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امللّخص
اليمن"؛  "رسيّة  قضية  الغدير،  حديث  حول  تُطَرح  الّتي  الفرضّيات  من 

حيث يذكر  البعض -سنأيت عىل ذكرهم، ونقل آرائهم- أّن اإلمام عيّل قد 

الّذين   من قبل عدٍد من األشخاص  الله  ِعرَضًة للشكوى إىل  رسول  كان 

كانوا معه يف رسيّة اليمن، ِماّم استدعى من  الّنبي أن يبادر إىل الّدفاع عن 

معنى  هو  هذا  معاداته؛  وأّن  وتجّنب  مبحّبته  واألمر  ساحته،  وتربئة   عيّل

 ،حديث الغدير ومدى داللته، وأّن األمر ال يرتبط عىل اإلطالق بخالفة  الّنبي

وإعالن عليًّا خليفًة له. 

حقيقة  ومعرفة  اإلشكالّية،  هذه  عىل  اإلجابة  عىل  نعمل  سوف  هنا  ومن 

أنّهام  أم  الغدير،  واقعة  مع  واحدة  واقعة  وأنّها  اليمن(،  القضية   )رسيّة  تلك 

أيًّا  إقحام  وأّن  صحيحة،  ليست  بينهام  عملية  الّدمج  وأّن  منفصلتان،  واقعتان 

ذات  القرائن  مجمل  تساعد  عليه  وال  صحيح،  غري  عمٌل  األخرى،  يف  منهام 

لة؛ وبالّتايل هل يكن االستناد إىل قضّية شكوى رسيّة اليمن  لرصف داللة  الصِّ

حديث الغدير عن اإلمامة والخالفة، أم إّن ذلك من الّتعّسف يف القول، وجزٌء 

 .من تلك املحاوالت الهادفة إىل حرف داللة الحديث عن خالفة الّنبي 

الكلمات املفتاحية 

}اإلمام علي،  الغدير، سرية اليمن، اخلالفة واإلمامة، الوصل والفصل{
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The covert of Yemen, Hadith Ghadir, and the matter of  
connection

Comparative analysis
Dr. Mohammed Shaker
Lebanese University  

Abstract  
The assumptions which represent the issue about Hadith Ghadir, 
the  convert of Yemen, which some report, we will come to mention 
them,  and their opinions- that Imam Ali)peace be upon him( com-
plained  about him to the prophet Mohamed)God's Blessings him, 
and his  family( from several people  
That was with him in the covert of Yemen, that required from the 
 prophet )God's blessing him, and his family( to initiate defend 
those Ali   )peace be upon him( and cleared him, and ordered to like 
him, and  avoid animating him, and this is the mean of Hadith Gh-
adir, and its  degree of significance and the matter is not connected 
to the  prophet)God's Blessing him, and his family( successor at all, 
and  announce that Ali as Khalifa for him. 
And from this we are going to answer those problems, and know 
the  reality of this issue )the covert of Yemen( and its one incidental 
with the  incidental of Ghadir, or they are two separated inciden-
tals, and the issue  of combining them is not correct, and insertion 
one of them in the other,  it is not accurate work and does not help 
the whole related evidence,  then could we stand on the issue of 
complaint the covert of Yemen to  distract the evidence Hadith Gh-
adir about Imamate and Kalifate, or this  is arbitrary saying, and 
part of those meaningful attempts to ruin distract  from Hadith of 
Khailaft of the prophet)God's Blessing him, and his  family(. 
   
Keywords: Religious
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- دراسة حتليلّية نقدّية –

ــة  ــة »رسيّ ــر، قضي ــث الغدي ــول حدي ــَرح ح ــي تُط ــات الّت ــن الفرضيّ م

اليمــن«؛ حيــث يذكــر البعــض -ســنأيت عــىل ذكرهــم، ونقــل آرائهــم- أّن اإلمــام 

ــا قــد كان ُعرضــًة للشــكوى إىل رســول اللــه مــن قبــل عــدٍد مــن  عليًّ

 األشــخاص الّذيــن كانــوا معــه يف رسيـّـة اليمــن، ِمــاّم اســتدعى مــن النبــّي

أن يبــادر إىل الدفــاع عــن عــّي وتربئــة ســاحته، واألمــر مبحبّتــه وتجّنــب 

ــر ال  ــه، وأّن األم ــدى داللت ــر وم ــث الغدي ــى حدي ــو معن ــذا ه ــه؛ وأّن ه معادات

ــه. ــًة ل  خليف ــّي، وإعــالن عــيٍّ ــة الّنب ــط عــىل اإلطــالق بخالف يرتب

ــة  ــة عــىل هــذه اإلشــكاليّة، ومعرف ــا ســوف نعمــل عــىل اإلجاب ومــن هن

حقيقــة تلــك القضيــة )رسيـّـة اليمــن(، وأنّهــا واقعــة واحــدة مــع واقعــة الغديــر، 

أم أنّهــام واقعتــان منفصلتــان، وأّن عمليــة الّدمــج بينهــام ليســت صحيحــة، وأّن 

إقحــام أيًّــا منهــام يف األخــرى عمــٌل غــري صحيــح، وال تســاعد عليــه مجمــل 

لــة؛ وِمــن ثـَـمَّ هــل ميكــن االســتناد إىل قضيّــة شــكوى رسيـّـة  القرائــن ذات الصِّ

اليمــن لــرف داللــة حديــث الغديــر عــن اإلمامــة والخالفــة؟ أم أّن ذلــك مــن 

التعّســف يف القــول، وجــزٌء مــن تلــك املحــاوالت الهادفــة إىل حــرف داللــة 

.الحديــث عــن خالفــة النبــّي

  1 - سردّية الواقعة:

ومفادهــا أّن رســول اللــه أرســل عليًّــا يف الســنة العــارشة للهجــرة 

إىل اليمــن، ثــّم مــىض إىل الحــّج، وبعــد أن عــاد اإلمــام عــّي مــن اليمــن، 

ــّج،  ــل الح ــه قب ــول الل ــق برس ــة ليلتح ــة املكرّم ــل إىل مّك ــل أن يص وقب
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وتحديــًدا يف الطّائــف؛ اســتخلف عــىل جنــده رجــاًل مــن أصحابــه، وكان قــد 

ــل الّتــي جــاء بهــا مــن اليمــن. وقبــل الــروع  نهاهــم عــن التــرّف يف الُحلَ

ــه  ــب من ــع(؛ طل ــرة التمتّ ــّج )عم ــام للح ــد إدراك اإلم ــّج، أو بع يف الح

النبــّي أن يعــود إىل أصحابــه حتـّـى يتقــّدم عليهــم لــدى دخولهــم إىل مّكــة، 

ليجــد اإلمــام أنّهــم قــد ترّفــوا يف تلــك الُحلـَـل فلبســوها، فانتــزع الُحلـَـل 

منهــم، ِمــاّم جعــل يف قلــوب بعضهــم ضغينــًة تجــاه اإلمــام -أو رمّبــا َعَمَد 

ــاّم  ــّي - فل ــام ع ــن اإلم ــاص م ــر لالنتق ــذا األم ــتغالل ه ــض إىل اس البع

ــىل  ــرّد ع ــّي إىل ال ــدا بالنب ــاّم ح ــّي، ِم ــكوه إىل النب ــة، ش ــوا مّك دخل

هــؤالء، طالبًــا منهــم أن يرفعــوا ألســنتهم عــن عــّي بــن أيب طالــب، ألنّــه 

ــه. خشــن يف ذات اللــه، غــري مداهــن يف دين

2 - النصوص التاريخّية لواقعة سرّية اليمن:

ــا  ــي ذكرن ــة الّت ــك الواقع ــة بتل ــة الخاّص ــوص التاريخيّ ــرض النص ــل ع قب

ــه -ومبعــزٍل عــن النقــاش يف عــدد  ــّد مــن اإللفــات إىل أنّ ــا؛ ال ب رسديّتهــا آنًف

ــه  ــال إنّ ــن ق ــني م ــن، ب ــّي إىل اليم ــام ع ــا اإلم ــرج فيه ــي خ ــرّات الّت امل

ــن  ــرّات]]]- ميك ــالث م ــا ث ــرج إليه ــه خ ــال إنّ ــن ق ــني، وم ــا مرّت ــرج إليه خ

 ــام عــّي ــت عــن خــروج اإلم ــي تحّدث ــة الّت ــف النصــوص التاريخيّ تصني

إىل اليمن - ضمــن ثالثــة عناويــن:

أ النصــوص الّتــي تحّدثــت عــن خروجــه ومــن معــه يف الســنة الثامنــة 	(

ــوداع  ــة ال ــل ِحّج ــض]]]-، قب ــه البع ــب إلي ــا ذه ــىل م ــاًء ع ــرة -بن ــن الهج م

ــض إىل  ــعي البع ــنّي س ــي تب ــة، وه ــم إىل املدين ــنتني، وعودته ــوايل س بح

]]]- محسن األمني، أعيان الشيعة، دار التعارف، بريوت، 983] م، ج ]، ص 0]4.

]]]- أحمد زيني دحالن، السرية النبويّة، دار العلم العريّب، حلب، 996] م، ط ]، م ج ]، ص 

]37؛ محسن األمني، أعيان الشيعة، م.س.
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 ،شــكايته واالنتقــاص منــه، والعمــل عــىل إســقاطه مــن عــني رســول اللــه

ــه  ــكاية، ونهي ــك الشِّ ــن تل ــه م ــّدت يف غضب ــي تب ــول الّت ــل الرس ورّدة فع

 -وأمــره بعــدم الوقيعــة فيــه، وقولــه إنّــه -أي: عــّي ،عــن بغــض عــّي

وليّهــم مــن بعــد النبــّي، وأّن مــن كان النبــّي وليـّـه فعــّي وليـّـه، وأّن عليًّــا 

ــه... ــّي من ــّي والنب ــن النب م

ــاري يف  ــرج البخ ــد أخ ــدة، فق ــن بري ــا ُروَي ع ــوص م ــذه الّنص ــن ه م

 ــّي ــث النب ــال: »بع ــه ق ــه، أنّ ــن أبي ــدة، ع ــن بري ــه ب ــن عبدالل ــه ع صحيح

عليًّــا إىل خالــد ليقبــض الُخمــس، وكنــت أبغــض عليًّــا، وقــد اغتســل، فقلــت 

لخالــد: »أال تــرى إىل هــذا؟ فلــاّم قدمنــا عــىل النبــّي، ذكــرت لــه ذلــك، 

فقــال: »يــا بريــدة، أتبغــض عليًّــا؟ فقلــت: نعــم، قــال: ال تبغضــه، فــإّن لــه يف 

الُخمــس أكــرث مــن ذلــك]]]«.

