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امللّخص 

من  األول  القسم  يف  أوردناها  التي  النقدية  للماحظات  إستكاملً 

الواردة عىل فرضية  بقية املاحظات  القسم  الثاين  البحث، نذكر يف هذا 

 tالوصل ما بن حديث الغدير من جهة،  وشكوى رسيّة اليمن ورّد النبي

عليها من جهة أخرى، حيث سنعالج املوضوع من  حيثية مخاطُب النبي

t، وأسباب حديث الغدير وشكوى رسيّة اليمن، واملقارنة بن  الواقعتن 

بلحاظ األحداث والعنارص، وفهم من تلّقى خطبة الغدير وتعبريه عن فهمه 

هذا،  وافتقاد خطبة الغدير وواقعتها إىل القرائن التي قد يُستند إليها للوصل 

مع شكوى رسيّة  اليمن، واملقارنة بن مفردات وعنارص كل من نّص الغدير 

ونّص الشكوى، واإللفات إىل  أن العربة بظهور اللفظ وليس سبب الواقعة 

فرض  عىل  املحبة  يف  لوازم  البحث  إىل  وصولً  اليمن)،  رسيّة  (شكوى 

يف  مام  ورد  وغريها  املاحظات  هذه  كّل  الغدير؛  حديث  مدلول  كونها 

القسم األول من البحث، يجعل من غري املقبول الركون إىل فرضية الوصل 

إىل  تالياً  الذهاب  ومطلوبية  اليمن،  الغدير وشكوى رسيّة  ما  بن حديث 

الصلة  وعدم  البعض،  بعضهام  عن  منفصلتن  بكونهام  واقعتن  العتقاد 

بينهام. 

الكلمات املفتاحية

} اإلمام علي، تطابق،حديث الغدير، شكوى سرية اليمن، فرضية 

الوصل، املالحظات النقدية{
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 The covert of Yemen, Hadith Ghadir, and the matter of 
connection Comparative analysis

 2nd section 

Dr. Mohammed Shaker
Lebanese University  

Abstracts

  To complete the critical notes that we reported in the first section 
of the study, we  mention in the second section the rest of the pre-
sented notes on the link assumption  between Hadith Ghadir from 
one side and the complaining of the covert of Yemen  and the re-
sponse of the prophet )God's blessing him, and his family( on it 
from  another side, which we are going to address the matter from 
the circumstance of the  prophet talking and the reasons of Hadith 
Ghadir and the complaining of the covert of  Yemen, and the com-
parison between the two incidents, and understand who received 
 the talk of Ghadir and his interpretation about his understanding, 
and the absence of  Hadith Ghadir and its reality to the evidence 
which support it to connect to the covert  of Yemen, and the com-
parison between terms and elements all of the text of Hadith  Gh-
ader, and the text of the complaining, and notify the lesson to show 
the term and  not the reason of the incident. Leading to investigate 
the evidence of loving, assuming  that sense of Hadith Ghadir, all 
those notes and the others in the first section of the  study make it 
unacceptable to agree to the assumption of the link between Hadith 
 Ghadir and the complaining of the covert of Yemen, and the need 
to believe that they  are separated incidents from each other, and 
there is no connection between them. 

keywords: Imam Ail )p( - Hadith Ghadir- the complaining of the 
covert of Yemen-the critical  notes- the assumption of a connection
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 tــي توّجــه إليهــا الّنبــي ــة الّت ــب الّنبــيt: مبعنــى الفئ سادًســا: مخاطَ

ــف  ــه اآلن ــا بجواب ــرّد عليه ــا إىل الّنبــيt، ف ــي شــَكت عليًّ ــه، والّت بخطاب

ــرّبر  ــث إّن م ــراد؟ حي ــؤالء األف ــم ه ــن ه ــة؟ وم ــذه الفئ ــي ه ــن ه ــر؛ فم الذِّك

 ،طــرح هــذا الّســؤال، هــو أنّــه عندمــا نعلــم مــن هــم الّذيــن اشــتكوا عليًّــا

ــه،  ــيt بخطاب ــه إليهــم الّنب ــن توّج نســتطيع عندهــا أن نحــّدد مــن هــم الّذي

والّذيــن يُكتفــى بتحقيــق هــدف الخطــاب )أي خطــاب الّنبــيt( بالــرّد 

عليهــم، فــإن كانــوا عمــوم املســلمني الّذيــن كانــوا يف ِحّجــة الــوداع؛ فيمكــن 

ــه إىل عمــوم  ــه بخطاب ــد توّج ــيt ق ــة أن يكــون الّنب ــل فرضيّ عندهــا أن نتعّق

املســلمني ونرتــي بهــا، وأّمــا إن كانــوا فئــة محــّددة مــن املســلمني، فعندهــا 

ســيكون فرضيـّـة مقبولــة -بهــذا الّلحــاظ- أن يتوّجــه الّنبــيt بخطابــه إىل تلــك 

ــة بخصوصهــا. الفئ

ــا إىل  ــكوا عليًّ ــن ش ــة أّن الّذي ــوص التّاريخيّ ــن الّنص ــتَفاد م إّن املُس

الّنبــيt، هــم أفــراد تلــك الرّسيـّـة )الجيــش( -أو جملــة منهــم- الّتــي كان عّي 

ــة  ــة املكرّم ــن إىل مّك ــن اليم ــت م ــي رجع ــا، والّت ــريًا عليه ــب أم ــن طال ب

يف حّجــة الــوداع، حيــث عــرّبت تلــك الّنصــوص عــن أولئــك الّشــاكني مــرّة 

ــش  ــر الّجي ــش: »وأظه ــرى بالجي ــا]1[«، وأخ ــاس عليًّ ــتىك الّن ــاس: »إش بالّن

ــكونك؟]3[«. ــك يش ــا ألصحاب ــّي: »م ــاب ع ــًة بأصح ــكواه]2[«، وثالث ش

وإذا أخذنــا بعــني االعتبــار مــا ذكــره الواقــدي، ِمــن أّن عــدد أفــراد الرّسيـّـة 

]1[- إبن هشام، سرية الّنبيt، ج 4، ص 1022.

]2[- م. ن، ص 1021.

]3[- الواقدي، املغازي، ج 2، ص 1081.
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كان ثالمثائــة فــارس، »فخــرج ]أي عّي[ يف ثالمثائــة فــارس]1[«، وأّن اإلمام 

عــّي قــد جــرّد بعــض أفــراد تلــك الرّسيّــة مــن ثوبيــه: »فــأىب عــّي أن 

«، ِمــاّم قــد يُفهــم منــه إّمــا أّن  ــى جــرّد بعضهــم مــن ثوبيــه]2[ يفعــل ذلــك، حتّ

 أو أّن اإلمــام ،بعــض أفــراد الرّسيّــة فقــط قــد خالــف أمــر اإلمــام عــّي

ا، فرُيّجــح  قــد جــرّد البعــض دون اآلخــر، وهــذا االحتــامل الثـّـاين مســتبعد جــدًّ

االحتــامل األّول، أّن بعــض أفــراد الرّسيـّـة فقــط هــو الّــذي خالــف أمــر اإلمــام 

ــة  ــاّم قــد يشــّكل قرين ــل أيًضــا-؛ ِم ــرصّف بالُحلــل -أو اإلب عــّي بعــدم التّ

ــني  ــل ب ــة الوص ــر عملي ــاول تربي ــن ح ــوى م ــة دع ــدم صوابيّ ــىل ع ــة ع إضافيّ

الّشــكوى وخطبــة الغديــر، بكــون الّشــكوى قــد كــرت وفشــت بــني الّنــاس؛ 

ــت  ــد كان ــكوى ق ــك الّش ــة أّن تل ــة التّاريخيّ ــك األدلّ ــن تل ــتَفاد م ــا يُس إذ إّن م

محــدودة ومحصــورة يف عــدد محــّدد، وأنّهــا كانــت قضيّــة موضعيّــة، عالجهــا 

ــي خطبهــا يف مّكــة عــىل إثــر الّشــكوى، وانتهــى  الّنبــيt بخطبتــه تلــك الّت

األمــر عنــد هــذا الحــّد.

إّن مــا نريــد قولــه، هــو إّن الّشــكوى عندمــا تكــون مرتبطــة بتلــك الرّسيّــة 

ــذي جــرّده اإلمــام عــّيt مــن  عــىل وجــه الخصــوص، أو بــذاك البعــض الّ

ثوبيــه عــىل وجــه التّحديــد؛ فهــذا يعنــي أّن الفئــة الّتــي تقتــي طبيعــة األمــور 

ــة، أو جملــة  أن تكــون هــي املســتهدفة بخطــاب الّنبــيt؛ هــي تلــك الرّسيّ

أفرادهــا -فيــام لــو فرضنــا أّن بعًضــا منهــم مل يســتمع مبــارشًة إىل خطــاب الّنبــي

t- حيــث مــن املفــرتض أن يصــل ذلــك الخطــاب إىل كثــريٍ مــن الّنــاس، بــل 

إىل مجملهــم، عندمــا يســتمع إليــه املئــات مــن أفــراد تلــك الرّسيـّـة، وغريهــم 

أيًضــا ِمّمــن شــهد تلــك الخطبــة، ألنـّـه مــن البعيــد أن يكــون يف موســم الحــّج 

ذاك يف مّكــة املكرّمــة أكــر مــن مائــة ألــف مــن املســلمني مــع رســول اللــه

]1[- م. ن، ص 1079.

]2[- م. ن، ص 1081.
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ــة  ــي رّد فيهــا عــىل شــكوى رسيّ t، وال يشــهد بعضهــم خطبــة الّنبــيt الّت

اليمــن، ويســتمع إليهــا؛ وهــو مــا يعنــي أّن كالم الّنبــيt يف الــرّد عــىل تلــك 

ــن كان  ــا اآلالف ِمّم ــات، أو رمّب ــمعه املئ ــد س ــون ق ــي أن يك ــكوى ينبغ الّش

ــل  ــتُخِدَم يف نق ــذي اس ــري الّ ــهt، ألّن التّعب ــول الل ــع رس ــا م ــارًضا يومه ح

ــون يف  ــة تك ــا«. والخطب ــا خطيبً ــام فين ــة: »فق ــو الخطب ــيt ه ــواب الّنب ج

مــأل وجمــعٍ مــن الّنــاس؛ وهــو مــا يعنــي أّن جــواب الّنبــيt ذاك قــد وصــل 

ــي  ــؤالء أن ينته ــرَتَض به ــث يُف ــر، حي ــل أك ــر، ب ــه األم ــن يعني ــل م إىل مجم

ــد  ــكوى بع ــامذا تكــر الّش ــام عــّي؛ فل ــه اإلم ــام فعل ــم في ــاس لديه االلتب

ــي يذكرهــا أولئــك؟ وكيــف  هــذا؟ وملــاذا يكــون لهــا تلــك املضاعفــات الّت

يّدعــى كــرة القيــل والقــال يف عــّي بعــد خطبــة الّنبــيt تلــك، مــع أّن 

ــاس؛ ال يوجــد أّي دليــل  ــه قــد اســتمرّت الّشــكوى وكــرت بــني الّن دعــوى أنّ

ــة، ال  ــوى باطل ــرّد دع ــو مج ــك ه ــره أولئ ــا ذك ــالق، وكل م ــىل اإلط ــا ع عليه

دليــل عليهــا، وال شــاهد يســعفها.

ــد  ــراد، ق ــكاوى مــن بعــض األف ــا عــىل كــون بعــض الّش ــو بنين ــى ل وحتّ

حصــل الحًقــا بعــد حّجــة الــوداع يف املدينــة -كشــكوى أيب ســعيد الخــدري، 

ــك  ــاب تل ــع أصح ــا ال ينف ــذا أيًض ــإّن ه ــي]1[-؛ ف ــه البيهق ــا أخرج ــب م بحس

ــوى: الّدع

أّواًل: ألّن مــا ينفعهــم يف دعواهــم أّن الّشــكوى قــد كــرت وفشــت قبــل 

واقعــة الغديــر، حتـّـى تكــون خطبــة الغديــر ردًّا عــىل ذلــك، أّمــا أن تكــون هناك 

شــكوى أو أخــرى بعــد واقعــة الغديــر، فهــذا ال يفيدهــم يف دعواهــم تلــك، إذ 

ال يُعقــل أن تكــون الخطبــة ردًّا عــىل أمــٍر قــد حصــل بعدهــا.

ــىل أّن  ــاًل ع ــس دلي ــراد- لي ــرٍد -أو أف ــن ف ــكوى م ــول ش ــا: ألّن حص ثانيً

]1[- دالئل النبّوة، م. س، ج 5، ص 399.
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الّشــكوى قــد كــرت وفشــت، مبســتوى يســتدعي مــن الّنبــيt أن يخطــب 

يف عــرشات اآلالف مــن املســلمني يومهــا، كــام حصــل يف غديــر ُخــّم، ويف 

ــا أخــرى غايــة  ــا أو أكــر يف قضاي ــه بيانً ــب من ظــرٍف تاريخــي مفصــي، يتطلّ

ــورة. ــة والخط يف األهمي

ــو  ــة- ه ــك الرّسيّ ــه إىل تل ــه بخطاب ــد توّج ــيt ق ــم -أّن الّنب ــذا الفه وه

ــن إســحاق  ــة- إذ ينقــل اب ل ــة ذات الصِّ ــدّل عليهــا الّنصــوص التّاريخيّ ــذي ت الّ

ــه،  ــه علي ــا رضــوان الل ــاس عليًّ ــتىك الّن ــال: »اش ــدري، ق ــعيد الخ عــن أيب س

ــا«،  ــه »فين ــن قول ــتَفاد م ــث إّن املُس ــا«، حي ــا خطيبً ــهt فين ــول الل ــام رس فق

ــعيد  ــا س ــا- ألّن أب ــر أيًض ــٌد آخ ــون أح ــن أن يك ــزٍل ع ــة -مبع ــك الرّسيّ ــو تل ه

الخــدري قــد كان أحــد أفــراد تلــك الرّسيّــة، بحســب مــا يذكــر البيهقــي. أّمــا 

 tفقــام الّنبــي ،tابــن األثــري، فيقــول: »... فشــكاه الّجيــش إىل رســول اللــه

خطيبًــا...]1[«؛ ِمــامّ يُشــعر أّن الّنبــيt قــد توّجــه بخطابــه -بالحــّد األدن- إىل 

ــة(. ــش )الرّسيّ ذاك الّجي

ــذا  ــة هك ــه طبيع ــا تقتضي ــع م ــجم م ــاليئ، وينس ا عق ــدًّ ــر ج ــو أم وه

ــش(، يفــي إىل  ــا )الّجي ــة م ــدى فئ ــاٌس ل ــاك التب ــا يكــون هن مواقــف، عندم

تقديــم شــكوى؛ أن يبــادر الّنبــيt إىل مخاطبــة تلــك الفئــة بخصوصهــا، وأن 

ــى يصــل الّجــواب إىل  ــل أن تتفــرّق، حتّ ــم فرصــة حضورهــا مجتمعــة قب يغتن

ــذي  ــة ومــن قــد وصلتــه الّشــكوى، ألّن هــذا هــو الّ جميــع أفــراد تلــك الرّسيّ

يســهم يف إزالــة االلتبــاس مــن أذهــان أفــراد الرّسيـّـة، الّذيــن حصــل لديهــم ذاك 

ــاه  ــام عــّي يف ذاك املــورد؛ فضــاًل عــاّم ذكرن ــه اإلم ــام فعل ــاس، في االلتب

ســابًقا مــن مطلوبيــة املبــادرة مــن الّنبــيt إىل معالجــة املوقــف مبــارشة دون 

ــي أن  ــا يقت ــو م ــاس، وه ــيع االلتب ــور ويش ــم األم ــى ال تتفاق ــر، حتّ أّي تأّخ

]1[- إبن هشام، سرية الّنبيt، ج 4، ص 1022.
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يتوّجــه الّنبــيt بالخطــاب إىل تلــك الرّسيّــة مبــارشًة، وإىل مجمــل أفرادهــا. 

