنة، لكنهم فرسوه بشكل آخر وادعوا أن النبي أراد من هذا الكالم  ّّ ّ ٍ ّ ّ

ٍإعادة هيبة واحرتام عيل الذي تعرض لنقد بسبب عدم جماملته يف القضايا الدينية  ّ ّ
ّحتمل أنه مل ّومهام كان قصد النبي من هذا الكالم لكن من امل... ّومتسكه الشديد هبا

 . )٢١٤(»يقصد تعيني اخلليفة بعده

ّخالفة النبي حممد (وكام ذكرنا يف مبحث  ّّفإن )  يف الدراسات الغربية
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خلفاء الرسول يف اخلالفة (ّالباحث الغريب ويلفرد ماديلونغ يف مقدمة كتابه 

ّ قد تطرق إىل احلديث عن خالفة النبي )٢١٥()الراشدة ّ بالتفصيل، وبعد أن ذكر 

ًدمات مفصلة حول خالفة األنبياء السابقني ومباحث أخرى، طرح سؤاال مل جيب مق ً ّ ٍ ّ

ّملاذا قرص النبي : عليه، وهو ّ يف وضع برنامج مناسب لتعيني من خيلفه بعد ٍ ٍ

ً كام أنه نقل روايات وأخبارا من عائشة وابن عباس، وقال)٢١٦(وفاته؟ ٍ عندما «: ّ

ّأصبح عيل خليفة ادعى شيعة الكوفة  ً ًأن النبي جعله وصيا لهٌّ ّّ ويف نفس هذه . )٢١٧(»ّ

يف السنة العارشة للهجرة أرسل «: ّاملقدمة ذكر اخلرب التايل دون أن يشري إىل اسم الغدير

ًالنبي حممد عليا إىل اليمن نيابة عنه، ولكنه اختذ موقفا أثار حفيظة البعض األمر الذي  ً ًّ ّ ٌ ّ ّ
ً فإن حممدا رأى من الرضوري أن يدافع عنه وبعد عودته،. ّدفعهم ألن يشكوه إىل النبي ّّ

ٍ يف اجتامع عدد كبري من الناس قبل وفاته بثالثة أشهر، وكام يبدو - ّ وهو ابن عمه - ٍ ٍ

ّفإن الوقت مل يكن مناسبا حينذاك لينصبه خليفة بعده ألنه كان يتوقع أنه سيعمر بام فيه  ّ ّّ ً ً ّّ
 .)٢١٨(»ّا ما دعاه ألن يؤخر هذا القرارّالكفاية لكي يعني حفيديه يف هذا املنصب، وهذ

ّوبالنسبة إىل رأي السيدة ماريا مايس دقاق حول تفاسري الشيعة والسنة لواقعة  ّ
ٌغدير خم، ففي الوهلة األوىل يبدو حمايد ّفهي يف بادئ األمر ذكرت رأي أهل السنة . ُ

ّالذين اعتربوا أن النبي  ّخطب يف يوم الغدير ردا عىل من شكا اإلما ً  ّم عيل ّ

ّإليه وذلك حينام أوفده إىل اليمن عىل رأس جيش من املسلمني قبل حجة الوداع،  ٍ

ّلذلك استنتجت أن داللة حديث الغدير جيب أن تتمحور حول هذه األجواء، وعىل 

ّهذا األساس رجحت أن الوالية يف قوله صلوات اهللا عليه ٌّمن كنت مواله فعيل «: ّ ُ ُ َ
ّوبعد ذلك تطرقت إىل أدلة . ّتعني املحبة أو النرصة وليست فيها داللة سياسية» ُمواله ّ

ّالغدير يف الكتاب والسنة ( يف كتابه ّالشيعة، وال سيام ما ذكره العالمة األميني 

ّ يف رسالته املوجزة حول معنى املوىل، إذ أكدا عىل وما قاله الشيخ املفيد ) واألدب

ٌأن غدير خم هو حدث  ًديني سيايس بالكامل والوالية املذكورة فيه ال يمكن مطلقا أن ُّ ٌّ ٌّ
ّتدل عىل النرصة أو املحبة كام يزعم أهل السنة ّ ّ)٢١٩( . 
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ّرغم أن السيدة دقاق نحت منحى حياديا يف بادئ بحثها، لكننا نالحظ أن  ً ّّ ً ّ
. ائيةّتفسري أهل السنة لألحداث وآراءهم قد انعكست بالكامل يف استنتاجاهتا النه

شهرة واقعة (الذي ذكرناه يف مبحث ) الرحبة(فهي ضمن نقلها خلربين حول يوم 

ّغدير خم يف املجتمع اإلسالمي األول ٍعىل أي حال، فام يثري الدهشة ...«: ، قالت)ُ ّ
ّأكثر هو أن اخلربين حول الرحبة؛ أي الرواية التي تضمنت طلب اإلمام عيل من مجوع  ّ ّ

ُحبة أن يشهدوا بام قاله النبي يوم غدير خم وعدم استجابة املسلمني الغفرية يف الر ّ
ّالرباء بن عازب وبعض الصحابة هلذا الطلب، والرواية التي جاء فيها أن أبا أيوب 

ّاألنصاري وفد عىل عيل يف الرحبة مع بعض الصحابة من األنصار ووصفهم إياه بأنه  ّ ٍّ
ٌّمن كنت مواله فعيل«ًموالهم استجابة للحديث  ُ ُ ّ وتعجبه من كالمهم؛ كالمها »ُ موالهَ

ًيشريان إىل أن حديث الغدير كان معروفا بني أبرز الصحابة من أهل املدينة إال أن عليا  ّ ً ّ

ّوبعض أصحابه املقربني كانوا مرتددين يف دالالته املعنوية والسياسية ومن املحتمل . ّ

ّ الشهادة علنا بام قاله النبي ّأن يرتدد الرباء بن عازب وسائر الصحابة من أهل املدينة يف ً

ّيوم الغدير عن عيل ألهنم وإن أيدوه يف التصدي للخالفة يف احلرب الداخلية األوىل،  ّ ّ ٍّ
ّلكنهم مل يكونوا يرغبون بأن يصبح هذا التأييد ذريعة علنية لتأييد أحقيته السياسية فيام  ً ً ّ

ّحدث من نزاعات، ويبدو أن عليا بنفسه قد تعجب من أصح ًّ ّ ابه الذين خاطبوه بصفته ٍ

ّطبيعة هذا املوقف الذي اختذته السيدة دقاق تتضح أكثر عند نقلها . )٢٢٠(»موىل هلم ّ ّ

ُاألخبار املتعلقة بغدير خم والتي أرشنا إليها يف مبحث  ُشهرة واقعة غدير خم يف (ّ

األمر الثاين ...«: ، حيث قالت حول انسجام هذه األخبار)ّاملجتمع اإلسالمي األول

ّلذي يدل بقطع عىل انسجام هذه األخبار هو أن مجيع املصادر التي ذكرت خرب غدير ا ٍّ

ٍخم ال بد وأن تشري إىل مسألة هامة ٍّ ّ ٍّوال شك يف أن دفاع النبي عن عيل يف هذه ... ُ ّ ّ ّ

ّاملناسبة يعد فضيلة معنوية له، لذلك يمكن االستناد إليه كدليل حيتج به بغية التصدي  ّّ ٍ ً ً

ّومن الطبيعي فإن مجيع نصوص الغدير ال تتضمن . ن أمثال طلحة ومعاويةألعدائه م ّ

ٍما يدل بشكل رصيح عىل أن عليا أو أي شخص آخر يمكنه االعتامد عليها كشاهد  ٍ ّ ً ّ ٍّ ٍ
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ّسيايس مبارش إلثبات أن النبي عني فيه اخلليفة من بعده ّ ّ ٍ ّوكام يبدو فإن اإلمام عيل . ٍّ ّ

ّحني للخالفة بعد اخلليفة الثاين استدل إلثبات حقه بام ّبنفسه عندما كان أحد املرش ّ