 وأخــرج أحمــد يف مســنده عــن بريــدة، أنّــه قــال: »بعــث رســول اللــه

ــر  ــىل اآلخ ــب، وع ــن أيب طال ــّي ب ــام ع ــىل أحده ــن، ع ــني إىل اليم بعث

خالــد بــن الوليــد، فقــال: »إذا التقيتــم فعــيٌّ عــىل الّنــاس، وإن افرتقتــام فــكّل 

واحــد منكــام عــىل جنــده. فلقينــا بنــي زيــد )زبيــد( مــن أهــل اليمــن فاقتتلنــا، 

فظهــر املســلمون عــىل املركــني، فقتلنــا املقاتلــة، وســبينا الذّريـّـة، فاصطفى 

ــن  ــد ب ــب معــي خال ــدة: »فكت ــال بري ــبي لنفســه. ق ــن الّس ــرأة م عــّي إم

ــت  ــّي رفع ــت النب ــاّم أتي ــك، فل ــربه بذل ــه يخ ــول الل ــد إىل رس الولي

الكتــاب، فقــرئ عليــه، فرأيــت الغضــب يف وجــه رســول اللــه، فقلــت: يــا 

رســول اللــه! هــذا مــكان العائــذ، بعثتنــي مــع رجــل وأمرتنــي أن أطيعــه، ففعلت 

مــا أرســلت بــه، فقــال رســول اللــه: ال تقــع يف عــّي، فإنـّـه ِمّنــي وأنــا 

منــه، وهــو وليّكــم بعــدي، وإنّــه مّنــي وأنــا منــه، وهــو وليّكــم بعــدي]]]«.

]]]-  كتاب املغازي، ج 3، ص 98، ح 56]4.

]]]- دار صادر، بريوت، ج 5، ص 356.



الشيخ الدكتور محمد شقري 24

ــدة]]]،  ــكاية تلــك الطــربايّن )ت360هـــ( عــن بري ــة الشِّ وقــد أخــرج قضيّ

وأخــرج ابــن أيب شــيبة )ت35]هـــ( عــن عمــران بــن حصــني]]] شــكاية مشــابهة 

ــه  ــا فعل ــّي مب ــوا النب ــم أن يُعلم ــام بينه ــدوا في ــة تعاق ــن الصحاب ــة م ألربع

ــكايات]3]، مــع اختــالف يف  ــكاية أو الشِّ عــّي، وأخــرج غريهــام تلــك الشِّ

ــة الحــدث، ويف جــواب النبــّي، ورّدة ِفعلــه عــىل  نقــل كّل منهــم يف رسديّ

ــكايات(. ــكاية )أو الشِّ تلــك الشِّ

ــدة  ــت عــن بري ــي ُروي ــة الشــكوى هــذه الّت ــا أّن حادث ــن الواضــح هن وم

ــك  ــل تل ــن مجم ــتَفاد م ــا يُس ــر، إذ إّن م ــة الغدي ــا بواقع ــة له ــريه ال عالق وغ

الّروايــات أّن هــذه الشــكوى قــد وقعــت يف املدينــة، ال يف مّكــة]4]، وخصوًصــا 

ــة،  ــت املدين ــه: ».. فَقِدم ــدة قول ــن بري ــرج ع ــث أخ ــربايّن، حي ــره الط ــا ذك م

 ــّي ودخلــت املســجد...]5]«، وكذلــك البخــاري يف صحيحــه: »بعــث النب

ــّي...]6]«؛ وأحمــد يف مســنده: »بعــث  ــا عــىل النب ــاّم قدمن ــا... فل عليًّ

رســول اللــه بعثــني إىل اليمــن... فلــاّم أتيــت النبــّي...]7]«، إذ إّن الــكالم 

ــّي؛ يوحــي أّن العــودة مــن ذاك  ــّم القــدوم عــىل النب عــن البعــث، ومــن ث

ــح  ــك ألفص ــالف ذل ــاك خ ــو كان هن ــة، وإاّل ل ــت إىل املدين ــد كان ــث ق البع

ــذي تحــّدث عــن الرجــوع مــن  ــة أيب ســعيد الخــدرّي، الّ ــه، كــام يف رواي عن

]]]- املعجم األوسط، ج 6، ص 63].

]]]- املصّنف، ج 7، ص 504.

وشبهة  الغدير  حديث  الحسينّي،  محّمد  السيّد  القزوينّي  إىل:  الرجوع  ميكن  للمزيد،   -[3[

للدراسات  عر)عج(  ويّل  مؤّسسة  السّنّي(،  املذهب  وفق  )دراسة  اليمن  جيش  شكوى 

اإلسالميّة، 008] م، ط ]، ص 5]-]].

]4]- راجع: م. ن، ص: 3]-30.

]5]- املعجم األوسط، ج 6، ص 63].

]6]- م.س، ج 3، ص 98، ح 56]4.

]7]- م.س، ج5، ص356.
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ــك الشــكوى  ــني تل ــّم ال يصــّح الوصــل ب ــن ثَ ــة؛ وِم ــة املكرّم اليمــن إىل مّك

ــاًء عــىل  ــة -حــدود الســنتني، بن ــة الطويل ــة الزمنيّ ــر للفاصل وبــني واقعــة الغدي

ــي تفصــل هــذه  ــة للهجــرة- الّت ــا حصلــت يف الســنة الثامن ــى أنّه رأي مــن يتبّن

ــر. ــة الغدي الشــكوى عــن خطب

وإن كّنــا نجــد أّن العديــد مــن الّذيــن عملــوا عــىل حــرف داللــة حديــث 

ــني ذاك  ــة وب ــك الحادث ــني تل ــوا ب ــد دمج ــرة، ق ــة واإلم ــىل الخالف ــر ع الغدي

الحديــث، وهــم قــد رصّحــوا بهــذا الوصــل يف دعواهــم تلــك]]]، بخــالف مــن 

اّدعــى منهــم الوصــل بــني حديــث الغديــر وشــكوى رسيّــة اليمــن، ومل يذكــر 

شــكوى بريــدة عــىل وجــه الخصــوص، وإمّنــا أجمــل يف البيــان]]].

أ ــام عــّي إىل اليمــن 	( ــت عــن خــروج اإلم ــي تحّدث الّنصــوص الّت

قاضيًّــا، مــن قبيــل مــا أخرجــه أحمــد يف مســنده عــن عــّي، قــال: »بعثنــي 

رســول اللــه إىل اليمــن، فقلــت: يــا رســول اللــه، إنـّـك بعثتنــي إىل قــوٍم هــم 

أســّن ِمّنــي ألقــي بينهــم، قــال: اذهــب، فــإّن اللــه ســيثبّت لســانك ويهــدي 

قلبــك]3]«.

وقــد أخرجــه -أيًضــا- ابــن ماجــة يف ســننه مــع بعــض االختــالف]4]؛ وهــذا 

ــة  ــل أيّ ــه مل تُنَق ــر؛ ألنّ ــة الغدي ــا- بواقع ــه -أيًض ــط ل ــن ال رب ــروج إىل اليم الخ

ــّص  ــة ن ــرف دالل ــه يف ح ــن توظيف ــا ال ميك ــروج، وتاليً ــذا الخ ــكوى يف ه ش

ــذي يُســتفاد منــه. الغديــر عــن معنــاه الّ

]]]- ابن حجر، الصواعق املحرقة، مؤّسسة الرسالة، بريوت، 997] م، ط ]، ج ]، ص 09]؛ 

الدهلوّي، نفحات األزهار، ج ]، ص ]9].

]]]- البيهقّي، االعتقاد والهداية إىل سبيل الرشاد، ص 354؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج 5، 

ص ]]].

]3]- م. س، ج ]، ص 458-459؛ وأيًضا مع بعض االختالف: م. ن، ص 544.

]4]- ج ]، ص 0]5.



الشيخ الدكتور محمد شقري 26

أ ــام عــّي إىل اليمــن 	( ــت عــن خــروج اإلم ــي تحّدث النصــوص الّت

جابيًــا للصدقــات، والتحاقــه بالنبــّي يف مّكــة، ووقــوع تلــك الرسديـّـة الّتــي 

ذكرناهــا آنًفــا، وصــواًل إىل وقــوع تلــك الشــكوى بحــّق اإلمــام عــّي مــن 

قبــل جملــة مــن أفــراد الرسيـّـة؛ وجــواب النبــّي ورّده عــىل تلــك الشــكوى.

قــال ابــن اســحاق: »... عــن أيب ســعيد الخــدرّي، قــال: اشــتىك النــاس 

عليًّــا )رضــوان اللــه عليــه(، فقــام رســول اللــه فينــا خطيبـًـا، فســمعته يقــول: 

أيّهــا النــاس، ال تشــكوا عليًّــا، فواللــه إنّــه ألخشــن يف ذات اللــه، أو يف ســبيل 

اللــه، مــن أن يُشــىَك. ثــّم مــىض رســول اللــه عــىل حّجــه، فــأرى الّنــاس 

مناســكهم، وأعلمهــم ســنن حّجهــم...]]]«، وهــو مــا يعنــي أّن شــكاية الّنــاس 

هــذه قــد وقعــت يف مّكــة املكرّمــة]]].

ــن أيب  ــال: »... ع ــّوة، ق ــل الّنب ــة يف دالئ ــذه الحادث ــّي ه ــرج البيهق وأخ

ــب إىل  ــن أيب طال ــه عــّي ب ــال: بعــث رســول الل ــه ق ســعيد الخــدرّي، أنّ

اليمــن... فلــاّم أخــذ مــن إبــل الصدقــة ســألناه أن نركــب ِمنهــا ونريــح إِبلنــا، 

فكّنــا قــد رأينــا يف إِبلنــا خلــاًل؛ فــأىب علينــا، وقــال: إمّنــا لكــم منهــا ســهٌم كــام 

للمســلمني.

قــال: فلــاّم فــرغ عــّي، وانطلق مــن اليمــن راجًعــا، أّمــر علينا إنســانًا، 

وأرسع هــو فــأدرك الحــّج. فلــاّم قــىض ِحّجتــه، قــال لــه النبــّي: »ارجــع 

إىل أصحابــك حتّــى تَقــِدم عليهــم«.

قــال أبــو ســعيد: وقــد كّنــا ســألنا الـّـذي اســتخلفه مــا كان عــيٌّ منعنــا إيـّـاه 

]]]- ابن هشام، سرية النبّي، ج 4، ص ]]0].

]]]- وميكن الرجوع إىل نصٍّ تاريخّي آخر يتحّدث عن تلك الشكوى )شكوى الجيش(، يستفاد 

منه أيًضا وبشكل واضح أّن تلك الشكوى قد وقعت يف مّكة املكرّمة )م. ن، ص ]]0](.
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ففعــل، فلــاّم جــاء عــرف يف إبــل الصدقــة أن قــد ركبــت، رأى أثــر املركــب، 

فــذّم الّــذي أّمــره والمــه، فقلــت: أنــا إن شــاء اللــه إن قدمــت املدينــة ألذكــرّن 

لرســول اللــه، وألخربنـّـه مــا لقينــا مــن الغلظــة والتضييــق.

