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  ّرواية أبي بكر الشافعي 
 بـسنده يف 7لقد روى أبو بكر حممد بن عبد اهللا البزاز الـشافعي مناشـدة أمـري املـؤمنني 

حدثنا حممد بـن سـليمان بـن احلـارث ثنـا عبيـد اهللا بـن موسـى ، « : حيث قال  )1() فوائده ( 
أن عليـا أنــشد  :ّثنـا أبـو إســرائيل املالئـي عــن احلكـم عــن أيب سـليمان املــؤذن عـن زيــد بـن أرقــم 

ّالناس من مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ّ  
__________________  

وجــودة يف مكتبــة احلــرم مبكــة املكرمــة ، وهــي منقولــة عــن نــسخة للخطيــب امل) الفوائــد ( نقــل هــذا عــن نــسخة ) 1(
  .ّالبغدادي وعليها صورة إجازة يوسف بن حممد بن مقلد الشافعي أليب املظفر حيىي بن حممد بن هبرية
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فقـــام ســـتة عـــشر رجـــال . مـــن كنـــت مـــواله فعلـــي مـــواله اللهـــم وال مـــن وااله وعـــاد مـــن عـــاداه
  .»فشهدوا بذلك وكنت فيهم 

  ترجمة أبي بكر الشافعي 
أبـو بكــر حممـد بــن عبــد اهللا بـن إبــراهيم بـن عبدويــه بـن موســى ابــن « :  ـ الــسمعاني 1

بنــــان اجلبلــــي الــــشافعي ، مــــن أهــــل بغــــداد ، شــــيخ ثقــــة صــــدوق ثبــــت كثــــري احلــــديث حــــسن 
كتب عنه أبو احلسن علـي بـن .  ..ّالتصنيف يف عصره ، أملى وحدث عن عامة شيوخ بغداد

وملــا منعــت الــديلم .  .. الــدار قطــين ، وأبــو عبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا احلــافظعمــر بــن أمحــد
ّ

ّببغــداد النــاس أن يــذكروا فــضائل الــصحابة وكتبــت ســب الــسلف علــى املــساجد كــان أبــو بكــر  ّ
ّــالــشافعي يتعمد يف ذلــك الوقــت إمــالء الفــضائل يف جــامع املدينــة ويف مــسجده ببــاب الــشام ، 

  .ربةّويفعل ذلك حسبة ويعده ق
أبــو بكــر الــشافعي ثقــة مــأمون مــا كــان يف ذلــك الزمــان أوثــق : وكــان الــدار قطــين يقــول 

ولـد يف . ّمنه ، ما رأيت له إال أصوال صحيحة متقنة ، وقـد ضـبط مساعـه فيهـا أحـسن الـضبط
  .)1(» ببغداد  354 جببل ومات يف ذي احلجة سنة 260 مجادى سنة
قـال اخلطيـب  . ..ّاحلجة املفيد حمـدث العـراقأبو بكر الشافعي االمام « :  ـ الذهبي 2

حدثين ابن حنلة أنه رأى جملسا قد كتب . كان ثقة ثبتا حسن التصانيف مجع أبوابا وشيوخا: 
ســــئل الــــدارقطين عــــن أيب بكــــر  :وقــــال محــــزة الــــسهمي . عــــن الــــشافعي يف حيــــاة ابــــن صــــاعد

: وقـال الــدارقطين . نـهثقـة مـأمون جبـل مـا كــان يف ذلـك الوقـت أحـد أوثـق م: الـشافعي فقـال 
  )2(» .  ..354 مات يف ذي احلجة سنة :قلت . هو الثقة املأمون الذي مل يغمز
__________________  

  .الشافعي ـ األنساب) 1(
  .880  /3تذكرة احلفاظ ) 2(
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كــان ثقــة ثبتــا : قــال اخلطيــب .  ..وفيهــا أبــو بكــر الــشافعي« : أيــضا :  ـ الــذهبي 3
وملا منعت الديلم الناس من ذكر فضائل الصحابة : قال . ا وشيوخاحسن التصنيف مجع أبواب

ّ
ّوكتبوا السب على أبواب املساجد كان يتعمد إمالء أحاديث الفضائل يف اجلامع  ّ «)1(.  

  رواية ابن المغازلي 
« : ّروى أبــــو احلــــسن اجلــــاليب املعــــروف بــــابن املغــــازيل حــــديث املناشــــدة حيــــث قــــال و

قــدم علينــا بواســط إمــالء مــن  ـ بــن حممــد بــن عبــد اهللا االصــفهاينحــدثين أبــو القاســم الفــضل 
قــال حــدثين حممــد ابــن علــي بــن عمــر بــن ـــ  434 كتابــه لعــشر بقــني مــن شــهر رمــضان ســنة

حـدثين سـليمان بـن أمحـد بـن أيـوب الطـرباين ، قـال حـدثين أمحـد بـن ابـراهيم بـن : مهدي قال 
 عمــر البجلــي قــال حــدثين مــسعر بــن حــدثين إمساعيــل بــن: كيــسان الثقفــي االصــفهاين ، قــال 

  :كدام عن طلحة بن مصرف عن عمري بن سعد قال 
ّمسعـــت عليـــا علـــى املنـــرب ناشـــد أصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  مـــن مســـع : ّ

أبــو ســعيد : فقــام اثنــا عــشر رجــال ـ مــنهم . رســول اهللا يــوم غــدير خــم يقــول مــا قــال فليــشهد
مـن كنـت مــواله : فـشهدوا أـم مسعـوا رســول اهللا يقـول اخلـدري وأبـو هريـرة وأنـس بــن مالـك ـ 

  .فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه
هـذا حـديث صــحيح : قـال أبـو احلـسن ابـن املغـازيل قـال أبـو القاسـم الفـضل بـن حممـد 

ّعــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ّوقــد روى حــديث غــدير خــم عــن رســول اهللا صــلى اهللا . ّ
ّوقد روى حديث غدير خم عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم حنـو مائـة نفـس . ّعليه وسلم ّ

  .وهو حديث ثابت ال أعرف له علة. منهم العشرة
__________________  

  .354 العرب حوادث سنة) 1(
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  .)1(» ّتفرد علي ذه الفضيلة مل يشركه فيها أحد 

  رواية الخطيب الخوارزمي 
وـذا االسـناد عـن أمحـد بـن احلـسني هـذا « : ث قـال رواه أخطب خطباء خوارزم حيو

قال أخربنا أبو حممـد عبـد اهللا بـن حيـىي بـن عبـد اجلبـار الـسكري ببغـداد ، قـال أخربنـا إمساعيـل 
بـن حممــد الـصفار ، قــال حــدثنا أمحـد بــن منـصور الرمــادي قــال حـدثنا عبــد الـرزاق قــال حــدثنا 

امــا مسعــا عليــا برحبــة  : وعبــد خــري حــدثين ســعيد بــن وهــب: إســرائيل عــن أيب إســحاق قــال 
ّأنــشد بــاهللا مــن مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول : الكوفــة يقــول  مــن كنــت مــواله : ّ
ّفقام عدة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فـشهدوا أـم مسعـوا رسـول . ّفإن عليا مواله ّ

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك ّ.  
وناشــدتك اهللا وأنــشدتك اهللا ، أي ســألتك بــاهللا وطلبــت إليــك ، نــشدتك اهللا : يقــال 

ّنشد الضالة ينشدها إذا طلبها ، وأنشدها إذا عرفها قال : وهو جماز قوهلم  ّ :  
  ّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصيخ للنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أمساعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
ــــــــــــــــــــــــــــشد    )2(إصــــــــــــــــــــــــــــاخة الناشــــــــــــــــــــــــــــد للمن

  

  

  رواية أبي الحسن ابن األثير
زيــد بــن شــراحيل ، « : ث قــال رواه أبـو احلــسن علــي بــن حممــد ابــن األثــري اجلــزري حيــو

وقيل يزيد بن شراحيل األنصاري ، أخربنا أبو موسى كتابة أخربنا محزة ابن العباس العلوي أبـو 
حممـد أخربنــا أبـو بكــر أمحــد بـن الفــضل الباطرقــاين أخربنـا أبــو مـسلم عبــد الــرمحن بـن حممــد بــن 

  إبراهيم بن شهدل املديين ، أخربنا أبو العباس أمحد
__________________  

  .27: مناقب علي بن أيب طالب البن املغازيل ) 1(
  .95: مناقب علي بن أيب طالب للخوارزمي ) 2(
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ابن حممد بن سعيد بن عقدة ، حدثنا عبـد اهللا بـن إبـراهيم بـن قتيبـة ، أخربنـا احلـسن ابـن زيـاد 
بيـه عـن بن عمر ، أخربنا عمر بن سعيد البصري عن عمر بن عبـد اهللا بـن يعلـى بـن مـرة عـن أ

ّجده يعلى بن مرة قال مسعت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول  مـن كنـت مـواله فعلـي  :ّ
  .مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

ّ الكوفــة نــشد النــاس مــن مســع ذلــك مــن رســول اهللا صــلى اهللا 2ّفلمــا قــدم علــي : قــال 
 أخرجـه أبـو .شراحيل األنصاريّعليه وسلم فانتشد له بضعة عشر رجال منهم يزيد أو زيد بن 

أنبأنــا أبــو الفــضل بــن أيب عبيــد اهللا «  : 7قــال ابــن األثــري برتمجــة أمــري املــؤمنني  و.)1(» موســى 
الفقيه بإسناده إىل أيب يعلى أمحد بن علي ، أنبأنا القواريري ، حدثنا يونس ابـن أرقـم ، حـدثنا 

دت عليــا يف الرحبــة يناشــد النــاس شــه :يزيــد بــن أيب زيــاد عــن عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى قــال 
ّانشد الناس مـن مسـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول يـوم غـدير خـم  مـن كنـت مـواله : ّ

قال عبد الرمحن فقام اثنا عشر بـدريا كـأين أنظـر إىل أحـدهم عليـه سـراويل . فعلي مواله ملا قام
ّنــشهد أنــا مسعنــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــ: فقــالوا  ّ أوىل ألــست : ول يــوم غــدير خــم ّ

مــن كنــت مــواله : فقــال . بلــى يــا رســول اهللا:  قلنــا ؟ّبــاملؤمنني مــن أنفــسهم وأزواجــي أمهــام
  .فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

فقــال عمـــر بــن اخلطــاب يــا ابـــن أيب  :وزاد . قــد روى مثــل هــذا عــن الـــرباء بــن عــازبو
  .)2( » ّطالب أصبحت اليوم ويل كل مؤمن

أخربنــا أبــو موســى أيــضا إجــازة أخربنــا الــشريف أبــو « : قــال برتمجــة ناجيــة بــن عمــرو و
حممـــد بـــن محـــزة بـــن العبـــاس العلـــوي ، أخربنـــا أمحـــد بـــن الفـــضل املقـــري حـــدثنا أبـــو مـــسلم ابـــن 
شهدل ، حدثنا أبـو العبـاس ابـن عقـدة ، حـدثنا عبـد اهللا بـن ابـراهيم بـن قتيبـة ، حـدثنا حـسن 

  مرو بن سعد البصري عن عمربن زياد عن ع
__________________  
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ّمسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : ابن عبد اهللا بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جـده يعلـى قـال 
م ّــمــن كنــت مــواله فعلــي مــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه ، فلما قــد :ّوســلم يقــول 

علي الكوفة نشد الناس ، فانتشد له بضعة عـشر رجـال فـيهم أبـو أيـوب صـاحب منـزل رسـول 
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم وناجية بن عمرو اخلزاعي   .)1(» أخرجه أبو نعيم وأبو موسى  .ّ

نـشد  :روى األصبغ بن نباتة قال . أبو زينب بن عوف األنصاري« : قال ابن األثري و
ّل اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول يــوم غــدير خــم مــا قــال إال قــامعلــي النــاس مــن مســع رســو ّ  ؟ّ

ّنــشهد أنــا مسعنــا رســول اهللا : فقــام بــضعة عــشر فــيهم أبــو أيــوب االنــصاري وأبــو زينــب فقــالوا 
ّصلى اهللا عليه وسلم وأخذ بيدك يوم غدير خم فرفعها فقال  ّألستم تـشهدون أين قـد بلغـت : ّ

ّوجـــل وليـــي وأنـــا ويل املـــؤمنني فمـــن كنـــت مـــواله فهـــذا علـــي ّأال إن اهللا عـــز :  قـــال ؟ونـــصحت
ّمــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه ، وأحــب مــن أحبــه وأعــن مــن أعانــه وابغــض مــن  ّ

  .)2(»  أخرجه أبو موسى .أبغضه
أخربنــــا أبــــو موســــى إذنــــا أخربنــــا . أورده ابــــن عقــــدة. أبــــو قدامــــة األنــــصاري« : قــــال و

العبـاس العلــوي ، أخربنــا أمحـد بــن الفــضل الباطرقـاين ، أخربنــا أبــو الـشريف أبــو حممـد محــزة بــن 
مسلم بن شهدل ، أخربنا أبو العباس أمحد بن حممد بن سـعيد ، حـدثنا حممـد بـن مفـضل بـن 
ابراهيم األشعري ، أخربنا رجا بن عبد اهللا أخربنا حممد بن كثري عن فطر وابن اجلارود عن أيب 

  : قال  ف2ّكنا عند علي  :الطفيل قال 
فقــام ســبعة عــشر رجــال مــنهم أبــو . ّأنــشد اهللا تعــاىل مــن شــهد يــوم غــدير خــم إال قــام

ّنشهد أنا أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حجـة الـوداع : قدامة األنصاري فقالوا  ّ
ّ، حىت إذا كان الظهر خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمر ّ  

__________________  
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ّبــشجرات فــشددن وألقــي علــيهن ثــوب مث نــادى الــصالة ، فخرجنــا فــصلينا مث قــام فحمــد اهللا 
ّتعلمــون أن اهللا عــز وجــل مــوالي وأنــا مــوىل املــؤمنني يــا أيهــا النــاس أ:  عليــه مث قــال تعــاىل وأثــىن

نعــم وهــو آخــذ بيــدك يقــول مــن كنــت :  قلنــا ؟وأين أوىل بكــم مــن أنفــسكم يقــول ذلــك مــرارا
  .ّثالث مرات. مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

أبــو قدامــة بــن احلــارث شــهد أحــدا ولــه فيهــا أثــر حــسن وبقــي حــىت قتــل : قــال العــدوي 
  .)1(»  أخرجه أبو موسى . ..بصفني مع علي

  رواية ابن حجر العسقالني 
ذكره أبـو العبـاس ابـن . عبد الرمحن بن مدجل« : قال رواه ابن حجر العسقالين حيث و

عقــدة يف كتــاب املــواالة وأخــرج مــن طريــق موســى بــن النــصر الربيــع احلمــصي حــدثين ســعد بــن 
إن عليـــا أنـــشد النـــاس يف  :طالـــب أبـــو غـــيالن ، حـــدثين أبـــو إســـحاق حـــدثين مـــن ال أحـــصي 

ّالرحبة من مسع قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مـن كنـت مـ  فقـال نفـر ـ ؟واله فعلـي مـوالهّ
ّمنهم عبد الرمحن بن مدجل ـ فـشهدوا أـم مسعـوا إذ ذاك مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ّ. 

  .)2(» وأخرجه ابن شاهني عن ابن عقدة واستدركه 
أبـو قدامـة األنـصاري ذكـره أبـو العبـاس ابـن عقـدة يف كتـاب « : قال ابـن حجـر ايـضا و

 طــرق حــديث مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، فــأخرج فيــه مــن طريــق املــواالة ، الــذي مجــع فيــه
أنـشد اهللا مـن شـهد يـوم : كنـا عنـد علـي فقـال  :حممد بن كثري عن فطر عن أيب الطفيل قـال 

ّ فقام سبعة عشر رجال منهم أبو قدامة األنصاري فشهدوا أن رسـول اهللا صـلى اهللا ؟غدير خم
  . واستدركه أبو موسى.ّعليه وسلم قال ذلك
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  .)1(» وسيأيت يف الذي بعد ما يؤخذ منه اسم أبيه ومتام نسبه 

  رواية الوصابي اليمني 
ايب الـــشافعي حـــديث املناشـــدة و عـــن عبـــد « : ّـــروى إبـــراهيم بـــن عبـــد اهللا اليمـــين الوص

أنــشد اهللا مــن مســع رســول :  الرحبـة ينــشد النــاس مسعــت عليــا يف : قــال 2الـرمحن بــن أيب ليلــى 
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول يـوم غـدير خـم  : مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ملـا قـام فـشهد : ّ

ّنشهد أنا مسعنا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول يـوم غـدير : فقام اثنا عشر بدريا فقالوا  ّ ّ
مـــن كنـــت : فقـــال . بلـــى:  فقلنـــا ؟جـــي أمهـــامأوىل بـــاملؤمنني مـــن أنفـــسهم وأزواألـــست خـــم 

 أخرجــه عبــد اهللا بــن االمــام أمحــد يف .مــواله فعلــي مــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه
زوائــد املــسند ، وأبــو يعلــى يف املــسند ، وابــن جريــر يف ــذيب اآلثــار ، واخلطيــب يف تارخيــه ، 

  .)2(» والضياء يف املختارة 
ّنــشد علــي النــاس مــن مســع رســول اهللا صــلى اهللا  : قــال 2رقــم وعــن زيــد بــن أ« : فيــه و

. بلـى:  قـالوا ؟ألستم تعلمون أين أوىل باملؤمنني من أنفـسهم: ّعليه وسلم يقول يوم غدير خم 
فقام اثنـا عـشر رجـال . فمن كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه: قال 

  .كبري أخرجه الطرباين يف ال.فشهدوا بذلك
ّشــهدت عليــا علــى املنــرب ناشــد أصــحاب رســول اهللا صــلى  :عــن عمــري بــن ســعد قــال و

ّاهللا عليــه وســلم مــن مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول يــوم غــدير خــم مــا قــال ّ فقــام . ّ
اثنـا عـشر رجـال ـ مـنهم أبـو هريـرة وأبـو سـعيد وأنـس بـن مالـك ـ فـشهدوا أـم مسعـوا رسـول اهللا 

  من كنت مواله فعلي مواله : ّه وسلم يقول ّصلى اهللا علي
__________________  
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  . أخرجه الطرباين يف األوسط.اللهم وال من وااله وعاد من عاداه
ع انـــشد اهللا رجـــال مســـ: مجـــع علـــي النـــاس يف الرحبـــة وأنـــا شـــاهد فقـــال  : قـــال 2عنـــه و

ّرسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول  فقـام مثانيـة عـشر رجـال  .مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله: ّ
ّشهدوا أم مسعوا النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك   .)1(» أخرجه الطرباين يف األوسط  .ّ

  رواية نور الدين السمهودي 
 رضي اهللا تعاىل عنه عن أيب الطفيل« : روى نور الدين علي بن عبد اهللا السمهودي و
ّانـشد اهللا مـن شـهد يـوم غـدير خـم إال قـام وال  : قام فحمـد اهللا وأثـىن عليـه مث قـال 2ّإن عليا 

ّإين نبئــت أو بلغــين إال رجــال مسعــت أذنــاه ووعــاه قلبــه ، فقــام ســبعة عــشر : يقــوم رجــل يقــول 
 وأبـو أيـوب خزمية بن ثابت وسـهل ابـن سـعد وعـدي بـن حـامت وعقبـة بـن عـامر: رجال ـ منهم 

األنصاري وأبو سعيد اخلدري وأبو شريح اخلزاعـي وأبـو قدامـة األنـصاري وأبـو ليلـى وابـو اهليـثم 
  : فقالوا . هاتوا ما مسعتم:  وعنهم 2ـ فقال علي  بن التيهان ورجال من قريش

ّنـشهد أنــا أقبلنـا مــع رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم مــن حجــة الـوداع ، حــىت إذا كــان  ّ
ّ رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فــأمر بــشجرات فــشذبن وألقــي علــيهن ثــوب مث الظهــر خــرج ّ

أيهــا النــاس مــا أنــتم : ّنــادى بالــصالة ، فخرجنــا فــصلينا مث قــام فحمــد اهللا وأثــىن عليــه مث قــال 
إين أوشــك أن ادعــى : ّاللهــم اشــهد ـ ثــالث مــرات ـ قــال : ّقــد بلغــت قــال :  قــالوا ؟قــائلون

ّأال إن دمـائكم وأمـوالكم حـرام كحرمـة يـومكم : مث قـال . م مسئولونفأجيب وإين مسئول وأنت
أوصــــيكم بالنــــساء أوصــــيكم باجلــــار ، أوصــــيكم باملماليــــك ، أوصــــيكم . وحرمــــة شــــهركم هــــذا

  : مث قال . بالعدل واإلحسان
  أيها الناس إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا وعرتيت أهل بييت فإما لن يفرتقا

__________________  
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ّوذكــر احلــديث يف قولــه صــلى اهللا عليــه . نبــاين بــذلك اللطيــف اخلبــري. حــىت يــردا علــي احلــوض
 .صــدقتم وأنــا علــى ذلكــم مــن الــشاهدين: فقــال علــي . ّوســلم مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله

» ود وكالمهــا عــن أيب الطفيــل أخرجــه ابــن عقــدة مــن طريــق حممــد بــن كثــري عــن فطــر وأيب اجلــار
)1(.  

  دعاء االمام على كتم الشهادة بالغدير
ّهذا ، ومن الواضح جدا داللة واقعة املناشدة علـى أن حـديث الغـدير يـدل علـى إمامـة 

 ناصـرا 7 وخالفته داللة تامة ، إذ لو كـان املـراد مـن حـديث الغـدير كـون علـي 7أمري املؤمنني 
 مـن الـصحابة أيـضا ، وال 7ّك فـإن هـذه األوصـاف حاصـلة لغـريه أو حمبا أو حمبوبا أو حنـو ذلـ

حاجة إىل املناشدة ألجل إثباا ، بل مل يكن أحد من الناس ينكر حصول هـذه الـصفات لـه 
خبــالف مــسألة االمامــة واخلالفــة ، ولــذا .  ..حــىت حيتــاج إىل املناشــدة واالستــشهاد علــى ثبوــا

اعــة مــن الـــصحابة كتمــوا تلــك احلقيقــة الراهنـــة ومل جنــد يف أحاديــث وأخبــار أهـــل الــسنة أن مج
 عليهم وقد أجيبت دعوته يف حقهم ، ولو كـان املـراد 7يدلوا بشهادم هلا ، فلذا دعا االمام 

  ؟. ..من حديث الغدير غري االمامة واخلالف ملا كتموها قطعا
دة وروى أورده ابـن عقـ. عبد الرمحن بن مـدجل« : ما نصه ) أسد الغابة ( فقد جاء يف 

بإســناده عــن أيب غــيالن ســعد بــن طالــب عــن أيب إســحاق عــن عمــرو ذي مــرة ويزيــد بــن بثيــع 
وحــدثين مــن ال أحــصي أن عليــا نــشد : قــال أبــو إســحاق . وســعيد بــن وهــب وهــاين بــن هــاين

ّالناس يف الرحبة من مسـع قـول رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله  :ّ
ّفقـام نفـر فـشهدوا أـم مسعـوا ذلـك مـن رسـول اهللا صـلى . اله وعاد من عـاداهاللهم وال من وا
  .ّاهللا عليه وسلم

__________________  
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 1(
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كتم قوم فما خرجوا من الدنيا حـىت عمـوا وأصـابتهم آفـة ، مـنهم يزيـد بـن وديعـة وعبـد و
  .)1(»  أخرجه أبو موسى .الرمحن بن مدجل

حـــدثنا أمحـــد بـــن عمـــر الـــوكيعي قـــال حـــدثنا زيـــد ابـــن « ) :  مـــسند أمحـــد (جـــاء يف و
احلبــاب قــال حــدثنا الوليــد بــن عقبــة بــن نــزار العنــسي قــال حــدثين مســاك بــن عبيــد ابــن الوليــد 

أنــه شــهد عليــا يف الرحبــة قــال  العبــسي ، قــال دخلــت علــى عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى فحــدثين
ّهللا عليه وسلم وشهد يوم غدير خم إال قام وال يقوم إال ّأنشد اهللا رجال مسع رسول اهللا صلى ا ّ ّ

اللهــم وال : قــد رأينــاه ومسعنــاه حيــث أخــذ بيــده يقــول : فقــام اثنــا عــشر رجــال فقــالوا . مــن رآه
ّفقـام إال ثالثـة مل يقومـوا فـدعا . من وااله وعاد مـن عـاداه وانـصر مـن نـصره واخـذل مـن خذلـه

  .)2(» عليهم فأصابتهم دعوته 
  .)3(ى ابن كثري الدمشقي هذا احلديث عن املسند قد روو
خطـب علـي فقـال أنـشد  :عن عبد الرمحن بن أيب ليلـى قـال « ) : كنز العمال ( يف و

ّاهللا امرأ نشدة اإلسالم مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم غدير خم أخذ بيـدي يقـول  ّ :
مـن كنـت : ى يـا رسـول اهللا قـال بلـ:  قـالوا ؟أوىل بكم يا معشر املـسلمني مـن أنفـسكمألست 

مـواله فعلـي مــواله ، اللهـم وال مـن وااله وعــاد مـن عـاداه وانــصر مـن نـصره واخــذل مـن خذلــه 
فقــام بــضعة عــشر رجــال فــشهدوا ، وكــتم قــوم فمــا فنــوا مــن الــدنيا حــىت عمــوا . ّإال قــام فــشهد

  .)4(» قط يف االفراد . وبرصوا

  من أسماء الذين كتموا
ّات املتقدمـة أن مجاعـة كتمـوا تلـك الـشهادة ، وقـد جـاء فيهـا اسـم لقد عرفت من الرواي

  .)يزيد بن وديعة (  و) عبد الرمحن بن مدجل ( 
__________________  

  .321  /4أسد الغابة ) 1(
  .119  /1مسند أمحد ) 2(
  .211  /5تاريخ ابن كثري ) 3(
  .115  /15كنز العمال ) 4(
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) الـرباء بـن عـازب (  و) أنـس بـن مالـك (  و) قـم زيد بن أر: ( مث إن من مجلة هؤالء 
ّوهم من أجالء الصحابة  ّ:  

 إىل آخره موضوعة مـردود اللهم وال من وااله إن زيادة: وقول بعضهم « : قال احلليب 
 قام خطيبـا فحمـد 2قد جاء أن عليا  فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهيب كثريا منها ، و..

ّ أنشد اهللا من شهد غدير خم إال قام وال يقوم رجل يقول نبئت :اهللا تعاىل وأثىن عليه مث قال 
فقــــام ســــبعة عــــشر صــــحابيا ويف روايــــة ثالثــــون . ّأو بلغــــين إال رجــــل مسعــــت أذنــــاه ووعــــى قلبــــه

فقـال هـاتوا مـا .  اثنـا عـشر صـحابيا ويف روايـة ستة عـشر صـحابياويف املعجم الكبريصحابيا ، 
فهـذا مـواله ،  :ويف روايـة كنت مواله فعلي مـواله ، من  :ومن مجلته مسعتم ، فذكروا احلديث 

وكنــت ممــن كــتم فــذهب اهللا ببــصري وكــان علــي كــرم اهللا وجهــه دعــى  : 2وعــن زيــد بــن أرقــم 
  .)1(» على من كتم 

: أخربنـا ابـو احلـسن علـي بـن عمـر بـن عبـد اهللا بـن شـوذب قـال « : قال ابن املغازيل و
ين إســرائيل املالئــي عــن احلكــم ابــن أيب ســليمان حــدثين أمحــد بــن حيــىي بــن عبــد احلميــد ، حــدث

ّنــشد علــي النــاس يف املــسجد أنــشد رجــال مســع النــيب صــلى اهللا  :املــؤذن عــن زيــد بــن أرقــم قــال 
فكنـت . مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه: ّعليه وسلم يقول 

  .)2(» أنا فيمن كتم فذهب بصرى 
خـرج علـي مـن : ورواه زر بـن حبـيش فقـال « :  اهللا الـشريازي قال مجال الـدين عطـاءو

ّالقـــصر فاســــتقبله ركبــــان متقلـــدي الــــسيوف ، علــــيهم العمــــائم حـــديثي عهــــد بــــسفر : فقــــالوا . ّ
فقـال علـي ـ بعـد مـا . السالم عليك يـا موالنـا. السالم عليك يا أمري املؤمنني ورمحة اهللا وبركاته

ّل اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمّرد الـسالم ـ مـن هاهنـا مـن أصـحاب رسـو  فقـام اثنـا عـشر رجـال ـ ؟ّ
خالد بن زيد أبو أيوب األنصاري ، وخزميـة بـن ثابـت ذو الـشهادتني وثابـت بـن قـيس : منهم 

  بن مشاس ، وعمار بن ياسر ، وأبو
__________________  

  .337 ـ 336  /3السرية احللبية ) 1(
  .23: املناقب البن املغازيل ) 2(
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 التيهان ، وهاشم بن عتبة بن أيب وقاص ، وحبيب بن بديل بن ورقاء ـ فشهدوا أـم اهليثم بن
ّمسعــوا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــوم غــدير خــم يقــول  . مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله: ّ

  .احلديث
مــا منعكمــا أن تقومــا فتــشهدوا فقــد  :فقــال علــي ألنــس بــن مالــك والــرباء بــن عــازب 

ّاللهــم إن كانـا كتماهــا معانـدة فابتلهمــا ، فأمـا الــرباء فعمــي ، :  فقـال ؟مسعتمـا كمــا مسـع القــوم
ّـ وأما أنـس فقـد برصـت قـدماه ؟كيف يرشد مـن أدركتـه الـدعوة: فكان يسأل عن منزله فيقول 

ّ قــول النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله 7ملــا استــشهد علــي : ، وقيــل  ّ
إن كـان كاذبـا فاضـربه ببيـاض ال تواريـه العمامـة ، فـربص وجهـه اللهـم : اعتذر بالنـسيان فقـال 

  .)1(» .  ..فسدل بعد ذلك برقعا على وجهه
اهللا رجـال مسـع رسـول ] نـشدت [ انـشد  :قال علي على املنرب « : يف رواية البالذري و

ّاهللا صـلى اهللا عليــه وســلم يقــول يـوم غــدير خــم  ام ّاللهــم وال مـن وااله وعــاد مــن عــاداه إال قــ: ّ
فأعادهــا ] البجلـي [ فـشهد وحتــت املنـرب أنــس بـن مالــك والـرباء بــن عـازب وجريــر بـن عبــد اهللا 

اللهــم مــن كــتم هــذه الــشهادة وهــو يعرفهــا فــال خترجــه مــن الــدنيا حــىت : فقــال . فلــم جيبــه أحــد
ّفـربص أنـس وعمـي الـرباء ورجـع جريـر أعرابيـا بعـد هجرتـه فـأتى : قـال . جتعل به آية يعـرف ـا

  .)2(» فمات يف بيت أمه بالسراة السراة 
الذي وصفه بالورع الكلـف  ـ ذكر احلافظ أبو نعيم برتمجة أيب حممد طلحة بن مصرفو

حـدثنا « :  ـ القـاري الـدنف أبـو حممـد طلحـة بـن مـصرف كـان ذا صـدق ووفـاء وخلـق وصـفاء
، ثنــا ســليمان بــن أمحــد ، ثنــا أمحــد بــن ابــراهيم بــن كيــسان ، ثنــا إمساعيــل بــن عمــرو البجلــي 

شــهدت عليــا علــى املنــرب  :مــسعر بــن كــدام عــن طلحــة بــن مــصرف عــن عمــرية ابــن ســعد قــال 
ّناشدا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وفـيهم أبـو سـعيد وأبـو هريـرة وأنـس بـن مالـك  ّ

  وهم حول املنرب وعلي على املنرب
__________________  

  .خمطوط ـ األربعني يف فضائل أمري املؤمنني) 1(
  .157 ـ 156 :انساب االشراف ) 2(



  نفحات األزهار.................................................................................. 22

ّفقال علي نشدتكم باهللا هل مسعتم رسول اهللا صـلى . حول املنرب اثنا عشر رجال هؤالء منهمو
اللهـم نعـم ، وقعـد : ّ فقـاموا كلهـم فقـالوا ؟من كنـت مـواله فعلـي مـواله: ّاهللا عليه وسلم يقول 

اللهــم إن : فقــال . كــربت ونــسيتيــا أمــري املــؤمنني :  قــال ؟مــا منعــك أن تقــوم: رجــل ، فقــال 
حـىت رأينـا بـني عينيـه نكتـة بيـضاء ال تواريـه  .فمـا مـات: قال . كان كاذبا فاضربه ببالء حسن

  .)1(» .  ..العمامة

  نتائج البحث 
فهذه روايات القوم حول قـضية املناشـدة ، وكـتم مجاعـة مـن الـصحابة الـشهادة حبـديث 

  :لبحث ونتائجه أمور  عليهم ، فخالصة ا7الغدير ودعاء االمام 
 ناشــد الــصحابة مــن شــهد مــنهم يــوم غــدير خــم بعينــه وحــضره بنفــسه 7إن االمــام ـــ  1

ّومسـع كـالم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم . بكـل اهتمـام وإصـرار علـى أن يـدلوا بـشهادم ـ ّ
  .وقد روى املناشدة هذه كبار األئمة والعلماء من أهل السنة

تـدل علـى مـراد النـيب  ـ ه الكيفيـة ومـع هـذه األحـوال والقـرائنـذ ـ إن هـذه املناشـدة ـ 2
هــو االمامــة واخلالفــة ، إذ لــو كــان املــراد  »مــن كنــت مــواله فهــذا علــي مــواله «  :قولــه   مــن6

هــو احملــب أو احملبــوب أو الناصــر أو حنــو ذلــك ملــا كــان للمناشــدة معــىن ، فــإن ) املــوىل ( مــن 
ع وال ينكرهـــا منكـــر أبـــدا ، بـــل هـــي ثابتـــة لغـــريه مـــن هـــذه األوصـــاف ثابتـــة لـــه بـــاعرتاف اجلميـــ

  .الصحابة
 ، وذلــك أيــضا ممــا 7لقــد كــتم مجاعــة مــن الــصحابة هــذه الــشهادة معانــدة لإلمــام  ـ 3

يــــشهد بداللــــة حــــديث الغــــدير علــــى االمامــــة ، إذ لــــو كــــان املــــراد غريهــــا مــــن املعــــاين ملــــا كــــان 
  .للكتمان مورد أبدا

__________________  
  .27 ـ 26 / 5ألولياء حلية ا) 1(
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 على من كتم تلك الشهادة وقد أصـابتهم دعوتـه ، ولـو مل يكـن 7لقد دعا االمام ـ  4
  .ّمعىن حديث الغدير هو االمامة واخلالفة ملا دعا عليهم البتة

إن أخبــار املناشــدة وكــتم بعــض الــصحابة للــشهادة ــدم أســاس اعتقــاد أهــل الــسنة ـــ  5
كتمــان الــشهادة مــن املعاصــي الكبــائر ، ومرتكــب الكبــرية فاســق بعدالــة مجيــع الــصحابة ، ألن 

  .بال ريب
 ، وقـد 7ّلقد دلت تلك األخبار علـى عـداء مجاعـة مـن األصـحاب ألمـري املـؤمنني  ـ 6

وهـذا املـورد مـن املـوارد . بلغ عداؤهم له إىل حد كتمان الشهادة وارتكاب هذه املعصية الكبرية
  .مجيع الصحابة كانوا يوالونه عليه الصالة والسالمبأن ) الدهلوي ( اليت تبطل دعوى 

إن هـذه األخبـار تـدل علـى بطــالن مـا ذكـره بعـض أهــل الـسنة مـن أن مـن املمتنــع  ـ 7
 ، ألن حــــديث الغــــدير إن كــــان نــــصا علــــى 7كتمــــان الــــصحابة الــــنص علــــى خالفــــة االمــــام 

ا الـنص الـصريح الـذي فقـد ثبـت مـا قلنـا ، ألـم قـد حـاولوا كـتم هـذ ـ كما هـو الواقـع ـ خالفته
 إىل استــشهاد الــصحابة 7 يف ذلــك املــشهد العظــيم ، حــىت احتــاج االمــام 6صــدر مــن النــيب 

 7 إجيـاب حمبتـه 6ومناشدم عليه ، وان مل يكن نصا يف االمامة واخلالفة بل كـان مـراد النـيب 
 ـ فـرضحسب هـذا ال ـ فثبت ما قلناه ، ألن من خيفي ما يدل على وجوب حمبته. فقد خالفوا

  .خيفي ما يدل على إمامته وخالفته باألولوية

  وجوه بطالن دعوى ابن روزبهان وضع حديث المناشدة
ّومن مالحظة هذه األحاديث واألخبار يتضح تعصب ابـن روزـان وعنـاده مـع احلـق ،  ّ

 وهـذا نـص !!ّوبطالن هفوته حول حديث املناشـدة ، إذ ادعـى كونـه مـن موضـوعات الـروافض
ما ما ذكر أن أمري املؤمنني استشهد مـن أنـس بـن مالـك فاعتـذر بالنـسيان فـدعا وأ« : كالمه 

  ّعليه فالظاهر أن هذا من موضوعات الروافض ، ألن
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كان يف غدير خم ، وكان لكثرة مساع الـسامعني كاملـستفيض   من كنت مواله فعلي موالهخرب
 يـشهد أنـس مل يكـن مـن  وإن فرضناه أنه استشهد ومل؟ّ، فأي حاجة إىل االستشهاد من أنس

ّأخـــالق أمـــري املـــؤمنني أن يـــدعو علـــى صـــاحب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ومـــن خدمـــه  ّ
  .)1(» عشر سنني بالربص ، ووضع احلديث ظاهر 

  :وهذا الكالم باطل من وجوه 

  مناشدة أنس وغيره متواترة ـ 1
باطـل ، ألن إن نفيه احلاجة إىل االستشهاد من أنـس بـسبب استفاضـة حـديث الغـدير 

 أنــس بــن مالــك أمــر ثابــت مــشهور بــل متــواتر ، فتكــذيب هكــذا حــديث 7استــشهاد االمــام 
  .ذا التوهم أمر عجيب

  حديث الغدير متواتر ال كالمستفيض  ـ 2
إن حـــديث الغـــدير الـــذي مسعـــه تلـــك الكثـــرة مـــن الـــسامعني حـــديث متـــواتر ويف أعلـــى 

  .النصاف ومعاندة للحقجمانبة ل» كاملستفيض « درجات التواتر ، فجعله 

  من أمثلة دعاء النبي على المخالفين  ـ 3
كــالم  ».  ..مل يكــن مــن أخــالق أمــري املــؤمنني أن يــدعو علــى« : وقــول ابــن روزــان 

ّباطــل ، ألنــه يف احلقيقــة طعــن علــى األنبيــاء واألوصــياء ، ألن الــدعاء علــى املخــالفني ســنة مــن 
 وقـــف علـــى مـــوارد 6 ، ومـــن راجـــع ســـرية نبينـــا ســـنن األوصـــياء واملرســـلني يف بعـــض األحـــايني

  :عديدة من هذا القبيل ، وحنن ننقل هنا بعض أمثلة ذلك 
   على املنافقني الذين أرادوا به6فمن ذلك دعاؤه 

__________________  
  .خمطوط ـ إبطال ج الباطل) 1(
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ّليــه وســلم جــاء إليــه ّفلمــا أصــبح رســول اهللا صــلى اهللا ع«  :قــال احللــيب ، ســوءا يف ليلــة العقبــة 
 أسهل يا رسول اهللا ، ما منعك البارحة من سلوك الوادي ، فقد كان: أسيد بن حضري فقال 

يــا رســول اهللا :  وذكــر لــه القــصة ، فقــال !تــدري مــا أراد املنــافقونأ: مــن ســلوك العقبــة ، فقــال 
ّقــد نــزل النــاس واجتمعــوا ، فمــر كــل بطــن أن يقتــل الرجــل الــذي هــم ــذا ، فــإن أ ّحببــت بــني ّ

ّبأمسـائهم ، والـذي بعثـك بـاحلق ال أبـرح حــىت آتيـك برءوسـهم ، فقـال صـلى اهللا عليـه وســلم  ّ :
إين أكره أن يقول الناس أن حممـدا قاتـل بقـوم حـىت أظهـر اهللا تعـاىل ـم أقبـل علـيهم يقـتلهم ، 

ّفقــال رســـول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أ. يــا رســول اهللا هـــؤالء ليــسوا بأصــحاب: فقــال  لـــيس ّ
ّ مث مجعهــم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وأخــربهم مبــا قــالوه ومــا أمجعــوا !يظهــرون الــشهادة ّ

ــاهللا مــا قــالوا (عليــه ، فحلفــوا بــاهللا مــا قــالوا وال أرادوا الــذي ذكــر فــأنزل اهللا تعــاىل  ون ب ُ يحلف ِ ِ َ ــ ُ ِ ْ َ
ِولقد قالوا كلمة اْلكفر  ْ ُ َ َ َِ َ َُ َ وه(: وأنزل اهللا تعاىل .  اآلية)َْ ُموا بما لم ينالوا َ ََ ْ ِ (.  

ّدعا عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمو اللهم ارمهـم بالدبيلـة وهـي سـراج : فقال . ّ
ويف لفـظ شـهاب مـن نـار : أي . من نـار يظهـر بـني أكتـافهم حـىت يـنجم مـن صـدورهم انتهـى

  .)1(» يقع على نياط قلب أحدهم فيهلكه 
ّومــن ذلــك دعـــاؤه صــلى اهللا عليــه وســـلم ع ويف «  :قــال احللـــيب  .لــى مــن قطـــع صــالتهّ

ّاإلمتــاع أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وهــو بتبــوك صــلى إىل خنلــة ، فجــاء شــخص فمــر بينــه  ّ
ّوبني تلك النخلة بنفسه ، ويف رواية وهو علـى محـار ، فـدعا عليـه صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال  ّ

  .)2(» فصار مقعدا . قطع صالتنا قطع اهللا أثره: 
ــــك  ّدعــــاؤه علــــى مــــن كــــان حياكيــــه يف مــــشيه صــــلى اهللا عليــــه وســــلم: ومــــن ذل قــــال  .ّ

 :أخـرج أبـو الـشيخ عـن قتـادة وابـن مردويـه عـن ابـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا قـال « : السيوطي 
ّكان رجل خلف النيب صلى اهللا عليـه وسـلم حياكيـه ويلبطـه ، فـرآه النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ ّ

  ّه فلبط به مغشيا شهرا ، مث أفاق فرجع إىل أهل. كذلك فكن: فقال 
__________________  

  .يف غزوة تبوك 121  /3السرية احللبية ) 1(
  .121  /3السرية احللبية ) 2(
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ّ ـ حني أفاق ـ وهو كما حاكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّ «)1(.  

   7من أمثلة دعاء أمير المؤمنين  ـ 4
روى االمـام « : مـا ذكـره خواجـه بارسـا بقولـه   :7ومن أمثلة دعـاء أمـري املـؤمنني علـي 

ّ سأل رجال عـن حـديث يف الرحبـة فكذبـه ، 2أن أمري املؤمنني عليا  : بإسناده ;املستغفري 
نـت كاذبـا أن فـأدعو اهللا سـبحانه عليـك إن ك: قـال . ّمـا كـذبتك: قـال . ّإنـك كـذبتين: فقال 

 فعمـي بـصره ، فلـم 2 املـؤمنني علـي فـدعا عليـه أمـري. فـادع اهللا عـز وجـل :قال . يعمي بصرك
  .)2(» ّخيرج من الرحبة إال وهو أعمي 

  .)3(رواه عبد الرمحن اجلامي عن املستغفري كذلك و
راوي هــــذه القــــصة مــــن مــــشاهري علمــــائهم ، تــــرجم لــــه عبــــد القــــادر » املــــستغفري « و

تغفري خطيـب جعفر بن حممد بن املعتز بن حممد بن املستغفر النسفي املـس« : القرشي بقوله 
نسف ، كان فقيها فاضال وحمدثا مكثرا صدوقا حافظا ، مل يكن مبا وراء النهر يف عصره مثله 

مسع أبا عبد اهللا حممد بن أمحد غنجار احلـافظ ، وزاهـر بـن أمحـد . ، وله تصانيف أحسن فيها
ومـات يف سـلخ مجـادى األوىل  350 مولده سـنة .روى عنه أبو منصور السمعاين. السرخسي

  .)4(» بنسف  432 ةسن
الــشيخ االمــام اخلطيــب احلــافظ أبــو « : وتــرجم لــه حممــود بــن ســليمان الكفــوي بقولــه 

كــان . العبــاس جعفــر بــن حممــد بــن املعتــز بــن حممــد بــن املــستغفر بــن الفــتح املــستغفري النــسفي
ّ فقيهـــــا فاضـــــال حمـــــدثا صـــــدوقا يرجـــــع إىل معرفـــــة وفهـــــم وإمعـــــان ، مجـــــع اجلمـــــوع وصـــــنف ;

  سن فيهما ، مل يكن مبا وراء النهر يف عصره منالتصانيف وأح
__________________  

  .108  /4الدر املنثور ) 1(
  .فصل اخلطاب حملمد خواجه بارسا احلافظي) 2(
  .25: نفحات االنس ) 3(
  .181 ـ 180  /1اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ) 4(
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» .  ..432  ومات سنة.350 ةولد سن.  ..جيري جمراه يف اجلمع والتصنيف وفهم احلديث
)1(.  