ًقاله النبي يوم غدير خم بصفته فضيلة من فضائله الكثرية، وبالتأكيد لو كان هو ومن  ُ ّ
ًينارصه آنذاك كأيب الطفيل يعتقدون بأن النبي يف هذه الواقعة قد عينه خليفة  ّّ ّ

ٍللمسلمني بشكل رصيح الستندوا إليه بأسلوب آخ ٍ ٍر ومل يكونوا بحاجة إىل ذكر ٍ

ًفضال عن ذلك فإن عليا عندما أصبح خليفة غالبا ما كان يدافع عن منصبه . فضائله ً ً ّّ ً

ّبأنه انتخب بشكل قانوين، ومل يستدل بحديث الغدير إال عندما كان حيتج عىل بعض  ّ ٍّ ٍ ّ

ّأهل املدينة ليدافع عن نفسه وييثبت ضالل من يعاديه، لكنه مل يتمسك به ّ إلثبات حقه ّ

ّلذلك يبدو أن مصادر أهل السنة رغم ذكرها حلديث الغدير لكن . يف القيادة السياسية ّ ّ

ّآراء مؤلفيها ال تنسجم مع رأي الشيعة بكون املشهور بني صحابة النبي آنذاك داللته  ّ

ٍوهذا الفهم يف احلقيقة غري صائب ويشري . ّعىل التنصيب السيايس واملعنوي لإلمام عيل

ُ تأثر الشيعة بام قاله النبي يف غدير خم وهو السبب يف انحراف العلويني يف القرون إىل ّ ّ

ّوكام ذكرنا يف هذا املبحث أيضا، فإن السيدة دقاق وصفت عدم رغبة . )٢٢١(»األوىل ّ ً

أخبار الشيعة «: ّالرباء بن عازب للشهادة بصحة حديث الغدير يف يوم الرحبة، كام ييل

ّفالرباء بن عازب امتنع عن تأييده مع أنه ... ٌة بعض اليشءحول هذه الواقعة غامض

ّواحد من أصحاب اإلمام عيل األوفياء منذ وفاة النبي ّ ٌ« . 

ّولكن األمر عىل خالف تصور هذه الباحثة الغربية التي زعمت بأن مواقف  ّ ّ
ّالصحابة كانت معقدة وعجيبة مما اضطر مؤلفي املصادر الشيعية لتوضيحها، فهذه  ّ ّّ

ًملواقف كانت مألوفة وال غرابة فيها نظرا للظروف واألجواء التي كانت سائدة ا ً ً

ٍآنذاك، إذ من املمكن أن يؤيده بعض الصحابة ومن ثم يرتاجعون عن ذلك ألسباب  ّ ّ
ّعديدة ومنها أن األوضاع كانت مشحونة ضده رغم كونه اخلليفة الرشعي  ً ّ ٍ

ّوكام تناقل املؤرخون فإن فرت. )٢٢٢(للمسلمني ًة حكمه شهدت أحداثا مريرة إثر ّ ً

ّمكائد أعدائه ومواقفهم املاكرة لدرجة أن هذه الباحثة نفسها وصفت خالفته بعبارة 
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: ووصفت موقف بعض الصحابة املتخاذل بالقول) اخلالفة احلافلة باالضطرابات(
ّكانوا يستاؤون من استشهاد اإلمام عيل بحديث الغدير كدليل عىل إثبات حقه « ٍ ّ

  . »عي يف اخلالفةالرش

ّوعىل خالف تفسري السيدة دقاق، فإن السؤال الذي وجهه اإلمام عيل  ّ ّّ 

ّللصحابة من األنصار يف الرحبة عن معنى أنه موالهم، مل يكن سببه أنه تعجب من  ّ ّ

ّ، فلو تأملنا يف الرواية التي ساقها أمحد بن حنبل يف مسنده نجد )املوىل(ّوصفهم إياه بـ
ّوقف يعد برهانا ساطعا يثبت كون حديث الغدير يدل عىل إمامتهّأن هذا امل ً ً ّ وذلك ألن ّ

) ّأوىل يف الترصف باألمور(يف هذه الرواية هو من كان ) موىل(املقصود من كلمة 

ّوليس سوى هذا املعنى؛ وبالتايل ال يمكن ختصيص معنى الكلمة باملحب والنارص، 
ّوكذلك يتضح اجلواب عمن يقول  أبا أيوب األنصاري ّل اإلمام عيل ملاذا سأ: ّ

ًوسائر الصحابة بأنه كيف يكون موالهم وهم عرب أحرار؟ استنادا إىل ما ذكر،  ٌ ّ

ّفالسبب من وراء هذا السؤال هو استشهادهم بحديث الغدير، أي أنه أرادهم أي 

ًخيربوا الناس عن سبب استشهادهم هبذا احلديث وأن يذكروا من كان حارضا منهم  ّ

ّقعة الغدير لكي يعرفوا أنه نصب للخالفة يف ذلك اليوميف وا ّكام أن هذا األمر بذاته . ّ

ّيعترب دليال عىل شهادة هؤالء الصحابة بصحة احلديث، حيث أجابوا عن سؤاله  ً

ُمن كنت مواله فعيل مواله«:  يوم الغديرمستشهدين بام قاله رسول اهللا  ٌُّ ُ َ«)٢٢٣( . 

ّ أي مصدر يدل عىل أن اإلمام عيل أو أي ال يوجد«: ّوتقول السيدة دقاق ّّ ّ ّ ٍ

ٍّشخص آخر اعترب حديث الغدير دليال مبارشا عىل تعيينه يف منصب سيايس وهو  ٍ ًٍ ً

ًفلو كان عليا وأصحابه األوائل كأيب الطفيل، يعتربون واقعة الغدير . ّخالفة للنبي ّ
ٌحدثا نصب فيه النبي اخلليفة من بعده، مل تكن هناك حاجة لبي ًّ  . »ان سائر فضائلهّ

ّهناك أمثلة وشواهد تأرخيية كثرية تثبت أن األمة اإلسالمية قد تنصلت من  ّ ّ

ّ ومل تذعن هلا، وال سيام االحتجاجات العديدة من قبل أهل أوامر رسول اهللا 
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احتجاج : ، ومنها ومواليهم حول سلب اخلالفة من أمري املؤمنني البيت 

ُملسجد النبوي بواقعة الغدير عندما غصبت اخلالفة من  يف اّالسيدة فاطمة الزهراء 

ً شهادة طلحة بن عبيد اهللا بتنصيب اإلمام خليفة للمسلمني يف )٢٢٤(،ّاإلمام عيل 

ّ احتجاج عامر بن يارس بحديث الغدير عىل عمرو بن العاص يف )٢٢٥(يوم الغدير،
  بواقعة الغدير عند صلحه مع احتجاج اإلمام احلسن )٢٢٦(ّحرب صفني،

 . )٢٢٨( احتجاج عمرو بن العاص بخطبة الغدير عىل معاوية)٢٢٧(معاوية،

ّإضافة إىل ذلك فإن هذه الباحثة قد أخطأت يف ادعائها بأن ذكر سائر فضائل  ّ ًّ
 إىل جانب حديث الغدير يف االحتجاجات عىل املخالفني يشري إىل ّاإلمام عيل 

ّعدم داللته عىل تعيينه خليفة للنبي  ًّه يف االحتجاج إنام هيدف إىل إمتام ّ، فهذا التوج

ّاحلجة عىل املعارض، إذ لو تصور أحد صحة ما فعله املسلمون بعد وفاة النبي  ّ ّ ٌّ 

ُ خليفة هلم رغم تنصيبه له يف يوم غدير خم، عليه أن يعلم ّبتعيني غري اإلمام عيل  ً

ّبأن تصوره هذا خاطئ ألن هذا العمل فضال عن تعارضه مع النص ا ًّ ّ لرصيح، فهو ٌّ

ّخيالف حكم العقل، إذ كيف يقرن اإلمام عيل  ُ مع من هم ليسوا عدال له وهو ً

صاحب املواقف املشهودة والفضائل الفريدة والشخصية العظيمة التي بني اإلسالم 

 ! عىل أكتافها؟

ًوعىل أساس هذا االستنتاج، طرحت السيدة دقاق موضوعا للبحث حتت  ّ
يعة اإلمامية حول اإلمامة وعدم انسجامها مع حديث الرؤية األخرى للش(عنوان 