قــال: فلــاّم قدمنــا املدينــة، غــدوت إىل رســول اللــه أريــد أن أفعــل 

مــا كنــت قــد حلفــت عليــه... فقلــت لــه: يــا رســول اللــه، مــا لقينــا مــن عــّي 

حبــة والتضييــق، فانتبــذ رســول اللــه، وجعلــت أنــا  مــن الغلظــة وســوء الصُّ

 أعــّدد مــا لقينــا منــه، حتـّـى إذا كنــت يف وســط كالمــي، رضب رســول اللــه

ــه،  ــن مالــك الشــهيد! َم ــال: ســعد ب ــّم ق ــه، ث ــا من عــىل فخــذي، وكنــت قريبً

ــه أخشــن يف ســبيل  بعــَض قولــك ألخيــك عــّي، فواللــه لقــد علمــت أنّ

اللــه. قــال: فقلــت يف نفــي، ثكلتــك أّمــك ســعد بــن مالــك، أال أراين كنــت 

ــًدا رسًّا  ــه- ال أذكــرُه بســوٍء أب ــا أدري -ال جــرم والل ــوم، وم ــذ الي ــام يكــره من في

ــًة]]]«. وعالنيّ

إّن املتأّمل يف هذا النّص، يستفيد منه أمرين:

األّول: أّن هــذه الشــكوى )شــكوى أيب ســعيد الخــدرّي( قــد حصلــت يف 

.»...املدينــة: »... فلــاّم قدمنــا املدينــة، غــدوت إىل رســول اللــه

ــا  ــوداع، إذ إّن أب ــة ال ــد حّج ــت بع ــد حصل ــكوى ق ــذه الش ــاين: أّن ه الث

ســعيد -بعــد أن تحــّدث عــن الرجــوع إىل مّكــة إلدراك الحــّج )حّجــة الــوداع(- 

ــة وحصــول تلــك الشــكوى. تحــّدث عــن القــدوم إىل املدين

هــذا، وقــد نقــل هــذه الحادثــة الواقــدّي يف املغــازي]]]، وابــن األثــري يف 

]]]- دار الكتب العلميّة، بريوت، ]00] م، ط ]، ج 5، ص 399-398.

]]]- ج ]، ص 079].
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الكامــل يف التاريــخ]]]، مبعــزٍل عــن جملــة االختالفــات بــني نقــٍل وآخــر.

ــة تتحــّدث عــن شــكوى  ــن حنبــل يف مســنده رواي وقــد أخــرج أحمــد ب

أخــرى، هــي شــكوى عمــرو بــن شــاٍس األســلمّي، حيــث قــال: »... خرجــت 

مــع عــّي إىل اليمــن، فجفــاين يف ســفري ذلــك، حتـّـى وجــدت يف نفــي 

ــى بلــغ ذلــك رســول  عليــه، فلــاّم قدمــت أظهــرت شــكايته يف املســجد، حتّ

ــن  ــاس م ــه يف ن ــول الل ــدوة ورس ــجد ذات ُغ ــت املس ــه، فدخل الل

ين عينيــه، يقــول: حــّدد إيّل النظــر، حتـّـى إذا جلســت،  أصحابــه، فلــاّم رآين  أَبـَـدَّ

قــال: يــا عمــرو، واللــه لقــد آذيتنــي، قلــت: أعــوذ باللــه أن أوذيــك يــا رســول 

ــا فقــد آذاين]]]«. اللــه، قــال: بــىل، مــن آذى عليًّ

وهــذه الروايــة وإن مل تكــن رصيحــة يف صلتهــا بذلــك البعــث إىل اليمــن، 

ــام  ــن اإلم ــه ع ــة؛ إاّل أّن قول ــة املكرّم ــوع إىل مّك ــات، والرج ــة الصدق وجباي

عــّي )جفــاين( قــد يصلــح أن يكــون قرينــة عــىل صلتهــا بتلــك القضيــة، 

كــام يذهــب إىل ذلــك بعــض الباحثــني]3].

ومن الواضح يف هذه الرواية ما يأيت:

ــاّم قدمــت، أظهــرت ( 	 ــه: »... فل ــة قول ــة، بقرين ــا وقعــت يف املدين أنّه

ــجد...«. ــت املس ــجد... فدخل ــكايته يف املس ش

ــي ( 	 ــكوى الّت ــك الش ــّدي لتل ــادر إىل التص ــن ب ــو م ــّي ه أّن النب

أظهرهــا عمــرو يف املســجد، ومل يــرتك إظهار الشــكوى يف املســجد ميــّر دون 

ــه. ــوّي من ــٍف ق ــار موق ــادر إىل إظه ــه، ويب ــّدى ل أن يتص

]]]- ج ]، ص ]30.

]]]- ج 3، ص 483.

]3]- محّمد القزوينّي، حديث الغدير وشبهة شكوى جيش اليمن، م. س، ص 37.
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ــام ( 	 ــه حين ــة نفس ــا منزل ــزل عليًّ ــد أن ــه ق ــّي يف جواب أّن النب

قــال: »مــن آذى عليًّــا فقــد آذاين«؛ وهــو مــا قــد يحمــل أكــرث مــن رســالة 

ــك  ــداف تل ــن أه ــح ع ــد يفص ــا ق ــيايّس، م ــري س ــيايّس وغ ــون س ذات مضم

الحملــة الّتــي قــد تبــدو منظّمــة إلســقاط اإلمــام عــّي، ويف املقابــل كيفيّة 

 معهــا ومواجهتــه لهــا بإظهــار مزيــد مــن مناقــب عــّي تعامــل النبــّي

ومنزلتــه منــه، وكونــه الــويّل مــن بعــده والخليفــة لــه.

ــا  ــو م ــف األّول- ه ــة إىل الّصن ــات -باإلضاف ــن املروي ــف م ــذا الصن وه

يعتمــد عليــه العديــد مــن أصحــاب دعــوى الوصــل تلــك، للقــول إّن حديــث 

ــة وعــدم البغــض، وذلــك  الغديــر ال يــدّل عــىل الخالفــة، وإمّنــا عــىل املحبّ

 ــّي ــة للنب ــر، ومــا حــدث فيهــا مــن خطب ــر واقعــة الغدي مــن خــالل تصوي

ومراســم، وتدابــري، وإجــراءات، وغــري ذلــك؛ بأنّــه قــد حصــل يف ســياق الــرّد 

مــن الّنبــي عــىل شــكوى رسيّــة اليمــن تلــك.

3 - فرضّية الوصل ونقدها:

ــدى  ــّدد م ــي تح ــنديّة، الّت ــة الس ــنتجاوز الدراس ــة، س ــذه املناقش يف ه

إمكانيّــة االعتــامد عــىل تلــك الروايــات للقــول بحصــول تلــك الواقعــة 

ــة(. ــن يف مّك ــة اليم ــكوى رسيّ )ش

كــام ســنتجاوز بعــض النقاشــات الّتــي تشــّكك يف حصــول تلــك 

ــنتعامل  ــة... وس ــا يف املدين ــة حصوله ــري إىل فرضيّ ــة، وتش ــة يف مّك الواقع

معهــا كمســلّمة وأمــر مفــروغ منــه]]]، لــرى أنـّـه بنــاًء عــىل حصولهــا يف مّكــة، 

]]]- خصوًصا وأّن نصوص شكوى رسيّة اليمن رصيحة يف كونها قد حصلت يف مّكة املكرّمة، 

يف حّجة الوداع: »... ملّا أقبل عّي )ريض الله عنه( من اليمن ليلقى رسول الله مبّكة... 

ثّم مىض رسول عىل حّجه...«. )ابن هشام، سرية النبّي، ج 4، ص ]]0]-]]0](.
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ــا  ــتناد إليه ــن االس ــل مُيك ــوداع؛ ه ــة ال ــرة يف ِحّج ــارشة للهج ــنة الع يف الس

ــإّن  ــمَّ ف ــا، ومــن ثَ ــه جــاء ردًّا عليه ــر، وأنّ ــث الغدي ــا الســبب لحدي للقــول إنّه

داللتــه تنحــر يف إطــار ذلــك الســبب، ويجــب حبســها فيــه، وال تتعــّداه إىل 

ــة  غــريه. أي أّن النبــّي قــد طلــب مــن عمــوم مــن كان يف غديــر ُخــّم محبّ

عــّي، عندمــا أظهــر العديــد مــن أفــراد تلــك الرسيـّـة البغضــاء لــه، فنهاهــم 

ــه؟ عــن بغضــه، وأمرهــم مبحبّت

ــث  ــاد حدي ــول إّن مف ــة- الق ــذه الفرضيّ ــىل ه ــاًء ع ــّح –بن ــه، ال يص وعلي

الغديــر هــو بيــان خالفــة اإلمــام عــّي للنبــّي وإعــالن توليتــه خليفــة 

ــة  ــّي خليف ــام ع ــالن اإلم ــو -أي إع ــام ه ــاىل ك ــه تع ــن الل ــٍر م ــه بأم ل

ــي أُشــبعت  ــّي- ظاهــر الحديــث، وتــدّل عليــه جملــة مــن القرائــن الّت للنب

ــا ودراســة! بحثً

ــل  ــة -الوص ــذه الفرضيّ ــىل ه ــل ع ــاك دلي ــون هن ــب أن يك ــا يتطلّ ــو م وه

ــة اليمــن تلــك-، وأن تصمــد أمــام النقــد  ــر وشــكوى رسيّ بــني حديــث الغدي

ــذه  ــة، أّن ه ــذه النتيج ــا إىل ه ــو توّصلن ــا؛ وإاّل ل ــرد عليه ــي ت ــات الّت واملناقش

ــا  ــات، وم ــك املناقش ــام تل ــد أم ــا ال تصم ــا، أو أنّه ــل عليه ــة ال دلي الفرضيّ

ميكــن أن يتّجــه إليهــا مــن نقــد؛ فهــذا يعنــي أنّــه ال يصــّح االســتناد إىل تلــك 

الفرضيّــة لاللتفــاف عــىل مفــاد حديــث الغديــر، وتعطيــل داللتــه عــىل الواليــة 

ــاىل. ــه تع ــن الل ــٍر م ــّي بأم ــه للنب ــب وخالفت ــن أيب طال ــّي ب لع

وهــو مــا يســتلزم مّنــا أن نعــرض جملــة تلــك املناقشــات، لــرى إن كانت 

واردة عــىل تلــك الفرضيّــة، أم أنّهــا ال تـَـرِد عليهــا، حتـّـى نعــرف هــل ميكــن لنــا 

ــن  ــا، أم ال ميك ــب عليه ــي ترتتّ ــتنتاجات الّت ــك االس ــل تل ــل إىل مجم أن نص

ذلــك؟



31 حديث الغدير و سرّية اليمن

وعليه، سنذكر مجمل تلك املناقشات، وهي عىل التوايل:

َح بذلــك: لــو كان املـُـراد مــن  أّواًل: لــو كان مــراد النبــّي املحّبــة لَــرَصّ

ــة لعــّي -أو غــريه مــن املعــاين الّتــي يذكرهــا  حديــث الغديــر هــو املحبّ

ــون  ــوب أن تك ــن املطل ــكان م ــة-؛ ل ــىل الخالف ــه ع ــي داللت ــد نف ــن يري م

داللتــه رصيحــة يف هــذا املعنــى، وظاهــرة فيــه، وأاّل يســتعمل النبــّي لفظـًـا 

ــه  ــن يرفــض داللت ــه -كــام يّدعــي بعــض م حــاّمل أوجــه، ومجمــاًل يف داللت

عــىل الخالفــة واإلمــرة-، وأن يكــون لدينــا مــن القرائــن الّتــي تفــي لحمــل تلــك 

الّداللــة عــىل ذاك املعنــى، ســواء كانــت هــذه القرائــن مــن داخــل )النــّص( أو 

مــن خارجــه.