احلـــــافظ املعـــــروف .  ..جعفـــــر بـــــن حممـــــد« : وقـــــال مجـــــال الـــــدين األســـــنوي برتمجتـــــه 
  .)2(» .  ..ّباملستغفري صاحب التصانيف الكثرية وحمدث ما وراء النهر يف زمانه

أخـــربين ســـيد احلـــافظ أبـــو منـــصور « : مـــا رواه أخطـــب خطبـــاء خـــوارزم  :ومـــن ذلـــك 
ّ إن عليا سـأل رجـال يف الرحبـة عن زاذان أيب عمر.  ..ه بن شهردار الديلميشهردار بن شريوي

أدعـــو اهللا : فقـــال . ّمـــا كــذبتك: ّإنـــك قــد كـــذبتين ، فقــال : ّعــن حـــديث فكذبــه فقـــال علــي 
ادع اهللا فــدعا عليــه ، فلــم خيــرج مــن الرحبــة : قــال . ّعليــك إن كنــت كــذبتين أن يعمــي بــصرك

  .)3(» حىت قبض بصره 
  .)4(ّصايب عن عمر مال يف سريته ورواه الو

ّإنه حـدث حبـديث فكذبـه رجـل ، فقـال لـه  :ومن كراماته أيضا « ) : ّالصواعق ( يف و ّ
  .)5(» فدعا عليه ، فلم يربح حىت ذهب بصره . ادع: قال . ادعو عليك إن كنت كاذبا: 

 2 إنـــه: ومنهـــا «  ):معـــارج العلـــى يف مناقـــب املرتـــضى ( وقـــال حممـــد صـــدر العـــامل يف 
ّحــدث حبــديث فكذبــه رجــل فقــال لــه  فــدعا عليــه . أدع: قــال  .أدعــو عليــك إن كنــت كاذبــا: ّ

  .)6(» فلم يربح حىت ذهب بصره 
ّأن عليا حدث حديثا فكذبـه رجـل ،  :عن علي بن زاذان « : قال ويل اهللا الدهلوي و ّ

  فدعا. نعم:  قال ؟أدعو عليك إن كنت صادقا : 2فقال علي 
__________________  

  .خمطوط ـ كتائب أعالم االخبار من فقهاء مذهب النعمان املختار) 1(
  .403  /2طبقات الشافعية ) 2(
  .273 :املناقب للخوارزمي ) 3(
  .خمطوط ـ االكتفاء يف فضائل اخللفاء األربعة) 4(
  .77: الصواعق احملرقة ) 5(
  .خمطوط ـ معارج العلى يف مناقب املرتضى) 6(
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  .)1(»  ذهب بصره عليه ، فلم ينصرف حىت
ار قــال« : قــال ابــن كثــري و ّحــدث رجــل عليــا حبــديث  ّــوقــال هيــثم عــن يــسار عــن عم

وقـــال ابـــن أيب الـــدنيا حـــدثين ســـريح بـــن يـــونس ثنـــا هيـــثم بـــن . ّفكذبـــه ، فمـــا قـــام حـــىت عمـــي
ــإمساعيــل عــن ســامل بــن عمار احلــضرمي عــن زاذان أيب عمــر  ّإن رجــال حــدث عليــا حبــديث ، : ّ

ّأراك إال قــد كــذبتينمــا : فقــال علــي   ؟أدعــو عليــك إن كنــت كــذبت: قــال . مل أفعــل: قــال . ّ
  .)2(» فدعا فما برح حىت عمي . ادع: قال 

 علــى مــن 7مــن دعــاء االمــام ) شــواهد النبــوة ( وحنــوه مــا رواه عبــد الــرمحن اجلــامي يف 
  .)3(كان يكتب بأخباره إىل معاوية فعمي 

  ّأمثلة من دعاء الصحابة ـ 5
ّــبــن عطــاء اهللا االســكندري كرامــة لــسعد بــن أيب وقاص ، إذ قــال بعــد ذكــر روى أمحــد و

لـيس هـذا عـني الكمـال ، ومـا  :قال الشيخ أبو العباس « : حكاية يف دعاء إبراهيم بن أدهم 
ّفعلــه ســعد أحــد العــشرة هــو عــني الكمــال ، ادعــت عليــه امــرأة أنــه احتــاز شــيئا مــن بــستاا ، 

أعمهـــا وأمتهــا يف مكاـــا ، فعميـــت وجـــاءت متـــشي يومـــا يف ّاللهـــم إن كانـــت كاذبـــة ف: فقــال 
بستاا فوقعـت يف بئـر فماتـت ، فلـو كـان مـا فعلـه إبـراهيم عـني الكمـال لكـان الـصحايب أوىل 
به ، ولكنه كان سعد أمينا من أمناء اهللا نفسه ونفس غريه عنـده سـواء ، فمـا دعـا عليهـا ألـا 

  .)4(» .  ..سول اهللاآذته ، ولكن دعا عليها ألا آذت صاحب ر
أن أصـحاب : ّحدثىن الليث بن سـعد عـن حبيـب بـن أيب ثابـت « : وقال أبو يوسف 

ّحممد صلى اهللا عليه وسلم ومجاعة املسلمني أرادوا عمر بن اخلطاب أن ّ  
__________________  

  .112  /2إزالة اخلفا يف سرية اخللفا ) 1(
  .5 / 8تاريخ ابن كثري ) 2(
  .167  :شواهد النبوة) 3(
 ـــ 143  /1هـامش لطــائف املـنن للــشعراين  ـ لطـائف املــنن يف مناقـب الــشيخ أيب العبـاس وشــيخه أيب احلـسن) 4(

144.  
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ّيقسم الشام كما قسم رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم خيـرب ، وأنـه كـان أشـد النـاس عليـه يف  ّ ّ
دكم مـن املـسلمني ال شـيء إذا أترك من بعـ: فقال عمر . ذلك الزبري بن العوام وبالل بن رباح

ورأى املسلمون أن الطاعون الذي أصـام : قال . اللهم اكفين بالال وأصحابه: هلم ، مث قال 
  .)1(» وتركهم عمر ذمة يودون اخلراج إىل املسلمني : قال . بعمواس كان عن دعوة عمر

ى ّأن أصـحاب رسـول اهللا صـل: وعن حبيب بـن أيب ثابـت « : وقال ويل اهللا الدهلوي 
ّاهللا عليــه وســلم ومجاعــة مــن املــسلمني أرادوا مــن عمــر بــن اخلطــاب أن يقــسم الــشام كمــا قــسم  ّ
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم خيــرب ، وأنــه كــان أشــد النــاس عليــه يف ذلــك الــزبري بــن العــوام  ّ ّ

اللهـم :  مث قال !!إذا أترك من بعدكم من املسلمني ال شيء هلم: فقال عمر . وبالل بن رباح
ورأى املــسلمون أن الطــاعون الــذي أصــام بعمــواس كــان عــن : قــال . اكفــين بــالال وأصــحابه

  .)2(» أخرجه أبو يوسف . وتركهم عمر ذمة يؤدون اخلراج إىل املسلمني: قال . دعوة عمر
وملــا ســار عمــر إىل الــشام وكــان باجل« ) : الــروض األنــف ( ويف كتــاب 

ّ
ابيــة شــاور فيمــا 

ان قــسمتها مل يكــن ملــن يــأيت بعــد مــن املــسلمني :  فقــال لــه معــاذ ؟ايقــسمهافتــتح مــن الــشام أ
فأحل عليه بالل يف مجاعة من أصحابه وطلبوا القـسم ، . فأخذ بقول معاذ. أو حنو هذا. شيء

أللهـم اكفـين بـالال وذويـه فلـم يـأت احلـول ومـنهم علـى األرض عـني تطـرف : ّفلما أكثروا قـال 
 «)3(.  

: وقــال الــشافعي . ّمث أرض الــسواد مملوكــة ألهلهــا عنــوة« : وقــال فخــر الــدين الزيلعــي 
ليـست مبملوكــة وإمنــا هــي وقـف علــى املــسلمني ، وأهلهــا مـستأجرون هلــا ، ألن عمــر اســتطاب 

  .قلوب الغامنني فآجرها
  أحدها ان عمر مل يستطب قلوم: هذا غلط بوجوه : وقال أبو بكر الرازي 

__________________  
  .26: اخلراج ) 1(
  .71: قرة العينني ) 2(
  .581  /6الروض األنف ) 3(
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فيـــه ، بـــل نـــاظرهم عليـــه وشـــاور الـــصحابة علـــى وضـــع اخلـــراج ، فـــامتنع بـــالل وأصـــحابه فـــدعا 
  .)1( » ؟فأين االسرتضاء. عليهم

  فائدتان من كالم ابن روزبهان 
 احلـق احقـاق( لقد ظهر بالوجوه املذكورة بطالن كالم ابن روزان ، ولـنعم مـا قـال يف 

 أن يـدعو علـى صـاحب رسـول اهللا 7وأما استبعاده من أخـالق أمـري املـؤمنني « : يف جوابه ) 
ّ وخادمه بظهور الربص عليـه فهـو تـصوف بـارد ، ألنـه إذا مل يـشهد أنـس إلظهـار حـق قـرىب 6

 مبــا علــم يقينــا فقــد أخــل مبــا وجــب عليــه مــن حمبــتهم بــنص القــرآن ايــد ، وخلــع ربقــة 6النــيب 
 ، وأحـــــبط اهللا عملـــــه وخدمتـــــه ، فأقـــــل مرتبـــــة جزائـــــه يف الـــــدنيا الـــــدعاء عليـــــه 6النـــــيب متابعـــــة 

  .»باألمراض الساخرة وسيذوق وبال أمره يف اآلخرة 
  :ولكن يف كالمه فائدتان 

«  لقــــد اســــتنكر ابــــن روزــــان االستــــشهاد علــــى مــــا كثــــر ســــامعوه وكــــان )فــــاألولى ( 
 أمـر ثابــت مـستفيض فاالستــشهاد 7ة علــي إن وجــوب حمبـ: فنقـول بنــاء عليـه » كاملـستفيض 

حــسب روايــات القــوم كمــا  ـ  قــد استــشهد علــى حــديث الغــدير7عليــه باطــل ، لكــن االمــام 
فظهر أنه مل يكن املراد من حديث الغدير إجياب احملبة واملـودة لـه ، بـل كـان املـراد أمـرا  ـ عرفت

حتـاج عليـه الـصالة والـسالم جليال عظيما وقد أنكره أكثر األصحاب الذين مسعوه ووعوه ، فا
  .إىل االستشهاد عليه

 لقد اعرتف ابن روزـان يف كالمـه بكثـرة سـامعي خـرب احلـديث ، فـال ريـب )والثانية ( 
  ّيف وقوع تلك الواقعة وثبوت هذا اخلرب الشريف ، ويف هذا رد على من

__________________  
  .282  /3شرح كنز الدقائق للزيلعي ) 1(
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  .ّكذبه من أهل العصبية والعنادأنكر احلديث و

  اعتراف الحلبي بداللة االستشهاد
 مجاعة من الصحابة على حديث الغدير ، فمنهم 7استشهاد االمام : فثبت إىل اآلن 

 ـ وذا بطلت مناقشات ابن روزان والفخر الرازي يف اية العقول ـ من شهد ومنهم من كتم
ّعظــيم جليــل أنكــره أكثــر الــصحابة وهــو لــيس إال ، وثبــت أن هــذا االستــشهاد كــان علــى أمــر 

  .اخلالفة ، إذ لو كان غريها ملا أنكروه وملا كتم الشهادة به من كتم
ّ قـد احـتج حبـديث الغـدير ردا علـى مـن 7اعرتاف احلليب بأن االمام : ويشهد مبا ذكرنا 

مامـة ، فـاملراد يف وعلـى تـسليم أن املـراد أنـه أوىل باال« : نازعه يف اخلالفـة ، وهـذا نـص كالمـه 
ّاملآل ال يف احلال ، وإال لكان هو االمام مع وجوده صلى اهللا عليه وسلم ، واملـآل مل يعـني لـه  ّ ّ

ّوقــت ، فمـــن أيــن أنـــه عقــب وفاتـــه صــلى اهللا عليـــه وســلم  جـــاز أن يكــون بعـــد أن تنعقــد لـــه ؟ّ
ّخلالفــة ردا علــى ّويــدل لــذلك أنــه مل حيــتج بــذلك إال بعــد أن آلــت إليــه ا. البيعــة ويــصري خليفــة

ّمن نازعه فيها كما تقدم ، فسكوته عن االحتجاج بذلك إىل أيام خالفته قاض على كل مـن 
  .)1(» له أدىن عقل فضال عن فهم بأنه ال نص يف ذلك على إمامته 

  مناشدة االمام أبا بكر وأصحاب الشورى 
ى مـزاعم واضـحة يـشتمل علـ ـ وإن كان يتـضمن اعرتافـا بـاحلق كمـا ذكرنـا ـ وكالم احلليب

  :البطالن 
.  ..فاملراد يف املآل ال يف احلال واال لكان هـو االمـام مـع وجـوده« :  قوله )فاألولى ( 

وهـــذا باطـــل لعـــدم وجـــود قيـــد يف احلـــديث يقتـــضى ذلـــك ، بـــل احلـــديث الـــشريف مطلـــق ، » 
  وهذا. من كنت مواله فعلي أوىل منه باالمامة: فاملعىن 

__________________  
  .338  /3سرية احللبية ال) 1(
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  .ما يثبته الشيعة االمامية قدميا وحديثا ، ويعانده املعاندون من أهل السنة كذلك
معنـــاه » جـــاز أن يكــون بعــد أن تنعقـــد لــه البيعــة ويـــصري خليفــة « :  قولــه )والثانيــة ( 

ن ّعلى زمان بعد عثمـان بـن عفـان ، وهـذا احلمـل فاسـد جـدا ، أل» األولوية باالمامة « محل 
يقلع أساسـه الـواهي مـن اجلـذور ، ألمـا قـد اعرتفـا  ـ كما يف الصواعق وغريها ـ نئة الشيخني

 موالمها باعرتافهما سوء كانا مـن املـؤمنني أم ال ، فهـو 7ّكل مؤمن ، فهو ) موىل  ( 7بكونه 
 منهمــا باالمامــة ، فتقييــدها مبــا بعــد عثمــان باطــل حــسب فهــم الــشيخني واعرتافهمــا) أوىل ( 

  .أيضا
علــى األوىل ) املــوىل ( بنــاء علــى محــل  ـ ّفانــه ال ريــب يف داللــة هــذا احلــديث: وأيــضا 

 ـ  ، ومبـــا أنـــه ال نـــص علـــى إمامـــة الثالثـــة7باالمامـــة علـــى االمامـــة املطلقـــة ألمـــري املـــؤمنني 
 نفـسه) الدهلوي ( وخالفتهم كما هو الثابت واملعرتف به لدى القوم حىت لقد اعرتف بذلك 

 يثبت خالفته بال فـصل ، لقـبح تقـدمي غـري املنـصوص 7طلق النص على خالفة االمام فإن مـ 
  .عليه على املنصوص عليه

فـــسكوته عـــن االحتجـــاج .  ..ويـــدل لـــذلك أنـــه مل حيـــتج بـــذلك« :  قولـــه )والثالثـــة ( 
ّمردود بعدم تسليم الشيعة بـسكوته عليـه الـصالة والـسالم ، بـل إـم » بذلك إىل أيام خالفته 

بون هذه الدعوى ويستنكروا ، فـدعوى احللـيب ذلـك يف مقابلـة الـشيعة االماميـة ال تنفعـه ّيكذ
  .حبال وال يسقط حديث الغدير عن االحتجاج واالستدالل

 أبــا بكــر وأصــحاب 7وإليــك بعــض روايــات الــشيعة االماميــة املتــضمنة ملناشــدة االمــام 
  :الشورى حبديث الغدير 

أن أمـــري : بـــن علـــي بـــن احلـــسني بـــن بابويـــه القمـــي روى الـــشيخ أبـــو جعفـــر حممـــد ــــ  1
ولكــن أخـربين عــن الــذي يــستحق هــذا األمــر مبــا «  : قــال أليب بكــر بــن أيب قحافــة 7املـؤمنني 
بالنــصيحة والوفــاء ودفــع املداهنــة واحملابــاة وحــسن الــسرية وإظهــار : فقــال أبــو بكــر . يــستحقه

يا وقلـة الرغبـة فيهـا وإنـصاف املظلـوم العدل والعلم بالكتاب وفـصل اخلطـاب مـع الزهـد يف الـدن
  .من الظامل للقريب والبعيد مث سكت
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   ؟ّأنشدك باهللا يا أبا بكر أيف نفسك جتد هذه اخلصال أو يف : 7فقال علي 
  .بل فيك يا أبا احلسن: قال أبو بكر 

   ؟ قبل ذكران املسلمني أم أنت6أنشدك باهللا أنا ايب لرسول اهللا : قال 
  .بل أنت: قال 
:  قـال ؟فأنشدك باهللا أنا األذان ألهل املوسم وجلميع األمـة بـسورة بـراءة أم أنـت: قال 

  .بل أنت
   ؟ بنفسي يوم الغار أم أنت6فأنشدك باهللا أنا وقيت رسول اهللا : قال 
  .بل أنت: قال 
   ؟أنشدك باهللا يل الوالية من اهللا مع والية رسوله يف آية زكاة اخلامت أم لك: قال 
  . لكبل: قال 
   ؟أنشدك باهللا أنا املوىل لك ولكل مسلم حبديث النيب يوم الغدير أم أنت: قال 
  .)1(» بل أنت : قال 

مجاعــة « : ّروى الــشيخ أبــو جعفــر حممــد بــن احلــسن بــن علــي الطوســي مــا نــصه وـــ  2
عن أيب املفضل عن أمحد بن علـي بـن مهـدي إمـالء مـن كتابـه عـن أبيـه عـن أيب احلـسن الرضـا 

ملــا أتــى أبــو بكــر وعمــر إىل منــزل أمــري املــؤمنني  : ، قــال : عــن آبائــه
ّ

 وخاطبــاه يف أمــر 7
  البيعة وخرجا من عنده خرج أمري املؤمنني 

__________________  
  .549  /2اخلصال ) 1(
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 إىل املسجد ، فحمد اهللا وأثىن عليه مبـا اصـطنع عنـدهم أهـل البيـت ، إذ بعـث فـيهم رسـوال 7
  : مث قال . س وطهرهم تطهرياّمنهم وأذهب عنهم الرج

ّإن فالنا وفالنا أتياين وطالباين بالبيعة ملن سبيله أن يبايعين ، أنا ابن عم النيب وأبو بنيـه 
ّ ال يقوهلا احد غريي إال كاذب ، وأسلمت وصليت قبـل كـل 6ّوالصديق األكرب وأخو رسوله  ّ

حممــد ، وأبــو حــسن وحــسني ّأحــد ، وأنــا وصــيه وزوج ابنتــه ســيدة نــساء العــاملني فاطمــة بنــت 
ّ ، وحنن أهل بيت الرمحة ، بنـا هـداكم وبنـا اسـتنقذكم مـن الـضاللة ، وأنـا 6سبطي رسول اهللا 

ّصاحب يوم الدوح ، ويف نزلت سورة من القرآن ، وأنـا الوصـي علـى األمـوات مـن أهـل بيتـه ، 
مث رجــع إىل . علــيكمّوأنــا ثقتــه علــى األحيــاء مــن أمتــه ، فــاتقوا اهللا يثبــت أقــدامكم ويــتم نعمتــه 

  .)1(» بيته 
ّإن أبـا   :7روى عـن الـصادق « : ّروى الشيخ حسن بن حممد الديلمي ما نصه وـ  3

يـا أبـا احلـسن : ّ يف سكة بين النجار ، فسلم عليه وصافحه وقـال لـه 7بكر لقي أمري املؤمنني 
 واهللا ؟بيعـةأيف نفسك شيء من استخالف النـاس إيـاي ومـا كـان مـن يـوم الـسقيفة وكراهتـك ال

ّما كان ذلك من إراديت ، إال أن املسلمني اجتمعوا على أمر مل يك يل أن أخـالف علـيهم فيـه ّ 
...  

 ، وقـد أخـذ 6يا أبا بكر فهـل تعلـم أحـدا أوثـق مـن رسـول اهللا : فقال له أمري املؤمنني 
 ويف يف يـوم الـدار ،: بيعيت عليك يف أربعـة مـواطن ، وعلـى مجاعـة معـك وفـيهم عمـر وعثمـان 

بيعة الرضوان حتت الشجرة ، ويوم جلوسه يف بيت أم سلمة ، ويف يوم الغدير بعد رجوعه مـن 
اهللا ورسوله عليكم مـن : فقال لكم . مسعنا وأطعنا اهللا ورسوله: فقلتم بأمجعكم . حجة الوداع

فليـشهد بعـضكم : فقـال لكـم . اهللا ورسوله علينا من الشاهدين: فقلتم بأمجعكم . الشاهدين
نعــم يــا : فقلــت . عض وليبلــغ شــاهدكم غــائبكم ، ومــن مســع مــنكم فليــسمع مــن مل يــسمعلــب

  رسول اهللا ، وقلتم بأمجعكم نئون رسول اهللا ونئوين بكرامة اهللا لنا ، فدىن عمر
__________________  

  .247  /28حبار األنوار عن االمايل للشيخ الطوسي ) 1(
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 يــــا ابــــن أيب طالــــب أصــــبحت موالنــــا ومــــوىل بــــخ بــــخ: ضــــرب علــــى كتفــــي وقــــال حبــــضرتكم و
  .)1(» لقد ذكرتين يا أمري املؤمنني أمرا لو يكون رسول اهللا شاهدا فامسعه منه . املؤمنني

ا نـورد اسـتدالل أمـري املـؤمنني بـالنص  ّـولو أن أهل السنة أبوا عن قبول هذه الروايات فإن
بــن ابــراهيم بــن احلــسن بــن علــي علــى إمامتــه يف أيــام أيب بكــر مــن روايــتهم ، فقــد روى أســعد 

الـذي تـرجم لـه ابــن  ـ عـن اسـتاذه عمـر بـن احلـسن املعـروف بـابن دحيـة) أربعينـه ( احلنبلـي يف 
األندلسي البلنـسي احلـافظ ، كـان مـن  ـ أبو اخلطاب عمر ابن احلسن« : ّخلكان مبا ملخصه 

ق بــه ، عارفــا بــالنحو ّأعيــان العلمــاء ومــشاهري الفــضالء ، متقنــا لعلــم احلــديث النبــوي ومــا يتعلــ
واللغة وأيـام العـرب وأشـعارها ، أكثـر بطلـب احلـديث يف أكثـر بـالد األنـدلس اإلسـالمية ولقـي 

«  : مـــا نـــصه ) . «)2ـــا علمائهـــا ومـــشاخيها ، وهـــو يف تلـــك احلـــال يؤخـــذ عنـــه ويـــستفاد منـــه
س ابـن حـضرت أنـ :يرويه الثوري عن األعمش عن سامل بن أيب اجلعد قـال : احلديث الثالث 

: مالك وهو مكفوف البصر وفيه وضح ، فقـام إليـه رجـل ـ وكأنـه كـان بينـه وبينـه إحنـة ـ وقـال 
ّيا صاحب رسول اهللا ما هذه السمة اليت أراها بك وقـد قـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  إن : ّ

   ؟الربص واجلذام ما يبتلي ا مؤمن
عـوة دعاهـا أمـري املـؤمنني علـي بـن ّأما الوضح فإنـه د: فأطرق أنس وعيناه تذرفان وقال 

  .أيب طالب
  .فسأله مجاعة أن حيدثهم باحلديث

ملا أنزلت سورة الكهف سأل بعـض الـصحابة أن يـريهم أهـل الكهـف فوعـدهم : فقال 
ّ

ّأحـضروا عليـا ، فلمـا حـضر قـال يل : ّذلك ، فأهدي بساط له وذكره الصحابة وعده ، فقال 
ّر الصحابة أن جيلسوا عليه ، فلما جلـسوا رفـع البـساط يا أنس أبسط البساط ، فبسطته وأم: 

  وسار يف اهلواء إىل الظهر ، فوقف البساط مث قمنا
__________________  

  .246 :ارشاد القلوب للديلمي ) 1(
  .121  /3وفيات األعيان ) 2(
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منـــشي علــــى األرض حـــىت شــــاهدنا الكهــــف ، ورأينـــا قومــــا نيامــــا تـــضيء وجــــوههم كالقناديــــل 
: ّ ثياب بيض وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ، فملئنا رعبا ، فتقدم أمري املـؤمنني وقـال وعليهم

ّ ، وتقـدم القـوم وسـلموا ، فلـم يـردوا 7ّالسالم علـيكم ، فـردوا  ّ مل ال :  ، فقـال هلـم علـي :ّ
ّتردون على صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّ . عمـك ونبيـكسـل ابـن :  فقال أحدهم ؟ّ

ـــا مالئكـــة اهللا ارفعـــوا : ّخـــذوا جمالـــسكم ، فلمـــا أخـــذوا قـــال علـــي  : للجماعـــة مث قـــال علـــي ي
ّضــعونا لنــصلي الظهــر ، فــإذا حنـــن يف : مث قــال . البــساط ، فرفــع وســرنا يف اهلــواء مــا شــاء اهللا

ّأرض لـــيس فيهـــا مـــاء نـــشرب وال نتوضـــأ ، فـــوكز األرض برجلـــه فنبـــع املـــاء العـــذب ، فتوضـــأنا 
 ستدركون صـالة العـصر مـع رسـول اهللا وسـار بنـا البـساط إىل العـصر ، :فقال . ّوصلينا وشربنا

ّحتـدثوين أو أحـدثكم: ّوإذا حنن على باب املسجد ، فلما رآنـا قـال  ّـ وجعـل حيـدثنا كأنه كـان ؟ّ
ّمل ردوا علــي الــسالم ومل يــردوا علــى أصــحايب: معنــا ، فقــال لــه علــي  ّإــم ال يــردون :  فقــال ؟ّّ
  .اشهد لعلي يا أنس: مث قال . ّ وصي نيبّالسالم إال على نيب أو

: قـال  .إين نـسيت: ّفلما كـان بعـد يـوم الـسقيفة استـشهدين علـي بيـوم البـساط فقلـت 
ّإن كنـــت كتمتهـــا بعـــد وصـــية رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فرمـــاك اهللا ببيـــاض يف وجهـــك  ّ

  .ّفربصت وتلظى جويف وعميت. ولظى يف جوفك وعمى يف بصرك
مــــات و .طيـــق الــــصيام يف شـــهر رمــــضان وال يف غـــريه مــــن حـــرارة بطنــــهكـــان أنــــس ال يو

  .)1(» بالبصرة ، وكان يطعم كل يوم مسكينا عن يوم يفطر من رمضان 
 حبـديث الغـدير يف أيـام أيب بكـر وحنوهـا ، 7وأما عدم نقل أهل السنة احتجـاج االمـام 

ن حجــة علــى الفريــق فــال يكــون حجــة علــى الــشيعة أبــدا ، كمــا أن نقــل أحــد الفــريقني ال يكــو
  .اآلخر

: يف وجه االستدالل حبديث الغـدير ) اية العقول ( هذا ، وقد ذكر الفخر الرازي يف 
   ذكره يف الشورى عند ما حاول ذكر2إن عليا : الثاين « 

__________________  
  .خمطوط ـ اية العقول) 1(
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اعي علـى القـدح فيمـا يفتخـر بـه فضائله ، ومل ينكره أحد ، فعدم إنكارهم لذلك مع توفر الدو
وأمـا الوجـه الثـاين «  :مث أجـاب عـن هـذا االسـتدالل بقولـه » اإلنسان على غريه دليل صحته 

وهو املناشـدة يف الـشورى فهـو ضـعيف ، ألن احلاجـة إىل تـصحيح هـذه املناشـدة كاحلاجـة إىل 
ناشـدة ، وبتقـدير ّتصحيح أصل احلديث ، بل ذلـك أوىل ، ألن أكثـر احملـدثني ينكـرون تلـك امل

ّصحتها ، فال نسلم انتهائها إىل مجيع الصحابة ، وبتقدير انتهائها إىل كلهـم فـال نـسلم أنـه مل  ّ
  .».  ..يوجد فيهم من أنكر ذلك

 مـع تـوفر الـدواعي علـى نقـل ؟ّكيف ال نسلم أنه مل يوجـد فـيهم مـن أنكـر ذلـك: وفيه 
  .نني ، واحلال أنه مل ينقله أحد أبدامثل هذا اإلنكار من أشياع املنحرفني عن أمري املؤم

وإذا مل يكــن عــدم النقـــل دلــيال علــى العـــدم يف مثــل هــذا األمـــر الــذي تــوفرت الـــدواعي 
علــى نقلــه فكيــف يكــون عــدم نقــل اســتدالل االمــام واحتجاجــه حبــديث الغــدير يف زمــان أيب 

  !؟ع توفر الدواعي على عدم نقلهبكر وغريه دليال على العدم ، م
علمــت فيمــا تقــدم روايــة الواحــدي األشــعار الــيت أنــشدها يف حــضور أيب علــى أنــك قــد 

. ّبكــر وعمــر وعثمــان وغــريهم ، وضــمنها مجلــة مــن فــضائله وخصائــصه ومنهــا حــديث الغــدير
  .فدعوى سكوته يف زمنهم كذب

* * *  
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)8(  

  ّاستنكار أبي الطفيل لحديث الغدير
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من أقوى األدلة علـى داللـة حـديث وإن استنكار أيب الطفيل واستبعاده حلديث الغدير 
 مل 6الغدير على االمامة واخلالفة ، إذ لو كان هلذا احلديث معىن غري االمامـة بعـد رسـول اهللا 

فخرجــت « : يكــن لالســتنكار والــشك وجــه فلقــد جــاء يف روايــة أمحــد عــن أيب الطفيــل قولــه 
. يــا يقــول كــذا وكــذاإين مسعــت عل: ّوكــأن يف نفــسي شــيئا ، فلقيــت زيــد بــن أرقــم ، فقلــت لــه 

  .)1(»  يقول ذلك له 6 قد مسعت رسول اهللا !فما تنكر: قال 
فخرجت ويف نفسي منه شيء ، فلقيت زيد بن أرقـم وأخربتـه ، « : ويف رواية النسائي 

  .)2(»  أنا مسعته !ما تشك: فقال 
فخرجت وكان يف نفسي شيء ، فلقيت زيد بن أرقم فقلت له « : ويف رواية ابن كثري 

  . يقول ذلك له6 لقد مسعت رسول اهللا !فما تنكر: قال . إين مسعت عليا يقول كذا وكذا: 
  رواه النسائي من حديث حبيب بن أيب ثابت عن أيب الطفيل عنه أمت من

__________________  
  .370  /4مسند أمحد ) 1(
  .100 :اخلصائص ) 2(
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  .)1(» ذلك 
فــــسي شــــيء ، فلقيــــت زيــــد بــــن أرقــــم فقمــــت وكــــان يف ن« : عنــــه ) زيــــن الفــــىت ( ويف 

  .)2(»  يقوله 6 مسعت رسول اهللا !وما تنكر: فقال . فأخربته مبا قال علي
فخرجــت ويف نفــسي مــن ذلــك شــيء ، « : بطريــق ابــن حبــان ) الريــاض النــضرة ( ويف 

»  يقــول لــه ذلــك 6قــد مسعنــاه مـن رســول اهللا : فقــال . فلقيـت زيــد بــن أرقــم فــذكرت لـه ذلــك
)3(.  

 ، وأن يكـــون يف 7أن يكـــون أبـــو الطفيـــل يف شـــك مـــن وجـــوب حمبـــة علـــي فهـــل تـــرى 
ّ إن هـذا ال جيــوزه عاقــل يف حـق أيب الطفيــل الــذي !؟. ..ّ ناصــرا وحمبــا7نفـسه شــيء مــن كونـه  ّ

  :ّيعد من أجلة الصحابة وعلمائهم 

  ترجمة أبي الطفيل 
 يــوم أحــد ، أبــو الطفيــل عــامر بــن واثلــة ، ولــد« : فقــد تــرجم لــه ابــن عبــد الــرب بقولــه 

 مثـــان ســـنني ، نـــزل الكوفـــة ، صـــحب عليـــا كـــرم اهللا وجهـــه يف 6وأدرك مـــن هجـــرة رســـول اهللا 
  . انصرف إىل مكة فأقام ا حىت مات سنة مائة2ّمشاهده كلها ، فلما قتل علي 

ّوكــان فاضــال عاملــا ، حاضــر اجلــواب ، فــصيحا ، وكــان يتــشيع يف علــي كــرم اهللا وجهــه 
  .2ّشيخني أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما ، ويرتحم على عثمان ّويفضله ، ويثين على ال

كيــف وجــدك علــى خليلــك أيب : قــدم أبــو الطفيــل يومــا علــى معاويــة فقــال لــه : قيــل 
  وقال له. كوجد أم موسى ملوسى وأشكو إىل اهللا التقصري:  قال ؟احلسن

__________________  
  .346  /3تاريخ ابن كثري ) 1(
  .خمطوط ـ ري سورة هل أتىزين الفىت بتفس) 2(
  .223  /2الرياض النضرة يف فضائل العشرة املبشرة ) 3(
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فمـا منعـك : قـال . ال ولكـين كنـت فـيمن حـضره:  قـال ؟كنـت فـيمن حـصر عثمـان: معاويـة 
ّوأنت ما منعك من نصره ، إذ تربصت به ريب املنـون وكنـت يف أهـل الـشام :  قال ؟من نصره

بلــى ، :  قــال ؟أو مــا تــرى طلــيب بدمــه نــصرة لــه: قــال لــه معاويــة  ؟ّوكلهــم تــابع لــك فيمــا تريــد
  :ولكنك كما قال أخو بين فالن 

ك بعــــــــــــــــــــد املــــــــــــــــــــوت تنــــــــــــــــــــدبين   ّــــــــــــــــــــال ألفين

  
)1(» ّو يف حيــــــــــــــــايت مــــــــــــــــا زودتــــــــــــــــين زادي   

  

  

كان فاضال عاقال حاضر اجلواب فصيحا ، وكـان مـن شـيعة علـي « : وقال ابن األثري 
  .)2(» .  ..ويثين على أيب بكر وعمر وعثمان

* * *  
__________________  

  .1696  /4االستيعاب ) 1(
  .234  /5أسد الغابة ) 2(
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) 9(  

   في صدر6قول النبي 

  الحديث

  ؟ أولى بالمؤمنين من أنفسهملستأ
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أوىل بــاملؤمنني مــن ألــست «  :قولــه   حــديث الغــدير مجلــة هــي6لقــد صــدر رســول اهللا 
( يف حــديث الغــدير معنــاه ) املــوىل (  قــاطع علــى أن ، وهــذا دليــل واضــح وبرهــان» أنفــسهم 

  .)األوىل بالتصرف 
  :وهذا الدليل يتم بإثبات أمور 

  .»أوىل باملؤمنني من أنفسهم ألست «  ثبوت مجلة ـ 1
  . بالتصرف6داللة هذه اجلملة على أولوية النيب  ـ 2
يف ) ملــوىل ا( داللــة جمــيء هــذه اجلملــة قبــل حــديث الغــدير علــى كــون املــراد مــن  ـ 3

  .يف تلك اجلملة) األوىل ( احلديث نفس املراد من 
  :ولنشرع يف إثبات هذه األمور حىت يتم الدليل 

  في حديث الغدير» .  ..أولىألست « ذكر من روى جملة  ـ 1
  :ّأما اجلملة املذكورة فال ريب يف ثبوا ، وممن رواها مع حديث الغدير 

  .معمر بن راشد أبو عروة األزدي ـ 1
  .عبد اهللا بن منري اخلاريف الكويف ـ 2
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ّمث إن سلمنا صحة أصـل « : ومن هنا يظهر سقوط مكابرة فخر الدين الرازي يف قوله  ّ
. لـست أوىل بكـم مـن أنفـسكمأ  :7احلديث ، ولكن ال نسلم صحة تلك املقدمة وهي قولـه 

إن الطــــرق الــــيت ذكرمتوهــــا يف تــــصحيح أصــــل احلــــديث مل يوجــــد يف شــــيء منهــــا هــــذه : بيانــــه 
ّن أكثــر مــن روى أصــل احلــديث مل يــرو تلــك املقدمــة ، فــال ميكــن دعــوى إطبــاق املقدمــة ، فــإ

األمة على قبوهلا ، ألن من خالف الشيعة إمنا يروون أصل احلديث لالحتجاج به علـى فـضيلة 
 ذكرهـــا يـــوم الـــشورى ، 2وأيـــضا فلـــم يقـــل أحـــد أن عليـــا .  ، وال يـــروون هـــذه املقدمـــة2علـــي 

مة شيء من الطرق اليت يثبتون أصل احلديث ا ، فـال ميكـن فثبت أنه مل حيصل يف هذه املقد
  .)1(» إثبات هذه املقدمة 

  .».  ..فإن أكثر من روى هذا احلديث« : وال خيفى عليك التهافت بني قوله 
  .».  ..ألن من خالف الشيعة إمنا يروون« : وقوله 

  ديث أيومن رواه مل يرو أول احل« : كما يسقط إنكار إسحاق اهلروي القائل 
.  ..وهــو القرينــة علــى كــون املــوىل مبعــىن األوىل .أوىل بكــم مــن أنفــسكمألــست  :قولــه 

«.  
 إن« : حيــث ذكــر ) الــدهلوي ( بــل يكفــي يف إبطــال دعــوى الــرازي واهلــروي اعــرتاف 

مأخوذ من اآلية القرآنية ، ومن هنـا جعـل ذلـك أوىل باملؤمنني من أنفسهم ألست  :قول النيب 
  .»ّدى أهل اإلسالم ، مث فرع عليه احلكم التايل له ّمن املسلمات ل

  ّداللة الجملة على أولوية النبي بالتصرف  ـ 2
   6قوله  وأيضا ، فال ريب يف داللة مقدمة احلديث وهي

__________________  
  .خمطوط ـ اية العقول) 1(
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التــصرف مطلقــا ،  أوىل مـن املــؤمنني ب6 علــى أنــه ؟لــست أوىل بــاملؤمنني مـن أنفــسهمأ :ّسـلم و
ّفـإن هـذه اجلملـة متخـذة .  ..مـن اآليـة الكرميـة يف القـرآن العظـيم ـ )الـدهلوي ( كمـا اعـرتف  ـ ّ

وهـــي تـــدل علـــى األولويـــة بالتـــصرف ، وقـــد اعـــرتف بـــذلك كبـــار علمـــاء أهـــل الـــسنة ومـــشاهري 
  :أساطينهم يف خمتلف العلوم والفنون 

ـــ(: قولـــه « : قـــال الواحـــدي  ِ النبـــي أولـــى ب ِْ َ  سهم ْاْلمؤمنين مـــن أنـف ُِ ِ ُـــ َْ ْ ِ َِ ِ أي إذا حكـــم . )ْ
إذا دعـاهم النـيب إىل شـيء : قـال ابـن عبـاس . عليهم بشيء نفذ حكمه ووجب طاعتـه علـيهم

  .)1(» ودعتهم أنفسهم إىل شيء كانت طاعة النيب أوىل م من طاعة أنفسهم 
َْ النبي أولى باْلمؤمنين مـن أنـ(« : وقال البغوي  َْ ِ َِ ِ ْ ُ ِ ِْ  ْفسهم ِ ِ أي مـن بعـضهم بـبعض يف . )ُـ

يعــين إذا دعــاهم النــيب : وقــال ابــن عبــاس وعطــا . نفــوذ حكمــه علــيهم ووجــوب طاعتــه علــيهم
ّصلى اهللا عليه وسلم ودعتهم أنفسهم إىل شيء كانت طاعـة النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أوىل  ّ ّ ّ

ُ النبـي أولـى بـاْلم(: وقـال ابـن زيـد . م من طاعة أنفسهم ِ ِْ َ  ْؤمنين مـن أنـفسهم ِ ِ ُـ َْ ْ ِ َِ ِ  فيمـا قـضى )ْ
أوىل ـم يف احلمـل علـى اجلهـاد وبـذل : وقيـل  .فيهم كما أنت أوىل بعبدك فيمـا قـضيت عليـه

ّكـــان النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم خيـــرج إىل اجلهـــاد فيقـــول قـــوم نـــذهب : وقيـــل . الـــنفس دونـــه ّ
  .ونستأذن من أبنائنا وأمهاتنا ، فنزلت اآلية

لواحد املليحي أنا أمحد بن عبد اهللا النعيمي أنا حممد بـن يوسـف أنـا حممـد أخربنا عبد ا
بن إمساعيـل أنـا عبـد اهللا بـن حممـد أنـا أبـو عـامر أنـا فلـيح عـن هـالل بـن علـي عـن عبـد الـرمحن 

ّإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : بن أيب عمرة عن أيب هريرة  ّما من مؤمن إال أنـا أوىل بـه  :ّ
ْ النبي أولـى بـاْلمؤمنين مـن أنـفسهم (خرة ، اقرءوا إن شـئتم يف الدنيا واآل ُِ ِ ُـ َْ َْ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ ( فأميـا مـؤمن مـات ّ

  .)2(» وترك ماال فلريثه عصبته من كانوا ، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتين فأنا مواله 
__________________  

  .خمطوط ـ التفسري الوسيط) 1(
  .امش اخلازن 191  /5معامل التنزيل للبغوي ) 2(
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ْ النبـي أولـى بـاْلمؤمنين مـن أنـفسهم (: وقال القاضـي البيـضاوي  ُِ ِ ُـ َْ َْ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ ( ، يف األمـور كلهـا ّ
ّفإنـــه ال يـــأمرهم وال يرضـــى مـــنهم إال مبـــا فيـــه صـــالحهم ، خبـــالف الـــنفس ، فلـــذلك أطلـــق ، 

هــا ، وشــفقتهم ّفيجــب علــيهم أن يكــون أحــب إلــيهم مــن أنفــسهم ، وأمــره أنفــذ فــيهم مــن أمر
  .عليه أمت من شفقتهم عليها

ّروى أنـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أراد غـــزوة تبـــوك فـــأمر النـــاس بـــاخلروج ، فقـــال نـــاس  ّ :
  .)1(» فنزلت . نستأذن آبائنا وأمهاتنا

َ النبــي أولــى بــاْلمؤمنين (: وقــال جــار اهللا الزخمــشري  ِ ِ ْ ُ ِ ِْ َ ( يف كــل شــيء مــن أمــور الــدنيا ّ
ّهم ، وهلــــذا أطلــــق ومل يقيــــد ، فيجــــب علــــيهم أن يكــــون أحــــب إلــــيهم مــــن والــــدين مــــن أنفــــس

أنفسهم ، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها ، وحقه آثر لديهم من حقوقهـا ، وشـفقتهم عليـه 
أقـــدم مـــن شـــفقتهم عليهـــا ، وأن يبـــذلوها دونـــه وجيعلوهـــا فـــداءه إذا أعـــضل خطـــب ووقـــاءه إذا 

 نفوســـهم وال مـــا تـــصرفهم عنـــه ويتبعـــوا كلمـــا ألقحـــت حـــرب ، وأن ال يتبعـــوا مـــا تـــدعوهم إليـــه
ّدعاهم إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصرفهم عنه ّ..  . «)2(.  

توجــــد ترمجتــــه يف كتــــب * وقــــال قاضــــي القــــضاة أبــــو العبــــاس أمحــــد بــــن اخلليــــل اخلــــويي
أمحد بن اخلليـل بـن سـعادة بـن جعفـر بـن عيـسى املهلـيب ، : الطبقات ، قال ابن قاضي شهبة 

قـــال .  ..583 ولـــد خبـــوي يف شـــوال ســـنة. ي القـــضاة مشـــس الـــدين أبـــو العبـــاس اخلـــوىيقاضـــ
وقــرأ الفقــه علــى الرافعــي ، وقــرأ علــم اجلــدل علــى عــالء الــدين : الــسبكي يف الطبقــات الكــربى 

كـــان فقيهـــا إمامـــا منـــاظرا خبـــريا بعلـــم : قـــال الـــذهيب .  ..الطوســـي ومســـع احلـــديث مـــن مجاعـــة
 قـال *737 تويف يف شعبان سنة. ّحلكمة دينا كثري الصالة والصيامالكالم أستاذا يف الطب وا

  :بتفسري اآلية املباركة 
ّتقرير لصحة ما صدر منه صلى اهللا عليه وسلم من التزوج بزينب ، وكأن«  ّ ّ  

__________________  
  .552 :أنوار التنزيل للبيضاوي ) 1(
  .523  /3: الكشاف للزخمشري ) 2(
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هب أن األدعياء ليسوا بأبناء كما قلت لكـن : إن قائال لو قال : هو هذا جواب عن سؤال و
ّمن مساه غريه ابنا إذا كان لدعيه شيء حسن ال يليق مبروته أن يأخذه منه ويطعن فيه عرفا ّ.  

