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ّ
امللخص
من الفرض ّيات الّتي تُط َرح حول حديث الغدير ،قضية "رسيّة اليمن"؛

يل Aقد
حيث يذكر البعض -سنأيت عىل ذكرهم ،ونقل آرائهم -أنّ اإلمام ع ّ
كان ِعرضَ ًة للشكوى إىل رسول الله  من قبل عد ٍد من األشخاص الّذين
كانوا معه يف رس ّية اليمنِ ،م ّم استدعى من ال ّنبي أن يبادر إىل الدّ فاع عن

يل Aوتربئة ساحته ،واألمر مبح ّبته وتج ّنب معاداته؛ وأنّ هذا هو معنى
ع ّ
حديث الغدير ومدى داللته ،وأنّ األمر ال يرتبط عىل اإلطالق بخالفةال ّنبي،

وإعالن عل ًّيا Aخليف ًة له .
ومن هنا سوف نعمل عىل اإلجابة عىل هذه اإلشكال ّية ،ومعرفة حقيقة
تلك القضية (رس ّية اليمن) ،وأنّها واقعة واحدة مع واقعة الغدير ،أم أنّهام
واقعتان منفصلتان ،وأنّ عملية الدّ مج بينهام ليست صحيحة ،وأنّ إقحام أ ًّيا
عمل غري صحيح ،وال تساعد عليه مجمل القرائن ذات
ٌ
منهام يف األخرى،
الصلة؛ وبال ّتايل هل ميكن االستناد إىل قض ّية شكوى رس ّية اليمنلرصف داللة
ِّ
عسف يف القول ،وجز ٌء
حديث الغدير عن اإلمامة والخالفة ،أم إنّ ذلك من ال ّت ّ
من تلك املحاوالت الهادفة إىل حرف داللة الحديث عن خالفة ال ّنبي.

الكلمات املفتاحية
{اإلمامعلي ،الغدير،سريةاليمن،اخلالفةواإلمامة،الوصلوالفصل}
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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) complained about him to the prophet Mohamed(God's Blessings him,
and his f amily) 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 Ghadir, 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 incidentals, 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 Ghadir 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 f amily).

Keywords: Religious
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حتليلية ّ
ّ
نقدية –
 دراسةمــن الفرضيّــات الّتــي ت ُطــ َرح حــول حديــث الغديــر ،قضيــة «رسيّــة
اليمــن»؛ حيــث يذكــر البعــض -ســنأيت عــى ذكرهــم ،ونقــل آرائهــم -أ ّن اإلمــام
عل ًّيــا Aقــد كان ُعرض ـ ًة للشــكوى إىل رســول اللــه مــن قبــل عــد ٍد مــن
ـي
األشــخاص الّذيــن كانــوا معــه يف رسيّــة اليمــنِ ،مـ ّ
ـا اســتدعى مــن النبـ ّ
ي Aوتربئــة ســاحته ،واألمــر مبحبّتــه وتج ّنــب
أن يبــادر إىل الدفــاع عــن ع ـ ّ
معاداتــه؛ وأ ّن هــذا هــو معنــى حديــث الغديــر ومــدى داللتــه ،وأ ّن األمــر ال
ي Aخليف ـ ًة لــه.
ـي ،وإعــان ع ـ ٍّ
يرتبــط عــى اإلطــاق بخالفــة ال ّنبـ ّ
ومــن هنــا ســوف نعمــل عــى اإلجابــة عــى هــذه اإلشــكال ّية ،ومعرفــة
حقيقــة تلــك القضيــة (رسيّــة اليمــن) ،وأنّهــا واقعــة واحــدة مــع واقعــة الغديــر،
أم أنّهــا واقعتــان منفصلتــان ،وأ ّن عمليــة ال ّدمــج بينهــا ليســت صحيحــة ،وأ ّن
ـل غــر صحيــح ،وال تســاعد عليــه مجمــل
إقحــام أيًّــا منهــا يف األخــرى عمـ ٌ
الصلــة؛ و ِمــن ثَـ َّم هــل ميكــن االســتناد إىل قض ّيــة شــكوى رسيّــة
القرائــن ذات ِّ
اليمــن لــرف داللــة حديــث الغديــر عــن اإلمامــة والخالفــة؟ أم أ ّن ذلــك مــن
التعســف يف القــول ،وجــز ٌء مــن تلــك املحــاوالت الهادفــة إىل حــرف داللــة
ّ
ـي.
الحديــث عــن خالفــة النبـ ّ
ّ
سردية الواقعة:
-1
ومفادهــا أ ّن رســول اللــه أرســل عليًّــا Aيف الســنة العــارشة للهجــرة
ي Aمــن اليمــن،
إىل اليمــن ،ثـ ّم مــى إىل الحـ ّ
ـج ،وبعــد أن عــاد اإلمــام عـ ّ

الحــج،
وقبــل أن يصــل إىل مكّــة املك ّرمــة ليلتحــق برســول اللــه قبــل
ّ
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ـا مــن أصحابــه ،وكان قــد
وتحدي ـ ًدا يف الطّائــف؛ اســتخلف عــى جنــده رجـ ً
حلَــل الّتــي جــاء بهــا مــن اليمــن .وقبــل الــروع
رف يف ال ُ
نهاهــم عــن الت ـ ّ
للحــج (عمــرة التمتّــع)؛ طلــب منــه
الحــج ،أو بعــد إدراك اإلمــامA
يف
ّ
ّ
ـي أن يعــود إىل أصحابــه حتّــى يتقـ ّدم عليهــم لــدى دخولهــم إىل م ّكــة،
النبـ ّ
حلَــل
حلَــل فلبســوها ،فانتــزع ال ُ
رصفــوا يف تلــك ال ُ
ليجــد اإلمــام Aأنّهــم قــد ت ّ
ربــا َع َم َد
منهــمِ ،مـ ّ
ـا جعــل يف قلــوب بعضهــم ضغينـ ًة تجــاه اإلمــام- Aأو ّ
فلــا
ي- A
ّ
البعــض إىل اســتغالل هــذا األمــر لالنتقــاص مــن اإلمــام عــ ّ
بالنبــي إىل الــر ّد عــى
ــا حــدا
دخلــوا مكّــة ،شــكوه إىل
النبــيِ ،م ّ
ّ
ّ
ي بــن أيب طالــب ،Aألنّــه
هــؤالء ،طال ًبــا منهــم أن يرفعــوا ألســنتهم عــن عـ ّ
خشــن يف ذات اللــه ،غــر مداهــن يف دينــه.
التاريخية لواقعة ّ
ّ
سرية اليمن:
 - 2النصوص
الخاصــة بتلــك الواقعــة الّتــي ذكرنــا
قبــل عــرض النصــوص التاريخ ّيــة
ّ
رسديّتهــا آن ًفــا؛ ال ب ـ ّد مــن اإللفــات إىل أنّــه -ومبعــز ٍل عــن النقــاش يف عــدد
ي Aإىل اليمــن ،بــن مــن قــال إنّــه
املــ ّرات الّتــي خــرج فيهــا اإلمــام عــ ّ
خــرج إليهــا م ّرتــن ،ومــن قــال إنّــه خــرج إليهــا ثــاث مــ ّرات[[[ -ميكــن
يA
تصنيــف النصــوص التاريخ ّيــة الّتــي تح ّدثــت عــن خــروج اإلمــام ع ـ ّ
إىل اليمن  -ضمــن ثالثــة عناويــن:

) أالنصــوص الّتــي تح ّدثــت عــن خروجــه ومــن معــه يف الســنة الثامنــة
جــة الــوداع
مــن الهجــرة -بنــا ًء عــى مــا ذهــب إليــه البعــض[[[ ،-قبــل ِح ّ

تبــن ســعي البعــض إىل
بحــوايل ســنتني ،وعودتهــم إىل املدينــة ،وهــي
ّ
[[[ -محسن األمني ،أعيان الشيعة ،دار التعارف ،بريوت 1983 ،م ،ج  ،1ص .410

العريب ،حلب 1996 ،م ،ط  ،1م ج  ،2ص
[[[ -أحمد زيني دحالن ،السرية النبويّة ،دار العلم
ّ
371؛ محسن األمني ،أعيان الشيعة ،م.س.
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شــكايته واالنتقــاص منــه ،والعمــل عــى إســقاطه مــن عــن رســول اللــه،
ور ّدة فعــل الرســول الّتــي تبــ ّدت يف غضبــه مــن تلــك الشِّ ــكاية ،ونهيــه
ي-A
ي ،Aوأمــره بعــدم الوقيعــة فيــه ،وقولــه إنّــه -أي :عـ ّ
عــن بغــض عـ ّ
ي ول ّيــه ،وأ ّن عل ًّيــا
ـي ول ّيــه فعـ ّ
ـي ،وأ ّن مــن كان النبـ ّ
ول ّيهــم مــن بعــد النبـ ّ
ـي منــه...
ـي والنبـ ّ
مــن النبـ ّ
وي عــن بريــدة ،فقــد أخــرج البخــاري يف
مــن هــذه ال ّنصــوص مــا ُر َ
النبــي
صحيحــه عــن عبداللــه بــن بريــدة ،عــن أبيــه ،أنّــه قــال« :بعــث
ّ
عل ًّيــا إىل خالــد ليقبــض الخُمــس ،وكنــت أبغــض عل ًّيــا ،وقــد اغتســل ،فقلــت
ـي ،ذكــرت لــه ذلــك،
لخالــد« :أال تــرى إىل هــذا؟ فلـ ّ
ـا قدمنــا عــى النبـ ّ
فقــال« :يــا بريــدة ،أتبغــض عل ًّيــا؟ فقلــت :نعــم ،قــال :ال تبغضــه ،فــإ ّن لــه يف
الخُمــس أكــر مــن ذلــك[[[».
وأخــرج أحمــد يف مســنده عــن بريــدة ،أنّــه قــال« :بعــث رســول اللــه
ي بــن أيب طالــب ،Aوعــى اآلخــر
بعثــن إىل اليمــن ،عــى أحدهــا عــ ّ
ـكل
ي عــى ال ّنــاس ،وإن افرتقتــا فـ ّ
خالــد بــن الوليــد ،فقــال« :إذا التقيتــم فعـ ٌّ
واحــد منكــا عــى جنــده .فلقينــا بنــي زيــد (زبيــد) مــن أهــل اليمــن فاقتتلنــا،
فظهــر املســلمون عــى املرشكــن ،فقتلنــا املقاتلــة ،وســبينا الذ ّريّــة ،فاصطفى
الســبي لنفســه .قــال بريــدة« :فكتــب معــي خالــد بــن
ي Aإمــرأة مــن ّ
عـ ّ
النبــي رفعــت
فلــا أتيــت
الوليــد إىل رســول اللــه يخــره بذلــك،
ّ
ّ
الكتــاب ،فقــرئ عليــه ،فرأيــت الغضــب يف وجــه رســول اللــه ،فقلــت :يــا
رســول اللــه! هــذا مــكان العائــذ ،بعثتنــي مــع رجــل وأمرتنــي أن أطيعــه ،ففعلت
ي ،Aفإنّــه ِم ّنــي وأنــا
مــا أرســلت بــه ،فقــال رســول اللــه :ال تقــع يف عـ ّ
منــه ،وهــو ول ّيكــم بعــدي ،وإنّــه م ّنــي وأنــا منــه ،وهــو ول ّيكــم بعــدي[[[».
[[[ -كتاب املغازي ،ج  ،3ص  ،98ح .4256
[[[ -دار صادر ،بريوت ،ج  ،5ص .356
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ين (ت360هـــ) عــن بريــدة[[[،
وقــد أخــرج قض ّيــة الشِّ ــكاية تلــك الطــرا ّ
وأخــرج ابــن أيب شــيبة (ت235هـــ) عــن عمــران بــن حصــن[[[ شــكاية مشــابهة
النبــي مبــا فعلــه
ألربعــة مــن الصحابــة تعاقــدوا فيــا بينهــم أن يُعلمــوا
ّ
ي ،Aوأخــرج غريهــا تلــك الشِّ ــكاية أو الشِّ ــكايات[[[ ،مــع اختــاف يف
عـ ّ
ـي ،ور ّدة ِفعلــه عــى
نقــل ّ
كل منهــم يف رسديّــة الحــدث ،ويف جــواب النبـ ّ
تلــك الشِّ ــكاية (أو الشِّ ــكايات).
ومــن الواضــح هنــا أ ّن حادثــة الشــكوى هــذه الّتــي ُرويــت عــن بريــدة
وغــره ال عالقــة لهــا بواقعــة الغديــر ،إذ إ ّن مــا يُســتَفاد مــن مجمــل تلــك
وخصوصــا
ال ّروايــات أ ّن هــذه الشــكوى قــد وقعــت يف املدينــة ،ال يف م ّكــة[[[،
ً
ين ،حيــث أخــرج عــن بريــدة قولــه ..« :فق َِدمــت املدينــة،
مــا ذكــره الطــرا ّ
[[[
ـي
ودخلــت املســجد ،» ...وكذلــك البخــاري يف صحيحــه« :بعــث النبـ ّ
ـي»[[[...؛ وأحمــد يف مســنده« :بعــث
عل ًّيــا ...Aفلـ ّ
ـا قدمنــا عــى النبـ ّ
ـي ،»[[[...إذ إ ّن الــكالم
رســول اللــه بعثــن إىل اليمــن ...فلـ ّ
ـا أتيــت النبـ ّ
ـي؛ يوحــي أ ّن العــودة مــن ذاك
عــن البعــث ،ومــن ث ـ ّم القــدوم عــى النبـ ّ
وإل لــو كان هنــاك خــاف ذلــك ألفصــح
البعــث قــد كانــت إىل املدينــةّ ،
ـدري ،الّــذي تح ـ ّدث عــن الرجــوع مــن
عنــه ،كــا يف روايــة أيب ســعيد الخـ ّ