ــة. ــذي حصــل بحســب تلــك املصــادر التّاريخيّ وهــو الّ

وعليــه، إذا كانــت تلــك األدلـّـة التّاريخيّــة تذكــر أّن الّنبــيt قــد رّد عــىل 

ــة نفســها، -أو رمّبــا أيًضــا مــن كان  ــة اليمــن بخطــاب إىل الرّسيّ شــكوى رسيّ

ــول ذاك  ــا ح ــؤال مرشوًع ــيكون الّس ــا س ــا- فعنده ــن غريه ــا م ــارًضا يومه ح

الوصــل، الّــذي ســعى البعــض إىل إبــرازه، بــني شــكوى رسيّــة اليمــن، وبــني 

خطبــة الغديــر؛ فــإن كان قصــده أّن الّنبــيt قــد رّد عىل شــكوى رسيـّـة اليمن، 

بخطبــة اســتهدف بهــا جمــوع املســلمني يف غديــر ُخــّم؛ فليس هــذا املُســتَفاد 

ــب  ــذي يتطلّ ــؤال عــن الّداعــي الّ ــة، فضــاًل عــن الّس مــن الّنصــوص التّاريخيّ

ــاس لديهــا، فــال  ــاًء عــىل التب ــة، بن ــه تلــك الفئ مــن الّنبــيt أن تشــتيك لدي

يجيبهــا الّنبــيt، وال يــرّد عــىل شــكواها، وإمّنــا يجيــب عمــوم املســلمني، 

مــع أّن مقتــي هكــذا مواقــف، تتطلّــب أن يتوّجــه الّنبــيt إىل أهلهــا 

ــه. ــه، ويســتهدفها هــي بخطاب بجواب

ــّم،  ــر ُخ ــرّد مجــّدًدا يف غدي ــد أعــاد ال وإن كان املقصــود أّن الّنبــيt ق

عندمــا توّجــه إىل عمــوم املســلمني بخطبــة الغديــر، فهــذا مــا ال يُســتَفاد مــن 

كالم مّدعــي الوصــل ذاك. وإن كان هــذا مــا يقصدونــه، فســيبقى الّســؤال 

ــك  ــىل تل ــيt رّده ع ــاود الّنب ــب أن يع ــذي يتطلّ ــي الّ ــن الّداع ــا ع مرشوًع

ــتكت،  ــي اش ــة الّت ــك الرّسيّ ــرّد إىل تل ــه بال ــد أن توّج ــّدًدا، بع ــكوى مج الّش

ــل  ــب أن يص ــا يج ــا مب ــواب، وأوفاه ــن ج ــمعه م ــب أن تس ــا يج ــا مب وأجابه

ــيt إىل خطــاب عمــوم املســلمني،  ــادر الّنب ــامذا يب ــا مــن خطــاب. فل إليه

ــا  ــا م ــل رمّب ــج، ب ــه إىل عــرشات اآلالف مــن الحجي ــرة جواب ــع مــن دائ ويوّس

يفــوق املائــة ألــف منهــم، بعــد أن كان األمــر مقتــرًصا عــىل ثالمثائــة مــن أفــراد 

الرّسيّــة دون غريهــم؛ فــإن كان هــؤالء هــم املعنيــون بالخطــاب، ومــن يجــب 

أن يتوّجــه إليهــم الّنبــيt بالبيــان، فلــامذا إذن التّوّجــه إىل غريهــم، وشــمول 
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الخطــاب ألضعــاف أضعافهــم؟ بــل ملــاذا يــرتك الّنبــيt ذاك االلتباس يشــيع 

ــك؟!  ــه بحســب دعــوى أولئ ــا وصــل إلي ــاس، ليصــل إىل م ــني الّن ويفــي ب

ــع  ــل م ــه يف التّعام ــي طريقت ــذه ه ــيt، وال ه ــة الّنب ــن حكم ــذا م ــس ه فلي

 tــي ــة الّنب ــبان أّن خطب ــذ بالحس ــا نأخ ــا عندم ــكوى. وخصوًص ــك الّش تل

ــات،  ــور املئ ــي حض ــا- تعن ــارًضا يومه ــن كان ح ــا ِمّم ــا غريه ــة -وأيًض بالرسيّ

بــل رمّبــا اآلالف، وشــهودهم تلــك الخطبــة، مــا يعنــي أّن هــذه الخطبــة ســوف 

ــّج  ــم الح ــن كان يف موس ــل م ــلمني، ومجم ــوع املس ــني جم ــا ب ــّم تناقله يت

ــة يف املوضــوع نفســه. ــرّبر إلعــادة الخطب ــا ينفــي أي م ــا، م يومه

لــة  هــذا فضــاًل عــن أّن املُســتَفاد مــن تلــك الّنصــوص التّاريخيّــة ذات الصِّ

-وهــذا الـّـذي نرتكــز عليــه يف مقــام املناقشــة هــذه، يف حــني أّن التّحليــل الّذي 

نــربزه يف هــذا املــورد ليــس إاّل مبثابــة مؤيـّـد ملــا يســتفاد مــن األدلـّـة التّاريخيّــة 

ــة  ــاب إىل الرسيّ ــة بخط ــكوى الرّسيّ ــىل ش ــد رّد ع ــيt ق ــام- أّن الّنب يف املق

ــا جديــًدا يف  نفســها، وانتهــى األمــر عنــد هــذا الحــّد، وأنّــه مل يســتأنف خطابً

املوضــوع نفســه، يتوّجــه بــه إىل فئــة أخــرى، أو إىل عمــوم املســلمني، ومــن 

كان يف ِحّجــة الــوداع يومهــا.

ــتمع  ــد اس ــيt ق ــض أّن الّنب ــوى البع ــول إّن دع ــن الق ــّد م ــه، ال ب وعلي

ــك  ــىل تل ــرّد ع ــم ي ــا- فل ــن أفراده ــة م ــن -أو جمل ــة اليم ــن رسيّ ــكوى م للّش

ــوم  ــتهدف عم ــاب اس ــا بخط ــا رّد عليه ــا، وإمّن ــه إليه ــاب موّج ــة بخط الرّسي

املســلمني الّذيــن كانــوا معــه يف غديــر ُخــّم، فهــذا ِمــاّم ال تســاعد عليــه حقيقة 

مــا يجــب أن تكــون عليــه مجريــات األمــور يف هكــذا مواقــف؛ واألهــم مــن 

ــة  ــن الفئ ــت ع ــي تحّدث ــة الّت ــوص التّاريخيّ ــك الّنص ــه تل ــدّل علي ــك، ال ت ذل

ــي  ــة الّت ــي الرّسيّ ــكوى، وه ــىل الّش ــيt ورّده ع ــواب الّنب ــتهدفة بج املس

ــها دون ســواها. ــيt نفس ــكوى إىل الّنب ــت بالّش تقّدم
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وبنــاًء عليــه، إذا نظرنــا إىل تلــك الّدعــوى مــن جهــة حيثيــة الفئــة 

املســتهدفة بخطــاب الّنبــيt ورّده؛ لــن تكــون تلــك الّدعــوى دعــوى 

صحيحــة، بــل هــي مجــرّد تخــرّص، ومحاولــة التفــاف عــىل حديــث الغديــر، 

لرصفــه عــن داللتــه عــىل الخالفــة؛ محاولــٌة ال تســعفها األدلـّـة، بــل هــي تقــوم 

ــا. ــي إىل بطالنه ــا، وتف ــىل خالفه ع

ســابًعا: يف أســباب نــّي الغديــر وشــكوى اليمــن: إّن معاينــة ســبب كلٍّ 

ــة -عــدا  ــة إضافي ــر وشــكوى اليمــن، يكــن أن تشــّكل قرين ــّي الغدي مــن ن

عــاّم ذكرنــا مــن قرائــن- عــىل الفصــل بــني الواقعتــني -واقعــة الغديــر وواقعــة 

شــكوى اليّمــن- ونّصيهــام، وعــىل عــدم صّحــة الّدمــج بينهــام، بالطّريقــة الّتــي 

يفعــل أصحــاب دعــوى الوصــل.

ــل يف  ــا حص ــل مب ــن تتّص ــة اليّم ــكوى رسيّ ــة ش ــح أّن قضي ــن الواض م

ــن  ــة، الّذي ــراد الرّسيّ ــن أف ــي م ــام ع ــا اإلم ــي انتزعه ــل الّت ــوع الُحلَ موض

ــل  ــة ركــوب اإلب ــد يُضــاف إليهــا قضي ــا ألمــره )وق ــل خالفً لبســوا تلــك الُحلَ

ــي نقلــت هــذه  ــة الّت أيًضــا(، كــام رصّحــت بذلــك مجمــل املصــادر التّاريخيّ

الواقعــة، ِمــاّم أّدى إىل حصــول ذلــك االلتبــاس لــدى بعــض -أو جملــة- أفــراد 

تلــك الرّسيـّـة، فشــكوا ذلــك إىل رســول اللــهt، فــرّد عليهــم الّنبــيt بــذاك 

الــكالم اآلنــف الذِّكــر.

أّمــا واقعــة الغديــر، فهــي تتّصــل بأســباٍب أخــرى، ال ِصلــة لهــا بأســباب 

ــباب  ــذه األس ــان ه ــًدا يف بي ــب بعي ــن نذه ــث ل ــن، حي ــة اليم ــكوى رسيّ ش

وتحليلهــا، إمّنــا ســنكتفي مبــا ذكــره كلٌّ مــن ابــن كثــري يف )البدايــة والّنهايــة(، 

ــوي  ــث الّنب ــج الحدي ــة(، و)تخري ــث الصحيح ــلة األحادي ــاين يف )سلس واأللب

الرّشيــف(، والحاكــم النيســابوري يف )املُســتدرك عــىل الّصحيحــني(؛ ِمــن أّن 

رســول اللــهt قــد صــّدر خطبتــه بقولــه: »كأيّن قــد دعيــت فأجبــت«، أي هــو 
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ــه هــذا  ــا، مــع مــا ســوف يُحِدث ــه عــن هــذه الّدني ــه ورحيل يتحــّدث عــن وفات

ــة، وهدايتــه لهــا. الرّحيــل مــن فــراغ يف موقــع الّنبــيt، وقيادتــه لهــذه األّم

ثــّم يتابــع الّنبــيt كالمــه ليبــنّي لهــم كيــف يترصّفــون يف حــال حصــل 

ذلــك الفــراغ يف القيــادة والهدايــة مــن بعــده، وملــن يرجعــون بعــد وفاتــهt؛ 

فيقــولt: »إيّن تــارٌك فيكــم الثّقلــني، أحدهــام أكــرب مــن اآلخــر: كتــاب اللــه، 

وعــرتيت أهــل بيتــي، فانظــروا كيــف تخلفــوين فيهــام، فإنّهــام لــن يفرتقــا حتـّـى 

يــردا عــّي الحــوض...]1[«.

وبعــد أّن يبــنّي لهــم ملــن يرجعــون إليــه بشــكل عــام بعــد وفاتــهt -أي 

كتــاب اللــه وعــرتيت أهــل بيتــي-؛ فإنّــه يعّقــب ببيــان مــن يرجعــون إليــه مــن 

ــخيص  ــاس، ولتش ــا ألّي التب ــهt؛ دفًع ــد وفات ــاص، بع ــكٍل خ ــه بش ــل بيت أه

تلــك املرجعيّــة بشــكل واضــح؛ فيأخــذ بيــِد عــّي بــن أيب طالــب، ويقــول

t: »مــن كنــت مــواله، فعــّي مــواله«]2[، أي مــن كنــت )الّنبــيt( أوىل بــه 

ــه  ــيكون أوىل ب ــا س ــإّن علّيًّ ــيّة، ف ــة والّسياس ــؤونه الّدينيّ ــه يف إدارة ش ــن نفس م

مــن نفســه يف إدارة تلــك الّشــؤون، وهــو ســيتّوىل املوقــع والــّدور نفســه -عــدا 

ــيمأل ذاك  ــن س ــّي- م ــو -أي ع ــايل ه ــّواله، وبالتّ ــت أت ــذي كن ــوة- الّ الّنب

ــا. الفــراغ القيــادي مــن بعــد الّنبــيt يف شــؤون الّديــن والّدني

وعليــه، مــن الواضــح املفارقــة بــني واقعة شــكوى اليمــن وواقعــة الغدير، 

األوىل يرتبــط البيــان فيهــا بقضيــة جزئيّــة ومحــدودة األهّميــة، وهــي قضية لبس 

]1[- األلباين، سلسلة األحاديث الّصحيحة، ج 4، ص 330، ح 1750؛ وأيًضا: األلباين، تخريج 

الحديث الّنبوي الرّشيف، ح 1750؛ إبن كثري، البداية والّنهاية، ج 5، ص 228؛ النيسابوري، 

 ،)املستدرك عىل الّصحيحني، كتاب معرفة الّصحابة )من مناقب أمري املؤمنني عي

 ...« عبارة:  بدل  فيه  ذكر  الصحيحني،  عىل  املستدرك  يف  آخر  نص  ويوجد  4576؛  ح 

فانظروا كيف تخلفوين فيهام«، عبارة أخرى، وهي: »... لن تضلّوا إن اتبعتوهام« )م. ن، 

ح 4577(.

]2[- م. ن.
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ــة  ــة بقضي ــة ونزعهــا منهــم؛ بينــام تتّصــل الثّاني ــل مــن أفــراد الرّسي تلــك الُحلَ

ــا  ــيt، وم ــاة الّنب ــة وف ــي قضي ــورة، وه ــة والخط ــة يف األهّمي ــة وغاي مفصلي

ــة  ــنّي لألّم ا، ليب ــريٍ وخطــريٍ جــدًّ ــادّي كب ــة مــن فــراٍغ قي ــه يف األّم ســوف تحدثُ

ــة  ــواًل إىل قضي ــراغ، وص ــك الف ــول ذل ــدى حص ــه ل ــع إلي ــب أن ترج ــن يج م

ــا(،  ــرّد عليه ــكوى وال ــى )الّش ــدث وانته ــد ح ــٍر ق ــط بأم ــة. األوىل ترتب الخالف

والثّانيــة تتّصــل بأمــٍر ســوف يحــدث، ومل تبــدأ إىل ذلــك الوقــت )وقــت واقعــة 

ــه. األوىل ترتبــط بشــكوى مــن شــخص )اإلمــام  ــه ومضاعفات ــر( تداعيات الغدي

ــة، ومســاراتها القادمــة،  ــع األّم ــة بواق ــام تتّصــل الثّاني عــّي( وجوابهــا، بين

وتحّدياتهــا الّتــي ســتواجه.