َ النبي أولى باْلمؤمنين (: فقال اهللا تعاىل  ِ ِ ْ ُ ِ ِْ َ ( إن :  جوابـا عـن ذلـك الـسؤال وتقريـره هـو
دفـــع حاجـــة األجانـــب ، مث دفـــع حاجـــة األقـــارب الـــذين علـــى : ى مراتـــب دفـــع احلاجـــات علـــ

واألول عرفـا دون . حواشي النساء ، مث دفع حاجة األصـول والفـصول ، مث دفـع حاجـة الـنفس
ّالثــاين وكــذلك شــرعا ، فــإن العاقلــة تتحمــل الديــة مــنهم وال تتحملهــا عــن األجانــب ، والثــاين 

والثالـث دون الرابـع فـإن الـنفس مقـدم علـى الغـري وإليـه دون الثالث وهو ظـاهر بـدليل النفقـة ، 
ّأشار النيب صلى اهللا عليه وسلم   .ابدأ بنفسك مث مبن تعول :بقوله  ّ

إذا علمت هذا فاإلنسان إذا كان معه ما يغطـي بـه أحـد الـرجلني ويـدفع بـه حاجـة مـن 
 ؟ مل فعلـت:شقي بدنه فأخذ العطاء من أحدمها وغطى به األخرى ال يكون ألحـد أن يقـول 

ّأللهــم إال أن يكــون أحــد العــضوين أشــرف مــن اآلخــر ، . فــضال مــن أن يقــول بــئس مــا فعلــت
مثل ما إذا وقى اإلنسان عينه بيده ويدفع الربد عن رأسه الذي هو معـدن حواسـه ويـرتك رجلـه 

  ؟مل فعلت: فمن يعكس األمر يقال له . ّتربد ، فإنه الواجب عقال
بــاملؤمنني مــن أنفــسهم ، فلــو دفــع املــؤمن حاجــة نفــسه دون ّوإذا تبــني هــذا فــالنيب أوىل 

ّحاجـة نبيـه يكـون مثلـه مـن يـدهن شـعره ، ويكــشف رأسـه يف بـرد مفـرط قاصـدا بـه تربيـة شــعره 
  .ّوال يعلم أنه يؤذي به رأسه الذي ال نبات لشعره إال منه

 مــــن ّفكـــذلك دفــــع حاجــــة الــــنفس لفراغهــــا إىل عبــــادة اهللا وال علــــم بكيفيــــة العبــــادة إال
الرســول ، لــو دفــع اإلنــسان حاجــة ال للعبــادة فهــو لــيس دفعــا للحاجــة ، إذ هــو فــوق حتــصيل 
املصلحة ، وهـذا لـيس فيـه مـصلحة فـضال مـن أن يكـون حاجـة ، وإن كـان للعبـادة فـرتك النـيب 

. الذي منه يتعلم كيفية العبادة يف احلاجة ودفع احلاجة ، مثل تربية الشعر مع إمهال أمـر الـرأس
ّن النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أرادفبني أ ّ  
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  .)1(» ّشيئا حرم على األمة التعرض إليه يف احلكمة الواضحة 
ْ النبي أولى باْلمؤمنين من أنـفسهم (: وقال النسفي  ُِ ِ ُ َْ َْ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ ( م يف كل شيء من أي أحق 

ــــه أمــــور الــــدين والــــدنيا ، وحكمــــه أنفــــذ علــــيهم مــــن حكمهــــا ، فعلــــيهم أن يبــــذلوا  نفــــسه دون
  .)2(وجيعلوها فداءه ، أو هو أوىل م أي أرأف م وأعطف عليهم وأنفع هلم 

ّهب أن الدعي ال يسمى ابنـا ، أمـا : مث إنه كان لقائل أن يقول « : وقال النيسابوري  ّ
ّـإذا كان لدعيه شيء أحسن فكيف يليـق بـاملروة أن يطمـع عينـه إليـه وخاصة إذا كـان زوجتـه ،  ّ

ْ النبي أولى باْلمؤمنين من أنـفسهم (:  جوابه فلذلك قال يف ُِ ِ ُ َْ َْ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ ( إنه رأس الناس :  واملعقول فيه
ورئيــسهم فــدفع حاجتــه واالعتنــاء بــشأنه أهــم ، كمــا أن رعايــة العــضو الــرئيس وحفــظ صــحته 

ّوإزالــة مرضــه أوىل ، وإىل هــذا أشــار النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ن ابــدأ بنفــسك مث مبــ :بقولــه  ّ
  .تعول

. ّويعلم من إطالق اآلية أنه أوىل م من أنفسهم يف كـل شـيء مـن أمـور الـدنيا والـدين
ّما من مؤمن إال أنا أوىل بـه يف الـدنيا واآلخـرة  :كقوله  إن أوىل مبعىن أرأف وأعطف ،: وقيل 

ْ النبي أولى باْلمؤمنين من أنـفسهم (: ، اقرءوا إن شئتم  ُِ ِ ُ َْ َْ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ (ا مؤمن هلك وترك مـاال فلريثـه ّ فأمي
  .)3(» ّعصبته من كانوا ، وان ترك دينا أو ضياعا أي عياال فإيل 

سهم (: ّوقـــال احمللـــي  ـــاْلمؤمنين مـــن أنـف ـــى ب ـــي أول ْ النب ُِ ِ ـــ ُ َْ َْ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ ( فيمـــا دعـــاهم إليـــه ودعـــتهم 
  .)4(» أنفسهم إىل خالفه 

وملـا ـى تعـاىل عـن التبـين وكـان« : وقال الـشربيين 
ّ

ّ النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـد تبـىن  ّ
  ّزيد بن احلارثة مواله ملا اختاره على أبيه وعمه كما مر ، علل تعاىل النهي

__________________  
  .خمطوط ـ التفسري الكبري أليب العباس اخلويي) 1(
  .294  /3مدارك التنزيل ) 2(
  .78 ـ 77 / 21غرائب القرآن ) 3(
  .552 :تفسري اجلاللني ) 4(
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أي الـذي ينبئـه اهللا ) النـيب . ( فيـه باخلـصوص بقولـه تعـاىل داال علـى أن األمـر أعظـم مـن ذلـك
تعــــاىل بــــدقائق األحــــوال يف بــــدائع األحــــوال ، ويرفعــــه دائمــــا يف مراقــــي الكمــــال ، وال يريــــد أن 

ـــاْلمؤمنين (يـــشغله بولـــد وال مـــال  َ أولـــى ب ِ ِ ْ ُ ِ ْ ّ كـــل  أي الراســـخني يف االميـــان فغـــريهم أوىل ، يف)َ
شيء من أمور الدين والدنيا ، ملا حـازه مـن احلـضرة الربانيـة مـن أنفـسهم فـضال عـن آبـائهم يف 

  .نفوذ حكمه فيهم ووجوب طاعته عليهم
ّأن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال  : 2روى أبــو هريــرة  ّمــا مــن مــؤمن إال وأنــا أوىل  :ّ

ْبـي أولـى بـاْلمؤمنين مـن أنـفسهم  الن(: الناس به يف الـدنيا واآلخـرة ، اقـرءوا إن شـئتم  ُِ ِ ُـ َْ َْ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ ( فـأي 
  .مؤمن ترك ماال فلريثه عصبته من كانوا ، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتين فأنا مواله

ّإنــه صــلى اهللا عليــه وســلم كــان يقــول : عــن جــابر و أنــا أوىل بكــل مــؤمن مــن نفــسه ،  :ّ
ّفأميا رجل مات وترك دينا فإيل ، ومن ترك ماال ف   .هو لورثتهّ

ّكــان املــؤمن إذا تــويف يف عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  :عــن أيب هريــرة قــال و ّ
ّنعـم ، صـلى :  فـإن قـالوا ؟هـل تـرك وفـاء لدينـه: قـال . نعـم:  فـإن قـالوا ؟يسأل هـل عليـه ديـن

ّصـلوا علـى صـاحبكم ، وإمنـا مل يـصل عليـه صـلى اهللا عليـه وسـل: ال قال : عليه ، وان قالوا  ّ م ّّ
ّأوال فيما إذا مل يرتك وفاء ألن شفاعته صلى اهللا عليه وسلم ال ترد ّ.  

 وهــو حممــول .ّإن نفــس املــؤمن حمبوســة عــن مقامهــا الكــرمي مــا مل يــوف دينــه :قــد ورد و
ّعلــى مــن قــصر يف وفائــه يف حــال حياتــه ، أمــا مــن مل يقــصر لفقــره مــثال فــال ، كمــا أوضــحت  ّّ

  .ذلك يف شرح املنهاج يف باب الرهن
ّوإمنــا كــان صــلى اهللا عليــه وســلم أوىل ــم مــن أنفــسهم ألنــه ال يــدعوهم إال إىل العقــل  ّ ّ
ّواحلكمــة ، وال يــأمرهم إال مبــا ينجــيهم ، وأنفــسهم رمبــا تــدعوهم إىل اهلــوى والفتنــة فتــأمرهم مبــا 
ّيرديهم ، فهو يتصرف فيهم تـصرف اآلبـاء ، بـل أعظـم ـذا الـسبب الربـاين ، فـأي حاجـة إىل 

  .)1( » ؟ب اجلسماينالسب
__________________  

  .بتفسري اآلية ـ السراج املنري) 1(
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احلـديث األول مـن كتـاب  وقال ويل الدين أبو زرعة أمحد بن عبد الرحيم العراقي بشرح
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : عــن مهــام عــن أيب هريــرة قــال : وهــو ( الفــرائض  أنــا  :ّ

ّ كتاب اهللا عز وجل ، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوين فأنا وليـه ، أوىل الناس باملؤمنني يف ّ
  : قال ) ّوأيكم ما ترك ماال فليورث عصبته من كان 

أخرجـه مـسلم مـن هـذا الوجـه عـن حممـد بـن رافـع عـن عبـد ــ » األوىل « : فيه فوائـد « 
  . ..مة عن أيب هريرةوأخرجه األئمة الستة خال أبا داود من طريق الزهري عن أيب سل. الرزاق

ّـ إمنـا قيد ذلـك بالنـاس ألن اهللا تعـاىل أوىل .أنـا أوىل النـاس بـاملؤمنني :قولـه ــ » الثانية « 
ْ النبـي أولـى بـاْلمؤمنين مـن (: م منه ، وقوله يف كتاب اهللا عز وجل ، إشارة إىل قوله تعاىل  ِ َِ ِ ْ ُ ِ ِْ َ 

ْأنـفسهم  ِ ِ ُ   . ..من طريق عبد الرمحن بن أيب عمرة وقد صرح بذلك يف رواية البخاري )َْ
يرتتــب علــى كونــه عليــه الــصالة والــسالم أوىل ــم مــن أنفــسهم أنــه جيــب : » الثالثــة « 

وه أكثــر مــن حمبــتهم  ّــعليــه إيثــار طاعتــه علــى شــهوات أنفــسهم وإن شــق ذلــك علــيهم ، وأن حيب
ّقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ألنفسهم ، ومن هنا ّىت أكـون أحـب إليـه ال يؤمن أحدكم ح :ّ

وهــو يف مـن أهلـه ومالــه والنـاس أمجعـني ،  : ويف روايـة أخــرى .مـن ولـده ووالـده والنــاس أمجعـني
ّألنت أحب إيل من كل شيء إال نفسي  : 2 وملا قال له عمر .الصحيحني من حديث أنس ّ ّ ّ

ه ّفإنــ: فقــال لـه عمـر . ّال والــذي نفـسي بيـده حــىت أكـون أحـب إليــك مـن نفـسك: ، قـال لـه 
ّاآلن واهللا ألنت أحـب إيل مـن نفـسي ّفقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم . ّ  رواه .اآلن يـا عمـر: ّ

ّمل يـرد بـه حـب الطبـع ، بـل أراد حـب االختيـار ، ألن : قـال اخلطـايب : البخاري يف صحيحه 
فمعنـاه ال تـصدق يف حـيب حـىت تفـين يف : قـال . حـب اإلنـسان نفـسه طبـع وال سـبيل إىل قلبـه

  .فسك وتؤثر رضاي على هواك وان كان فيه هالككطاعيت ن
اســـتنبط أصـــحابنا الـــشافعية مـــن هـــذه اآليـــة الكرميـــة أن لـــه عليـــه الـــصالة : » الرابعـــة « 

  والسالم أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما احملتاج إليهما إذا احتاج
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رســـول اهللا عليـــه الـــصالة والـــسالم إليهمـــا ، وعلـــى صـــاحبهما البـــذل ، ويفـــدي مبهجتـــه مهجـــة 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ، وأنــه لــو قــصده عليــه الــصالة والــسالم ظــامل لــزم مــن حــضره أن يبــذل  ّ

  .نفسه دونه
وهــو اســتنباط واضــح ، ومل يــذكر النــيب عنــد نــزول هــذه اآليــة مالــه يف ذلــك مــن احلــظ ، 

ظه فقال وأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فادعوين فأنا وليه وترك ح :فقال  وإمنا ذكر ما هو عليه
ّوأيكم ما ترك ماال فليورث عصبته من كان :  ّ «)1(.  

ّوقال البدر العيين بشرح قوله صلى اهللا عليه وسلم    :وأنا أوىل به يف الدنيا واآلخرة : ّ
ّيعــين أحــق وأوىل بــاملؤمنني يف كــل شــيء مــن أمــور الــدنيا واآلخــرة مــن أنفــسهم وهلــذا «  ّ

  .)2(» مره واجتناب نواهيه أطلق ومل يعني ، فيجب عليهم امتثال أوا
َ النبــي أولــى بــاْلمؤمنين (: وقــال الــشهاب القــسطالين يف كتــاب التفــسري  ِ ِ ْ ُ ِ ِْ َ ( يف األمــور 

وقـال ابـن . كلها من أنفسهم ، مـن بعـضهم بـبعض ، يف نفـوذ حكمـه ووجـوب طاعتـه علـيهم
ّيعـــين إذا دعـــاهم النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ودعـــتهم نفوســـهم: عبـــاس وعطـــا   إىل شـــيء ، ّ

وإمنـا كـان ذلـك ألنـه ال يـأمرهم وال .  أوىل ـم مـن طاعـة أنفـسهم انتهـى6كانت طاعـة النـيب 
إىل آخــره ثابــت يف .  ..النــيب: وقولــه . ّيرضــى إال مبــا فيــه صــالحهم وجنــاحهم خبــالف الــنفس

  .رواية أيب ذر فقط
ّ عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أنـه قـال 2عن أيب هريـرة  . .. ّن مـؤمن إال وأنـا مـا مـ :ّ

ّ أي أحقهــم بــه يف كــل شــيء مــن أمــور الــدنيا واآلخــرة ، وســقط أليب ذر لفــظ .أوىل النــاس بــه
ْ النبـي أولـى بـاْلمؤمنين مـن أنـفسهم (: اقرءوا إن شئتم قولـه عـز وجـل  .الناس ُِ ِ ُـ َْ َْ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ (  اسـتنبط مـن

   ظامل وجب على7ّاآلية أنه لو قصده 
__________________  

  .كتاب الفرائض ـ  شرح االحكام)1(
  .115  /19عمدة القاري ) 2(
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  .)1(» احلاضر من املؤمنني أن يبذل نفسه دونه 
ّأنــا أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهم يف كــل شــيء ، ألين اخلليفــة األكــرب « : ّوقــال املنــاوي 

فحكمـي علـيهم أنفـذ مـن حكمهـم علـى أنفـسهم وذا قالـه ملـا نزلـت اآل. ّاملمد لكل موجـود
ّ

 يـة
.. . «)2(.  

ْ النبــي أولــى (: ّأنــا أوىل بكــل مــؤمن مــن نفــسه كمــا قــال اهللا تعــاىل « : وقــال العزيــزي  َ  ِ
سهم  ْبــاْلمؤمنين مــن أنـف ُِ ِ ــ ُ َْ ْ ِ َِ ِ ْ ّأي يف األمــور كلهــا ، فإنــه ال يــأمرهم وال يرضــى :  قــال البيــضاوي )ِ

إىل . هم مـن أنفـسهمّعنهم إال مبا فيـه صـالحهم خبـالف الـنفس ، فيجـب أن يكـون أحـب إلـي
ّفمــن خصائــصه صــلى اهللا عليــه وســلم . آخــره إنــه كــان إذا احتــاج إىل طعــام أو غــريه وجــب : ّ

ّعلى صاحبه احملتاج إليه بذله له صلى اهللا عليه وسلم ، وجاز له أخذه ، وهذا وان كان جـائزا  ّ
ّأي متـــويل أمـــورهم ، فكـــان صـــلى اهللا عليـــه وســـ. وأنـــا ويل املـــؤمنني.  ..مل يقـــع ّلم يبـــاح لـــه أن ّ

ّيزوج ما شاء من النساء ممـن يـشاء مـن غـريه ومـن نفـسه ، وإن مل يـأذن كـل مـن الـويل واملـرأة ، 
  .)3(» حم م ن ة . ّوأن يتوىل الطرفني بال إذن

 من املـؤمنني يف األمـور 6هذا ، ولقد ذكر السيوطي األحاديث الدالة على أولوية النيب 
ْبي أولى باْلمؤمنين من أنـفسهم  الن(: كلها بتفسري قوله تعاىل  ُِ ِ ُ َْ َْ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ ( حيث قال :  

ْ النبي أولى باْلمؤمنين من أنـفسهم (: قوله تعاىل «  ُِ ِ ُ َْ َْ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ (  أخرج البخاري وابن جرير وابن
ّ عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـال 2أيب حامت وابن مردويه عن أيب هريرة  ّمـا مـن مـؤمن إال  :ّ

ْ النبي أولى باْلمؤمنين مـن أنـفسهم ( :اقرءوا إن شئتم .  به يف الدنيا واآلخرةوأنا أوىل ُِ ِ ُـ َْ َْ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ ( فأميـا ّ
  .مؤمن ترك ماال فلريثه عصبته من كانوا ، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتين فأنا مواله

__________________  
  .280  /7ارشاد الساري ) 1(
  .277  /1الصغري التيسري يف شرح اجلامع ) 2(
  .320  /1السراج املنري يف شرح اجلامع الصغري ) 3(
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كان املؤمن إذا تـويف يف عهـد رسـول  :أخرج الطيالسي وابن مردويه عن أيب هريرة قال و
 فـإن قـالوا ؟هل ترك وفاء لدينـه: نعم قال :  فإن قالوا ؟هل عليه دين: اهللا فأتى به النيب سأل 

ّصـلوا علـى صـاحبكم ، فلمـا فـتح اهللا علينـا الفتـوح : ال قـال : الوا وإن قـ. ّنعم ، صلى عليه: 
  .ّأنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم فمن ترك دينا فإيل ومن ترك ماال فللوارث: قال 

ّ عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه 2أخــرج أمحــد وأبــو داود وابــن مردويــه عــن جــابر و ّ
ّا رجل مات وترك دينا فإيل ومن ترك ماال فهـو ّأنا أوىل بكل مؤمن من نفسه فأمي :كان يقول 

  .لوارثه
غــزوت مــع علــي الــيمن فرأيــت منــه  : قــال 2أخــرج ابــن أيب شــيبة والنــسائي عــن بريــدة و

ّـجفوة ، فلما قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكرت عليـا فتنقصته ، فرأيـت وجـه  ّ ّ ّ
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تغري وقال  ّ  قلـت ؟أوىل باملؤمنني من أنفـسهمألست بريدة يا : ّ

  .)1(» من كنت مواله فعلي مواله : قال . بلى يا رسول اهللا: 
.  ..أوىلألـست « ّيظهر أن املعىن املقصود مـن  ـ باخلصوص ـ ومن حديثه األخري أيضا

ْ النبي أولى(: هو نفس معىن اآلية الكرمية »  َ   احلـديث يف ّ وإال ملـا ذكـر الـسيوطي هـذا).  ..ِ
  .ذيل اآلية املذكورة

األولويـــة  ».  ..أوىل بـــاملؤمننيألـــست « كـــون معـــىن ) الـــدهلوي ( فظهـــر بطـــالن منـــع 
الواحــــدي ، والبغــــوي ، والزخمــــشري ، والبيــــضاوي ، : ّبالتــــصرف يف كــــل شــــيء مــــن كلمــــات 

 والعزيـزي ، واخلوئي ، والنسفي ، والنيسابوري ، والعراقي ، والعيين ، والقـسطالين ، واملنـاوي ،
  .والشر بيين

ّأما . إن املراد باملوىل احملب والصديق« : ّبل إن الكابلي أيضا مل مينع ذلك ، وإمنا قال 
ّفاحتتــه فــال تــدل علــى أن املــراد بــه االمــام ، ألنــه إمنــا صــدره ــا ليكــون مــا يلقــي إىل الــسامعني 

  .»أثبت يف قلوم 
__________________  

  .182  /5لتفسري باملأثور الدر املنثور يف ا) 1(
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ة الــشهري بالتعــصب الــشديد ) الــدهلوي ( بــل تتــضح غرابــة إنكــار  ّمــن كــالم ابــن تيمي ّــ
ّوالنيب صلى اهللا عليه وسـلم مل يقـل « : وعناده للحق وأهله ، فقد قال ابن تيمية  مـن كنـت : ّ

وىل مبعىن الـوايل فهـذا  وأما كون امل.من كنت مواله فعلي مواله :واليه فعلي واليه ، وإمنا اللفظ 
وأمـا كونـه أوىل ـم . ّفإن الوالية تثبت من الطرفني فإن املـؤمنني أوليـاء اهللا وهـو مـوالهم. باطل

ّمن أنفسهم فال يثبت إال من طرفـه صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وكونـه أوىل بكـل مـؤمن مـن نفـسه  ّ ّ
ّمــن خــصائص نبوتــه ، ولــو قــدر أنــه نــص ، علــى خليفــة بعــده مل يكــن ذ ّ لــك موجبــا أن يكــون ّ

: أوىل بكل مؤمن مـن نفـسه ، كمـا أنـه ال يكـون أزواجـه أمهـام ، ولـو أريـد هـذا املعـىن لقـال 
وهــذا مل يقلــه ومل ينقلــه أحــد ، ومعنــاه . مــن كنــت أوىل بــه مــن نفــسه فعلــي أوىل بــه مــن نفــسه

  .)1(» باطل قطعا 
ّألن ابن تيمية قد صرح بأن  » مـن خـصائص نبوتـه كونه أوىل بكل مؤمن من نفـسه « ّّ

ة « هــو » األولويــة « ولــو كــان املــراد مــن  مل يكــن هــذا املعــىن مــن خــصائص نبوتــه ، » ّــاألحبي
ة يثبتهـــا أهـــل الـــسنة للخلفـــاء وغـــريهم ولـــو بالرتتيـــب ، فعلـــم أن املعـــىن أمـــر عظـــيم  ّـــألن األحبي

 ذلـك ومقام جسيم يكون من خصائص مقام النبوة ، وال يناله صـاحب مقـام اخلالفـة ، ووجـه
يقتــضي العــصمة ، واخللفــاء ليــسوا  ـ ّأي األولويــة بكــل مــؤمن مــن نفــسه ـ ّإن هــذا املعــىن: 

 عـصمتهم ثابتـة فهـذا املقـام ثابـت هلـم ، بـل إن :لكن األئمة مـن أهـل البيـت . معصومني
ّ لثبــوت هــذه األولويــة لــه باألدلــة الــسابقة 7كــالم ابــن تيميــة هنــا يثبــت العــصمة ألمــري املــؤمنني 

  .قةوالالح

  ّفي الصدر) األولى ( في الحديث هو المراد من ) المولى ( المراد من  ـ 3
ّقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم  يف) املــوىل ( ّوأمــا بيــان أن املــراد مــن  مــن كنــت مــواله «  :ّ

أوىل بــاملؤمنني ألــست «  :احلــديث  ّيف قولــه يف مقــدم) األوىل ( هــو املــراد مــن » فعلــي مــواله 
  :ّفيتم بوجوه » .  ..؟من أنفسهم

  فتح(  قال كمال الدين حممد بن عبد الواحد املعروف بابن اهلمام يف )األول ( 
__________________  

  .87 / 4منهاج السنة ) 1(



 61 ........................................................... ألست أوىل : قول النيب يف صدر احلديث 

ّوطــالق األمــة ثنتــان حــرا كــان زوجهــا أو عبــدا ، وطــالق احلــرة ثالثــة حــرا : قولــه « ) : القــدير  ّ ّ
عدد الطـالق معتـرب بالرجـال ، فـإذا كـان : هللا عليه وقال الشافعي رمحة ا. كان زوجها أو عبدا

ّالــزوج عبــدا وهــي حــرة حرمــت عليــه بتطليقتــني ، وإن كــان هــو حــرا وهــي أمــة ال حتــرم عليــه إال  ّ ّ
وبقول الشافعي قال مالك وأمحد وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابـت رضـي اهللا .  ..بثالث

  .سعودعنهم ، وبقولنا قال الثوري وهو مذهب علي وابن م
قابـل بينهمـا الطـالق بالرجـال والعـدة بالنـساء ،  :له ما روي عنه عليه الصالة والسالم 

واعتبـــار العـــدة بالنـــساء مـــن حيـــث العـــدد ، فكـــذا مـــا قوبـــل بـــه حتقيقـــا للمقابلـــة ، فإنـــه حينئـــذ 
 فطلقوهن لعد(: أنسب من أن يراد به اإليقاع بالرجال ، وألنه معلوم من قوله تعاىل  ِِـ  ُُ َ َتهن َ ِِ( 

  . .. ان نفيعا كان مكاتبا ألم سلمة;ويف موطأ مالك 
رواه أبــو داود ّطــالق األمــة ثنتــان وعــدا حيــضتان ،  :لنــا قولــه عليــه الــصالة والــسالم و

 وهـو الـراجح الثابـت ، خبـالف مـا رواه ومـا .والرتمذي وابن ماجة والدارقطين عن عائشة ترفعـه
 صـحة احلـديث أو حـسنه ، وال وجـود لـه حـديثا عـن رسـول ّمهد مـن معـىن املقابلـة ، فإنـه فـرع

  .اهللا عليه الصالة والسالم بطريق يعرف
وقيـل مـن كـالم زيـد بـن . موقوف على ابـن عبـاس: وقال احلافظ أبو الفرج ابن اجلوزي 

ثابت ، وحديث املوطأ موقوف عليه وعلى عثمان وهو ال يـرى تقليـد الـصحايب ، واإللـزام إمنـا 
ّتدالل ، ألن حقيقته نقض مذهب اخلصم مبا ال يعتقده امللـزم صـحيحا ، وإال يكون بعد االس

ّيكـون نقــض مـذهب خــصمه فقــط ، فـال يوجــب صـحة مــذهب نفــسه إال بطريـق عــدم القائــل 
ّـبالفصل ، وهذا ال يكون إال إذا كان ما نقـض بـه مما يعتقـده صـحيحا ، وهـو منتـف عنـده يف  ّ

  .)1(» قوض فلم يثبت ملذهبه دليل يقاوم ما روينا مذهب الصحايب ، فهو يف معتقده غري من
  فكما استدل الشافعي يف تلك املسألة باملقابلة املذكورة على ما ذهب إليه ،

__________________  
  .42 / 3فتح القدير يف شرح اهلداية ) 1(
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 ( و) مــن كنـــت مــواله فعلـــي مـــواله (  بـــني حــديث الغـــدير ّنــستدل حنـــن باملقابلــة املوجـــودة يف
  .فيلزم االحتاد بني اجلملتني يف املعىن ويتم االستدالل) أوىل باملؤمنني من أنفسهم ألست 

اســتدالل الــشافعي املــذكور عــن فــتح ) شــرح املنــار ( وقــد ذكــر املولــوي نظــام الــدين يف 
أي . والعــدة بالنــساء: مث احلــديث األول يعــين الطــالق بالرجــال آخــره « : القــدير حيــث قــال 

ّق بالعدة يزداد وينقص بـشرف النـساء وحـسنها ، فعلـى األمـة نـصف مـا علـى احلـرة ّالعدد املتعل
  .».  ..، فيكون معىن الطالق بالرجال كذلك ليتالءم السياق من السياق

يف طائفـة مـن » من كنت مواله فعلي مـواله «  يف مجلة» الفاء « ّ إن وجود )الثاني ( 
  :جلملة متفرعة على اجلملة السابقة هلا روايات حديث الغدير دليل صريح على كون هذه ا

فقـال أيهـا النـاس ألـستم تعلمـون أين «  :ففي روايـة أمحـد بـن حنبـل مـن طريـق ابـن منـري 
  .)1(» فمن كنت مواله فعلي مواله : قال . بلى:  قالوا ؟أوىل باملؤمنني من أنفسهم

 تـشهدون أين ألستم تعلمون أو لستم :فقال « : ّيف روايته من طريق عفان بن مسلم و
  .)2(» فمن كنت مواله فعلي مواله : قال . بلى:  قالوا ؟ّأوىل بكل مؤمن من نفسه

ألستم تعلمـون أين أوىل بكـل : مث قال «  :يف رواية النسائي من طريق قتيبة بن سعيد و
ّقـال صـلى اهللا . ّبلى نـشهد ألنـت أوىل بكـل مـؤمن مـن نفـسه:  قالوا ؟مؤمن ومؤمنة من نفسه

  فإين من كنت مواله فهذا علي مواله ، وأخذ بيد: م ّعليه وسل
__________________  

  .368  /4مسند أمحد ) 1(
  .281  /4مسند أمحد ) 2(
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  .)1(» علي 
ّأوىل بكـــل ألـــست  :فقــال « : يف روايــة ابـــن كثــري عـــن أيب يعلـــى واحلــسن بـــن ســـفيان و

 ، أللهـم وال مـن وااله وعـاد فـإن هـذا مـوىل مـن أنـا مـواله: قال . بلى:  قالوا ؟امرئ من نفسه
  .)2(من عاداه 
ّقــالوا نــشهد أنــا مسعنــا رســول اهللا صــلى اهللا «  :فيــه عــن عبيــد اهللا بــن عمــر القــواريري و ّ

:  قلنـا ؟أوىل باملؤمنني من أنفـسهم وأزواجـي أمهـامألست : ّعليه وسلم يقول يوم غدير خم 
  .)3(» ّفمن كنت مواله فعلي مواله : قال . بلى يا رسول اهللا

يف روايــة الــسمهودي عــن الطــرباين يف الكبــري والــضياء يف املختــارة مــن حــديث حذيفــة و
ّيــا أيهــا النــاس إن اهللا مــوالي وأنــا مــوىل املــسلمني ، وأنــا أوىل ــم مــن «  :بــن أســيد الغفــاري 

» أنفـسهم ، فمـن كنـت مـواله فهـذا مـواله ـ يعـين عليـا ـ اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه 
)4(.  

كنـت عنـد زيـد : عن ميمون أيب عبـد اهللا قـال « : عن ابن جرير ) كنز العمال ( يف و
ّكنــا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف  :بــن أرقــم ، فجــاء رجــل فــسأل عــن علــي فقــال  ّ ّ

ّفــأذن الــصالة جامعــة ، فــاجتمع . ســفر بــني مكــة واملدينــة ، فنزلنــا مكانــا يقــال لــه غــدير خــم
ّأوىل بكــل مــؤمن ومؤمنــة مـــن ألــست يــا أيهـــا النــاس : أثــىن عليــه مث قــال النــاس ، فحمــد اهللا و

فـإين مـن : قـال . ّبلـى يـا رسـول اهللا حنـن نـشهد أنـك أوىل بكـل مـؤمن مـن نفـسه:  قلنا ؟نفسه
اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن : ّفأخـذ بيــد علــي وال أعلمــه إال قـال . كنـت مــواله فهــذا مــواله

  .)5(» عاداه 
  أيها الناس ألستم تشهدون أن اهللا ورسوله  :فقال « :  وغريه وفيه عن احملاملي

__________________  
  .95: اخلصائص للنسائي ) 1(
  .210  /7تاريخ ابن كثري ) 2(
  .املصدر نفسه) 3(
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 4(
  .91 / 15كنز العمال ) 5(
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فمــن كــان اهللا ورســوله :  قــال بلــى:  قــالوا ؟أوىل بكــم مــن أنفــسكم ، وأن اهللا ورســوله مــوالكم
  .)1(» ّمواله فإن هذا مواله 

نــشد علــي النــاس مــن مســع رســول اهللا  :عــن زيــد بــن أرقــم قــال « : فيــه عــن الطــرباين و
ّصــلى اهللا عليــه وســلم يقــول يــوم غــدير خــم   ؟ألــستم تعلمــون أين أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهم: ّ

  .)2( »فمن كنت مواله فعلي مواله : قال . بلى: قالوا 
 مث قـال رسـول اهللا ؟أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهمألـست  :فقـال « : يف رواية الـسمعاين و

ّصلى اهللا عليه وسلم    .)3(» ّفإن هذا موىل من أنا مواله : ّ
:  قـــالوا ؟أوىل بـــاملؤمنني مـــن أنفـــسهمألـــست : مث قـــال «  :ّقـــال املـــال عمـــر األردبيلـــي و

 ؟ألـيس أزواجـي أمهـاتكم: قـال . بلـى:  قـالوا ؟أوىل بكـل مـؤمن مـن نفـسهألـست : قال . بلى
  .)4(» فإن هذا موال من أنا مواله : قال . بلى: قالوا 

مث «  :يف روايـــة البدخـــشاين عـــن الطـــرباين واحلكـــيم الرتمـــذي مـــن حـــديث أيب الطفيـــل و
يا أيها النـاس إن اهللا مـوالي وأنـا مـوىل املـؤمنني وأنـا أوىل ـم مـن أنفـسهم ، فمـن كنـت : قال 

  .)5(» واله فهذا علي مواله م
: بتفـرع حـديث الغـدير علـى اجلملـة الـسابقة هلـا حيـث قـال ) الدهلوي ( ولقد اعرتف 

، مــأخوذ مــن اآليــة القرآنيــة ، أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهم ألــست  :الكــالم مــن النــيب  وهــذا« 
  .»لتايل له ّومن هنا جعل هذا األمر من املسلمات لدى أهل اإلسالم ، مث فرع عليه احلكم ا

ّعلـــى مـــا قبلهـــا وتبعيتـــه لـــه يف احلكـــم رد علـــى » الفـــاء « وعلـــى أســـاس تفـــرع مـــا بعـــد 
  :من نزول قوله تعاىل  ـ حسب األحاديث الواردة ـ الشيعة االمامية يف ما ذهبوا إليه

__________________  
  .123 ـ 122  /15كنز العمال ) 1(
  .92 / 15كنز العمال ) 2(
  .خمطوطـ  فضائل الصحابة) 3(
  .148  /2وسيلة املتعبدين ) 4(
  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 5(



 65 ........................................................... ألست أوىل : قول النيب يف صدر احلديث 

ً فما استمتـعتم به منـهن فآتوهن أجورهن فريضة ( َ ِ َ َ َ  ُ ُ َْ ْ َُ ُ ُ ُ ْ ِ ِِ ُ َ َْ   .)1( يف مورد نكاح املتعة )ْ
أوىل بـاملؤمنني ألـست «   :6قولـه  فإذن ، جيـب أن يكـون حـديث الغـدير متفرعـا علـى

، كمـــا رأيـــت يف كثـــري مـــن أخبـــار هـــذا احلـــديث الـــشريف ، » الفـــاء « ملكـــان » مـــن أنفـــسهم 
  .واحلمد هللا رب العاملني .من كالمه نفسه) الدهلوي ( فثبت بطالن انكار 

بكالمـــه يف ) الـــدهلوي ( الـــذي احـــتج  ـ  لقـــد اســـتدل ســـبط ابـــن اجلـــوزي)الثالـــث ( 
ّقع ، وقـد عـده حممـد اجلواب عـن املطعـن الـسادس مـن مطـاعن عمـر ، وكـذا الكـابلي يف الـصوا

  ـرشيد الدين الدهلوي من أئمة الدين وقدماء العلماء املعتمدين لدى أهل السنة واجلماعة 
( هــو ) املــوىل ( علــى أن املــراد مــن » أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهم ألــست «   :6بقولــه 

  .وسيأيت نص كالمه فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل. يف حديث الغدير) األوىل 
ومسعــت بعـض أهـل العلــم « :  لقـد قـال الــسيد شـهاب الـدين أمحــد مـا نـصه  )الرابـع( 

ّمعنــاه مــن كنــت ســيده فعلــي ســيده مــضي قولــه: يقــول  ّوتــصدير القــول بقولــه صــلى اهللا عليــه . ّ
  .)2(» ألستم تعلمون أين أوىل باملؤمنني ، يؤيد هذا القول واهللا سبحانه أعلم : ّوبارك وسلم 

ام الــدين الــسهارنبوري بــأن صــدر احلــديث قرينــة تقتــضي  لقــد اعـرتف حــس)الخــامس ( 
ّ، مث زعم أن ذيل احلديث وهو قوله صلى اهللا عليـه وسـلم ) املوىل ( من ) األوىل ( إرادة معىن  ّ

فيتعــارض ) احملبــوب (  و) الناصــر ( قرينــة تقتــضي إرادة معــىن » .  ..اللهــم وال مــن وااله« : 
: وأيــضا « : وإليـك كــالم الـسهارنبوري معربــا .  تــساقطتاالقرينتـان ، وإذا تعارضــتا بعـدم مــرجح

كمـا أن صــدر احلـديث قرينــة تقتـضي إرادة معــىن الناصـر واحملبــوب ، فيتعـارض القرينتــان ، وإذا 
تعارضــتا بعــدم مــرجح تــساقطتا ، فكــأن اللفــظ املــشرتك يبقــى بــال قرينــة ، ويكــون تعيــني أحــد 

  معاين املشرتك
__________________  

  .باب الفقيهات. فة االثنا عشريةالتح) 1(
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل على ترجيح الفضائل) 2(
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  .حتكما ـ  خصوصا هذا املعىن يف مورد النزاعـ
فــإن املعتــرب عنــد التعــارض هــي القرينــة األقــوى ، وهنــا القرينــة علــى كــون : » وأيــضا « 

ث والرتغيـب علـى حمبـة أهـل املراد هو الناصر واحملبوب أقوى ، ألن الغـرض مـن اخلطبـة هـو احلـ
  .»يرجح القرينة على هذا املعىن  ـ كما ذكرنا سابقا ـ البيت ، وإن سبب إيرادها

  .إن كالمه صريح يف داللة صدر احلديث على مطلوبنا: أقول 
فينــدفع بـــأن ذيــل احلـــديث ) الناصــر واحملـــب ( ّوأمــا زعمــه أن ذيلـــه يقتــضى إرادة معـــىن 

  .مجلة خربية» نت مواله فعلي مواله من ك«  قولهمجلة إنشائية ، و
فإن الذيل خطاب مع احلق ، ويف هذه اجلملة اخلطاب مع اخللـق ، وأمـا : » وأيضا « 

 ـ وعلـــى مـــا ذكرنـــا مـــن الـــوجهني. صـــدر احلـــديث فهـــو مجلـــة خربيـــة وهـــو خطـــاب مـــع اخللـــق
عـارض بـني يتقـدم الـصدر ويتـأخر الـذيل ، وال ت ـ باالضافة إىل تقدم اجلملة املتصدرة للحـديث

  .الصدر والذيل أبدا فال تساقط
غـــري ثابـــت مـــن كتـــب اللغـــة ، فلـــو ) احملبـــوب ( مبعـــىن ) املـــوىل ( جمـــيء : » وأيـــضا « 

  .ّسلمنا كون الذيل قرينة على إرادة معىن احملبوب لزم العدول عنه لعدم مساعدة اللغة
نــة علــى قــد علمــت ســابقا جعــل التفتــازاين والقوشــجي ذيــل احلــديث قري: » وأيــضا « 

للمحبـوب الـذي ذكـره صـاحب ) احملـب ( ومـن الواضـح مغـايرة ) الناصـر واحملـب ( إرادة معىن 
  ؟املرافض ، وكيف يكون الشيء الواحد قرينة لشيئني متغايرين

ّقولـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم :» وأيـــضا «  يقتـــضي » وانـــصر مـــن نـــصره « : يف الـــذيل  ّ
وكـون أخـذه ) املنـصور ( مبعىن ) املوىل ( زم أن يكون فيل) الناصر ( ال ) املنصور ( إرادة معىن 

املـوىل ( يف مجلـة معـاين ) املنـصور ( ّباطال ، لكن أحدا من اللغويني مل يذكر ) الناصر ( مبعىن 
(.  