[[[ -املعجم األوسط ،ج  ،6ص .163
[[[ -املص ّنف ،ج  ،7ص .504

الحسيني ،حديث الغدير وشبهة
القزويني السيّد مح ّمد
[[[ -للمزيد ،ميكن الرجوع إىل:
ّ
ّ
يل عرص(عج) للدراسات
و
سة
مؤس
)،
ي
ن
الس
املذهب
وفق
شكوى جيش اليمن (دراسة
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالميّة 2008 ،م ،ط  ،1ص .21-15
[[[ -راجع :م .ن ،ص.30-23 :

[[[ -املعجم األوسط ،ج  ،6ص .163
[[[ -م.س ،ج  ،3ص  ،98ح .4256

[[[ -م.س ،ج ،5ص.356
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ـح الوصــل بــن تلــك الشــكوى
اليمــن إىل م ّكــة املك ّرمــة؛ و ِمــن ث َ ـ ّم ال يصـ ّ
وبــن واقعــة الغديــر للفاصلــة الزمن ّيــة الطويلــة -حــدود الســنتني ،بنــا ًء عــى
رأي مــن يتب ّنــى أنّهــا حصلــت يف الســنة الثامنــة للهجــرة -الّتــي تفصــل هــذه
الشــكوى عــن خطبــة الغديــر.
وإن ك ّنــا نجــد أ ّن العديــد مــن الّذيــن عملــوا عــى حــرف داللــة حديــث
الغديــر عــى الخالفــة واإلمــرة ،قــد دمجــوا بــن تلــك الحادثــة وبــن ذاك
رصحــوا بهــذا الوصــل يف دعواهــم تلــك[[[ ،بخــاف مــن
الحديــث ،وهــم قــد ّ

ا ّدعــى منهــم الوصــل بــن حديــث الغديــر وشــكوى رسيّــة اليمــن ،ومل يذكــر
شــكوى بريــدة عــى وجــه الخصــوص ،وإنّ ــا أجمــل يف البيــان[[[.

ي Aإىل اليمــن
) بال ّنصــوص الّتــي تح ّدثــت عــن خــروج اإلمــام ع ـ ّ
ي ،Aقــال« :بعثنــي
قاضيًّــا ،مــن قبيــل مــا أخرجــه أحمــد يف مســنده عــن عـ ّ
ـوم هــم
رســول اللــه إىل اليمــن ،فقلــت :يــا رســول اللــه ،إنّــك بعثتنــي إىل قـ ٍ
أس ـ ّن ِم ّنــي ألقــي بينهــم ،قــال :اذهــب ،فــإ ّن اللــه ســيث ّبت لســانك ويهــدي
قلبــك[[[».
وقــد أخرجــه -أيضً ــا -ابــن ماجــة يف ســننه مــع بعــض االختــاف[[[؛ وهــذا

الخــروج إىل اليمــن ال ربــط لــه -أيضً ــا -بواقعــة الغديــر؛ ألنّــه مل تُنقَــل أيّــة
نــص
شــكوى يف هــذا الخــروج ،وتال ًيــا ال ميكــن توظيفــه يف حــرف داللــة ّ
الغديــر عــن معنــاه الّــذي يُســتفاد منــه.
مؤسسة الرسالة ،بريوت 1997 ،م ،ط  ،1ج  ،1ص 109؛
[[[ -ابن حجر ،الصواعق املحرقةّ ،
الدهلوي ،نفحات األزهار ،ج  ،2ص .292
ّ

البيهقي ،االعتقاد والهداية إىل سبيل الرشاد ،ص 354؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،5
[[[-
ّ
ص .122

[[[ -م .س ،ج  ،1ص 459-458؛ وأيضً ا مع بعض االختالف :م .ن ،ص .544
[[[ -ج  ،2ص .520
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ي Aإىل اليمــن
) جالنصــوص الّتــي تح ّدثــت عــن خــروج اإلمــام ع ـ ّ
ـي يف م ّكــة ،ووقــوع تلــك الرسديّــة الّتــي
جاب ًيــا للصدقــات ،والتحاقــه بالنبـ ّ
ي Aمــن
ذكرناهــا آن ًفــا ،وصـ ً
ـول إىل وقــوع تلــك الشــكوى بحـ ّ
ـق اإلمــام عـ ّ
ـي ور ّده عــى تلــك الشــكوى.
قبــل جملــة مــن أفــراد الرسيّــة؛ وجــواب النبـ ّ
ـدري ،قــال :اشــتىك النــاس
قــال ابــن اســحاق ...« :عــن أيب ســعيد الخـ ّ
عل ًّيــا (رضــوان اللــه عليــه) ،فقــام رســول اللــه فينــا خطي ًبــا ،فســمعته يقــول:
أيّهــا النــاس ،ال تشــكوا عليًّــا ،فواللــه إنّــه ألخشــن يف ذات اللــه ،أو يف ســبيل
جــه ،فــأرى ال ّنــاس
اللــه ،مــن أن يُشـ َ
ـى .ث ـ ّم مــى رســول اللــه عــى ح ّ
جهــم ،»[[[...وهــو مــا يعنــي أ ّن شــكاية ال ّنــاس
مناســكهم ،وأعلمهــم ســنن ح ّ
هــذه قــد وقعــت يف م ّكــة املك ّرمــة[[[.

البيهقــي هــذه الحادثــة يف دالئــل ال ّنبــ ّوة ،قــال ...« :عــن أيب
وأخــرج
ّ
ي بــن أيب طالــب إىل
ســعيد الخـ ّ
ـدري ،أنّــه قــال :بعــث رســول اللــه ع ـ ّ
ـا أخــذ مــن إبــل الصدقــة ســألناه أن نركــب ِمنهــا ونريــح إِبلنــا،
اليمــن ...فلـ ّ
ـا؛ فــأىب علينــا ،وقــال :إنّ ــا لكــم منهــا ســه ٌم كــا
فك ّنــا قــد رأينــا يف إِبلنــا خلـ ً
للمســلمني.
ي ،Aوانطلق مــن اليمــن راج ًعــا ،أ ّمــر علينا إنســانًا،
قــال :فلـ ّ
ـا فــرغ عـ ّ
ـي« :Aارجــع
ـج .فلـ ّ
ـا قــى ِح ّ
وأرسع هــو فــأدرك الحـ ّ
جتــه ،قــال لــه النبـ ّ
إىل أصحابــك حتّــى تَقـ ِ
ـدم عليهــم».
ي منعنــا إيّــاه
قــال أبــو ســعيد :وقــد ك ّنــا ســألنا الّــذي اســتخلفه مــا كان عـ ٌّ
النبي ،ج  ،4ص .1021
[[[ -ابن هشام ،سرية ّ