األوىل ترتبــط مبســألة موضعيــة )الُحلَــل وركــوب اإلبــل(، ينتهــي مداهــا 

ــة،  ــة مبســتقبل األّم ــام تتّصــل الثّاني ــان حكمهــا مــن الّنبــيt، بين وأثرهــا ببي

ــراد  ــط بأف ــية. األوىل ترتب ــة وسياس ــن ديني ــا، م ــة لديه ــادة والهداي ــة القي وقضي

ــات،  ــرشات أو املئ ــتكوا- بالع ــن اش ــم -أي الّذي ــك، ه ــن تل ــة اليم ــن رسيّ م

بينــام تتّصــل الثّانيــة باألّمــة كّل األّمــة، ومئــات ماليينهــا، مــن ذاك الزّمــان إىل 

ــوم القيامــة، يف دنياهــا وأخراهــا. ي

وهنــا، هــل يصــّح لعاقــل أن يخلــط بــني الواقعتــني؟ وهــل يكــن 

ملنصــف أن يدمــج بــني الّنصــني؟

ــط  ــط وفق ــده فق ــون قص ــات، ويك ــواء والعصبيّ ــن األه ــرّد م ــن يتج إّن م

ــتطاع أن  ــن اس ــل. وم ــل تأّم ــة بقلي ــذه املفارق ــه ه ــتّتضح ل ــق، س ــنّي الحقائ تب

يتحــّرر مــن الّنظــرة القداســوية إىل التّاريــخ ومــن كتــب فيــه، وخصوًصــا أولئك 

 ،bالّذيــن عملــوا يف ركاب مــرشوع الّســلطة األمويـّـة واســتهدافه ألهــل البيــت

بإنزالهــم عــن مراتبهــم الّتــي أنزلهــم اللــه تعــاىل فيهــا؛ يســتطيع أن يتبــنّي مــدى 

الزيــغ والخلــط الّــذي ارتكبــه البعــض، وأوقــع فيــه الكثرييــن.
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ثامًنــا: يف واقعتــي الغديــر وشــكوى رسيّــة اليمــن: يف هــذا املــورد 

ــة بــني الواقعتــني، بلحــاظ كــون كلٍّ منهــام واقعــة لهــا أحداثهــا  نريــد املقارن

وعنارصهــا، مبعــزٍل عــن املعطــى الّلفظــي فيهــام، ومــا قالــه الّنبــيt يف كلٍّ 

ــني. ــن الواقعت م

ــة اليمــن إىل  ــة: عــودة رسيّ ــارص التّالي ــن العن ــة اليّم ــن واقعــة رسيّ تتضّم

ــه ــدرك الحــّج مــع رســول الل ــة بعــد أن ســبقهم اإلمــام عــّي إليهــا لي مّك

t، وبعدهــا خــروج اإلمــام عــّي ليلتقــي الرّسيــة لــدى وصولهــا إىل مّكــة 

ــة -أو  ــراد الرّسي ــة أف ــد أّن جمل ــة، ليج ــهر ذي الِحّج ــن ش ــام األوىل م يف األي

ــم  ــت معه ــي كان ــل الّت ــداء الُحلَ ــدم ارت ــره بع ــف أم ــد خال ــم- ق ــض منه البع

ــا،  ــي ارتدوه ــل الّت ــن الُحلَ ــم م ــرّد بعضه ــل- فيج ــوب اإلب ــا رك ــا أيًض -ولرمب

فيبــادر هــؤالء -أو العديــد منهــم- إىل شــكاية عــّي لــدى الّنبــيt، فــريّد 

ــف الذِّكــر. ــه اآلن عليهــم الّنبــيt بكالم

ــة: وصــول الّنبــيt إىل  ــارص التّالي ــن العن ــر]1[، فتتضّم ــا واقعــة الغدي أّم

ــوم الثامــن عــرش مــن ذي الِحّجــة، بعــد  ــر ُخــّم يف وادي الجحفــة يف الي غدي

أن أنهــى حّجــه يف مّكــة، حيــث قطــع مســافة حــوايل 160 كلــم، ليصــل إىل 

ــار عــدد  ــّم اختي ــة، فيت ذلــك الــوادي الواقــع عــىل الطّريــق بــني مّكــة واملدين

مــن الّدوحــات )األشــجار الكبــرية(، ليُقــّم )يُنظـّـف( مــا تحتهــّن، ليجتمــع أكــرب 

عــدد ممكــن مــن املســلمني الّذيــن كانــوا معــه يومهــا يف ذاك املحفــل، حيــث 

أمــر الّنبــيt بــرّد مــن كان قــد تجــاوز ذلــك املــكان، واإلبقــاء عــىل مــن كان 

موجــوًدا، وانتظــار مــن مل يصــل بعــد، ثــّم ليُصنــع لــه منــرب مــن أقتــاب اإلبــل، 

ــا، ثــّم يلقــي خطبتــه تلــك، ويأخــذ بيــد  ثــّم ليَصعــد عليــه، ويُصِعــد معــه عليًّ

عــّي، ويقــولt قولــه املعــروف: »مــن كنــت مــواله، فعــي مــواله...«، 

أمري  فضائل  عبيد،  عالء  أنظر:  الغدير،  حديث  نقلت  الّتي  السّنة  أهل  مصادر  ملعرفة   -]1[

املؤمنني عّي بن أيب طالب، م. س، صص 179-174.
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ــا عاممتــه »الّســحاب]1[«، ثــّم تبــدأ مراســم التّهنئــة لإلمــام  وليُتــّوج بعدهــا عليًّ

عــي بواليته]2[.

ــّد أن  ــني، ال ب ــن الواقعت ــارص كلٍّ م ــداث وعن ــارن أح ــا نق ــا عندم وهن

يُســأل؛ هــل يصــّح أن تتامهــى عنــارص واقعــة الغديــر مــع عنــارص واقعــة رسيـّـة 

ــن أحــداث  ــة، وطبيعــة كّل منهــام؟ أي إّن مــن يعاي ــث األهّمي ــن مــن حي اليّم

واقعــة الغديــر مــن ذاك التّحضــري ملــرسح الخطبــة، إىل تلــك الحشــود الكبــرية 

ــىل  ــرص ع ــف(، إىل ذاك الح ــة أل ــاوز املائ ــد يتج ــا ق ــرشات اآلالف، أو م )ع

ــا، إىل  ــيt يومه ــوا الّنب ــن رافق ــلمني الّذي ــل املس ــة ملجم ــامع الخطب إس

ــة  ــة طويل ــاء خطب ــده، إىل إلق ــذه بي ــرب وأخ ــىل املن ــه ع ــّي مع ــاد ع إصع

ــة، إىل  ــن ذات دالل ــر، وقرائ ــدة األث ــاٍن بعي ــة، ومع ــني عالي ــت مضام تضّمن

]1[-  املتقي، كنز العامل، ج 15، ص 482، ح 41909؛ محب الدين الطربي، الرياض النرضة، 

الجويني،  )مخطوط(؛  الدالئل  توضيح  أحمد،  الدين  شهاب  289؛  ص   ،2 ج  بريوت، 

جامل  43؛  ح   ،76 وص   ،41 ح   ،75 ص   ،1 ج  املحمودي،  مؤسسة  السمطني،  فرائد 

الفصول  املاليك،  الصباغ  إبن  112؛  ص  السمطني،  درر  نظم  الحنفي،  الزرندي  الدين 

املهمة، ص 42؛ جامل الدين الشريازي، األربعني )مخطوط(؛ محمود القادري املدين، 

الرصاط السوي )مخطوط(؛ أحمد القشايش، السمط املجيد، ص 99؛ مسند أيب داوود 

الطيالي، دار املعرفة، ص 23، ح 154؛ البغوي، معجم الصحابة، ج 4، ص 175، ح 

الحبائك يف  السيوطي،  الدين  14؛ جالل  15، ص  ج  الكربى،  السنن  البيهقي،  1678؛ 

أخبار املالئك، دار التقريب، القاهرة، ص 131؛ وقد روى أيضاً حديث تعميم رسول الله

الله املحّدث،  الله بن فضل  الدين عطاء  ابن أيب شيبة العبي، وجامل   ًعليا t
اللكهنوي، عبقات األنوار يف  القادري. عن: حامد حسني  ومحمود بن عي الشيخاين 

إمامة األمئّة األطهار، دار الكتاب اإلسالمي، بريوت، ج 9، صص 237-234.  

         راجع أيضاً يف هذا املوضوع: إبن كثري، جامع املسانيد والسنن، ج 7، ص 240، ح 5068؛ 

أبو نعيم األصبهاين، معرفة الصحابة، ج 1، ص 301؛ الزرقاين، رشح املواهب اللّدنية، ج 

5، ص 10؛ الذهبي، ميزان االعتدال، القاهرة، ج 2، ص 25؛ إبن عدي، الكامل يف ضعفاء 

الرجال، بريوت، ج 4، ص 149؛ محمد بن سليامن الكويف، مناقب اإلمام أمري املؤمنني، 

ج 2، ص 42، ح 529، و ص 389، ح 864؛ املناوي، رشح الجامع الصغري، ص 292.

]2[- راجع يف هذا املوضوع: عالء عبيد، فضائل أمري املؤمنني عي بن أيب طالب، م. 

س، صص 174-172.
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تتويــج اإلمــام عــّي بعاممــة الّنبــيt املعروفــة بـ«الّســحاب« مــن قبــل 

الّنبــيt نفســه، إىل تهنئــة اإلمــام عــّي مــن قبــل جميــع املســلمني، حيث 

ــة،  ــذه الّنتيج ــل إىل ه ــل يص ــل؛ ه ــٍت طوي ــك لوق ــة تل ــم التّهنئ ــت مراس بقي

ــة  ــع قضي ــة، تنســجم م ــة والّدالل ــث األهّمي ــارص مــن حي ــة هــذه العن أّن طبيع

ــة -أو  ــراد الرّسيّ ــض أف ــل بع ــن ِقب ــل م ــض الُحلَ ــس بع ــط بلب ــكوى ترتب ش

جملتهــم- ونزعهــا منهــم؛ أم إّن طبيعــة تلــك املراســم واإلجــراءات والعنــارص 

ا، وموضــوع يحمــل دالالت أشــّد  تــي بقضيــٍة أخطــر مبســتوياٍت كبــريٍة جــدًّ

ــة؟ ــدٍر عــاٍل مــن الخطــورة واألهمي ــاٍن عــىل ق ــة، ويوحــي مبع أهمي

ــرّد عــىل قضيــٍة محــدودة وجزئيــة كقضيــة الّشــكوى  أي هــل يكــن أن يُ

ــل يف  ــا حص ــة م ــن طبيع ــداث، م ــم وأح ــري ومراس ــراءات وتداب ــك، بإج تل

غديــر ُخــّم ومبســتواها، ومســتوى دالالتهــا ومعانيهــا؟ أم إّن هــذه اإلجــراءات 

والتّدابــري واملراســم والعنــارص، تأخذنــا إىل دالالٍت ومعــاٍن أخــرى، بعيــدٍة كّل 

البعــد عــاّم حصــل يف قضيــة الّشــكوى تلــك؟

ــوح،  ــن الوض ــاٍل م ــدٍر ع ــىل ق ــون ع ــي أن يك ــواب ينبغ ــد أّن الج أعتق

ــا  ــا، ودالالته ــث طبيعته ــن حي ــراءات م ــم واإلج ــارص واملراس ــذه العن أّن ه

ــة مــع قضيــة  ــة واملســتقبليّة؛ ال تنســجم البتّ االجتامعيــة والّسياســيّة والتّاريخيّ

الّشــكوى تلــك، ومحدوديــة خطرهــا، ومــا تتضّمنــه مــن داللــة؛ وإمّنــا تحــيك 

ــري  ــد بكث ــر، وذات دالالت أبع ــة والخط ــديدة األهّمي ــة ش ــن قضيّ ــة ع مجتمع

ا عــىل املســتوى  ــة واســتثنائيّة جــدًّ ــة الّشــكوى، ويف ظــروف مفصليّ مــن قضيّ

ــألة  ــاراتها، ومس ــة ومس ــتقبل األّم ــة، ومس ــل بالخالف ــي، دالالت تتّص التّاريخ

ــا. ــا يتّصــل به ــلطة ومراســمها، ومجمــل م ــال الّس انتق
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ــكان  ــة اليمــن، ل ا عــىل شــكوى رسيّ ــر ردًّ ــة الغدي ــو كانــت خطب تاســًعا: ل

ــة  ــيt أراد مــن خطب ــو أّن الّنب ــد فهــم ذلــك: ل مــن ســمعها مــن الّنبــيt ق

الغديــر الــرّد عــىل شــكوى رسيّــة اليّمــن، لــكان الّذيــن ســمعوا تلــك الخطبــة 

ــكان  ــكوى، ول ــك الّش ــىل تل ــة- ردٌّ ع ــا -أي الخطب ــهt أنّه ــوا من ــد فهم ق

عندهــا مــن املفــروض أن يذكــروا هــذا األمــر لــدى نقلهــم لهــا، مثلــام فعــل 

مجمــل أولئــك الّذيــن رووا لنــا ردود الّنبــيt عــىل مجمــل تلــك الّشــكاوى، 

ــوا يتقّدمــون بهــا إىل الّنبــيt يف أي مســألٍة كانــت تخــّص اإلمــام  ــي كان الّت

عــّي، حيــث إنّهــم وقبــل روايتهــم لجــواب الّنبــيt ورّده عــىل الّشــكوى، 

كانــوا يتحّدثــون بإســهاب عــن تلــك الّشــكوى وظروفهــا وحيثيّاتهــا، والّســياق 

ــك  ــىل تل ــيt ع ــواب الّنب ــا ج ــون بعده ــّم ينقل ــه..، ث ــت في ــذي حصل الّ

ــكوى. الّش

ــك]2[،  ــن تل ــة اليم ــكوى رسيّ ــدة]1[، وش ــكوى بري ــح يف ش ــذا واض وه

وشــكوى أيب ســعيد الخــدري، وشــكوى الّصحابــة األربعــة]3[، وشــكوى عمرو 

ــد أّي  ــر، ال نج ــة الغدي ــأيت إىل خطب ــا ن ــن عندم ــلمي]4[؛ لك ــاس األس ــن ش ب

حديــث عــن أيـّـة شــكوى عــىل اإلطــالق، وال عــن أي ربــط بــني الخطبــة وأيـّـة 

ــة شــكوى، ِمــاّم يــدّل  ــاٍت أليّ شــكوى، وال عــن أّي ظــروٍف أو ســياٍق أو حيثيّ

ــوا  ــّم، مل يفهم ــر ُخ ــيt يف غدي ــة الّنب ــمعوا خطب ــن س ــع الّذي ــىل أّن جمي ع

ــا ردٌّ عــىل تلــك الّشــكوى. منهــا أنّه

ــوا  ــّم، وعايش ــر ُخ ــيt يف غدي ــع الّنب ــوا م ــن كان ــك الّذي وإذا كان أولئ

تلــك األحــداث بتفاصيلهــا؛ مل يفهمــوا مــن خطبــة الّنبــيt يف غديــر ُخــّم، 

]1[- الطرباين، املعجم األوسط، ج 6، ص163.

]2[- إبن هشام، سرية الّنبيt، ج 4، ص 1021.

]3[- إبن أيب شيبة، املصّنف، ج 7، ص 504.

]4[- أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج 3، ص 483.
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أنّهــا ردٌّ عــىل شــكوى رسيّــة اليمــن تلــك؛ فمعنــى ذلــك أّن تلــك الخطبــة مل 

تكــن ردًّا عــىل شــكوى رسيـّـة اليمــن، وإمّنــا كانــت يف ســياٍق آخــر، وألســباٍب 

وأهــداٍف أخــرى.

ولــو فرضنــا أّن البعــض ِمّمــن كان يف غديــر ُخــّم قــد غفــل عــن كونهــا ردًّا 

عــىل شــكوى رسيـّـة اليمــن -بنــاًء عــىل فرضيــة كونهــا كذلــك-، لكــن ال يصــّح 

ــر عــن هــذه  ــث الغدي ــوا حدي ــن نقل ــع الّذي يف هكــذا حــاالت أن يغفــل جمي

اإلشــارة، إىل كونهــا ردًّا عــىل شــكوى رسيّــة اليمــن تلــك.

ــمع  ــن س ــن الّذي ــٌد م ــر أح ــى أاّل يذك ــول: إّن معن ــن الق ــّد م ــه، ال ب وعلي

خطبــة الغديــر ورواهــا، أنّهــا ردٌّ عــىل شــكوى رسيـّـة اليمــن تلــك؛ هــو أنّهــا مل 

 tتكــن ردًّا عــىل تلــك الّشــكوى، وإاّل لََذكــر بعضهــم -عــىل األقــّل- أّن الّنبــي

ــكوى. ــك الّش ــرّد عــىل تل ــة ال ــك الخطب ــد أراد مــن تل ق

إّن التّدقيــق فيــام حصــل يف واقعــة شــكوى رسيّــة اليمــن تلــك -ويف مــا 

ســواها أيًضــا- يــدّل عــىل تلــك الّنتيجــة الّتــي ذكرنــا، حيــث إّن الّذيــن ســمعوا 

ــرّد عــىل تلــك الّشــكوى،  ــي خطبهــا يف ســياق ال ــه الّت كالم الّنبــيt وخطبت

ــه رّد عــىل تلــك الّشــكوى؛ ولذلــك عنّدمــا  قــد فهمــوا مــن كالم الّنبــيt أنّ

ــذا  ــا يف ه ــد رووه ــيt(، فق ــة )وكالم الّنب ــك الخطب ــة تل ــدوا إىل رواي عم

الّســياق، ونقلوهــا مــع حيثيّاتهــا وظروفهــا وســياقها، مبــا يُســتفاد منــه بشــكل 

واضــح ال ريــب فيــه، أّن تلــك الخطبــة هــي رّد عــىل تلــك الّشــكوى، بحيــث 

أّن أي قــارىء لرواياتهــم تلــك، ســوف يســتفيد منهــا -دون أي لبــس- أّن تلــك 

الخطبــة قــد جــاءت كــردٍّ عــىل تلــك الّشــكوى.