  يقتضي إرادة» .  ..وانصر« وكان قوله ) احملبوب ( لو كان املراد : » وأيضا « 
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نتني لعــدم جــواز إرادة املعنيــني مــن اللفــظ الواحــد يف للــزم تــساقط هــاتني القــري) الناصــر ( معــىن 
  .االستعمال الواحد حسب تصريح احملققني من األصوليني ، فيبقى صدر الكالم بال معارض

ّولعله من هنا مل يذكر الرازي لذيل اخلرب إال معىن  « : ، وذلـك حيـث قـال ) الناصـر ( ّ
، ولكـن احلـديث ) األوىل ( املراد باملوىل ّمث إن سلمنا أن تقدمي تلك املقدمة يقتضي أن يكون 

ّقوله صلى اهللا عليه وسلم  ّمؤخره وهو اللهم وال من وااله وعاد مـن عـاداه وانـصر مـن نـصره  :ّ
 وامنـا قلنـا ذلـك ألن مـن ألـزم .)الناصـر ( يقتـضى أن يكـون املـراد مـن املـوىل واخذل من خذلـه 

ّ مث حــث علــى التــزام أحــد معــاين تلــك غــريه شــيئا بلفــظ مــشرتك بــني ذلــك الــشيء وبــني غــريه ، ّ
ّاللفظة ، فإنه يتبادر إىل األفهام أنه إمنا حث بـاللفظ املـشرتك علـى املعـىن الـذي صـرح بـه آخـرا  ّ ّ

يـصل عنـد الـشفق ) كـذا ( صل عند الـشفق اللهـم مـن : ، أال ترى أن اإلنسان إذا قال لغريه 
اللهــم وال مــن : ذا ثبــت ذلــك فقولــه وإ. حيمــل الــشفق املــأمور بــه علــى الــشفق األمحــر. األمحــر

فعلمنــا أنـه أراد ـا املــواالة الـيت هـي ضــد . وااله حـث منـه علـى التــزام مـا ذكـره مــن لفظـه املـوىل
  .)1(» ّوأي شيء يقولون يف هذه املؤخرة نقوله يف تلك املقدمة . العداوة

وضــروب فيــه وجــوه مــن الكــالم : أقــول « : يف جوابــه ) عمــاد اإلســالم ( وقــد أفيــد يف 
مـن كنـت «   وال مـن وااله لـو اقتـضى إرادة معـىن احملبـة مـن7إن قوله : » األول « من املالم 

إرادة معــىن النــصرة ، وحيــث ثبــت أن إرادة » وانــصر مــن نــصره «   :7قولــه  اقتــضى» مــواله 
املعنيــني مــن املــشرتك يف إطــالق واحــد ممتنعــة تعــارض املعنيــان ، وإذا تعارضــا تــساقطا ، فبقــي 

  .دة معىن األوىل من املوىل بال معارضإرا
خطــاب مــع احلــق بعــد الفــراغ عــن » اللهــم وال مــن وااله «   :7قولــه  إن» والثــاين « 

  فال يعارض القرينة على» .  ..من كنت مواله«  :بقوله  اخلطاب للخلق
__________________  

  .خمطوط ـ اية العقول ـ )1(
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  .طاب مع اخللقإرادة معىن األولوية اليت هي أيضا خ
إن املوىل قد جاء مبعىن أوىل كما عرفـت ، ومل يقـل أحـد إن معـىن املـوىل : » والثالث « 

  .ووال واحد ، فال مساواة بني القرينتني
أمــر  ».  ..فمــن كنــت مــواله«   :7قولــه  إنــه ال خــالف بــني الفــريقني أن» والرابــع « 

علـى التـذكري » أوىل بـاملؤمنني ألـست  «  :6قوله  وتكليف بصورة االخبار ، ولذا محل الرازي
فمــن «  :بقولــه   يف بــاب التكليــف املــؤدى6بوجــوب طاعتــه ، متهيــدا إلظهــار وجــوب طاعتــه 

علـــى » مـــن كنـــت مـــواله فعلـــي مـــواله «  :قولـــه  وال شـــبهة يف أنـــه إذا محلنـــا .»كنـــت مـــواله 
صـــرين للخلـــق أو الناصـــر واحملـــب بقرينـــة الـــدعاء مل يـــصلح أن يكـــون تكليفـــا ، ألن كومـــا نا

  .احملبني من فعلهما وصفاما دون اخللق
ّ لــو أراد إجيــاب احملبـــة أو 6إن املالئــم للـــدعاء وتكليفــه النــاس أن يقـــول » واخلــامس « 

مــن كــان مــوالي وحمــيب وناصــري فلــيكن مــوىل علــي   :7النــصرة علــى اخللــق بالنــسبة إىل علــي 
ّلينتظم عبارته صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن  .هاللهم وال من وااله وانصر من نصر ّوناصره وحمبه ، ّ

علــى أن القــرائن . أوهلــا اىل آخرهــا ، وبــدون ذلــك ال حيــسن الــتكلم ــذا الكــالم كمــا ال خيفــى
: وأمــا مثالــه . املــسطورة فيمــا قبــل ال يــساعد شــيء منهــا إرادة غــري معــىن األولويــة كمــا عرفــت

 ال جيـري يف هـذا املثـال شـيء ممـا ذكرنـا فال يطابق املمثل له بوجه مـا ، ألنـه. ّصل عند الشفق
  .»ّيف املثل له ، وإال كانت حاله كحاله 

وأمـــا زعـــم صـــاحب املـــرافض أن قرينـــة كـــون املـــراد معـــىن الناصـــر واحملبـــوب أقـــوى ، ألن 
فينــدفع بــأن هــذه اخلطبــة هــي .  ..الغــرض مــن اخلطبــة احلــث والرتغيــب علــى حمبــة أهــل البيــت

ني وإمامتــه ، ويــشهد بــذلك وجــود حــديث الثقلــني فيهــا بعــد ألجــل تــشييد خالفــة أمــري املــؤمن
  . ـوقد ذكر ذلك صاحب املرافض نفسه ـ حديث الغدير كما يف الصواعق وغريه
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 بعـد 7ّفثبت أن حديث الثقلني من مجلة األدلة القوية القومية علـى إمامـة أمـري املـؤمنني 
  . بال فصل6رسول اهللا 

* * *  
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)10(  

  :حديث الغدير بلفظ 

  ّمن كنت أولى به من نفسه فعلي وليه 
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مـن كنـت أوىل بـه مـن نفـسه فعلـي  « لقد أخرج احلافظ الطرباين حـديث الغـدير بلفـظو
مـا  ـ ّالذي مدحه حممد رشيد الـدهلوي وأثـىن علـى مؤلفـه ـ )مفتاح النجا ( ففي كتاب » وليه 
مــن كنـت أوىل بــه  :ظ وللطــرباين بروايـة أخــرى عـن أيب الطفيــل عـن زيــد بـن أرقــم بلفـ« : نـصه 

  .)1(» ّمن نفسه فعلي وليه 
وعنــد الطــرباين يف روايــة أخــرى عــن « : ّقــال يف كتابــه اآلخــر الــذي التــزم فيــه بالــصحة و

من كنت أوىل به من نفسه فعلي وليه ،  :أيب الطفيل عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنهما بلفظ 
  .)2(» اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 

) الـــدهلوي ( الــذي وصـــفه : تلميـــذ شــاه ويل اهللا الـــدهلوي  ـ ي ثنــاء اهللاقــال القاضـــو
مـن كنـت أوىل بـه  :وجاء يف بعـض الروايـات بلفـظ « :  ـ ببيهقي الزمان كما يف إحتاف النبالء

  .)3(» من نفسه فعلي وليه 
وهــذا اللفــظ صــريح يف داللــة حــديث الغــدير علــى االمامــة واخلالفــة ، وبــه أيــضا يعلــم 

  .ّألن احلديث يفسر بعضه بعضا» من كنت مواله فعلي مواله «  ناملراد م
__________________  

  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 1(
  .21نزل األبرار مبا صح من مناقب أهل البيت األطهار ص ) 2(
  .خمطوط ـ سيف مسلول) 3(
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لقد روى سبط ابن اجلوزي والسيد شـهاب الـدين أمحـد عـن أيب الفـرج حيـىي بـن سـعيد و
» مــن كنــت وليــه وأوىل بــه مــن نفــسه فعلــي وليــه «  :الثقفــي االصــبهاين حــديث الغــدير بلفــظ 

)1(.  
ّ، ألن احلــديث يفــسر بعــضه ) األوىل ( هـو ) املــوىل ( وهـو أيــضا يقــضي بـأن املــراد مــن 

بعــضا ، ولــذا قــال ســبط ابــن اجلــوزي بعــد ذكــر عــدم جــواز إرادة املعــاين األخــر غــري األوىل مــن 
مــن كنــت مــواله أوىل بــه مــن نفــسه فعلــي أوىل ، وقــد : ّفتعــني العاشــر ومعنــاه « : لفــظ املــوىل 

صــرح ــذا املعــىن احلــافظ أبــو الفــرج حيــىي بــن ســعيد الثقفــي االصــبهاين يف كتابــه املــسمى مبــرج 
ّفأخـذ رسـول اهللا صـلى اهللا  :روى هذا احلـديث بإسـناده إىل مـشاخيه وقـال فيـه  البحرين ، فإنه

  .)2(» من كنت وليه وأوىل به من نفسه فعلي وليه : ي وقال ّعليه وسلم بيد عل
ومسعـت بعـض أهـل العلـم يقـول « : وقال شهاب الدين أمحد بعد ذكر حديث الغدير 

 :ّ وبــارك وســلم 6بقولــه  ّمعنــاه مــن كنــت ســيده فعلــي ســيده مــضي قولــه ، وتــصدير القــول: 
وقــال الــشيخ االمــام  . ســبحانه أعلــميؤيــد هــذا القــول ، واهللاألــستم تعلمــون أين أوىل بــاملؤمنني 

منهـا الناصـر ، ومنهـا اجلـار مبعـىن : املـوىل يطلـق علـى معـان  : 1جالل الدين أمحد اخلجنـدي 
ْ مـــوالكم (اـــري ال اـــار ، ومنهـــا الـــسيد املطـــاع ، ومنهـــا األوىل يف  ُ ْ وبـــاقي .  أي أوىل بكـــم)َ

نيـني األولـني يتـضمن األمـر لعلـي رضـي املعاين ال يصلح اعتبارها فيما حنـن بـصدده ، فعلـى املع
اهللا تعــاىل عنــه بالرعايــة ملــن لــه مــن النــيب العنايــة ، وعلــى املعنيــني اآلخــرين يكــون األمــر باطاعتــه 

أخــذ  :قـد خــرج أبـو الفــرج االصـفهاين يف كتابــه املـسمى مبــرج البحـرين قــال و .واحرتامـه واتباعــه
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم بيد علي كرم اهللا ت ّ   من كنت وليه : عاىل وجهه وقال ّ

__________________  
  .عن مرج البحرين. خمطوط ـ  ، توضيح الدالئل29تذكرة خواص االمة ص ) 1(
  .32: تذكرة اخلواص ) 2(
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  .)1(» أوىل به من نفسه فعلي وليه و
* * *  

__________________  
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 1(
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) 11(  

  سياق حديث الغدير

  لمستدرك على الصحيحين في ا
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وأخــرج احلــاكم حـــديث الغــدير بــسياق ولفـــظ يــدل بــصراحة ووضـــوح علــى إمامــة أمـــري 
 ، هـذا مـن جهـة الداللـة ، وأمـا مـن جهـة الـسند فقـد نـص 6املؤمنني وخالفتـه بعـد رسـول اهللا 

  : نص احلديث  على أنه حديث صحيح االسناد ، وإليك
ة ، ثنا أمحـد بـن حـازم الغفـاري ، ثنـا أبـو نعـيم أخربين حممد بن علي الشيباين بالكوف« 

، ثنا كامل أبـو العـالء قـال مسعـت حبيـب بـن أيب ثابـت خيـرب عـن حيـىي بـن جعـدة عـن زيـد بـن 
ّخرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حىت انتهينا إىل غـدير خـم ، فـأمر  : قال 2أرقم  ّ

يـا : منـه ، فحمـد اهللا واثـىن عليـه وقـال ّبدوح فكـسح يف يـوم مـا أتـى علينـا يـوم كـان أشـد حـرا 
ّأيها الناس إنه مل يبعث نيب قط إال ما عاش نصف ما عاش الذي كان قبله ، وإين أوشك أن 

مث قـام فأخـذ بيـد . كتـاب اهللا عـز وجـل: ادعى فأجيب ، وإين تارك فيكم ما لن تضلوا بعـده 
: قــال  .اهللا ورســوله أعلــم:  قــالوا ؟يــا أيهــا النــاس مــن أوىل بكــم مــن أنفــسكم:  فقــال 2علــي 

  .)1(» هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه  .من كنت مواله فعلي مواله
  )األوىل ( هو ) املوىل ( وهذا احلديث الصحيح يدل على أن املراد من 

__________________  
  .533  /3املستدرك على الصحيحني ) 1(
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العظيم من الناس ، ويف يوم ما اتـى علـيهم  قال هذا الكالم يف ذلك احلشد 6ألنه  بصراحة ،
ّيـوم كــان أشــد حــرا منــه ، وبعـد أن ذكــر هلــم قــرب وفاتــه وبـني هلــم عــدم ضــالهلم بعــد التمــسك 

، وهـــل  » ؟مـــن أوىل بكـــم مـــن أنفـــسكم« :  بعـــد أن ســـأهلم 7بكتـــاب اهللا آخـــذا بيـــد علـــي 
  غـري املعـىن املـراد مـنيف هذا احلديث مـع هـذه اجلهـات واألحـوال معـىن) املوىل ( يتصور للفظ 

ّكال اللهم كال ، وقد عرفت وستعرف أيضا أن هذه اجلملـة  » ؟من أوىل بكم من أنفسكم« 
ْ النبـي أولـى بـاْلمؤمنين مـن أنـفسهم(: الكرمية مأخوذة من اآلية املباركة وهـي قولـه تعـاىل  ُِ ِ ُـ َْ َْ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ ..  .

  . ..يءّ الدالة كما عرفت داللتها على أولويته يف كل ش)
ــــد احلــــق الــــدهلوي يف  فقــــال بعــــد أن مجــــع « : بــــشرحه ) اللمعــــات ( قــــال الــــشيخ عب

ــــــصحابة  ــــــستم تعلمــــــون أين أوىل بــــــاملؤمنني مــــــن أنفــــــسهم :ال ّكــــــرره  ويف بعــــــض الروايــــــات ؟أل
َ النبـي أولـى بـاْلمؤمنين (: ، يريـد بـه قولـه تعـاىل للمسلمني وهم جييبون بالتـصديق واالعـرتاف  ِ ِ ْ ُ ِ ِْ َ 

َمــــن أ ْ سهم ِ ْنـف ِ ِ ُــــ ّأي يف األمــــور كلهــــا ، فإنــــه ال يــــأمرهم وال يرضــــى مــــنهم إال مبــــا فيــــه .  اآليــــة)ْ ّ
صالحهم وجناحهم ، خبالف الـنفس ، فلـذلك أطلـق ، فيجـب علـيهم أن يكـون أحـب إلـيهم 

  .من أنفسهم ، وأمره أنفذ عليهم من أمرها ، وشفقتهم عليه أمت من شفقتهم عليها
ــــاس ّروي أنــــه صــــلى اهللا عليــــه وســــ : ّلم أراد غــــزوة تبــــوك فــــأمر النــــاس بــــاخلروج فقــــال ن

ّوهـو أب هلـم أي يف الـدين ، فـإن كـل نـيب أب ألمتـه : وقـرئ . فنزلـت. نستأذن آباءنا وأمهاتنا
كـــذا يف تفـــسري . مـــن حيـــث أنـــه أصـــل فيمـــا بـــه احليـــاة األبديـــة ، ولـــذلك صـــار املؤمنـــون أخـــوة

  .البيضاوي
تأكيـد وتقريــر يفيــد كونـه أوىل بكــل واحــد  » إين أوىل بكــل مـؤمن مــن نفــسه«  :قولـه و

  .»من املؤمنني ، كما أن األول يفيده بالنسبة إليهم مجيعا 

  : من ترجمة الحاكم 
  ّومن املناسب أن نذكر هنا بعض الثناء واملدح الوارد يف حق احلاكم
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  :النيسابوري من أعالم أهل السنة 
 املعــروف باحلــاكم النيــسابوري ، أبــو عبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا« :  ـ ابــن خلكــان 1

احلافظ املعروف بابن البيع ، إمام أهل احلديث يف عـصره ، واملؤلـف فيـه الكتـب الـيت مل يـسبق 
ّإىل مثلهـا ، كـان عاملـا عارفـا واسـع العلـم ، تفقـه علـى أيب سـهل حممـد بـن سـليمان الـصعلوكي 

عه من مجاعة ال حيصون كثرة الفقيه الشافعي ، مث طلب احلديث وغلب عليه ، فاشتهر به ومس
ّ، فان معجم شيوخه يقرب من ألفي رجل ، حىت روى عمـن عـاش بعـده ، لـسعة روايتـه وكثـرة 
ّشــيوخه ، وصــنف يف علومــه مــا يبلــغ ألفــا ومخــسمائة جــزء ، منهــا الــصحيحان ، وأمــا مــا تفــرد 

واملـستدرك بإخراجه فمعرفة احلـديث ، وتـاريخ علمـاء نيـسابور ، واملـدخل إىل علـم الـصحيح ، 
  .ّعلى الصحيحني وما تفرد به كل واحد من اإلمامني

وتــويف ــا يــوم الثالثــاء ثالــث . بنيــسابور 321 وكانـت والدتــه يف شــهر ربيــع األول ســنة
  .)1(»  405 صفر سنة
كـان فريـد عـصره ووحيـد  « ) :رجـال المـشكاة (  ـ الشيخ عبد الحـق الـدهلوي فـي 2

  .»ي عنه الدارقطين وحممد بن أيب الفوارس ، وكان ثقة وقته ، خاصة يف علوم احلديث ، ورو
وأمــا املتــأخرون مــن احملــدثني فــأكثرهم علمــا  « ) :فــضائل الــشافعي (  ـ الــرازي فــي 3

أبـــو احلـــسن الـــدارقطين واحلـــاكم : ّوأقـــواهم قـــوة وأشـــدهم حتقيقـــا يف علـــم احلـــديث هـــؤالء وهـــم 
ا العلـــم بعـــد الـــشيخني ، وهـــم بأســـرهم فهـــؤالء العلمـــاء صـــدور هـــذ.  ..وأبـــوه عبـــد اهللا احلـــافظ

  .».  ..متفقون على تعظيم الشافعي
 وأرضــاه ونفعنــا بــه وبــسائر أئمــة املــسلمني 2وبعــد ، فــإن الــشافعي « :  ـ األســنوي 4

إن : ومنهــا .  ..أمجعــني قــد حــصل يف أصــحابه مــن الــسعادة أمــور مل تتفــق يف أصــحاب غــريه
   عنهكبار أئمة احلديث من مجلة أصحابه اآلخذين

__________________  
  .باختصار 408  /3وفيات األعيان ) 1(



  نفحات األزهار.................................................................................. 82

أو عن أتباعه ، كاإلمام أمحد ، والرتمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن املنذر ، وابن حبان 
» إىل زماننـا . ، وابن خزمية ، والبيهقي ، واحلاكم ، واخلطايب ، واخلطيـب ، وأيب نعـيم وغـريهم

)1(.  
وهــذا الــشرط الــذي ذكرنــاه قــد ذكــره « :  بعــد ذكــر شــرط الــصحيحني  ـ ابــن األثيــر5

إن هذا الشرط غري مطرد يف كتايب البخـاري : احلاكم أبو عبد اهللا النيسابوري ، وقد قال غريه 
والظـن باحلـاكم غـري هـذا ،  .ومسلم ، فإما قد أخرجا فيهما أحاديث علـى غـري هـذا الـشرط

غوامــضه عارفــا بأســراره ، ومــا قــال هــذا القــول وحكــم علــى فإنــه كــان عاملــا ــذا الفــن خبــريا ب
  .)2(» ّالكتابني ذا احلكم إال بعد التفتيش واالختبار والتيقن ملا حكم به عليهما 

وحنن نقول يف مورد حكـم احلـاكم بـصحة هـذا احلـديث الـذي ذكرنـاه بأنـه كـان : أقول 
 هـــذا القـــول ومـــا حكـــم علـــى هـــذا عاملـــا ـــذا الفـــن خبـــريا بغوامـــضه عارفـــا بأســـراره ، ومـــا قـــال

وهللا احلمــد علــى . ّاحلــديث ــذا احلكــم إال بعــد التفتــيش واالختبــار والتــيقن ملــا حكــم بــه عليــه
  .ذلك

* * *  
__________________  

  .3 / 1طبقات الشافعية ) 1(
  .92 / 1جامع األصول ) 2(



 

) 12(  

  ّوحدة السياق

  بين حديث الغدير وحديث أخرجه البخاري 
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حـدثين إبـراهيم بـن املنـذر ، قـال نـا « : احلديث التايل ) صحيحه ( البخاري يف أخرج 
حممــد بــن فلــيح ، قــال حــدثنا أيب عــن هــالل بــن علــي عــن عبــد الــرمحن ابــن أيب عمــرة عــن أيب 

ّهريـــرة عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال  ّمـــا مـــن مـــؤمن إال وأنـــا أوىل النـــاس بـــه يف الـــدنيا  :ّ
ْ النبي أولى باْلمؤمنين من أنـفسهم (: شئتم اقرءوا ان . واآلخرة ُِ ِ ُ َْ َْ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ ( فأميا مسلم ترك ماال فلريثه ّ

  .)1(» عصبته من كانوا ، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتين وأنا مواله 
الـدر ( قد علمت سـابقا أن هـذا احلـديث قـد أخرجـه مـسلم أيـضا ، كمـا علمـت مـن و

  .ر وابن أيب حامت وابن مردويهأنه قد أخرجه ابن جري) املنثور 
يف ) املـــوىل ( وهـــذا احلـــديث مياثـــل ســـياق حـــديث الغـــدير ، فيلـــزم أن يكـــون املـــراد مـــن 

  .حديث الغدير نفس املعىن املراد منه يف هذا احلديث
 ذكـر أوال أولويتـه بـاملؤمنني مـن أنفـسهم 6ّوأما متاثـل الـسياق فواضـح جـدا ، فـإن النـيب 

ّ وكــذلك األمــر يف حــديث الغــدير حيــث بــني فيــه .» وأنــا مــواله « :ل قــا يف الــدنيا واآلخــرة مث
  .»من كنت مواله فعلي مواله «  :قال  كونه أوىل من املؤمنني من أنفسهم مث

__________________  
  .صحيح البخاري تفسري سورة األحزاب) 1(
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 األمـر ويل( يف حـديث الـصحيحني علـى معـىن ) املوىل ( فبنفس الدليل الذي محلوا به 
  .يف حديث الغدير عليه) املوىل ( حنمل ) 

«  ّعلى ذلك فقـد عرفـت مـن عبـارة القـسطالين ذلـك ، فإنـه فـسر) املوىل ( ّأما محلهم 
  .»أي ويل امليت أتوىل عنه أموره « : بقوله » وأنا مواله 

  .فراجع. وحنوه عبارة الكرماين والنووي
* * *  



 

)13(  

  :حديث الغدير بلفظ 

  » .  ..ّعليا بعدي موالهّفإن .  ..«
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ّمن كنـت مـواله فـإن عليـا بعـدي «  : أنه قال 6عن النيب ) تاريخ ابن كثري ( جاء يف و
  : وإليك النص الكامل للحديث بسنده » مواله 

أنـا معمـر عـن علـي بـن زيـد بـن جـدعان عـن عـدي بـن ثابـت عـن : قال عبد الرزاق « 
ّلى اهللا عليه وسلم عند غدير خم ، فبعث مناديـا نزلنا مع رسول اهللا ص :الرباء بن عازب قال  ّ

قــال . بلــى يــا رســول اهللا:  قلنــا ؟أوىل بكــم مــن آبــائكمألــست : ينــادي ، فلمــا اجتمعنــا قــال 
اللهـم . ّمن كنت مـواله فـإن عليـا بعـدي مـواله: قال . بلي يا رسول اهللا:  قلنا ؟ألست ألست

  .وال من وااله وعاد من عاداه
ّهنيئا لك يـا ابـن أيب طالـب أصـبحت اليـوم ويل كـل مـؤمن «  : فقال عمر بن اخلطاب

 «)1(.  
  .وجه» بعدي « املواالة واحملبة ملا كان للتقييد بقوله ) الويل (  من 6ولو أراد النيب 

ّعلــي ويل كــل مــؤمن بعــدي : فقــول القائــل « : ومبــا ذكرنــا صــرح ابــن تيميــة حيــث قــال 
ّ عليـه وسـلم ، فانـه إن أراد املـواالة مل حيـتج أن يقـول ّكالم ميتنع نسبته إىل رسول اهللا صلى اهللا

  وال على كل: بعدي ، وإن أراد االمارة كان ينبغي أن يقال 
__________________  

  .349  /7تاريخ ابن كثري ) 1(
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  .)1(» مؤمن 
) املـواالة (  فظهـر أن لـيس املـراد هـو .)املـوىل ( يرادف ) الويل ( ومن الواضح أن لفظ 

  .6لغوا ميتنع نسبته إىل النيب ) بعدي ( لكان اإلتيان بلفظ ّوإال 
* * *  

__________________  
  .104  /4منهاج السنة ) 1(



 

) 14(  

  ّكالم ابن حجر المكي

  استنادا إلى فهم أبي بكر وعمر
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ســلمنا أنــه أوىل ، لكــن ال « : وقــال ابــن حجــر املكــي يف اجلــواب عــن حــديث الغــدير 
ى (: ّ أوىل باالمامــة ، بــل باالتبــاع والقــرب منــه ، فهــو كقولــه تعــاىل ّنــسلم أن املــراد أنــه َــ إن أول ْ َ  ِ

ُالناس بـإبراهيم للذين اتـبـعـوه  ُ َ َ ِ ـ َِ َ ِ ْ ِ وال قـاطع بـل وال ظـاهر علـى نفـي هـذا االحتمـال ، بـل هـو . )ِ
 قـاال الواقع ، إذ هو الذي فهمه أبو بكر وعمر ، وناهيك ما من احلديث ، فإما ملا مسعـاه

  .أخرجه الدارقطين. أمسيت يا ابن أيب طالب موىل كل مؤمن ومؤمنة: له 
إنك تصنع بعلي شيئا ال تصنعه بأحـد مـن اصـحاب النـيب : وأخرج أيضا أنه قيل لعمر 

ّصلى اهللا عليه وسلم    .)1(» إنه موالي : فقال : ّ
  ؟ّإال االمام) األوىل باالتباع ( وهل : أقول 

__________________  
  .26: الصواعق احملرقة ) 1(
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) 15(  

  :ّحديث مسلم بن الحجاج 

  ّفإن موالكم اهللا » موالي « ّال يقل العبد لسيده 
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  :بعد حديث ) صحيحه ( ومن األدلة ما أخرجه مسلم يف 
ثنــا أبــو : ح وقــال . نــا أبـو معاويــة: وحـدثنا أبــو بكــر ابــن أيب شـيبة وأبــو كريــب قــاال « 

وال يقــل  :يــع ، كالمهــا عـن األعمــش ــذا االســناد ، ويف حــديثهما نــا وك: سـعيد األشــج قــال 
  .)1(» فإن موالكم اهللا  : وزاد يف حديث أيب معاوية .العبد لسيده موالي

ّوقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم « : روى املولـــوي حممـــد إمساعيـــل و ّال يقـــولن  :ّ
ّأحـــدكم عبـــدي وأمـــيت ، كلكـــم عبيـــد اهللا وكـــل نـــسائكم إمـــاء  ويف .ّ اهللا ، ولكـــن ليقـــل ســـيديّ

  .)2(» ّال يقل العبد لسيده موالي فإن موالكم اهللا  :رواية 
املـوىل ( يظهـر أن املتبـادر مـن » مـوالي «  من أن يقول العبـد لـسيده 6فمن منع النيب 

معــىن وراء معــىن احملــب والناصــر واحملبــوب ، إذ لــو كــان املــراد شــيء مــن هــذه املعــاين مل يكــن ) 
  .ن ذلك وجهللمنع ع

 يعلــم أنــه لــيس مــراده مــن 7علــى نفــسه وعلــى أمــري املــؤمنني ) املــوىل  ( 6ومــن إطالقــه 
ذلــك احملــب والناصــر واحملبــوب ، وإمنــا املــراد معــىن ال جيــوز إثباتــه لــسائر النــاس ، وهــو األولويــة 

  بالتصرف ، فإن هذا املعىن ثابت
__________________  

  . من األدبباب ألفاظ 197  /2صحيح مسلم ) 1(
  .خمطوط ـ منصب امامت) 2(
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  . القائم مقامه7 ، مث ألمري املؤمنني 6هللا عز وجل ، مث للنيب 
* * *  



 

)16(  

  3ّقول سيدتنا الزهراء 

   ؟. ..أنسيتم قول رسول اهللا يوم غدير خم
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وألطــف طريــق وقــع « : مــا نــصه ) أســىن املطالــب ( روى مشــس الــدين ابــن اجلــزري يف و
ّأغربه ما حـدثنا بـه شـيخنا خامتـة احلفـاظ أبـو بكـر حممـد بـن عبـد اهللا ابـن احملـب هلذا احلديث و

املقدسي مـشافهة ، أخربتنـا الـشيخة أم حممـد زينـب ابنـة أمحـد بـن عبـد الـرحيم املقدسـية ، عـن 
أيب املظفر حممد بن فتيان بن املثىن ، أخربنا أبو موسى حممد بن أيب بكر احلافظ ، أخربنا ابـن 

لقاضي أبـو القاسـم عبـد الواحـد ابـن حممـد بـن عبـد الواحـد املـدين بقـراءيت عليـه ، عمة والدي ا
: أخربنــا ظفــر بــن داعــي العلــوي باســرتاباد ، أخربنــا والــدي وأبــو أمحــد بــن مطــرف املطــريف قــاال 

حدثنا أبو سعيد االدريسي إجازة فيما أخرجه يف تاريخ أسرتآباد ، حـدثين حممـد بـن حممـد بـن 
حـدثنا أبـو  ـ ّومـا كتبنـا إال عنـه ـ  الرشـيدي مـن ولـد هـارون الرشـيد بـسمرقنداحلـسن أبـو العبـاس

احلــسن حممــد بــن جعفــر احللــواين ، حــدثنا علــي بــن حممــد بــن جعفــر األهــوازي مــوىل الرشــيد ، 
  .حدثنا بكر بن أمحد القصري

حــدثتنا فاطمــة بنــت علــي بــن موســى الرضــا ، حــدثتين فاطمــة وزينــب وأم كلثــوم بنــات 
حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن حممد الصادق ، حدثتين فاطمة بنـت : فر ، قلن موسى بن جع

حممد بن علي ، حدثتين فاطمة بنت علي بن احلسني ، حـدثتين فاطمـة وسـكينة ابنتـا احلـسني 
  بن علي ، عن أم كلثوم بنت فاطمة بنت النيب عليه 



  نفحات األزهار................................................................................ 102

   :ّالسالم ، عن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه ورضي عنها قالت
ّأنــسيتم قــول رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــوم غــدير خــم  مــن كنــت مــواله فعلــي : ّ

ّ وقوله صلى اهللا عليه وسلم !؟مواله   !؟أنت مين مبنزلة هارون من موسى: ّ
هـذا : وقـال  هكذا أخرجه احلافظ الكبري أبو موسى املديين يف كتابـه املسلـسل باألمسـاء

واحـدة مـن الفـواطم تـروي عـن عمـة هلـا ، فهـو روايـة احلديث مسلسل من وجه ، وهـو أن كـل 
  .»مخس بنات أخ كل واحدة منهن عن عمتها 

وإن هــــذا احلــــديث يــــدل بوضــــوح علــــى أن الــــصحابة مل يعملــــوا حــــسب مفــــاد حــــديثي 
 فــــذاك 7ّالغــــدير واملنزلــــة ، فــــإن كــــان احلــــديثان يــــدالن علــــى االمامــــة واخلالفــــة ألمــــري املــــؤمنني 

بـل يـدالن علـى جمـرد وجـوب  ـ لـو فـرض ـ ل عـن الداللـة علـى االمامـةاملطلوب ، وإن كانـا مبعـز
يـــدل علـــى تـــركهم حملبـــة أمـــري املـــؤمنني » نـــسيتم أ«  قوهلـــا عليهـــا الـــصالة والـــسالم املـــواالة فـــإن

  .6ومواالته بعد رسول اهللا 
ّ ال يتــصور إال علــى 3 ، ويف حيــاة الزهــراء 6 بعــد رســول اهللا 7ّلكــن تــركهم حملبــة علــي 

 ، وأن الـصحابة قـد تركـوا مواالتـه بـسبب 6 هو االمام واخلليفـة لرسـول اهللا 7ن علي تقدير كو
صرفهم اخلالفـة عنـه إىل غـريه ، إذ لـو كـان عملهـم ذاك صـحيحا وكانـت خالفـة أيب بكـر حبـق 

 أي بعد وفاة النيب ويف حياة فاطمـة ـ  يف ذاك الظرف7ملا حتقق من الصحابة ترك ملواالة علي 
  .ـ

  . على كل تقدير كما أوضحنا7يدل على إمامة أمري املؤمنني فهذا احلديث 
* * *  



 

)17(  

  :حديث الغدير بلفظ 

ّمن كان اهللا وليه فهذا وليه .  ..؟ّمن وليكم«  ّ «  
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  : روى أبو عبد الرمحن النسائي حديث الغدير باللفظ اآليت مع سنده و
: هـاجر بـن مـسمار قـال أنبأنا زكريا بن حيـىي ، ثنـا يعقـوب بـن جعفـر بـن كثـري عـن م« 

ّكنــا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  :أخربتــين عائــشة بنــت ســعد عــن ســعد قالــت قــال  ّ ّ
ّبطريق مكة وهو متوجه إليها ، فلما بلغ غدير خـم وقـف النـاس ، مث رد مـن مـضى وحلقـه مـن  ّ ّ ّ

اللهــم  : نعــم ، قــال:  قــالوا ؟ّأيهــا النــاس هــل بلغــت: ّختلــف ، فلمــا اجتمــع النــاس إليــه قــال 
مث . اهللا ورســوله أعلــم ثالثــا:  قــالوا ؟ّيــا أيهــا النــاس مــن ولــيكم: مث قــال . ثــالث مــرات يقوهلــا
ّمن كان اهللا وليه فهذا وليه: أخذ بيد علي فقال    .)1(» اللهم وال من وااله وعاد من عاداه  .ّ

بــذلك هــو احملــب أو الناصــر أو احملبــوب ألجــاب القــوم ) الــويل ( إن كــان معــىن : أقــول 
 .)ويل األمـر واملتـصرف فيـه ( هـو ) الـويل ( لكـن املـراد مـن » اهللا ورسوله أعلـم « : ومل يقولوا 

وملــا كــان عامــة النــاس جيهلــون 
ّ

 فلــذا قــالوا يف جــواب 6بعــد رســول اهللا ) املتــصرف يف األمــر ( 
ّسؤاله صلى اهللا عليه وسلم املكرر ثالث مرات  ّ ّ   .»اهللا ورسوله أعلم « ّ

__________________  
  .101 :اخلصائص للنسائي ) 1(
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ّبــني رســول اهللا صــلى  حــىت إذا أظهــروا جهلهــم وعجــزهم عــن اجلــواب عــن هــذا الــسؤال ّ
فمـن : أي » من كان اهللا وليـه فهـذا وليـه « ّاهللا عليه وسلم األمر قائال ـ مع األخذ بيد علي ـ 

  .ّفعلي ويل أمره. كان اهللا ويل أمره
  .ة السابقة املنقولة عن مستدرك احلاكمفهذه الرواية مثل الرواي

* * *  



 

)18(  

  حديث الغدير بلفظ يدّل

  على المطلوب من وجوه 
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أخرج الطرباين يف املعجم الكبري حديث الغدير بلفـظ يـدل علـى املطلـوب مـن وجـوه ، و
شـهدنا املوسـم يف حجـة  :قـال : عـن جريـر البجلـي « ) : كنز العمال ( وإليك نصه كما يف 

ّ صلى اهللا عليه وسلم وهي حجة الوداع ، فبلغنا مكانا يقال له غدير خمرسول اهللا ّ.  
ّفـاجتمع املهـاجرون واألنـصار ، فقـام رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه . فنادى الـصالة جامعـة

مث : قــال . ّنــشهد أن ال إلــه إال اهللا:  قــالوا ؟يــا أيهــا النــاس مب تــشهدون: ّوســلم وســطنا ، قــال 
مث ضـرب . اهللا ورسـوله موالنـا:  قالوا ؟ّفمن وليكم: قال . ا عبده ورسولهوأن حممد:  قالوا ؟مه

من يكن اهللا ورسوله مـواله فـإن : بيده إىل عضد علي فأقامه فنزع عضده فأخذ بذراعيه فقال 
أللهــم مــن أحبــه مــن النــاس فكــن لــه حبيبــا . اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه. هــذا مــواله

 أللهـــم إين ال أجــــد أحــــدا أســـتودعه يف األرض بعــــد العبــــدين ومـــن أبغــــضه فكـــن لــــه مبغــــضا ،
  .)1(» طب . الصاحلني ، فاقض فيه باحلسىن
__________________  

  .12 / 15كنز العمال ) 1(
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  : وجوه داللة هذا الحديث 
  :وهذا حديث يدل على املطلوب من وجوه 

 6 لــسؤال النــيب كمــا يظهــر مــن جــواب القــوم» الــويل «  إن املتبــادر مــن :» األول « 
ّ، وإال ملــا خــصوا » ويل األمــر « هــو » اهللا ورســوله موالنــا « بقــوهلم  » ؟فمــن ولــيكم«  ّــإياهم ّ

  .»اهللا ورسوله « ذلك وحصروه يف 
يف األحاديــــث الــــيت وردت هــــذه » ويل األمــــر « علــــى ) الــــويل ( وعليــــه فيجــــب محــــل 

فمـــن «   :6قـــول النـــيب  فظـــة يفاللفظـــة حبـــق أمـــري املـــؤمنني ، بعـــني مـــا محـــل الـــصحابة هـــذه الل
  .على املتصرف يف األمور» ّوليكم 

» فإن هذا مـواله «   :6قوله  يف) املوىل (  إن هذا احلديث ظاهر يف أن :» الثاني « 
 ـ مبعـىن واحـد ، وقـد علـم مـن جـواب األصـحاب» مـن يكـن اهللا ورسـوله مـواله «  :يف قولـه و

لعـدم  ـ نـه لـيس املـراد احملـب أو الناصـر أو احملبـوبأ ـ حيـث حـصروا هـذا املعـىن يف اهللا ورسـوله
بــل املــراد هــو الواليــة يف التــصرف ، فإــا الثابتــة هللا  ـ كــون هــذه املعــاين منحــصرة هللا ورســوله
  .ّولرسوله ، وال يستحقه إال اهللا ورسوله

 يف املعـىن ، ألن) الـويل (  و) املـوىل ( فـإن جـواب األصـحاب ظـاهر يف احتـاد : وأيضا 
  .»اهللا ورسوله موالنا « : فأجابوا قائلني  » ؟ّفمن وليكم« : سأهلم  6 النيب

  .)املوىل ( مبعىن ) الويل ( وهذا يبطل دعوى شاه ويل اهللا عدم جميء 
اللهــــــم إين ال أجــــــد أحــــــدا أســــــتودعه يف األرض بعــــــد «   :6قولــــــه  إن : »الثالــــــث « 

ني ال يكونــان خليفتــني لرســول يــدل علــى أن الــشيخ» العبــدين الــصاحلني فــاقض فيــه باحلــسىن 
  .ّ إيامها7ّ ، وإال الستودع عليا 6اهللا 



 111 ..................................................ٍحديث الغدير بلفظ يدل على املطلوب من وجوه 

، فإنه توهم باطل جـدا ، إذ » بعد العبدين الصاحلني « وال يتوهم أما املراد من قوله 
ّ مــن البيعــة أليب بكــر حــىت أجــربوه عليهــا ، وهــددوه بالقتــل إن مل 7لــو كــان كــذلك ملــا امتنــع 

  .ا بعد إن شاء اهللا تعاىليفعل ، كما سنشرح ذلك فيم
* * *  
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) 19(  

  االستدالل بكالم ابن حجر

  على ضوء حديث الغدير
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ّعلـى أن كـون « : ما ذكره صـاحب الـصواعق بقولـه : ومن وجوه داللة حديث الغدير 
ّوأمـا األول فـألن أحـدا مـن أئمـة . ّـأما الثـاين فواضـح. املوىل مبعىن االمام مل يعهد لغة وال شـرعا

ْ مـأواكم النـار هـي مـوالكم ( :وقولـه تعـاىل .  مل يـذكر أن مفعـال يـأيت مبعـىن أفعـلالعربيـة ُُ ُْ َ ََ ِ ُ  أي )ْ
: وأيــــضا . اجلــــوع زاد مــــن ال زاد لــــه: ّمقــــركم أو ناصــــرتكم مبالغــــة يف نفــــي النــــصرة ، كقــــوهلم 

هــو أوىل مــن كــذا ، دون مــوىل مــن .  ..فاالســتعمال مينــع مــن أن مفعــال مبعــىن أفعــل ، إذ يقــال
  .كذا ، وأوىل الرجلني ، دون موالمها

» ّمن كنت وليـه : وحينئذ فإمنا جعلنا من معانيه املتصرف يف األمور نظرا للرواية اآلتية 
)1(.  

من كنت وليـه «   :6قوله  يف) املتصرف يف األمور ( مبعىن ) الويل ( فإذا كان : أقول 
ّلك ، ألن احلــديث يفــسر بعــضه يكــون كــذ» مــن كنــت مــواله «  :قولــه  يف) املــوىل ( ّفــإن » 

  .بعضا
  يكفي إلثبات احلق ومرام) املتصرف يف األمور ( ّوإن جمرد ثبوت إرادة معىن 

__________________  
  .25: الصواعق احملرقة ) 1(
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  .أهله ، وهللا احلجة البالغة
) املتــصرف يف األمــر ( الــذي جعــل ابــن حجــر  ـ ولقــد علمــت ســابقا أن هــذا احلــديث

  .من روايات أكابر أهل السنة ومشاهري أئمتهم ـ بالنظر إليه) ويل ال( معىن 
* * *  



 

)20(  

  :ّتصدير النبي الكالم بقوله 

  وأنا مولى المؤمنين وأولى بهم منّإن اهللا موالي « 

  » أنفسهم 
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ّإن «   :6قولــه  لقــد تقــدم علــى حــديث الغــدير يف بعــض ألفاظــه املــروي بــسند صــحيح
فمن كنت مواله « : مث قال مباشرة » ملؤمنني وأنا أوىل م من أنفسهم اهللا موالي وأنا موىل ا

يعين عليا عليه الصالة والسالم ، وإليـك نـص احلـديث ضـمن كـالم البـن حجـر » فهذا مواله 
:  

فالغرض من التنصيص على مواالته اجتنـاب بغـضه ، ألن التنـصيص عليـه أوىف مبزيـد « 
وكـذا بالـدعاء . كم ثالثـا ليكـون أبعـث علـى قبـوهلمأوىل بكـم مـن أنفـسألست ّوصدره ب. شرفه

 يف هـذه اخلطبـة علـى أهـل بيتـه عمومـا وعلـى 6ّحثه . له ألجل ذلك أيضا ، ويرشد ملا ذكرناه
  ً.علي خصوصا

 عنـد الطـرباين وغــريه بـسند صــحيح ويرشـد إليـه أيــضا مـا ابتـدأ بــه هـذا احلـديث ، ولفظــه
ّأنه صلى اهللا عليه وسلم خطب بغدير خم حتت ّإنه قد نبأين اللطيـف اخلبـري :  شجرات فقال ّ

ّأنه مل يعمر نيب إال نصف عمر الذي يليه من قبله ، وإين ألظن أن يوشـك أن أدعـى فأجيـب  ّ
ّنــشهد أنــك قــد بلغــت وجهــدت :  قــالوا ؟، وإين مــسئول وإنكــم مــسؤلون فمــا ذا أنــتم قــائلون

ــــه : فقــــال . ونــــصحت ، فجــــزاك اهللا خــــريا ــــشهدون أن ال إل ّإال اهللا وأن حممــــدا عبــــده ألــــيس ت
ورسوله وأن جنته حق وناره حق وان املـوت حـق وأن البعـث حـق بعـد املـوت وأن الـساعة آتيـة 

  ال ريب فيها ، وأن اهللا يبعث 
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  : مث قال . اللهم اشهد: قال . بلى نشهد بذلك:  قالوا ؟من يف القبور
ــم مــن أنفــسهم ، فمــن كنــت ّأيهــا النــاس إن اهللا مــوالي وأنــا مــوىل املــؤمنني وأنــا أوىل 

يا أيهـا النـاس إين : مث قال . مواله فهذا مواله ـ يعين عليا ـ اللهم وال من وااله وعاد من عاداه
فــرطكم وإنكــم واردون علــي احلــوض ، حــوض أعــرض ممــا بــني بــصرى إىل صــنعاء ، فيــه عــدد 

ا كيف ختلفـوين النجوم قدحان من فضة ، وإين سائلكم حني تردون علي عن الثقلني ، فانظرو
الثقل األكرب كتاب اهللا عز وجل ، سبب طرفه بيد اهللا وطرفه بأيديكم ، فاستمـسكوا : فيهما 

ّبــه ال تــضلوا وال تبــدلوا ه قــد نبــأين اللطيــف اخلبــري أمــا لــن ينفــضا حــىت . ّ ّوعــرتيت أهــل بيــيت فإن ّــ
  .)1(» ّيردا علي احلوض 

رج احلكيم يف نوادر األصـول والطـرباين أخ« ) : مفتاح النجا يف مناقب آل العبا ( يف و
ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا   :2بسند صحيح يف الكبري ، عـن أيب الطفيـل عـن حذيفـة بـن أسـيد 

أيها النـاس إين قـد نبـأين اللطيـف اخلبـري أنـه : ّعليه وسلم خطب بغدير خم حتت شجرة فقال 
أن أدعـــى فأجيـــب وإين ّمل يعمـــر نـــيب إال نـــصف عمـــر الـــذي يليـــه مـــن قبلـــه ، وإين قـــد يوشـــك 

ّنشهد أنك قـد بلغـت وجهـدت ونـصحت :  قالوا ؟مسئول وإنكم مسؤلون فما ذا أنتم قائلون
ّلـيس تـشهدون أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـدا عبـده ورسـوله وأن جنتـه أ: فقـال . فجزاك اهللا خريا

فيهــا حــق ونــاره حــق ، وأن املــوت حــق وأن البعــث حــق بعــد املــوت وأن الــساعة آتيــة ال ريــب 
  .اللهم أشهد: قال . بلى نشهد بذلك:  قالوا ؟وأن اهللا يبعث من يف القبور

يــا أيهــا النــاس إن اهللا مــوالي وأنــا مــوىل املــؤمنني وأنــا أوىل ــم مــن أنفــسهم ، : مث قــال 
يــا : مث قــال . فمــن كنــت مــواله فهــذا مــواله يعــين عليــا ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه

ّطكم وإنكم واردون علي احلوض ، حوض أعرض مما بـني بـصرى إىل صـنعاء أيها الناس إين فر
ّ، فيــه عــدد النجــوم قــدحان مــن فــضة ، وإين ســائلكم حــني تــردون علــي عــن الثقلــني ، فــانظروا 

  الثقل األكرب: كيف ختلفوين فيهما 
__________________  

  .25: الصواعق احملرقة ) 1(



 121 ....................................................... إن اهللا موالي : تصدير النيب احلديث بقوله 

ّطرفـه بأيـدكم ، فاستمـسكوا بـه ال تـضلوا وال تبـدلوا ، وجل سبب طرفـه بيـد اهللا وكتاب اهللا عز ّ
  .)1(» ّوعرتيت أهل بييت ، فإنه قد نبأين العليم اخلبري أما لن ينقضيا حىت يردا علي احلوض 

  .ّفحرفه ونقصه) الصواعق ( هذا احلديث عن ) مرافض الروافض ( قد ذكر صاحب و
 سياق واحد وكـالم متـصل منـتظم ، أربع مرات يف) املوىل ( وهذا احلديث قد ذكر فيه 

وقــال : فيلــزم أن كلــه مبعــىن واحــد ، وهــذا احلــديث الــشريف نظــري مــا جــاء يف ديــوان احلماســة 
  :حريث بن جابر 

  لعمــــــــــــــرك مــــــــــــــا أنــــــــــــــصفتين حــــــــــــــني مستــــــــــــــين

  
  هـــــــــــــواك مـــــــــــــع املـــــــــــــوىل وان ال هـــــــــــــوى ليـــــــــــــا  

  

  إذا ظلــــــــــــــــــــم املــــــــــــــــــــوىل فزعــــــــــــــــــــت لظلمــــــــــــــــــــه

  
  ّفحـــــــــــــــــــــرك أحـــــــــــــــــــــشائي وهـــــــــــــــــــــر كالبيـــــــــــــــــــــا  

  

» ال هـوى ليـا « يف هاتني البيتني وهو مقدر أيـضا بعـد قولـه ) املوىل (  لفظ فقد تكرر
  ً. قطعايف هذه املواضع مبعىن واحد) املوىل ( أي مع موالي ، ومن الواضح أن 

، إذ قــــد ) ويل األمــــر ( هــــو مبعــــىن » إن اهللا مــــوالي «   :6قولــــه  يف) املــــوىل ( مث إن 
 ثـم ردوا (: عرفت سابقا قول أيب احلـسن الواحـدي  ُ  ِ إلـى اهللا ( يعـين العبـاد يـردون بـاملوت )ُ َِ

ِموالهم اْلحق  َ ُ ُ ْ   .)2(»  الذي يتوىل أمورهم )َ
ـــل اهللا مـــوالكم (: وقـــال أبـــو الليـــث الـــسمرقندي  ْ ب ُ ْ َ َُ أطيعـــوا اهللا تعـــاىل فيمـــا :  يقـــول )ِ

ْ هو موالكم (يأمركم  ُ ْ َ َ   .)3(» ّ يعين وليكم وناصركم )ُ
ــا ( وال يوقــف علــى «: وقــال الكواشــي  ْ أنــت موالن َ َ  ســيدنا ومتــويل أمورنــا ، لوجــود )َْ

َ فانصرنا على اْلقوم اْلكافرين (الفاء يف قوله  ِ ِ ِ ْ َ َ َ ْ ُ ْ    ألنك سيدنا والسيد ينصر)َ
__________________  

  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 1(
  .خمطوط ـ التفسري الوسيط) 2(
  .خمطوط ـ تفسري أيب الليث) 3(
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  .)1(» عبيده 
ْ أنت موالنا (: وقال السيوطي  َ َ   .)2(» ّ سيدنا ومتويل أمورنا )َْ

ْ فاعلموا أن اهللا موالكم (: وقال أيضا  ُُ ْ َ َ  َ َ ْ   .)3(»  ناصركم ومتويل أموركم )َ
َ لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا (: وقال أيضا  َُ َ َ َ  ِ َ ُ ْ هو موالنا ( إصابته )ِْ َ َ  ناصرنا ومتويل )ُ

  .)4(» أمورنا 
  ً. قطعا)األوىل بالتصرف ( يف مجيع ألفاظ احلديث هو ) املوىل ( فاملراد من 

( ففـــــي » ّإن اهللا مـــــوالي « بـــــدل » ّإن اهللا وليـــــي «  :قـــــد جـــــاء يف بعـــــض األلفـــــاظ و
إن اهللا وليي وأنا ويل املؤمنني ، ومن كنـت وليـه «  :من طريق احلسني بن حريث ) اخلصائص 

وقـــد تكـــرر يف هــــذا » ه وعـــاد مـــن عـــاداه وانـــصر مـــن نـــصره فهـــذا وليـــه ، اللهـــم وال مـــن واال
يف احلـديث الـسابق أربـع مـرات ، ) املوىل ( أربع مرات كما تكرر لفظ ) الويل ( احلديث لفظ 

، فهــو املــراد ) متــويل أمــور اخللــق ( بالنــسبة إىل اهللا عــز وجــل هــو ) الــويل ( وملــا كــان املــراد مــن 
  .الصالة والسالم ، فكذا والية عليأيضا بالنسبة إىل النيب عليه وآله 

مـــن كنــت مـــواله فعلـــي . أال إن اهللا وليــي وأنـــا ويل كـــل مــؤمن«  ):كنــز العمـــال ( يف و
  .)5(»  أبو نعيم يف فضائل الصحابة عن زيد بن أرقم والرباء بن عازب معا .مواله

قــال ) ليــه ويل األمــر ومتو( هــو كونــه ) وليــا ( ومــن املعلــوم أن املــراد مــن كــون اهللا تعــاىل 
ُ اهللا ولي الذين آمنوا (: النيسابوري  َ َ ِ   َِ فعيل مبعىن فاعـل  . أي متويل أمورهم وكافل مصاحلهم)ُ

 «)6(.  
__________________  

  .خمطوط ـ التلخيص يف التفسري) 1(
  .66: اجلاللني ) 2(
  .240 :املصدر ) 3(
  .256 :املصدر ) 4(
  .207  /12كنز العمال ) 5(
  .21 / 3نيسابوري تفسري ال) 6(
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 اللهــم إين أعــوذ بــك مــن العجــز والكــسل واجلــنب« : وقــال القــاري بــشرح هــذا الــدعاء 
ّأي املتــــصرف فيهـــا ومــــصلحها ومربيهـــا وموالهــــا ، أي ناصــــرها . ّأنــــت وليهـــا« : قـــال » . ..