أّمــا أن يفتقــر الّنــص إىل تلــك القرائــن الّداخليــة -بــل تكــون لدينــا قرائــن 

ــًة  ــون ُعرض ــة تك ــة يتيم ــة خارجيّ ــوى قرين ــىل دع ــد ع ــه-، ويُعتَم ــىل خالف ع

للعديــد مــن النقاشــات الّتــي تُظِهــر قصورهــا عــن اإلســهام يف تكويــن داللــة 

حديــث الغديــر -بــل ال دخــل لهــا فيــه-؛ فهــذا مــا ال يســعف تلــك الدعــوى، 

ــه،  ــة اليمــن( ســببًا ل ــة رسيّ ــا )واقع ــوت كونه ــدم ثب ــا؛ أّواًل: لع وال ينهــض به

لــة، فهــذا  ــا: لــو ســلّمنا بتلــك الصِّ لــة بينهــام، وثانيً وعــدم الدليــل عــىل الصِّ

ــة؛  ــك الواقع ــبب وتل ــك الس ــة يف ذل ــس الدالل ــة حب ــىل صّح ــاًل ع ــس دلي لي

ــة. وهــو مــا ســوف نبحــث فيــه يف املناقشــات التالي

وعليــه، مــا نقولــه هنــا هــو: إّن حديــث الغدير لــو كان املــراد منــه املحبّة؛ 

لــكان مــن املطلــوب أن يكــون رصيًحــا يف معناهــا، وظاهــرًا فيه. ولكــن ملّا مل 

يكــن رصيًحــا يف هــذا املعنــى، ومل يكــن ظاهــرًا فيــه، ومل يســتطع مــن يّدعــي 

هــذا املعنــى إبــراز القرائــن الّتــي تفــي لحمــل اللفــظ عليــه، ورصفــه عــن أي 

معنــى آخــر مطــروح يف املقــام؛ فهــذا يعنــي أّن دعــوى الّداللــة عــىل املحبّــة، 

ــا  ــا. وخصوًص ــض به ــعفها وتنه ــة تُس ــا، أو قرين ــل عليه ــوى دون دلي ــي دع ه



الشيخ الدكتور محمد شقري 32

عندمــا نلتفــت إىل أّن النبــّي عندمــا كان يريــد معنــى املحبّــة، كان يســتعمل 

اللفــظ الريــح يف هــذا املعنــى، مــن قبيــل قولــه: »اللهــّم ائتنــي بأحــّب 

خلقــك إليــك وإىل رســولك]]]«، وقولــه: »عنــوان صحيفــة املؤمــن حــّب 

ــّب  ــالً... يح ــًدا رج ــة غ ــنّي الراي ــه: »ألعط ــب]]]«، وقول ــن أيب طال ــّي ب ع

ــد  ــا فق ــن أحــّب عليًّ ــه: »م ــه ورســوله]3]«، وقول ــه الل ــه ورســوله، ويحبّ الل

ــي،  ــد أبغضن ــا فق ــض عليًّ ــن أبغ ــه، وم ــّب الل ــد أح ــي فق ــن أحبّن ــي، وم أحبّن

 ومــن أبغضنــي فقــد أبغــض اللــه]4]« وغريهــا أيًضــا]5]؛ فلــامذا يعمــد النبــّي

ــري  ــوىل، ويّل( غ ــر )م ــظ آخ ــتعامل لف ــة- إىل اس ــى املحبّ ــد معن ــو كان يري -ل

لفــظ املحبّــة ومشــتّقاته، وخصوًصــا إذا كان هــذا اللفــظ غــري ظاهــر يف معنــى 

املحبّــة؛ فلــو كان النبــّي يريــد معنــى املحبّــة الســتعمل األلفــاظ الريحة 

يف معناهــا -كــام هــو ديدنــه يف جميــع تلــك املــوارد الّتــي كان يســتعمل فيهــا 

لفــظ املحبّــة ومشــتّقاته يف معنــى املحبّــة ومواردهــا-، أو الســتفاد مــن قرائــن 

تنهــض بحمــل اللفــظ عــىل هــذا املعنــى، وهــي مفقــودة يف موردنــا هــذا.

ثانًيــا: دعــوى مــن دون دليــل: إّن القــول بــأّن حديــث الغديــر كان ردًّا مــن 

النبــّي عــىل مــا حصــل مــن تلــك الشــكوى بحــّق اإلمــام عــّي - هــو 

ــىل أّن  ــن ع ــا، ويربه ــا يثبته ــاج إىل م ــل، وتحت ــر إىل الدلي ــرّد دعــوى تفتق مج

ــا عليهــا. الخطبــة قــد أتــت ردًّا عــىل تلــك الشــكوى، وجوابً

]]]- عالء عبيد، فضائل أمري املؤمنني عّي بن أيب طالب، مركز رحمة العاملني، القاهرة، 

4]0] م، ط ]، ص 68]-75].

]]]- م. ن، ص 87]-90].

]3]- م. ن، ص ]9]-95].

]4]- م. ن، ص 90-88.

]5]- انظر: م. ن، ص 83]-86]؛ ص 88]-90]؛ ص 304؛ ص 3]3؛ ص 3]3؛ ص 9]3؛ ص 
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ثــّم إّن لدينــا أمريــن؛ األّول: حصــول الشــكوى، والثــاين: وقــوع الخطبــة؛ 

لكــن القــول إّن الخطبــة جــاءت ردًّا عــىل هــذه الشــكوى بالخصــوص ال يعــدو 

أن يكــون دعــوى تحتــاج إىل مــا يثبتهــا، فــإن جــاء املّدعــي مبــا يثبــت تلــك 

الدعــوى أُِخــَذ بدعــواه، وإاّل ال يُؤخــذ بهــا وتُلقــى جانبًــا.

وهــو مــا وقــع فيــه البيهقــي )ت458هـــ( يف كتابــه »االعتقــاد والهدايــة إىل 

ســبيل الرشــاد«، حيــث مل يذكــر دليــاًل عــىل دعــواه تلــك، بــل أنــزل الدعــوى 

منزلــة الدليــل عندمــا قــال: »... مقصــود النبــّي مــن ذلــك ]حديــث املواالة 

يف غديــر ُخــّم[، وهــو أنّــه ملـّـا بعثــه ]أي اإلمــام عليًّــا[ إىل اليمــن كــرثت 

ــه،  ــه ب ــر اختصاص ــّي أن يذك ــأراد النب ــه، ف ــروا بغض ــه، وأظه ــكاة عن الش

ومحبّتــه إيّــاه، ويحثّهــم بذلــك عــىل محبّتــه ومواالتــه، وتــرك معاداتــه، فقــال: 

»مــن كنــت وليّــه فعــّي وليّــه«]]]«؛ فهنــا ال بــّد مــن طــرح األســئلة اآلتيــة:

1 - كيــف علــم البيهقــّي أّن النبــّي قــد أراد املحبّــة دون غريهــا؟ ومــا 

ــي  ــّح أن يكتف ــل يص ــة؟ وه ــد أراد املحبّ ــّي ق ــىل أّن النب ــه ع ــو دليل ه

البيهقــّي بإطــالق دعــواه دون أن يــربز دليــاًل يف املقــام؟ وهــل مــن الصحيــح 

ــل  ــر الدلي ــن ذك ــا ع ــتغني به ــل، ويس ــة الدلي ــوى منزل ــزل الدع ــا أن ين منطقيًّ

عليهــا؟

ــة  ــّي خطب ــا القــول إّن الشــكوى قــد حصلــت وبعدهــا خطــب النب أّم

ــد  ــة بع ــول الخطب ــة؛ ألّن حص ــادة الدليليّ ــن إف ــارص ع ــوٌل ق ــو ق ــر؛ فه الغدي

ــة جــاءت ردًّا عــىل الشــكوى، واســتجابًة  الشــكوى ال يعنــي حكــاًم أّن الخطب

ــرى، ال  ــات أخ ــروٌف ومالبس ــر، وظ ــبٌب آخ ــة س ــون للخطب ــد يك ــل ق ــا، ب له

تتّصــل بتلــك الشــكوى أو مجــرّد تلــك الشــكوى. وهــو مــا يحتــاج إىل بحــث 

ــه ذاك، ومل  ــّي يف كتاب ــه البيهق ــم ب ــا مل يق ــات خــاّص، وهــو م مســتأنف وإثب

]]]- ص 354.
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يقــم بــه غــريه أيًضــا ِمّمــن اّدعــى هــذه الدعــوى.

ــال  ــا، ف ــر إىل دليله ــوى تفتق ــرّد دع ــي مج ــول البيهق ــى ق ــمَّ يبق ــن ثَ وِم

ــاء  ــر وبن ــث الغدي ــة حدي ــن دالل ميكــن األخــذ بهــا واالســتناد إليهــا يف تكوي

ــاه. معن

ــكاية الّتــي تحــّدث عنهــا، هــو  ــا أن يكــون ُمــراد البيهقــّي مــن الشِّ 2 - إّم

ــكاية الّتــي حصلــت يف الســنة الثامنــة للهجــرة -بنــاًء عــىل مــن يــرى ذلــك،  الشِّ

ــة  ــوداع، مبعــزٍل عــن املــّدة الفاصل ــة ال ــل ِحّج أو بالحــّد األدىن حصولهــا قب

ــا أن  ــدة وغــريه؛ وإّم ــي رواهــا بري ــة-، والّت ــر يف املدين ــوم الغدي ــني ي بينهــا وب

ــارشة  ــنة الع ــت يف الس ــي حصل ــكاية الّت ــك الشِّ ــو تل ــا ه ــراده منه ــون م يك

ــو ســعيد الخــدري وغــريه. ــي رواهــا أب ــة، والّت للهجــرة يف مّك

فــإذا كان ُمــراده تلــك الشــكوى الّتــي حصلــت يف الســنة الثامنــة للهجــرة 

ــكاية تلــك قبــل  -أو قبــل ســفر النبــّي إىل مّكــة للحــّج، ســواٌء حصلــت الشِّ

ــة؛ فهــي ال تصلــح أن تكــون  ــّل مــن ذلــك- يف املدين حــوايل الســنتني، أم أق

ســببًا للخطبــة يف غديــر ُخــّم يف الســنة العــارشة للهجــرة، إذ مــن غــري املعقــول 

أن يــرّد النبــّي عــىل تلــك الّشــكوى بعــد حــوايل الســنتني مــن حصولهــا -أو 

بالحــّد األدىن بعــد أســابيع أو أشــهر مــن حصولهــا- ويف ظــروٍف ومالبســاٍت 

مختلفــة؛ فهنــا ال ربــط للخطبــة بتلــك الشــكوى عــىل اإلطــالق.