ًرغم أن حديث الغدير يعد برهانا قويا يستند إليه الشيعة يف إثبات «: ، وقالت)الغدير ً ّّ

ّاملكانة الفريدة لإلمام عيل لدى النبي، إال أنه ال ينسجم مع عقيدة الشيعة اإلمامية التي  ّ ّ
ٌوالتي تؤكد عىل أنه حديث متعارف وواضح ظهرت يف القرنني الثاين والثالث للهجرة  ٌ ٌ ّ ّ

ّحول إمامة أوالد عيل، وذلك أوال ألن هذا احلديث مل يتضمن كلمة  ّ ً ّ بالتحديد ) إمام(ٍّ

ّوإنام تضمن كلمة  ّإشارة إىل اإلمام عيل) ويل(ويف بعض الروايات ) موىل(ّ ً  وثانيا ،ً
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ٍمل يتطرق احلديث إىل قرابته من النبي كامتياز معن ّ ّوي له ومل يرش مطلقا إىل أحقيتهّ ً كام . ٍّ

ّأن احلديث ليس فيه ما يدل عىل استحقاق أوالده للخالفة أو أفضليتهم ّ ّ«)٢٢٩( .

ّالشيعة مل يكتفوا باالستدالل عىل أن «: وتواصل كالمها عىل هذا األساس، وتقول

ّكالم النبي يف غدير خم كان بأمر من اهللا، بل حاولوا إثبات أن كلمة  ٍ ُ التي ) وىلم(ّ

 .)٢٣٠(»)إمام(وردت يف احلديث ترتادف مع كلمة 

ّكام نالحظ فإن السيدة دقاق تقول إن كلمتي  ال يمكن أن ) ويل(و) موىل(ّّ
يف حديث ) إمام( كلمة ّيستفاد منهام القيادة السياسية، لذلك لو استخدم النبي 

ّ واألئمة من ّيل ّالغدير لصح احتجاج الشيعة به إلثبات اخلالفة السياسية لإلمام ع
ّإن هذا االدعاء بكل تأكيد ليس صائبا، فالشيعة يعتقدون بأن اإلمامة يف . ولده ً ّ ٍّ ّ

ّاألساس قد ثبتت بالنص من اهللا تعاىل عىل لسان نبيه  ّ إذ قام يف غدير خم بتعيني ،ُ

ً خليفة وإماما بأمر من اهللا تعاىل وعني بعده أحد عرش إماما من وّاإلمام عيل  ً ًّ لده، ٍ
ًبحيث إن كل إمام خيرب الناس باإلمام الذي يليه استنادا إىل هذا التنصيب ّ ٍّ . 

وقد تناول الباحث الغريب ويلفرد ماديلونغ هذا املوضوع بالبحث والتحليل يف 

ّيف موسوعة اإلسالم وأشار إىل أن اإلمامية االثنا عرشية ) إمامة(مدخل كلمة 

ّيعتقدون أن كل إمام حيدد من ين ٍ ّ ّكل إمام جيب أن يعني بواسطة «: وبه يف اإلمامة، وقالّ ٍ ّ

ٍاهللا تعاىل عىل لسان النبي أو اإلمام الذي يسبقه، أو بواسطة نص رصيح  ٍّ ) ّنص جيل(ّ

ّكام أن السيدة دقاق بنفسها قالت. )٢٣١(»ّمن قبل النبي ّعىل النقيض من أهل السنة، «: ّ

ّفاألدلة التي يستدل هبا الشيعة تفيد بأن ك ّ يف حديث الغدير تعني ) ويل(أو ) موىل(لمة ّ

ّالقائد والسيد الذي له األولوية يف الترصف باألمور، وعىل هذا األساس فإن اإلمام  ّ ّ
ًعيل قد نصب خليفة للمسلمني يف يوم الغدير ّ ّإذن، ال جدوى من ادعاء أن داللة . »ّ ّ
ٍ غري تامة يف لّحديث الغدير عىل تنصيب اخلليفة بعد النبي  ) ويل(و) موىل(فظي ّ

ّبدهلام كي يصح استدالل الشيعة كام تقول ) إمام(وكذلك ال رضورة الستخدام كلمة 
 . ّالسيد دقاق
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غدير ( فقد قالت يف مدخل عبارة )٢٣٢(ّأما الباحثة الغربية أسامء أفرس الدين

ّمصادر الشيعة تتفق عىل أن كلمة «: )٢٣٣()ٌالقرآن موسوعة(يف موسوعة ) ُخم ) موىل(ّ

ّي احلاكم وويل النعمة، ومن هذا املنطلق ترى أن حديث الغدير يدل عىل كون تعن ّ ّ
ّاإلمام عيل أول خليفة يقود األمة بعد النبي ّ ٍ ّ ّوأما مصادر أهل السنة التي نقلت هذا . ّ ّ

ٍاحلديث فقد ذكرت أن هذه الكلمة هلا عدة معان، لذلك ذهبت إىل معان أخرى غري  ٍ ّ ّ

ّالتايل ادعت داللتها عىل املحبوب للتقليل من أمهية احلديث ّويل النعمة واحلاكم، وب
ًومعارضة الشيعة والتشكيك يف استنباطهم منها بكون حديث الغدير نصا ودليال ال  ً ّ

ّشائبة عليه يف تعيني عليا خليفة بعد النبي ً ً ًإضافة إىل ذلك، فاملصادر الروائية . )٢٣٤(»ّ

ّالشيعية قد تضمنت روايات تفيد بأن رسو ٍ ّ يف غدير خم مل يعني اإلمام عيل ل اهللا ّ ّ ُ
 فقط إماما للمسلمني بعده، بل قام بتعيني أوالده احلسن واحلسني وتسعة من ً ً

ً أئمة من بعدهأوالد احلسني  ّ)٢٣٥( . 

ّاملؤاخذة األخرى عىل قالته السيدة دقاق هي زعمها أن العالقة األرسية بني  ّ
ّباب أفضلية اإلمام أو حقانيته واعتبارها  هي إحدى أسّ واإلمام عيل ّالنبي 

ٍأن هذا األمر بمثابة قاعدة اعتمد عليها الشيعة ّهذا املدعى بطبيعة احلال عرضة للنقد . ّ

ّواإلنكار، إذ ال أحد يعلم من أين جاءت السيدة دقاق هبذه القاعدة التي ال تنسجم مع 
ًمشارب الفريقني شيعة وسنة  يف ّدخل للقرابة بالنبي ّفحسب رأي أهل السنة ال ! ًّ

ّتعيني اخلليفة مطلقا، كام أن الشيعة يعتقدون بأن قرابة اإلمام عيل  ّ ّ ً به صلوات اهللا 

ًعليه ليست هلا أي دور يف تعيينه خليفة للمسلمني ٍ ٌوكام هو معلوم، فأتباع مذهب أهل . ّ
ٍالبيت يعتقدون بأن إمام املسلمني جيب أن ينصب بأمر من اهللا تبارك ّ  وتعاىل، لذا ّ

ّفاإلمام هو الذي أمر اهللا باتباعه وليست القرابة هي السبب يف ذلك، حيث نالحظ أنه  ّ

 الكثريين مل يتم من بني مجيع شخصيات بني هاشم وسائر أقرباء رسول اهللا 

 .  وأوالدهٍّاختيار غري عيل 
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  :تحريف حديث الغدير   ■