  .)1(» عطف تفسريي : وقال احلنفي . وعاصمها
  .)2(وكذا قال فخر الدين حمب اهللا 

الـويل ( عـن اهللا تعـاىل ، وب ) املوىل ( ألفاظ حديث الغدير التعبري ب جاء يف بعض و
أنبأنا حممد بن املثىن قال حدثنا حيـىي بـن محـاد « : للنسائي ) اخلصائص ( عن النيب ، ففي ) 

، قــال أخربنــا أبــو عوانــة عــن ســليمان ، قــال حــدثنا حبيــب بــن أيب ثابــت عــن أيب الطفيــل عــن 
ملا رج :زيد بن أرقم قال 

ّ
ّع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـن حجـة الـوداع ونـزل بغـدير خـم  ّ

كــــأين دعيــــت فأجبــــت ، إين قــــد تركــــت فــــيكم الثقلــــني : ، أمــــر بــــدوحات فقممــــن ، مث قــــال 
كتــاب اهللا وعــرتيت أهــل بيــيت ، فــانظروا كيــف ختلفــوين ، فإمــا لــن : أحــدمها أكــرب مــن اآلخــر 

مث أخـذ بيــد علــي .  اهللا مــوالي فأنـا ويل كــل مــؤمنإن: مث قـال . ّيفرتقـا حــىت يـردا علــي احلــوض
أمسعتــه : فقلــت لزيـد . اللهــم وال مـن وااله وعـاد مــن عـاداه. مـن كنــت وليـه فهــذا وليـه: فقـال 

ّمــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ّمــا كــان يف الــدوحات أحــد إال رآه بعينــه ومسعــه :  قــال ؟ّ
  .)3(» بأذنه 

إن اهللا «  :سني حممــد بــن أمحــد بــن متــيم احلنظلــي مــن طريــق أيب احلــ) املــستدرك ( يف و
ّمــن كنــت وليــه فهــذا وليــه ، : عــز وجــل مــوالي وأنــا ويل كــل مــؤمن ، مث أخــذ بيــد علــي فقــال  ّ

  .)4(» اللهم وال من وااله 
اهللا  :قــال « : عــن ســنن النــسائي مــن طريــق حممــد بــن املثــىن ) تــاريخ ابــن كثــري ( يف و

  من كنت مواله فهذا: خذ بيد علي فقال مث أ. موالي وأنا ويل كل مؤمن
__________________  

  .292 :يف شرح احلصن احلصني ملال علي القاري  ـ احلرز الثمني) 1(
  .شرح احلصن احلصني لفخر الدين حمب اهللا ـ احلرز الرصني) 2(
  .93: اخلصائص ) 3(
  .109  /3املستدرك ) 4(
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  .)1(» وليه 
إن اهللا مــوالي وأنــا ويل كــل مــؤمن ، مث أخــذ «  :ر عــن ابــن جريــ) كنــز العمــال ( يف و

ّمن كنت وليه فعلي وليه ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه : بيد علي فقال  ّ «)2(.  
ـــا  ( 6ومـــن الواضـــح أن املـــراد مـــن كـــون النـــيب  متـــويل أمـــور املـــسلمني ( هـــو كونـــه ) ولي

» ّمـن كنـت وليـه « : كما عرفـت مـن كـالم ابـن حجـر حيـث محـل حـديث ) واملتصرف فيها 
أي متــويل « : قــال  »أنــا ويل املــؤمنني «  :وقــال العزيــزي بــشرح ) املتــصرف يف األمــور ( علــى 

  .)3(» أمورهم 
فكـــذا واليـــة أمـــري املـــؤمنني عليـــه » واليـــة األمـــر « وإذ كانـــت واليـــة اهللا والرســـول مبعـــىن 

  .الصالة والسالم
وأنـا «  :الطرباين واحلكيم الرتمذي  يف احلديث الصحيح الذي أخرجه 6قوله  :وأيضا 

  .»وأنا موىل املسلمني « : ّيفسر قوله » أوىل م من أنفسهم 
وقـــد عرفـــت . كونـــه أوىل بـــاملؤمنني مـــن أنفـــسهم) مـــوىل املـــؤمنني ( فظهـــر أن املـــراد مـــن 

قال القسطالين بـشرح حـديث  .ّسابقا أن أولويته باملؤمنني من أنفسهم تستتبع وجوب إطاعته
ّإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال « : يرة أيب هر « : قـال » .  ..ّما من مـؤمن إال وأنـا أوىل :ّ

ويرتتب علـى كونـه أوىل ـم مـن أنفـسهم أنـه جيـب علـيهم إيثـار طاعتـه علـى شـهوات أنفـسهم 
  .)4(» .  ..وان شق ذلك عليهم ، وأن حيبوه أكثر من حمبتهم ألنفسهم

  ّأي أحق م يف كل شيء من أمور الدين« : وقال بشرحه يف كتاب الفرائض 
__________________  

  .209  /5تاريخ ابن كثري ) 1(
  .91 / 15كنز العمال ) 2(
  .320  /1السراج املنري بشرح اجلامع الصغري ) 3(
  .كتاب االستقراض ـ شرح صحيح البخاري ـ ارشاد الساري) 4(
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  .)1(» والدنيا ، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها 
ويف غــريه  ـ الــصحيح ســندا ـ  قــد مجــع يف حــديث الطــرباين واحلكــيم الرتمــذي6ه ّمث إنــ

أيضا ، بني حديث الغدير وحديث الثقلني ، وحديث الثقلني يفيد وجوب متابعـة أهـل البيـت 
ّواالنقيــاد هلــم كمــا هــو ظــاهر جــدا ، ومــسلم بــه عنــد  أيــضا حيــث اعــرتف بــه يف ) الــدهلوي ( ّ

 ، وال ريـب يف أن وجـوب املتابعـة واالنقيـاد يفيـد االمامـة واخلالفـة )التحفـة ( الباب الرابـع مـن 
  . ، وذلك يبطل خالفة غريه ، ألن التابع ال يكون إماما للمتبوع6بال فصل بعد رسول اهللا 

 ، فمــع وجــود أمــري :فــإن حــديث الثقلــني يــدل علــى عــصمة أهــل البيــت : وأيــضا 
) املــرافض (  قطعــا ، والعجــب مــن صــاحب املــؤمنني املعــصوم ال يكــون غــريه مــستحقا لالمامــة

 وقـد نبـأين اللطيـف اخلبـري«  :مـع إسـقاط مجلـة ) الـصواعق ( الذي أورد حـديث الطـرباين عـن 
  .ّالدال على عدم افرتاق الثقلني والصريح يف عصمة أمري املؤمنني وأفضليته» . ..

 حــــديث الثقلــــني قرينــــة علــــى عــــدم داللــــة) الــــصواعق ( ومــــن الطريــــف جعــــل صــــاحب 
 ، ومـا علـم أن حـديث الثقلـني يثبـت إمامتـه بـسبب داللتـه 7حديث الغـدير علـى إمامـة علـي 

  .7على عصمته 
 ولقــد ذكــر نــور الــدين الــسمهودي بعــض الروايــات الــيت جــاء فيهــا حــديث الثقلــني مــع

 قـال 2عن حذيفـة بـن أسـيد الغفـاري «  :فقد ذكر » من كنت مواله فعلي مواله «  حديث
ملـــا صـــدر رســـول ا :

ّ
ّهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مـــن حجـــة الـــوداع ـــى أصـــحابه عـــن شـــجرات  ّ
ّبالبطحاء متقاربات أن ينزلوا حتتهن ، مث بعث إليهن فقم ما حتتهن من الشوك ، وعمـد إلـيهن 

ّفصلى حتتهن مث قام فقال  ّ :  
ّيا أيها الناس إين قد نبأين اللطيف اخلبري أنه مل يعمر نيب إال نصف الذي  ّ  

__________________  
  .كتاب الفرائض ـ شرح صحيح البخاري ـ ارشاد الساري) 1(
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يليه مـن قبلـه ، وإين ألظـن أين يوشـك أن أدعـى فأجيـب ، وإين مـسئول وإنكـم مـسئولون فمـا 
: فقـال . ّنـشهد أنـك قـد بلغـت وجهـدت ونـصحت ، فجـزاك اهللا خـريا:  قالوا ؟ذا أنتم قائلون

حممـدا عبـده ورسـوله وجنتـه حـق ونـاره حـق ، وأن املـوت ّأليس تـشهدون أن ال إلـه إال اهللا وأن 
حـــق وأن البعـــث حـــق بعـــد املـــوت ، وأن الـــساعة آتيـــة ال ريـــب فيهـــا ، وأن اهللا يبعـــث مـــن يف 

  : مث قال . اللهم اشهد: قال . بلى نشهد بذلك:  قالوا ؟القبور
 فمــن كنــت يــا أيهــا النــاس إن اهللا مــوالي وأنــا ويل املــؤمنني وأنــا أوىل ــم مــن أنفــسهم ،

يـا أيهـا النـاس إين : مث قال . مواله فهذا مواله يعين عليا ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه
ّفــرطكم وإنكــم واردون علــي احلــوض ، حــوض أعــرض ممــا بــني بــصرى إىل صــنعاء ، فيــه عــدد 
ّالنجوم قدحان من فضة ، وإين سائلكم حني تردون علي عن الثقلني ، فانظروا كيف ختلفـوين 

يهما ، الثقل األكرب كتاب اهللا عز وجل سبب طرفه بيد اهللا وطرف بأيـديكم فاستمـسكوا بـه ف
ّال تـضلوا وال تبــدلوا ، وعـرتيت أهــل بيـيت ، فإنــه قــد نبـأين اللطيــف اخلبـري أمــا لـن ينقــضيا حــىت  ّ ّ

  .ّيردا علي احلوض
ن أيب أخرجـــه الطــــرباين يف الكبــــري والـــضياء يف املختــــارة مــــن طريــــق ســـلمة بــــن كهيــــل عــــ

وغـريه  وأخرجه أبـو نعـيم يف احلليـة. الطفيل ، ومها من رجال الصحيح عنه بالشك يف صحابته
ّمن حديث زيد بن احلسن األمناطي وقد حسنه الرتمذي وضـعفه غـريه عـن معـروف بـن خربـوذ  ّ ّ

  .)1(» عن أيب الطفيل ومها من رجال الصحيح عن حذيفة وحده من غري شك به 
عن عامر أيب ليلى بن ضـمرة وحذيفـة بـن أسـيد رضـي اهللا « : روى السمهودي أيضا و

ّملا صدر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حجة الوداع ومل حيج غريهـا ، أقبـل  :عنهما قاال  ّ ّ
حــىت إذا كــان باجلحفــة ــى عــن شــجرات بالبطحــاء متقاربــات ال ينزلــوا حتــتهن ، حــىت إذا نــزل 

ّيهن فقم ماالقوم وأخذوا منازهلم سواهن ، أرسل إل ّ  
__________________  

  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 1(
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ّحتــــتهن وشــــذبن عــــن رؤس القــــوم ، حــــىت إذا نــــودي للــــصالة غــــدا إلــــيهن فــــصلى حتــــتهن ، مث  ّ
  : انصرف إىل الناس وذلك يوم غدير خم ـ وخم من اجلحفة وله ا مسجد معروف ـ فقال 

ّمل يعمـر نـيب إال نـصف عمـر الـذي يليـه مـن ّأيها الناس إين قد نبأين اللطيف اخلبـري أنـه  ّ
ّقبلـــه ، وإين ألظـــن أن أدعـــى فأجيـــب ، وإين مـــسئول وأنـــتم مـــسئولون هـــل بلغـــت ، فمـــا أنـــتم 

ألـستم تـشهدون : ّنقول قد بلغت وجهدت ونـصحت فجـزاك اهللا خـريا ، قـال :  قالوا ؟قائلون
ره حـــق والبعـــث بعـــد املـــوت ّأن ال إلـــه إال اهللا وأن حممـــدا عبـــده ورســـوله وأن جنتـــه حـــق وأن نـــا

ّمث قال يا أيها الناس أال تـسمعون ، أال فـإن اهللا . اللهم اشهد: قال . بلى نشهد:  قالوا ؟حق
موالي وأنا أوىل بكم من أنفسكم ، أال ومن كنت مواله فهذا مواله ، وأخذ بيد علـي فرفعهـا 

  : مث قال . داهاللهم وال من وااله وعاد من عا: حىت عرفه القوم أمجعون ، مث قال 
ّأيهــــا النــــاس إين فــــرطكم وأنــــتم واردون علــــي احلــــوض حــــوض أعــــرض ممــــا بــــني بــــصرى 
ّوصــنعاء ، فيــه عــدد جنــوم الــسماء قــدحان مــن فــضة ، أال وإين ســائلكم حــني تــردون علــي مــن 

الثقـل األكـرب :  قـال ؟ومـا الـثقالن يـا رسـول اهللا: قـالوا . الثقلني ، فانظروا كيف ختلفوين فيهما
وعــرتيت . هللا ســبب طرفــه بيــد اهللا وطــرف بأيــديكم فاستمــسكوا بــه ال تــضلوا وال تبــدلواكتــاب ا

ّفـــإين قـــد نبـــأين اخلبـــري أن ال يتفرقـــا حـــىت يلقيـــاين ســـألت اهللا ريب هلـــم ذلـــك فأعطـــاين ، فـــال و .ّ
  .ّتسبقوهم فتهلكوا وال تعلموهم فهم أعلم منكم

. ن عــن أيب الطفيــل عنهمــا بــهأخرجــه ابــن عقــدة يف املــواالة مــن طريــق عبــد اهللا بــن ســنا
ّإنـه غريـب جـدا ، : قـال و .ومن طريق ابن عقدة أورده أبو موسـى املـديين يف فـضائل الـصحابة

  .)1(» واحلافظ أبو الفتوح العجلي يف كتابه املوجز يف فضائل اخللفاء 
__________________  

  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 1(
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  .ّمنني وأعلميته من غريهومن هذا احلديث تثبت عصمة أمري املؤ
 2ّإن عليـا  :وعن أيب الطفيـل « : أورد السمهودي حديثا آخر عن أيب الطفيل قائال و

ّانــشد اهللا مــن شــهد غــدير خــم إال قــام ، وال يقــوم رجــل : قــام فحمــد اهللا وأثــىن عليــه مث قــال 
خزميـة : هم فقـام سـبعة عـشر رجـال مـن. ّيقول نبئت أو بلغين إال رجل مسعـت أذنـاه ووعـاه قلبـه

بن ثابت ، وسـهل بـن سـعد ، وعـدي ابـن حـامت ، وعقبـة بـن عـامر ، وأبـو أيـوب االنـصاري ، 
وأبو سعيد اخلدري ، وأبو شريح اخلزاعي ، وأبو قدامة األنصاري ، وأبو ليلى ، وأبو اهليثم بـن 

بلنـا نـشهد أنـا أق: فقـالوا . هاتوا مـا مسعـتم:  وعنهم 2فقال علي . التيهان ، ورجال من قريش
ّمــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن حجــة الــوداع حــىت إذا كــان الظهــر خــرج رســول فــأمر  ّ

مث قــام فحمــد اهللا . ّبـشجرات فــشذبن وألقـى علــيهن ثـوب مث نــادى بالـصالة ، فخرجنــا فـصلينا
اللهـم اشـهد ـ ثـالث : قـال . ّقـد بلغـت:  قـالوا ؟أيها الناس ما أنتم قائلون: وأثىن عليه مث قال 

  .إين أوشك أن أدعى فأجيب وإين مسئول وأنتم مسئولون: ات ـ قال مر
. أال إن دمــــائكم وأمــــوالكم حــــرام كحرمــــة يــــومكم هــــذا وحرمــــة شــــهركم هــــذا: مث قــــال 

  .أوصيكم بالعدل واإلحسان. أوصيكم باملماليك. أوصيكم باجلار. أوصيكم بالنساء
عــرتيت أهــل بيــيت ، فإمــا لــن أيهــا النــاس إين تــارك فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا و: مث قــال 

ّوذكــر احلــديث يف قولــه صــلى اهللا . ّنبــأين بــذلك العلــيم اخلبــري. ّيفرتقــا حــىت يــردا علــي احلــوض
صــــدقتم وأنــــا علــــى ذلــــك مــــن : فقــــال علــــي . مــــن كنــــت مــــواله فعلــــي مــــواله: ّعليــــه وســــلم 

  .الشاهدين
ا عـــن أيب أخرجــه ابــن عقــدة مــن طريـــق حممــد بــن كثــري عـــن فطــر وأيب اجلــارود ، كالمهــ

  .)1(» الطفيل 
__________________  

  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 1(



 

) 21(  

  :ة ّقول أبي أيوب األنصاري وجماع

  ّالسالم عليك يا موالنا
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حـدثنا عبـد اهللا حـدثين أيب ثنـا حيـىي بـن آدم ثنـا « : ّمـا نـصه ) مسند أمحـد ( جاء يف و
جــاء رهــط إىل  :اح بـن احلــارث قـال حـنش بــن احلـارث بــن لقـيط النخعــي األشــجعي ، عـن ريــ

 ؟وكيـف أكـون مـوالكم وأنـتم قـوم عـرب: قـال . الـسالم عليـك يـا موالنـا: علي بالرحبـة فقـالوا 
ّمسعنــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول يــوم غــدير خــم : قــالوا  مــن كنــت مــواله فهــذا : ّ
  .مواله

ن األنــصار فــيهم أبــو نفــر مــ:  قــالوا ؟فلمــا مــضوا تبعــتهم وســألت مــن هــم: قــال ربــاح 
  .أيوب األنصاري

رأيــت  :حــدثنا عبــد اهللا حــدثين أيب ثنــا أبــو أمحــد ثنــا حــنش عــن ريــاح بــن احلــارث قــال 
مواليك يا أمري املـؤمنني :  قالوا ؟من القوم: قوما من األنصار قدموا على علي يف الرحبة فقال 

  .)1(» فذكر معناه 
ن غنــام ثنــا أبــو بكــر بــن أيب شــيبة ح وثنــا ثنــا عبيــد بــ« : أخــرج أبــو القاســم الطــرباين و

ثنـــا شـــريك عـــن حـــنش بـــن : احلـــسني بـــن إســـحاق التـــسرتي ، ثنـــا عثمـــان بـــن أيب شـــيبة قـــال 
   جالس يف 2بينما علي  :احلارث عن رياح بن احلارث قال 

__________________  
  .419  /5مسند أمحد ) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 132

 فقـال ؟من هـذا: ليك يا موالي ـ فقيل السالم ع: الرحبة إذ جاء رجل وعليه أثر السفر فقال 
ّمسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول : فقال أبو أيوب . أبو أيوب األنصاري:  مـن : ّ

  .)1(» كنت مواله فعلي مواله 
ثنـــا حممــد بـــن عبــد اهللا احلــضرمي ، ثنـــا علــي بـــن حكــيم األودي ثنـــا « : أخــرج أيــضا و

ثنـا احلـسني بـن و .كـم عـن ريـاح بـن احلـارثشريك عن حنش بـن احلـارث وعـن احلـسن بـن احل
إسحاق التسرتي ثنا حيـىي بـن احلمـاين ثنـا شـريك عـن احلـسن بـن احلكـم عـن ريـاح بـن احلـارث 

:  ، فجـــاء ركـــب مـــن األنـــصار علـــيهم العمـــائم فقـــالوا 2ّكنـــا قعـــودا مـــع علـــي  :النخعـــي قـــال 
مسعنا النيب . نعم:  قالوا ؟أنا موالكم وأنتم قوم عرب : 2فقال علي . السالم عليكم يا موالنا

ّصلى اهللا عليه وسلم يقول  وهـذا أبـو أيـوب بيننـا ، فحـسر أبـو . من كنت مواله ـ إىل ـ عاداه: ّ
ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول مــن كنــت : أيــوب العمامــة عــن وجهــه مث قــال  ّ

  .)2(» مواله ـ إىل ـ عاداه 
ّفضائله كرم اهللا وجهه أشهر مـن . يف فضائلهـ  الباب الثاين« : وقال سبط ابن اجلوزي 

الشمس والقمر وأكثر من احلصى واملدر ، وقد اخرتت منهـا مـا ثبـت واشـتهر ، وهـي قـسمان 
  .ّقسم مستنبط من الكتاب ، والثاين من السنة الظاهرة اليت ال شك فيها وال ارتياب: 

ث بــن لقــيط النخعــي حــدثنا حيــىي بــن آدم ثنــا حــنش بــن احلــار: قــال أمحــد يف الفــضائل 
وكـــان . الـــسالم عليـــك يـــا موالنـــا: جـــاء رهـــط إىل علـــي فقـــالوا  :عـــن ريـــاح بـــن احلـــارث قـــال 

ّمسعنا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه :  قالوا ؟كيف أكون موالكم وأنتم قوم عرب: فقال . بالرحبة
 ؟مــن هــؤالء: فقلــت : قــال ربــاح  .مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله: ّوســلم يقــول يــوم غــدير خــم 

  نفر من األنصار فيهم أبو أيوب األنصاري : فقيل 
__________________  

  .173  /4املعجم الكبري ) 1(
  .173  /4املعجم الكبري ) 2(
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  .)1(» صاحب رسول اهللا 
جـاء رهـط إىل علـي بالرحبـة  :عن رياح بن احلارث قـال « : أورد حمب الدين الطربي و

مسعنـا رسـول :  قـالوا ؟ كيف أكون موالكم وأنـتم عـرب:قال . السالم عليك يا موالنا: فقالوا 
ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســـلم يقــول يـــوم غــدير خـــم  فلمــا مـــضوا : قــال ريـــاح . مــن كنــت مـــواله: ّ

  .ّخرجه أمحدنفر من األنصار فيهم أبو أيوب ، :  قالوا ؟تبعتهم فسألت من هؤالء
الــسالم : فر فقــال بينمــا علــي جــالس إذ جــاء رجــل فــدخل وعليــه أثــر الــس :عنــه قــال و

ّفرجـوا لـه ففرجـوا: قال علي . أبو أيوب األنصاري:  فقال ؟من هذا: قال . عليك يا موالي ّ .
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : فقال أبو أيوب   .من كنت مواله فعلي مـواله: ّ

  .)2(» ّخرجه البغوي يف معجمه 
  . .. بن آدمقال أمحد ثنا حيىي« : وقال ابن كثري الدمشقي 

بينمـا حنـن جلـوس يف الرحبـة : ورواه ابن أيب شيبة عن حنش عن رياح بن احلـارث قـال 
  .)3(» .  ..مع علي
 مــن 7خــرج علــي  :ورواه زر بــن حبــيش فقــال « : ّقــال عطــاء اهللا احملــدث الــشريازي و

م الــسال: القـصر فاســتقبله ركبــان متقلــدي الــسيوف علــيهم العمــائم حــديثي عهــد بــسفر فقــالوا 
 بعـد مــا رد 7فقـال علــي . عليـك يـا أمــري املـؤمنني ورمحــة اهللا وبركاتـه ، الــسالم عليـك يـا موالنــا

ّمـن أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: الـسالم  خالـد :  فقـام اثنـا عـشر رجـال مـنهم ؟ّ
بن زيد أبو أيوب األنصاري ، وخزمية بن ثابت ذو الـشهادتني ، وثابـت بـن قـيس بـن مشـاس ، 

 بن ياسر ، وأبو اهليثم بن التيهان ، وهاشم بن عقبة ، وسعد بن أيب وقـاص ، وحبيـب وعمار
   يوم غدير خم 6ابن ورقاء ، فشهدوا أم مسعوا رسول اهللا  .بن بديل

__________________  
  .13: تذكرة خواص االمة ) 1(
  .223 ـ 222  /2الرياض النضرة ) 2(
  .348 ـ 347  /7تاريخ ابن كثري ) 3(
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  .)1(» احلديث . من كنت مواله فعلي مواله: يقول 
جـاء رهـط إىل علـي بالرحبـة  :ويف الرياض عن ريـاح بـن احلـارث قـال « : قال القاري و

  .)2(»  أخرجه أمحد . ..السالم عليك يا موالنا: فقالوا 
فهـذا احلـديث الـذي أخرجـه أئمـة أهـل الـسنة كمـا رأيـت ، مـن األدلـة الواضـحة الداللـة 

لة حديث الغدير على إمامـة أمـري املـؤمنني عليـه الـصالة والـسالم ، ألنـه لـو كـان املـراد على دال
كيف أكون موالكم «   :7لقوله  يف حديث الغدير هو الناصر أو حنوه ملا كان) املوىل ( من 

كيــف أكــون حمــبكم أو ناصــركم أو : معــىن صــحيح ، ألنــه يكــون حينئــذ » وأنــتم قــوم عــرب 
 وهل يعقـل نـسبة هكـذا كـالم اىل أمـري املـؤمنني ، وهـو أفـصح النـاس ؟ربحمبوبكم وأنتم قوم ع

  ؟بعد رسول اهللا
ـــه مـــن قـــوهلم  ـــا موالنـــا « : إذن ، ال يبقـــى ريـــب يف أن مـــراد أيب أيـــوب ومجاعت هـــو » ي

حــىت » .  ..كيــف أكــون« : فقــال هلــم االمــام . الواليــة مبعــىن األولويــة يف التــصرف يف األمــور
  .لغدير يعرتفوا ذه احلقيقة الراهنة على رؤس االشهادحيملهم على ذكر حديث ا

__________________  
  .خمطوط ـ األربعني يف فضائل أمري املؤمنني) 1(
  .574  /5املرقاة يف شرح املشكاة ) 2(



 

 )22(  

  :قيل لعمر بن الخطاب 

  !ّتصنع بعلي شيئا ال تصنعه بأحد

  ّإنه موالي : فقال 
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إنــك تــصنع بعلــي شــيئا مــا تــصنعه : قيــل لعمــر « وم مــن أنــه مــا رواه القــ: ومــن األدلــة 
ّبأحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .»إنه موالي : فقال : ّ

أخربنـــا العالمـــة فخـــر خـــوارزم أبـــو القاســـم « : وممـــن رواه املوفـــق بـــن أمحـــد حيـــث قـــال 
ي ابــن مــردك الــرازي أخربنــا األمــني أبــو احلــسن علــ: حممــود بــن عمــر الزخمــشري اخلــوارزمي قــال 

أخربنـا أبـو طالـب : أخربنا احلافظ أبو سعد إمساعيل بن علـي بـن احلـسني الـسمان قـال : قال 
حممد بن احلسني القرشي ابـن الـصباغ بالكوفـة بقـراءيت عليـه حـدثنا احلـسن بـن حممـد الكـويف ، 

قر عـن قال حدثنا احلـضرمي ، قـال حـدثنا حممـد بـن سـعيد احملـاريب ، قـال حـدثنا حـسني األشـ
نــراك تــصنع بعلــي شــيئا ال تــصنعه بأحــد : قيــل لعمــر : قــيس بــن عمــار الــدهين عــن ســامل قــال 
ّمن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم   .)1(» إنه موالي : قال . ّ

إنـك : قيـل لعمـر « : ّحمـب الـدين الطـربي ، رواه عـن ابـن الـسمان عـن سـامل : ومنهم 
  .)2(» إنه موالي :  فقال !رسول اهللاتصنع بعلي شيئا ما تصنعه بأحد من أصحاب 

__________________  
  .97: مناقب اخلوارزمي ) 1(
  .224  /2الرياض النضرة ) 2(
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إنـه قيـل لعمـر  ـ أي الـدارقطين ـ وأخـرج أيـضا« : ابن حجر املكـي حيـث قـال : ومنهم 
  .)1(» إنه موالي : فقال . إنك تصنع بعلي شيئا ما تفعله ببقية الصحابة: 

إنــك تــصنع بعلــي : قيــل لعمــر « : رواه عــن الــدارقطين . مشــس الــدين املنــاوي: هم ومــن
  .)2(» إنه موالي : قال . شيئا ال تصنعه بأحد من الصحابة

ايـضا عـن سـامل بـن  ـ أي الـدارقطين ـ وأخـرج« : أمحـد بـن الفـضل حيـث قـال : ومنهم 
عه بأحـد مـن أصـحاب إنـك تـصنع بعلـي شـيئا ال تـصن : 2لعمر بـن اخلطـاب : أيب جعد قال 

  .)3(» انه موالي : فقال . النيب
إنـك تـصنع بعلـي : ألنـه قيـل لعمـر : أخـرج الـدارقطين « : حممد صـدر العـامل : ومنهم 

  .)4(» إنه موالي : فقال . شيئا ال تصنعه بأحد من أصحاب النيب
إنــك تــصنع بعلــي شــيئا مــا : وقيــل لعمــر « : أمحــد بــن عبــد القــادر العجيلــي : ومــنهم 

  .)5(» إنه موالي : فقال . فعله ببقية الصحابةت
ــة  لعمــر ابــن اخلطــاب كــان ) مــوىل  ( 7 إن هــذا صــريح يف أن كــون علــي :وجــه الدالل

هـو الواليـة ) املـوىل ( سببا لتعظيمه وتقدميه على بقية الصحابة عند عمر ، فإن كان املراد مـن 
ّي أفضليته وتقدميه ثبـت املطلـوب يف التصرف فذاك املطلوب ، وإن كان املراد معىن آخر يقتض

  . بكل وضوح6كذلك ، ألن األفضلية تقتضي إمامته وخالفته عن رسول اهللا 
التـــصريح بـــأن ) الـــصواعق احملرقـــة ( هـــذا ، وقـــد تقـــدم عـــن ابـــن حجـــر املكـــي يف كتـــاب 

 مث إنــه استــشهد لــذلك ــذا .)األوىل باالتبــاع والقــرب ( معــىن ) املــوىل ( الــشيخني فهمــا مــن 
   وال بأس بنقل.»إنه موالي « : ديث الذي قال فيه عمر احل

__________________  
  .26: الصواعق احملرقة ) 1(
  .218  /6شرح اجلامع الصغري  ـ فيض القدير) 2(
  .خمطوط ـ وسيلة املآل) 3(
  .خمطوط ـ معارج العلى) 4(
  .خمطوط ـ شرح عقد جواهر اللئال ـ ذخرية املآل) 5(



 139 ...........................................................................إنه موالي : قول عمر 

  :ليتم املرام ، وهذا نصه كالم ابن حجر هنا 
ّسلمنا انه أوىل ، لكن ال نسلم أن املراد أنه أوىل باالمامة ، بـل باالتبـاع والقـرب منـه «  ّ

ُ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتـبـعوه (: ، فهو كقوله تعاىل  ُ َ َ ِ  ِ َِ ََ ِ ْ ِ ِ ْ َ (.  
ذ هـو الـذي فهمـه وال قاطع بل وال ظاهر على نفي هذا االحتمـال ، بـل هـو الواقـع ، إ

أبــو بكــر وعمــر ، وناهيــك مــا يف احلــديث ، فإمــا ملــا مسعــاه قــاال لــه 
ّ

أمــسيت يــا ابــن أيب : 
  .أخرجه الدارقطين. طالب موىل كل مؤمن ومؤمنة

إنك تصنع بعلي شيئا ال تصنعه بأحد مـن أصـحاب النـيب : وأخرج أيضا إنه قيل لعمر 
ّصلى اهللا عليه وسلم   .»إنه موالي : فقال . ّ

فنحن ندين هؤالء من أفـواههم ، وحنـاكمهم مبـا حكمـت بـه أفهـامهم ، ونؤاخـذهم مبـا 
  :سطرته أقالمهم ، ونقول 

هـو الواقـع ، والـدليل علـى ذلـك فهـم » األوىل باالتباع « سلمنا أن احتمال كون املراد 
محلـت  فما معىن هذه األولوية باالتباع اليت !!أيب بكر وعمر ، ألن فهمهما يف احلديث حجة

 ، 6 مــا مل يكــن يــصنعه بأحــد مــن أصــحاب رســول اهللا 7عمــر علــى أن يــصنع بــأمري املــؤمنني 
إنـه  « ـّمن التقدمي والتكرمي واالحرتام والتبجيل حىت تعجب النـاس وسـألوه عـن ذلـك فأجـاب بـ

  ؟»موالي 
مــن كنــت أوىل باالتبــاع : إنــه يكــون معــىن حــديث الغــدير حبــسب فهــم أيب بكــر وعمــر 

إن عليــا يقــوم مقــام النــيب يف األولويــة : أي .  ..يــه فعلــي األوىل باالتبــاع بالنــسبة إليــهبالنــسبة إل
ـــى (: ومعـــىن هـــذه األولويـــة موجـــود يف القـــرآن الكـــرمي قـــال اهللا تعـــاىل .  ..باالتبـــاع ـــي أول ْ النب َ  ِ

ْباْلمؤمنين من أنـفسهم ُِ ِ ُ َْ ْ ِ َِ ِ ْ ٍ وما كان لمؤمن(: ّ وقال عز من قائل ).  ..ِ ِ ْ ُ َِ ُ وال مؤمنة إذا قـضى اهللا َ َ َ ِ ٍ َ ِ ْ ُ َ
ْورسوله أمرا أن يكون لهم اْلخيـرة من أمرهم  َ َِ ِ ْ َْ َ َْ َ َ ُِ ُ َ ُِ ُ َ َُ ُ ْ ً ُ(.  
  ؟ّوهل هذا املعىن إال األولوية بالتصرف

ّوهل هذه األولوية إال الوالية العامة   ؟ّ
ّوهل الوالية العامة إال االمامة   ؟ّ

ّمث إنه ملا ثبت تقدم أمري املؤمنني  ّ
  ى عمر بن اخلطاب ثبت عل7
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  .ّتقدمه على أيب بكر بن أيب قحافة باإلمجاع املركب
ّولو تنزلنا عن هذا ، فإن تقدم علي علـى عمـر يثبـت بطـالن خالفتـه ، وبطـالن خالفـة 

  .عمر يثبت بطالن خالفة أيب بكر
ّتقـــدم علـــي علـــى بقيـــة الـــصحابة يفيـــد أفـــضليته مـــن عثمـــان ، فثبـــت بطـــالن : وأيـــضا  ّ

  .ان ، وهو مستلزم لبطالن خالفة األولنيخالفة عثم
يــدل هــذا احلــديث علــى أن تــرك اســتخالف عمــر لعلــي وجعلــه األمــر شــورى : وأيــضا 

ّظلــم وجــور ، واجلــائر ال يــستحق االمامــة ، وإذا ثبــت بطــالن خالفتــه ثبــت بطــالن مــن تقــدم 
  .ّعليه وهو أبو بكر ومن تأخر عنه وهو عثمان



 

) 23(  

  : ـ ن قضاء عليلمن استنكف م ـ قول عمر

   هذا موالي !؟ ما تدري من هذا!ويحك
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  :ما رواه املوفق بن أمحد املكي اخلوارزمي قائال بعد حديث : ومن األدلة 
وذا اإلسـناد عـن أيب سـعيد هـذا ، قـال أخربنـا طـاهر بـن حممـد بـن مسعـان اجلـوالقي « 

بــد الــوارث بــن إبــراهيم بعــسكر مكــرم بقــراءيت عليــه ، قــال حــدثنا أبــو طــاهر عبــد الــرمحن بــن ع
العــسكري ، قــال حــدثين أيب ، قــال حــدثنا عمــر ، قــال حــدثنا إبــراهيم بــن حممــد بــن إمساعيــل 

ّـجـاء أعرابيان إىل عمـر خيتـصمان ، فقـال  :الزبيدي عن إبراهيم بـن حيـان عـن أيب جعفـر قـال 
 أمـري يـا: فقـال املقـضي عليـه . يا أبـا احلـسن اقـض بينهمـا ، فقـضى علـي علـى أحـدمها: عمر 

 !!وحيـك مـا تـدري مـن هـذا: فوثـب إليـه عمـر وأخـذ بتلبيبـه مث قـال . املؤمنني هـذا يقـضي بيننـا
  .)1(» ّهذا موالي وموىل كل مؤمن ومن مل يكن مواله فليس مبؤمن 

 وقــد جــاءه 2وعــن عمــر « : بقولــه ) الريــاض النــضرة ( ورواه حمــب الــدين الطــربي يف 
فقال أحـدمها . فقضى علي بينهما. ينهما يا أبا احلسناقض ب: أعرابيان خيتصمان فقال لعلي 

 ؟وحيـك مـا تـدري مـن هـذا:  وأخذ بتلبيبه وقال 2 فوثب إليه عمر ؟هذا يقضي بيننا: لآلخر 
  ّهذا موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة

__________________  
  .97: مناقب اخلوارزمي ) 1(
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  .)1(» ]  السمان يف املوافقة أخرجه ابن[ مواله فليس مبؤمن ] علي [ ومن مل يكن 
  .)2(أيضا ) ذخائر العقىب ( ورواه يف 

 ـ يعـين عمـر ـ إنـه جـاءه ـ يعـين الـدارقطين ـ أخـرج أيـضا« : ورواه ابن حجر املكي قـائال 
 فوثـب ؟هـذا يقـضي بيننـا: فقـال أحـدمها . أعرابيان خيتـصمان ، فـأذن لعلـي يف الفـضاء بينهمـا

ّ هـذا مـوالي ومـوىل كـل مـؤمن ، ومـن ؟ وحيك ما تـدري مـن هـذا:إليه عمر وأخذ بتلبيبه وقال 
  .)3(» مل يكن مواله فليس مبؤمن 

 وقـد جـاءه أعرابيـان خيتـصمان ، 2وعـن عمـر بـن اخلطـاب « : ورواه أمحد بـن الفـضل 
فقـال أحـدمها .  بينهمـا2اقـض بينهمـا يـا أبـا احلـسن فقـضى علـي : فقال لعلي كرم اهللا وجهـه 

وحيـك مـا تـدري : فوثـب إليـه عمـر وأخـذ بتلبيبـه وقـال  ؟ذا يقـضي بيننـاه: لآلخر كاملستهزئ 
أخرجـه ابـن الـسمان . ّ هذا موالي وموىل كـل مـؤمن ومـن مل يكـن مـواله فلـيس مبـؤمن؟من هذا

  .)4(» يف كتاب املوافقة 
  .)5(وكذا رواه حممد بن إمساعيل األمري اليماين نقال عن احملب الطربي 

  .)6( العجيلي عن الدارقطين ورواه أمحد بن عبد القادر
أنــه ال جمــال يف هــذا املقــام لــذكر معــىن احملــب والناصــر واحملبــوب ، ألن : ومــن الواضــح 

مـن ذكـر  ـ عند اجلواب علـى كالمـه ـ ّ ، فال بد7االعرايب قد استنكف عن قبول قضاء االمام 
 الــــصالحية  ملنــــصب القــــضاء ، وكونــــه ناصــــرا أو حمبــــا أو حمبوبــــا ال يفيــــد7مــــا يثبــــت صــــلوحه 

  .للقضاء كما هو واضح
__________________  

  .225 ـ 224  /2الرياض النضرة ) 1(
  .68 ـ 67ذخائر العقىب ) 2(
  .107 :الصواعق ) 3(
  .خمطوط ـ وسيلة املآل) 4(
  .54الروضة الندية ) 5(
  .خمطوط ـ ذخرية املآل) 6(
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يـة يف احلكـم والتـصرف يف فاملراد من كالم عمر معىن آخر وراء هذه املعاين ، وهـو الوال
  .األمور ، وهو املطلوب

* * *  



  نفحات األزهار................................................................................ 146



 

)24(  

  :التهنئة في يوم الغدير وقولهم 

  » .  ..بخ بخ لك يا علي« 
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 6مـن كـان النـيب ) مـوىل (  يـوم الغـدير مبناسـبة كونـه 7ّلقد هنأ عمر بن اخلطـاب عليـا 
 زين الفىت مشاركة أيب بكر والعاصمي كما يف ـ كما يف الصواعق ـ مواله ، وقد روى الدارقطين

  .لعمر يف تلك التهنئة

  ذكر من روى حديث تهنئة عمر
  :وقد روى حديث نئة عمر مجاعة كبرية من أعالم أهل السنة وكبار أئمتهم ومنهم 

  .عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة العبسي ـ 1
  .أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ـ 2
  .عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ـ 3
  .أبو العباس احلسن بن سفيان النسويـ  4
  .عبد امللك بن حممد أبو سعد اخلركوشي ـ 5
  .أبو إسحاق أمحد بن حممد الثعليب النيسابوري ـ 6
  .إمساعيل بن علي بن حسني املعروف بابن السمان ـ 7
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  .عبد الكرمي بن حممد املروزي السمعاين ـ 8
  .املوفق بن أمحد املكي اخلوارزمي ـ 9

  .مر بن حممد بن خضر املال األردبيليع ـ 10
  .يوسف بن قزغلي سبط ابن اجلوزي ـ 11
  .ّحمب الدين أمحد بن عبد اهللا الطربي ـ 12
  .إبراهيم بن حممد بن املؤيد بن محويه اجلويين ـ 13
  .حممد بن عبد اهللا ويل الدين اخلطيب ـ 14
  .مجال الدين حممد بن يوسف الزرندي ـ 15
  .ر الشهري بابن كثري الدمشقيإمساعيل بن عم ـ 16
  .علي بن شهاب الدين اهلمداين ـ 17
  .أمحد بن علي بن عبد القادر املقريزي ـ 18
  .نور الدين علي بن حممد املعروف بابن الصباغ ـ 19
  .حسني بن معني الدين اليزدي امليبدي ـ 20
  .عبد اهللا بن عبد الرمحن احلسيين املشتهر بأصيل الدين الواعظ ـ 21
  .حممود بن حممد بن علي الشيخاين القادري املدين ـ 22
  .حممد بن عبد الرسول الربزجني املدين ـ 23
  .حممد بن معتمد خان البدخشاين ـ 24
  .حممد صدر العامل ـ 25
  .حممد بن إمساعيل بن صالح األمري اليماين الصنعاين ـ 26

  وجه الداللة
 يف يوم غدير خم هـي 7 املؤمنني إن هذه التهنئة تدل على حصول مرتبة عظيمة ألمري

 فــضائل ومناقــب 7 قــد ذكــر لعلــي 6فــوق مجيــع املراتــب واملناصــب ، ويــشهد بــذلك أن النــيب 
  يف مقامات ومواضع
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  .كثرية ، ومل يرو يف شيء منها أن الصحابة هنئوه مبا قال فيه
 فــضائل ّولــو كــان املــراد جمــرد كونــه ناصــرا أو حمبــا أو حمبوبــا ، لــزم أن يكــون هــذا أعظــم