ــي حصلــت يف الســنة  ــراده مــن تلــك الشــكوى تلــك الّت ــا إن كان ُم وأّم

العــارشة للهجــرة يف مّكــة مــن قبــل جملــة مــن أفــراد رسيـّـة اليمــن؛ فهنــا ال بــّد 

مــن اإللفــات إىل أّن رّد النبــّي عــىل تلــك الشــكوى ليــس ذلــك الــرّد الـّـذي 

 ذكــره البيهقــّي وابــن حجــر وغريهــام]]]، حيــث خلــط هــؤالء بــني رّد النبــّي

]]]- يقول البيهقّي: »... مقصود النبّي من ذلك ]حديث املواالة[، وهو أنّه مّلا بعثه إىل 
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عــىل الشــكوى يف املدينــة قبــل ِحّجــة الــوداع، وبــني رّده عىل الشــكوى يف 

مّكــة يف الســنة العــارشة للهجــرة، إذ إّن مــا رّد بــه النبــّي يف الســنة العــارشة 

-بنــاًء عــىل روايــة كّل مــن البيهقــّي نفســه، وابــن إســحاق، وابــن األثــري- هــو 

ــه، أو يف ســبيل  ــه ألخشــن يف ذات الل ــه إنّ ــا، فوالل ــه: »ال تشــكوا عليًّ قول

اللــه]]]؛ بينــام كان رّد النبــّي عــىل الشــكوى يف املدينــة قبــل ِحّجــة الــوداع 

 :[لربيــدة: »أتبغــض عليًّــا؟ فقلــت ]بريــدة[: نعــم، قــال ]الّنبي هــو قولــه

ال تبغضــه...]]]« بحســب مــا أخرجــه البخــارّي؛ وقولــه: »ال تقــع يف عــّي، 

ــه  ــت وليّ ــن كن ــه: »م ــدي]3]«، وقول ــم بع ــو وليّك ــه، وه ــا من ــي وأن ــه مّن فإنّ

ــا  ــه: »... م ــا أخرجــه أحمــد يف مســنده؛ وقول ــه]4]«، بحســب م فعــيٌّ وليّ

ــارق  ــن ف ــي، وم ــد تنّقصن ــا فق ــص عليًّ ــن ينتق ــا، م ــون عليًّ ــوام ينتقص ــال أق ب

عليًّــا فقــد فارقنــي. إّن عليًّــا مّنــي وأنــا منــه، ُخلِــَق مــن طينتــي، وُخلِقــت مــن 

طينــة إبراهيــم، ذريّــة بعضهــا مــن بعــض، واللــه ســميع عليــم. يــا بريــدة: أمــا 

اليمن، كرثت الشكاة عنه وأظهروا بغضه، فأراد النبّي أن يذكر اختصاصه به ومحبّته إيّاه، 

ويحثّهم بذلك عىل محبّته ومواالته وترك معاداته، فقال: من كنت وليّه فعّي وليّه« )االعتقاد 

354(؛ ويقول ابن حجر املّكّ: »... وسبب ذلك ]حديث  والهداية إىل سبيل الرشاد، ص 

الغدير[... أن خرج معه إىل اليمن، فرأى منه جفوة، فنّقصه للنبّي، فجعل يتغرّي وجهه، 

ويقول: يا بريدة، ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ قلت: بىل يا رسول الله، قال: من كنت 

مواله، فعّي مواله« )الصواعق املحرقة، مؤّسسة الرسالة، بريوت، 997] م، ط ]، ج ]، ص 

09](؛ وكذلك ما ذكره الدهلوّي يف: )نفحات األزهار، ج 9، ص ]9](.

العلميّة،  الكتب  دار  النبّوة،  دالئل  البيهقّي،  انظر:  البيهقّي.  عبارة  يف  يسري  اختالف  مع   -[[[

بريوت، ]00] م، ط ]، ج 5، ص 398-399؛ ابن هشام، سرية النبّي، ج 4، ص ]]0]؛ ابن 

األثري، الكامل يف التاريخ، ج ]، ص ]30.

]]]- صحيح البخارّي، بريوت، ج 3، ص 98، ح 56]4.

]3]- دار صادر، بريوت، ج 5، ص 356.

]4]- م. ن، ص 350.
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ــا رواه الطــربايّن]]]؛  ــم مــن بعــدي...«، بحســب م ــه ]عــّي[ وليّك علمــت.. أنّ

وقولــه: »مــا تريــدون مــن عــّي؟ مــا تريــدون مــن عــّي؟ عــّي ِمّنــي وأنــا 

مــن عــّي، وعــّي ويّل كّل مؤمــن بعــدي«، بحســب مــا نقلــه ابــن أيب شــيبة]]].

وعليــه، فــإّن رّد النبــّي الـّـذي ذكــر فيــه لفــظ »الواليــة« )ويّل، وليّكــم( 

-وأيًضــا البغــض-؛ هــو ذاك الــرّد الـّـذي حصــل يف املدينــة قبــل ِحّجــة الــوداع، 

وهــو ال يصلــح عــىل اإلطــالق -مبــا يعــرّب عنــه مــن شــكوى وواقعــة، وجميــع 

حيثيّاتهــا مــن زمــاٍن ومــكان..- للوصــل بينــه وبــني حديــث الغديــر بالطريقــة 

الّتــي ذكرهــا أولئــك.

ثــّم إّن ســؤااًل آخــر يُطــَرح يف هــذا املقــام، وهــو: هــل اختلــط األمــر عىل 

أولئــك )البيهقــّي، ابــن حجــر، الدهلــوّي( وغريهــم، بــني مــا قالــه النبــّي يف 

رّده عــىل تلــك الشــكوى قبــل ِحّجــة الــوداع يف املدينــة، وبــني مــا قــال يف 

الســنة العــارشة يف غديــر ُخــّم، بحيــث نراهــم يدمجــون بــني شــكوى املدينــة 

ــر  ــارشة يف غدي ــنة الع ــّي يف الس ــه النب ــا قال ــني م ــوداع، وب ــة ال ــل ِحّج قب

ُخــّم؟

نعــم، إن كان مــراد أولئــك -وهــو مــا قــد يبــدو واضًحــا مــن كالم البيهقــّي 

ــرّد  ــرة، ف ــارشة للهج ــنة الع ــة يف الّس ــت يف مّك ــد حصل ــكوى ق ــاًل- أّن الش مث

ــا،  ــه الحًق ــرّد علي ــر ُخــّم؛ فهــو مــا ســوف نفّصــل ال ــّي يف غدي عليهــا النب

لكــن مــا ميكــن قولــه هنــا باختصار هــو إّن هــذا القــول ال تــدّل عليــه النصوص 

ــوص أّن  ــك النص ــن تل ــتفاد م ــه؛ ألّن املس ــىل خالف ــدّل ع ــل ت ــة، ب التاريخيّ

ــر  ــس يف غدي ــة، ولي ــة املكرّم ــكوى يف مّك ــك الش ــىل تل ــد رّد ع ــّي ق النب

ــه رّد عليهــا فــوًرا دون تأجيــل، ومل يؤّخــر الــرّد إىل وقــٍت آخــر بعــد  ُخــّم، وأنّ

]]]- املعجم األوسط، ج 6، ص 63].

]]]- املصّنف، ج 7، ص 504.
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ــاٍم عديــدة أو رمبــا أســابيع. أيّ

وإن كان ُمرادهــم أّن النبــّي قــد رّد يف مّكــة املكرّمــة عــىل الشــكوى، 

ــن  ــه م ــل علي ــا ال دلي ــذا م ــّم؛ فه ــر ُخ ــّدًدا يف غدي ــا مج ــرّد عليه ــاد ال وأع

ــا  ــت لن ــي نقل ــوص الّت ــن النص ــتفاد م ــا ال يُس ــو م ــة، وه ــوص التاريخيّ النص

ــر... ــث الغدي حدي

ــن  ــك، لك ــن كالم أولئ ــرًا م ــس ظاه ــرّد- لي ــاودة ال ــامل -مع ــذا االحت وه

ــو  ــم ه ــن نصوصه ــتفاد م ــا يُس ــل، إذ إّن م ــد تفصي ــه ملزي ــارة إلي ــا اإلش أردن

ــة يف  ــة املكرّم ــت يف مّك ــد حصل ــاده أّن الشــكوى ق ــابق، ومف ــامل الس االحت

الســنة العــارشة للهجــرة، فــرّد عليهــا النبــّي يف غديــر ُخــّم يف طريــق عودتــه 

مــن الحــّج.

ــن  ــرث م ــاء يف أك ــض القدم ــع بع ــول: وق ــن الق ــّد م ــامل، ال ب ويف اإلج

خلــط -مــن دون أن نقــول إنّــه اختلــط عليــه األمــر، أم خلــط فيــه عــن قصــد- 

ــك  ــث تل ــادروا إىل بح ــن دون أن يب ــم، م ــن بعده ــن مم ــه الكثريي ــوا في فأوقع

القضيــة بحثـًـا علميًّــا، تحليليًّــا، مســتوفيًا لروطــه، يتجّنــب الوقــوع يف الخلط، 

ــاع األهــواء. ويبتعــد عــن التقليــد واتّب

وعليه، ال بّد من القول:

ــت  ــّي: »مــن كن ــول النب ــاّم ذكــروه مــن ق ــك ِم 1 - إن كان قصــد أولئ

مــواله فعــّي مــواله...«؛ هــو مــا قالــه يف املدينــة قبــل ِحّجــة الــوداع...؛ 

ــا...-  ــكوى وجوابه ــة الش ــن قضي ــروه -م ــا ذك ــع م ــني جمي ــط ب ــٍذ ال رب فعندئ

ــّم. ــر ُخ ــّي يف الســنة العــارشة للهجــرة يف غدي ــه النب ــا قال ــني م وب

2 - وإن كان قصــد أولئــك ِمــاّم ذكــروه مــن قــول النبــّي: »مــن كنــت 
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مــواله، فعــّي مــواله...«؛ هــو مــا قالــه يف غديــر ُخــّم يف الســنة العــارشة 

للهجــرة؛ فقــد وقــع أولئــك يف خلــٍط معيــب بــني شــكوى اليمــن يف املدينــة 

قبــل ِحّجــة الــوداع، وبــني خطبــة الغديــر يف غديــر ُخــّم )يف وادي الجحفــة( 

ــارة  ــك العب ــال تل ــد ق ــّي ق ــٌح أّن النب ــرة؛ فصحي ــارشة للهج ــنة الع يف الس

»مــن كنــت مــواله، فعــّي مــواله...«، لكّنــه قالهــا يف املدينــة يف معــرض رّده 

عــىل مــن شــكا عليًّــا. ثـُـمَّ إّن النبــّي قــد قــال تلــك العبــارة أيًضــا يف الســنة 

العــارشة للهجــرة يف غديــر ُخــّم، يف ظــروٍف ومالبســات أخــرى مختلفــة.