) ُغدير خم(ّ دونت مدخل عبارة  التي)٢٣٦(الباحثة الغربية لورا فيشيا فاغلريي

يف الطبعة الثانية ملوسوعة اإلسالم، نقلت أحداث الغدير التي شهدها املجتمع 

املوافق آذار (ّاإلسالمي يوم الثامن عرش من شهر ذي احلجة يف السنة العارشة للهجرة 

ّ، ثم »ُألست أوىل بكم من أنفسكم؟«: ّوذكرت قول النبي ) م٦٣٢مارس سنة / 
ُمن كنت مواله فعيل مواله«: بعد ذلك قال... «: قالت ٌُّ ُ  ومل يستتبع بعد هذه العبارة »َ

ّكالم آخر يوضح معناها العميق، كقوله ُاللهم وال من وااله وعاد من عاداه«: ٌ ُِ ِ  الذي »ّ

ّورد يف أحاديث عديدة، كام ليست هناك إضافات غري ذلك كام يدعى، وأبرزها  ُ
ّوهذا يثبت عىل أقل تقدير أن ما استنبطه ) يلو(بــ ) موىل(استبدال كملة  ّ  - الشيعة - ٍّ

ّاملسألة التي جتدر باملالحظة يف كالم السيدة . )٢٣٧(»ٍغري دقيق) موىل(من معنى كلمة 
ٍفاغلريي هي أهنا مل تأت بأي دليل يفصح عن سبب عدم وجود أية إضافة لقول  ِّ ٍّ ّ

ُمن كنت مواله فعيل مواله«: رسول اهللا  ٌُّ ُ ِاللهم وال من وااله وعاد من «: قولهك» َ ُ ِ ّ

ِكي يتضح معناه العميق، وكالمها هذا غري صائب ألن العبارة الثانية مل ترد يف » ُعاداه ّ ٍ ّ

ّمصادر الشيعة فحسب، بل إهنا منقولة أيضا يف مصادر أهل السنة ً ٌ ّ)٢٣٨( . 

 يبدو أن كالم هذه الباحثة يعكس آراء ذوي األفكار املناهضة ألهل البيت

ِاللهم وال من وااله وعاد من «: ّمن أمثال ابن تيمية الذي يكذب قول رسول اهللا  ُ ِ ّ

ّكذب باتفاق أهل املعرفة «: ، حيث قال»ُعاداه وانرص من نرصه واخذل من خذله ٌ
 .)٢٣٩(»باحلديث

ّكام نالحظ من كالم السيدة ماريا مايس دقاق أهنا قسمت التغيريات التي  ّ ّ
إىل مرحلتني زمنيتني من التأريخ اإلسالمي، ونفهم من طرأت عىل حديث الغدير 

ّكالمها أن أول تغيريات حدثت يف عهد اخللفاء األوائل، حيث ادعت أن بعض  ّّ ٍّ

 ومواليه ّاملفاهيم املذهبية أو السياسية قد أضيفت إىل احلديث بواسطة اإلمام عيل 
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واهد والبحوث العلمية ّأو معارضيه يف عهد اخللفاء الراشدين ولكن مع ذلك فإن الش

ًتؤكد عىل أنه كان شائعا بني مسلمي املدينة يف تلك اآلونة ّ ّأما التغيريات . )٢٤٠(ّ
ٌاألخرى التي زعمتها فهي منسوبة إىل بني العباس الذين حاولوا طمس حقائق الغدير 

ّوالتقليل من أمهيته، والدليل عىل ترصفهم هذا هو النصوص الكثرية التي دونت يف  ّ
ّدون أن تتضمن حديث الغدير بعد تعمد مؤلفيها جتاهله، لكنه رغم ذلك كان عهدهم  ّ ّ ّ

ٍمشهورا آنذاك مما دعا العباسيني لفربكته وحتريفه بشكل خيدم مصاحلهم  ّ ً

ّواستدلت عىل كالمها هذا بشواهد عديدة من خمتلف مصادر أهل . )٢٤١(السياسية

ّيف التأريخ الذي دونه «: ث قالتّالسنة، منها ما ذكره الطربي يف كتابه املعروف، حي
ّهذا املؤلف السني املعروف  ّ فإن حديث غدير خم روي نقال عن عدة - الطربي -ّ ً ُ ُ ّ

ٍّمصادر أخرى لكنه مل يرش إليها، لذلك نقل أخبارا عديدة ومتنوعة حول فضائل عيل  ً ًّ ً ّ

 . ّاملذكورة يف حجة الوداع

ٍّإمرة عيل يف اليمن شكوه إىل ّوحسب هذه األخبار فإن بعض الذين كانوا حتت 
ّالنبي الذي قام بفض النزاع لصاحله، وهكذا برر أهل السنة فحوى حديث الغدير يف  ّ ّّ

ّوضمن بيانه ألحداث غدير خم، نقل الطربي حديثا للنبي يف يوم الغدير . مصادرهم ً ُ

ُدافع فيه عن عيل، ولكن ألفاظه ال تنطبق مع حديث غدير خم املتعارف حيث نقل ّ ه ّ

ّيا أهيا : (عن أيب سعيد اخلدري الذي يعترب أحد رواة حديث الغدير، واحلديث هو
ّالناس ال تشكوا عليا، فو اهللا إنه ألخشن يف ذات اهللا ً هذا احلديث ). يف سبيل اهللا ( أو)ّ

ٍهو أحد األحاديث يف فضائل عيل وقد نقله أبرز مؤرخ ذكر حديث الغدير، وكان من  ّ ٍّ
ّواقعة غدير خم يف كتابه، وكام نالحظ فإن احلديث املذكور ليست ّاحلري به أن ينقل  ُ

ّفيه أية داللة من حيث املعنى عىل احلقانية املوجودة يف حديث الغدير ٍ ّولكن مصادر . ّ
ًالتأريخ الشيعية والسنية تؤكد عىل أن الطربي دون يف كتابه بابا خاصا حول واقعة  ً ّّ ّ ّ ّ

ّاشات التي متحورت حول كالم النبي يف هذه الغدير وساق مجيع الروايات والنق
ّالواقعة، لذلك من املحتمل أن هذه املواضيع قد استقطعت من النص وحذفت  ّ
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ّوأضيفت مكاهنا مواضيع أخرى؛ إذ إن القرائن والشواهد تدل عىل وجود مواضيع  ّ

ّوحسب بعض األخبار فإن ما تم حذفه من . ًعديدة قد حذفت عمدا من هذا الكتاب ّ

ّ، لذا فإن احلذف الذي )كتاب الوالية(أو ) كتاب الغدير( الطربي كان عنوانه كتاب

ًطال تأريخ الطربي كان متعمدا ومل يكن سهوا ً ّ«)٢٤٢( . 

احلديث الذي روي يف «: ّ، تقول السيد دقاق)صحيح مسلم(ّوأما بالنسبة إىل 

ّصحيح مسلم بن احلجاج ربام يوضح املوضوع أكثر، فحسب هذا احلديث أل ّ ّقى النبي ّ
ًخطبة عامة يف غدير خم، لكن مسلم اعتربه فضيلة جلميع بني هاشم ً ًّ ُ ّفقد روى أن . ّ

ّيزيد بن حيان وحصني بن سربه وعمر بن مسلم ذهبوا إىل زيد بن أرقم الذي يعترب 
ّأحد رواة حديث الغدير املتعارف وطلبوا منه أن حيدثهم عام سمع من النبي، لكنه  ّ ّ ّ

ّه نيس بعض ما سمعه وأن يقبلوا منه ما يقوله هلم ويعذروه عام ال ّرفض ذلك وقال إن
ّيذكره سهوا، ثم قال هلم ُقام رسول اهللاِ «: ً َُ َ َ ة َ يوما فينا خطيبا بامء يدعى مخا بني مكَّ َ ْ َ ًَ ََ ُ ً ْ َُ ْ ٍ ِ ِ َِ َ

َواملدينة فحمد اهللاَ وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال َ ُ َ َ َ ْ َ ََّْ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ ََ َأما بعد، أال أهيا الناس فإنام أنا «: َ ََّ َ َ ََ َ ُِّ َ ُ ْ ََّ َُ َّ
ُبرش يوشك أن يأيت رسول ريب فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلني أول َ َ َ ََّ َ َ ِّ ََ َ َِ ِ ُ ِ ْْ ْ َ ُ َ َ ُُ َِ ٌِ ُِ َ َ َ ْ ُ ِهام كتاب اهللاِ فيه ـٌ ِ ُِ َ َ ُ