  ، لكــن هنــاك فــضائل ومناقــب رواهــا الثقــات هــي أعظــم مــن هــذه املعــاين واملناقــب7االمــام 
  .ّ فاملراد إذن معىن آخر وراء هذه املعاين ، وليس إال الوالية يف التصرفً.قطعا

 يـوم الغـدير 7 قـد أثبـت وأوجـب لعلـي 6املراد هي احملبوبية املطلقـة ، فـالنيب : فإن قيل 
ـــة املط ـــذا هنـــأه احملبوبي ّلقـــة مثـــل احملبوبيـــة املطلقـــة احلاصـــلة لنفـــسه ، وهـــذه مرتبـــة جليلـــة جـــدا ول
  .الشيخان ا
 تثبــــت العــــصمة 6إن هــــذه احملبوبيــــة املطلقــــة املــــساوية للمحبوبيــــة املطلقــــة للنــــيب : قلنــــا 

واألفــضلية لــه علــى ســائر الــصحابة ، لعــدم الــشك يف أن حمبــوبيتهم ليــست علــى حــد حمبوبيــة 
  .ذ يثبت املطلوب وهو االمامة واخلالفة ألمري املؤمنني بال فصلوحينئ. النيب

ولقد ثبت أن هذه التهنئة كانت من غري الـشيخني أيـضا ، فقـد هنـأه يـوم الغـدير سـائر 
(  و) مـــرآة املـــؤمنني (  أيـــضا ، كمـــا ال خيفـــى علـــى مـــن راجـــع 6الـــصحابة ، بـــل أزواج النـــيب 

  .وغريمها) معارج النبوة 
أنـه قـد نـصب ) حبيـب الـسري (  و) روضـة الـصفا ( عن ) رج النبوة معا( وقد نقل يف 

 بعد خطبة الغدير خيمة جلس حتتها وأقبـل القـوم عليـه يهنئونـه ـذه املناسـبة ، مث أمـر 7لعلي 
 أمهــات املــؤمنني أن يــذهنب إىل علــي ويهنئنــه ، وكــان مــن مجلــة األصــحاب عمــر 6رســول اهللا 

  .)1(.  ..خ لكبخ ب: بن اخلطاب إذ دخل عليه فقال 
 ، وأن 7ومن هذه األمور أيضا يتضح أن األمر يف يوم الغدير كان عقـد االمامـة لعلـي 

  . قد أمر احلضور عنده واملثول بني يديه ألجل البيعة6النيب 
__________________  

  .318  /2معارج النبوة ) 1(
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  ) روضة الصفا (  و) حبيب السير (  و) معارج النبوة ( اعتبار 
روضـة (  و) حبيب السري (  و) معارج النبوة ( ذ كان النقل يف هذا املقام من كتب وإ
( فــــإن مــــن املناســــب إثبــــات اعتبــــار هــــذه الكتــــب الثالثــــة ، ويكفــــي لــــذلك اعتمــــاد ) الــــصفا 

( ، فقــد اعتمــد علــى ) التحفــة ( علــى هــذه الكتــب يف بــاب املطــاعن مــن كتابــه ) الــدهلوي 
  .يف اجلواب على املطعن الرابع من مطاعن أيب بكر) حبيب السري (  و) املعارج 

 (و ) روضـــة الـــصفا ( واعتمـــد يف جـــواب املطعـــن الثالـــث مـــن مطـــاعن أيب بكـــر علـــى 
  .)حبيب السري 

  .بكون هذه الكتب من الكتب املعتربة) الدهلوي ( ّوقد صرح 
 وكــذا جتــد االســتناد واالعتمــاد علــى هــذه الكتــب يف اجلــواب عــن املطعــن احلــادي عــشر

  .من مطاعن أيب بكر
ـــار  مـــن كلمـــات حـــسام الـــدين )  معـــارج النبـــوة (و ) حبيـــب الـــسري ( كمـــا يثبـــت اعتب

، كمــا ال خيفــى علــى مــن راجعــه يف جوابــه عــن مطعــن ) مــرافض الــروافض ( الــسهارنبوري يف 
  . أبا بكر عن إبالغ سورة الرباءة6عزل النيب 

 مقدمـــة كتابــه املـــذكور ، ضـــمن كمــا أن الـــسهارنبوري ذكــر الكتـــب الثالثـــة املــذكورة يف
  .املصادر اليت اعتمد عليها ونقل عنها مع التنصيص على كوا كتبا معتربة

مـــرآة ( صـــاحب كتـــاب  )  حبيـــب الـــسري(و ) روضـــة الـــصفا ( اعتمـــد علـــى : وأيـــضا 
  .ونقل عنهما يف الكتاب املذكور) األسرار 

  .»ب املمتعة املعتربة من الكت« ) : حبيب السري ( يف ذكر ) كشف الظنون ( ويف 
* * *  



 

)25(  

   :6ّقول النبي 

ّعلي مواله ، أوحي إلي في علي من كنت مواله ف ّ:  

ّإنه أمير المؤمنين وسيد المسلمي   ّن وقائد الغرّ

  ّالمحجلين 
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حــدثنا مثــىن بــن القاســم « : قــائال ) كتــاب الواليــة ( أخــرج أبــو العبــاس ابــن عقــدة يف 
الـصرييف ، عـن أيب كثـري األنــصاري ، عـن عبـد اهللا بـن أســعد احلـضرمي ، عـن هـالل بـن أيــوب 

ّبــن زرارة عــن أبيــه قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّمــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ،  :ّ
  .)1(» ّأوحي إيل يف علي أنه أمري املؤمنني وسيد املسلمني وقائد الغر احملجلني 

 7الداللــة علــى إمامــة أمــري املــؤمنني ّوإن واحــدا مــن هــذه األوصــاف اجلليلــة لكــاف يف 
  .وخالفته بعد رسول اهللا بال فصل ، فكيف يف صورة اجتماعها يف حديث واحد

ــــة علــــى االمامــــة ) مــــن كنــــت مــــواله فعلــــي مــــواله (  ّمث إن هــــذه الــــصفات تقــــوي دالل
  .واخلالفة
 أخربنـا« : قـائال ) كتـاب الواليـة ( أخرج أبو سعيد مسعود بن ناصر السجستاين يف و

  قال . أبو احلسن أمحد بن حممد بن أمحد البزاز فيما قرئ عليه يف بغداد
__________________  

وكــان هــذا الكتــاب موجــودا عنــد الــسيد علــي ابــن طــاوس احللــي ، وقــد روى عنــه . كتــاب الواليــة البــن عقــدة) 1(
  .37: احلديث املذكور يف كتاب اليقني الباب 
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  بــن هــارون بــن حممــد الــصيين إمــالء يف صــفر ســنةحــدثنا القاضــي أبــو عبــد اهللا احلــسني
أخربنــا  و.330 قـال حـدثين أبـو العبــاس أمحـد بـن حممــد بـن سـعيد الكــويف احلـافظ سـنة 393

أبو احلسني حممد بـن حممـد علـي الـشروطي ، قـال أخربنـا أبـو احلـسني حممـد ابـن عمـر بـن ثـة 
 حممــد عبــد اهللا بــن حممــد بــن وأبــو عبــد اهللا احلــسني بــن مــروان بــن حممــد القاضــي الــصيين وأبــو

الفــضل بــن إبــراهيم األشــعري ، قـــال حــدثنا أيب قــال حــدثنا املثـــىن بــن قاســم احلــضرمي ، عـــن 
هالل بن أيوب الصرييف عن ابن أيب كثـري األنـصاري عـن عبـد اهللا بـن أسـعد بـن زرارة عـن أبيـه 

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  فهـذا آخـر حـديث . من كنت مواله فعلـي مـواله :ّ
ّوقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم :  وزاد الــشروطي يف روايتــه .البــزاز ّأوحــي إيل يف علــي  :ّ ّ

  .)1(» أمري املؤمنني وسيد املسلمني وقائد الغر احملجلني : ثالث 
)  أيب ســـــعيد السجـــــستاين (و ) ابـــــن عقـــــدة ( ّهـــــذا ، وقـــــد تقـــــدم يف الكتـــــاب ترمجـــــة 

  .فلرياجع
* * *  

__________________  
كتاب الواليـة اليب سـعيد السجـستاين كـان هـذا الكتـاب موجـودا عنـد الـسيد علـي بـن طـاوس احللـي وقـد نقـل ) 1(

  .37: عنه احلديث املذكور يف كتاب اليقني الباب 



 

) 26(  

  خطبة الغدير

  )توضيح الدالئل ( كما في كتاب 
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  :اآليت روى السيد شهاب الدين أمحد خطبة يوم غدير خم باللفظ و
احلمــد هللا علــى آالئــه يف نفــسي وبالئــه يف عــرتيت وأهــل بيــيت ، أســتعينه علــى نكبــات « 

ّالـــدنيا وموبقـــات اآلخـــرة ، وأشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا الواحـــد األحـــد الفـــرد الـــصمد ، مل يتخـــذ 
صاحبة وال ولدا وال شريكا وال عمدا ، وأين عبد من عبيـده أرسـلين برسـالته إىل مجيـع خلقـه ، 

هلـــك مـــن هلـــك عـــن بينـــة وحيـــىي مـــن حـــي عـــن بينـــة ، واصـــطفاين علـــى العـــاملني مـــن األولـــني لي
ّواآلخرين ، وأعطاين مفاتيح خزائنـه ووكـد علـي بعزائمـه واسـتودعين سـره وأمـدين فأبـصرت لـه ،  ّ ّ ّ

  .ّفأنا الفاتح وأنا اخلامت وال قوة إال باهللا
ّاتقـــوا اهللا أيهـــا النـــاس حـــق تقاتـــه وال متـــوتن إال وأنـــ ّ ّتم مـــسلمون ، واعلمـــوا أن اهللا بكـــل ّ

ّشــيء حمــيط ، وأنــه ســيكون مــن بعــدي أقــوام يكــذبون علــي فيقبــل مــنهم ، ومعــاذ اهللا أن أقــول 
ّعلـى اهللا إال احلـق أو أنطـق بـأمره إال الـصدق ، ومـا آمـركم إال مـا أمـرين بـه وال أدعــوكم إال إىل  ّ ّ ّّ

  .ّاهللا ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
ّ عرفنــاهم ؟ ومــن هــؤالء؟ومــىت ذاك يــا رســول اهللا:  إليــه عبــادة بــن الــصامت فقــال فقــام

ّأقـوام قـد اسـتعدوا لنـا مـن يـومهم وسـيظهرون لكـم إذا بلغـت الـنفس هاهنـا ـ : قـال . لنحـذرهم
ّوأومأ صلى اهللا عليه وبارك وسلم إىل حلقه ـ فقال عبادة    إذا: ّ
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ـــا رســـول اهللا علـــيكم بالـــسمع : ّ اهللا عليـــه وبـــارك وســـلم ّ فقـــال صـــلى؟كـــان ذلـــك فـــإىل مـــن ي
ّوالطاعة للسابقني من عرتيت واآلخذين مـن نبـويت ، فـإم يـصدونكم عـن الغـي ويـدعونكم إىل  ّ
ّاخلــري ، وهــم أهــل احلــق ومعــادن الــصدق ، حييــون فــيكم الكتــاب والــسنة ، وجينبــونكم اإلحلــاد  ّ

  .اهلوالبدعة ، ويقمعون باحلق أهل الباطل ، ال مييلون مع اجل
ّـخلقين وخلق أهل بييت من طينـة مل خيلـق منهـا غريهـا ، كنا أول مـن ابتـدأ : أيها الناس 

ّمن خلقه ، فلما خلقنا نور بنورنا كل ظلمة وأحيا بنا كل طينة ـ مث قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ ّ
ربون ّـ هؤالء خيار أميت ومحلة علمي وخزانة سري وسادة أهل األرض ، الداعون إىل احلق املخـ

هــؤالء اهلــداة املهتــدون واألئمــة . ّبالــصدق ، غــري شــاكني وال مرتــابني وال ناكــصني وال نــاكثني
ّالراشــــدون ، املهتــــدي مــــن جــــاءين بطــــاعتهم وواليــــتهم ، والــــضال مــــن عــــدل مــــنهم وجــــاءين 
بعداوم ، حبهم إميان وبغضهم نفـاق ، هـم األئمـة اهلاديـة وعـرى األحكـام الواثقـة ، ـم تـتم 

 الــصاحلة ، وهــم وصــية اهللا يف األولــني واآلخــرين ، واألرحــام الــيت أقــسمكم اهللا ــا إذ األعمــال
يكم رقيبـا (: يقول  سائـلون به واألرحـام إن اهللا كـان عل ً واتـقوا اهللا الذي ت ِ ِ َِ ْ َ َُ َـْ َُ َ ََ ْ َ ِ َ َ ْ ِـ َ َـ ـ ُ ( . مث نـدبكم إىل

ه أجــرا إال(: ّحــبهم فقــال  ل ال أســئـلكم علي  ق ِ ً ْ ْــ َْ َِ َ َُ َْ ُ ْ ْ اْلمــودة فــي اْلقربــى ُــ َُ ِ َ   هــم الــذين أذهــب اهللا )َ
ّعــنهم الــرجس وطهــرهم مــن الــنجس ، الــصادقون إذا نطقــوا العــاملون إذا ســئلوا ، احلــافظون ملــا 

احللـم والعلـم والنبـوة : ّمجعت فـيهم اخلـالل العـشر مل جتمـع إال يف عـرتيت وأهـل بيـيت . استودعوا
فهــم كلمـة التقــوى ووســيلة . لطهــارة والعفـاف واحلكــمّوالنبـل والــسماحة والـشجاعة والــصدق وا

اهلـــدى واحلجـــة العظمـــى والعـــروة الـــوثقى ، هـــم أوليـــاؤكم عـــن قـــول ربكـــم ، وعـــن قـــول ريب مـــا 
  .آمرتكم

أال من كنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وانـصر مـن نـصره 
ســـيد املـــسلمني وإمـــام اخلـــرية املتقـــني إنـــه : ّأوحـــي إيل مـــن ريب فيـــه ثـــالث . واخـــذل مـــن خذلـــه

ّوقائــد الغــر احملجلــني ، وقــد بلغــت عــن ريب مــا أمــرت واســتودعهم اهللا فــيكم ، واســتغفر اهللا يل 
  .»ولكم 
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إنـــه ســـيد «  وبـــني» مـــن كنـــت مـــواله فعلـــي مـــواله «  وقـــد مجـــع يف هـــذه اخلطبـــة بـــني
تعلـم أن واحـدا مـن هـذه الـصفات  وأنـت .»ّاملسلمني وإمام اخلرية املتقني وقائد الغـر احملجلـني 

  .يكفي ألن يستدل به على ثبوت االمامة واخلالفة له دون غريه

  وجوه داللة الخطبة على إمامة أهل البيت 
هذا ، باالضـافة إىل داللـة هـذه اخلطبـة علـى إمامـة أهـل البيـت علـيهم الـصالة والـسالم 

  :من وجوه 
ّ إنه أمر أمته بالسمع والطاعة هلم:األول  ذا يستلزم االمامة واخلالفة بال ريب ، إذ وه. ّ

  .ال يعقل أن يكون املأمور باالطاعة إماما واملطاع مأموما
  .هذا األمر يقتضي أفضلية املطاع ، وهي تستلزم االمامة: وأيضا 
  .هذا األمر دليل العصمة ، وهي تستلزم االمامة: وأيضا 
  .لية وهي تستلزم االمامةوهذا الوصف يستلزم األفض.  وصفهم بالسابقني:الثاني 

معنــاه أــم الــذين » ّفــإم يــصدونكم عــن الغــي ويــدعونكم إىل اخلــري «  قولــه :الثالــث 
 ـ يــأمرون الــصحابة بــاملعروف وينهــوم عــن املنكــر ، فكــون واحــد مــن الــصحابة خليفــة دوــم

  .يستلزم انعكاس املوضوع ـ واحلال هذه
ّة وجينبونكم اإلحلاد والبدعة ويقمعون بـاحلق ّحييون فيكم الكتاب والسن«  قوله :الرابع 

  .يدل على األفضلية بوضوح» أهل الباطل ال مييلون مع اجلاهل 
دليـل علـى » خلقـين وخلـق أهـل بيـيت مـن طينـة مل خيلـق منهـا غريهـا «  قولـه :الخامس 

  .األفضلية
  .دليل على األفضلية كذلك» كنا أول من ابتدأ من خلقه «  قوله :السادس 

ّنور بنورنا كل ظلمة «  قوله :بع السا   .دليل على األفضلية» ّ
  .دليل على األفضلية» هؤالء خيار أميت «  قوله :الثامن 
  .ّدليل على األفضلية» .  ..محلة علمي«  قوله :التاسع 
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  .صريح يف األفضلية» سادة أهل األرض «  قوله :العاشر 
نـص صـريح يف أـم » ئمة الراشدون هؤالء اهلداة املهتدون واأل«  قوله :الحادي عشر 

  .األئمة
صـريح يف أنــه جتـب طاعـة أهــل » املهتـدي مـن جــاءين بطـاعتهم «  قولــه :الثـاني عـشر 

  .البيت ، فيكونون مطاعني للصحابة ال بالعكس
  .نص صريح يف االمامة» هم األئمة اهلادية «  قوله :الثالث عشر 
  .دليل األفضلية املطلقة» . .. مجعت فيهم اخلال العشر«  قوله :الرابع عشر 

 ، :وتــدل اجلمــل األخــرى مــن هــذه اخلطبــة علــى إمامــة أمــري املــؤمنني وأهــل البيــت 
  .وذم من خالفهم وعاداهم ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

  الثناء على صاحب توضيح الدالئل 
 أكابر من) توضيح الدالئل على ترجيح الفضائل ( وإن السيد شهاب الدين صاحب 

يعجـز عـن ) معركة اآلراء ( علماء أهل السنة ، ومن هنا جند املولوي شاه سالمة اهللا يف كتابه 
  .7إنكار رواياته وجيعل كتابه دليال على رواية أهل السنة لفضائل أمري املؤمنني 

« : والـسيد شـهاب الـدين املـذكور هـو سـبط قطـب الـدين اإلجيـي كمـا يظهـر مـن قولـه 
ين البيتني بشريف خط جدي االمام املالك من الـسنة بالزمـام قطـب احلـق واين قد وجدت هذ

  :والدين اإلجيي روح روحه يف دار السالم 
  واليـــــــــــــــــــــــيت ألمـــــــــــــــــــــــري املـــــــــــــــــــــــؤمنني علـــــــــــــــــــــــي

  
  ــــــــــا بلغــــــــــت الــــــــــذي أرجــــــــــوه مــــــــــن أملــــــــــي  

  

ــــــــــــــــــــــــــو ال واليتــــــــــــــــــــــــــه   حتققــــــــــــــــــــــــــا انــــــــــــــــــــــــــين ل

  
  »مــــــا كــــــان ذو العــــــرش مــــــين قــــــابال عملــــــي   

  

  يونى ترجمة الشيخ سالمة اهللا البدا
  ّوإن رأي الشيخ سالمة اهللا هذا بوحده يكفينا ألن حنتج ونستشهد مبا جاء



 163 ..................................................................خطبة الغدير يف توضيح الدالئل 

 وذلــك ألن شــاه ســالمة اهللا البــدايوين أحــد العلمــاء املــشهورين .)توضــيح الــدالئل ( يف كتــاب 
 ـ وكــان) التحفــة االثـين عـشرية ( باهلنـد ، ومـن تالمــذة املولـوي عبـد العزيــز الـدهلوي صـاحب 

ّيـتكلم مـع الـشيعة وينـاظرهم ، ويفحـم الكبـار مـنهم «  ـ )نزهـة اخلـواطر ( كمـا زعـم صـاحب 
«.  

الـــشيخ الفاضــــل ســـالمة اهللا بـــن بركــــة اهللا « : جـــاء ذلـــك برتمجتـــه حيــــث عنونـــه بقولـــه 
الــصديقي البــدايوين مث الكــانبوري ، احــد العلمــاء املــشهورين ولــد ونــشأ ببــدايون ، وقــرأ النحــو 

ن عبد الغين العثماين ، وبعـض رسـائل املنطـق واحلكمـة علـى والصرف على الشيخ أيب املعايل ب
مث الزم الـــسيد جمـــد الـــدين الـــشاهجانبوري . موالنـــا ويل اهللا تلميـــذ الـــشيخ بـــاب اهللا اجلونبـــوري

مث سـافر إىل دهلـي واسـتفاض عـن الـشيخ رفيـع . ببلدة بريلي ، وقرأ عليه سائر الكتب الدرسـية
 اهللا الـدهلوي ، وأسـند احلـديث عـن الـشيخ عبـد العزيـز الدين وصنوه الكبري عبد العزيـز بـن ويل

ّاملذكور ، وأخذ الطريقـة عـن الـسيد آل أمحـد احلـسيين املـارهروي ، مث رجـع إىل لكهنـو وتـصدر 
  .ا للدرس واالفادة

ّوكان له ذوق سليم يف املناظرة ، كان يتكلم مع الشيعة ويناظرهم ويفحم الكبـار مـنهم 
ّقـــدر علـــى الـــذب عـــن حنلتـــه فقـــضى عليـــه بـــاجلالء ، فـــذهب إىل ، حـــىت ـــت جمتهـــدهم ومل ي

  .كانبور وسكن ا
إنـه جـامع بـني أنـواع العلـوم : قال صاحبه الشيخ حمسن بن حيىي الرتهيت يف اليانع اجلين 

مـــن القـــرآن واحلـــديث والفقـــه وأصـــوله والتـــصوف والكـــالم وغـــريه مـــن العلـــوم النظريـــة ، مارســـها 
، حـصلت لـه اإلجـازة مـن قبـل عبـد العزيـز املـسند ، واجتمـع بـه أحسن ما يكون من املمارسة 

  .بآخر عمره ، وكتب له رفيع الدين اإلجازة من قبل أخيه فيما أظن
مـات يـوم .  ..ومنها يف اجلدل مع الرافضة مثل كتابه معركة اآلراء.  ..له كتب ورسائل

  .)1(»  بكانبور 1271 السبت لثالث خلون من رجب سنة
__________________  

  .202  /7نزهة اخلواطر ) 1(
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 !!فمـن كــان بــصدد الــرد علـى الــشيعة ، يــتكلم معهــم وينـاظرهم ، ويفحــم الكبــار مــنهم
  .ال ينسب كتابا لشيعي أو ملائل إىل التشيع إىل أهل السنة ، وال يوافق على أخباره ورواياته

* * *  



 

)27(  

  وم في ي6ّقول النبي 

  :الغدير 

  نزله اهللا مني بمنزلتي منه أ لكن علي بن أبي طالب
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أخربنـــا أمحـــد بـــن حممـــد بـــن طـــاوان قـــال « : مـــا رواه ابـــن املغـــازيل بقولـــه  :ومـــن األدلـــة 
حـــدثين احلـــسني بـــن حممـــد العلـــوي العـــدل ، قـــال حـــدثين علـــي بـــن عبـــد اهللا بـــن ميـــسرة ، قـــال 

أيب هبـرية حدثين أمحد بن منصور الرمادي ، قال حدثين عبد اهللا بن صاحل عـن ابـن هليعـة عـن 
  :وبكر بن سوادة عن قبيصة بن ذويب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد اهللا 

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نزل خبم ، فتنحى الناس عنه ، وأمـر عليـا فجمعهـم  ّ
: ، فلما اجتمعوا قام فيهم وهو متوسد يد علي بن أيب طالب ، فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال 

ّالناس إنه قد كرهت ختلفكم عين حىت خيـل يل أنـه لـيس شـجرة أبغـض إلـيكم مـن شـجرة أيها  ّ
 كمـا أنـا راض عنـه ، 2لكن علي بن أيب طالب أنزله اهللا مـين مبنـزليت منـه ، ف: مث قال . تليين

مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم : مث رفع يديه فقال . فإنه ال خيتار على قريب وحمبيت شيئا
  .اله وعاد من عاداهوال من وا

ّفابتدر النـاس إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يبكـون ويتـضرعون ويقولـون : قال  ّ :
ّيا رسول اهللا ما تنحينا عنك إال كراهية أن نثقل عليك ، فنعوذ باهللا من  ّ ّ  
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ّسخط رسوله ـ فرضي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنهم عند ذلك  ّ «)1(.  
  ؟ من اهللا عز وجل6لة رسول اهللا ما هي منز: فنقول 

 منه عز وجل تعلم مـن آيـات القـرآن الكـرمي ، فهـو خليفـة اهللا يف 6إن منزلة رسول اهللا 
ً إنـا جعلنـاك خليفـة (: األرض ، وجمعول حاكما على الناس مـن قبلـه ، قـال اهللا تعـاىل لـداود  َ ِ َ َ ْ َ َ ِ

ــــاس بــــاْلحقين الن َفــــي األرض فــــاحكم بـ ِْ ِ َِ ْ َــــْ ْ ُ َ َ ْ وهــــو رســــول اهللا . 7 ونبينــــا أفــــضل مــــن داود ). . .ِ
ً إنـا أرسـلناك شـاهدا ومبشرا ونـذيرا(: وشاهده واملبشر والنذير من قبله ، قال عـز وجـل  ً ًِ َ َ َ َُـ َِ َ ْ ْ َ ِ..  .

ْ مـن يطـع الرسـول فـقـد أطـاع اهللا ومن (:  ومقـرون طاعتـه بطاعتـه ومعـصيته مبعـصيته بقولـه ) َــ ُ ُ ْ ََ َ َ َ ْ َ َ َ  ِ ِ

َيشاقق اهللا ِ ِ ِ ورسوله فـإن اهللا شديد اْلعقـاب ُ ِ ُ ِ َـ َ  َِ ُ َ ُ َ  (: بقولـه  ـ  وجمعـول أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهم)َ
ْالنبــي أولــى بــاْلمؤمنين مــن أنـفسهم ُِ ِ ُــ َْ َْ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ ..  .(إىل غــري ذلــك ممــا يعتقــده كــل مــسلم ولــو أنكــر . ـ 

  .الكفر
ـــه اهللا مـــن رســـول اهللا 7وعلـــي  ئزا لتلـــك املنـــازل ، وـــا  منزلتـــه منـــه ، فيكـــون حـــا6 أنزل

ّيكون احلاكم على النـاس كلهـم ، واملـوىل الواجـب إطاعتـه واتباعـه علـى مجـيعهم ، واألوىل ـم 
  .من أنفسهم ، وهذه هي االمامة العظمى واخلالفة الكربى

* * *  
__________________  

  .25: مناقب أمري املؤمنني ) 1(



 

) 28(  

   يوم الغدير6ّقول النبي 

  ّ والمؤدي عني ّهذا وليي
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  : ما رواه احلافظ ابن كثري بقوله  ومن األدلة
قال ابـن جريـر حـدثنا أمحـد بـن عثمـان أبـو اجلـوزاء ، ثنـا حممـد بـن خالـد بـن عتمـة ، « 

حدثين مهاجر بن مسمار عن عائشة بنـت سـعد  ـ وهو صدوق ـ ثنا موسى بن يعقوب الربعي
ّعليـــه وســـلم يـــوم اجلحفـــة وأخـــذ بيـــد علـــي ّمسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا  :مسعـــت أباهـــا يقـــول 

ي : فرفــع يــد علــي فقــال  .صــدقت: قــالوا . أيهــا النــاس إين ولــيكم: فخطــب مث قــال  ّــهــذا ولي
  .واملؤدي عين ، وإن اهللا موال من وااله ومعاد من عاداه

  .وهذا حديث حسن غريب: قال شيخنا الذهيب 
.  عـن مهـاجر بـن مـسمارمث رواه ابـن جريـر مـن حـديث يعقـوب بـن جعفـر بـن أيب كثـري

ّ وقف حىت حلقـه مـن بعـده وأمـر بـرد مـن كـان تقـدم7وأنه  فذكر احلديث احلـديث . فخطـبهم. ّ
 «)1(.  

أنبأنـا أبـو عبـد الـرمحن زكريـا بـن حيـىي السجـستاين ، قـال « : قد أخرجه النسائي قائال و
  ّحدثين حممد بن الرحيم ، قال أنبأنا إبراهيم ، قال ثنا معن قال 

__________________  
  .212  /5تاريخ ابن كثري ) 1(
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إن : ثــين موســى بــن يعقــوب عــن املهــاجرين مــسمار عــن عائــشة بنــت ســعد وعــامر ابــن ســعد 
ّرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم خطـــب فقـــال  ا بعـــد أيهـــا النـــاس فـــإين ولـــيكم :ّ ّأم ّ : قـــالوا . ّـــ

ل اللهـم مـن وااله وعـاد هـذا وليـي واملـؤدي عـين ، وا: مث أخـذ بيـد علـي فرفعهـا قـال . صدقت
  .)1(» اللهم من عاداه 

الـويل ( أن املـراد مـن  ـ »واملـؤدي عـين « بقرينـة لفظـة  ـ ويفهم مـن هـذا احلـديث: أقول 
ـــيس احملـــب والناصـــر وحنومهـــا ، بـــل إن املـــراد منـــه هـــو اخلليفـــة واالمـــام ، ألنـــه الـــذي يـــؤدي )  ل

  .6األحكام عن النيب 
: يث اآلخـر الـذي رواه ابـن كثـري أيـضا حيـث قـال احلـد واألصرح من هـذا احلـديث هـو

ثنــا إســرائيل عــن أيب إســحاق عــن : قــال االمــام أمحــد ثنــا حيــىي بــن آدم وابــن أيب بكــر قــاال « 
ّوكان قد شهد حجة الوداع ـ قال قال رسول اهللا صـلى  :قال حيىي بن آدم . حبشي بن جنادة
  .)2(» ّال أنا أو علي ّعلي مين وأنا منه وال يؤدي عين إ: ّاهللا عليه وسلم 

* * *  
__________________  

  .100 :اخلصائص ) 1(
  .213  /5تاريخ ابن كثري ) 2(



 

) 29(  

  6ّقول النبي 

  فهذا علي مواله من كان اهللا وأنا مواله

  يأمركم وينهاكم 



  نفحات األزهار................................................................................ 174



 

  : ما رواه السيد علي بن شهاب الدين اهلمداين  :ومن األدلة 
: ّبعــــد كــــرب ســــنه لواحــــد مــــن رفقائــــه   قــــال6اهللا  خــــادم رســــول 2عــــن أيب احلمــــراء « 

 حــىت دخــل علــى عائــشة فقــال 6أقبــل رســول اهللا : ألحــدثنك مــا مسعــت أذنــاي ورأت عينــاي 
ادعــي يل ســيد العــرب ، فبعثــت إىل أيب بكــر فدعتــه ، فجــاء حــىت كــان كــرأي العــني علــم : هلــا 

 يل ســيد العــرب ادعــي: فخــرج مــن عنــدها حــىت دخــل علــى حفــصة فقــال هلــا . أن غــريه دعــي
فخـرج مـن عنـدها حـىت  .فبعثت إىل عمر فدعته حىت إذا صار كرأي العـني علـم أن غـريه دعـي
ادعـــي يل ســـيد العـــرب : ّإذا دخـــل علـــى أم ســـلمة رضـــي اهللا عنهـــا وكانـــت مـــن خـــريهن وقـــال 

يا أبا احلمراء رح ائتين مبائـة مـن قـريش ومثـانني مـن العـرب : مث قال يل . فبعثت إىل علي فدعته
ائتين بـصحيفة مـن أدمي : ستني من املوايل وأربعني من أوالد احلبشة ، فلما اجتمع الناس قال و

  : ّفأتيته ا ، مث أقامهم مثل صف الصالة فقال 
 ؟ أليس اهللا أوىل يب من نفسي يأمرين وينهاين مايل علـى اهللا أمـر وال ـي!معاشر الناس

 وأنــا مــواله فهــذا علــي مــواله يــأمركم وينهــاكم مــن كــان اهللا: قــال . بلــى يــا رســول اهللا: قــالوا 
  مالكم عليه من امر وال ي ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 
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ّاللهـم أنـت شـهيدي علـيهم أين قـد بلغـت ونـصحت ، مث . وانصر من نصره واخذل من خذله
اهللا وبرسـوله نعـوذ بـ: فقلنـا  .مـن شـاء أن يقيلـه ثالثـا: أمر فقرات الصحيفة علينا ثالثا مث قـال 

يـا علـي خـذ الـصحيفة إليـك : مث قـال  .أن نستقيله ثالثا مث أدرج الصحيفة وختمها خبواتيمهم
ضوا األيمــان (: مث تــال هــذه اآليــة  .فمــن نكــث فاتــل الــصحيفة فــأكون أنــا خــصيمه َ وال تـنـق َْ ْ ُ ُــ ْ َ َ

ًبـعد تـوكيـدها وقد جعلـتم اهللا علـيكم كفـيال  ِ ِ َِ ْ َ ُْ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َْ َـ َ َ ّكبـين إسـرائيل إذ شـددوا علـى أنفـسهم  فتكونـوا )ْ
ِ فمن نكث فإنما يـنكث على نـفسه ( ّفشدد اهللا عليهم ، مث تال ِ ْ ُ ََ ََ ُ َْ َ ْ َِ   .)1(»  اآلية )ََ

يف حـــديث الغـــدير مبعـــىن االمامـــة ) املـــوىل ( وهـــذا احلـــديث مـــن أقـــوى األدلـــة علـــى أن 
  .واالولوية يف التصرف

* * *  
__________________  

  .250 :أنظر ينابيع املودة . رىبمودة الق) 1(



 

) 30(  

   :6ّقول النبي 

ّمن كنت وليه فعلي وليه   ومن كنت إمامه فعلي ّّ

  إمامه 
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مــن   :6 قالــت قــال رســول اهللا 3عــن فاطمــة « : روى الــسيد علــي اهلمــداين املــذكور و
ّكنت وليه فعلي وليه ، ومن كنت إمامه فعلي إمامه  ّ «)1(.  

  .يف املطلوبوهذا احلديث أيضا صريح 

  ترجمة السيد علي الهمداني 
والــسيد علــي اهلمــداين مــن أكــابر علمــاء أهــل الــسنة ومــن مــشاهري عرفــائهم ، وقــد أثــىن 

نفحــات األنــس مــن حــضرات ( عليــه علمــاؤهم مثــل عبــد الــرمحن بــن أمحــد اجلــامي يف كتــاب 
هـاء مـذهب كتائب االعالم األخيار من فق( وحممود بن سليمان الكفوي يف كتاب ) القدس 

والـشيخ أمحـد ) خالصـة املناقـب ( ونـور الـدين جعفـر البدخـشاين يف كتـاب ) النعمان املختار 
الــدهلوي يف . وشــاه ويل اهللا) الــسمط ايــد يف سالســل أهــل التوحيــد ( القــشاشي يف كتــاب 

  .)االنتباه يف سالسل أولياء اهللا ( كتاب 
  حلجة سنة ست ومثاننيوقد تويف السيد علي اهلمداين يف السادس من ذي ا

__________________  
  .250 :أنظر ينابيع املودة . مودة القرىب) 1(
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  .وسبعمائة
لــــسان العــــصر ســــيد الوقــــت ، املنــــسلخ عــــن اهلياكــــل « : وقــــد وصــــفه الكفــــوي بقولــــه 

ّالناسـوتية واملتوصــل إىل الــسبحات الالهوتيـة ، الــشيخ العــارف الربـاين والعــامل الــصمداين ، أمــري 
كــان جامعــا بــني . ّي بــن شــهاب بــن حممــد بــن حممــد اهلمــداين قــدس اهللا تعــاىل ســرهســيد علــ

  .»ّالعلوم الظاهرة والباطنة ، وله مصنفات كثرية يف علم التصوف 
الـشيخ علـي بـن شـهاب اهلمـداين ، الـشيخ العـامل « ) : نزهـة اخلـواطر ( وقال صـاحب 

 واســتفاد مــنهم ، بلــغ عــددهم إىل  رجــب ، وأدرك املــشايخ الكبــار12ولــد يف . الكبـري الرحالــة
  .فقدم كشمري فأسلم على يده غالب أهلها. أربعمائة وألف من رجال العلم واملعرفة

  .وله مصنفات كثرية ممتعة
  .)1(»  786 وكانت وفاته يف سنة

* * *  
__________________  

  . ملخصا بلفظه84 / 2نزهة اخلواطر ) 1(



 

  اعترافات مشاهير علماء السنة

  حديث الغديربمفاد 
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ّوباالضافة إىل تلك الوجوه السديدة واألدلة الباهرة الـيت يكفـي كـل واحـد منهـا الثبـات 
مطلــوب أهـــل احلــق لـــو أنــصف املنـــصفون ، فقـــد رأينــا مجاعـــة كبــرية مـــن أســاطني علمـــاء أهـــل 
ّالــــسنة يــــصرحون بداللــــة حــــديث الغــــدير علــــى إمامــــة امــــري املــــؤمنني عليــــه الــــصالة والــــسالم ، 

ّعلــى مطلــوب أهــل احلــق بكــل وضــوح ، وإن كــل كلمــة مــن كلمــات هــؤالء ليكفــي وينــصون 
  :لدفع شكوك املشككني ، وتأويالت اجلاحدين ، وإليك نصوص عبارات طائفة منهم 

)1(  

  محمد بن محمد الغزالي 
اختلــف العلمــاء يف ترتيــب اخلالفــة وحتــصيلها ملــن آل أمرهــا « : قــال أبــو حامــد الغــزايل 

َقــل للمخلفــين مــن  (: زعــم أــا بــالنص ، ودلــيلهم يف املــسألة قولــه تعــاىل إليــه ، فمــنهم مــن  َِ ِ َ ُ ِْ ْ ُ
ًاألعراب ستدعون إلى قـوم أولي بأس شديد تقاتلونـهم أو يسلمون فإن تطيعوا يـؤتكم اهللا أجرا  ْ َ َ ُُ ُْ ُ ِ ِْ َُ ُ َ ْ ْ َُ ِ ُِ ُْ ِ َِ َ َُ ْ ْ ُ َ ُْ ٍ ِ ٍ ْ َِ ٍ َ َْ ُ ِ ْ

ُحسنا وإن تـتـولوا كمـا تــوليت َْ َ ََ ََ ْ َْ َِ ً ًم مـن قـبـل يـعـذبكم عـذابا أليمـاَ ًَِ َ ْ ُْ ْ ْ َ ُ ُْ َ  بعـد 2وقـد دعـاهم أبـو بكـر . ) ِ
  6رسول اهللا 
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ِ وإذ أسر النبي إلى بـعض أزواجه (: وقال بعض املفسرين يف قوله تعـاىل . إىل الطاعة فأجابوه ِ ْ َ َِ ْ َ َِ ِ ِ  ْ َ
ديثا  ًح ِ إذا : وقالـــت امـــرأة  .اخلليفـــة مـــن بعـــدي يـــا محـــرياء إن أبـــاك هـــو:  قـــال يف احلـــديث )َـــ

ـــه أم باملـــسلمني علـــى حيـــاة رســـول اهللا ، .  فأشـــار إىل أيب بكـــر؟فقـــدناك فـــإىل مـــن نرجـــع ّوألن
  .هذا مجلة ما يتعلق به القائلون بالنصوص. واالمامة عماد الدين

لــو كــان علــي أول اخللفــاء ال نــسحب علــيهم ذيــل الفنــاء ، ومل يــأتوا : ّمث تــأولوا وقــالوا 
.  إذ كـان آخـرا6، وال يقدح يف كونه رابعا كما ال يقـدح يف نبـوة رسـول اهللا بفتوح وال مناقب 

ّــوالــذين عــدلوا عــن هــذا الطريــق زعمــوا أن هــذا تعلــق فاســد ومــا يتعلق بــه فاســد ، وتأويــل بــارد  ّ
ــــا  جــــاء علــــى زعمكــــم وأهــــويتكم ، وقــــد وقــــع املــــرياث يف اخلالفــــة واالحكــــام مثــــل داود وزكري

ان ألزواجه مثن اخلالفة ، فبهذا تعلقوا وهذا باطل إذ لو كان مرياثا ك: وسليمان وحيىي ، قالوا 
  .لكان العباس أوىل

لكـــن أســـفرت احلجـــة وجههـــا وأمجـــع اجلمـــاهري علـــى مـــنت احلـــديث مـــن خطبتـــه يف يـــوم 
بخ بخ يـا أبـا  : فقال عمر .من كنت مواله فعلي مواله :غدير خم باتفاق اجلميع وهو يقول 

  .فهذا تسليم ورضى وحتكيم. موىل كل مؤمن ومؤمنةاحلسن لقد أصبحت موالي و
ّمث بعد هذا غلب اهلوى حلب الرياسة ومحل عمود اخلالفة وعقود البنود وخفقـان اهلـوى 
يف قعقعــة الرايـــات واشــتباك ازدحـــام اخليــول وفـــتح األمــصار ســـقاهم كــأس اهلـــوى ، فعـــادوا إىل 

ْ فـنبذوه وراء ظهورهم ، واش(اخلالف األول  َ ْ َِ ِ ُ ُ َ ُ َُ َ َتـروا به ثمنا قليال فبئس ما يشتـرون َ ُ ََ َْ َ َ ِْ َِ ً ًَِ َ َ ِ ْ( « )1(.  
ّوذكــر أبــو حامــد الغــزايل « : وقــد أورد ســبط ابــن اجلــوزي كــالم الغــزايل هــذا حيــث قــال 

 لعلـي 6فقـال قـال رسـول اهللا . ّيف كتاب سر العـاملني وكـشف مـا يف الـدارين ألفاظـا تـشبه هـذا
  من كنت مواله فعلي  :يوم غدير خم 

__________________  
  .74: سر العاملني ) 1(
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ّبــخ بـــخ يـــا أبـــا احلـــسن أصــبحت مـــوالي ومـــوىل كـــل مـــؤمن : فقـــال عمـــر بـــن اخلطـــاب . مــواله
وهـــذا تــسليم ورضـــى وحتكــيم ، مث بعـــد هــذا غلـــب اهلــوى حبـــا للرئاســة وعقـــد : قــال  .ومؤمنــة

ة ويهـا ، فحملهـم علـى البنود وخفقان الرايات وازدحـام اخليـول يف فـتح األمـصار وأمـر اخلالفـ
َ فـنبذوه وراء ظهورهم واشتـروا به ثمنا قليال فبئس ما يشتـرون (اخلالف  ُ ََ َْ َْ ََ ِْ َِ ًَ ًِ َِ َ َ ْ ََ ِ ْ ِ ُ ُ َ ُ َُ( « )1(.  