تاريخي آخر يتحدّث عن تلك الشكوى (شكوى الجيش) ،يستفاد
نص
[[[ -وميكن الرجوع إىل ٍّ
ّ
منه أيضً ا وبشكل واضح أ ّن تلك الشكوى قد وقعت يف مكّة املك ّرمة (م .ن ،ص .)1021
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ـا جــاء عــرف يف إبــل الصدقــة أن قــد ركبــت ،رأى أثــر املركــب،
ففعــل ،فلـ ّ
فــذ ّم الّــذي أ ّمــره والمــه ،فقلــت :أنــا إن شــاء اللــه إن قدمــت املدينــة ألذكــر ّن
لرســول اللــه ،وألخربنّــه مــا لقينــا مــن الغلظــة والتضييــق.
ـا قدمنــا املدينــة ،غــدوت إىل رســول اللــه Aأريــد أن أفعــل
قــال :فلـ ّ
ي
مــا كنــت قــد حلفــت عليــه ...فقلــت لــه :يــا رســول اللــه ،مــا لقينــا مــن عـ ّ
الصحبــة والتضييــق ،فانتبــذ رســول اللــه ،وجعلــت أنــا
مــن الغلظــة وســوء ُّ
أعـ ّدد مــا لقينــا منــه ،حتّــى إذا كنــت يف وســط كالمــي ،رضب رســول اللــه
عــى فخــذي ،وكنــت قري ًبــا منــه ،ث ـ ّم قــال :ســعد بــن مالــك الشــهيد! َمــه،
ي ،Aفواللــه لقــد علمــت أنّــه أخشــن يف ســبيل
بعـ َ
ـض قولــك ألخيــك ع ـ ّ
اللــه .قــال :فقلــت يف نفــي ،ثكلتــك أ ّمــك ســعد بــن مالــك ،أال أراين كنــت
رسا
فيــا يكــره منــذ اليــوم ،ومــا أدري -ال جــرم واللــه -ال أذك ـ ُره بســو ٍء أب ـ ًدا ًّ
وعالن ّي ـ ًة[[[».
النص ،يستفيد منه أمرين:
إ ّن املتأ ّمل يف هذا
ّ
ـدري) قــد حصلــت يف
األ ّول :أ ّن هــذه الشــكوى (شــكوى أيب ســعيد الخـ ّ
ـا قدمنــا املدينــة ،غــدوت إىل رســول اللــه.»...
املدينــة ...« :فلـ ّ
جــة الــوداع ،إذ إ ّن أبــا
الثــاين :أ ّن هــذه الشــكوى قــد حصلــت بعــد ح ّ
جــة الــوداع)-
ـج (ح ّ
ســعيد -بعــد أن تحـ ّدث عــن الرجــوع إىل م ّكــة إلدراك الحـ ّ
تح ـ ّدث عــن القــدوم إىل املدينــة وحصــول تلــك الشــكوى.
ـدي يف املغــازي[[[ ،وابــن األثــر يف
هــذا ،وقــد نقــل هــذه الحادثــة الواقـ ّ
[[[ -دار الكتب العلميّة ،بريوت 2002 ،م ،ط  ،2ج  ،5ص .399-398
[[[ -ج  ،2ص .1079
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الكامــل يف التاريــخ[[[ ،مبعــز ٍل عــن جملــة االختالفــات بــن نقــلٍ وآخــر.
وقــد أخــرج أحمــد بــن حنبــل يف مســنده روايــة تتح ـ ّدث عــن شــكوى
أخــرى ،هــي شــكوى عمــرو بــن شـ ٍ
ـلمي ،حيــث قــال ...« :خرجــت
ـاس األسـ ّ
ي Aإىل اليمــن ،فجفــاين يف ســفري ذلــك ،حتّــى وجــدت يف نفــي
مــع عـ ّ
ـا قدمــت أظهــرت شــكايته يف املســجد ،حتّــى بلــغ ذلــك رســول
عليــه ،فلـ ّ
اللــه ،فدخلــت املســجد ذات غُــدوة ورســول اللــه يف نــاس مــن
يل النظــر ،حتّــى إذا جلســت،
أصحابــه ،فلـ ّ
ـا رآينأَبَـ َّدين عينيــه ،يقــول :حـ ّدد إ ّ
قــال :يــا عمــرو ،واللــه لقــد آذيتنــي ،قلــت :أعــوذ باللــه أن أوذيــك يــا رســول
اللــه ،قــال :بــى ،مــن آذى عل ًّيــا Aفقــد آذاين[[[».
وهــذه الروايــة وإن مل تكــن رصيحــة يف صلتهــا بذلــك البعــث إىل اليمــن،
وجبايــة الصدقــات ،والرجــوع إىل مكّــة املك ّرمــة؛ إلّ أ ّن قولــه عــن اإلمــام
ي( Aجفــاين) قــد يصلــح أن يكــون قرينــة عــى صلتهــا بتلــك القضيــة،
عـ ّ
كــا يذهــب إىل ذلــك بعــض الباحثــن[[[.
ومن الواضح يف هذه الرواية ما يأيت:
ـا قدمــت ،أظهــرت
)1أنّهــا وقعــت يف املدينــة ،بقرينــة قولــه ...« :فلـ ّ
شــكايته يف املســجد ...فدخلــت املســجد.»...
النبــي هــو مــن بــادر إىل التصــ ّدي لتلــك الشــكوى الّتــي
)2أ ّن
ّ
أظهرهــا عمــرو يف املســجد ،ومل يــرك إظهار الشــكوى يف املســجد ميـ ّر دون
ٍ
قــوي منــه.
موقــف
أن يتصــ ّدى لــه ،ويبــادر إىل إظهــار
ّ
[[[ -ج  ،2ص .301
[[[ -ج  ،3ص .483

القزويني ،حديث الغدير وشبهة شكوى جيش اليمن ،م .س ،ص .37
[[[ -مح ّمد
ّ
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النبــي يف جوابــه قــد أنــزل عل ًّيــا منزلــة نفســه حينــا
)3أ ّن
ّ
قــال« :مــن آذى عل ًّيــا Aفقــد آذاين»؛ وهــو مــا قــد يحمــل أكــر مــن رســالة
ســيايس ،مــا قــد يفصــح عــن أهــداف تلــك
ســيايس وغــر
ذات مضمــون
ّ
ّ
ي ،Aويف املقابــل كيف ّية
الحملــة الّتــي قــد تبــدو منظّمــة إلســقاط اإلمــام عـ ّ
يA
ـي معهــا ومواجهتــه لهــا بإظهــار مزيــد مــن مناقــب ع ـ ّ
تعامــل النبـ ّ
يل مــن بعــده والخليفــة لــه.
ومنزلتــه منــه ،وكونــه الــو ّ
الصنــف األ ّول -هــو مــا
وهــذا الصنــف مــن املرويــات -باإلضافــة إىل ّ
يعتمــد عليــه العديــد مــن أصحــاب دعــوى الوصــل تلــك ،للقــول إ ّن حديــث
الغديــر ال يـ ّ
ـدل عــى الخالفــة ،وإنّ ــا عــى املح ّبــة وعــدم البغــض ،وذلــك
ـي
مــن خــال تصويــر واقعــة الغديــر ،ومــا حــدث فيهــا مــن خطبــة للنبـ ّ
ومراســم ،وتدابــر ،وإجــراءات ،وغــر ذلــك؛ بأنّــه قــد حصــل يف ســياق الــر ّد
مــن ال ّنبــي عــى شــكوى رسيّــة اليمــن تلــك.
ّ
فرضية الوصل ونقدها:
-3
يف هــذه املناقشــة ،ســنتجاوز الدراســة الســنديّة ،الّتــي تحــ ّدد مــدى
إمكانيّــة االعتــاد عــى تلــك الروايــات للقــول بحصــول تلــك الواقعــة
(شــكوى رسيّــة اليمــن يف مكّــة).
كــا ســنتجاوز بعــض النقاشــات الّتــي تشــكّك يف حصــول تلــك
الواقعــة يف مكّــة ،وتشــر إىل فرض ّيــة حصولهــا يف املدينــة ...وســنتعامل
معهــا كمسـلّمة وأمــر مفــروغ منــه[[[ ،لــرى أنّــه بنــا ًء عــى حصولهــا يف م ّكــة،
خصوصا وأ ّن نصوص شكوى رسيّة اليمن رصيحة يف كونها قد حصلت يف مكّة املك ّرمة،
[[[-
ً
يل (ريض الله عنه) من اليمن ليلقى رسول الله مبكّة...
يف ح ّ
جة الوداع ...« :مل ّا أقبل ع ّ
النبي ،ج  ،4ص .)1022-1021
ث ّم مىض رسول عىل ح ّ
جه( .»...ابن هشام ،سرية ّ
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جــة الــوداع؛ هــل ُيكــن االســتناد إليهــا
يف الســنة العــارشة للهجــرة يف ِح ّ
للقــول إنّهــا الســبب لحديــث الغديــر ،وأنّــه جــاء ر ًّدا عليهــا ،ومــن ث َ ـ َّم فــإ ّن
داللتــه تنحــر يف إطــار ذلــك الســبب ،ويجــب حبســها فيــه ،وال تتعـ ّداه إىل
خ ـ ّم مح ّبــة
ـي قــد طلــب مــن عمــوم مــن كان يف غديــر ُ
غــره .أي أ ّن النبـ ّ
ي ،Aعندمــا أظهــر العديــد مــن أفــراد تلــك الرسيّــة البغضــاء لــه ،فنهاهــم
عـ ّ
عــن بغضــه ،وأمرهــم مبح ّبتــه؟
يصــح –بنــا ًء عــى هــذه الفرضيّــة -القــول إ ّن مفــاد حديــث
وعليــه ،ال
ّ
ـي وإعــان توليتــه خليفــة
الغديــر هــو بيــان خالفــة اإلمــام ع ـ ّ
ي Aللنبـ ّ
ي Aخليفــة
لــه بأمــ ٍر مــن اللــه تعــاىل كــا هــو -أي إعــان اإلمــام عــ ّ
ـي -ظاهــر الحديــث ،وتـ ّ
ـدل عليــه جملــة مــن القرائــن الّتــي أُشــبعت
للنبـ ّ
بحثًــا ودراســة!
وهــو مــا يتطلّــب أن يكــون هنــاك دليــل عــى هــذه الفرض ّيــة -الوصــل
بــن حديــث الغديــر وشــكوى رسيّــة اليمــن تلــك ،-وأن تصمــد أمــام النقــد
توصلنــا إىل هــذه النتيجــة ،أ ّن هــذه
واملناقشــات الّتــي تــرد عليهــا؛ ّ
وإل لــو ّ
الفرضيّــة ال دليــل عليهــا ،أو أنّهــا ال تصمــد أمــام تلــك املناقشــات ،ومــا
ـح االســتناد إىل تلــك
ميكــن أن يتّجــه إليهــا مــن نقــد؛ فهــذا يعنــي أنّــه ال يصـ ّ
الفرض ّيــة لاللتفــاف عــى مفــاد حديــث الغديــر ،وتعطيــل داللتــه عــى الواليــة
للنبــي بأمــ ٍر مــن اللــه تعــاىل.
ي بــن أيب طالــب Aوخالفتــه
لعــ ّ
ّ
وهــو مــا يســتلزم م ّنــا أن نعــرض جملــة تلــك املناقشــات ،لــرى إن كانت
واردة عــى تلــك الفرض ّيــة ،أم أنّهــا ال تَـرِد عليهــا ،حتّــى نعــرف هــل ميكــن لنــا
أن نصــل إىل مجمــل تلــك االســتنتاجات الّتــي ترتت ّــب عليهــا ،أم ال ميكــن
ذلــك؟
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وعليه ،سنذكر مجمل تلك املناقشات ،وهي عىل التوايل:
ـر َح بذلــك :لــو كان املُــراد مــن
ـي املح ّبــة لَـ َ ّ
أ ّو ًل :لــو كان مــراد النبـ ّ
ي- Aأو غــره مــن املعــاين الّتــي يذكرهــا
حديــث الغديــر هــو املحبّــة لع ـ ّ
مــن يريــد نفــي داللتــه عــى الخالفــة-؛ لــكان مــن املطلــوب أن تكــون
ـي لفظًــا
داللتــه رصيحــة يف هــذا املعنــى ،وظاهــرة فيــهّ ،
وأل يســتعمل النبـ ّ
ـا يف داللتــه -كــا ي ّدعــي بعــض مــن يرفــض داللتــه
ـال أوجــه ،ومجمـ ً
حـ ّ
عــى الخالفــة واإلمــرة ،-وأن يكــون لدينــا مــن القرائــن الّتــي تفــي لحمــل تلــك
ـص) أو
ال ّداللــة عــى ذاك املعنــى ،ســواء كانــت هــذه القرائــن مــن داخــل (النـ ّ
مــن خارجــه.
أ ّمــا أن يفتقــر ال ّنــص إىل تلــك القرائــن ال ّداخليــة -بــل تكــون لدينــا قرائــن
عــى خالفــه ،-ويُعتَمــد عــى دعــوى قرينــة خارجيّــة يتيمــة تكــون ُعرضــ ًة
للعديــد مــن النقاشــات الّتــي تُظ ِهــر قصورهــا عــن اإلســهام يف تكويــن داللــة
حديــث الغديــر -بــل ال دخــل لهــا فيــه-؛ فهــذا مــا ال يســعف تلــك الدعــوى،
وال ينهــض بهــا؛ أ ّو ًل :لعــدم ثبــوت كونهــا (واقعــة رسيّــة اليمــن) ســب ًبا لــه،
الصلــة ،فهــذا
الصلــة بينهــا ،وثانيًــا :لــو س ـلّمنا بتلــك ِّ
وعــدم الدليــل عــى ِّ
حــة حبــس الداللــة يف ذلــك الســبب وتلــك الواقعــة؛
ً
ليــس
دليــا عــى ص ّ
وهــو مــا ســوف نبحــث فيــه يف املناقشــات التاليــة.
وعليــه ،مــا نقولــه هنــا هــو :إ ّن حديــث الغدير لــو كان املــراد منــه املح ّبة؛
حــا يف معناهــا ،وظاهـ ًرا فيه .ولكــن مل ّا مل
لــكان مــن املطلــوب أن يكــون رصي ً
حــا يف هــذا املعنــى ،ومل يكــن ظاهـ ًرا فيــه ،ومل يســتطع مــن ي ّدعــي
يكــن رصي ً
هــذا املعنــى إبــراز القرائــن الّتــي تفــي لحمــل اللفــظ عليــه ،ورصفــه عــن أي
معنــى آخــر مطــروح يف املقــام؛ فهــذا يعنــي أ ّن دعــوى ال ّداللــة عــى املح ّبــة،
وخصوصــا
هــي دعــوى دون دليــل عليهــا ،أو قرينــة تُســعفها وتنهــض بهــا.
ً
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ـي عندمــا كان يريــد معنــى املح ّبــة ،كان يســتعمل
عندمــا نلتفــت إىل أ ّن النبـ ّ
ـب
اللفــظ الرصيــح يف هــذا املعنــى ،مــن قبيــل قولــه« :الله ـ ّم ائتنــي بأحـ ّ
ـب
خلقــك إليــك وإىل رســولك[[[» ،وقولــه« :عنــوان صحيفــة املؤمــن حـ ّ
يحــب
«ألعطــن الرايــة غــ ًدا رجــاً...
ي بــن أيب طالــب[[[» ،وقولــه:
ّ
ّ
عــ ّ
ـب عل ًّيــا فقــد
اللــه ورســوله ،ويح ّبــه اللــه ورســوله[[[» ،وقولــه« :مــن أحـ ّ
أحــب اللــه ،ومــن أبغــض عليًّــا فقــد أبغضنــي،
أحبّنــي ،ومــن أحبّنــي فقــد
ّ
[[[
[[[
ـي
ومــن أبغضنــي فقــد أبغــض اللــه » وغريهــا أيضً ــا ؛ فلــاذا يعمــد النبـ ّ