ــىل  ــر ع ــذا األم ــد ه ــا ال نج ــر، فإنّن ــة الغدي ــأيت إىل خطب ــا ن ــن عندم لك

ــة  ــت خطب ــتقلّة. وُرويَ ــٍة مس ــر كواقع ــة الغدي ــل واقع ــّم نق ــث ت ــالق، حي اإلط

الغديــر كخطبــٍة غــري متّصلــة بأيّــة شــكوى، أو ســياقها، أو ظروفهــا، أو 
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مالبســاتها. ومــن ســمع خطبــة الغديــر رواهــا كخطبــٍة منفصلــة عــن أّي حــدٍث 

آخــر لــه عالقــة بتلــك الّشــكوى -أو أّي قضيــٍة أخــرى مشــابهة، َعَمــَد البعــض 

إىل إلصاقهــا بنــّص الغديــر، بهــدف حرفــه عــن معنــاه وداللتــه-، ومل يـُـرِش أحــٌد 

ــك  ــد- بتل ــن بعي ــٍب، وال م ــة -ال مــن قري ــك الخطب ــة تل مــن هــؤالء إىل عالق

ــكوى. الّش

فهنــا كيــف أمكــن للبيهقــي )ت. 458 هـــ( -مثــاًل- الـّـذي أىت بعد مــا يقرب 

مــن أربعامئــة عــاٍم عــىل واقعــة الغديــر وخطبتــه؛ أن يفهــم منهــا مــا مل يفهمــه 

أحــٌد مــن أولئــك الّذيــن ســمعوا مــن الّنبــيt مبــارشًة، ورووا خطبتــه تلــك؟

أم هــل يُعقــل أّن الّذيــن كانــوا يف عــرص الّنبــيt ومعــه، وشــهدوا تلــك 

الواقعــة، وعاينــوا جميــع قرائنهــا وأحداثهــا، وســمعوا تلــك الخطبــة ومــا يتّصل 

بهــا؛ مل يفهمــوا ذلــك الوصــل بينهــا وبــني شــكوى رسيـّـة اليمــن تلــك -أو أيـّـة 

شــكوى أخــرى-؛ ليــأيت بعــد مئــات مــن الّســنني البيهقــي )ت. 458 هـــ( أو ابن 

كثــري )ت. 774 هـــ( أو غريهــام، ليفهمــوا منهــا ذلــك الفهــم، الـّـذي غــاب عــن 

كل مــن ســمعها، ونقلهــا إلينــا؟!

وهــذه مصــادر: التّاريــخ الكبــري للبخــاري، وســنن الرّتمــذي، وســنن ابــن 

ماجــة، واملســتدرك عــىل الّصحيحــني للنيســابوري، والّســنن الكربى للنســايئ، 

وسلســلة األحاديــث الصحيحــة لأللبــاين، وتخريــج الحديــث الّنبــوي الرّشيف 

لأللبــاين، وفضائــل الّصحابــة ألحمــد بــن حنبــل، واملصّنــف البــن أيب شــيبة، 

وصحيــح ابــن حبــان، وســري أعــالم الّنبــالء للذهبــي، وذخائــر العقبــى للطرّبي، 

وغريهــا الكثــري مــن املصــادر]1[؛ حيــث مل يُذكَــر يف أّي منهــا أّن الّنبــيt قــد 

قــال خطبتــه تلــك لــريّد بهــا عــىل شــكوى رسيّــة اليمــن مــورد البحــث؛ فمــن 

]1[- راجع جميع ما تقّدم: عالء عبيد، فضائل أمري املؤمنني عي بن أيب طالب، م. س، 

صص 160-171؛ ولإلطاّلع عىل مجمل املصادر ذات الّصلة، راجع: م. ن، صص 174-

.179
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أيــن أىت البيهقــي بهــذا االســتنتاج؟ وكيــف مل يلتفــت إىل أّن أحــًدا ِمّمــن روى 

ــف  ــف مل يتوقّ ــكوى؟ وكي ــك الّش ــىل تل ــا ردٌّ ع ــر أنّه ــر، مل يذك ــة الغدي خطب

ــه أن  ــف ل ــؤال؟ وكي ــذا الّس ــه ه ــائل نفس ــف مل يس ــة؟ وكي ــذه املفارق ــد ه عن

يُهمــل هــذه املعطيــات الواضحــة يف هــذا الّشــأن؟ أم إّن العصبيّــات واألهــواء 

تدفــع بالكثــري إىل تجــاوز املعالجــات العلميــة، إىل وصــٍل وخلــٍط وإســقاط، 

ال يرتبــط بالّصناعــة العلميّــة بصلــة.

ــة  ــذه املالحظ ــز ه ــر: وترتك ــة الغدي ــودة يف خطب ــة املفق ــارًشا: القرين ع

عــىل جملــة املالحظــات الّســابقة، مــن ذلــك الفــارق الزّمــاين )حــدود العــرشة 

ــر  ــة الغدي ــن خطب ــة، وموط ــكوى مّك ــن الّش ــكاين )موط ــارق امل ــام(، والف أي

ــة املســتهدفة  ــارق يف الفئ ــم(، والف ــد حــدود 160 كل ــة عــىل بع وادي الّجحف

ــا، ويف  ــر منه ــك أو أك ــن تل ــة اليّم ــل رسيّ ــكوى مجم ــاب )يف الّش يف الخط

خطبــة الغديــر مجمــل املســلمني الّذيــن رافقــوه يف طريــق عودتــه مــن ِحّجــة 

ــر  ــيt يف غدي ــة الّنب ــي أّن بعــض مــن يســتمع إىل خطب ــوداع(، وهــذا يعن ال

ــبة  ــا بالّنس ــون واضًح ــد ال يك ــكاين، ق ــاين وامل ــارق الزّم ــك الف ــد ذل ــّم بع ُخ

ــّي  ــواله، فع ــت م ــن كن ــهt: »م ــن قول ــيt م ــده الّنب ــذي يقص ــا الّ ــه م إلي

ــا مجمــل،  ــة هن ــظ الوالي ــول املستشــِكل أّن لف ــاًء عــىل ق مــواله...«، هــذا بن

ــه  ــرصف داللت ــة ت ــاج إىل قرين ــه يحت ــة، وأنّ ــرة والخالف ــر يف اإلم ــري ظاه وغ

ــة  ــاًء عــىل دعــوى قرين ــة وعــدم البغــض، بن ــه، وهــي املحبّ إىل إحــدى معاني

شــكوى رسيـّـة اليمــن؛ وهــذا القــول غــري صحيــح عــىل اإلطــالق، وخصوًصــا 

ــا،  ــا، وكافيً ــة ردًّا وافيً ــة اليّمــن يف مّك بعــد أن رّد الّنبــيt عــىل شــكوى رسيّ

ورصيًحــا فيهــا، ومتناســبًا معهــا، وانتهــت تلــك القضيّــة وتداعياتهــا عنــد ذلــك 

الحــّد.

وعليــه، قــد يحتــاج بعــض مــن كان حــارًضا يومهــا يف غديــر ُخــّم -فيــام 

لــو كان مقصــود الّنبــيt الــرّّد عــىل شــكوى رسيـّـة اليمــن تلــك- إىل أن يلفت 
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ــى  ــة ردٍّ عــىل الّشــكوى، حتّ ــة، هــي مبثاب الّنبــيt نظــره إىل أّن تلــك الخطب

يزيــل أّي التبــاس قــد يحصــل لديــه، وحتـّـى يكــون هنــاك قرينــة عــىل الوصــل 

بينهــام بــني يديــه؛ ولكــن عندمــا نرجــع إىل نــّص الخطبــة، نجــد أنّهــا خلــت 

مــن أيـّـة قرينــة يف هــذا الّســياق. أي إّن الّنبــيt مل يذكــر أنـّـه يريــد مــن خطبته 

ــة إشــارة إىل تلــك الّشــكوى،  ــرِد يف كالمــهt أيّ ــرّد عــىل الّشــكوى، ومل يَ ال

لــة؛ تقتــي -فيــام لــو كان  مــع أّن طبيعــة املوقــف وجميــع مفارقاتــه ذات الصِّ

ــذا،  ــه ه ــيt هدف ــنّي الّنب ــكوى- أن يب ــىل الّش ــرّد ع ــة ال ــن الخطب ــدف م اله

ولــو بإشــارٍة منــه، أو قرينــٍة مــن قريــٍب أو بعيــد، توضــح للمســتمع مــا الّــذي 

يريــده الّنبــيt مــن خطبتــه تلــك؛ وهــو مــا يُســتفاد منــه أّن الخطبــة مل تكــن 

يف ســياق الــرّد عــىل شــكوى رسيّــة اليمــن تلــك، وإمّنــا كانــت لهــدٍف آخــر، 

ــا  ــة، وخصوًص ــن واألّم ــتقبل الّدي ــرة، ومس ــة واإلم ــة الخالف ــن قضيّ ــّل ع ال يق

إذا مــا أخذنــا بعــني االعتبــار جميــع القرائــن الّتــي يُســتفاد منهــا خطــورة ذلــك 

املوقــف وأهميّتــه.

ــّص  ــن ن ــارص كّل م ــا: أي عن ــص ومقارنته ــارص الّن ــرش: عن ــادي ع الح

شــكوى رسيـّـة اليّمــن، ونــّص خطبــة الغديــر، حتـّـى نقــارن بــني هــذه العنــارص، 

ــج. ــًدا الســتخالص النتائ متهي

ــق  ــن التّطاب ــوع م ــاك ن ــة إن كان هن ــة معرف ــذه املقارن ــن ه ــدف م واله

ــك  ــن ذل ــا م ــاك نوًع ــا أّن هن ــه إن وجدن ــني أم ال؛ ألنّ ــني الّنص ــي ب والتاّمه

ــي  ــر ه ــة الغدي ــؤرّشًا إىل أّن خطب ــون م ــد يك ــا ق ــو م ــي، فه ــق والتاّمه التّطاب

مبثابــة ردٍّ عــىل تلــك الّشــكوى. وإن مل نجــد مــن تطابــٍق أو محــاكاٍة بــني تلــك 

العنــارص، فهــو مــا قــد يكــون مــؤرّشًا إضافيًّــا إىل أّن خطبــة الغديــر ليســت ردًّا 

ــا. عليه

فمثــاًل عندمــا ينقــل ابــن إســحاق قضيــة شــكوى رسيـّـة اليّمــن تلــك؛ فإنـّـه 
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ــا  ــّم عندم ــه«، ث ــه علي ــا رضــوان الل ــاس عليًّ ــي: »إشــتىك الّن ــا كــام ي يعرضه

ــه  ــه إنّ ــا، فوالل ــكوا عليًّ ــهt: »ال تش ــر قول ــده يذك ــيt نج ــأيت إىل رّد الّنب ي

ــح  ــن الواض ــىَك..«؛ فم ــن أن يُش ــه م ــبيل الل ــه، أو يف س ــن يف ذات الل ألخش

هنــا هــذا التّطابــق بــني عنــارص نــّص الّشــكوى ومفرداتهــا وموضوعاتهــا، وبــني 

.tعنــارص نــّص جــواب الّنبــي

 tــي ــا، حــول كــون جــواب الّنب ــاٌش م ــاك نق ــو كان هن ــام ل ــه، في وعلي

ذاك، هــو عــىل تلــك الّشــكوى أم ال، وأردنــا تتبّــع القرائــن الّتــي تســاعد عــىل 

حســم الّنقــاش؛ فســنجد أّن التّطابــق بــني العنــارص تلــك يف الّشــكوى ورّدهــا 

)إشــتىك الّنــاس عليًّــا / جــواب الّنبــّيt: »ال تشــكوا عليًّــا..«(؛ يشــّكل نــوع 

قرينــة يف املقــام، تســاعد عــىل القــول بــأّن ذاك الــرّد هــو عــىل تلك الّشــكوى.

وهنــا، عندمــا نــأيت إىل خطبــة الغديــر وعنارصهــا مــن جهــة، وإىل نــّص 

ــع  ــن جمي ــزٍل ع ــرى -ومبع ــة أخ ــن جه ــا م ــن وعنارصه ــة اليّم ــكوى رسيّ ش

ــي ذكرناهــا يف هــذا البحــث-؛ فســنجد أن ال تطابــق،  املفارقــات األخــرى الّت

وال محــاكاة بينهــام. فعندمــا نــأيت إىل نــّص الخطبــة بنــاًء عــىل نقــل ابــن كثــري 

ــه يف  ــوداع، نزول ــة ال ــة: رجــوع الّنبــيt مــن حّج ــارص التّالي لهــا، نجــد العن

غديــر ُخــّم، أمــره بتقميــم )تنظيــف( مــا تحــت بعــض األشــجار الكبــرية لتهيئــة 

ــد  ــهt: »كأيّن ق ــه بقول ــى نفس ــّم لينع ــة، ث ــتامع الخطب ــالة واس ــكان للّص امل

دعيــت فأجبــت«؛ بعدهــا يبــنّي الّنبــيt أنـّـه قــد تــرك يف املســلمني الثّقلــني: 

كتــاب اللــه وأهــل البيــت؛ وليســألهم بعدهــا: »كيــف تخلفــوين فيهــام؟« 

-يف مصــادر أخــرى يطلــب مــن املســلمني أن يتّبعوهــام]1[، أو يأخــذوا بهــام]2[- 

أمري  مناقب  من  الصحابة،  معرفة  كتاب  الصحيحني،  عىل  املستدرك  النيسابوري،   -]1[

 ،ح 4577؛ عن عالء عبيد، فضائل أمري املؤمنني عي بن أيب طالب ،املؤمنني

م. س، ص 162.

]2[- إبن حجر، املطالب العالية، كتاب املناقب، باب مناقب عي؛ عن عالء عبيد، فضائل 

أمري املؤمنني عي بن أيب طالب، م. س، ص 170.
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ألنّهــا لــن يفرتقــا )فمــن أراد القــرآن أراد أهــل البيــتb، ومــن أراد أهــل البيــت

b أراد القــرآن(، ثــّم يتحــّدث عــن واليــة اللــه تعــاىل، وأنـّـهt ويّل كّل مؤمــن، 

ــه، الّلهــم واِل مــن  ليأخــذ بيــد عــّي، فيقــول: »مــن كنــت مــواله فهــذا وليّ

وااله، وعــاِد مــن عــاداه«، ثــّم يذكــر ســؤال أيب الطّفيــل لزيــد بــن أرقــم )راوي 

ــن  ــد ب ــل لزي ــو الطّفي ــا، فيقــول )أي أب ــكيك به ــام التّش ــه يف مق ــة(، كأنّ الخطب

أرقــم(: »ســمعتَه ]أي حديــث الغديــر[ مــن رســول اللــهt؟ فقــال ]زيــد بــن 

ــه،  ــٌد إاّل رآه بعيني ــات أح ــا كان يف الّدوح ــل[: م ــواب أيب الطّفي ــم، يف ج أرق

وســمعه بأذنيــه«]1[.