  للغزالي » سر العالمين « كتاب 
وقد عرفت من عبارة سـبط ابـن اجلـوزي ثبـوت هـذا الكتـاب أليب حامـد الغـزايل وصـحة 

  .نسبته إىل مؤلفه
ــــث قــــال وأيــــضا ، ــــذلك عبــــارة احلــــافظ الــــذهيب حي ــــشهد ب ــــن الــــصباح « :  ي ّاحلــــسن ب

كان من كبـار  .اإلمساعيلي امللقب بالكيا ، صاحب الدعوة النزارية وجد أصحاب قلعة أملوت
الزنادقة ومن دهاة العامل ، وله اخبار يطول شرحها خلصتها يف تارخيي الكبري يف حوادث سـنة 

 من مرو ، وقد أكثر التطـواف مـا بـني مـصر إىل بلـد كاشـغر ، أربع وسبعني وأربعمائة ، وأصله
يغـــوي اخللـــق ويـــضل اجلهلـــة ، إىل أن صـــار منـــه مـــا صـــار ، وكـــان قـــوي املـــشاركة يف الفلـــسفة 

  .واهلندسة ، كثري املكر واحليل ، بعيد الغور ، ال بارك اهللا فيه
الــصباح ملــا شــاهدت قــصة احلــسن بــن : قــال أبــو حامــد الغــزايل يف كتــاب ســر العــاملني 

ّتزهد حتت حصن أملوت ، فكان أهل احلصن يتمنون صعوده إلـيهم فيمتنـع فيقـول  أمـا تـرون : ّ
ّاملنكر كيف فشا وفسد الناس ، فتبعـه خلـق ، مث خـرج أمـري احلـصن يتـصيد ، فـنهض أصـحابه 

  .)2(» .  ..فتملكوا احلصن ، مث كثرت قالعهم
__________________  

  .62: تذكرة خواص االمة ) 1(
  .500  /1ميزان االعتدال ) 2(
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  ترجمة الغزالي 
ومــــن املناســــب أن نــــورد هنــــا طرفــــا مــــن كلمــــات القــــوم يف تعظــــيم الغــــزايل والثنــــاء عليــــه 

  :وتبجيله 
قلـت « : بعد ذكر نبذ من فضائل الغـزايل يف حنـو مـن ثـالث ورقـات كبـرية ـ اليافعي  1

ثـــر مـــن أن حتـــصر ، وأشـــهر مـــن أن  أك2وفــضائل االمـــام حجـــة اإلســـالم أيب حامـــد الغـــزايل : 
وقــد روينــا مــن الــشيخ الفقيــه االمــام العــارف بــاهللا ، رفيــع املقــام الــذي اشــتهرت كرامتــه . تــشهر

العظيمة وترادفت وقال للشمس يوما قفي فوقفت حـىت بلـغ املنـزل الـذي يريـد مـن مكـان بعيـد 
والكرامات واملعـارف حممـد ، أيب الذبيح إمساعيل ابن الشيخ الفقيه االمام العارف ذي املناقب 

 يف فتيـا أرسـل ـا إليـه 2أنـه سـأل بعـض الطـاعنني يف االمـام أيب حامـد املـذكور  :بن امساعيل 
  ؟هل جيوز قراءة كتب الغزايل

 ســيد األنبيــاء ، 6إنــا هللا وإنــا إليــه راجعــون ، حممــد بــن عبــد اهللا :  يف اجلــواب 2فقــال 
هـذا جوابـه رمحـة اهللا . د الغـزايل سـيد املـصنفنيوحممد بن إدريس سـيد األئمـة ، وحممـد بـن حممـ

  .عليه
ّانه مساه سيد املصنفني ، ألنه متيـز عـن املـصنفني بكثـرة : وقد ذكرت يف كتاب اإلرشاد  ّ ّ

املـــصنفات البـــديعات ، وغـــاص يف حبـــار العلـــوم واســـتخرج عنهـــا اجلـــواهر النفيـــسات ، وســـحر 
تيـــب والتقـــسيمات والرباعـــة يف الـــصناعة العقـــول حبـــسن العبـــارة ومالحـــة األمثلـــة ، وبداعـــة الرت

العجيبـــة مــــع جزالــــة األلفــــاظ وبالغــــة املعــــاين الغريبـــة ، واجلمــــع بــــني علــــوم الــــشريعة واحلقيقــــة ، 
والفـــروع واألصـــول ، واملعقـــول واملنقـــول ، والتـــدقيق والتحقيـــق ، والعلـــم والعمـــل ، وبيـــان معـــامل 

اسن أسرار املعارف احملجبـات العاليـات ، العبادات والعادات واملهلكات واملنجيات ، وإبراز حم
ّواالنتفــاع بكالمــه علمــا وعمــال ، ال ســيما أربــاب الــديانات ، والــدعاء اىل اهللا ســبحانه بــرفض 

  الدنيا واخللق ، وحماربة الشيطان والنفس بااهدة والرياضيات ، وإفحام
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سوء الــــراكبني إىل الفـــرق أيــــسر عنـــده مــــن شـــرب املــــاء بـــالرباهني القطاعــــات وتـــوبيخ علمــــاء الـــ
الظلمــة واملــائلني إىل الــدنيا الدنيــة أويل اهلمــم الــدنيات ، وغــري ذلــك ممــا ال حيــصى ممــا مجــع يف 
ّتــصانيفه مــن احملاســن اجلمــيالت والفــضائل اجللــيالت ، ممــا ال جيمعــه مــصنف فيمــا علمنــا وال  ّ

  .جيمعه فيما يظن ما دامت األرض والسماوات
ّفهو سـيد املـصنفني عنـد املنـص فني ، وحجـة اإلسـالم عنـد أهـل االستـسالم لقبـول احلـق ّ

مــن احملققــني يف مجيــع األقطــار واجلهــات ، ولــيس يعــين أن تــصانيفه أصــح فــصحيحا البخــاري 
  .)1(» .  ..ومسلم أصح الكتب املصنفات

ّـوعلـى رأس اخلامـسة االمـام أبـو حامـد الغـزايل ، وذلـك لتميزه بكثـرة « :  ـ الـسيوطي 2
ت ، وغوصـه يف حبـور العلـم ، واجلمـع بـني علـوم الـشريعة واحلقيقـة ، والفـروع املصنفات البـديعا

واألصـــول واملعقـــول واملنقـــول ، والتـــدقيق والتحقيـــق والعلـــم والعمـــل ، حـــىت قـــال بعـــض العلمـــاء 
 نــيب لكــان الغــزايل ، وأنــه 6لــو كــان بعــد النــيب : األكــابر اجلــامعني بــني العلــم الظــاهر والبــاطن 

  .)2(» ببعض مصنفاته حيصل ثبوت معجزاته 
هـو قطـب الوجـود : ذكر لـه األسـنوي يف املهمـات ترمجـة حـسنة منهـا « :  ـ الزرقاني 3

والربكة الشاملة لكل موجود ، وروح خالصة أهل االميان ، والطريق املوصل إىل رضـا الـرمحن ، 
ّيتقـــرب بـــه إىل اهللا تعـــاىل كـــل صـــديق ، وال يبغـــضه إال ملحـــد أو زنـــديق ، قـــد انفـــرد يف  ذلـــك ّ

ولــه كتــب . انتهــى. العــصر عــن الزمــان كمــا انفــرد يف هــذا البــاب فــال يــرتجم معــه فيــه إلنــسان
»  505 مــات بطــوس ســنة. نافعــة مفيــدة خــصوصا اإلحيــاء فــال يــستغين عنــه طالــب اآلخــرة

)3(.  
__________________  

  .505 مرآة اجلنان حوادث سنة) 1(
  .12:  للسيوطي التنبئة مبن يبعثه اهللا على رأس كل مائة) 2(
  .36 / 1شرح املواهب اللدنية ) 3(
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) 2(  

  » الحكيم السنائي « أبو المجد مجدود بن آدم 
   :7وقال أبو اد احلكيم السنائي يف مدح سيدنا أمري املؤمنني 

  نائـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــصطفى بـــــــــــــــــــروز غـــــــــــــــــــدير« 

  
)1(» كـــــرده بـــــر شـــــرع خـــــود مـــــر او را مـــــري   

  

  

 يف يـــوم الغـــدير نائبـــا لـــه ونـــصبه أمـــريا علـــى 7 جعـــل عليـــا 6وهـــذا صـــريح يف أن النـــيب 
  .شرعه

وقـد أثـىن عليـه عبـد الـرمحن . من كبـار علمـاء وعرفـاء أهـل الـسنة» احلكيم السنائي « و
ّمقرظا اياه) حديثة احلقيقة ( ، وذكر كتابه ) نفحات االنس ( بن أمحد اجلامي يف  ّ.  

)3(  

ّفريد الدين العطار ّ  
  :هلمداين يف واقعة غدير خم ومعىن حديث الغدير وقال الشيخ فريد الدين العطار ا

  چـــــون خـــــدا گفتـــــه اســـــت در خـــــم غـــــدير« 

  
ــــــــــــــــــــــري     بــــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــول اهللا ز آيــــــــــــــــــــــات من

  

  ايهـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــاس ايـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــود اهلـــــــــــــــــام او

  
  ز آنكــــــــــــــــــه از حــــــــــــــــــق آمــــــــــــــــــده پيغــــــــــــــــــام او  

  

ــــــــــا خالئــــــــــق ايــــــــــن نــــــــــدا   گفــــــــــت رو كــــــــــن ب

  
ـــــــــن دم خـــــــــود رســـــــــومل بـــــــــر مشـــــــــا   ـــــــــست اي   ني

  

__________________  
  .ديقة احلقيقة للحكيم السنائيح) 1(
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  هــر چــه حــق گفتــه اســت مــن خــود آن كــنم

  
  بـــــــــر تـــــــــو مـــــــــن اســـــــــرار حـــــــــق آســـــــــان كـــــــــنم  

  

  چونكـــــــه جربئيـــــــل آمـــــــد وبـــــــر مـــــــن بگفـــــــت

  
  مـــــــــــــــــن بگـــــــــــــــــومي بـــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــا راز فـــــــــــــــــت  

  

  ّاينچنــــــــــــني گفتــــــــــــه اســــــــــــت قهــــــــــــار جهــــــــــــان

  
وم خـــــــــــــــــــداى غيـــــــــــــــــــب دان     ّـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــق وقي

  

ــــــــن ملــــــــك مــــــــن اســــــــت   مرتــــــــضى واىل در اي

  
  .)1(» يـــن ســـر را ندانـــد او زنـــست هـــر كـــه ا  

  

ّإن حـديث الغــدير كـان بـأمر مـن اهللا عــز وجـل ، وإن معنـاه هــو أن : يف هـذه األشـعار 
  .6 هو الوايل ململكة النيب 7أمري املؤمنني 

  الثناء على العطار واالعتماد عليه 
ة لــدى هــذا ، والــشيخ فريــد الــدين املــذكور مــن كبــار املــشايخ املوصــوفني بــالعلم واملعرفــ

 واسـتند إىل كالمـه )2(علماء أهل السنه ، فقد ترجم لـه واثـىن عليـه الـشيخ عبـد الـرمحن اجلـامي 
: قـال الـشيخ اجلليـل فريـد الـدين أمحـد بـن حممـد النيـسابوري « : نصر اهللا الكابلي حيث قال 

كـره من آمن مبحمد ومل يؤمن بأهل بيته فليس مبؤمن ، أمجـع العلمـاء والعرفـاء علـى ذلـك ومل ين
  .)3(» أحد 

«  :مـــا ترمجتـــه ) التحفـــة ( يف البـــاب احلـــادي عـــشر مـــن كتابـــه ) الـــدهلوي ( بـــل ذكـــر 
. ّإم يعلمون بأن أهـل الـسنة جيعلـون حـب األمـري وذريتـه الطـاهرة مـن فـرائض االميـان: وأيضا 

  :قال حضرة فريد الدين أمحد بن حممد النيسابوري املعروف بالعطار يف أشعاره العربية 
   تعــــــــــــــــدل بأهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت خلقــــــــــــــــافــــــــــــــــال

  
ــــــــــــــسعادة     فأهــــــــــــــل البيــــــــــــــت هــــــــــــــم أهــــــــــــــل ال

  

  فبغــــــــــــــــــــضهم مــــــــــــــــــــن اإلنــــــــــــــــــــسان خــــــــــــــــــــسر

  
  ّحقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة  

  

__________________  
  .ديوان مظهر حق للعطار النيسابوري) 1(
  .599 :نفحات االنس ) 2(
  .خمطوط ـ الصواقع لنصر اهللا الكابلي) 3(
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  .هذه األشعار يف كشكولهوقد أورد الشيخ اء الدين العاملي 
مــن آمــن مبحمــد ومل يــؤمن بأهــل بيتــه : وينقـل عــن الــشيخ املــذكور أيــضا أنــه كــان يقــول 

  .»فليس مبؤمن 

)4(  

  ابن طلحة الشافعي 
ّوأمــا مؤاخــاة رســول اهللا صــلى اهللا « : ّوقـال الــشيخ حممــد بــن طلحــة الــشافعي مــا نــصه 

  :ّ نفسه وميله إياه وإيثاره إياه فهذا بيانه ّعليه وسلم إياه وامتزاجه به وتنزيله إياه منزلة
ملـا آخـى  :فإنه قد روى االمام الرتمـذي يف صـحيحه بـسنده عـن زيـد بـن أرقـم أنـه قـال 

ّ
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بــني أصــحابه جــاءه علــي تــدمع عينــاه يــا رســول اهللا : فقــال . ّ

أنـت أخـي : سـول اهللا يقـول فـسمعت ر: قـال . آخيت بني أصحابك ومل تؤاخ بيين وبني أحد
  .يف الدنيا واآلخرة

وهــذا اللفــظ . مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله :أن رســول اهللا قــال : روى بــسنده أيــضا و
فـذكر الزمـان وهـو عنـد عـود . وزاد غـريه ذكـر اليـوم واملوضـع. ومل يـزد عليـهرواه الرتمـذي ّمبجرده 

وذكــر املكــان وهــو مــا بــني . جــةرســول اهللا مــن حجــة الــوداع يف اليــوم الثــامن عــشر مــن ذي احل
ا يف غـــدير هنـــاك ، فـــسمي ذلـــك اليـــوم غـــدير خـــم ّمكـــة واملدينـــة يـــسمى مخ  يف 7وقـــد ذكـــره . ّـــ

ّوصار ذلك اليـوم عيـدا ومومسـا لكونـه كـان وقتـا خـص فيـه رسـول اهللا صـلى . شعره الذي تقدم ّ
ّاهللا عليه وسلم عليا ذه املنزلة العلية وشرفه ا دون الناس كلهم ّّ.  

مـــن شـــهد مـــنكم : مسعـــت عليـــا يف الرحبـــة وهـــو ينـــشد النـــاس  :نقـــل عـــن زاذان قـــال و
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم غدير خم وهو يقول ما قال    فقام ثالثة؟ّ
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  .من كنت مواله فعلي مواله: عشر رجال فشهدوا أم مسعوا رسول اهللا يقول 
يف كتابــه املــسمى بأســباب النــزول نقــل االمــام أبــو احلــسن علــي الواحــدي : زيــادة تقريــر 

ا الرســول بـلــغ مــا ( :نزلــت هــذه اآليــة :  قــال 2يرفعــه بــسنده إىل أيب ســعيد اخلــدري  ْ يــا أيـه  َ ُُ  ــ َ َ
َأنزل إليك مـن ربك  َـَ ْ ِ َِْ َ ِ ّفقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم  . يـوم غـدير خـم يف علـي بـن أيب طالـب)ُْ ّ: 

وهـي موضـوعة للعمـوم ، فاقتـضى » مـن « ظـة قد اشـتمل علـى لفمن كنت مواله فعلي مواله 
ّأن كل انسان كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مواله كان علي مواله ّ.  

وهـي لفظـة مـستعملة بـإزاء معـان متعـددة قـد ورد القـرآن » املوىل « واشتمل على لفظه 
َأواكم النـار هـي َ مـ( :قال اهللا تعاىل يف حق املنـافقني » أوىل « الكرمي ا ، فتارة تكون مبعىن  ِ ُ ُ ُ ْ

ْمــوالكم  ُ ْ أن اهللا مـــولى (: قــال اهللا تعـــاىل . وتـــارة مبعــىن الناصـــر. أوىل بكــم:  معنـــاه )َ ك ب َ ذل ْ َ َ  ِـــَ َ ِــ

م  ولى له وا وأن اْلكـــافرين ال م ذين آمن ْال ُـــَ َ ْ َـــ ََ َِ ِ ِ َ ُـــ إن اهللا ناصـــر املـــؤمنني وإن الكـــافرين ال :  معنـــاه )ـــ
دان ( :ال اهللا تعـــاىل وتـــارة مبعـــىن الـــوارث قـــ. ناصـــر هلـــم ـــرك اْلوال والي ممـــا تـ ل جعلنـــا م ِ ولك ِـــ َِ َ َ  ِ ِ

َ َـــ َْ َ ُـــ َ
َواألقـربون  ُ َ ْ َ ْ ْ وإني خفـت اْلمـوالي مـن (: قـال اهللا تعـاىل . وتـارة مبعـىن العـصبة. وارثـا:  معنـاه )َ ِ ِ

َ ِ َ َُ ْ ِـ
ي  ِــورائ وم ال(: وتــارة مبعــىن الــصديق واحلمــيم قــال اهللا تعــاىل .  معنــاه عــصبيت)َ َ يـ ْ ً يـغنــي مــولى َــ ْ َ ُِْ

ن مــولى شــيئا  ًع ْ َ ً ْ َ ْ ــ وتــارة مبعــىن .  معنــاه محــيم عــن محــيم وصــديق عــن صــديق وقرابــة عــن قرابــة)َ
  .السيد املعتق وهو ظاهر

 أمــا علــى كونــه أوىل كمــا ذهبــت إليــه ؟ّوإذا كانــت واردة هلــذه املعــاين فعلــى أيهــا محلــت
ن كنــت أوىل بــه أو ناصــره أو مــ: طائفــة أو علــى كونــه صــديقا محيمــا ، فيكــون معــىن احلــديث 

وارثــه أو عــصبته أو محيمــه أو صــديقه فــإن عليــا منــه كــذلك ، وهــذا صــريح يف ختصيــصه لعلــي 
الـيت هـي » مـن « ذه املنقبة العلية وجعله لغريه كنفـسه بالنـسبة إىل مـن دخلـت علـيهم كلمـة 

  .للعموم مبا مل جيعله لغريه
ُ فـقل تعالوا ندع (: عاىل يف آية املباهلـة أن هذا احلديث هو من أسرار قوله ت: وليعلم  ْ َـ َْ َ ْ ُ َ

ْأبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنـفسنا وأنـفسكم  َ َ ْ َ َ ْ َُ َ َُ ُ ُ ُْ َْ َ َ ََ َِ َِ َْ    واملراد نفس علي)ْ
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ّعلــى مــا تقــدم ، فــإن اهللا جــل وعــال ملــا قــرن بــني نفــس رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وبــني  ّ ّ
 إىل رسـول اهللا أثبـت رسـول اهللا لـنفس علـي ـذا احلـديث نفس علي ومجعهما بضمري مـضاف

. ما هو ثابت لنفسه علـى املـؤمنني عمومـا ، فإنـه أوىل بـاملؤمنني وناصـر املـؤمنني وسـيد املـؤمنني
ّوكــل معــىن أمكــن إثباتــه ممــا دل عليــه لفــظ  ّ وهــي . 7لرســول اهللا فقــد جعلــه لعلــي » املــوىل « ّ

ّة ومكانــة رفيعــة خــصه صــلى اهللا عليــه وســلم ــا دون مرتبــة ســامية ومنزلــة شــاهقة ودرجــة عليــ ّ ّ
  .)1(» غريه ، فلهذا صار ذلك اليوم يوم عيد وموسم سرور ألوليائه 

  ترجمة ابن طلحة
وابــن طلحــة املـــذكور مــن كبـــار الفقهــاء ومـــشاهري احملققــني ، فقـــد تــرجم لـــه وأثــىن عليـــه 

الكمــال النــصييب أبــو «  : بقولــه )طبقــات فقهــاء الــشافعية (  وذكــره األســنوي يف .)2(اليــافعي 
ســامل حممــد بــن طلحــة بــن حممــد القرشــي النــصييب امللقــب كمــال الــدين ، كــان إمامــا بارعــا يف 
ّالفقـــه واخلـــالف ، عاملـــا باألصـــلني ، رئيـــسا كبـــريا معظمـــا ، ترســـل عـــن امللـــوك وأقـــام بدمـــشق 

ليده بذلك فنـصل منـه ّباملدرسة األمينية ، وعينه امللك الناصر صاحب دمشق للوزارة وكتب تق
ّواعتذر فلم يقبل منه ، فباشرها يومني مث ترك أمواله وموجودة وغري ملبوسه وذهب فلم يعـرف 

 وقــد جــاوز .652 وتــويف حبلــب يف الــسابع والعــشرين مــن رجــب ســنة. ّمســع وحــدث. موضــعه
  .)3(» ذكره يف العرب خمتصرا . السبعني

 582 والرؤساء املعظمـني ، ولـد سـنةأحد الصدور « : وقال ابن قاضي شهبة برتمجته 
ّوكــان فقيهــا بارعــا باملــذهب واألصــول واخلــالف ، ترســل عــن امللــوك . وتفقــه وشــارك يف العلــوم

  قال السيد.  ..ّوساد وتقدم ومسع احلديث وحدث ببالد كثرية
__________________  

  .45 ـ 44مطالب السئول ) 1(
  .562 مرآة اجلنان حوادث سنة) 2(
  .503  /2لشافعية لالسنوي طبقات ا) 3(



 193 ......................................................اعرتاف مشاهري العلماء بداللة حديث الغدير 

  .)1(» .  ..ّأفىت وصنف وكان أحد العلماء املشهورين والرؤساء املذكورين: عز الدين 
حممـد بـن طلحـة كمـال « : وذكره عبد الغفار بن ابراهيم العلوي العكي العدثاين بقوله 

لعلمــاء الــدين أبــو ســامل القرشــي العــدوي النــصييب ، مــصنف كتــاب العقــد الفريــد ، كــان أحــد ا
  .)2(» املشهورين 

)5(  

  سبط ابن الجوزي 
تــذكرة خــواص األمــة يف معرفــة ( وقــال يوســف بــن قزغلــي ســبط ابــن اجلــوزي يف كتابــه 

) جــــواهر العقــــدين ( والــــسمهودي يف ) صــــواعقه ( الــــذي نقــــل عنــــه ابــــن حجــــر يف ) األئمــــة 
ّى اهللا عليــه وســلم ّاتفــق علمــاء الــسري أن قـصة الغــدير كانــت بعــد رجـوع النــيب صــل« : وغريمهـا 

ّمن حجة الوداع يف الثامن عشر من ذي احلجة نص صلى اهللا عليه وسـلم علـى ذلـك بـصريح  ّ ّ
مـن كنـت مـواله : وقـال  ـ العبارة دون التلويح واالشارة مجع الصحابة وكانوا مائة وعـشرين ألفـا

  .احلديث. فعلي مواله
ّصــلى اهللا عليـه وســلم ملـا قــال إن النـيب  :ذكـر أبـو إســحاق الثعلـيب يف تفــسريه بإسـناده و ّ

ذلك طار يف األقطار وشاع يف البالد واألمصار ، وبلغ ذلك احلـارث بـن نعمـان الفهـري وأتـاه 
علـى ناقـة لــه ، فأناخهـا علــى بـاب املــسجد مث عقلهـا ، وجـاء فــدخل املـسجد فجثــا بـني يــدي 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال  ّن ال إلـه إال اهللا وأنـك يا حممـد إنـك أمرتنـا أن نـشهد أ: ّ
ّمث مل تــرض ــذا حــىت رفعــت بــضبعي ابــن عمــك وفــضلته علــى . رســول اهللا فقبلنــا منــك ذلــك

  من كنت مواله فعلي : الناس وقلت 
__________________  

  .121  /2طبقات الشافعية ) 1(
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ّ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم؟فهذا شيء منك أو من اهللا تعاىل. مواله ّــ وقـد امحـرت  ّ
  .قاهلا ثالثا. ّواهللا الذي ال إله إال هو إنه من اهللا وليس مين: عيناه ـ 

أللهم إن كان مـا يقـول حممـد حقـا فأرسـل علينـا حجـارة مـن : فقام احلارث وهو يقول 
ه اهللا حبجـارة مـن الـسماء فوقـع فواهللا ما بلغ ناقته حىت رمـا: قال . السماء أو ائتنا بعذاب أليم

ع للكــافرين  (: علــى هامتــه فخــرج مــن دبــره ومــات وأنــزل اهللا تعــاىل  ذاب واق َسأل ســائل بع ِ ِِْــ ٍ ٍ َــ ِ ٌ ِ َ َ َــ
ٌليس له دافع ِ ُ َ ََ ْ (.  
يــرد » املــوىل « لفــظ : فقــال علمــاء العربيــة  .مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله :قولــه  فأمــا
رب اهللا مــثال عبــدا مملوكــا ال  (:  قولــه تعــاىل مبعــىن املالــك ومنــه» أحــدها « علــى وجــوه  ًض ًُ ْ ُ ََ ًَ َْ َ َ ــ َ

يء ٍيـقـــدر علـــى ش ْ َـــ َ ُ ِ ْ « مبعـــىن املعتـــق » والثـــاين «  وهـــو كـــل علـــى مـــواله أي علـــى مالـــك رقـــه ) َ
أن اهللا  (: مبعىن الناصر ومنه قوله تعاىل » والرابع « مبعىن املعتق بفتح التاء » والثالث  َذلـك ب  ِـَ َ ِ

ِمــولى الــذي  َ ْ ْن آمنــوا وأن اْلكــافرين ال مــولى لهــمَ َُ َ ْ َ ََ َِ ِ  َ مبعــىن ابــن » واخلــامس « أي ال ناصــر هلــم . ) ُ
  :العم قال الشاعر 

  مهـــــــــــــــــال بـــــــــــــــــين عمنـــــــــــــــــا مهـــــــــــــــــال موالينـــــــــــــــــا

  
  ال تنبـــــــــــــــشوا بيننـــــــــــــــا مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان مـــــــــــــــدفونا  

  

  :وقال آخر 
  هـــــــــــــــــــــــــــم املـــــــــــــــــــــــــــوايل حنقـــــــــــــــــــــــــــوا علينـــــــــــــــــــــــــــا

  
ـــــــــــــــــــــــــــــزورو     انـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــن لقـــــــــــــــــــــــــــــائهم ل

  

. عبيــدة أن قائــل هــذا البيــت عــىن بــاملوايل بــين العــموحكــى صــاحب الــصحاح عــن أيب 
ً ثم نخرجكم طفال (وهو كقوله تعاىل : قال  ْ ُِ ْ ُ ِ ْ ُ  ُ(.  

  :قال الشاعر . احلليف» السادس « 
  مــــــــــــــــــــــوايل حلــــــــــــــــــــــف ال مــــــــــــــــــــــوايل قرابــــــــــــــــــــــة

  
ــــــــــــــــــسألون األثاويــــــــــــــــــــاو     لكــــــــــــــــــــن قطينــــــــــــــــــــا يــ

  

  :وأما قول الفرزدق : قال يف الصحاح . هم حلفاء ال أبناء عم: يقول 
  لــــــــــــــو كــــــــــــــان عبــــــــــــــد اهللا مــــــــــــــوىل هجوتــــــــــــــهو

  
  لكـــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــد اهللا مـــــــــــــــــــــوىل املواليــــــــــــــــــــــاو  
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فألن عبد اهللا بـن أيب إسـحاق مـوىل احلـضرميني ، وهـم حلفـاء بـين عبـد مشـس ابـن عبـد 
ّواحلليف عند العـرب مـوىل ، وإمنـا نـصب املـوايل ألنـه رده إىل أصـله للـضرورة ، وإمنـا مل . املناف

  .غري املعتل الذي ال ينصرفّينون موىل ألنه جعله مبنزلة 
وكــان ذلــك يف اجلاهليــة مث نــسخ . املتــويل لــضمان اجلريــرة وحيــازة املــرياث» والــسابع « 

الـسيد » والتاسع «  ـ ّوإمنا مسي به ملاله من احلقوق بااورة. اجلار» والثامن « . بآية املواريث
مبعـىن » العاشـر « ّفهـو وليـه قال يف الصحاح كـل مـن ويل أمـر أحـد . املطاع وهو املوىل املطلق

ي (األوىل قــال اهللا تعــاىل  أواكم النــار ه ذين كفــروا م ن ال ذ مــنكم فديــة وال م اْليـوم ال يـؤخ َ ف ِــ ُ َ ُْ ُُ َ َْ َــ َ ُ ْ ََ َِ ــِ ِــ ٌِ ْ ُ ُْ ــ َ ْ َ َــ
ْموالكم  ُ ْ   . أي أوىل بكم)َ

مــن كنــت أوىل : ومعنــاه . الطاعــة املخــصوصة فتعــني العاشــر: واملــراد مــن احلــديث .  ..
ّوقــد صــرح ــذا املعــىن احلــافظ أبــو الفــرج حيــىي ابــن ســعيد الثقفــي . فــسه فعلــي أوىل بــهبــه مــن ن

روى هـذا احلـديث بإسـناده إىل مـشاخيه وقـال  االصبهاين يف كتابه املسمى مبرج البحـرين ، فانـه
 فعلـم أن .ّليه وأوىل به من نفسه فعلي وليـهمن كنت و: فأخذ رسول اهللا بيد علي وقال  :فيه 

  .اين راجعة إىل الوجه العاشرمجيع املع
وهـــذا نـــص صـــريح يف ؟ أوىل بـــاملؤمنني مـــن أنفـــسهمألـــست   :7قولـــه  ّودل عليـــه أيـــضا

ّقوله صلى اهللا عليـه وسـلم  وكذا. إثبات إمامته وقبول طاعته  فيـه .وأدر احلـق معـه حيـث دار :ّ
 وهــذا .ّدليـل علــى أنـه مــا جـرى خــالف بـني علــي وبــني أحـد مــن الـصحابة إال واحلــق مـع علــي

  . أال ترى أن العلماء استنبطوا أحكام البغاة من وقعة اجلمل وصفني.بإمجاع األمة
  :وقد أكثرت الشعراء يف يوم غدير خم ، فقال حسان بن ثابت 

  ّينـــــــــــــــــــــــاديهم يـــــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــدير نبـــــــــــــــــــــــيهم

  
ــــــــــــــــــــــأمسع بالرســــــــــــــــــــــول مناديــــــــــــــــــــــا     خبــــــــــــــــــــــم ف

  

ـــــــــــــــــــــيكمو ـــــــــــــــــــوالكم وول ـــــــــــــــــــــال فمـــــــــــــــــــــن مــ   ّق

  
  فقـــــــــــــــــــالوا ومل يبـــــــــــــــــــدوا هنـــــــــــــــــــاك التعاميـــــــــــــــــــا  

  

  ّإهلـــــــــــــــــــــــــك موالنـــــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــــت ولينـــــــــــــــــــــــــا

  
  مـــــــــــــــا لـــــــــــــــك منـــــــــــــــا يف الواليـــــــــــــــة عاصـــــــــــــــياو  

  

  فقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه قــــــــــــــــم يــــــــــــــــا علــــــــــــــــي فــــــــــــــــإنين

  
  رضــــــــــــيتك مــــــــــــن بعــــــــــــدي إمامــــــــــــا وهاديــــــــــــا  

  

  ّفمـــــــــــــــــن كنـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــواله فهـــــــــــــــــذا وليـــــــــــــــــه

  
ــــــــــــــا   ــــــــــــــه أنــــــــــــــصار صــــــــــــــدق موالي   فكونــــــــــــــوا ل
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ـــــــــــــــــــــــه   هنـــــــــــــــــــــــاك دعـــــــــــــــــــــــا اللهـــــــــــــــــــــــم وال ولي

  
  كــــــــــــــن للــــــــــــــذي عــــــــــــــادى عليــــــــــــــا معاديــــــــــــــاو  

  

 اهللا عليه وسـلم ملـا مسعـه ينـشد هـذه األبيـات قـال لـه ّأن النيب صلى يروىو
ّ يـا حـسان : ّ

  .ّال تزال مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا أو نافحت عنا بلسانك
  :وقال قيس بن سعد بن عبادة األنصاري وأنشدها بني يدي علي بصفني 

  قلـــــــــــــــــــت ملـــــــــــــــــــا بغـــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــدو علينـــــــــــــــــــا

  
  حـــــــــــــــــــــــــسبنا ربنـــــــــــــــــــــــــا ونعـــــــــــــــــــــــــم الوكيـــــــــــــــــــــــــل  

  

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إمامنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

  
ــــــــــــــــــــــــــــه أتــــــــــــــــــــــــــــى التنزيــــــــــــــــــــــــــــللــــــــــــــــــــــــــــ     سوانا ب

  

ــــــــــــت مــــــــــــواله   يــــــــــــوم قــــــــــــال النــــــــــــيب مــــــــــــن كن

  
  فهـــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــواله خطـــــــــــــــــــــــب جليـــــــــــــــــــــــل  

  

ـــــــــــــــــه النـــــــــــــــــيب علـــــــــــــــــى األمـــــــــــــــــة   إن مـــــــــــــــــا قال

  
  حــــــــــــــــــــــتم مــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــال وقيــــــــــــــــــــــل  

  

  :وقال الكميت 
  نفـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــن عينـــــــــــــــــك األرق اهلجوعـــــــــــــــــا

  
  مهـــــــــــــــــــــــــا ميـــــــــــــــــــــــــرتى عنـــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــدموعاو  

  

  لــــــــــــــــــــــدى الــــــــــــــــــــــرمحن يــــــــــــــــــــــشفع باملثــــــــــــــــــــــاين

  
  فكـــــــــــــــــان لنـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــو حـــــــــــــــــسن شـــــــــــــــــفيعا  

  

ـــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــدوح دوح غـــــــــــــــــــــدير خـــــــــــــــــــــمو   يــ

  
ــــــــــــــــــــو أطيعــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــه الواليــــــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــــــان ل   أب

  

  لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــال تبايعوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاو

  
  فلــــــــــــــــــــــــم أر مثلهــــــــــــــــــــــــا خطــــــــــــــــــــــــرا مبيعــــــــــــــــــــــــا  

  

 رمحـــه اهللاوهلـــذه األبيـــات قـــصة عجيبـــة ، حـــدثنا ـــا شـــيخنا عمـــر بـــن صـــايف املوصـــلي 
 املنــام ّأنــشد بعــضهم هــذه األبيــات وبــات مفكــرا ، فــرأى عليــا كــرم اهللا وجهــه يف: قــال . تعــاىل

» خطـــرا مبيعـــا « أعـــد علـــي أبيـــات الكميـــت ، فأنـــشده إياهـــا حـــىت بلـــغ إىل قولـــه : فقـــال لـــه 
  :فأنشد علي بيتا آخر من قوله زيادة فيها 

  فلـــــــــــــــــــــم أر مثـــــــــــــــــــــل ذاك اليـــــــــــــــــــــوم يومـــــــــــــــــــــا

  
  مل أر مثلــــــــــــــــــــــــــــــــــه حقــــــــــــــــــــــــــــــــــا أضــــــــــــــــــــــــــــــــــيعاو  

  

  .فانتبه الرجل مذعورا
  :وقال السيد احلمريي 

ـــــــــــــــــــــــــــــدين بـــــــــــــــــــــــــــــدنياه   يـــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــائع ال

  
   أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اهللالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا  
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  مــــــــــــــــن أيــــــــــــــــن أبغــــــــــــــــضت عليــــــــــــــــا الرضــــــــــــــــا

  
  أمحــــــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــان يرضــــــــــــــــــــــــــــاهو  

  

  مــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــذي أمحـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن بيـــــــــــــــــــنهم

  
ـــــــــــــــــــــــــــــاداه     يـــــــــــــــــــــــــــــوم غـــــــــــــــــــــــــــــدير اخلـــــــــــــــــــــــــــــم ن

  

  أقامـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــني أصـــــــــــــــــــــــــــحابه

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسماهو     ّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم حوالي

  

  هـــــــــــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــن أيب طالـــــــــــــــــــــــــب

  
  مــــــــــــــــــــوىل ملــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــد كنــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــواله  

  

  فـــــــــــــــــــــــوال مـــــــــــــــــــــــن وااله يـــــــــــــــــــــــا ذا العـــــــــــــــــــــــال

  
  داهعــــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــاو  

  

  :وقال بديع الزمان أبو الفضل أمحد بن احلسني اهلمداين 
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دار منتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــالة

  
  بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت خمتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف املالئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  

  

  يــــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــــــــواطم والعواتــــــــــــــــــــــــك

  
  الرتائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك واألرائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكو  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حائــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إن مل أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   أن

  
)1(» مــــــــــــــــوىل والئــــــــــــــــك وابــــــــــــــــن حائــــــــــــــــك   

  

  

 بأشــعار الكميــت وقــيس بــن هــذا كــالم ســبط ابــن اجلــوزي ، وقــد وىف احلــق حقــه وأيــده
  .ّسعد واحلمريي وغريهم ، فما ذا بعد احلق إال الضالل

وحيـــث أنـــه ذكـــر أشـــعار الكميـــت الـــصرحية يف داللـــة حـــديث الغـــدير علـــى إمامـــة أمـــري 
 ، فقــد كــان مــن املناســب أن نــورد هنــا بعــض الكلمــات يف مــدح الكميــت والثنــاء 7املــؤمنني 

  .عليه

  ترجمة الكميت 
« : برتمجـة الكميـت ) معاهد التنـصيص (  بن عبد الرمحن العباسي يف قال عبد الرحيم

ّالكميت هـو ابـن زيـد األسـدي شـاعر مقـدم ، عـامل بلغـات العـرب خبـري بأيامهـا ، فـصيح مـن 
شـــعراء مـــضر وألـــسنتها ، واملتعـــصبني علـــى القحطانيـــة ، املقـــاربني املقـــارعني لـــشعرائهم العلمـــاء 

  ، وكان يف أيام بين أميةباملثالب واأليام املفاخرين ا 
__________________  

  .34 ـ 30تذكرة خواص االمة ) 1(
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. وكـــان معروفـــا بالتـــشيع لبـــين هاشـــم مـــشهورا بـــذلك. ومل يـــدرك الدولـــة العباســـية ومـــات قبلهـــا
  .وقصائده اهلامشيات من جيد شعره وخمتاره

 يكــن بــني وكــان بــني الكميــت وبــني الطرمــاح خلطــة ومــودة وصــفاء مل: قــال ابــن قتيبــة 
كـــــان  .وهــــذه األحـــــوال بينهمــــا علــــى تفــــاوت املـــــذاهب والعــــصبية والديانــــة: قــــال .  ..اثنــــني

والطرمـــاح خـــارجي  .الكميـــت شـــيعيا عـــصبيا عـــدنانيا مـــن شـــعراء مـــضر متعـــصبا ألهـــل الكوفـــة
فـــيم : فقيـــل لـــه . صـــفري قحطـــاين عـــصيب لقحطـــان مـــن شـــعراء الـــيمن متعـــصب ألهـــل الـــشام

  .اتفقنا على بغض العامة : قاال ؟سائر اختالف األهواءاتفقتما هذا االتفاق مع 
 ؟ســئل معــاذ اهلــراء مــن أشــعر النــاس: ّوحــدث حممــد بــن أنــس الــسالمي األســدي قــال 

امـرؤ القـيس وزهــري  :قـال . بـل مـن اجلـاهليني:  قـال ؟مـن اجلـاهليني أم مـن االسـالمينيأ: قـال 
: قـال . رزدق وجريـر واألخطـل والراعـيالفـ:  قال ؟ّفمن اإلسالميني: قالوا . وعبيد بن األبرص

ذاك أشــعر األولــني :  قــال ؟يــا أبــا حممــد مــا رأينــاك ذكــرت الكميــت فــيمن ذكــرت: فقيــل لــه 
  .واآلخرين

ــــه : ّوحــــدث حممــــد النــــوفلي قــــال  ــــن زيــــد الــــشعر كــــان أول مــــا قال ــــت ب ملــــا قــــال الكمي
اعرها وأنــا ابــن يــا أبــا نــؤاس إنــك شــيخ مــضر وشــ: مث أتــى لفــرزدق وقــال . اهلامشيــات فــسرتها

:  قــال ؟صــدقت أنــت ابــن أخــي فمــا حاجتــك: قــال لــه . أخيــك الكميــت بــن زيــد األســدي
نفث على لساين فقلت شعرا فأحببت أن أعرضه عليك ، فان كان حسنا أمـرتين بإذاعتـه وإن 

أمــا عقلــك فحــسن : فقــال لــه الفــرزدق . كــان قبيحــا أمــرتين بــسرته وكنــت أول مــن ســرته علــي
طربـت ومـا شـوقا : فأنشدته . فأنشدين ما قلته .كون شعرك على قدر عقلكوإين ألرجو أن ي
  . ..إىل البيض أطرب

  .أذع مث أذع ، فأنت واهللا أشعر من مضى وأشعر من بقي: فقال له الفرزدق 
ّرأيـت النـيب صـلى اهللا عليـه : مسعت أيب يقول : ّوحدث إبراهيم بن سعد األسدي قال 

  .من العرب:  قلت ؟ّي الناس أنتمن أ: ّوسلم يف النوم فقال يل 
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. نعـم: قلـت  ؟أسـد بـن خزميـة: قـال . من بين أسد:  قلت ؟ّأعلم فمن أي العرب أنت: قال 
أحتفـظ مـن : قـال . يـا رسـول اهللا ابـن عمـي ومـن قبيلـيت:  قلـت ؟قال أتعرف الكميـت بـن زيـد

: قــــال . طربــــت ومــــا شــــوقا إىل البــــيض أطــــرب: أنــــشدين : قــــال . نعــــم:  قلــــت ؟شــــعره شــــيئا
  :فأنشدته حىت بلغت قوله 

  فمـــــــــــــــــــــــــــــا يل إال آل أمحــــــــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــــــيعة

  
  ّمــــــــــــــــايل إال مــــــــــــــــشعب احلــــــــــــــــق مــــــــــــــــشعبو  

  

ّفقال يل صلى اهللا عليه وسلم  قـد غفـر اهللا لـك ـذه :  وقـل لـه 7إذا أصـبحت فـاقرأ : ّ
  .القصيدة

مـن : أنـه راى النـيب يف النـوم وبـني يديـه رجـل ينـشده : ّوحدث نصر بن مزاحم املنقـري 
: قــال . هـذا الكميـت بـن زيـد األسـدي: فقيـل يل . فـسألت عنـه: قـال . متـيم مـستهاملقلـب 

ّفجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول    .وأثىن عليه .جزاك اهللا خريا: ّ
دخلــت مــع الكميــت علــى أيب عبــد : ّوحــدث حممــد بــن ســهل صــاحب الكميــت قــال 

إــا أيــام :  قــال !ك أال أنــشدكجعلــت فــدا: اهللا جعفــر بــن حممــد يف أيــام التــشريق ، فقــال لــه 
هات ، وبعث أبو عبد اهللا إىل بعض أهله فقرب مـا أنـشده ، : قال . إا فيكم: قال . عظام

  .فكثر البكاء حىت أتى على هذا البيت
  يــــــــصيب بــــــــه الرامــــــــون عــــــــن قــــــــوس غــــــــريهم

  
  فيـــــــــــــا آخـــــــــــــر أســـــــــــــدى لـــــــــــــه الغـــــــــــــي أولـــــــــــــه  

  

ّمــا قــدم ومــا أخر ومــا أســر ومــا اللهــم اغفــر للكميــت : فرفــع أبــو عبــد اهللا يديــه فقــال  ّــ ّ
  .أعلن وأعطه حىت يرضى

دخلنــا علــى أيب جعفــر حممــد بــن علــي فأنــشده  :ّوحــدث صــاعد مــوىل الكميــت قــال 
اللهــم اغفــر للكميــت اللهــم : فقــال . مــن لقلــب متــيم مــشتاق: الكميــت قــصيدته الــيت أوهلــا 

واهللا : ودخـل يومـا عليـه فأعطــاه ألـف دينـار وكـسوة فقـال لـه الكميــت :  قـال .اغفـر للكميـت
  ما جئتكم للدنيا ولو أردت الدنيا ألتيت من هي يف يده 
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لكنــين جئــتكم لآلخــرة ، فأمــا الثيــاب الــيت أصــابت أجــسامكم فأنــا أقبلهــا لربكاــا وأمــا املــال و
  .ّفال أقبله ورده وقبل الثياب

هــذا شــاعرنا أهــل البيــت وجــاءت : ة بنــت احلــسني فقالــت ودخلنــا علــى فاطمــ: قــال 
مث أمـــرت لــه بثالثـــني دينـــار ومركـــب . بقــدح فيـــه ســـويق فحركتــه بيـــدها وســـقته الكميــت فـــشربه

  .)1(» ال واهللا ال أقبلها ، إين مل أحبكم للدنيا : فهملت عيناه وقال 

  ترجمة السبط والثناء عليه 
شهور ، أثــــىن عليــــه علمــــاء أهــــل الــــسنة ّوســــبط ابــــن اجلــــوزي فقيــــه ، مــــؤرخ ، واعــــظ مــــ

  .ّواعتمدوا عليه ونقلوا عنه ووثقوه وأطروه
وكــان ســبطه مشــس الــدين أبــو املظفــر يوســف ابــن « : ّبرتمجــة جــده  ـ ابــن خلكــان 1

قزغلـــي الـــواعظ املـــشهور ، حنفـــي املـــذهب ، ولـــه صـــيت ومسعـــة يف جمـــالس وعظـــه وقبـــول عنـــد 
ّيتــه خبطــه يف أربعــني جملــدا مســاه مــرآة الزمــان يف تــاريخ ّامللــوك وغــريهم ، وصــنف تارخيــا كبــريا رأ

بدمـشق مبنزلـه جببـل  654 وتويف ليلـة الثالثـاء احلـادي والعـشرين مـن ذي احلجـة سـنة. األعيان
أخربتـين أمـي أن مولـدي : ببغداد وكان هـو يقـول  581 ومولده يف سنة. قاسيون ودفن هناك

  . » تعاىلرمحه اهللا. 82سنة 
ذكـــر صـــاحبنا مشـــس الـــدين أبـــو املظفـــر : قلـــت « : ّبرتمجـــة احلـــالج وقـــال ابـــن خلكـــان 

يوســـف الـــواعظ ســـبط الـــشيخ مجـــال الـــدين أيب الفـــرج ابـــن اجلـــوزي الـــواعظ املـــشهور يف تارخيـــه 
 ومـن عادتـه .146 الكبري الذي مساه مرآة الزمان أخبار ابن املقفع وما جرى له وقتلـه يف سـنة

  .)2(» فيدل على أن قتله يف السنة املذكورة .  فيهاأن يذكر كل واقعة يف السنة اليت كانت
  أمسعه جده منه ومن مجاعة.  ..ّالعالمة الواعظ املؤرخ« :  ـ اليافعي 2

__________________  
  .388 ـ 381 معاهد التنصيص يف شواهد التلخيص) 1(
  .405  /1وفيات األعيان ) 2(
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قبـول العظـيم للطـف مشائلـه وعذوبـة وقدم دمشق سنة بضع وستمائة ، فوعظ ا وحـصل لـه ال
ولــه تفـسري يف تــسعة وعـشرين جملــدا ، وشـرح اجلــامع الكبـري ومجــع جملـدا يف مناقــب أيب . وعظـه

  .)1(» ّحنيفة ودرس وأفىت ، وكان يف شبيبته حنبليا ، ومل يزل وافر احلرمة عند امللوك 
شهور ، حنفــي مشــس الــدين أبـو املظفــر يوســف بــن قزغلــي الــواعظ املــ« : ـــ األزنيقــي  3

املـــذهب ، ولـــه صـــيت ومسعـــة يف جمـــالس وعظـــه وقبـــول عنـــد امللـــوك وغـــريهم ، روى عـــن جـــده 
 ببغــداد ، ومســع أبــا الفــرج ابــن كليــب وابــن طــربزد ، ومســع باملوصــل ودمــشق وحــدث ــا ومبــصر