يل) غــر
لــو كان يريــد معنــى املح ّبــة -إىل اســتعامل لفــظ آخــر (مــوىل ،و ّوخصوصــا إذا كان هــذا اللفــظ غــر ظاهــر يف معنــى
لفــظ املح ّبــة ومشــتقّاته،
ً
ـي يريــد معنــى املحبّــة الســتعمل األلفــاظ الرصيحة
املحبّــة؛ فلــو كان النبـ ّ
يف معناهــا -كــا هــو ديدنــه يف جميــع تلــك املــوارد الّتــي كان يســتعمل فيهــا
لفــظ املح ّبــة ومشــتقّاته يف معنــى املح ّبــة ومواردهــا ،-أو الســتفاد مــن قرائــن
تنهــض بحمــل اللفــظ عــى هــذا املعنــى ،وهــي مفقــودة يف موردنــا هــذا.
ثان ًيــا :دعــوى مــن دون دليــل :إ ّن القــول بــأ ّن حديــث الغديــر كان ر ًّدا مــن
ي - Aهــو
ـي عــى مــا حصــل مــن تلــك الشــكوى بحـ ّ
ـق اإلمــام عـ ّ
النبـ ّ
مج ـ ّرد دعــوى تفتقــر إىل الدليــل ،وتحتــاج إىل مــا يثبتهــا ،ويربهــن عــى أ ّن
الخطبــة قــد أتــت ر ًّدا عــى تلــك الشــكوى ،وجوابًــا عليهــا.
عيل بن أيب طالب ،Aمركز رحمة العاملني ،القاهرة،
[[[ -عالء عبيد ،فضائل أمري املؤمنني ّ
 2014م ،ط  ،1ص .275-268

[[[ -م .ن ،ص .290-287
[[[ -م .ن ،ص .295-291
[[[ -م .ن ،ص .90-88

[[[ -انظر :م .ن ،ص 286-283؛ ص 290-288؛ ص 304؛ ص 313؛ ص 323؛ ص 329؛ ص
...365
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ثـ ّم إ ّن لدينــا أمريــن؛ األ ّول :حصــول الشــكوى ،والثــاين :وقــوع الخطبــة؛
لكــن القــول إ ّن الخطبــة جــاءت ر ًّدا عــى هــذه الشــكوى بالخصــوص ال يعــدو
أن يكــون دعــوى تحتــاج إىل مــا يثبتهــا ،فــإن جــاء امل ّدعــي مبــا يثبــت تلــك
وإل ال يُؤخــذ بهــا وتُلقــى جان ًبــا.
الدعــوى أُ ِخـ َذ بدعــواهّ ،
وهــو مــا وقــع فيــه البيهقــي (ت458هـــ) يف كتابــه «االعتقــاد والهدايــة إىل
ـا عــى دعــواه تلــك ،بــل أنــزل الدعــوى
ســبيل الرشــاد» ،حيــث مل يذكــر دليـ ً
ـي مــن ذلــك [حديــث املواالة
منزلــة الدليــل عندمــا قــال ...« :مقصــود النبـ ّ
خـ ّم] ،وهــو أنّــه ملّــا بعثــه [أي اإلمــام عل ًّيــا ]Aإىل اليمــن كــرت
يف غديــر ُ
النبــي أن يذكــر اختصاصــه بــه،
الشــكاة عنــه ،وأظهــروا بغضــه ،فــأراد
ّ
ومح ّبتــه إيّــاه ،ويحثّهــم بذلــك عــى مح ّبتــه ومواالتــه ،وتــرك معاداتــه ،فقــال:
ي وليّــه»[[[»؛ فهنــا ال بـ ّد مــن طــرح األســئلة اآلتيــة:
«مــن كنــت وليّــه فعـ ّ
ـي قــد أراد املح ّبــة دون غريهــا؟ ومــا
ـي أ ّن النبـ ّ
 - 1كيــف علــم البيهقـ ّ
يصــح أن يكتفــي
النبــي قــد أراد املح ّبــة؟ وهــل
هــو دليلــه عــى أ ّن
ّ
ّ
ـا يف املقــام؟ وهــل مــن الصحيــح
ـي بإطــاق دعــواه دون أن يــرز دليـ ً
البيهقـ ّ
منطقيًّــا أن ينــزل الدعــوى منزلــة الدليــل ،ويســتغني بهــا عــن ذكــر الدليــل
عليهــا؟
ـي خطبــة
أ ّمــا القــول إ ّن الشــكوى قــد حصلــت وبعدهــا خطــب النبـ ّ
ٌ
قــول قــارص عــن إفــادة الدليل ّيــة؛ أل ّن حصــول الخطبــة بعــد
الغديــر؛ فهــو
ـا أ ّن الخطبــة جــاءت ر ًّدا عــى الشــكوى ،واســتجاب ًة
الشــكوى ال يعنــي حكـ ً
ٌ
وظــروف ومالبســات أخــرى ،ال
ســبب آخــر،
لهــا ،بــل قــد يكــون للخطبــة
ٌ
تتّصــل بتلــك الشــكوى أو مجـ ّرد تلــك الشــكوى .وهــو مــا يحتــاج إىل بحــث
ـي يف كتابــه ذاك ،ومل
مســتأنف وإثبــات خـ ّ
ـاص ،وهــو مــا مل يقــم بــه البيهقـ ّ
[[[ -ص .354
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يقــم بــه غــره أيضً ــا ِم ّمــن ا ّدعــى هــذه الدعــوى.
و ِمــن ث َــ َّم يبقــى قــول البيهقــي مجــ ّرد دعــوى تفتقــر إىل دليلهــا ،فــا
ميكــن األخــذ بهــا واالســتناد إليهــا يف تكويــن داللــة حديــث الغديــر وبنــاء
معنــاه.
ـي مــن الشِّ ــكاية الّتــي تح ـ ّدث عنهــا ،هــو
 - 2إ ّمــا أن يكــون ُمــراد البيهقـ ّ
الشِّ ــكاية الّتــي حصلــت يف الســنة الثامنــة للهجــرة -بنــا ًء عــى مــن يــرى ذلــك،
جــة الــوداع ،مبعــز ٍل عــن امل ـ ّدة الفاصلــة
أو بالح ـ ّد األدىن حصولهــا قبــل ِح ّ
بينهــا وبــن يــوم الغديــر يف املدينــة ،-والّتــي رواهــا بريــدة وغــره؛ وإ ّمــا أن
يكــون مــراده منهــا هــو تلــك الشِّ ــكاية الّتــي حصلــت يف الســنة العــارشة
للهجــرة يف م ّكــة ،والّتــي رواهــا أبــو ســعيد الخــدري وغــره.
فــإذا كان ُمــراده تلــك الشــكوى الّتــي حصلــت يف الســنة الثامنــة للهجــرة
ـج ،ســوا ٌء حصلــت الشِّ ــكاية تلــك قبــل
ـي إىل م ّكــة للحـ ّ
أو قبــل ســفر النبـ ّـل مــن ذلــك -يف املدينــة؛ فهــي ال تصلــح أن تكــون
حــوايل الســنتني ،أم أقـ ّ
خـ ّم يف الســنة العــارشة للهجــرة ،إذ مــن غــر املعقــول
ســب ًبا للخطبــة يف غديــر ُ
ـي عــى تلــك الشّ ــكوى بعــد حــوايل الســنتني مــن حصولهــا -أو
أن يــر ّد النبـ ّ
ـروف ومالبسـ ٍ
بالح ـ ّد األدىن بعــد أســابيع أو أشــهر مــن حصولهــا -ويف ظـ ٍ
ـات
مختلفــة؛ فهنــا ال ربــط للخطبــة بتلــك الشــكوى عــى اإلطــاق.
وأ ّمــا إن كان ُمــراده مــن تلــك الشــكوى تلــك الّتــي حصلــت يف الســنة
العــارشة للهجــرة يف م ّكــة مــن قبــل جملــة مــن أفــراد رسيّــة اليمــن؛ فهنــا ال بـ ّد
ـي عــى تلــك الشــكوى ليــس ذلــك الــر ّد الّــذي
مــن اإللفــات إىل أ ّن ر ّد النبـ ّ
[[[
ـي
ـي وابــن حجــر وغريهــا  ،حيــث خلــط هــؤالء بــن ر ّد النبـ ّ
ذكــره البيهقـ ّ
النبي من ذلك [حديث املواالة] ،وهو أنّه ّ
البيهقي ...« :مقصود
[[[ -يقول
ملا بعثه إىل
ّ
ّ
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جــة الــوداع ،وبــن ر ّده عىل الشــكوى يف
عــى الشــكوى يف املدينــة قبــل ِح ّ
ـي يف الســنة العــارشة
م ّكــة يف الســنة العــارشة للهجــرة ،إذ إ ّن مــا ر ّد بــه النبـ ّ
ـي نفســه ،وابــن إســحاق ،وابــن األثــر -هــو
بنــا ًء عــى روايــة ّكل مــن البيهقـ ّ
قولــه« :ال تشــكوا عل ًّيــا ،فواللــه إنّــه ألخشــن يف ذات اللــه ،أو يف ســبيل
[[[
جــة الــوداع
ـي عــى الشــكوى يف املدينــة قبــل ِح ّ
اللــه ؛ بينــا كان ر ّد النبـ ّ
هــو قولــه لربيــدة« :أتبغــض عليًّــا؟ فقلــت [بريــدة] :نعــم ،قــال [ال ّنبي:]
ـي،
ـاري؛ وقولــه« :ال تقــع يف عـ ّ
ال تبغضــه »[[[...بحســب مــا أخرجــه البخـ ّ