ــكوى  ــدري لش ــعيد الخ ــن أيب س ــي ع ــة البيهق ــأيت إىل رواي ــا ن وعندم

ــُث رســول اللــهt لعــّي بــن  ــة اليّمــن تلــك، نجــد العنــارص التّاليــة: بَْع رسيّ

ــام  ــذ اإلم ــا يأخ ــه. وعندم ــعيد مع ــروج أيب س ــن، وخ ــب إىل اليم أيب طال

ــن كان معــه أن يســمح لهــم بركــوب  ــأل ِمّم ــة، يُس ــل الّصدق عــّي مــن إب

تلــك اإلبــل، ورفــض اإلمــام عــّي لذلــك الطّلــب وتربيــر ذلــك الرفــض، 

ــى يــدرك مــع الّنبــيt حّجــه  ــا حتّ ــّم رجــوع اإلمــام مــن اليمــن مرسًع ث

يف حّجــة الــوداع، وتأمــري اإلمــام ألحــد أصحابــه عــىل الرّسيـّـة، ثــّم عندمــا 

ينتهــي اإلمــام مــن حّجتــه )حــّج العمــرة(؛ يطلــب منــه الّنبــيt أن يرجــع 

إىل أصحابــه حتّــى يتقــّدم عليهــم لــدى دخولهــم مّكــة، ووصولهــم إىل الّنبــي

ــت،  ــد ُركِب ــة ق ــل الّصدق ــد أّن إب ــه، فيج ــام إىل أصحاب ــل اإلم t. يص

ــوم  ــره، فيل ــا ألم ــا خالفً ــم بركوبه ــمح له ــد س ــة ق ــىل الرّسيّ ــره ع ــن أّم وأّن م

اإلمــام ذاك الرّجــل الـّـذي أّمــره، ليذكــر بعدهــا أبــو ســعيد الخــدري أنـّـه إن 

قـَـِدَم )املدينــة( ســيذكر للّنبــيt مــا لقــوه مــن التّضييــق -بحســب نظــره- مــن 

اإلمــام عــّي يف خصــوص إبــل الّصدقــة، ثــّم يذكــر قدومــه املدينــة -ِمــاّم 

يعنــي أّن هــذه الّشــكوى قــد حصلــت يف املدينــة بعــد ِحّجــة الــوداع وليــس يف 

]1[- البداية والّنهاية، ج 5، ص 228.
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 ،tومالقاتــه أيب بكــر خارًجــا مــن عنــد الّنبــي ،tمّكــة-، وغــدّوه إىل الّنبــي

وطلــب أيب بكــر اإلذن لــه بالّدخــول مــن الّنبــيt، ومــن ثــّم دخولــه وســالمه 

عــىل الّنبــيt، وســؤال الّنبــيt لــه عــن جملــة أحوالــه، ليذكــر بعدهــا مــا 

ــّي  ــن ع ــا م ــا »لقين ــّي، وم ــن ع ــكوى م ــك الّش ــن تل ــيt م ــه للّنب قال

 ،ــّي ــن ع ــوا م ــا لق ــداده م ــق«، وتع ــة والتّضيي ــوء الّصحب ــة وس ــن الغلظ م

ليذكــر بعدهــا رّدة فعــل الّنبــيt ســواًء منهــا الجســدية أو الّلفظيـّـة عــىل تلــك 

الّشــكوى، مــن أّن الّنبــيt انتبــذ )أي ابتعــد(، ومل يرتكــه يكمــل كالمــه، بــل 

رضبــه عــىل فخــذه وهــو يف وســط كالمــه، ليذكــر بعدهــا رّد الّنبــيt عليــه، 

ــا]1[. ومدَحــه عليًّ

فهنــا -ومبعــزل عــن القرينــة الواضحــة يف هــذا الّنــص، مــن أّن الّشــكوى 

ــًدا أن  ــح أب ــايل ال تصل ــوداع، وبالتّ ــة ال ــد حّج ــة بع ــت يف املدين ــد حصل ق

تكــون ســببًا لخطبــة الغديــر، لكــون هــذه الخطبــة قــد حصلــت قبــل الّشــكوى، 

ــايل: هــل مــن  ــؤال التّ ــَرح الّس ــة-؛ يُط ــة إىل املدين ــق العــودة مــن مّك يف طري

ــك؟ أم إّن  ــكوى تل ــة الّش ــارص رواي ــر، وعن ــة الغدي ــارص خطب ــني عن ــق ب تطاب

التّدقيــق يف تلــك العنــارص، واملقارنــة بينهــا؟ يجعالنــا أشــّد يقيًنــا أن ال عالقــة 

لتلــك الّشــكوى -هــذا واضــٌح فيهــا لكونهــا حصلــت يف املدينــة بعــد حّجــة 

ــة- بســياق  ــي حصلــت يف مّك ــوداع- وال لغريهــا مــن الّشــكاوى -كتلــك الّت ال

ــردات  ــني مف ــاٍه ب ــٍق أو مت ــن تطاب ــد م ــه ال يوج ــبابها، ألنّ ــر وأس ــة الغدي خطب

الخطبــة وموضوعاتهــا، وبــني نــّص الّشــكوى تلــك وموضوعاتهــا. وال يوجــد 

يف مفــردات خطبــة الغديــر وموضوعاتهــا مــا يشــعرنا أنّهــا يف مقــام الــرّد عــىل 

هــذه الّشــكوى أو تلــك، بــل إّن مــن يقــرأ تلــك الخطبــة، ويعمــد إىل تحليلهــا؛ 

يجــد أنّهــا يف ســياٍق مغايــر متاًمــا لقضيــة الّشــكوى تلــك، وأنّهــا ال تحاكيهــا، 

وال تتامهــى معهــا يف أّي مــن عنارصهــا.

]1[- دالئل النبوة، م. س، ج 5، ص 399-398.
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ولــذا، واســتناًدا إىل هــذه املالحظــة الّنقديــة أيًضــا، ال يصــّح عــىل 

اإلطــالق أن يتــّم االرتــكاز عــىل قضيــة الّشــكوى تلــك، بهــدف رصف داللــة 

ــف  ــن التّعس ــون م ــوف يك ــه، وإاّل س ــر في ــاه الظّاه ــن معن ــر ع ــث الغدي حدي

ــة. ــة ذات ِصل ــة قرين ــعفه أيّ ــذي ال تس الّ

الّثانيــة عــرش: محــل البحــث؛ ســبب الواقعــة، أم ظهــور الّلفــظ: حتّــى لــو 

ــا  ــة الّشــكوى تلــك، فلن ــة ردٍّ عــىل قضي ــة الغديــر كانــت مبثاب ســلّمنا أّن خطب

أن نســأل هنــا: هــل العــربة بالّلفــظ وظهــوره -مبعــزٍل عــن أّي ســبٍب لــه- أم إّن 

الِعــربة هــي بخصــوص الّســبب؟ أي إّن فهمنــا لحديــث الغديــر، وما أراد رســول 

ــه منــه، يــدور مــدار الّســبب -عــىل فــرض كانــت الّشــكوى هــي  اللــهt بيانَ

الّســبب لــه-، أم يــدور مــدار لفــظ ذلــك الحديــث وظهــوره يف هــذا املعنــى 

أو ذاك؟ إذ إّن املعــروف -وهــو الّصحيــح- أّن العــربة بالّلفــظ وداللتــه، وليــس 

ــا مــا،  ــه قــد يكــون هنــاك ســبٌب مــا اســتدعى بيانً ــه، ألنّ بالّســبب وخصوصيّت

يف حــني يــأيت البيــان مغايــرًا للســبب مــن جهــة أو أكــر، كأن يكــون الّســبب 

مرتبطًــا بواقعــة محــّددة، يف حــني يــأيت البيــان شــاماًل لهــذه الواقعــة وغريهــا، 

ــة -أو  ــان يف قضي ــأيت البي ــن ي ــان، لك ــارٌش للبي ــبٌب مب ــا س ــون لدين ــد يك أو ق

قضايــا- ترتبــط مبوضوعــات أشــّد أهميــة، أو مختلفــة يف جوهرهــا وطبيعتهــا 

عــن خصــوص ذاك الّســبب، وإن كان بــني ذاك البيــان وذاك الّســبب نــوع رابــٍط 

يجمعهــام، حيــث يــؤول الّســبب هنــا إىل أن يكــون مجــرّد داٍع إىل ذاك البيــان، 

وإن مل يكــن هــو الّداعــي الوحيــد، بــل قــد تكــون هنــاك دواٍع أخــرى، وغايــات 

ــا بنفســه لــذاك البيــان؟ متعــّددة، تشــّكل -أو يشــّكل بعضهــا- ســببًا كافيً

فمثــاًل، قــد يُقــال -لــو ســلّمنا بفرضيــة الّشــكوى بالطّريقــة الّتــي يذكرهــا 

ــى  ــد ف ــكوى ق ــا رأى أّن الّش ــيt ملّ ــث- إّن الّنب ــا بالحدي ــك، وصلته أولئ

أمرهــا، ومل تنفــع خطبتــهt يف مّكــة املكرّمــة يف لجمهــا -وهــو مــا ال 

دليــل عليــه يف املصــادر التّاريخيّــة- مــع مــا يكــن أن يكــون لهــا مــن نتائــج 



أ.د. الشيخ محّمد شقري 174

ــه  ــّي ل ــام ع ــلمني أّن اإلم ــوم املس ــغ عم ــيt أن يبلّ ــأراد الّنب ــار؛ ف وآث

منزلتــه مــن حيــث الواليــة عليهــم، وأنّــه خليفتــه، ومــن يتــوىّل األمــر بعــده..؛ 

حتّــى يكــون هــذا البيــان مبثابــة مقتــٍض يحــول دون ترتـّـب تلــك اآلثــار عــىل 

تلــك الّشــكوى، وحتّــى يحثّهــم عــىل معاملــة اإلمــام عــي كــام يعاملونــه

t، فــإن كان لإلمــام عــي منزلــة الّنبــيt مــن حيــث الخالفــة والواليــة 

ــا منزلــة الّنبــيt مــن حيــث  عليهــم، فهــو مــا يســتدعي منهــم أن ينزلــوا عليًّ

الطّاعــة واالتّبــاع واملحبّــة... وأن يتجّنبــوا مخالفتــه وعصيانــه وبغضــه... 

فيكــون بيــان الّنبــي لقضيــة الخالفــة والواليــة شــاماًل -ولــو باملالزمــة والتَّبــع- 

ملســألة املحبّــة وعــدم البغــض، مــن جهــة أّن الّنبــّيt عندمــا يقــول لجميــع 

املســلمني بــأّن مــا كان يل مــن منزلــة وواليــة عليكــم- أولويـّـة بالتّــرصف، مــع 

مــا تســتلزمه هــذه املنزلــة واألولويــة مــن طاعــة واتّبــاع ومحبـّـة...- فهــو لعــي 

بــن أيب طالــب؛ فهــو مــا يســتدعي منهــم املحبّــة وعــدم البغــض، فيكــون 

بيــان الّنبــيt قــد أفصــح عــن قضيــة الخالفــة واإلمامــة ومــا يرتبــط باإلمــرة 

ــة  ــألة املحبّ ــج مس ــد عال ــع ق ــا وبالتّب ــون ضمًن ــتقبلها، ويك ــة ومس ــىل األّم ع

وعــدم البغــض، وأجــاب عليهــا.

وعليــه، -وبنــاًء عــىل تســليمنا بفرضيــة الّشــكوى بالطّريقــة الّتــي يذكرهــا 

أولئــك- يكــون الّنبــيt قــد بلـّـغ يف خطبــة الغديــر أّن عليًّــا هــو الخليفــة، 

ــٍر يف  ــن أث ــالغ م ــذا الب ــون له ــي أن يك ــا ينبغ ــده، مل ــر بع ــوىّل األم ــن يت وم

نفــوس مــن قــد يختلــط عليهــم األمــر، حيــث إّن مــن يعلــم مــن هــؤالء مكانــة 

ــٍر  ــم بأم ــوىّل أموره ــن يت ــده، وم ــة بع ــه الخليف ــيt، وأنّ ــن الّنب ــّي م ع

مــن اللــه تعــاىل؛ ينبغــي أن تــزول مــن نفســه دواعــي البغــض لعــّي، وأن 

ــة والتّعظيــم. إن مل يكــن هنــاك مــن دواٍع أخــرى  تحــّل محلّهــا دواعــي املحبّ

تتّصــل بالحســد، أو عــداوة قريــش لــه وألهــل بيــت الّنبــيt وبنــي هاشــم، أو 

الطّمــع بالّســلطة، أو غريهــا مــن الّدواعــي األخــرى.
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أو أن يُقــال إّن الّنبــيt قــد الحــظ أّن جملــة تلــك الّشــكاوى -أو 

البعــض منهــا- تعــرّب عــن ظاهــرٍة ذات دواٍع سياســيّة، تتّصــل مبســتقبل الّســلطة 

وخالفــة الّنبــيt، وأنّهــا مل تكــن -يف مجملهــا- حالــة بريئــة وســاذجة؛ فــأراد 

ــك  ــة تل ــرة -أو جمل ــك الظّاه ــىل تل ــرّد ع ــر أن ي ــة الغدي ــن خطب ــيt م الّنب

الّشــكاوى- مبــا يناســبها، وذلــك ببيــان مقــام اإلمــام عــّي، وأنّــه خليفتــه، 

ومــن يتــوىّل األمــر بعــده، ليُظِهــر مــا يجــب أن يظهــره يف عــّي مــن جهــة، 

ــت  ــي كان ــاوالت الّت ــك املح ــىل تل ــق ع ــع الطّري ــرى ليقط ــٍة أخ ــن جه وم

ــى  ــى ال يبق ــقاطُه حتّ ــيt، إس ــني الّنب ــن ع ــقاط م ــا باإلس ــتهدف عليًّ تس

-بنظــر هــؤالء- ذلــك )املرّشــح( املتقــّدم عليهــم لخالفــة الّنبــيt، عــى أن 

تــؤيت محاوالتهــم مثــرًة لهــا يف هــذا الّشــأن؛ فــكان أن رّد عليهــم الّنبــيt مبا 

يفيدهــم أّن محاوالتهــم هــذه لــن تنجــح يف هدفهــا، ولــن تصــل إىل ُمرادهــا، 

ولــن تُثنيــه عــن بيــان مــا يجــب بيانــه يف عــّي، ولــن تفــي إىل الحــؤول 

ــكاوى  ــك الّش ــاًء عــىل تل ــة عليهــم مــن بعــده، بن ــا خليف دون إعــالن عليًّ

الّتــي حصلــت قبــل خطبــة الغديــر، أو الرّتاجــع عــن ذاك اإلعــالن، بنــاًء عــىل 

كــون بعــض تلــك الّشــكاوى قــد حصــل بعــد خطبــة الغديــر، وخصوًصــا إذا 

الحظنــا جملــة مــن األمــور:

1- إتّســاع ظاهــرة الّشــكوى تلــك يف ظــروف وأوقــات حّساســة يف أواخــر 

ــن  ــرية م ــل األخ ــوداع(، ويف املراح ــة ال ــد حّج ــل وبع ــيt )قب ــر الّنب عم

ــة. ــيّة واالجتامعيّ ــريته السياس مس

ــرون يف  ــوا ي ــن كان ــة، الّذي ــض الّصحاب ــل بع ــن قب ــة م ــا مرعيّ 2- كونه

ــم  ــيt، وأّن فرصته ــة الّنب ــىل خالف ــم ع ــّدي له ــس الج ــه املناف ــّي أنّ ع

يف الوصــول إىل الخالفــة هــي فرصــة معدومــة، مــع تلــك املنزلــة الّتــي كانــت 

.tــي ــس الّنب ــي يف نف ــام ع لإلم
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ــكوى مــن  ــن بعــض الّصحابــة عــىل الّش ــاك تشــجيع م لقــد كان هن

ــِض  ــر: إم ــدة[ عم ــه ]أي لربي ــال ل ــا: »... فق ــٍة عليه ــوع إعان ــّي، أو ن ع

 ،»]1[ســيغضب البنتــه ِمــاّم صنــع عــي ]tملــا جئــت لــه، فإنـّـه ]أي الّنبــي

وأيًضــا: »... فلقيــت ]أبــو ســعيد الخــدري[ أبــا بكــر خارًجــا مــن عنــد رســول 

ــل،  ــهt، فدخ ــول الل ــي إىل رس ــع مع ــألته... فرج ــألني وس ــهt... وس الل

ــب اإلذن  ــد طل ــا بكــر ق ــن الشــهيد ]أي إّن أب ــك ب ــن مال ــال: هــذا ســعد ب فق

لــه بالدخــول عــىل الّنبــيt[، قــال ]أي الّنبــيt[: إئــذن لــه...«]2[؛ بــل كان 

هنــاك ترصيــٌح مــن بعــض الّصحابــة بــأّن هدفهــم إســقاط عــّي مــن عــني 

ــوا:  ــه... قال ــىل باب ــيt[ ع ــه ]الّنب ــن أصحاب ــاٌس م ــهt، »... ون ــول الل رس

ــا[ مــن عــني  أخــربه ]أي الّنبــيt[، فإنّــه ]أي الخــرب[ يُســقطه ]أي يســقط عليًّ

ــه ــول الل ــاب رس ــن أصح ــة م ــد أربع ــا: »... تعاق ــه]t]3«، وأيًض ــول الل رس

ــا: ملــاذا  ــاه مبــا صنــع عــّي]4[«؛ ليُســأَل هن ــا الّنبــيt، أخربن t إذا لقين

أرادوا إســقاط عــّي مــن عــني الّنبــيt، وكيــف يكــن لبعــض الّصحابــة 

 tلــدى الّنبــي أن يأخــذوا هــذا الــّدور يف التّحريــض عــىل اإلمــام عــّي

بهــدف إســقاطه، وتحطيــم مكانتــه؟ ومــاذا كان هدفهــم مــن تلــك املحــاوالت 

ــلطة؟ ــة ومســتقبل الّس ــة الخالف املتكــّررة؟ أليــس قضي

ــل  ــكاوى، ب ــك الّش ــيt عــىل بعــض تل ــن الّنب ــة م 3- رّدة الِفعــل القوي

جملتهــا، والّتــي منهــا شــكوى بريــدة تلــك، حيــث إّن مــا ذكرتــه املصــادر عــن 

 ...« ،»t]5[ــه ــت الغضــب يف وجــه رســول الل ــدة هــو: »... فرأي شــكوى بري

]1[- املفيد، اإلرشاد، ج 1، ص 160.