ــأّن ذاك  ــارئ ب ــام الق ــا إيه ــراد منه ــذه، إن كان املُ ــط ه ــة الخل فمحاول

ــي  ــن؛ فه ــكوى اليم ــىل ش ــرّد ع ــياق ال ــّي إاّل يف س ــه النب ــكالم مل يقل ال

محاولــة غــري صحيحــة، وال يليــق مبــن يتحــّرى حقائــق األمــور أن يرســل ذاك 

ــن  ــه ع ــد ب ــّي يبتع ــّي وموضوع ــث علم ــلاّمت دون بح ــال املس ــكالم إرس ال

ــات. ــواء والعصبيّ األه

ثالًثــا: النبــّي أجــاب عــىل الشــكوى يف مكّــة املكرّمــة، وحّقــق الجواب 

ــن  ــت ع ــي تحّدث ــة، الّت ل ــادر ذات الصِّ ــل املص ــع مجم ــا نراج ــه: عندم غرض

ــا نجــد  ــة اليمــن يف الســنة العــارشة للهجــرة؛ فإنّن شــكوى -أو شــكاوى- رسيّ

ــا،  ــه: »ال تشــكوا عليًّ ــك الشــكوى بقول ــد أجــاب عــىل تل ــّي ق أّن النب

ــه ألخشــن يف ذات اللــه، أو يف ســبيل اللــه مــن أن يُشــىك]]]«، بنــاًء  فواللــه إنّ

عــىل مــا ذكــره ابــن إســحاق )تــويّف حــدود ]5]هـــ(، أو قولــه: »ســعد بــن 

ــه  ــد علمــت أنّ ــه لق ــك عــّي، فوالل ــك ألخي ــه، بعــض قول ــك الشــهيد! م مال

أخشــن يف ســبيل اللــه]]]«، كــام ذكــر ذلــك البيهقــّي )ت458هـــ(.

ــا عــن  أّمــا الواقــدي )ت07]هـــ(، وبعــد أن يذكــر أّن النبــّي ســأل عليًّ

]]]- ابن هشام، سرية النبّي، ج 4، ص ]]0].

]]]- دالئل النبّوة، دار الكتب العلميّة، بريوت، ]00] م، ط ]، ج 5، ص 399.
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ــه يف  ــه ورأيَ ــا فعل ــة م ــه حقيق ــنّي ل ــا ب ــام عليًّ ــكوى، وأّن اإلم ــك الش تل

األمــر؛ يقــول: »فســكت النبــّي]]]«، مبــا ميكــن أن يعــّد تعبــرًيا عــن موافقتــه 

عــىل مــا فعلــه اإلمــام عــّي يف تلــك الواقعــة.

ويف مســند أحمــد عــن أيب ســعيد الخــدرّي، قــال: »اشــتىك عليًّــا النــاس، 

ــا الّنــاس ال تشــكوا  ــا، فســمعته يقــول: أيّه قــال: فقــام رســول اللــه فينــا خطيبً

عليًّــا، فواللــه إنّــه ألخشــن يف ذات اللــه أو يف ســبيل اللــه]]]«.

وهــو مــا نقلــه]3] الحاكــم النيســابورّي يف املســتدرك عــىل الصحيحــني]4]، 

والهيثمــّي يف مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد]5]، وابــن كثــري يف البدايــة 

ــي  ــاء]7]، واملتّق ــات األصفي ــاء وطبق ــة األولي ــايّن يف حلي ــة]6]، واألصبه والنهاي

ــاّمل]8]... ــز الع ــدّي يف كن الِهن

فاملالحظ ِماّم ذكر يف تلك املصادر أمران:

] - أّن النبــّي قــد أجــاب مبــارشًة عــىل تلــك الشــكوى -أو الشــكاوى-، 

ــرث، يف  ــاٍم أو أك ــد أيّ ــر بع ــٍت آخ ــا إىل وق ــواب عليه ــر الج ــث مل يؤّخ بحي

مــكاٍن آخــر بعيــد كّل البعــد عــن مــكان الشــكوى، أو يف ظــروٍف ومالبســات 

أخــرى، فيؤّجــل اإلجابــة إىل مــا بعــد ســفر طويــل لــه...؛ بــل إّن مــا يُفهــم 

]]]- املغازي، ج ]، ص ]08].

]]]- فضائل الصحابة، ج 3، ص 86.

]3]- مبعزٍل عن االختالف اليسري يف نقل هذا أو ذاك.

]4]- ج 3، ص 34].

]5]- ج 9، ص 9]].

]6]- ج ]]، ص 63.

]7]- ج ]، ص 68.

]8]- ج ]]، ص 0]6.
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بشــكل واضــح مــن تلــك النصــوص أّن النبــّي قــد بــادر مبــارشًة إىل إجابتــه 

ــّي عــىل  ــع جــواب النب ــتَفاد مــن تفري ــا يُس عــىل تلــك الشــكوى، وهــو م

الشــكوى بالحــرف »فـــــ« )فقــام رســول اللــه(، مــن دون أن يذكــر أحــٌد أّي 

ــني جــواب  ــني تلــك الشــكوى وب حــدٍث آخــر مــن ســفر أو غــريه، يفصــل ب

النبــّي عليهــا.

وكذلــك فــإّن مــا يُســتفاد مــن نقــل ابــن إســحاق اآلنــف الذِّكــر، أّن جواب 

النبــّي لســعد بــن مالــك قــد كان يف املجلــس نفســه، وبعــد شــكوى ســعد 

مبــارشًة، دون أّي تأخــري يف املقــام.

2 - إّن جــواب النبــّي عــىل شــكوى تلــك الرسيّــة أو جملــة أفرادهــا - 

هــو هــذا الجــواب الـّـذي ذُكـِـَر، عندمــا نهــى النبــّي الشــاكني عــن الشــكوى 

ــر  ــد كالٌم آخ ــه؛ وال يوج ــًنا يف ذات الل ــه َخِش ــه بكون ــّي، ومَدح ــن ع م

ــل  ــرِض نق ــَر يف َمع ــذا لَُذكِ ــري ه ــن كالٍم غ ــو كان م ــذا، ول ــري ه ــّي غ للنب

ــَر. جــواب النبــّي؛ إذ مل يُنَقــل أيُّ كالم آخــر، غــري مــا ذُكِ

وهــو مــا يــدّل عــىل أّن النبــّي مل يذكــر يف ذاك املــورد أّي كالٍم آخــر، 

مــن قبيــل: »عــّي ويّل كّل مؤمــن بعــدي«، أو »...إنـّـه وليّكــم مــن بعــدي«، أو 

غ أولئــك دعــوى الوصــل بــني  »مــن كنــت وليّــه، فعــّي وليّــه«...؛ حتّــى يُســوِّ

 ،ــب ــن أيب طال ــّي ب ــة ع ــّي بوالي ــح النب ــني تري ــكوى وب ــك الش تل

وليتــّم ترتيــب تلــك النتائــج والدعــاوى الّتــي ذكرهــا البعــض.

ومــن هنــا يُســأل: كيــف يصــّح الربــط بــني شــكوى رسيّــة اليمــن، وبــني 

قــول النبــّي: »مــن كنــت وليـّـه، فعــّي وليـّـه«، مــع أّن النبــّي مل يقــل هذا 

ــة اليمــن تلــك؟  ــا يف واقعــة رسيّ الــكالم يف َمعــرِض رّده عــىل مــن شــكا عليًّ

فمــن أيــن أىت مــن اّدعــى تلــك الدعــوى بهــذا الوصــل؟ وكيــف جــاز لــه أن 
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يّدعــي وصــاًل بــني تلــك الشــكوى وبــني قــول النبــّي ذاك، مــع أّن مــن نقــل 

ــأِت  ــة اليمــن - مل ي ــن رسيّ ــه عــىل الشــاكني ِم ــذي رّد في ــّي الّ جــواب النب

ــه«، أو »عــّي ويّل كّل  ــه، فعــّي وليّ ــارة: »مــن كنــت وليّ عــىل ِذكــر تلــك العب

مؤمــن بعــدي« أو ...

 أّمــا إن كان املـُـراد هــو الوصــل مــع تلــك العبــارة الّتــي ذكرهــا النبــّي

يف غديــر ُخــّم؛ فهــو مــا ســوف نــرّد عليــه الحًقــا.

وأّمــا إن كان املـُـراد هــو الوصــل بــني ما قالــه النبــّي يف خطبــة الغدير، 

وبــني مــا قالــه يف جوابــه لربيــدة وغــريه؛ فهــو أيًضــا ال ينفــع أصحــاب 

دعــوى الوصــل تلــك، إذ ال يوجــد مــا مينــع مــن أن يجيــب النبــّي بريــدة 

ــا يبــنّي فيــه منزلــة اإلمــام عــّي، وكونــه الخليفــة مــن بعــده،  وغــريه جوابً

ــا ويجيــب عليهــا  مبــا يتجــاوز قضيــة الشــكوى تلــك، وإن كان يشــملها ضمًن

ــع  ــر-؛ وال مان ــة الذِّك ــة اآلنف ــوص التاريخيّ ــك النص ــه تل ــدّل علي ــا ت ــو م -وه

كذلــك مــن أن يعمــد النبــّي أيًضــا إىل إعــالن اإلمــام عــّي خليفــة لــه 

يف غديــر ُخــّم بــكالٍم مشــابه ملــا قالــه لربيــدة وغــريه.