ِهدى والنور، فخذوا بكتاب اهللاِ واستمسكوا بهـْال ِ ِِ ُِ ْ ْ َُ َ ُ ُّ ََ َِ ُ َ َّ، فحث»ُ ِ عىل كتاب اهللاِ ورغب فيه، ََ ِ َِ ََّ َ ِ َ َ َ

َثم قال َ ُوأهل بيتي، أذكركم اهللاَ يف أهل بيتي، أذكركم اهللاَ يف أهل بيتي، أذكركم اَهللا «: َُّ ُ ْ ُ ُ ْ ُ ُ ُْ ِّ ُ ِّ ُ َِّ َ َ ُُ َ ُ َ ُ َِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َِ ِِ ِ

ِيف أهل بيتي ْ َ ِْ َ ٌفقال له حصني. »ِ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْومن أهل بيته يا زيد؟ ألي: َ ْ َ ْ َ ْ ََ َُ َُ َ ِ ِ ْ َس نساؤه من أهل بيته؟ قالَ َ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َِ ْ َ ُ َ :

ُنساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده ْ َ َّ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َُ ََ َ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َِ َقال. ُ َومن هم؟ قال: َ َ ْ َُ ْ ْهم : َ ُ
ٍآل عيل وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس َّ َ ْ َ َ ََ َ َُ َ ُ ُ ٍُ ٍ ِ ِ

َقال. ٍّ َّكل هؤالء حرم الص: َ َُ ِ ِ َ ُُّ َ َدقة؟ قالُ َ َ َ ْنعم: َ َ َ .(

ًونجد هنا أمرا مشاهبا ملا ذكر يف تأريخ الطربي، إذ ذكرت مؤرشات أساسية كقرائن  ً

ّعىل غدير خم، ومنها املكان والزمان والعودة من حجة الوداع ورواية اخلرب عن أحد  ُ

ّأبرز رواة حديث الغدير؛ إال أن مسلم بدل أن يذكر احلديث املتعارف الذي ينصب  ّ

. ة مجيع بني هاشمّ بحديث الثقلني الذي ينصب بمصلحٍّمصلحة عيل، نراه استبدلهب

ٍهناك عدة مالحظات هامة حول هذا احلديث الذي نقله مسلم عن زيد بن أرقم، منها  ٍّ ّ
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ّادعاء زيد بأنه أصبح طاعنا يف السن ونسيانه بعض ما سمعه عن النبي ّ ًّ فمن املمكن . ّ

ّأن مؤلف الكتاب جعل كهولة ً سن زيد بن أرقم ذريعة للتشكيك بحقيقة حديث ّ ّ
ّومنها إن نص حديث الثقلني املعروف ... ًالغدير املتعارف والذي رواه بنفسه سابقا ّ

ّالذي روي هنا يشابه إىل حد كبري النص الذي روي يف مصادر الشيعة ألن عبارة  ّ ٍ أهل (ٍّ

ًقريبة جدا من معنى ) البيت ّالتي كلف املسلم) العرتة(ٌ . ّون بالتمسك هبا بعد القرآنُ

ّوما يثري الدهشة حول هذا احلديث هو مضمونه الضعيف الذي تم الرتكيز فيه عىل 
 . )٢٤٣(»معرفة من هم أهل البيت

ًنظرا لألجواء السياسية التي كانت سائدة يف عهد اخللفاء الراشدين، يمكن  ً

ًالقول إن تفسري السيدة دقاق حلديث الغدير اعتامدا عىل بع ض املفاهيم اهلامشية ّّ

ّ لكنه ال ينسجم مع ّاملذهبية أو السياسية ينطبق مع تفسري معاريض اإلمام عيل 

ُإن جمريات األحداث يف واقعة غدير خم وخطبة رسول اهللا . تفسريه وتفسري شيعته ّ
 واضحة للجميع، لكن املشكلة األساسية كانت تكمن يف توجهات األنظمة ّ ّ ٌ

 اغتصبت اخلالفة من أهلها، لذا اقتضت الرضورة طمس احلقائق احلاكمة آنذاك والتي

ّوحذف بعض الروايات وترويج أخبار كاذبة وحمرفة تنصب يف مصلحة السلطة،  ٍ ٍّ ٍ

ّوعىل هذا األساس فإن املوالني لإلمام عيل  ّ سواء يف عهد اخللفاء الراشدين أم يف ٌ
ً والعبايس مل يغريوا احلقائق مطلقايالعهدين األمو ، بل النظام الغاصب للخالفة هو ّ

 . ًمن فعل ذلك حفاظا عىل هيمنته

ًوتضيف السيدة دقاق قائلة ًبغض النظر عن أمهية خطبة الغدير دينيا «: ّ ّ ّ

وارتباطها بالقرائن والتفاسري العديدة التي طرحت حوهلا، فاحلقيقة الثابتة هي كالم 

ًالنبي الذي أثار جدال ٌّمن كنت مواله فعيل « :ّ ُ ُ ّ ألنه اإلطار العام جلميع اآلراء ؛»ُموالهَ ّ

ّوالتعديالت التي طرحت حول الغدير بني الشيعة والسنة، والتغيري الوحيد الذي طرأ 

ٍومها من جذر ) ويل(بـ ) موىل(عىل هذه احلديث هو أن بعض املصادر استبدلت كلمة 
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ّفهذه احلقيقة ثابتة ومصونة عن التحريف رغم كل الرشوح و. ٍواحد ٌ التفاسري ٌ

ّاملطروحة بني خمتلف الفرق واملذاهب الشيعية والسنية، وذلك يدل عىل حتمية صدور  ّ

هذا احلديث يف تلك الواقعة التأرخيية ويثبت وجود الكثري من الوقائع واألحاديث 

ّالواقعية املرتبطة هبا، لكن الشيعة والسنة بدل أن يذكروها بالكامل قاموا بتعديلها  ّ
نسجم مع مشارهبم العقائدية والسياسية، ففي القرنني الثاين والثالث وحتويرها لكي ت

ًشهدت الساحة نقاشا حمتدما عىل هذا الصعيد ً«)٢٤٤( . 

 

  :  نتيجة البحث  ■

ّهناك مؤاخذات يطرحها الباحثون الغربيون حول مصادر السرية التي يضطر  ٌ

ٍكل باحث للرجوع إليها إن أراد دراسة موضوع الغدير، نذكر من ها ما ييل عىل سبيل ّ

 : املثال ال احلرص

 . اختالفها يف ذكر الوقائع ) ١

 . عدم حياديتها ) ٢

ٍّعدم وجود دراسات منهجية ذات أسلوب نقدي حوهلا ) ٣ ٍ ٍ ٍ . 

ًنقلها معلومات انتقائية ) ٤ ٍ . 