]2[- البيهقي، دالئل النبّوة، م. س، ص 399.

]3[- الطرباين، املعجم األوسط، ج 6، ص 163.

]4[- إبن أيب شيبة، املصّنف، ج 7، ص 504.

]5[- النسايئ، السنن الكربى، ج 5، ص 133.
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ــا]2[«. فــإذا الّنبــيt قــد احّمــر وجهــه]1[«، ».. فخــرج ]أي الّنبــيt[ مغضبً

وأّمــا مــا ذكرتــه املصــادر مــن رّدة فعــل الّنبــيt عــىل شــكوى أربعــة من 

أصحــاب رســول اللــهt تعاقــدوا فيــام بينهــم عــىل شــكوى عــّي، فهــو: 

».. فأقبــل إليــه رســول اللــهt يعــرف يف وجهــه الغضــب]3[«؛ والّتــي -أي رّدة 

الفعــل القويــة تلــك- توحــي أّن الّنبــيt قــد كان عــىل درايــة بخلفيــة جملــة 

أولئــك الّصحابــة وهدفهــم مــن شــكوى عــّي، وهــو مــا اســتلزم منــه هــذا 

املســتوى مــن رّدة الفعــل، وإظهــار هــذا القــدر مــن الغضــب.

4- البيــان القــوي مــن الّنبــيt يف مــدح اإلمــام عــّي والّدفــاع عنــه، 

ــدي]4[«، أو: »..  ــن بع ــم م ــه وليّك ــّي: »... أنّ ــهt يف ع ــواًل إىل قول وص

ــدي]6[«،  ــن بع ــّي ويّل كّل مؤم ــه]5[«، أو: ».. وع ــّي وليّ ــه، فع ــت وليّ ــن كن م

ــني  ــي ب ــنخيّة والتاّمه ــة السِّ ــرة، بقرين ــة واإلم ــرة يف الخالف ــي ظاه ــي ه والّت

واليــة عــّي وواليــة الّنبــيt، والّتــي -أي القرينــة- تُفهــم مــن ذاك الرّتتـّـب 

ــّي  ــه، فع ــت وليّ ــن كن ــيt: »م ــة الّنب ــّي ووالي ــة ع ــني والي ــوايل ب والتّ

وليّــه«، وبقرينــة قولــهt »بعــدي]7[«، ألنّــه ال معنــى بــأن يطلــب منهــم الّنبــي

]1[- أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج 5، ص 350.

]2[- الطرباين، املعجم األوسط، ج 6، ص 163.

]3[- إبن أيب شيبة، املصنف، ج 7، ص 504.

]4[- الطرباين، املعجم األوسط، ج 6، ص 163.

]5[- أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج 5، ص 350.

]6[- الطرباين، املعجم الكبري، ج 18، ص 128.

إرادة  أو »من بعدي«، والّذي يشّكل قرينة واضحة عىل  التّعبري بكلمة »بعدي«،  إّن هذا   -]7[

للنسايئ،  الكربى  الّسنن  الرّتمذي،  التّالية: سنن  املصادر  ورد يف  قد  والخالفة؛  اإلمامة 

صحيح ابن حبان، مسند أيب يعىل املوصي، مسند الّروياين، مسند أيب داوود الطيالي، 

فضائل الّصحابة ألحمد بن حنبل، حلية األولياء أليب نعيم، تاريخ اإلسالم للذهبي، تاريخ 

دمشق البن عساكر؛ ملراجعة الّنصوص راجع: عالء عبيد، فضائل أمري املؤمنني عي بن 

أيب طالب، م. س، صص 158-152.



أ.د. الشيخ محّمد شقري 178

t محبّــة اإلمــام عــّي وعــدم بغضــه بعــد وفاتــه، أّمــا يف حياته فــال يطلب 

منهــم هــذا األمــر، ويكــون متاًحــا لهــم بغــض اإلمــام عــّي وعــدم محبّتــه 

يف حيــاة الّنبــيt؛ حيــث ال فــرق يف مطلوبيــة محبّــة اإلمــام عــّي وعــدم 

بغضــه بــني حيــاة الّنبــيt ووفاتــه.

ــس  ــو لي ــا -وه ــض صحيًح ــره البع ــا ذك ــا م ــو فرضن ــى ل ــه، حتّ وعلي

بصحيــح- مــن كــون خطبــة الغديــر ردًّا عــىل هــذه الّشــكوى أو تلــك؛ فــإّن هــذا 

ال يعنــي عــىل اإلطــالق حبــس داللــة خطبــة الغديــر يف هــذا الّســبب أو ذاك، 

ألّن الِعــربة هــي بظهــور الّلفــظ، ال بخصوصيــة املــورد؛ أي الِعــربة مبــا يظهــر 

ــبب أو ذاك، ألّن  ــذا الّس ــن ه ــزٍل ع ــة، مبع ــك الخطب ــارات تل ــاظ وعب ــن ألف م

ســببًا أو آخــر قــد يكــون مجــرّد داٍع مبــارش إىل تلــك الخطبــة، مــن جملــة دواٍع 

أخــرى لهــا، قــد تكــون هــي األســباب الرّئيســيّة لهــا، واألهــداف األرقــى منهــا.

ــال:  ــث ق ــار )ت. 415 هـــ(، حي ــد الجبّ ــه القــايض عب ــا رّصح ب ــذا م وه

ــاه، ألّن كل  ــر( عــىل مــا قّدمن ــى الخــرب )أي حديــث الغدي »واملعتمــد يف معن

ــو صــّح-، وكان  ذلــك ]مــا ذكــره مــن أســباب مختلفــة لصــدور الحديــث[ -ل

الخــرب خارًجــا عليــه؛ مل ينــع مــن التّعلــق بظاهــره ومــا يقتضيــه، فيجــب أن 

ــه، يف أّن  ــوده كعدم ــذي وج ــبب، الّ ــان الّس ــك، دون بي ــكالم يف ذل ــون ال يك

ــتَفاد مــن كالمــه هــو  ــا يُس ــث إّن م وجــه االســتدالل بالخــرب ال يتغــرّي]1[«، حي

مطلوبيــة التّمســك بظاهــر حديــث الغديــر، ومــا يقتضيــه هــذا الظّاهــر، مبعــزٍل 

عــن هــذا الّســبب أو ذاك، وإن كان هــذا املطلــب عــىل قــدٍر مــن الوضــوح، 

ــار،  ــد الّجبّ ــه، ســواًء مــن القــايض عب ــد ل ــأي مؤيّ ــا عــن االســتعانة ب مــا يغنين

ــا  ــر منه ــي يظه ــض اآلراء، الّت ــارة إىل بع ــا اإلش ــه أردن ــوى أنّ ــريه، س ــن غ أو م

الحــرص عــىل مراعــاة الّصــواب واملوضوعيّــة، مبعــزٍل عــن أّي اعتبــاٍر كالمــي 

أو مذهبــي يف املقــام.

]1[- املغني )كتاب اإلمامة(، ج 1، ص 154.
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مــع اإللفــات إىل أّن قولــه )لــو صــّح(، هــو مبثابــة إشــارة إىل أّن مجمــل 

ــه؛  ــبٌب ل ــا س ــر، وأنّه ــث الغدي ــا بحدي ــي صلته ــي ادُّع ــباب الّت ــك األس تل

ــه،  ــا وبين ــل بينه ــذاك الوص ــول ب ــه، أو القب ــببيّتها ل ــون إىل س ــن الرّك ال يك

وخصوًصــا إذا الحظنــا ذلــك التّضــارب واالختــالف يف تلــك األســباب، ويف 

ــس  ــبب أو ذاك، مــن أجــل حب ــى هــذا الّس ــت تتبّن ــي كان ــك الّدعــاوى، الّت تل

داللــة حديــث الغديــر فيــه، وحرفــه عــن ظهــوره وداللتــه، بــني مــن ذهــب إىل 

ــن رأى أّن  ــني م ــنة العــارشة]1[، وب ــة اليمــن يف الّس أّن ســببه هــو شــكوى رسيّ

الحديــث أىت ردًّا عــىل مــن تكلـّـم يف عــّي، وذكــر عــىل وجــه الخصــوص 

ــه كان ردًّا مــن الّنبــيt عــىل كالم لزيــد  شــكوى بريــدة]2[، وبــني مــن رأى أنّ

ــة إىل  ــهم -باإلضاف ــامّ يس ــد]3[... ِم ــن زي ــامة ب ــىل كالم ألس ــة، أو ع ــن حارث ب

ــة أو  ــة علميّ ــة قيم ــن أيّ ــا م ــاوى، وإفراغه ــك الّدع ــني تل ــاه- يف توه ــا ذكرن م

مصداقيّــة، وخصوًصــا إذا مــا أخذنــا بعــني االعتبــار ذلــك الّجهــد الكبــري الـّـذي 

ــث كان  ــذا الحدي ــقاطه، وأّن ه ــر وإس ــث الغدي ــة حدي ــَذل ملواجه كان يُب

.tــاة الّنبــي ــلطة بعــد وف ــة الّس ــق مرشوعي ــة كأداء يف طري ــل عقب يثّ

الّثالــث عــرش: حّتــى مــع الّتســليم بــإرادة املحّبــة يثبــت املطلــوب: إّن مــا 

نريــد قولــه يف هــذه املالحظــة، هــو أّن الّنبــيt مل يقصــد معنــى املحبّــة يف 

كالمــه، ملجمــل مــا ذكرنــاه ســابًقا، وألّن مطلوبيّــة محبّــة أهــل البيــتb عاّمة، 

ــرية  ــوارد كث ــابًقا يف م ــيt س ــا الّنب ــد بيّنه ــة؛ كان ق ــّي خاّص ــام ع واإلم

ــة  ا، بحيــث ينبغــي أن يضحــى واضًحــا لــدى مجمــل املســلمني مطلوبيّ جــدًّ

محبّــة اإلمــام عــّي وأهّميتهــا، وبالتـّـايل قــد ال يبقــى مطلوبـًـا أن يبــنّي الّنبــي

]1[- إبن كثري، البداية والنهاية، ج 5، ص 122.

]2[- إبن حجر،الصواعق املحرقة،م.س،ج1، ص109؛الدهلوي،نفحات األزهار،ج9،ص292.

]3[- القايض عبد الجبار، املغني، ج 1، ص 153-154؛ وللمزيد حول شكوى زيد بن حارثة، 

وأسامة بن زيد؛ راجع: هاشم امليالين، الغدير، املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، 

2017 م، ط 1، صص 226-224.
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ــر  ــام يف غدي ــاس -ك ــن الّن ــد م ــا يف محتش ــة وفضله ــذه املحبّ ــة ه t أهّمي

خــّم-؛ هــذا فضــاًل عــن األخــذ بعــني االعتبــار جميــع املراســم والتّدابــري يف 

ــد  ــن البعي ــل م ــي تجع ــة، والّت ل ــات ذات الصِّ ــن الحيثيّ ــا م ــّم وغريه ــر خ غدي

ــة... ــة املحبّ ا أن يكــون كل ذلــك لبيــان مطلوبيّ جــدًّ

ــة، ومــا ذهــب  ــر، وإذا ســلّمنا بهــذه الفرضيّ لكــن مبعــزٍل عــن كل مــا ذُكِ

إليــه أصحــاب هــذه الّدعــوى مــن إرادة املحبّــة مــن حديــث الغديــر؛ مــع ذلك 

ينبغــي أن يُقــال بــأّن هــذا ال يســاعد عــىل مــا اّدعــاه أولئــك، مــن القــول بــأّن 

اإلمامــة والخالفــة ليســت هــي مــا أرادهــا الّنبــيt، وأّن األمــر كان مقتــرًصا 

ــر وال  ــّي، ال أك ــام ع ــاه اإلم ــف تج ــض العواط ــداء بع ــة إب ــىل مطلوبيّ ع

أقــل، وذلــك ملــا يــي:

1- إّن مطلوبيّــة االتّبــاع القلبــّي لإلمــام عــّي، إمّنــا هــي لتكــون 

ــاع العــام يف شــتّى  ــاع الّدينــي، واالتّب ــاع العمــي، واالتّب ــا لالتّب أساًســا وجدانيًّ

ــأن الّســيايس واالجتامعــي وغــريه -ألن هــذا  ــذي يشــمل الّش املجــاالت، والّ

االتّبــاع الوجــداين، إذا مل يتمظهــر يف االتّبــاع امليــداين والعمــي؛ لــن يكــون 

لــه مــن جــدوى ومــن فائــدة- وهــو مــا يعنــي أّن اإلمــام عــّي يثـّـل مرجعيّة 

ــاع، أي إّن اإلمــام عــّي هــو  ــى يصــّح هــذا االتّب ــة حتّ عاّمــة سياســيّة ودينيّ

الخليفــة، ومــن يجــب أن تكــون لــه اإلمامــة.

وبتعبــريٍ آخــر: إّن هــذا املســتوى الكبــري مــن النبــيt يف التأكيــد عــىل 

ــن  ــّدم م ــتوى متق ــاً ملس ــاً صلب ــك أساس ــون ذل ــي، ليك ــام ع ــة اإلم محب

ــة  ــاالت الديني ــع املج ــمل جمي ــذي يش ــي، وال ــام ع ــام لإلم ــاع الع االتّب

والسياســية واالجتامعيــة. ألّن االتّبــاع العــام والعمــي، كلــام كان أوســع مــدى، 

وأبعــد يف ميادينــه ومســتوياته؛ كلــام احتــاج إىل تأســيٍس أشــّد صالبــة، وأقــوى 

حضــوراً يف البعــد الوجــداين والقلبــي؛ وهــذا مــا قــام بــه النبــيt  يف هــذا 
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املجــال، عندمــا أكّــد عــىل هــذا املســتوى الكبــري جــداً مــن مطلوبيــة محبــة 

 .ــام عي اإلم

ــْل إِن  ــاع: ﴿ُق ــني االتّب ــّب، وب ــني الح ــا ب ــط م ــم يرب ــرآن الكري 2 - إّن الق

كُنُتــْم تُِحبُّــوَن اللَّــَه َفاتَِّبُعــوِن...﴾]1[، حيــث ال فصــل بنظــر القــرآن الكريــم بــني 

ــاع. الحــّب وبــني االتّب

أي إّن مــا لدينــا نظرتــني للحــّب: األوىل هــي الّنظــرة »الرومانســية« 

العقيمــة وغــري الهادفــة، الّتــي تفصــل بــني الحــّب وبــني االتّبــاع، والّتــي تتصّور 

»الحــّب« يف املفهــوم الدينــي مشــاعَر وجدانيّــة غــري مثمــرة، ال أهــداف لهــا، 

وال غايــات تســعى إليهــا؛ الثّانيــة وهــي الّنظــرة القرآنيّــة، الّتــي تــرى يف الحــّب 

دافًعــا وجدانيًّــا لالتّبــاع، وأساســاً قلبيــاً للعمــل، وأنـّـه ال يكــن الفصــل بينهــام، 

وأّن معنــى وجــوب اتّبــاع اإلمــام عــّي أنّــه األحــق أن يُتَّبَــع، وأن يُوتـّـم بــه. 

أي إنّــه اإلمــام يف شــؤون الّديــن والّدنيــا.

ــه أهــٌل ألن  ــى ذلــك أنّ ــا يأمــر بحــّب أحــٍد مــا، فمعن إّن الّنبــيt عندم

يَُحــّب، أي إنـّـه يَتوفّــر فيــه مــن املواصفــات مــا يجعلــه محــالًّ لتلــك املحبّــة. 

ا مــن التّأكيــد عــىل هــذا املــدى  وهنــا عندمــا نجــد هــذا املســتوى الكبــري جــدًّ

 ؛ فهــذا مــا يُســتَفاد منــه أّن اإلمــام عــّيالبعيــد مــن محبّــة اإلمــام عــّي

ــة،  ــة والعمليّ ــة والعلميّ ــات الّدينيّ ــل املواصف ــث مجم ــن حي ــل م ــو األفض ه

ــة. وإّن  ــة املحبّ ا مــن مطلوبيّ حتّــى أصبــح مــورًدا لهــذا املســتوى الكبــري جــدًّ

مــن يكــون بهــذا املســتوى مــن األفضليّــة يف مجمــل تلــك املواصفــات؛ فهــو 

مــا يعنــي أنـّـه مــن يســتحق أن يتــوىّل شــؤون اإلمامــة، وأن تكــون لــه الخالفــة.