فإنّــه م ّنــي وأنــا منــه ،وهــو ول ّيكــم بعــدي[[[» ،وقولــه« :مــن كنــت ول ّيــه
ي ول ّيــه[[[» ،بحســب مــا أخرجــه أحمــد يف مســنده؛ وقولــه ...« :مــا
فع ـ ٌّ
بــال أقــوام ينتقصــون عليًّــا ،مــن ينتقــص عليًّــا فقــد تنقّصنــي ،ومــن فــارق
خلِقــت مــن
ـق مــن طينتــي ،و ُ
عل ًّيــا فقــد فارقنــي .إ ّن عل ًّيــا م ّنــي وأنــا منــهُ ،
خلِـ َ
طينــة إبراهيــم ،ذريّــة بعضهــا مــن بعــض ،واللــه ســميع عليــم .يــا بريــدة :أمــا

اليمن ،كرثت الشكاة عنه وأظهروا بغضه ،فأراد
النبي أن يذكر اختصاصه به ومحبّته إيّاه،
ّ
يل ول ّيه» (االعتقاد
فع
ه
ي
ول
كنت
من
فقال:
معاداته،
ويحثّهم بذلك عىل مح ّبته ومواالته وترك
ّ
ّ
املكّ ...« :وسبب ذلك [حديث
ّ
والهداية إىل سبيل الرشاد ،ص )354؛ ويقول ابن حجر
الغدير] ...أن خرج معه إىل اليمن ،فرأى منه جفوة ،فنقّصه
يتغي وجهه،
للنبي ،فجعل ّ
ّ
ويقول :يا بريدة ،ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ قلت :بىل يا رسول الله ،قال :من كنت
مؤسسة الرسالة ،بريوت 1997 ،م ،ط  ،1ج  ،1ص
يل مواله» (الصواعق املحرقةّ ،
مواله ،فع ّ
الدهلوي يف( :نفحات األزهار ،ج  ،9ص .)292
)109؛ وكذلك ما ذكره
ّ

البيهقي ،دالئل النب ّوة ،دار الكتب العلميّة،
البيهقي .انظر:
[[[ -مع اختالف يسري يف عبارة
ّ
ّ
النبي ،ج  ،4ص 1022؛ ابن
بريوت 2002 ،م ،ط  ،2ج  ،5ص 399-398؛ ابن هشام ،سرية ّ
األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج  ،2ص .301

البخاري ،بريوت ،ج  ،3ص  ،98ح .4256
[[[ -صحيح
ّ
[[[ -دار صادر ،بريوت ،ج  ،5ص .356

[[[ -م .ن ،ص .350
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ين[[[؛
ي] ول ّيكــم مــن بعــدي ،»...بحســب مــا رواه الطــرا ّ
علمــت ..أنّــه [ع ـ ّ
ي ِم ّنــي وأنــا
ي؟ عـ ّ
ي؟ مــا تريــدون مــن عـ ّ
وقولــه« :مــا تريــدون مــن عـ ّ

يل ّ
كل مؤمــن بعــدي» ،بحســب مــا نقلــه ابــن أيب شــيبة[[[.
يو ّ
ي ،وعـ ّ
مــن عـ ّ

يل ،ول ّيكــم)
ـي الّــذي ذكــر فيــه لفــظ «الواليــة» (و ّ
وعليــه ،فــإ ّن ر ّد النبـ ّ
جــة الــوداع،
وأيضً ــا البغــض-؛ هــو ذاك الــر ّد الّــذي حصــل يف املدينــة قبــل ِح ّـر عنــه مــن شــكوى وواقعــة ،وجميــع
وهــو ال يصلــح عــى اإلطــاق -مبــا يعـ ّ
حيثيّاتهــا مــن زمــانٍ ومــكان -..للوصــل بينــه وبــن حديــث الغديــر بالطريقــة
الّتــي ذكرهــا أولئــك.
ثـ ّم إ ّن ســؤالً آخــر يُطـ َرح يف هــذا املقــام ،وهــو :هــل اختلــط األمــر عىل
ـي يف
ـي ،ابــن حجــر ،الدهلـ ّ
ـوي) وغريهــم ،بــن مــا قالــه النبـ ّ
أولئــك (البيهقـ ّ
جــة الــوداع يف املدينــة ،وبــن مــا قــال يف
ر ّده عــى تلــك الشــكوى قبــل ِح ّ
خـ ّم ،بحيــث نراهــم يدمجــون بــن شــكوى املدينــة
الســنة العــارشة يف غديــر ُ
النبــي يف الســنة العــارشة يف غديــر
جــة الــوداع ،وبــن مــا قالــه
قبــل ِح ّ
ّ
خـ ّم؟
ُ
ـي
نعــم ،إن كان مــراد أولئــك -وهــو مــا قــد يبــدو واض ً
حــا مــن كالم البيهقـ ّ
الســنة العــارشة للهجــرة ،فــر ّد
ً
مثــا -أ ّن الشــكوى قــد حصلــت يف مكّــة يف ّ
نفصــل الــر ّد عليــه الح ًقــا،
ـي يف غديــر ُ
خ ـ ّم؛ فهــو مــا ســوف ّ
عليهــا النبـ ّ
لكــن مــا ميكــن قولــه هنــا باختصار هــو إ ّن هــذا القــول ال تـ ّ
ـدل عليــه النصوص
ّ
تــدل عــى خالفــه؛ أل ّن املســتفاد مــن تلــك النصــوص أ ّن
التاريخيّــة ،بــل
النبــي قــد ر ّد عــى تلــك الشــكوى يف مكّــة املك ّرمــة ،وليــس يف غديــر
ّ
خــر ال ـ ّرد إىل وقـ ٍ
ـت آخــر بعــد
خ ـ ّم ،وأنّــه ر ّد عليهــا فــو ًرا دون تأجيــل ،ومل يؤ ّ
ُ
[[[ -املعجم األوسط ،ج  ،6ص .163
[[[ -املص ّنف ،ج  ،7ص .504

حديث الغدير و ّ
سرية اليمن

37

ـام عديــدة أو رمبــا أســابيع.
أيّـ ٍ
ـي قــد ر ّد يف م ّكــة املك ّرمــة عــى الشــكوى،
وإن كان ُمرادهــم أ ّن النبـ ّ
وأعــاد الــر ّد عليهــا مجــ ّد ًدا يف غديــر خُــ ّم؛ فهــذا مــا ال دليــل عليــه مــن
النصــوص التاريخ ّيــة ،وهــو مــا ال يُســتفاد مــن النصــوص الّتــي نقلــت لنــا
حديــث الغديــر...
وهــذا االحتــال -معــاودة الــ ّرد -ليــس ظاهــ ًرا مــن كالم أولئــك ،لكــن
أردنــا اإلشــارة إليــه ملزيــد تفصيــل ،إذ إ ّن مــا يُســتفاد مــن نصوصهــم هــو
االحتــال الســابق ،ومفــاده أ ّن الشــكوى قــد حصلــت يف م ّكــة املك ّرمــة يف
خـ ّم يف طريــق عودتــه
ـي يف غديــر ُ
الســنة العــارشة للهجــرة ،فــر ّد عليهــا النبـ ّ
ـج.
مــن الحـ ّ
ويف اإلجــال ،ال بــ ّد مــن القــول :وقــع بعــض القدمــاء يف أكــر مــن
خلــط -مــن دون أن نقــول إنّــه اختلــط عليــه األمــر ،أم خلــط فيــه عــن قصــد-
فأوقعــوا فيــه الكثرييــن ممــن بعدهــم ،مــن دون أن يبــادروا إىل بحــث تلــك
القضيــة بحثًــا علم ًّيــا ،تحليل ًّيــا ،مســتوف ًيا لرشوطــه ،يتج ّنــب الوقــوع يف الخلط،
ويبتعــد عــن التقليــد وات ّبــاع األهــواء.
وعليه ،ال بدّ من القول:
ـي« :مــن كنــت
 - 1إن كان قصــد أولئــك ِمـ ّ
ـا ذكــروه مــن قــول النبـ ّ
جــة الــوداع...؛
ي مــواله»...؛ هــو مــا قالــه يف املدينــة قبــل ِح ّ
مــواله فع ـ ّ
ٍ
فعندئــذ ال ربــط بــن جميــع مــا ذكــروه -مــن قضيــة الشــكوى وجوابهــا-...
خ ـ ّم.
ـي يف الســنة العــارشة للهجــرة يف غديــر ُ
وبــن مــا قالــه النبـ ّ
ـي« :مــن كنــت
 - 2وإن كان قصــد أولئــك ِمـ ّ
ـا ذكــروه مــن قــول النبـ ّ
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خ ـ ّم يف الســنة العــارشة
ي مــواله»...؛ هــو مــا قالــه يف غديــر ُ
مــواله ،فع ـ ّ
للهجــرة؛ فقــد وقــع أولئــك يف خلـ ٍ
ـط معيــب بــن شــكوى اليمــن يف املدينــة
خ ـ ّم (يف وادي الجحفــة)
جــة الــوداع ،وبــن خطبــة الغديــر يف غديــر ُ
قبــل ِح ّ
النبــي قــد قــال تلــك العبــارة
فصحيــح أ ّن
يف الســنة العــارشة للهجــرة؛
ٌ
ّ
ي مــواله ،»...لك ّنــه قالهــا يف املدينــة يف معــرض ر ّده
«مــن كنــت مــواله ،فع ـ ّ
ـي قــد قــال تلــك العبــارة أيضً ــا يف الســنة
عــى مــن شــكا عل ًّيــا .ثُـ َّم إ ّن النبـ ّ
خ ـ ّم ،يف ظـ ٍ
ـروف ومالبســات أخــرى مختلفــة.
العــارشة للهجــرة يف غديــر ُ
فمحاولــة الخلــط هــذه ،إن كان امل ُــراد منهــا إيهــام القــارئ بــأ ّن ذاك
إل يف ســياق الــر ّد عــى شــكوى اليمــن؛ فهــي
النبــيّ 
الــكالم مل يقلــه
ّ
محاولــة غــر صحيحــة ،وال يليــق مبــن يتحـ ّرى حقائــق األمــور أن يرســل ذاك
وموضوعــي يبتعــد بــه عــن
علمــي
الــكالم إرســال املســلّامت دون بحــث
ّ
ّ
األهــواء والعصب ّيــات.
ـي أجــاب عــى الشــكوى يف مكّــة املك ّرمــة ،وح ّقــق الجواب
ثال ًثــا :النبـ ّ
الصلــة ،الّتــي تح ّدثــت عــن
غرضــه :عندمــا نراجــع مجمــل املصــادر ذات ِّ
شــكوى -أو شــكاوى -رسيّــة اليمــن يف الســنة العــارشة للهجــرة؛ فإنّنــا نجــد
ـي قــد أجــاب عــى تلــك الشــكوى بقولــه« :ال تشــكوا عل ًّيــا،
أ ّن النبـ ّ
فواللــه إنّــه ألخشــن يف ذات اللــه ،أو يف ســبيل اللــه مــن أن يُشــى[[[» ،بنــا ًء

يف حــدود 151هـــ) ،أو قولــه« :ســعد بــن
عــى مــا ذكــره ابــن إســحاق (تــو ّ
ي ،فواللــه لقــد علمــت أنّــه
مالــك الشــهيد! مــه ،بعــض قولــك ألخيــك ع ـ ّ
[[[
ـي (ت458هـــ).
أخشــن يف ســبيل اللــه » ،كــا ذكــر ذلــك البيهقـ ّ
ـي ســأل عل ًّيــا عــن
أ ّمــا الواقــدي (ت207هـــ) ،وبعــد أن يذكــر أ ّن النبـ ّ
النبي ،ج  ،4ص .1022
[[[ -ابن هشام ،سرية ّ