 . ّعدم دقتها يف نقل أحاديث السرية ) ٥

ٍعدم وجود معيار مناسب فيها يتم من خالله ا ) ٦ ملقارنة بني نصوص أحاديث ٍ

 . السرية

 . اقتصارها عىل مصادر حمدودة ) ٧

ّبعض الباحثني الغربيني استدلوا عىل شهرة حديث الغدير وشيوعه يف املجتمع 

ّاإلسالمي األول بشواهد تأرخيية وأحاديث مروية، وأشكلوا عىل بعض الفئات 
ٌاالجتامعية التي جتاهلته ألغراض معينة، وهناك نظرية  ٌيطرحها عدد من هؤالء ّ
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ّالباحثني حول مدى تغطية مصادر التأريخ واحلديث لواقعة الغدير فحواها أن أخبار 

ّهذه الواقعة تأثرت باألجواء السياسية واملذهبية التي سادت يف هناية العهد األموي 

ّوبداية العهد العبايس، حيث قلل األمويون من شأهنا وجتاهلها خلفهم العباسيون، 

ًإضافة إىل ما ذكر، . ّألجل إثبات أحقيتهم باخلالفة مقابل منافسيهم العلوينيوذلك 

ًهناك أمر آخر ال يمكن جتاهله عىل هذا الصعيد وقد طرحه باحثون غربيون أيضا،  ٌ
ًوهو تأثر أوساط أهل السنة بالتوجهات التي كانت سائدة طوال تلك الفرتة، حيث  ّ ّ ّ

ٍكان يتم التعتيم عىل كل حقيقة ال ّ  .  تتناسب مع آرائهم ومعتقداهتمّ

ّرغم أن بعض الباحثني الغربيني يف ظاهر احلال التزموا جانب احلياد يف 

ّدراساهتم التي قاموا هبا حول تفسري حديث الغدير من قبل الشيعة والسنة، إال أننا  ّ

ّنرى بعض تلك الدراسات متأثرة بآراء أهل السنة بالتحديد والتي يراد منها نفي صل ً ة ّ

ّواقعة غدير خم بتنصيب اإلمام عيل  ُ خليفة للمسلمني، وحتى الذين اعرتفوا ّ ً

ًبوجود صلة بني األمرين، نجد أهنم مل يتخذوا مواقفا حيادية بالكامل ً ّ ّ ٍ . 

قضية حتريف حديث الغدير والتغيريات التي طرأت عليه هي من املسائل 

ّ، وأكدوا عىل أن األغراض األخرى التي طرحها هؤالء الباحثون عىل هذا الصعيد ّ

ّالسياسية لبني العباس هي إحدى العوامل التي أدت إىل ذلك، حيث حاولوا استبدال 
ّنص احلديث بعبارات ومضامني ختدم مصاحلهم وتتناسب مع مشارهبم، ولكن القول  ٍّ

ِاللهم وال من وااله وعاد من عاداه«: ّبأن عبارة ِ  ليست من احلديث وقد أضيفت إىل »ّ

ُمن كنت مواله فعيل مواله«:  رسول اهللا قول ٌُّ ُ ٌ هو ادعاء باطل، إذ ال توجد »َ ٌ ّ
ّشواهد أو أدلة تثبت صحة هذا االدعاء، وهو رأي شاذ طرحه املتعصبون الذين كذبوا  ٌّ ّّ ٌ ّ ّ

 . نسبة هذه العبارة إىل احلديث
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 *هوامش البحث  *  
ً موجان مؤمن هو أحد أتباع الديانة البهائية، ألف كتابا حتت عنوان - 1 ّمقدمة حول التشيع، تأريخ (ّ ّ

ًباللغة الفارسية تضمن فصال حتت عنوان ) الشيعة اإلمامية االثنا عرشية ومعتقداهتم خالفة (ّ
ّالنبي حممد  ّ (ٍخالفة النبي حممد هي إحدى املسائل األساسية التي حتظى بأمهية ": قال فيه ّ ّ

ّبالغة يف اإلسالم الشيعي كام أهنا عامل اسايس وهام يميز الشيعة عن األكثرية السنّية ٌّ ٌّّ ٌ ّومن ثم . "ٍ
ابتدأ بحثه من حديث يوم اإلنذار الذي يعود تأرخيه إىل األيام األوىل من البعثة النبوية وختمه يف 

ّاية املطاف بام حدث يف األيام األخرية من البعثة النبوية املباركة يف يوم الغدير وذكر قصة هن
ّالدواة والقرطاس، وضمن طيات بحثه تطرق إىل ذكر العديد من املواقف التي أخرب رسول اهللا 

 املسلمني فيها بأن اإلمام عيل بن أيب طالب ّ ّراجع كتاب موجان .  هو اخلليفة من بعده
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البن أيب احلديد، ) رشح هنج البالغة( نقلت السيدة ماريا مايس دقاق هذا احلديث من كتاب - 189
ُهناك تساؤل يطرح ": وقالت). ١٦١، ص ١الغدير، األميني، ج  (١٦٨ ـ ١٦٧، ص ٦ج 

ّما قاله اإلمام عيل ألعضاء الشورى ألن الراوي هلذا اخلرب، أي عامر بن واثلة الذي ّحول صحة  ّ
ّنقل حديث الغدير أيضا، كان مواليا له وقد سمع احلديث صدفة، وكذلك فإن اجتامع الشورى  ً ً ً

ّكان حماطا بحراسة مشددة ُتذكري اإلمام عيل الناس بخطبة غدير خم ": لكنّها قالت بعد ذلك. "ً ّ
ٌ أن يذكر تفاصيل أخرى بحيث تتناقل مصادر الفريقني شيعة وسنّة كالمه، دليل عىل قبول دون ً ً

ّهذه اخلطبة بصفتها فضيلة معنوية له، وهذا ما كان مشهورا عىل نطاق واسع بني خمتلف مؤلفي  ٍ ٍ ً

 . "املصادر اإلسالمية يف العصور األوىل

ّ هو مترد بعض النافذين وإنكارهم أحقيته ّربام يكون سبب هذا الطلب": ّ قالت السيد دقاق- 190 ّ
ً شخصا قد استجابوا ألمره ومجيعهم من ١٣ أو ١٢ّباخلالفة، حيث تشري األخبار إىل أن 

؛ ١١٩ ـ ١١٨، ص ١مسند أمحد بن حنبل، ج . ("املسلمني األوائل الذين شهدوا حرب بدر

ّبعض األخبار أن سبعني وتفيد ": وقالت). ٢٧٧- ٢٧٦، ص ٧البداية والنهاية، ابن كثري، ج 

ّمسلام ممن شاركوا يف حرب بدر قد انضموا إىل جيش اإلمام عيل يف حرب صفني ّ ّ ّ وقعة . ("ً
ّولكن كام يبدو فإن العدد املذكور يف كتب ": وأضافت). ٢٣٦ّصفني، نرص بن مزاحم، ص 

ّالتأريخ قليل جدا، ومن املحتمل أن هذه الكتب مل تذكر األكثرية التي كانت  ً ّ حارضة يف يوم ٌ
ّأما أخبار الشيعة حول هذا املوضوع فتذكر أن الرباء بن عازب الذي . ّالغدير بعد حجة الوداع ّ

ّكان داعام لإلمام عيل منذ وفاة رسول اهللا والذي يعترب أحد رواة حديث الغدير، قد وقف إىل  ً

. "ديث يف يوم الرحبةّجانب اإلمام عيل يف مجيع حروبه يف أيام خالفته لكنّه مل يشهد هبذا احل
الرباء بن عازب كان يوايف اإلمام ": ًوقالت أيضا). ١٠٨ ١٠٧األمايل، الشيخ الصدوق، ص (

ّعيل وابن عباس بآخر األخبار من سقيفة بني ساعدة عندما كانا مشغولني بتجهيز رسول اهللا 
 ) ٢٢٠ ـ ٢١٩، ص ١رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد، ج . ("بعد وفاته

؛ البداية والنهاية، ابن ٤١٩، ص ٥لت الباحثة هذه احلادثة من مسند أمحد بن حنبل، ج  نق- 191
 . ٢٧٧، ص ٧كثري، ج 

ّ سعد بن أيب وقاص هو أحد أعضاء الشورى التي عينها عمر بن اخلطاب كي خيتاروا من -  192 ّ

ّبينهم خليفة بعده، كام أنه مل يشارك يف حرب صفني إىل جانب اخلليفة الرشعي اإل ّمام عيل ًّ
ضد معاوية بن أيب سفيان ّ . 
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: وقالت. ٩٣، ص ٤ نقلت الباحثة هذا اخلرب من كتاب أنساب األرشاف، البالذري، ج - 193
ّنستنتج من استدالل معاوية أنه يعترب ذنبه أهون من ذنب سعد بن أيب وقاص جتاه اإلمام " ّ