 ــّي ــواب النب ــو إّن ج ــا، ه ــه هن ــي قول ــذي ينبغ ــاس الّ ــر األس واألم

ــل  ــّح الوص ــه: ال يص ــوداع؛ وعلي ــة ال ــل حّج ــة، قب ــد كان يف املدين ــدة ق لربي

ــر. ــة الغدي ــني واقع ــذه وب ــدة ه ــكوى بري ــني ش ــاس- ب ــن األس -م

ــة  ــا قضي ــت لن ــي نقل ــات الّت ــة والرواي ــوص التاريخيّ ــن النص ــدو م 3 - يب

الشــكوى ورّد النبــّي عليهــا؛ أّن النبــّي قــد بــنّي بشــكل مبــارش مــا لديــه 

ــا- عــىل تلــك الّشــكوى، وانتهــى األمــر  ــاه آنًف ــذي أوردن مــن ردٍّ -وهــو ذاك الّ

ــه  ــرّد علي ــّي، ف ــدى النب ــا ل ــكا عليًّ ــن ش ــاك م ــّد. أي أّن هن ــذا الح ــد ه عن

ــدح  ــذا مب ــه ه ــبب منع ــا س ــّي، مبيًّن ــن ع ــكوى م ــا الش ــي مانًع الّنب
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ــّد،  ــذا الح ــد ه ــا عن ــة ومضاعفاته ــول القضيّ ــت ذي ــّي، وانته ــام ع اإلم

ــذا-  ــّي ه ــد رّد النب ــرى -بع ــة أخ ــة واقع ــط أيّ ــا أن نرب ــن لن ــث ال ميك حي

ــط. ــذا الّرب ــىل ه ــاّص ع ــٌل خ ــن، إاّل إذا دّل دلي ــة اليم ــكوى رسيّ بش

نعــم، لــو أّن النبــّي مل يــرّد عــىل تلــك الشــكوى يف حينهــا، وكانــت 

ــٍت  ــرّد لوق ــّر ال ــه أخ ــرتض أنّ ــَن أن نف ــودة، أَلَمك ــرّد موج ــي ال ــع دواع جمي

ــة  ــن ِحكم ــرى، إن كان م ــاٍت أخ ــروٍف ومالبس ــر، أو ظ ــكاٍن آخ ــر، أو م آخ

 ،لهــذا التأخــري، وكان هنــاك مــن دليــل عــىل ذلــك؛ أّمــا عندمــا يــردُّ النبــّي

ــب  ــا يج ــا مب ــا، ووافيً ــا يف لَْجمه ــكوى، وكافيً ــع الش ــبًا م ــون رّده متناس ويك

ــرّد  ــاودة ال ــن داٍع ملع ــيبقى م ــل س ــا ه ــا؛ فعنده ــرّد عليه ــام ال ــال يف مق أن يُق

 مجــّدًدا، طاملــا أّن الــرّد قــد حّقــق غرضــه، وأوىف بهدفــه، وبــنّي فيــه النبــّي

ــه؟! مــا ينبغــي بيان

لقــد حصلــت الشــكوى، وأجــاب عنهــا النبــّي يف موردهــا جوابـًـا كافيًا 

ــان،  ــا بالغــرض، ورصيًحــا فيهــا، ومتناســبًا مــع مــا تســتلزمه مــن ردٍّ وبي ووافيً

ــه تلــك الشــكوى مــن موقــف، وتحتاجــه مــن جــواب؛  وهــو مــدى مــا تتطلّب

فكيــف يصــّح القــول -مــع هــذا- إّن النبــّي قــد رّد عــىل تلــك الشــكوى بعــد 

ظــروف وحيثيّــات زمانيـّـة ومكانيّــة أخــرى، أو أعــاد الــرّد عليهــا مجــّدًدا؟ فهــل 

مــن داٍع إىل لذلــك؟ ومــا الدليــل عليــه؟

ــرّد عــىل الشــكوى  ــّي مل ي ــأّن النب مــع أّن مــا يذكــره البعــض يوهــم ب

يف مّكــة املكرّمــة -وهــو غــري صحيــح، ألّن النبــّي قــد رّد عليهــا يف حينهــا 

ويف مكانهــا، بحســب مــا رصّحــت بــه املصــادر التاريخيّــة ونصوصهــا-، وهــو 

ــىل  ــون ردًّا ع ــّم، لتك ــر ُخ ــه يف غدي ــب خطبت ــد خط ــم- ق ــك الوه ــا لذل -تبًع
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ــعى إىل  ــن س ــريه]]]، ِمّم ــّي]]] وغ ــن كالم البيهق ــم م ــام يُفَه ــكوى، ك ــك الش تل

ــّم. وهــذا  ــر ُخ ــة غدي ــة اليمــن تلــك، وقضي ــة شــكوى رسيّ ــني قضي الدمــج ب

االســتنتاج املبنــّي عــىل تلــك املقّدمــة -أّن الّنبــّي مل يــرّد عــىل الشــكوى 

ــح،  ــري صحي ــتنتاج غ ــو اس ــّم- ه ــر ُخ ــا يف غدي ــرّد عليه ــة، ف ــة املكرّم يف مّك

ــيٌّ عــىل مقّدمــة غــري صحيحــة. مبن

أّمــا الدمــج الّــذي مارســه آخــرون بــني شــكوى بريــدة وحديــث الغديــر، 

والـّـذي يتضّمــن أيًضــا ذلــك الوهــم؛ فهــو مــا يحتــاج إىل أكــرث مــن رّد وبيــان، 

ومفــاده: ]- ال عالقــة لشــكوى بريــدة بشــكوى رسيـّـة اليمــن يف الســنة العــارشة 

ــة، فشــكوى بريــدة هــي شــكوى أخــرى منفصلــة عــن تلــك  يف مّكــة املكرّم

الشــكوى. ]- شــكوى بريــدة وقعــت يف املدينــة، بينــام شــكوى رسيّــة اليمــن 

تلــك يف مّكــة املكرّمــة. 3- شــكوى بريــدة قبــل حّجــة الــوداع، بينــام شــكوى 

رسيّــة اليمــن تلــك يف حّجــة الــوداع.

ــوا  ــا خلط ــك، عندم ــه أولئ ــع في ــد وق ــا ق ــا إضافيًّ ــدو أّن خلطً ــك يب ولذل

ــة اليمــن تلــك، وبــني شــكوى بريــدة، ولعــّل ذلــك بهــدف  بــني شــكوى رسيّ

ــه  ــذوا من ــض، ليتّخ ــول البغ ــدة ح ــكوى بري ــا ورد يف ش ــض م ــتعانة ببع االس

قرينــة عــىل إرادة املحبّــة مــن حديــث الغديــر؛ وهــو أمــٌر غــري صحيــح عــىل 

ــا. ــاه آنًف اإلطــالق، كــام ذكرن

ــحاق  ــن إس ــة اب ــن رواي ــتفاد م ــا يُس ــان: إذ إّن م ــة الزم ــا: يف حيثّي رابًع

)ت50]هـــ( أّن الشــكوى الّتــي صــدرت مــن قبــل جملــة من أفــراد رسيـّـة اليمن 

- قــد حصلــت قبــل الحــّج، حيــث إنـّـه -بعــد أن ينقــل كالم النبــّي يف الــرّد 

ــأرى  ــه، ف ــىل حّج ــه ع ــول الل ــىض رس ــّم م ــول: ».. ث ــكوى- يق ــىل الش ع

]]]- االعتقاد والهداية إىل سبيل الرشاد، ص 354.

]]]- ابن كثري، البداية والنهاية، ج 5، ص ]]] وص 7]].
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ــكهم...]]]«. ــاس مناس الن

ــد  ــّي )ت458هـــ( فهــو أّن الشــكوى ق ــة البيهق ــتَفاد مــن رواي ــا يُس ــا م أّم

ــه  ــال ل ــّي[، ق ــه ]أي ع ــىض ِحّجت ــام ق ــّج: »... فلّ ــد الح ــت بع حصل

ــاة  ــم...]]]«، أي أّن مالق ــدم عليه ــى تق ــك حتّ ــع إىل أصحاب ــّي: ارج النب

ــا بعــد أن قــىض  ــا؛ قــد كان ــة وحصــول الشــكوى تاليً اإلمــام عــّي للرسيّ

ــه. ــّي ِحّجت ــام ع اإلم

ــّي،  ــة البيهق ــىل رواي ــحاق ع ــن إس ــة اب ــم رواي ــال بتقدي ــا أن يُق ــا: إّم وهن

ــة  ــرِض أّن الفاصل ــه إذا فُ ــام، أي أنّ ــة ع ــوايل الثالمثائ ــه بح ــا علي ــه زمنيًّ لتقّدم

بــني تدويــن ابــن إســحاق للواقعــة، وبــني ِحّجــة النبــّي يف الســنة العــارشة 

ــّي  ــن البيهق ــني تدوي ــة ب ــإّن الفاصل ــام؛ ف ــة ع ــدود املائ ــي يف ح ــرة - ه للهج

ــام. ــة ع ــاوز األربعامئ ــد تتج ــّي ق ــة النب ــني ِحّج ــة وب للواقع

وإّمــا أن يُقــال بالجمــع بــني الروايتــني، بــأن نفــرتض أّن مقصــود البيهقــّي 

بقولــه عــن اإلمــام عــّي )قــىض ِحّجته( هــو حــّج العمــرة، أي: قبــل إكامل 

مناســك حــّج التمتـّـع.

وســواٌء حصلــت الشــكوى قبــل الحــّج، أم قبــل حــّج العمــرة عــىل وجــه 

الخصــوص، فالنتيجــة أّن الشــكوى قــد حصلــت قبــل التاســع مــن ذي الِحّجــة، 

ــذي مــىض فيــه النبــّي ألداء مناســك الحــّج، كالوقــوف  أي: يف الوقــت الّ

ــكوى  ــني الش ــل ب ــي تفص ــة الّت ــي أّن الفاصل ــا يعن ــو م ــريه؛ وه ــات وغ بعرف

ــّم وتاريخهــا مــن  ــر ُخ ــّي يف غدي ــة النب ــني خطب وتاريخهــا مــن جهــة، وب

ــام بالحــّد األدىن، وخصوًصــا إذا مــا  جهــة أخــرى، هــي يف حــدود العــرة أيّ

]]]- ابن هشام، سرية النبّي، ج 4، ص ]]0].

]]]- دالئل النبّوة، م. س، ج 5، ص 399-398.



45 حديث الغدير و سرّية اليمن

تنبّهنــا إىل أّن اإلمــام عليًّــا قــد أدرك الحــّج مــع رســول اللــه يف أوائــل 

 لــك يــدرك الحــّج مع رســول الله -أيـّـام الحــّج، وأنـّـه -أي اإلمــام عليًّــا

ــة بحــدود  ــي تبعــد عــن مّكــة املكرّم ــة اليمــن يف الطائــف الّت قــد فــارق رسيّ

ــن  ــة -م ــل إىل مّك ــت أِلَْن تص ــن الوق ــاج م ــة تحت ــرت، وأّن الرسيّ ــة كيلوم املائ

ســاعة مفارقــة اإلمــام عــّي لهــا يف الطّائــف- نصــف يــوم أو أكــرث بقليــل. 

ــة بعــد وصــول اإلمــام  ــة املكرّم ــة قــد وصلــت إىل مّك ــي أّن الرسيّ وهــذا يعن

عــّي إليهــا بوقــٍت يســري، وخصوًصــا إذا مــا احتســبنا أيًضــا الوقــت الـّـذي 

اســتغرقه اإلمــام عــّي للوصــول إىل مّكــة املكرّمــة، مــا يعنــي أّن الشــكوى 

قــد حصلــت بَُعيــد وصــول اإلمــام عــّي إىل مّكــة املكرّمــة بوقــت يســري، 

أي بفــارق ســاعات قليلــة عــن وصــول اإلمــام إليهــا، وهــو مــا يفــي إىل 

النتيجــة اآلتيــة: أّن شــكوى الرسيّــة تلــك قــد حصلــت يف أوائــل أيّــام الحــّج، 

مــا قــد يكــون مرّجًحــا ملــا ذهــب إليــه ابــن إســحاق، مــن كــون الشــكوى قــد 

حصلــت قبــل الحــّج.