[[[ -دالئل النب ّوة ،دار الكتب العلميّة ،بريوت 2002 ،م ،ط  ،2ج  ،5ص .399
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بــن لــه حقيقــة مــا فعلــه ورأيَــه يف
تلــك الشــكوى ،وأ ّن اإلمــام عل ًّيــاّ A
ـرا عــن موافقتــه
ـي ،»[[[مبــا ميكــن أن يعـ ّد تعبـ ً
األمــر؛ يقــول« :فســكت النبـ ّ
ي Aيف تلــك الواقعــة.
عــى مــا فعلــه اإلمــام ع ـ ّ
ـدري ،قــال« :اشــتىك عل ًّيــا النــاس،
ويف مســند أحمــد عــن أيب ســعيد الخـ ّ
قــال :فقــام رســول اللــه فينــا خطي ًبــا ،فســمعته يقــول :أيّهــا ال ّنــاس ال تشــكوا
عل ًّيــا ،فواللــه إنّــه ألخشــن يف ذات اللــه أو يف ســبيل اللــه[[[».
ـابوري يف املســتدرك عــى الصحيحــن[[[،
وهــو مــا نقلــه[[[ الحاكــم النيسـ
ّ

والهيثمــي يف مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد[[[ ،وابــن كثــر يف البدايــة
ّ
[[[
[[[
واألصبهــاين يف حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء  ،واملتّقــي
ّ
والنهايــة ،
العــال[[[...
ِنــدي يف كنــز
اله
ّ
ّ
فاملالحظ ِم ّم ذكر يف تلك املصادر أمران:
ـي قــد أجــاب مبــارش ًة عــى تلــك الشــكوى -أو الشــكاوى،-
 - 1أ ّن النبـ ّ
ٍ
ــام أو أكــر ،يف
بحيــث مل يؤخّــر الجــواب عليهــا إىل
وقــت آخــر بعــد أيّ ٍ
كل البعــد عــن مــكان الشــكوى ،أو يف ظـ ٍ
ـروف ومالبســات
مــكانٍ آخــر بعيــد ّ
جــل اإلجابــة إىل مــا بعــد ســفر طويــل لــه...؛ بــل إ ّن مــا يُفهــم
أخــرى ،فيؤ ّ
[[[ -املغازي ،ج  ،2ص .1081

[[[ -فضائل الصحابة ،ج  ،3ص .86

[[[ -مبعز ٍل عن االختالف اليسري يف نقل هذا أو ذاك.
[[[ -ج  ،3ص .134
[[[ -ج  ،9ص .129
[[[ -ج  ،11ص .63
[[[ -ج  ،1ص .68

[[[ -ج  ،11ص .620
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ـي قــد بــادر مبــارش ًة إىل إجابتــه
بشــكل واضــح مــن تلــك النصــوص أ ّن النبـ ّ
ـي عــى
عــى تلــك الشــكوى ،وهــو مــا يُس ـتَفاد مــن تفريــع جــواب النبـ ّ
أي
الشــكوى بالحــرف «فـــــ» (فقــام رســول اللــه ،)مــن دون أن يذكــر أحـ ٌد ّ
حـ ٍ
ـدث آخــر مــن ســفر أو غــره ،يفصــل بــن تلــك الشــكوى وبــن جــواب
النبــي عليهــا.
ّ
وكذلــك فــإ ّن مــا يُســتفاد مــن نقــل ابــن إســحاق اآلنــف الذِّكــر ،أ ّن جواب
ـي لســعد بــن مالــك قــد كان يف املجلــس نفســه ،وبعــد شــكوى ســعد
النبـ ّ
أي تأخــر يف املقــام.
مبــارشةً ،دون ّ
ـي عــى شــكوى تلــك الرسيّــة أو جملــة أفرادهــا -
 - 2إ ّن جــواب النبـ ّ
ـي الشــاكني عــن الشــكوى
هــو هــذا الجــواب الّــذي ُذكِـ َر ،عندمــا نهــى النبـ ّ
ي ،Aوم َدحــه بكونــه خ َِشــ ًنا يف ذات اللــه؛ وال يوجــد كال ٌم آخــر
مــن عــ ّ
كالم غــر هــذا لَ ُذكِــ َر يف َمعــرِض نقــل
للنبــي غــر هــذا ،ولــو كان مــن ٍ
ّ
أي كالم آخــر ،غــر مــا ُذكِ ـ َر.
ـي؛ إذ مل يُن َقــل ُّ
جــواب النبـ ّ
وهــو مــا يـ ّ
كالم آخــر،
أي ٍ
ـي مل يذكــر يف ذاك املــورد ّ
ـدل عــى أ ّن النبـ ّ
كل مؤمــن بعــدي» ،أو «...إنّــه وليّكــم مــن بعــدي» ،أو
يل ّ
يو ّ
مــن قبيــل« :عـ ّ
ي ول ّيــه»...؛ حتّــى يُس ـ ِّوغ أولئــك دعــوى الوصــل بــن
«مــن كنــت ول ّيــه ،فع ـ ّ
ي بــن أيب طالــب،A
تلــك الشــكوى وبــن ترصيــح
النبــي بواليــة عــ ّ
ّ
وليت ـ ّم ترتيــب تلــك النتائــج والدعــاوى الّتــي ذكرهــا البعــض.
ـح الربــط بــن شــكوى رسيّــة اليمــن ،وبــن
ومــن هنــا يُســأل :كيــف يصـ ّ
ـي مل يقــل هذا
ـي« :مــن كنــت ول ّيــه ،فعـ ّ
ي ول ّيــه» ،مــع أ ّن النبـ ّ
قــول النبـ ّ
الــكالم يف َمع ـرِض ر ّده عــى مــن شــكا عل ًّيــا يف واقعــة رسيّــة اليمــن تلــك؟
فمــن أيــن أىت مــن ا ّدعــى تلــك الدعــوى بهــذا الوصــل؟ وكيــف جــاز لــه أن
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ـي ذاك ،مــع أ ّن مــن نقــل
ي ّدعــي وصـ ً
ـا بــن تلــك الشــكوى وبــن قــول النبـ ّ
ـي الّــذي ر ّد فيــه عــى الشــاكني ِمــن رسيّــة اليمــن  -مل يـ ِ
ـأت
جــواب النبـ ّ
كل
يل ّ
يو ّ
ي وليّــه» ،أو «ع ـ ّ
عــى ِذكــر تلــك العبــارة« :مــن كنــت وليّــه ،فع ـ ّ
مؤمــن بعــدي» أو ...
ـي
أ ّمــا إن كان املُــراد هــو الوصــل مــع تلــك العبــارة الّتــي ذكرهــا النبـ ّ
خـ ّم؛ فهــو مــا ســوف نـ ّرد عليــه الح ًقــا.
يف غديــر ُ
ـي يف خطبــة الغدير،
وأ ّمــا إن كان املُــراد هــو الوصــل بــن ما قالــه النبـ ّ
وبــن مــا قالــه يف جوابــه لربيــدة وغــره؛ فهــو أيضً ــا ال ينفــع أصحــاب
ـي بريــدة
دعــوى الوصــل تلــك ،إذ ال يوجــد مــا مينــع مــن أن يجيــب النبـ ّ
ي ،Aوكونــه الخليفــة مــن بعــده،
وغــره جوابًــا يبـ ّ
ـن فيــه منزلــة اإلمــام ع ـ ّ
مبــا يتجــاوز قضيــة الشــكوى تلــك ،وإن كان يشــملها ضم ًنــا ويجيــب عليهــا
ّ
تــدل عليــه تلــك النصــوص التاريخ ّيــة اآلنفــة الذِّكــر-؛ وال مانــع
وهــو مــاي Aخليفــة لــه
ـي أيضً ــا إىل إعــان اإلمــام عـ ّ
كذلــك مــن أن يعمــد النبـ ّ
ـكالم مشــابه ملــا قالــه لربيــدة وغــره.
يف غديــر ُ
خـ ّم بـ ٍ
النبــي
واألمــر األســاس الّــذي ينبغــي قولــه هنــا ،هــو إ ّن جــواب
ّ
يصــح الوصــل
جــة الــوداع؛ وعليــه :ال
لربيــدة قــد كان يف املدينــة ،قبــل ح ّ
ّ
مــن األســاس -بــن شــكوى بريــدة هــذه وبــن واقعــة الغديــر. - 3يبــدو مــن النصــوص التاريخ ّيــة والروايــات الّتــي نقلــت لنــا قضيــة
ـن بشــكل مبــارش مــا لديــه
ـي قــد بـ ّ
ـي عليهــا؛ أ ّن النبـ ّ
الشــكوى ور ّد النبـ ّ
مــن ر ٍّد -وهــو ذاك الّــذي أوردنــاه آن ًفــا -عــى تلــك الشّ ــكوى ،وانتهــى األمــر
النبــي ،فــر ّد عليــه
عنــد هــذا الحــ ّد .أي أ ّن هنــاك مــن شــكا عل ًّيــا لــدى
ّ
ي ،Aمب ّي ًنــا ســبب منعــه هــذا مبــدح
ال ّنبــي مان ًعــا الشــكوى مــن عــ ّ
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ي ،Aوانتهــت ذيــول القض ّيــة ومضاعفاتهــا عنــد هــذا الحــ ّد،
اإلمــام عــ ّ
النبــي هــذا-
حيــث ال ميكــن لنــا أن نربــط أيّــة واقعــة أخــرى -بعــد ر ّد
ّ
بشــكوى رسيّــة اليمــن ،إلّ إذا ّ
خــاص عــى هــذا ال ّربــط.
دليــل
ٌ
دل
ّ
ـي مل ي ـ ّرد عــى تلــك الشــكوى يف حينهــا ،وكانــت
نعــم ،لــو أ ّن النبـ ّ
ٍ
لوقــت
جميــع دواعــي الــر ّد موجــودةَ ،لَمكــ َن أن نفــرض أنّــه أخــ ّر الــ ّرد
ٍ
ٍ
ومالبســات أخــرى ،إن كان مــن ِحكمــة
ظــروف
آخــر ،أو مــكانٍ آخــر ،أو
ـي،
لهــذا التأخــر ،وكان هنــاك مــن دليــل عــى ذلــك؛ أ ّمــا عندمــا يــر ُّد النبـ ّ
جمهــا ،وواف ًيــا مبــا يجــب
ويكــون ر ّده متناســ ًبا مــع الشــكوى ،وكاف ًيــا يف لَ ْ
أن يُقــال يف مقــام الــ ّرد عليهــا؛ فعندهــا هــل ســيبقى مــن دا ٍع ملعــاودة الــ ّرد
ـي
مجـ ّد ًدا ،طاملــا أ ّن الـ ّرد قــد ح ّقــق غرضــه ،وأوىف بهدفــه ،وبـ ّ
ـن فيــه النبـ ّ
مــا ينبغــي بيانــه؟!
ـي يف موردهــا جوابًــا كاف ًيا
لقــد حصلــت الشــكوى ،وأجــاب عنهــا النبـ ّ
حــا فيهــا ،ومتناس ـ ًبا مــع مــا تســتلزمه مــن ر ٍّد وبيــان،
وواف ًيــا بالغــرض ،ورصي ً
وهــو مــدى مــا تتطلّبــه تلــك الشــكوى مــن موقــف ،وتحتاجــه مــن جــواب؛
ـي قــد ر ّد عــى تلــك الشــكوى بعــد
فكيــف يصـ ّ
ـح القــول -مــع هــذا -إ ّن النبـ ّ
ظــروف وحيث ّيــات زمان ّيــة ومكان ّيــة أخــرى ،أو أعــاد الـ ّرد عليهــا مجـ ّد ًدا؟ فهــل
مــن دا ٍع إىل لذلــك؟ ومــا الدليــل عليــه؟
ـي مل يــر ّد عــى الشــكوى
مــع أ ّن مــا يذكــره البعــض يوهــم بــأ ّن النبـ ّ
ـي قــد ر ّد عليهــا يف حينهــا
يف م ّكــة املك ّرمــة -وهــو غــر صحيــح ،أل ّن النبـ ّ
رصحــت بــه املصــادر التاريخ ّيــة ونصوصهــا ،-وهــو
ويف مكانهــا ،بحســب مــا ّ
-تب ًعــا لذلــك الوهــم -قــد خطــب خطبتــه يف غديــر خُــ ّم ،لتكــون ر ًّدا عــى
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ـي[[[ وغــره[[[ِ ،م ّمــن ســعى إىل
تلــك الشــكوى ،كــا يُف َهــم مــن كالم البيهقـ ّ
خ ـ ّم .وهــذا
الدمــج بــن قضيــة شــكوى رسيّــة اليمــن تلــك ،وقضيــة غديــر ُ
ـي مل يــر ّد عــى الشــكوى
ـي عــى تلــك املق ّدمــة -أ ّن ال ّنبـ ّ
االســتنتاج املبنـ ّ
يف مكّــة املك ّرمــة ،فــر ّد عليهــا يف غديــر خُــ ّم -هــو اســتنتاج غــر صحيــح،
ـي عــى مق ّدمــة غــر صحيحــة.
مبنـ ٌّ
أ ّمــا الدمــج الّــذي مارســه آخــرون بــن شــكوى بريــدة وحديــث الغديــر،
والّــذي يتض ّمــن أيضً ــا ذلــك الوهــم؛ فهــو مــا يحتــاج إىل أكــر مــن ر ّد وبيــان،
ومفــاده -1 :ال عالقــة لشــكوى بريــدة بشــكوى رسيّــة اليمــن يف الســنة العــارشة
يف م ّكــة املك ّرمــة ،فشــكوى بريــدة هــي شــكوى أخــرى منفصلــة عــن تلــك
الشــكوى -2 .شــكوى بريــدة وقعــت يف املدينــة ،بينــا شــكوى رسيّــة اليمــن
جــة الــوداع ،بينــا شــكوى
تلــك يف م ّكــة املك ّرمــة -3 .شــكوى بريــدة قبــل ح ّ
جــة الــوداع.
رسيّــة اليمــن تلــك يف ح ّ
ولذلــك يبــدو أ ّن خلطًــا إضاف ًّيــا قــد وقــع فيــه أولئــك ،عندمــا خلطــوا
ـل ذلــك بهــدف
بــن شــكوى رسيّــة اليمــن تلــك ،وبــن شــكوى بريــدة ،ولعـ ّ
االســتعانة ببعــض مــا ورد يف شــكوى بريــدة حــول البغــض ،ليتّخــذوا منــه
قرينــة عــى إرادة املح ّبــة مــن حديــث الغديــر؛ وهــو أم ـ ٌر غــر صحيــح عــى
اإلطــاق ،كــا ذكرنــاه آن ًفــا.
راب ًعــا :يف حيث ّيــة الزمــان :إذ إ ّن مــا يُســتفاد مــن روايــة ابــن إســحاق
(ت150هـــ) أ ّن الشــكوى الّتــي صــدرت مــن قبــل جملــة من أفــراد رسيّــة اليمن
ـي يف الــر ّد
 قــد حصلــت قبــل الحـ ّـج ،حيــث إنّــه -بعــد أن ينقــل كالم النبـ ّ
جــه ،فــأرى
عــى الشــكوى -يقــول ..« :ثــ ّم مــى رســول اللــه عــى ح ّ
[[[ -االعتقاد والهداية إىل سبيل الرشاد ،ص .354