ٍعيل رغم أنه عارضه بشكل مبارش وسعد توانى عن نرصته فقط،  ٍ ّ ّوبرر ذلك بأنه مل يكن ّ ّ
 . "ًحارضا يف يوم الغدير مثل سعد

هذا اخلرب مل ": وقالت. ٣٧٣، ص ٢ نقلت الباحثة هذا اخلرب من كتاب مروج الذهب، ج - 194

 . "ينقل إال يف كتاب مروج الذهب للمسعودي املعروف بوالئه للشيعة
؛ ٣٧١ و ٢٦٧ و ٣٦٦، ص ٣املستدرك عىل الصحيحني، احلاكم النيسابوري، ج :  راجع- 195

، ص ٢٥؛ تأريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج ٢٥١أنساب األرشاف، البالذري، ص 

١٠٨ . 
؛ الطبقات الكربى، ابن سعد، ٣٨٥، ص ٤ُأسد الغابة، ابن األثري، ج : ّ لالطالع أكثر، راجع-  196

؛ ٦٧ و ٥٥، ص ٥٩ج  / ٣٣٣، ص ٤؛ تأريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج ٤٠٦، ص ٧ج 

، ص ٥؛ البداية والنهاية، ابن كثري، ج ٣٥٨ و ٤٢١، ص ٢الطربي، الطربي، ج تأريخ 
 . ٢٣، ص ٨ج  / ٣٧٦

؛ معجم البلدان، ١٠، ص ١ الغدير يف الكتاب والسنّة واألدب، عبد احلسني األميني، ج - 197

 . ٣٨٩ و ١١١، ص ٢ياقوت احلموي، ج 
 . ١٤٤، ص ١ي، ج  الغدير يف الكتاب والسنّة واألدب، عبد احلسني األمين- 198
ّسوف نتطرق إىل مناقشة رأي السيدة ماريا ) تفسري الشيعة والسنّة حلديث الغدير( يف مبحث - 199 ّ

ُمايس دقاق حول سكوت الرباء بن عازب وعدم شهادته بصحة حديث غدير خم ودهشة  ّ
 .  بةّ من هذا املوقف املتخاذل بعد أن أقر األنصار له بالوالية يف يوم الرحّاإلمام عيل 

200  -  Dakake Maria Massi, The Charismatic Community: Shi’ite 
Identity in Early Islam, Chapter II, p.36.  

201  -  Ibid, p.36.  
202  -  Ibid, pp.36-37.  
203  -  Ibid, p.38.  
204  -  Ibid, p.37.  
205  -  Ibid, pp.37-38.  
206  -  Veccia Vaglieri L., “Ghadir Khumm” in: Encyclopedia of 

Islam, 2nd ed., vol. 2, Brill, Leiden, 1991  
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207  -  Paula Sanders.  
208   -  … most Sunni authorities ignored the event, and those Sunnis 

who accepted the event as an historical fact naturally rejected the 
Shi'i interpretation. (Sanders Paula,   “Claiming the past: Ghadir 
Khumm and the Rise of Hafizi Historiography in Late Fatimid 
Egypt” in: Studia Islamica, No.75 (1992), p.88).  

209  -  Veccia Vaglieri L., “Ghadir Khumm” in: Encyclopedia of 
Islam, 2nd ed., vol. 2, Brill, Leiden, 1991.  

210  -  Early Shi'i thought: the teachings of Imam Muhammad al-
Baqir.  

الالين، الفكر الشيعي املبكر، تعاليم اإلمام الباقر، ترمجة الدكتور فريدون بدره اي، .  أرزينا آر-  211
 . ٨٨ ـ ٨٦ص 

212  -  Halm Heinz, Shi’ism, (Second Edition), translated by: Janet 
Watson & Marian Hill, Edinburgh Universiry Press, Edinburgh, 
2004, p.5.  

213  -  Ibid, pp.7-8.  
214  -  Ibid, pp.7-8.  
215  -  The Succession to Muòhammad: A Study of the Early 

Caliphate.    
216   -  The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate, 

1997, Cambridge University Press, p. 18.  
217  -  Ibid, p. 35.  
218  -  Ibid, p.18.  
219  -  Dakake Maria Massi, The Charismatic Community: Shi’ite 

Identity in Early Islam, Chapter II, pp.44-46. 
220  -  Ibid, p.42.  
221  -  Ibid, pp.43-44.  

ّ مع أنه كان يتقلد منصب اخلالفة، ّ تكن بصالح اإلمام عيل  األجواء يف تلك اآلونة مل-  222 ّ
ًحيث عارضه الكثري من الناس وحاربه بعضهم كام أنه كان خيشى أيضا من انقالب بعض  ّ
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ّعسكره عليه بذريعة خمالفته لسرية الشيخني وعدم سكوته عن البدع التي روجا هلا، وحتى  ّ
ّإن البعض مل يتورع من التذرع بأنه خا ّ ّ قد عملت ": ً، لذلك شكا قائالّلف سنّة النبي ّ

 متعمدين خلالفه ناقضني لعهده مغريين لسنته، ًالوالة قبيل أعامال خالفوا فيها رسول اهللا 
 ّولو محلت الناس عىل تركها وحولتها إىل مواضعها وإىل ما كانت يف عهد رسول اهللا 

ّلتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي ّ  الذين عرفوا فضيل وفرض إمامتي ّ

ّمن كتاب اهللا عز وجل وسنة رسول اهللا  ّ ... واهللا لقد أمرت الناس أن ال جيتمعوا يف شهر
ٌرمضان إال يف فريضة، وأعلمتهم أن اجتامعهم يف النوافل بدعة، فتنادى بعض أهل عسكري  ّ ٍ ّ

ّيا أهل اإلسالم، غريت سنة عمر، ينهانا عن ا: ّممن يقاتل معي ًلصالة يف شهر رمضان تطوعاّ ّ .

ّولقد خفت أن يثوروا يف ناحية جانب عسكري، ما لقيت من هذه االمة من الفرقة وطاعة  ُ

؛ بحار األنوار، ٦٣ ـ ٥٩، ص ٨الكايف، الكليني، ج . "ّأئمة الضاللة والدعاة إىل النار
 . ٣٨٤، ص ٩٣املجليس، ج 

ّصة عبقات األنوار، السيد عيل امليالين، ج نفحات األزهار يف خال: ّ لالطالع أكثر، راجع- 223 ّ٩ ،
 . ١٣٤ص 

ّ أسنى املطالب يف مناقب سيدنا عيل بن أيب طالب - 224 ّ، شمس الدين حممد بن )ّكرم اهللا وجهه(ّ
 )٣٩٦، ص ١الغدير، العالمة األميني، ج : راجع. (٥٠ ـ ٤٩ّحممد اجلزري الشافعي، ص 

الغدير، العالمة : راجع. (٤١٩، ص ٣ابوري، ج  املستدرك عىل الصحيحني، احلاكم النيس- 225
 )٣٨٠ - ٣٧٨، ص ١األميني، ج 

، ٨؛ رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد، ج ٣٣٨ّ وقعة صفني، نرص بن مزاحم الكويف، ص - 226
 )٤٠٤، ص ١الغدير، العالمة األميني، ج : راجع. (١٢٤، اخلطبة رقم ٢١ص 

، ١الغدير، العالمة األميني، ج : راجع. (١٥٠، ص ٣ّ ينابيع املودة، القندوزي احلنفي، ج - 227

 )٣٩٨ص 
، ص ١الغدير، العالمة األميني، ج : راجع(، ١٩٩ املناقب، اخلطيب اخلوارزمي، ص - 228

؛ لطائف ١٧٨، اخلطبة رقم ٥٦، ص ١٠؛ رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد، ج )٤٠٣

الغدير، : راجع. (٦١ي، ص ّأخبار األول يف من ترصف بمرص من أرباب الدول، اإلسحاق
 .)١٧٧ - ١٧٦، ص ٢العالمة األميني، ج 

229  -  Dakake Maria Massi, The Charismatic Community: Shi’ite 
Identity in Early Islam, Chapter II, p.35. 
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230  -  Ibid, pp.46-47. 
231   -  Madelung Wilferd, “Imāma”, in: Encyclopedia of Islam, 2 nd 

Edition, Vol. 3, under the patronage of the International Union of 
Academies, Leiden, E.J. Brill, 1986. 