وإّن مــا ذكرنــاه يصبــح أشــّد وضوًحــا إذا مــا أخذنــا بعــني االعتبــار طبيعــة 

ــي،  ــرف التّاريخ ــّم، والظّ ــر خ ــذي كان يف غدي ــد( الّ ــع )الحش ــك الجم ذل

]1[- سورة آل عمران، اآلية: 31.
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ومجمــل اإلجــراءات واملراســم والتّدابــري، والّتــي تُنبــئ عــن أمــٍر خطــريٍ وذي 

ــن تفصــح  ــإّن مجمــل تلــك القرائ ــة، ف ــإرادة املحبّ ــو ســلّمنا ب ــى ل ــال، فحتّ ب

ــة اإلمــام عــي يف ذاك املحفــل  ــد الشــديد عــىل محب عــن أن هــذا التأكي

االســتثنايئ، والحشــد الكبــري، والظــرف التاريخــي الخــاص؛ إمنــا ليكــون ذلك 

ــاع والطّاعــة، ملــن لــه اإلمامــة والخالفــة. أساًســا لالتّب

تلخيص واستنتاج:

ال بــّد مــن اإللفــات هنــا -قبــل الّذهــاب إىل تلخيــص املطالــب الّســابقة- 

ــكوى  ــة -ش ــذه الواقع ــر يف ه ــث الغدي ــة حدي ــس دالل ــي حب ــن يّدع إىل أّن م

رسيـّـة اليمــن- أو تلــك، عليــه أن يثبــت ثالثــة قضايــا مًعــا، بحيــث إن مل تثبــت 

واحــدٌة منهــا عــىل األقــّل، ال يكــن لذلــك املّدعــي أن يصــل إىل غايتــه.

حصــول تلــك الواقعــة )شــكوى رسيّــة اليمــن تلــك(، والجــزم . 1

بحصولهــا؛ وإاّل عــىل فــرض عــدم الجــزم بحصولهــا ال يكــن ترتيــب 

ــر. ــك األث ذل

كــون حديــث الغديــر ناظــرًا إىل هــذه الواقعــة )شــكوى رسيـّـة اليمــن( . 2

بعينهــا، وإاّل مــع عــدم الِعلــم بكونــه ناظــرًا إليهــا، فــال يكــن ترتيــب 

ذلــك األثــر أيًضــا.

ــر إىل . 3 ــث الغدي ــور حدي ــرصف ظه ــة ت ــّكل قرين ــة تش ــذه الواقع إّن ه

ــي يذكــرون، وتحبــس داللتــه فيهــا دون  خصــوص تلــك الّدعــوى الّت

ــورد. ــذا امل ــاه يف ه ــذي ذكرن ــكالم الّ ــأيت كل ذاك ال ــا، وإاّل ي غريه

وهنــا نقــول إنـّـه مــع التّســليم بالقضيــة األوىل، ال نســلّم بالقضيتــني الثّانيــة 
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ــار  ــن رضورة إظه ــي ع ــوى، ال يغن ــم الّدع ــاء وتقدي ــرّد االّدع ــة، ومج والثّالث

الّدليــل الـّـذي يفــي هــذه الّدعــوى حّقهــا. ومــع عــدم تقديــم األدلـّـة الوافيــة، أو 

دفــع اإلشــكاالت عــىل هــذه الّدعــاوى، ال يكــن األخــذ بهاتــني القضيتــني. 

ــث  ــن رصف حدي ــاوى م ــك الّدع ــىل تل ــر ع ــب األث ــن ترتي ــايل، ال يك وبالتّ

الغديــر عــن داللتــه ومعنــاه الظّاهــر فيــه، مــن واليــة عــّي وخالفتــه لرســول 

اللــهt، وكونــه مــن كان لديــه املرشوعيــة الّدينيــة والّسياســيّة لتــويّل األمر 

.tمــن بعــد الّنبــي

وعليــه، ال بــّد مــن الترّصيــح بــأّن الّذيــن اّدعــوا الوصــل بــني واقعــة رسيـّـة 

ــٍط شــنيع،  ــم وقعــوا يف أكــر مــن خل ــا أنّه ــر، إّم ــث الغدي ــني حدي اليمــن وب

ــوا  ــا اّدع ــك عندم ــوه، وذل ــم أن يارس ــي له ــا ال ينبغ ــوا تدليًس ــم مارس أو أنّه

ــه: »..  ــر، وقــول الّنبــيt في ــث الغدي ــة: 1- حدي ــني املــوارد التّالي الوصــل ب

مــن كنــت مــواله، فعــّي مــواله«، 2- الّشــكوى مــن عــّي وشــيوعها.

ــة  ــون عــن شــكوى رسيّ ــوا يتحّدث ــي: إن كان ــا ي ــول م ــا ينبغــي أن نق وهن

ــرّدود عــىل  ــة ال ــا جمل ــة، فقــد ذكرن ــة املكرّم ــوداع يف مّك ــة ال ــن يف حّج اليّم

ــة اليمــن الّتــي كانــت  هــذه الّدعــوى؛ وإن كانــوا يتحّدثــون عــن شــكوى رسيّ

ــر أصعــب عــىل أصحــاب  ــح األم ــا يصب ــة، فهن ــان يف املدين ــك الزّم ــل ذل قب

هــذه الّدعــوى، ألنـّـه إن كانــت هــذه الرّسيــة -الّتــي كان فيهــا بريــدة وخالــد بــن 

ــي ــل ذهــاب الّنب ــٍت آخــر قب ــة للهجــرة، أم يف أّي وق ــنة الثّامن ــد- يف الّس الولي

t إىل مّكــة املكرّمــة يف حّجــة الــوداع؛ فــال شــّك يف أّن فاصلــة زمنيــة غــري 

قصــرية -ســنتان، أو رمّبــا أقــّل مــن ذلــك- تفصــل بينهــا وبــني حديــث الغديــر، 

ــون  ــف أن يك ــذا مواق ــل هك ــادة يف مث ــتحيل ع ــن املس ــل م ــا يجع ــو م وه
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الحديــث ردًّا عــىل تلــك الّشــكوى]1[.

]1[- إّن ذهابنا إىل هذا التّفصيل بني االحتامالت والفرضيّات التّاليّة: 1- شكوى رسيّة اليمن يف 

حّجة الوداع يف مّكة املكرّمة، 2- شكوى رسيّة اليمن قبل حّجة الوداع يف املدينة، 3- 

شكوى رسيّة اليمن بعد حّجة الوداع يف املدينة؛ إمّنا هو من باب املراعاة ملجمل اآلراء، 

وملا يكن أن يُفَهم من الّروايات والّنصوص التّاريخيّة يف املقام، بغّض الّنظر عن كون 

جميع الّشكاوى -مورد البحث- قد حصل يف الّسنة العارشة للهجرة يف مّكة املكرّمة؛ أو 

أّن بعضها قد حصل يف مّكة املكرّمة يف الّسنة العارشة للهجرة، والبعض اآلخر قد حصل 

قبل ذلك يف املدينة؛ أو أّن بعضها قد حصل يف مّكة املكرّمة يف الّسنة العارشة للهجرة، 

يف حني أّن بعًضا منها قد حصل قبل ذلك يف املدينة، وبعًضا آخر قد حصل بعد ذلك يف 

املدينة؛ أو لرمّبا غري ذلك من االحتامالت؛ وذلك ألّن هذه الّشكاوى -يف مجملها- الّتي 

نقلتها مجمل املصادر التّاريخيّة والّروائيّة ذات الّصلة، يكن تصنيفها إىل األقسام التّاليّة:

األّول: الّشكاوى الّتي حصلت يف مّكة املكرّمة يف حّجة الوداع: وهي الّتي كانت املوضوع 

األساس للبحث، واملالحظات الّنقديّة الّتي أوردناها يف مقامنا هذا؛ وقد بيّنا عجز هذه 

الّشكاوى عن حبس داللة خطبة الغدير يف الّشكوى، وتعطيل داللتها عىل الخالفة.

الثّاين: الّشكاوى الّتي حصلت -أو قد تكون حصلت- قبل حّجة الوداع يف املدينة املنّورة: 

وهذه الّشكاوى تنطبق عليها جميع املالحظات الّنقديّة الّتي أوردناها يف القسم األّول، 

بل إّن بعض تلك املالحظات هناك تصبح هنا أشّد حضوًرا، وذلك نتيجًة للفاصلة الزّمنيّة 

األبعد عن حادثة الغدير، ولغريها من املفارقات األخرى ذات الّصلة )مكانيّة..(؛ وتاليًّا 

الّشكوى  وقضيّة  الغدير  بني حديث  الوصل  دعوى  أصحاب  أصعب عىل  األمر  يصبح 

وتعطيل  فيها،  الغدير  حديث  داللة  حبس  عن  الّشكوى  دعوى  عجز  حيث  من  تلك، 

.ظهورها يف الخالفة لإلمام عي

الثّالث: الّشكاوى الّتي حصلت -أو قد تكون حصلت- يف املدينة بعد حّجة الوداع: وهذا 

القسم من الّشكاوى -عىل فرض حصوله- ال يكن أن يكون عىل اإلطالق سببًا لحديث 

الغدير، ألنّه -عىل فرض حصوله- قد وقع بعدها، فال يكن أن يكون سببًا لها، هذا فضاًل 

عن أّن مجمل املالحظات الّنقديّة الّتي أوردناها ينطبق أيًضا عىل هذا القسم.

لكن  بحثنا هذا،  التّاريخي يف بعض مواضع  البحث  وإن جارينا  إنّه  قوله هو:  ينبغي  وما 

قولنا  يتغرّي بني  املقام ال  أوردناها يف  الّتي  الّنقديّة  أّن مجمل املالحظات  األمر  حقيقة 

من  أكر  هناك  كانت  أو  بعدها،  أو  قبلها  أو  الوداع  حّجة  يف  حصلت  قد  الّشكوى  إّن 

شكوى )يف حّجة الوداع وقبلها؛ فيها وقبلها وبعدها...(؛ وذلك ألّن جوهر املالحظات 

ينصب عىل أصل الّشكوى ودعواها، مبعزل عن تلك التّفاصيل التّاريخية. وجوهر هذه 

املالحظات وجملتها كفيل بإبطال تلك الّدعوى، وكشف عجزها عن حبس داللة حديث 

.tعّي للّنبي الغدير، وتعطيل ظهوره يف خالفة اإلمام

وعليه، سنكتفي بهذا املستوى من مجاراة القوم يف بحثهم التّاريخي يف تاريخيّة الّشكوى 

أو الّشكاوى، وزمان ومكان كلٍّ منها، ألّن هدف البحث وضوابطه املنهجيّة ذات الّصلة 

يدفعانا إىل تجاوز هذا التّفصيل لصالح املعالجة املنهجيّة الهادفة، الّتي تتمحور حول 
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لكــن يبــدو أّن أصحــاب الّدعــوى تلــك قــد وقّعــوا يف أكــر مــن خلــط: 

األّول أنّهــم خلطــوا بــني شــكاية رسيـّـة اليمــن، يف حّجــة الــوداع الّســنة العارشة 

يف مّكــة، وبــني شــكاية رسيـّـة اليمــن قبــل تلــك الرّسيــة اآلنفــة الذِّكــر، والّتــي 

كــر فيهــا القيــل والقــال بحــّق عــّي. فهــذا ابــن كثــري يــرّصح بــأّن حديــث 

الغديــر رّد عــىل شــكوى رسيـّـة اليمــن يف حّجــة الــوداع يف مّكــة]1[، لكــن عندما 

نــأيت إىل كلٍّ مــن ابــن حجــر والّدلهــوي، فإنّهــم يربطــون مــا بــني الحديــث، 

ــه  ــة اليمــن يف املدينــة مــا قبــل حّجــة الــوداع، مــع أنّ ومــا بــني شــكوى رسيّ

ــة تلــك  ــاًء عــىل جمل ــكايتني -بن يوجــد أكــر مــن فــارق بــني الرّسيتــني والشِّ

ــايل  ــر بالتّ ــا يؤثّ ــي عرضناهــا يف املوضــوع- وهــو م ــة الّت الّنصــوص التّاريخيّ

عــىل دعــوى الوصــل مــع حديــث الغديــر.

ــام  ــؤالء، إليه ــه ه ــع في ــذي وق ــرية- الّ ــقطة الكب ــل الّس ــاين -ب ــط الثّ الخل

الّنــاس بالوصــل بــني شــكوى رسيّــة اليّمــن وبــني حديــث الغديــر، هــو أنّهــم 

ــدة وغــريه مــن األصحــاب  ــيt عــىل شــكوى بري ــني جــواب الّنب دمجــوا ب

يف املدينــة -يف الّســنة الثّامنــة للهجــرة، بنــاًء عــىل مــا ذهــب إليــه البعــض، أو 

-بالحــّد األدن- قبــل ســفره إىل مّكــة املكرّمــة يف حّجــة الــوداع، والّتــي أجــاب 

فيهــا الّنبــيt بريــدة، وأولئــك األصحــاب، بقولــهt يف عــّي: »هــو ويّل 

كّل مؤمــن بعــدي«؛ وبــني قــول الّنبــيt يف الّســنة العــارشة للهجــرة يف غديــر 

ُخــّم، ومــن ضمــن خطبــٍة طويلــة: ».. مــن كنــت مــواله، فعــّي مــواله«، إليهــام 

ــي ــٍة مرتابطــة، مــع أّن جــواب الّنب ــكالم واحــد، ويف واقع ــارىء أّن هــذا ال الق

t ذاك لربيــدة وغــريه مــن الّصحابــة، مل يكــن يف غديــر ُخــّم، وإمّنــا كان يف 

املدينــة قبــل حّجــة الــوداع؛ أّمــا خطبــة الغديــر فقــد كانــت يف غديــر ُخــّم، يف 

بطالن دعوى الوصل بني شكوى رسيّة اليمن تلك -مبعزٍل عن جملة تفاصيلها التّاريخيّة- 

وبني حديث الغدير، وهو -أي بطالن الّدعوى- ما يَثبت ويتحّقق مبعزٍل عن الّدخول يف 

جملة تلك البحوث التّاريخيّة.

]1[- البداية والّنهاية، ج 5، ص 122.
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وادي الّجحفــة، بــني مّكــة واملدينــة، وبعــد حّجــة الــوداع.

ــك  ــكوى تل ــة الّش ــني واقع ــج ب ــب- الّدم ــن املعي ــل م ــّح -ب ــايل ال يص وبالتّ

ــه أىت ردًّا عــىل  ــأّن كالم الّنبــيt واحــد، وأنّ ــر، لإليهــام ب وبــني واقعــة الغدي

ــة يف  ــن الّصحاب ــريه م ــدة وغ ــيt لربي ــواب الّنب ــكوى، إذ إّن ج ــك الّش تل

املدينــة مســتقلٌّ متاًمــا عــن كالمــهt يف خطبــة الغديــر يف غديــر ُخــّم، وال 

ترابــط بــني الواقعتــني، ملجمــل األســباب الّتــي ذكرنــا يف واقعــة رسيـّـة اليمــن 

ــق  ــباب ينطب ــك األس ــض تل ــل إّن بع ــوداع، ب ــة ال ــة يف حّج ــكواها يف مّك وش

عــىل شــكوى بريــدة -وغــريه مــن الّصحابــة- يف املدينــة بشــكل أشــّد، وذلــك 

نتيجــة الفاصــل الزّمنــي األطــول عــن واقعــة الغديــر والـّـذي يجعــل -باإلضافــة 

ــني،  ــني الواقعت ــة ب ل ــول إّدعــاء الصِّ ــن غــري املعق ــن األســباب- م إىل غــريه م

ــات،  فقــط وفقــط ملامرســة التّلبيــس عــىل القــارئ، اســتجابة ألهــواء وعصبيّ

تُخــِرج مــن الّصــواب، وتُبعــد عــن الحقيقــة. 