[[[ -ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج  ،5ص  122وص .227
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النــاس مناســكهم.»[[[...
ـي (ت458هـــ) فهــو أ ّن الشــكوى قــد
أ ّمــا مــا يُس ـتَفاد مــن روايــة البيهقـ ّ
ي ،]Aقــال لــه
حصلــت بعــد
الحــج ...« :فلّــا قــى ِح ّ
ّ
جتــه [أي عــ ّ
النبــي :ارجــع إىل أصحابــك حتّــى تقــدم عليهــم ،»[[[...أي أ ّن مالقــاة
ّ

ي Aللرسيّــة وحصــول الشــكوى تال ًيــا؛ قــد كانــا بعــد أن قــى
اإلمــام ع ـ ّ
جتــه.
يِ Aح ّ
اإلمــام عــ ّ

البيهقــي،
وهنــا :إ ّمــا أن يُقــال بتقديــم روايــة ابــن إســحاق عــى روايــة
ّ
لتق ّدمــه زمن ًّيــا عليــه بحــوايل الثالمثائــة عــام ،أي أنّــه إذا فُــرِض أ ّن الفاصلــة
ـي يف الســنة العــارشة
بــن تدويــن ابــن إســحاق للواقعــة ،وبــن ِح ّ
جــة النبـ ّ
البيهقــي
للهجــرة  -هــي يف حــدود املائــة عــام؛ فــإ ّن الفاصلــة بــن تدويــن
ّ
النبــي قــد تتجــاوز األربعامئــة عــام.
جــة
للواقعــة وبــن ِح ّ
ّ
ـي
وإ ّمــا أن يُقــال بالجمــع بــن الروايتــن ،بــأن نفــرض أ ّن مقصــود البيهقـ ّ
ـج العمــرة ،أي :قبــل إكامل
ي( Aقــى ِح ّ
جته) هــو حـ ّ
بقولــه عــن اإلمــام عـ ّ
ـج التمتّــع.
مناســك حـ ّ
ـج العمــرة عــى وجــه
ـج ،أم قبــل حـ ّ
وســوا ٌء حصلــت الشــكوى قبــل الحـ ّ
الخصــوص ،فالنتيجــة أ ّن الشــكوى قــد حصلــت قبــل التاســع مــن ذي ِ
جــة،
الح ّ

ـج ،كالوقــوف
ـي ألداء مناســك الحـ ّ
أي :يف الوقــت الّــذي مــى فيــه النبـ ّ
بعرفــات وغــره؛ وهــو مــا يعنــي أ ّن الفاصلــة الّتــي تفصــل بــن الشــكوى
خ ـ ّم وتاريخهــا مــن
ـي يف غديــر ُ
وتاريخهــا مــن جهــة ،وبــن خطبــة النبـ ّ
وخصوصــا إذا مــا
جهــة أخــرى ،هــي يف حــدود العــرة أيّــام بالح ـ ّد األدىن،
ً
النبي ،ج  ،4ص .1022
[[[ -ابن هشام ،سرية ّ

[[[ -دالئل النب ّوة ،م .س ،ج  ،5ص .399-398
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ـج مــع رســول اللــه يف أوائــل
تن ّبهنــا إىل أ ّن اإلمــام عل ًّيــا Aقــد أدرك الحـ ّ
ـج مع رســول الله
ـج ،وأنّــه -أي اإلمــام عليًّــا -Aلــي يــدرك الحـ ّ
أيّــام الحـ ّ
قــد فــارق رسيّــة اليمــن يف الطائــف الّتــي تبعــد عــن م ّكــة املك ّرمــة بحــدود
املائــة كيلومــر ،وأ ّن الرسيّــة تحتــاج مــن الوقــت ِلَ ْن تصــل إىل مكّــة -مــن
ي Aلهــا يف الطّائــف -نصــف يــوم أو أكــر بقليــل.
ســاعة مفارقــة اإلمــام عـ ّ
وهــذا يعنــي أ ّن الرسيّــة قــد وصلــت إىل م ّكــة املك ّرمــة بعــد وصــول اإلمــام
ي Aإليهــا بوقـ ٍ
وخصوصــا إذا مــا احتســبنا أيضً ــا الوقــت الّــذي
ـت يســر،
ً
عـ ّ
ي Aللوصــول إىل م ّكــة املك ّرمــة ،مــا يعنــي أ ّن الشــكوى
اســتغرقه اإلمــام عـ ّ
ي Aإىل م ّكــة املك ّرمــة بوقــت يســر،
قــد حصلــت بُ َعيــد وصــول اإلمــام عـ ّ
أي بفــارق ســاعات قليلــة عــن وصــول اإلمــام Aإليهــا ،وهــو مــا يفــي إىل
ـج،
النتيجــة اآلتيــة :أ ّن شــكوى الرسيّــة تلــك قــد حصلــت يف أوائــل أيّــام الحـ ّ
حــا ملــا ذهــب إليــه ابــن إســحاق ،مــن كــون الشــكوى قــد
ج ً
مــا قــد يكــون مر ّ
ـج.
حصلــت قبــل الحـ ّ
يئ
وهنــا ســيكون مــن املــروع طــرح ّ
الســؤال اآليت :هــل مــن العقــا ّ
النبــي ليشــكو عل ًّيــا،
ومــا تقتضيــه طبيعــة األمــور ،أن يــأيت البعــض إىل
ّ
ـي الــر ّد املطلــوب عــى الشــكوى إىل حــدود العــرة أيّــام أو
فيؤ ّ
خــر النبـ ّ
أكــر؛ أم أ ّن طبيعــة هكــذا مواقــف تقتــي أن يكــون الــر ّد يف املوقــف نفســه
النبــي يف كثــر مــن املواقــف املشــابهة،
دون تأخــر ،كــا هــي عــادة
ّ
أي إرجــاء؟
حيــث كان يعمــد إىل اإلجابــة عــى الشــكوى فــو ًرا ،ومــن دون ّ
أعتقــد أ ّن طبيعــة هكــذا مواقــف مــن جهــة ،ومــا يُســتَفاد مــن مجمــل
النصــوص التاريخ ّيــة -الّتــي نقلــت واقعــة الشــكوى ،وعقّبــت جــواب
ـي عــى الشــكوى بالحــرف «فــــ»« :اشــتىك النــاس عليًّــا ،Aفقــام
النبـ ّ
رســول اللــه فينــا خطي ًبــا ،»..الّــذي يُســتَفاد منــه الفوريّــة ،أي فوريّــة ر ّد

46

الشيخ الدكتور محمد شقري

أي حـ ٍ
ـدث يفصــل بينهــا -مــن
ـي عــى الشــكوى ،مــن دون أن تذكــر ّ
النبـ ّ
ـي عــى تلــك الشــكوى قــد حصــل
جهــة أخــرى؛ ي ـ ّدالن عــى أ ّن ر ّد النبـ ّ
أي إرجــاء.
مبــارش ًة دون ّ
ـي أن يُع َمــل عــى الوصــل
وعليــه ،لــن يكــون صحي ً
حــا باللِحــاظ الزمنـ ّ
بــن واقعـ ٍة (أعنــي :واقعــة الشــكوى) حصلــت قبــل التاســع مــن ذي ِ
جــة،
الح ّ