232  -  Asma Afsaruddin.  
233  -  The Quran: an Encyclopedia.  
234   -  Afsaruddin Asma, “Ghadir Khomm” in: The Quran: an 

Encyclopedia, Edited by Oliver Leaman, Routledge, London, 
2006. 

؛ الغيبة، النعامين، ٢٧٧كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق، ص : ّ لالطالع أكثر، راجع- 235
؛ الغدير يف الكتاب والسنّة ٤١١، ص ٣١؛ بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٧٥ص 

 . ١٦٥، ص ١واألدب، العالمة األميني، ج 
236  -  L. veccia Vaglieri.  

237  -  Veccia Vaglieri L., “Ghadir Khumm” in: Encyclopedia of 

Islam, 2 nd ed., vol. 2, Brill, Leiden, 1991. 

مسند أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل، حيث نقل األحاديث التالية عن : ّ لالطالع أكثر، راجع- 238
ّاللهم من " :بلی، قال: اقالو "!أليس اهللا أولی باملؤمنني؟":  يف يوم الغديررسول اهللا 

ُكنت مواله فعيل مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ُ ُ ُِ ِ ّ ٌّ ألستم "؛ ١١٨، ص ١ ج "ُ
ّألستم تعلمون أين أولی بكل " :بلی، قال:  قالوا"!ّتعلمون أين أولی باملؤمنني من أنفسهم؟ ّ

ّمواله فعيل مواله اللهم ُمن كنت ": ٍّفأخذ بيد عيل فقال... بلی:  قالوا"!ٍمؤمن من نفسه؟ ُ ٌُّ
ُوال من وااله و عاد من عاداه ُِ ّأتعلمون أين أولی باملؤمنني من "؛ ٢٨١، ص ٤ ج "ِ

ِمن كنت مواله فهذا مواله، اللهم وال من " :نعم يا رسول اهللا، قال:  قالوا"!أنفسهم؟ ّ ُ ُ ُ
ُوااله وعاد من عاداه ٌّاللهم من كنت مواله فعيل مو"؛ ٣٧٠، ص٤ ج "ُِ ُ ُ ِاله، اللهم وال من ّ ّ ُ
ُوااله وعاد من عاداه  . ٣٧٠، ص ٥ ج "ُِ

ّإن اهللا عز وجل موالي وأنا ": املستدرك علی الصحيحني، احلاكم النيسابوري: ًراجع أيضا ّ ّ
ٍمولی كل مؤمن ٍّ ثم أخذ بيد عيل "ّ ّمن كنت مواله فهذا وليه، اللهم " :فقال) ريض اهللا عنه(ّ ّ ُ ُ

ِوال من وااله وعاد من  ُ هذا ": ، وبعد أن نقل هذا احلديث قال٣٧٠، ص ٣ ج "ُعاداهِ
ٍ، كام قال يف موضع ١٠٩، ص ٣ ج "حديث صحيح علی رشط الشيخني و مل خيرجاه بطوله
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، ١ج » ًشاهده حديث سلمة بن كهيل عن أيب الطفيل، أيضا صحيح علی رشطهام": آخر
 . ٣٧١، ص ٣ج  / ١١٦ص 

ِمن كنت مواله فعيل مواله اللهم وال من وااله و عاد ": جممع الزوائد، اهليثمي: ًراجع أيضا ُ ُ ُِ ّ ٌّ ُ
ورجال ": ، نقل اهليثمي هذا احلديث عن أمحد بن حنبل، وقال١٠٤، ص ٩ج » ُمن عاداه

فقال إليه ثالثون من الناس، قال أبو نعيم فقام ناس كثري ... ": ، كام نقل ما ييل"أمحد ثقات

بلی يا :  قالوا،)ّ أين أولی باملؤمنني من أنفسهمأتعلمون: (فشهدوا حني أخذ بيده فقال
ُمن كنت مواله فعيل مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه": رسول اهللا، قال ُ ُ ُِ ِ ّ ٌّ :  قال،"ُ

ًفخرجت كأن يف نفيس شيئا، فلقيت زيد بن أرقم فقلت له، إين سمعت عليا يقول كذا و  ً ّّ
نقل اهليثمي . "يقول ذلك) صلی اهللا عليه وسلم(فام تنكر قد سمعت رسول اهللا : كذا، قال

رواه أمحد و رجاله رجال الصحيح غري فطر بن ": هذا احلديث من أمحد بن حنبل، وقال
 . "خليفة و هو ثقة

ِمن كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال ": ٤٥، ص ٥ُّالسنن الكربى، النسائي، ج : ًراجع أيضا ّ ُ
ُمن وااله وعاد من عاداه ُِ...« . 

 . ١٧، ص ٤املعجم الكبري، الطرباين، ج : ًاجع أيضار

ّابن تيمية كذب قول النبي . ٢٤ ـ ٢٣، ص ٤ منهاج السنّة النبوية، ابن تيمية، ج -  239 ّ وزعم 
ّأن أهل املعرفة باحلديث ينكرونه أيضا يف حني أن األمر ليس كام يدعي، فابن كثري الذي ال  ّ ً ّ

ّيقل عنه تعصبا قد أكد عىل أن س ًّ ّ البداية (ٌّند هذه العبارة قوي يف كتابه املعترب لدى أهل السنّة ّ

ّوصدر احليث متواتر أيقن أن رسول اهللا ": ، حيث قال)والنهاية ّصىل اهللا عليه وسلم(ٌ قاله، ) ّ
ُاللهم وال من وااله(ّوأما  ِ  . ٢٣٣، ص ٥البداية والنهاية، ج . "ٌ فزيادة قوية اإلسناد)ّ

240  -  Dakake Maria Massi, The Charismatic Community: 
Shi’ite Identity in Early Islam, Chapter II, p.34. 

241  -  Ibid, p.38. 
242  -  Ibid, pp.38-39.  

): الفكر الشيعي املبكر، تعاليم اإلمام الباقر(الالين فقد قالت يف كتاهبا . ّأما الباحثة أرزينا آر

ُاليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت : (ّوى أن اآليةّإن أهل السنة خيالفون الشيعة يف دع" َ ُْ ْ ْ َ َ ََ ْ ُ َُ ََ ِْ َ ْ ْْ
ًعليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا ُِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ َْ َ َِ ْ ُ َُ ْ ّقد نزلت بشأن غدير خم وتعيني اإلمام عيل ) َ ُ 

ّخليفة للنبي  ً"وحتدثت عن رأي الطربي قائلة ،ً ّرأي اإلمام حممد الباقر يف تفسري قوله ": ّ
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ْاليوم أكملت لكم: (عاىلت َ َ َُ َ ْ ُْ ْ َ ّواضح متاما يف خمتلف مصادر الشيعة، حيث يقول إن هذه ) ...ْ ً ٌ
ًاآلية نزلت بشأن غدير خم عندما نصب النبي عليا إماما ً ُّ ّ ّأما الطربي فهو ال يكتفي ... ُ

ٍبتجاهل األخبار التي تؤيد آراء الشيعة فحسب، بل إنه يتعمد ذكر أخبار بمضامني م ّ ّ ّعينة ّ
ًومن الواضح غاية الوضوح أنه قد تكلف كثريا إلنكار آراء الشيعة... للتشكيك بآرائهم ّ ّ" .

الالين، ترمجة الدكتور فريدون بدره . الفكر الشيعي املبكر، تعاليم اإلمام الباقر، أرزينا آر

 . ٨٨ ـ ٨٧اي، ص 
243  -  Dakake Maria Massi, The Charismatic Community: 

Shi’ite Identity in Early Islam, Chapter II, pp.39-40. 
244  -  Ibid, p.47. 
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