ــاليّئ  ــن العق ــل م ــؤال اآليت: ه ــرح الّس ــروع ط ــن امل ــيكون م ــا س وهن

ــا،  ــكو عليًّ ــّي ليش ــض إىل النب ــأيت البع ــور، أن ي ــة األم ــه طبيع ــا تقتضي وم

ــام أو  فيؤّخــر النبــّي الــرّد املطلــوب عــىل الشــكوى إىل حــدود العــرة أيّ

أكــرث؛ أم أّن طبيعــة هكــذا مواقــف تقتــي أن يكــون الــرّد يف املوقــف نفســه 

ــابهة،  ــف املش ــن املواق ــري م ــّي يف كث ــادة النب ــي ع ــام ه ــري، ك دون تأخ

ــوًرا، ومــن دون أّي إرجــاء؟ ــة عــىل الشــكوى ف ــث كان يعمــد إىل اإلجاب حي

ــل  ــن مجم ــتَفاد م ــا يُس ــة، وم ــن جه ــف م ــذا مواق ــة هك ــد أّن طبيع أعتق

النصــوص التاريخيّــة -الّتــي نقلــت واقعــة الشــكوى، وعّقبــت جــواب 

ــا، فقــام  ــّي عــىل الشــكوى بالحــرف »فــــ«: »اشــتىك النــاس عليًّ النب

ــة رّد  ــة، أي فوريّ ــه الفوريّ ــتَفاد من ــذي يُس ــا..«، الّ ــا خطيبً ــه فين ــول الل رس
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النبــّي عــىل الشــكوى، مــن دون أن تذكــر أّي حــدٍث يفصــل بينهــام- مــن 

جهــة أخــرى؛ يــّدالن عــىل أّن رّد النبــّي عــىل تلــك الشــكوى قــد حصــل 

ــاء. ــارشًة دون أّي إرج مب

ــل عــىل الوصــل  ــّي أن يُعَم ــا باللِحــاظ الزمن ــن يكــون صحيًح ــه، ل وعلي

بــني واقعــٍة )أعنــي: واقعــة الشــكوى( حصلــت قبــل التاســع مــن ذي الِحّجــة، 

ــن ذي  ــر م ــن ع ــت يف الثام ــر( حصل ــة الغدي ــي خطب ــٍة )أعن ــني خطب وب

الِحّجــة، أي بفاصــٍل يُقــّدر بعــرة أيّــام كحــدٍّ أدىن، وإّن وجــود هــذا الفاصــل 

ــة عــىل أْن  ــة قرين ــة وجوابهــا؛ هــو مبثاب ــل بينهــام بلِحــاظ قضي ــّي الطوي الزمن

ــر، عــىل أّن دعــوى الوصــل تلــك  ــة الغدي ال صلــة بــني الشــكوى وبــني خطب

ــل  ــة اســتجابة للشــكوى- ليســت دعــوى دون دلي ــة جــاءت مبثاب ــأّن الخطب -ب

فحســب، بــل إّن قرينــة الزمــان -فاصلــة األيـّـام العــرة- ال تســاعد عليهــا، بــل 

تتنــاىف معهــا.

وإن قيــل إّن النبــّي قــد أّخــر الــرّد عــىل الشــكوى إىل مــا بعــد الحــّج؛ 

ألّن تشــاغله مبناســك الحــّج قــد اقتــىض منــه هــذا التّأخــري؛ فالجــواب:

ــب دقائــق قليلــة-  ــه قــد يتطلّ أّواًل: إّن الــرّد عــىل تلــك الشــكوى -مــع أنّ

لــن يشــغله عــن مناســك الحــّج.

 قــد خطــب أكــرث مــن خطبــة يف الحــّج، ومل متنعه ثانيًــا: إّن النبــّي

تلــك الخطــب مــن أداء مناســك الحــّج؛ وكذلــك رّده عــىل تلــك الشــكوى يف 

الحــّج، ال مينعــه مــن االنشــغال بــأداء املناســك.

ــي  ــّج، ه ــك الح ــاغله مبناس ــواب لتش ــري الج ــوى تأخ ــا: إّن دع ثالثً

ــة قــد قامــت عــىل خالفهــا؛ ألّن تلــك  دعــوى دون دليــل عليهــا، بــل إّن األدلّ

األدلـّـة قــد أفــادت فوريـّـة الــرّّد دون تأخــري، مــا يعنــي أّن فرضيّــة التّأخــري تلــك، 
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ــة. ــة لهــا، وال حــّظ لهــا مــن املصداقيّ هــي قضيــة ال قيمــة علميّ

خامًســا: يف حيثّيــة املــكان: يبــدو مــن النصــوص التاريخيّــة الّتــي ذكــرت 

ــدرة  قضيــة الشــكوى أنّهــا قــد حصلــت يف مّكــة: »... فلــاّم كانــوا بالسِّ

داخلــني مّكــة، خــرج عــّي يتلّقاهــم...]]]«، وأيًضــا: »وســبقهم ]أي اإلمــام 

 فلقيــه مبّكــة... فلّــام دنــا الجيــش خــرج عــّي إىل النبــّي ]عــّي

ليتلّقاهــم...]]]«، وهــو مــا ال يحتــاج إىل كثــري كالٍم لتريــح هــذه النصــوص 

وغريهــا]3] بــه.

ــّم يف  ــر ُخ ــت يف غدي ــد حصل ــر، فق ــة الغدي ــأيت إىل خطب ــا ن ــا عندم أّم

ــرث. ــم( أو أك ــوايل )60] ك ــة ح ــن مّك ــد ع ــذي يبع ــة، ال وادي الجحف

وهنــا ال بــّد مــن طــرح الســؤال اآليت: إذا كانــت الشــكوى قــد حصلــت 

ــّي الجــواب عليهــا إىل غديــر  يف مّكــة -وهــي كذلــك- فلــامذا يؤّخــر النب

ــوايل  ــة -ح ــافة الطويل ــذه املس ــع كّل ه ــاذا يقط ــة؟ ومل ــّم يف وادي الجحف ُخ

ــى يــرّد عــىل تلــك الشــكوى، ويقــّدم جوابــه عليهــا؟ -60] كــم- أو أكــرث، حتّ

إّن فرضيّــة أن يكــون النبــّي قــد اســتمع إىل الشــكوى يف مّكــة، وأجاب 

عليهــا يف وادي الجحفــة يف غديــر ُخــّم - هــي فرضيــة بعيــدة كّل البعــد عــن 

ــّي إىل  ــتمع النب ــب أن يس ــا تتطلّ ــذا قضاي ــة هك ــواب، أّواًل؛ ألّن طبيع الّص

القضيّــة ويــرّد عليهــا يف املوقــف نفســه -أي يف الحيّــز املــكايّن نفســه- دون أن 

يكــون هنــاك بُعــٌد مــكايّن، وخصوًصــا إذا كان فاحًشــا بهــذا املقــدار )حــوايل 

60] كــم(، فمثالــه أن يُســأل النبــّي يف مّكــة فيجيــب يف املدينــة مثــاًل، أو 

]]]- الواقدّي، املغازي، ج ]، ص ]08].

]]]- ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج ]، ص ]30.

]3]- ابن هشام، سرية النبّي، ج 4، ص ]]0].
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ــرتات؛  ــات الكيلوم ــد مئ ــىل بع ــاًل، ع ــة مث ــب يف مّك ــة فيجي ــأل يف املدين يُس

ــذه  ــل ه ــل مث ــن أن تُقبَ ــل ميك ــرح؟ وه ــذا الط ــل ه ــٌل مث ــي عاق ــل يرت فه

ــب أن يكــون فيهــا نــوع  ــا تتطلّ ــة )البعــد املــكاين الفاحــش( يف قضاي الفرضيّ

ــات املشــابهة؟ ــة، هــذا فضــاًل عــن غريهــا مــن الحيثيّ وحــدة مكانيّ

ــا عــن أكــرث مــن  ــا بالدرجــة األســاس، ويغنين ــذي يعنين ــا؛ -وهــذا الّ وثانيً

تحليــل نقــوم بــه يف هــذه املــوارد، ســوى أّن هكــذا تحليــل يف هــذا املــورد أو 

غــريه قــد يكــون مبثابــة مؤيّد ملــا يُســتَفاد مــن األدلـّـة التاريخيّــة- ألّن املُســتَفاد 

مــن مجمــل النصــوص التاريخيّــة الّتــي تحّدثــت عــن الشــكوى وجوابهــا؛ هــو 

أنـّـه كان هنــاك نــوُع فوريـّـٍة وترتـّـٍب بــني الشــكوى وجوابهــا، وأنـّـه مل يكــن مــن 

فاصــٍل بينهــام، كــام بيّّنــا ذلــك يف املالحظــة الســابقة، ِمــاّم يعنــي أّن اإلجابــة 

عــىل الشــكوى قــد كانــت يف املــورد نفســه واملقــام نفســه، يف مّكــة املكرّمــة، 

وأّن النبــّي مل يؤّخــر الجــواب إىل مــكاٍن آخــر، ال إىل غديــر ُخــّم، وال إىل 

. غريه

ولــو فرضنــا أّن النبــّي مل يــرّد عــىل تلــك الشــكوى يف املــورد نفســه، 

أو اســتجّد مــا يســتدعي معاودتــه الــرّد عليهــا مجــّدًدا -وهاتــان الفرضيتــان ال 

ــد كان  ــة تســاعد عليهــام-؛ فق ــة قرين ــل عــىل أّي منهــام، وال أيّ يوجــد أّي دلي

ــى  ــة، يف عرفــات أو يف ِمن ــة املكرّم ــّي أن يفعــل ذلــك يف مّك ــا للنب ممكًن

مثــاًل، وأن يُضّمــن بعــض خطبــه -الّتــي خطبهــا يف مواقــف الحــّج تلــك- ردًّا 

 عــىل تلــك الشــكوى، أو معــاودة ردٍّ عليهــا، وال ســياّم أنّــه قــد كان للنبــّي

ــرّد  ــر ال ــامذا يؤّخ ــوداع؛ فل ــة ال ــة يف ِحّج ــة املكرّم ــٍة يف مّك ــن خطب ــرث م أك

ــة  ــن مائ ــرث م ــد أك ــىل بع ــّم، ع ــر ُخ ــكوى إىل غدي ــىل الش ــرّد ع ــاودة ال أو مع

ــة؟! ــة واملدين ــة املكرّم وخمســني كيلومــرت بــني مّك
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