وبــن خطبــ ٍة (أعنــي خطبــة الغديــر) حصلــت يف الثامــن عــر مــن ذي
ِ
جــة ،أي بفاصــلٍ يُقـ ّدر بعــرة أيّــام كحـ ٍّد أدىن ،وإ ّن وجــود هــذا الفاصــل
الح ّ
ـي الطويــل بينهــا بلِحــاظ قضيــة وجوابهــا؛ هــو مبثابــة قرينــة عــى أ ْن
الزمنـ ّ
ال صلــة بــن الشــكوى وبــن خطبــة الغديــر ،عــى أ ّن دعــوى الوصــل تلــك
بــأ ّن الخطبــة جــاءت مبثابــة اســتجابة للشــكوى -ليســت دعــوى دون دليــلفحســب ،بــل إ ّن قرينــة الزمــان -فاصلــة األيّــام العــرة -ال تســاعد عليهــا ،بــل
تتنــاىف معهــا.
ـج؛
ـي قــد أ ّ
خــر الــر ّد عــى الشــكوى إىل مــا بعــد الحـ ّ
وإن قيــل إ ّن النبـ ّ
ـج قــد اقتــى منــه هــذا التّأخــر؛ فالجــواب:
أل ّن تشــاغله مبناســك الحـ ّ
أ ّولً  :إ ّن الــر ّد عــى تلــك الشــكوى -مــع أنّــه قــد يتطلّــب دقائــق قليلــة-
ـج.
لــن يشــغله عــن مناســك الحـ ّ
ـج ،ومل متنعه
ـي قــد خطــب أكــر مــن خطبــة يف الحـ ّ
ثان ًيــا :إ ّن النبـ ّ
ـج؛ وكذلــك ر ّده عــى تلــك الشــكوى يف
تلــك الخطــب مــن أداء مناســك الحـ ّ
ـج ،ال مينعــه مــن االنشــغال بــأداء املناســك.
الحـ ّ
الحــج ،هــي
ثالثًــا :إ ّن دعــوى تأخــر الجــواب لتشــاغله مبناســك
ّ
دعــوى دون دليــل عليهــا ،بــل إ ّن األدلّــة قــد قامــت عــى خالفهــا؛ أل ّن تلــك
األدلّــة قــد أفــادت فوريّــة الـ ّر ّد دون تأخــر ،مــا يعنــي أ ّن فرضيّــة التّأخــر تلــك،
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هــي قضيــة ال قيمــة علم ّيــة لهــا ،وال ح ـ ّ
ظ لهــا مــن املصداق ّيــة.
خامســا :يف حيث ّيــة املــكان :يبــدو مــن النصــوص التاريخ ّيــة الّتــي ذكــرت
ً
بالســدرة
قضيــة الشــكوى أنّهــا قــد حصلــت يف مكّــة...« :
ّ
فلــا كانــوا ِّ
ي Aيتلقّاهــم ،»[[[...وأيضً ــا« :وســبقهم [أي اإلمــام
داخلــن م ّكــة ،خــرج عـ ّ
يA
ـي فلقيــه مب ّكــة ...فلّــا دنــا الجيــش خــرج ع ـ ّ
عـ ّ
ي ]Aإىل النبـ ّ

كالم لترصيــح هــذه النصــوص
ليتلقّاهــم ،»[[[...وهــو مــا ال يحتــاج إىل كثــر ٍ
وغريهــا[[[ بــه.

أ ّمــا عندمــا نــأيت إىل خطبــة الغديــر ،فقــد حصلــت يف غديــر خُــ ّم يف
وادي الجحفــة ،الــذي يبعــد عــن مكّــة حــوايل ( 160كــم) أو أكــر.
وهنــا ال ب ـ ّد مــن طــرح الســؤال اآليت :إذا كانــت الشــكوى قــد حصلــت
ـي الجــواب عليهــا إىل غديــر
يف م ّكــة -وهــي كذلــك -فلــاذا يؤ ّ
خــر النبـ ّ
كل هــذه املســافة الطويلــة -حــوايل
خُــ ّم يف وادي الجحفــة؟ وملــاذا يقطــع ّ
 160كــم -أو أكــر ،حتّــى يــر ّد عــى تلــك الشــكوى ،ويق ـ ّدم جوابــه عليهــا؟ـي قــد اســتمع إىل الشــكوى يف م ّكــة ،وأجاب
إ ّن فرض ّيــة أن يكــون النبـ ّ
كل البعــد عــن
خ ـ ّم  -هــي فرضيــة بعيــدة ّ
عليهــا يف وادي الجحفــة يف غديــر ُ
النبــي إىل
الصــواب ،أ ّو ًل؛ أل ّن طبيعــة هكــذا قضايــا تتطلّــب أن يســتمع
ّ
ّ
ين نفســه -دون أن
القض ّيــة ويــر ّد عليهــا يف املوقــف نفســه -أي يف الح ّيــز املــكا ّ
وخصوصــا إذا كان فاحشً ــا بهــذا املقــدار (حــوايل
ين،
ً
يكــون هنــاك بُعـ ٌد مــكا ّ
ـا ،أو
ـي يف م ّكــة فيجيــب يف املدينــة مثـ ً
 160كــم) ،فمثالــه أن يُســأل النبـ ّ
الواقدي ،املغازي ،ج  ،2ص .1081
[[[-
ّ

[[[ -ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج  ،2ص .301
النبي ،ج  ،4ص .1021
[[[ -ابن هشام ،سرية ّ
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مثــا ،عــى بعــد مئــات الكيلومــرات؛
ً
يُســأل يف املدينــة فيجيــب يف مكّــة
عاقــل مثــل هــذا الطــرح؟ وهــل ميكــن أن ت ُق َبــل مثــل هــذه
ٌ
فهــل يرتــي
الفرضيّــة (البعــد املــكاين الفاحــش) يف قضايــا تتطلّــب أن يكــون فيهــا نــوع
ـا عــن غريهــا مــن الحيث ّيــات املشــابهة؟
وحــدة مكان ّيــة ،هــذا فضـ ً
وثان ًيــا؛ -وهــذا الّــذي يعنينــا بالدرجــة األســاس ،ويغنينــا عــن أكــر مــن
تحليــل نقــوم بــه يف هــذه املــوارد ،ســوى أ ّن هكــذا تحليــل يف هــذا املــورد أو
غــره قــد يكــون مبثابــة مؤيّد ملــا يُسـتَفاد مــن األدلّــة التاريخيّــة -أل ّن امل ُسـتَفاد
مــن مجمــل النصــوص التاريخ ّيــة الّتــي تح ّدثــت عــن الشــكوى وجوابهــا؛ هــو
ـب بــن الشــكوى وجوابهــا ،وأنّــه مل يكــن مــن
أنّــه كان هنــاك نــو ُع فوريّـ ٍة وترتّـ ٍ
ـا يعنــي أ ّن اإلجابــة
فاصــلٍ بينهــا ،كــا ب ّي ّنــا ذلــك يف املالحظــة الســابقةِ ،مـ ّ
عــى الشــكوى قــد كانــت يف املــورد نفســه واملقــام نفســه ،يف م ّكــة املك ّرمــة،
خـ ّم ،وال إىل
خــر الجــواب إىل مــكانٍ آخــر ،ال إىل غديــر ُ
ـي مل يؤ ّ
وأ ّن النبـ ّ
غريه .
ـي مل يــر ّد عــى تلــك الشــكوى يف املــورد نفســه،
ولــو فرضنــا أ ّن النبـ ّ
أو اســتج ّد مــا يســتدعي معاودتــه الــر ّد عليهــا مج ـ ّد ًدا -وهاتــان الفرضيتــان ال
أي منهــا ،وال أيّــة قرينــة تســاعد عليهــا-؛ فقــد كان
أي دليــل عــى ّ
يوجــد ّ
ـي أن يفعــل ذلــك يف م ّكــة املك ّرمــة ،يف عرفــات أو يف ِمنــى
ممك ًنــا للنبـ ّ
ـج تلــك -ر ًّدا
مثـ ً
ـا ،وأن يُض ّمــن بعــض خطبــه -الّتــي خطبهــا يف مواقــف الحـ ّ
ـي
عــى تلــك الشــكوى ،أو معــاودة ر ٍّد عليهــا ،وال س ـيّام أنّــه قــد كان للنبـ ّ
جــة الــوداع؛ فلــاذا يؤخّــر الــر ّد
أكــر مــن خطبــ ٍة يف مكّــة املك ّرمــة يف ِح ّ
أو معــاودة الــر ّد عــى الشــكوى إىل غديــر خُــ ّم ،عــى بعــد أكــر مــن مائــة
وخمســن كيلومــر بــن م ّكــة املك ّرمــة واملدينــة؟!
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الئحة املصادر واملراجع
 .1ابــن أيب شــيبة ،املصنــف ،ط ،1دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع،
بــروت1409 ،هـ.
 .2ابــن األثــر ،الكامــل يف التاريــخ ،ال ط ،دار صــادر للطباعــة والنــر-
دار بــروت للطباعــة والنــر ،بــروت  -لبنــان1386 ،هـــ1966 -م.
 .3ابــن حنبــل ،أحمــد ،فضائــل الصحابــة ،ط ،1جامعــة أ ّم القــرى،
1403هـــ1983 -م.
 .4ابــن كثــر ،البدايــة والنهايــة ،تحقيــق :عــي شــري ،ط ،1دار إحيــاء
يب ،بــروت1408 ،هـــ.
الــراث العــر ّ
 .5ابــن هشــام ،ســرة ال ّنبــي  ،ال ط ،مكتبــة مح ّمــد عــي صبيــح
وأوالده ،مــر ،ال ت.
 .6األمــن ،محســن ،أعيــان الشــيعة ،ال ط ،دار التّعــارف للمطبوعــات،
بــروت1983 ،م.
 .7البخــاري ،صحيــح البخــاري ،طبعــة 1401هـــ ،دار الفكــر للطباعــة
والنــر والتوزيــع.
 .8البيهقــي ،أبــو بكــر ،االعتقــاد والهدايــة إىل ســبيل الرشــاد ،املح ّقــق
أحمــد عصــام ،ط ،1دار اآلفــاق الجديــدة ،بــروت1401 ،هـــ.
 .9البيهقــي ،أبــو بكــر ،دالئــل النبـ ّوة ،توثيــق وتخريــج وتعليــق :د .عبــد
املعطــي قلعجــي ،ط ،2دار الكتــب العلميّــة ،بــروت2002 ،م.
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يب،
الســرة النبويّــة ،ط ،1دار القلــم العــر ّ
 .10دحــان ،أحمــد بــن زينــيّ ،
حلــب1996 ،م.
 .11الطــراين ،أبــو القاســم ،املعجــم األوســط ،تحقيــق :قســم التحقيــق
بــدار الحرمــن ،ال ط ،دار الحرمــن للطباعــة والنــر ،ال ت.
ي بــن أيب طالــب ،Aط،1
 .12عبيــد ،عــاء ،فضائــل أمــر املؤمنــن عـ ّ
مركز رحمــة العاملــن ،القاهــرة2014 ،م.
الســيد مح ّمــد الحســيني ،حديــث الغديــر وشــبهة شــكوى
 .13القزوينــيّ ،

يل العــرf
ـني) ،طّ ،1
جيــش اليمــن (دراســة وفــق املذهــب ّ
مؤسســة و ّ
السـ ّ
للدراســات اإلســام ّية2008 ،م.

 .14امليــاين ،الســ ّيد عــي ،نفحــات األزهــار ،ط ،1مطبعــة مهــر،
1414هـــ.
 .15الهيتمــي ،ابــن حجــر ،الصواعــق املحرقــة ،تحقيــق :عبــد الرحمــن
مؤسســة الرســالة ،بــروت1997 ،م.
بــن عبــد اللــه الــريك ،طّ ،1
 .16الواقــدي ،مح ّمــد بــن عمــر ،املغــازي ،تحقيــق :د .مارســدن جونس،
ط ،3دار األعلمــي للمطبوعات ،بــروت1989 ،م.