تلخيص:

ــن  ــر م ــة الغدي ــني خطب ــا ب ــل م ــة الوص ــث فرضيّ ــذا البح ــنا يف ه ــد ناقش لق

ــة اليمــن مــن جهــة أخــرى، والتــي تهــدف إىل القــول إّن  ــة رسيّ جهــة، وقضيّ

تلــك الخطبــة تــدّل عــىل املحبــة وليــس الخالفــة ؛ لنتبــنيَّ قــّوة هــذه الفرضيّــة 

ــة مــن  ــا جمل ــاًل ونقــًدا، حيــث ذكرن مــن ضعفهــا، عندمــا يُعمــل عليهــا تحلي

ــي: ــي ه ــة(، والت ــات )13 مالحظ املالحظ

ح بذلــك،  ــة لــرصَّ ــة املحبّ ــّي t مــن تلــك الخطب أّوًل: لــو كان مــراد النب

ــة، فيســتخدم األلفــاظ  كــام كان يفعــل عــادًة عندمــا كان يقصــد معنــى املحبّ

ــة عليــه. الرصيحــة للدالل

ــول إّن  ــل؛ أي إّن الق ــوى دون دلي ــرّد دع ــي مج ــة ه ــذه الفرضيّ ــا: إّن ه ثانًي
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ــن؛  ــة اليم ــكوى رّسي ــىل ش ــة ردٍّ ع ــي مبثاب ــر ه ــّي t يف الغدي ــة النب خطب

يحتــاج إىل دليــل يثبتــه، وطاملــا ال دليــل، فــال يكــن إثبــات هــذا الوصــل.

ثالًثــا: إّن النبــّي t قــد أجــاب عــىل تلــك الشــكوى يف خطبــة وافيــة كافية، 

ــارش،  ــكل مب ــة، وبش ــة املكرّم ــه يف مّك ــت في ــذي حصل ــّل ال يف ذاك املح

وانتهــى األمــر عنــد هــذا الحــّد؛ فكيــف يصــّح القــول -والحــال هــذا- إّن النبــّي 

t قــد ردَّ عــىل شــكوى حصلــت يف مّكــة املكرّمــة بخطبــٍة خطبهــا يف مــكاٍن 

يبعــد عــن مّكــة أكــر مــن مائــة وخمســني كيلومــرتًا يف الجحفــة؟! فضــاًل عــن 

ــة هــو وحــدة املــكان مــا بــني محــّل  أّن مــا يســتفاد مــن النصــوص التاريخيّ

الشــكوى، ومحــّل رّد النبــّي t عليهــا؛ أي يف مّكــة املكرّمــة.

ــا القــول إّن النبــّي t قــد أعــاد الــرّد مجــّدًدا يف الغديــر، بعــد رّده يف  وأّم

ــة تثبــت خالفــه. مّكــة املكرّمــة؛ فهــذا أيًضــا ال دليــل عليــه، بــل إّن األدلّ

ــك  ــا تل ــت لن ــي نقل ــة، الت ــوص التاريخيّ ــن النص ــتفاد م ــا يس ــا: إّن م رابًع

ــارشة عــىل  ــرّد قــد حصــل مب ــّي t عليهــا، هــو أّن هــذا ال الشــكوى ورّد النب

الشــكوى، دون أّي فاصــٍل زمنــّي، وهــو مــا تقتضيــه عــادًة طبيعــة هكــذا قضايا، 

ــا، دون إبطــاء أو إمهــال؛ فكيــف يصــّح القــول -والحــال  ــرّد فوريًّ أن يكــون ال

هــذا- إن الــرّد قــد حصــل عــىل الشــكوى بعــد حــواىل العــرشة أيّــام، أو أكــر 

مــن ذلــك؟!  إّن هــذا القــول ال دليــل عليــه، بــل الدليــل التاريخــّي قائــٌم عــىل 

خالفــه، وهــو ال ينســجم -عــادًة – مــع طبيعــة جريــان هكــذا قضايــا وســريها.

ــة  ــا أّن خطب ــة تفيدن ــة ذات الصل ــادر التاريخي ــة املص ــا: إّن مراجع خامًس

النبــيt يف الــرّد عــىل الشــكوى قــد حصلــت يف مّكــة املكرّمــة، يف حــني 

ــا  ــد م ــىل بع ــر ع ــة يف الغدي ــت يف وادي الجحف ــد حصل ــر ق ــة الغدي أّن خطب

يقــرب مــن 160 كلــم مــن مّكــة املكرّمــة؛ وهــو قرينــة إضافيــة يف املقــام عــىل 

ــة  ــة يف مّك ــادي أن تطــرح قضي ــد وغــري االعتي ــه مــن البعي عــدم الوصــل، ألن
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ــارف  ــا، إذ إّن املتع ــرياّ عنه ــد كث ــكان يبع ــيt يف م ــا النب ــريّد عليه ــالً، ف مث

  tــة وجــواب النبــي ــاّ بــني القضي ــا هــو وحــدة املــكان عرف يف هكــذا قضاي

عليهــا، مــا يجعــل مــن البعيــد وغــري املقبــول أن تكــون خطبــة الغديــر جوابــاً 

ــة اليمــن. عــىل شــكوى رسيّ

 t ــّي ــة أّن مخاطــب النب ــا يســتفاد مــن النصــوص التاريخيّ ــا: إّن م سادًس

ــة. أي إّن  ــة املكرّم ــّي  يف مّك ــام ع ــكت اإلم ــي ش ــة الت ــك الفئ ــو تل ه

رسيـّـة اليمــن - أو بعــض أفرادهــا – قــد شــكت عليًّــا ، فبــادر النبــّي t إىل 

خطــاب هــذه الرسيّــة والــرّد عليهــا، وانتهــى األمــر هنــا؛ فكيــف يصــّح القــول 

ــة والــرّد عليهــا؛ ليؤّجــل الــرّد إىل  إّن النبــّي t قــد تــرك مخاطبــة هــذه الرسيّ

مــا بعــد حــواىل العــرشة أيّــام، يف مــكاٍن يبعــد عــن مّكــة املكرّمــة أكــر مــن 

ــات اآلالف – مــن  ــل مئ ــه عــرشات اآلالف – ب 150 كيلومــرتًا ؛ ليكــون مخاطبَ

املســلمني الذيــن كانــوا مــع النبــّي t يومهــا يف حّجتــه؟! إّن هــذا ال يســعفه 

الدليــل؛ بــل هــو عــىل خالفــه.

ســابًعا: إّن مــن يســعى إىل تبــنّي أســباب وحيثيّــات نــّي الغديــر وشــكوى 

رسيـّـة اليمــن؛ يصــل إىل هــذه النتيجــة، أنـّـه ال يوجــد ترابــط بينهــام مــن حيــث 

تلــك األســباب والحيثيّــات، وأّن ســياق كّل منهــام يختلــف عــن ســياق اآلخــر، 

وهــو قرينــة إضافيّــة عــىل الفصــل وعــدم الوصــل يف املقــام.

ثامًنــا: عندمــا نقــارن بــني الطبيعــة العاّمــة لواقعــة الغديــر وأحداثهــا، وبــني 

الطبيعــة العاّمــة لواقعــة رسيّــة اليمــن وأحداثهــا؛ فإنّنــا ال نعــر عــىل أّي تشــابه 

ــم،  ــراءات، أو املراس ــة، أو اإلج ــث األهميّ ــن حي ــواٌء م ــام، س ــاٍه بينه أو مت

ــني  ــاط ب ــي أن ال ارتب ــا يعن ــة؛ م ــياقات ذات الّصل ــري والس ــل التداب أو مجم

ــني. الواقعت

تاســًعا: لــو أّن خطبــة الغديــر كانــت ردًّا عــىل شــكوى رسيـّـة اليمــن؛ لَفهــم 
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مــن ســمع الخطبــة هــذا األمــر، ولعــربَّ عــن فهمــه هــذا، ولوصــل إلينــا هــذا 

الفهــم– ولــو يف بعــض مــوارده– بشــكٍل أو بآخــر، لكــن كّل هــذا مل يحصــل، 

وال نجــد أّي أثــر لــيء مــن هــذا الفهــم يف نقــل واقعــة الغديــر.

عــارًشا: بنــاًء عــىل مجمــل مــا ذكــر، مــن الفــارق الزمــايّن واملــكايّن ويف 

املخاطــب... كان ينبغــي – لــو كانــت خطبــة الغديــر ردًّا عــىل شــكوى رسيّــة 

اليمــن – أن يُلفــت النبــّي t نظــَر مــن يســتمع إليــه إىل هــذا الوصــل بينهــام؛ 

لكّنــه ال نجــد شــيئاً مــن هــذا. أي ال توجــد أيـّـة قرينــة يف كالم النبــّي t يكن 

االســتناد إليهــا للقــول إّن خطبــة الغديــر هــي مبثابــة رّد عــىل تلــك الشــكوى.

ــة،  ــن جه ــر م ــة الغدي ــارص خطب ــني عن ــارن ب ــا نق ــرش: عندم ــادي ع ح

ــد  ــه ال يوج ــنالحظ أنّ ــرى، فس ــة أخ ــن جه ــن م ــة اليم ــكوى رسيّ ــارص ش وعن

ــة، مــا يعنــي أن ال صلــة  تطابــق ومحــاكاة بــني عنــارص األوىل وعنــارص الثاني

ــة – أي  ــىل الثاني ــا ع ــت جوابً ــر – ليس ــة الغدي ــام، وأّن األوىل – أي خطب بينه

ــن -. ــة الثم ــكوى رسيّ ش

ــا  ــدار م ــر، مبق ــة الغدي ــبب خطب ــس س ــث لي ــّل البح ــرش: إّن مح ــاين ع ث

هــو ظهــور هــذه الخطبــة ودالالتهــا، حيــث قــد يكــون الســبب -عــىل فــرض 

التســليم بكــون الشــكوى هــي الســبب- أحــد دواعــي تلــك الخطبــة؛ بــل قــد 

ــة، يف حــني تكــون مرامــي الخطبــة ودالالتهــا أبعــد بكثــري  يكــون أقلّهــا أهميّ

ــه. ــبب وخصوصيّت ــوص ذاك الس ــس يف خص ــن أن تُحب م

ثالــث عــرش: حتـّـى لــو ســلّمنا بــإرادة املحبّــة حــرًصا مــن حديــث الغديــر، 

  ــّي ــة، وع ــت b عاّم ــل البي ــة أه ــوب، ألّن محبّ ــت املطل ــك يثب ــع ذل م

خاّصــة؛ هــي محبّــة اتّبــاع، ومــواالة، والتــزام، وطاعــة. فالنبــّيt  – بنــاًء عــىل 

ــه،  ــن غايات ــوٍر ع ــدايّن مبت ــى وج ــن معط ــا ع ــّدث هن ــذا – ال يتح ــليمنا ه تس

ــع  ــب م ــد تتناس ــوازم واملقاص ــذه اللّ ــه. وه ــده ولوازم ــن مقاص ــٍل ع ومنفص
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ــواىل، وخليفــًة يُطــاع.  ــا يُ ــع، وواليً ــا يُتَّبَ كــون عــّي  هاديً

هــذا فضــالً عــن نقــٍد آخــر لفرضيّــة الوصــل تلــك، مفــاده أّن إثبــات داللــة 

ــالزم إىل  ــٍة أخــرى(، يُفــي بالت ــة )بأدل ــة والخالف ــر عــىل اإلمام ــة الغدي خطب

ــة. ــة املحبّ بطــالن فرضيّ

وبنــاًء عــىل جميــع مــا تقــّدم، ســيكون واضًحــا لنــا أّن فرضيـّـة الوصــل تلــك 

بــني خطبــة الغديــر مــن جهــة، وبــني شــكوى رسيـّـة اليمــن مــن جهــة أخــرى؛ 

ــرازات  ــا مل تكــن ســوى إحــدى إف ــة وغــري صحيحــة، وأنّه ــة باطل هــي فرضيّ

ــة والسياســيّة  ــة الدينيّ الــرتاث الســلطايّن، الــذي أُريــَد لــه أن يُســقط املرشوعيّ

ــات  ــح مرشوعيّ ــة، لصال ــّي  خاّص ــام ع ــة، واإلم ــت b عاّم ــل البي أله

ــر عــىل اإلمامــة  ــة الغدي ــة خطب ــنّي عــدم صّحتهــا مــع ثبــوت دالل أخــرى، يتب

. والخالفــة لعــّي بــن أيب طالــب

يف الستنتاج

ــب عــىل هــذه املعالجــة  ــي ترتتّ ــج الت ــري مــن النتائ ــا الكث ــد يكــون لدين ق

ــة  ــر، وشــكوى رسيّ ــة الغدي ــة الوصــل مــا بــني خطب ــة لفرضيّ ــة التحليليّ النقديّ

ــا بشــكل أســاس، وهــام: ــني منه ــات إىل اثنت اليمــن؛ لكــن يكــن اإللف

ــعي  ــك الس ــك، وذل ــل تل ــة الوص ــن فرضي ــلف م ــا س ــر م األوىل: يُظِه

ــة لهــا؛ ذاك الــدور الخطــري الــذي قــام  ــة معرفيّ الحثيــث إىل اختــالق مصداقيّ

 ،b بــه الــرتاث الســلطاين )فقهــاء الســلطان( يف مواجهــة مدرســة أهــل البيــت

ــرون  ــدى ق ــىل م ــيّة ع ــة والسياس ــم الدينيّ ــن مرشوعيّته ــل م ــعي إىل الني والس

متطاولــة مــن الزمــن. وهــو مــا أّدى إىل تشــويه الكثــري مــن الحقائــق، وتحريــف 

ــى  ــه لــن يكــون ســهاًل حتّ ــى ليمكــن االســتنتاج أنّ الكثــري مــن املســائل، حتّ

عــىل الباحــث ذي املــراس، أن يتبــنيَّ جميــع وجــوه التحريــف بيــرٍس وســهولة؛ 
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وهــو مــا يرتتـّـب عليــه الكثــري مــن املســؤوليّات، ويتطلـّـب الكثــري مــن الجهــود 

ــرتاث، وكشــف تلبيســه، واإلضــاءة عــىل أكــر  ــك ال ــك ذل ــذل لتفكي ــي تُب الت

مــن خلــٍل وَعــوٍر أملَّ بــه.

الثانيــة: إّن مــن أهــّم األســباب التــي أوجــدت ديناميّــات مســتدية لتطويــر 

ــز اســتيالده املعــريّف والعلمــّي؛ هــو هــذا  الفكــر اإلســالمّي الشــيعّي، وتحفي

الهجــوم الدائــم عــىل هــذا الفكــر ومختلــف قضايــاه العقديّــة وغريهــا. وهــذا 

ــق  ــىل تحقي ــه ع ــة، وقدرت ــه املعرفيّ ــر، وثقت ــذا الفك ــة ه ــدى حافزيّ ــر م يظه

االســتجابة املطلوبــة، وإمكانيّاتــه يف تحويــل أّي تهديــد معــريّف أو فكــرّي، إىل 

فرصــة خاّلقــة لتحقيــق املزيــد مــن اإلنتــاج الفكــرّي الهــادف، حتّــى ليمكــن 

القــول -ودون مبالغــة- إّن هــذا االســتهداف الفكــرّي للفكــر اإلســالمي الشــيعّي 

-والــذي مل يتوقـّـف عــىل مــدى التاريــخ- قــد خــدم هــذا الفكــر، أكر مــاّم أرضَّ 

بــه؛ ألنـّـه ســاهم بقــّوة يف تحفيــزه، ويف اســتخراج مضامينــه، ويف وضعــه أمــام 

تحّديــات، كانــت تفــرض عليــه املزيــد مــن اإلنتــاج، والتجديــد، واالجتهــاد يف 

أكــر مــن مجــال علمــّي وفكــرّي.

ومــن هنــا، ينبغــي القــول إنـّـه وعــىل الرغــم مــن أّن كثــريًا مــاّم نتعــرّض لــه 

مــن تشــنيع وتشــويه فكريّــني؛ هــو ذو أســباٍب تاريخيّــة وعنرصيّــة، تفتقــد إىل 

املوضوعيّــة، واملعرفــة الصحيحــة بالفكر اإلســالمّي الشــيعي؛ لكّنــه ال يضرينا، 

ــان  ــايّف لبي ــبٍب إض ــيتحّول إىل س ــه س ــا؛ ألنّ ــا وفكرن ــن هويّتن ــص م وال ينتق

مضامــني هــذا الفكــر، وخاّلقيّـــته، وعلميّتــه، وقدرته عــىل تحقيق االســتجابات 

املطلوبــة والهادفــة، يف مــا يواجهــه مــن هجــوم وتشــويه وتحّديــات.
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