.. . «)2(.  
ه ّدرس وأفـىت ، وكـان يف شـبيبت.  ..ابـن اجلـوزي العالمـة الـواعظ املـؤرخ« :  ـ الـذهبي 4

  .)3(» تويف يف احلادي والعشرين من ذي احلجة ، وكان وافر احلرمة عند امللوك . حنبليا
يوسـف بـن قزغلـي بـن عبـد اهللا البغـدادي ســبط  « : ـ محمـود بـن سـليمان الكفـوي 5

احلافظ أيب الفرج ابن اجلوزي احلنبلـي ، صـاحب مـرآة الزمـان يف التـاريخ ، ذكـره احلـافظ شـرف 
وكــان إمامــا عاملــا فقيهــا ، واعظــا  . ..ّتفقــه وبــرع ومســع مــن جــده.  ..الــدين يف معجــم شــيوخه

جيدا نبيها ، يلتقط الدرر من كلمه ويتناثر اجلوهر من حكمـه ، يـصلح املـذهب القاضـي عنـد 
مــا يلفــظ ويتــوب الفاســق العاصــي حينمــا يعــظ ، يــصدع القلــب خبطابــه وجيمــع العظــام النخــرة 

وكـان طلـق الوجـه دائـم . ّ والكـافر اجلحـود آلمـن وصـدقجبنابه ، لو استمع له الـصخر ال نفلـق
البشر حسن االسة مليح احملاورة ، حيكي احلكايـات احلـسنة وينـشد األشـعار املليحـة ، وكـان 
ــــذكاء ، إذا ســــلك طريقــــا ينقــــل فيهــــا أقــــواال وخيــــرج  فارســــا يف البحــــث عــــدمي النظــــري مفــــرط ال

  قرحيته وغزارة علمهوكان من وحداء الدهر بوفور فضله وجودة . أوجهها
__________________  

  .654 مرآة اجلنان) 1(
  .مدينة العلوم لألزنيقي) 2(
  .654 العرب حوادث) 3(
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ـــالتواريخ ، وكـــان مـــن حماســـن الزمـــان  وحـــدة ذكائـــه وفطنتـــه ، ولـــه مـــشاركة يف العلـــوم ومعرفـــة ب
م ، ولــه تــصانيف معتــربة وتــواريخ األيــام ، ولــه القبــول التــام عنــد العلمــاء واألمــراء واخلــاص والعــا

  .)1(» .  ..مشهورة
الـشيخ مشـس الـدين يوسـف سـبط مجـال الـدين ابـن اجلـوزي واعـظ « :  ـ ابن الـوردي 6

ولـه تـذكرة اخلـواص مـن األمـة يف مناقـب : تاريخ جامع ، قلـت » مرآة الزمان « : فاضل ، له 
  .)2(» األئمة ، واهللا اعلم 

سند األول وهـو مـسند األسـتاذ أيب حممـد احلـارثي أمـا املـ« :  ـ أبو المؤيد الخوارزمي 7
االمــام أقـــضى قـــضاة األنـــام أخطـــب خطبـــاء : البخــاري ، فقـــد أخـــربين األئمـــة بقـــراءيت علـــيهم 

الـــشام ، مجـــال الـــدين أبـــو الفـــضائل عبـــد الكـــرمي بـــن عبـــد الـــصمد بـــن حممـــد بـــن أيب الفـــضل 
بــــراهيم بــــن حيــــىي الــــداجي األنــــصاري احلرســــتاين ، والــــشيخ الثقــــة صــــفي الــــدين إمساعيــــل ابــــن إ

القرشــي املقدســي بقــراءيت عليهــا جبــامع دمــشق ، والــشيخ االمــام مشــس الــدين يوســف بــن عبــد 
  .)3(» .  ..اهللا سبط االمام احلافظ أيب الفرج ابن اجلوزي بقراءيت عليه

  اعتماد العلماء على السبط
ّتج بأقوالـــه ّهـــذا ، ولقـــد اعتمـــد علـــى رواياتـــه مجهـــور علمـــاء أهـــل الـــسنة ، بـــل لقـــد احـــ

 (و ) صـــواقعه ( ورواياتـــه مجاعـــة مـــن متعـــصبيهم يف مقابـــل االماميـــة ، كاخلواجـــة الكـــابلي يف 
 ـ حيـث اسـتندوا إىل روايتـه) الـسيف املـسلول ( والقاضـي يف ) التحفـة ( يف كتابـه ) الـدهلوي 

ّاب عمـا يف اجلـو ـ إىل جنب كبار املؤرخني واألئمـة كالبخـاري والطـربي وابـن كثـري وابـن اجلـوزي
  .طعن به عمر بن اخلطاب من درء احلد عن املغرية ابن شعبة

__________________  
  .خمطوط ـ كتائب اعالم األخيار) 1(
  .656 تتمة املختصر حوادث) 2(
  .70 / 1جامع مسانيد أيب حنيفة ) 3(
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علـى كـون سـبط ابـن ) إيضاح لطافـة املقـال ( ّوقد نص حممد رشيد الدين الدهلوي يف 
  .ي من قدماء أئمة الدين املعتمدين عند أهل السنةاجلوز

)6(  

  محمد بن يوسف الكنجي الشافعي 
قال حممد بن يوسف بن حممد الكنجي الشافعي بعد ذكر حديث فيه أنه قال رسول و

وهـذا « : قـال مـا نـصه » لو كنت مستخلفا أحدا مل يكـن أحـد أحـق منـك «  : لعلي 6اهللا 
خالف لكـــن حـــديث غـــدير خـــم دال علـــى التوليـــة وهــــي ّاحلـــديث وإن دل علـــى عـــدم االســـت

ّوهذا احلديث أعين حديث غدير خم ناسـخ ألنـه كـان يف آخـر عمـره صـلى اهللا . االستخالف
  .)1(» ّعليه وسلم 

)7(  

  سعيد الدين الفرغاني 
  :وقال سعيد الدين الفرغاين بشرح قول ابن الفارض 

  وأوضـــــــــح بالتأويـــــــــل مـــــــــا كـــــــــان مـــــــــشكال« 

  
  »ّ بالوصـــــــــــــــــــــــية علــــــــــــــــــــــي بعلــــــــــــــــــــــم نالــــــــــــــــــــــه  

  

وبيــان علــي كــرم اهللا وجهــه : وكــذلك هــذا البيــت مبتــدأ حمــذوف اخلــرب تقــديره « : قــال 
  وإيضاحه بتأويل ما كان مشكال من الكتاب والسنة بوساطة علم ناله ، بأن

__________________  
  .167 ـ 166 كفاية الطالب يف مناقب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب) 1(
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ّلى اهللا عليـــه وســـلم وصـــيه وقائمـــا مقـــام نفـــسهجعلـــه النـــيب صـــ ّ مـــن كنـــت مـــواله فعلـــي  :بقولـــه  ّ
  : قوله ّ وذلك كان يوم غدير خم على ما قاله كرم اهللا وجهه يف مجلة أبيات منها .مواله

  أوصـــــــــــــــــــاين النــــــــــــــــــــيب علـــــــــــــــــــى اختيــــــــــــــــــــاريو

  
  ألمتــــــــــــــــــــــــه رضــــــــــــــــــــــــى منــــــــــــــــــــــــه حبكمــــــــــــــــــــــــي  

  

  أوجـــــــــــــــــــــــــــــــب يل واليتـــــــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــــــيكمو

  
  رســــــــــــــــــــــــول اهللا يــــــــــــــــــــــــوم غــــــــــــــــــــــــدير خــــــــــــــــــــــــم  

  

. غدير خم ماء على منـزل مـن املدينـة علـى طريـق يقـال لـه اآلن طريـق املـشاة إىل مكـةو
ّكان هذا البيان بالتأويل بالعلم احلاصل بالوصية من مجلة الفضائل اليت ال حتصى ، خصه ـا 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فورثها منه عليه الصالة والسالم  ّ «)1(.  
فــالعلم والكــشف : ّ علــي بــن أيب طالــب كــرم اهللا وجهــه وأمــا حــصة« : وقــال الفرغــاين 

ّوكــشف معــضالت الكــالم العظــيم والكتــاب الكــرمي الــذي هــو مــن أخــص معجزاتــه صــلى اهللا 
مــن كنــت  :بقولــه  و.أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا :بقولــه  ّعليــه وســلم ، بأوضــح بيــان مبــا نالــه

  .»ّ مع فضائل أخر ال تعد وال حتصى .مواله فعلي مواله

  ترجمة الفرغاني وكتابه 
تائية يف التصوف للـشيخ « : قال . وقد ذكر كاشف الظنون شرح الفرغاين على التائية
شـرح : وهلـا شـروح منهـا .  ..576 أيب حفص عمر بن علي بن الفارض احلموي املتـوىف سـنة

دم  وهــو الــشارح األول هلــا وأقــ.700 الــسعيد حممــد بــن أمحــد الفرغــاين املتــوىف يف حــدود ســنة
الشائعني لـه ، حكـي أن الـشيخ صـدر الـدين القونـوي عـرض لـشيخه حمـي الـدين ابـن عـريب يف 

  هلذه: شرحها فقال للصدر 
__________________  

  .شرح تائية ابن الفارض) 1(
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  .)1(» .  ..العروس بعل من أوالدك ، فشرحها الفرغاين والتلمساين وكالمها من تالميذه
  :وقد ترجم للفرغاين 

 ووصــفه بأنــه مــن أكمــل أربــاب العرفــان وأكــابر أصــحاب د الــرحمن الجــامي ، ـ عبــ1
مث ذكـر شـرحه علـى  . ..الذوق والوجدان ، مل يضبط أحـد مـسائل احلقيقـة بأحـسن بيـان مثلـه

  .)2(.  ..التائية وغريه من مصنفاته
الشيخ الفاضل الربـاين واملرشـد الكامـل الـصمداين  « : ـ محمود بن سليمان الكفوي 2

د الدين الفرغـاين ، هـو مـن أعـزة أصـحاب الـشيخ صـدر الـدين القونـوي مريـد الـشيخ حمـي سعي
الـــدين العـــريب ، كـــان مـــن أكمـــل أربـــاب العرفـــان وأفـــضل أصـــحاب الـــذوق والوجـــدان ، وكـــان 
جامعـــا للعلـــوم الـــشرعية واحلقيقيـــة ، وقـــد شـــرح أحـــسن الـــشروح أصـــول الطريقـــة ، وكـــان لـــسان 

ّاحلق وسر اهللا بني اخللق ، بسط مـسائل علـم احلقيقـة وضـبط عصره وبرهان دهره ودليل طريق 
  .)3(» .  ..فنون أصول الطريقة يف ديباج شرح القصيدة التائية الفارضية

  .)4() العرب يف خرب من عرب (  يف  ـ الذهبي3
__________________  

  .265  /2كشف الظنون ) 1(
  .559 :نفحات االنس ) 2(
  .خمطوط ـ كتائب اعالم األخيار) 3(
  .699 العرب حوادث) 4(
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) 8(  

  تقي الدين المقريزي 
: وقـال ابـن زوالق « : ّوقال تقي الدين أمحد بن علي بن عبد القادر املقريزي ما نصه 

وهــو يــوم الغــدير جيتمــع خلــق مــن أهــل مــصر  362 ويف يــوم مثانيــة عــشر مــن ذي احلجــة ســنة
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عهــد إىل واملغاربـة ومــن تــبعهم للــدعاء ، ألنــه يــوم عيــد ، ألن  ّ

فأعجـب املعـز ذلـك مـن فعلهـم ، وكـان هـذا . أمري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب فيـه واسـتخلفه
  .)1(» أول ما عمل مبصر 

  ترجمة المقريزي 
املقريــزي تقــي الــدين أمحــد ابــن علــي « : وتــرجم جــالل الــدين الــسيوطي املقريــزي بقولــه 

واشـــتغل بـــالفنون وخـــالط  769 ولـــد ســـنة. مـــؤرخ الـــديار املـــصريةبـــن عبـــد القـــادر بـــن حممـــد 
درر العقود الفريـدة يف تـراجم : ّاألكابر وويل حسبة القاهرة ، ونظم ونثر وألف كتبا كثرية منها 

وعقــد جــواهر األســفاط مــن أخبــار  .واملــواعظ واالعتبــار بــذكر اخلطــط واآلثــار. األعيــان املفيــدة
. والــــسلوك مبعرفــــة دول امللــــوك. ء بأخبــــار الفــــاطميني اخللفــــاوإيقــــاظ احلنفــــا. مدينــــة الفــــسطاط

  .)2(»  840 مات سنة. وغري ذلك. والتاريخ الكبري

  ترجمة ابن زوالق 
  وابن زوالق الذي نقل املقريزي كالمه املذكور من مشاهري املؤرخني

__________________  
  .220  /2املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ) 1(
  .557  /1احملاضرة حسن ) 2(
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  :املعتمدين 
أبو حممد احلسن بن ابراهيم بن احلسني بن احلسني بن احلسن بـن « :  ـ ابن خلكان 1

علــي بــن خالــد بــن راشــد بــن عبــد اهللا بــن ســليمان بــن زوالق ، الليثــي مــوالهم املــصري ، كــان 
كتــاب و. فاضــال يف التــاريخ ولــه فيــه مــصنف جيــد ، ولــه كتــاب يف خطــط مــصر استقــصى فيــه

أخبــار قــضاة مــصر جعلــه ذيــال علــى كتــاب أيب عمــر حممــد ابــن يوســف بــن يعقــوب الكنــدي 
  .)1(» .  ..ّفكمله ابن زوالق املذكور 246 الذي يف أخبار قضاة مصر وانتهى منه إىل سنة

ّابن زوالق أبو حممد احلـسن بـن إبـراهيم بـن احلـسن املـصري املـؤرخ ، « :  ـ السيوطي 2
  مــصر ، وذيــال علــى قــضاة مــصر للكنــدي مــات يف ذي القعــدة ســنةّصــنف كتابــا يف فــضائل

  .)2(» عن إحدى ومثانني سنة  387
  .)3(كذلك :  ـ ابن الوردي 3

  .هذا ، وقد ذكر يف كشف الظنون ذيله على تاريخ مصر

)9(  

  شهاب الدين الدولت آبادي 
ن ســبحة املرجــا( وتوجــد ترمجتــه يف  ـ وصــريح كلمــات شــهاب الــدين الــدولت آبــادي

ّأن حـديث الغـدير يـدل علـى خالفـة  ـ وغريمهـا)  أخبـار األخبـار (و ) بـذكر مـآثر هندوسـتان 
ّ ، وأنــه يــدل علــى وجــوب إطاعــة علــي ولــزوم اتباعــه 6 ونيابتــه عــن رســول اهللا 7أمــري املــؤمنني  ّ

  كما ال خيفى. 7
__________________  

  .370  /1وفيات األعيان ) 1(
  .553  /1حسن احملاضرة ) 2(
  .387 تتمة املختصر حوادث سنة) 3(
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  .)1(» اهلداية الرابعة عشر « على من ال حظ كلماته يف 

)10(  

  شهاب الدين أحمد
ّوقد تقدم يف الكتاب سابقا نص عبارة شهاب الدين أمحد صاحب  توضيح الـدالئل ( ّ

 يف حــديث الغـــدير) املـــوىل ( ّ، الـــذي رجــح فيـــه أن يكــون املـــراد مــن ) علــى تـــرجيح الفــضائل 
قولـه  إن: مث قـال . ّمن بني معانيه املتعددة ، ناقال ذلك عن بعـض أهـل العلـم) السيد ( معىن 

  .ّيؤيد هذا القول» ألستم تعلمون أين أوىل باملؤمنني «  : يف صدر احلديث 6
مــرج ( وأيـضا نقـل حـديثا عـن كتـاب . مث إنـه نقـل كـالم الـشيخ جـالل الـدين اخلجنــدي

ك داللـــة حـــديث الغـــدير علـــى االمامـــة واألولويـــة يف الطاعـــة واســـتنتج مـــن كـــل ذلـــ) البحـــرين 
  .واالتباع

)11(  

  محمد بن إسماعيل األمير
 بعد ذكر طرق عديدة مـن طـرق حـديث الغـدير ـ وقال حممد بن امساعيل األمري اليماين

م الفقيــه محيــد علــى معانيــه وأطــال ، وننقــل بعــض ذلــك قــال « : ـــ  فــضل  ـ منهــا : ;ّــوتكل
ّ رعايــة حقهــم حيــث جعلهــم أحــد الثقلــني اللــذين يــسأل عنهمــا ، وأخــرب  ووجــوب:العـرتة 

فأعطـــاين ، يعــــين اســــتجاب لدعائـــه فــــيهم ، ناصــــرمها  :بأنـــه ســــأل هلــــم اللطيـــف اخلبــــري وقــــال 
  ّناصري وخاذهلما خاذيل ووليهما

__________________  
  .خمطوط ـ من كتابه هداية السعداء) 1(
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ّ بــأم قــائلون بالــصدق وقــائمون بــاحلق ، ألنــه قــد جعــل ّويل وعــدومها يل عــدو ، وهــذا يقــضي ّ
 واجبـة وخذالنـه 6 وخاذهلمـا خـاذال لـه ، ونـصرته 7ناصـرا لـه  ـ يعـين الكتـاب والعـرتة ـ ناصرمها

 ، وهــذا يوجــب أــم ال :حــرام عنــد أهــل اإلســالم ، فكــذلك يكــون حــال العــرتة الكــرام 
ّلــك علـــيهم حـــىت يعمهــم كـــان نـــصرهم يتفقــون علـــى ضــالل وال يـــدينون خبطـــإ ، إذ لــو جـــاز ذ

حراما وخذالم فرضا وهذا ال جيوز ، ألن خربه فيهم عام يتناول مجيع أحواهلم وال يدل علـى 
  .التخصيص

ّووليهمــــا يل ويل وعــــدومها يل عــــدو ، وهــــذا يقتــــضي : وزاده بيانــــا وأردفــــه برهانــــا بقولــــه  ّ
وفيـه أجلـى داللـة علـى  .خبالفـهّكوم على الصواب وأم مالزمون الكتاب حىت ال حيكمـون 
 بيــنهم وبــني الكتــاب ، وفيــه 6أن إمجــاعهم حجــة جيــب الرجــوع إليهــا ، حيــث مجــع الرســول 

أوىف عـــربة ملعتـــرب يف عطـــب معاويـــة ويزيـــد وأتبـــاعهم وأشـــياعهم مـــن ســـائر النواصـــب ، الـــذين 
  .جهدوا يف عداوة العرتة النبوية والساللة العلوية

، واملـوىل إذا أطلـق من كنـت مـواله فهـذا مـواله : رفعها وقال أخذ بيده و :قوله ـ ومنها 
: مــن غــري قرينــة فهــم منــه أنــه املالــك للتــصرف ، وإذا كــان يف األصــل يــستعمل ملعــان عديــدة 

هـذا مــوىل القـوم سـبق األفهـام أنـه املالـك املتــصرف يف : منهـا املالـك للتـصرف ، وهلـذا إذا قيـل 
أن اهللا مــولى الــذين آمنــوا وأن اْلكــافرين ال ( : الناصــر ، قــال تعــاىل: ومنهــا . أمـورهم َ ذلك ب َِ ِ ِ ََ ُ َ ْ َ َ َ ِــَ َ ِــ

ْمولى لهم  ُ َ ْ ِ وإني خفت اْلموالي من ورائي (: ابن العم ، قال اهللا تعاىل :  ومنها )َ َ َ َْ ِ ِ
َ ِ ُ ْ ِ( أراد بين 

ْ مــأ(ومنهــا مبعــىن املعتــق واملعتــق ، ومنهــا مبعــىن االوىل قــال تعــاىل . العــم بعــدي َواكم النــار هــي َ ِ ُ ُ ُ
ْموالكم  ُ ْ   . أي أوىل بكم وبعذابكم)َ

وبعد ، فلو مل يكن السابق إىل األفهام من لفظة موىل السابق املالك للتصرف لكانـت 
 ، مــن 7ّمنــسوبة إىل املعــاين كلهــا علــى ســواء ، ومحلناهــا عليهــا مجيعــا إال مــا يتعــذر يف حقــه 

تــصرف واألوىل املفيــد ملــك التــصرف علــى األمــة ، املعتــق واملعتــق ، فيــدخل يف ذلــك املالــك لل
  وإذا كان أوىل باملؤمنني من أنفسهم كان
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  .إماما ، وتفصيل ذلك مودع يف موضعه
، والـويل املالـك للتـصرف بالـسبق إىل الفهـم  من كنت وليـه فهـذا وليـه  :6قوله ـ ومنها 

يريـد ملـك التـصرف . هالـسلطان ويل مـن ال ويل لـ : 6وان استعمل يف غريه ، وعلى هـذا قـال 
ّمث لــو ســلمنا احتمــال الــويل . يف عقــد النكــاح ، يعــين أن االمــام لــه الواليــة فيــه حيــث ال عــصبة

لغري ما ذكرناه على حده فهو كذلك جيب محله على اجلميع بناء على أن كل لفظة احتملـت 
  .لتخصيصمعنيني بطريقة احلقيقة فإا جيب محلها عليهما أمجع ، إذا مل يدل دليل على ا

ـــ  ومنهـــا ـــه ـ  7، وهـــذا يـــشهد بفـــضل علـــي اللهـــم وال مـــن وااله وعـــاد مـــن عـــاداه  :قول
وبراءتــه مــن الكبــائر ، حيــث دعــا النــيب اىل اهللا بــأن يــوايل مــن وااله ويعــادي مــن عــاداه ، ولــو 
جـاز أن يرتكــب كبــرية لوجبــت معاداتـه ، ومــىت وجبــت معاداتــه مل يكـن اهللا ليعــادي مــن عــاداه 

 6ي مــن عــادى مــرتكيب الكبــائر ، بــل هــو مــن أوليائــه يف احلقيقــة ، فلمــا قــضى كمــا ال يعــاد
فبهــذا . بأنــه يعــادي مــن عــاداه مطلقــا مــن غــري ختــصيص دل علــى حالــة ال يقــارف فيهــا كبــرية
 ، ومـن 7يظهر أن معاوية قد عاداه على احلقيقة ، ألن املعلوم بال مرية بأنه كان معاديا لعلي 

 لـــو ال عمـــى االخبـــار وخبـــث الظــــواهر ؟الـــرتحم عليـــه والتــــويل لـــهكـــان عـــدو اهللا كيـــف جيـــوز 
ّ ولـو مل يـرو إال حـديث الغـدير يف مناقـب ؟والسرائر واالحنراف عن العرتة األطهار وامام األبـرار

انتهــى .  لكفــى يف رفــع درجتــه وعلــو منزلتــه ، وقــضى لــه بالفــضل علــى ســائر الــصحابة7علــي 
  .» مع اختصار منه ;كالمه 
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) 12(  

  ولوى محمد إسماعيل الدهلوي الم
  )الدهلوي ( ابن أخ 

الــذي يقتــدي بــه ويعتقــده مجــع ) الــدهلوي ( وللمولــوي حممــد إمساعيــل ابــن أخ خماطبنــا 
ّكثري وجم غفري مـن أهـايل هـذه الـديار يف رسـالته الـيت صـنفها يف بيـان حقيقـة االمامـة ، كـالم 

 فقد قال يف بيان األمـور الـيت يقـوم ـا صريح يف داللة حديث الغدير على ما ترتئيه االمامية ،
ثبـــوت الرئاســـة ، أي فكمـــا أن ألنبيـــاء اهللا نوعـــا مـــن الرئاســـة : ومنهـــا « : االمـــام مقـــام النـــيب 

الثابتة هلم بالنسبة إىل أممهم وهي الرئاسة الـيت تنـسب تلـك األمـة إىل رسـوهلا والرسـول إىل أمتـه 
 (:  أمــورهم الدنيويــة كمــا قــال اهللا تعــاىل ، وبــالنظر إليهــا يكــون للرســول تــصرف يف كثــري مــن

ْالنبي أولى باْلمؤمنين من أنـفسهم  ُِ ِ ُ َْ َْ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ ( ويكون له أيضا واليـة يف بعـض األمـور األخرويـة قـال اهللا 
ً فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هـؤالء شـهيدا (تعاىل  ِ َِ َ َِ ُ ََ ِ ِْ ِْ َِ ٍ ٍ  َُ  ُ ْ ِ ِ ْ   كـذلك االمـام ،)َ

ّالنـيب صـلى اهللا عليـه  فإنه يكون له مثل تلك الرئاسة علـى تلـك األمـة يف الـدنيا واآلخـرة ، فـإن
اللهــم مــن : فقــال  .بلــى:  قــالوا ؟ألــستم تعلمــون أين أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهم :ّوســلم قــال 

دعوا كــل أنــاس بإمــامهم(: وقــال اهللا تعــاىل . كنــت مــواله فعلــي مــواله وم ن ْ يـ ِ ِ ِِ ٍ ُ  ْ َُــ ُ َ ْ ــ م َ وهم إنـه ْ وقف ْ ــَ ُ ِ ُ ُــ ِ

َمسؤلون  ُُ ْ ّ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم )َ   .»إم مسئولون عن والية علي : ّ
يــــدل علــــى مـــا تــــذهب إليــــه الـــشيعة االماميــــة مــــن ) الـــدهلوي ( بـــل إن كــــالم ابــــن أخ 

  .جهات عديدة ال ختفى على من تأمل فيها
ء املتقـني باحيـاء مـآثر الفقهـاء احتاف النبال( ّوتوجد ترمجة هذا الرجل مفصلة يف كتاب 

  .ّللمولوي صديق حسن القنوجي) احملدثني 



  نفحات األزهار................................................................................ 212

وتوجد ترمجة مطولـة أيـضا للـشيخ امساعيـل بـن عبـد الغـين بـن وىل اهللا الـدهلوي يف نزهـة 
.  ..بالـــشيخ العـــامل الكبـــري العالمـــة ااهـــد يف ســـبيل اهللا الـــشهيد« : اخلـــواطر وصـــفه يف أوهلـــا 

وقـد « : قـال » الذكاء والفطنة والشهامة وقـوة الـنفس والـصالبة يف الـدين أحد أفراد الدنيا يف 
وقع مع أهل عصره قالقـل وزالزل ، وصـار أمـره أحدوثـة ، وجـرت فـنت عديـدة يف حياتـه وبعـد 

ّمث ذكـر خمتاراتـه يف املـسائل الـشرعية ، ومـصنفاته ، وقـد عـد » مماته ، والناس قسمان يف شأنه 
  .)1( يف معركة 1246 وذكر انه قتل يف سنة .»منصب امامت « : منها 

* * *  
__________________  

  .61 ـ 56 / 7نزهة اخلواطر ) 1(



 

  دحض مناقشات الدهلوي

  في داللة حديث الغدير
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   احتمال إرادة األولوية في التعظيم )1 (

  : قوله 
  .»إذ حيتمل أن يكون املراد األوىل باحملبة واألوىل بالتعظيم « 

  المامةهذا يفيد ا
 وهــذا االحتمــال أيــضا يفيــد االمامــة ويبطــل مــذهب أهــل الــسنة ، ألنــه إذا كــان :أقــول 
 ، كـان 6 األوىل باحملبة واألوىل بالتعظيم على اإلطالق والعموم بعد رسول اهللا 7أمري املؤمنني 

  . األفضل من الشيوخ الثالثة ، واألفضلية شرط االمامة واخلالفة بال كالم وال شبهة7
ة والتعظـــيم ففـــي غايـــة البداهـــة ، إذ األوىل باحملبـــة وأمـــا  ّثبـــوت األفـــضلية باألولويـــة باحملب ّـــ

ّوالتعظــيم أفــضل ممــن لــيس كــذلك ، وال جيــوز يف العقــل أن يكــون املفــضول أوىل بــالتعظيم مــن 
ّالفاضل ، إذ ال تدور األولوية يف احملبة والتعظيم إال مدار ّ  



  نفحات األزهار................................................................................ 216

، فمــن كــان أفــضل كــان أوىل باحملبــة والتعظــيم ، وداللــة األكثريــة يف الفــضيلة والــشرف الــديين 
) ّالــسر اجلليــل ( ّيف رســالته املــسماة ب ) الــدهلوي ( التعظــيم علــى الفــضل ظــاهرة مــن كــالم 

  .».  ..ّكل من أمرنا بتعظيمه فهو ذو فضل« : حيث قال 
 عــن ّوال جمــال هنــا ألن يتــوهم ختــصيص هــذه األولويــة بالنــسبة إىل الــشيخني ، ملــا تقــدم

 باالتبـاع 7ابن حجر املكي من أن الشيخني قد فهما من حـديث الغـدير أولويـة أمـري املـؤمنني 
 .»أمــسيت يـــا ابــن أيب طالــب مـــوىل كــل مــؤمن ومؤمنـــة « : والقــرب ، ولــذا خاطبـــاه بقوهلمــا 

 .»ّأصــبحت مــوالي ومــوىل كــل مــؤمن «  : 7قــول عمــر بــن اخلطــاب لعلــي : ويدفعــه أيــضا 
ة جربئيل لعمر حول الواليـة نـص صـريح يف بطـالن هـذا التـوهم بالنـسبة حديث خماطب: وأيضا 

إىل عمر ، وكذلك أبـو بكـر بـن أيب قحافـة ، لإلمجـاع املركـب ، فكيـف جيعلـون الـشيخني أوىل 
  ؟باحملبة والتعظيم ، ويزعمون أفضليتهما ويدينون خبالفتهما مع كوما مفضولني

 األوىل بالتعظيم (و ) األوىل باحملبة ( رادة هنا إ) الدهلوي ( ومن العجيب أيضا جتويز 
السر اجلليل يف مسألة التفـضيل ( من حديث الغدير ، مث دعواه أفضلية الشيخني يف رسالته ) 
  .)التحفة االثنا عشرية ( ّاليت ألفها بعد ) 

  :يف هذا املقام ) احلجج الباهرة ( وقال الفاضل النحرير باقر علي خان يف 
ّملقـصود هـو األوىل باحملبـة والتعظـيم مل ينـاف مـا ندعيـه ، ألن األوىل ولو فـرض كـون ا« 

ّباحملبة الدينية والتعظيم الشرعي هو األفضل من الكـل ، واألفـضل أحـق باخلالفـة مـن املفـضول 
ّسـئل شـيخ اإلسـالم حمقـق عـصره أبـو زرعـة الـويل العراقـي عمـن اعتقـد يف : ، قال يف الصواعق  ّ

 فأجــاب ؟ة علــى الرتتيــب املعلــوم ، ولكــن حيــب أحــدهم أكثــر هــل يــأمثاخللفـاء األربعــة األفــضلي
بــأن احملبــة قــد تكــون ألمــر ديــين ، وقــد تكــون ألمــر دنيــوي ، فاحملبــة الدينيــة الزمــة لألفــضلية ، 
فمن كان أفضل كان حمبتنا الدينية له أكثر ، فمىت اعتقدنا يف واحد منهم أنه أفضل مث أحببنـا 

كثـر منـه كـان تناقـضا ، نعـم إن أحببنـا غـري األفـضل أكثـر مـن حمبـة ّغريه من جهـة الـدين حبـا أ
  األفضل
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ألمـــر دنيـــوي كقرابـــة أو إحـــسان أو حنـــوه فـــال تنـــاقض يف ذلـــك وال امتنـــاع ، فمـــن اعـــرتف بـــأن 
ّ أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي ، لكنـه أحـب عليـا أكثـر مـن 6أفضل هذه األمة بعد نبينا  ّ

بــة املــذكورة حمبــة دينيــة فــال معــىن لــذلك ، إذ احملبــة الدينيــة الزمــة أيب بكــر مــثال فــإن كانــت احمل
ّلألفــضلية كمــا قررنــاه ، وهــذا مل يعــرتف بأفــضلية أيب بكــر إال بلــسانه ال بقلبــه ، فهــو مفــضل 

ـــة زائـــدة علـــى حمبـــة أيب بكـــر ، وهـــذا ال جيـــوز ـــة ديني وإن كانـــت احملبـــة . لعلـــي لكونـــه أحبـــه حمب
  .»ية علي أو لغري ذلك من املعاين فال امتناع فيه املذكورة دنيوية لكونه من ذر

) األوىل باحملبـة والتعظـيم ( إىل ) األوىل بالتـصرف ( مـن ) الدهلوي ( فتلخص أن فرار 
  .ال ينفعه

َ إن أوىل الناس بإبراهيم( النقض بقوله تعالى )2( ِ ْ ِ ِِ ِ َ َْ ..  .(  
ــه  يف كــل ) ولويــة بالتــصرف األ( علــى ) األوىل ( وأي ضــرورة ألن حيمــل لفــظ  « :قول

وا (:  قــال تعــاىل ؟مــورد ذين آمن ي وال ذين اتـبـعــوه وهــذا النب ى النــاس بــإبراهيم لل ُــ إن أول َُ ََ َِ ــِ َ َ ِــ َِ ُ  ــ ِ َِ ََــ ِ ْ ِ ْ َ ( .
  .»وواضح أن أتباع إبراهيم مل يكونوا أوىل بالتصرف منه 

  بطالن هذا النقض 
َ إن أولى الن(:  يف قوله تعاىل :أقول  ْ َ  َاس بإبراهيمِ ِ ْ ِِ (  قرينـة متنـع مـن احلمـل علـى ).  ..ِ

) املـوىل ( ومىت كان . خبالف ما حنن فيه ، فال يقاس أحدمها على اآلخر) األولوية بالتصرف 
ّــوكــان مطلقــا غــري مقيد بقيــد فإنــه حيمــل علــى األولويــة يف مجيــع األمــور ، وإذا ) األوىل ( مبعــىن 

  .ققت األولوية بالتصرف بالضرورةثبتت األولوية يف مجيع األمور حت
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علـى األولويـة يف مجيـع األمـور بـسبب عـدم تقييـده بقيـد فهـو ثابـت ) األوىل ( ّأما محل 
من كلمات كبار علماء أهل السنة احملققني ، إذ قد عرفت سابقا قـول الزخمـشري والنيـسابوري 

ْ النبي أو(: والبيضاوي والعيين وغريهم بتفسري قوله عز وجل  َ  ْلى باْلمؤمنين من أنـفسهم ِ ُِ ِ ُ َْ ْ ِ َِ ِ ْ  أنه )ِ
يف اآليـــــة الكرميـــــة ، ) األوىل (  أوىل ـــــم مـــــن أنفـــــسهم يف مجيـــــع األمـــــور ، إلطـــــالق لفظـــــة 6

يف حديث الغدير حتمـل علـى العمـوم واإلطـالق ، لعـدم تقيـدها بقيـد ) املوىل ( فكذلك لفظة 
  .الم الباردة للحديث الشريف، فثبتت األولوية بالتصرف وبطلت كلمات املشككني وتأوي

« نفــس املــراد منــه يف » فعلــي مــواله « يف ) املــوىل ( ّعلــى أنــه ال ريــب يف أن املــراد مــن 
نفــسه بــأن الكــالم مــسوق لتــسوية الــواليتني يف ) الــدهلوي ( وقــد اعــرتف » مــن كنــت مــواله 

نـت أولويتـه يف مجيـع  كا6مجيع األوقات ومن مجيع الوجـوه ، فـإذا كـان املـراد أولويـة رسـول اهللا 
ْ النبي أولى باْلمؤمنين من أنـفسهم (: األمور ، بعني ما ذكره أساطني املفسرين يف قوله تعاىل  ُِ ِ ُ َْ َْ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ 

  .فبطلت أوهام املنكرين. 7 فكذلك أولوية سيدنا أمري املؤمنني )

   جعل ذيل الحديث قرينة على إرادة المحبة)3(
ّة املتأخرة تدل بصراحة على أن املـراد مـن الواليـة املـستفاد مـن إن القرين: ثالثا  « :قوله 

اللهـم وال : هـو معـىن احملبـة ، وتلـك القرينـة قولـه  ـ ّأيـا مـا كـان ـ )االوىل ( أو ) املـوىل ( لفـظ 
  .»من وااله وعاد من عاداه 

  الجواب عن ذلك 
 بغيـــة  لقـــد اضـــطرب أهـــل الـــسنة واختلفـــت كلمـــام يف تأويـــل حـــديث الغـــدير:أقـــول 

  فيه هو) املوىل ( ّصرفه عن مدلوله احلقيقي ، فمنهم من أوله جبعل املراد من 
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 وبعــد صــحة الروايــة فمــؤخر اخلــرب أعــين« : كالقوشــجي الــذي قــال )  احملــب (و ) الناصــر ( 
وكـاحلليب القائـل  .)1(»  يشعر بـأن املـراد بـاملوىل هـو الناصـر واحملـب .اللهم وال من وااله :قوله 

عــىن ذلــك عنــد العلمــاء الــذين هــم أهــل هــذا الــشأن وعلــيهم االعتمــاد يف حتقــق ذلــك ، بــل م: 
  .)2(» من كنت ناصره ومواليه وحمبه ومصافيه فعلي كذلك 

وهــذا التأويـــل عجيـــب للغايـــة ، إذ ال يعقـــل أن يكـــون ذاك االهتمـــام الـــذي عرفتـــه ـــرد 
لــه ، فــال جيــوز نــسبة إرادة هــذا  حمبــا وناصــرا 6 حمبــا وناصــرا ملــن كــان النــيب 7بيــان كــون علــي 

ّاملعــىن اىل الرســول األعظــم ، إال إذا أريــد احملبــة والنــصرة اخلاصــة للخليفــة والوصــي مــن بعــده ، 
  .فعلى ذلك يتم املطلوب ألهل احلق

ومــن هنــا تــرى أن بعــض أكــابرهم يــستبعد هــذا التأويــل ، فقــد قــال احلــافظ حمــب الــدين 
ّمــــن أحبــــين ويتــــوالين : إن معــــىن احلــــديث : عبــــاس قــــد حكــــى اهلــــروي عــــن أيب ال« : الطــــربي 

مـن كـان : وفيه عندي بعـد ، إذ كـان قياسـه علـى هـذا التقـدير أن يقـول . فليحب عليا وليتوله
موالي فهو موىل علي ، ويكون املوىل ضد العدو ، فلما كان االسـناد يف اللفـظ علـى العكـس 

  .)3(» بعد هذا املعىن 
ه ما ذكره من وجـه آخـر بتقـدير حـذف يف الكـالم علـى ّنعم يتج« : وأما قول الطربي 

ه أن حيــب ويتــوىل ، فعلــي أيــضا  ّــوجــه االختــصار ، تقــديره مــن كنــت مــواله فــسبيل املــوىل وحق
 فــسقوطه يف غايــة .)4(» مــوىل القربــة مــين ومكانتــه مــن تأييــد اإلســالم فليحبــه وليتولــه كــذلك 

  الوضوح ، ألن حديث الغدير ظاهر يف معىن يوافق
__________________  

  .403 :شرح التجريد للقوشجي ) 1(
  .340  /3السرية احللبية ) 2(
  .205  /1الرياض النضرة ) 3(
  .205  /1الرياض النظرة ) 4(



  نفحات األزهار................................................................................ 220

ّاســـتعمال الكتـــاب والـــسنة واللغـــة ، وقـــد فهـــم كبـــار األصـــحاب منـــه هـــذا املعـــىن ، ونـــص عليـــه 
ينــاقش يف داللتــه ) الــدهلوي (  ، لكــن أكــابر العلمــاء ودلــت عليــه القــرائن واألخبــار األخــرى

ركيـك  على هذا املعىن مع وجود هذه األمور ، فكيف يرتضي عاقل تأويـل الطـربي وهـو تأويـل
  ؟حمتاج إىل احلذف والتقدير ، وال يوافقه االستعمال وال خيطر ببال أحد أبدا

احملــب ( ملــا رأى عــدم متاميــة محلــه علــى ) املــوىل ( ومــنهم مــن اخــرتع معــىن آخــر للفظــة 
وشـاه ويل اهللا ) الـصواقع ( كـابن حجـر املكـي والكـابلي صـاحب ) احملبوب ( وهو ) والناصر 

  .)إزالة اخلفا ( الدهلوي يف 
و ) الـصحاح ( ولكنها دعوى جمردة عن الدليل ، فليس يف كتب اللغة املشهورة أمثـال 

 (و )  جممــع البحــار (و )  النهايــة االثرييــة (و )  الفــائق يف غريــب احلــديث (و )  القــاموس (
للمحبــوب ( وغريهـا ذكـر )  املــصباح املنـري (و )  املغـرب (و )  أسـاس البالغـة (و ) املفـردات 

  .)املوىل ( يف معاين لفظة ) 
 مــا الــذي محلهــم علــى االعــراض عــن معــىن يوافقــه الكتــاب والــسنة ، !أال ســائل يــسأهلم

عيــد ، ويــذعن بــه املوافــق واملخــالف ، ويــساعده اســتعمال أهــل اللــسان ، ويفهمــه القريــب والب
 ، وال تـشهد بـه واالعتماد على معىن خمرتع من عندهم ، مل يذكره اللغويـون ، وال تثبتـه القـرائن

  !!وقائع القضية
: حيث يقـول ) املوىل ( من مجلة معاين ) احملبوب ( لكن الكابلي وبالرغم من أنه يعد 

العبــد وهــو املعتــق والــصاحب والقريــب كــابن العــم وألن املــوىل مــشرتك بــني معــان ، كاملالــك و« 
وحنــوه واجلــار واحلليــف والــصديق والناصــر واملــنعم واملــنعم عليــه والــرب والنزيــل واحملــب واحملبــوب 

ـــابع والظهـــري  « : حيـــث يقـــول ) احملـــب والناصـــر ( يف احلـــديث علـــى ) املـــوىل ( حيمـــل » والت
  .»ضحة على أن املراد باملوىل احملب والصديق قرينة وا ـ وهي اجلملة الدعائية ـ وخامتة احلديث
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 علـى معـىن خمـرتع مكـذوب ، 6ولعل ذلك من جهة عدم جتاسره على محل كالم النيب 
وتلبيـــسه ، حيـــث اكتفـــى بـــدعوى أن املـــراد مـــن الواليـــة ) الـــدهلوي ( ومـــن هنـــا يتـــضح ختلـــيط 

( حملبـة ، وأنـه هـل حيمـل ّومل يوضح مراده من هـذه ا) احملبة ( املستفادة من حديث الغدير هي 
 والـسبب يف ذلـك هـو حماولـة الفـرار عـن االشـكال ، !؟)احملبوب ( أو ) احملب ( على ) املوىل 

ّألنـــه إن صـــرح بـــاألول أورد عليـــه باســـتحالة إرادة هـــذا املعـــىن مـــن حـــديث الغـــدير ، وإن صـــرح 
  .)املوىل ( بالثاين أورد عليه بعدم ثبوت هذا املعىن يف معاين لفظة 

مـن كنـت «   :6قولـه  ّمث جـوز محلهـا يف) املـوىل ( معىن للفظة ) 16(هم من ذكر ومن
النهايـة يف غريـب ( على أكثر تلك املعاين ، كابن األثـري اجلـزري يف كتابـه » مواله فعلي مواله 

  .)1() احلديث 
وهذا من عجائب األمـور ، لوضـوح عـدم جـواز محـل احلـديث املـذكور علـى أكثـر تلـك 

د نقل حممد رشيد الدين الدهلوي عبارة النهاية أيضا ومل يلتفـت إىل اخللـل املوجـود املعاين ، وق
  . ..فيها

ّوقــد تكــرر ذكـر املــوىل يف احلــديث « : حيــث قـال ) جممـع البحــار ( وكـالفتين صــاحب 
وهــو اســم يقــع علــى مجاعــة كثــرية ، فهــو الــرب واملالــك والــسيد واملــنعم واملعتــق والناصــر واحملــب 

 ومنــــه.  ..ار وابــــن العــــم واحلليــــف والعقيــــد والــــصهر والعبــــد واملعتــــق واملــــنعم عليــــهوالتــــابع واجلــــ
  .)2(» حيمل على أكثر األمساء املذكورة  .من كنت مواله فعلي مواله :احلديث 

  يف مجلة املعاين احلقيقة للفظة) احملبوب ( وإن ذكر  ـ )الصواعق ( وصاحب 
__________________  

  .»وىل « : ديث النهاية يف غريب احل) 1(
  .»وىل « : جممع البحار ) 2(
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« : بالكسر ، وادعى إمجاع الفريقني على ذلـك حيـث قـال ) احلب ( ّصحح إرادة ) املوىل ( 
  .)1(»  سيدنا وحبنا 2وحنن وهم متفقون على صحة إرادة احلب بالكسر ، وعلي 

  .رادف لهمع أنه م) احملبوب ( دون ) ّاحلب ( ومل يتضح لنا وجه احلمل على 
( مبعـىن ) املـوىل ( ّ علـى أن جمـيء !!)املـوىل ( ّلغة ، وقد عده من املعاين احلقيقة للفظـة 

 6حمتاج إىل دليل ، واألعجب دعوى إمجـاع الفـريقني علـى صـحة إرادة النـيب ) احلب بالكسر 
ّ واألعجـب مـن الكـل اسـتناد حممـد رشـيد الـدين خـان الـدهلوي !هذا املعىن من حديث الغدير

  . هذا الكالم يف مقابلة أهل احلقإىل
ّوالقول بأن املراد من حديث الغـدير إجيـاب حمبـة علـي ) ّاحملبة ( ّمث إن احلمل على  ّ7 ، 

ّيبطــل أســاس مــذهب أهــل الــسنة الــذي بنــوا عليــه مــسائل مهمــة ومعتقــدات كثــرية ، أال وهــو 
 حــديث الغــدير فقــد  مــن7ّفــإذا وجبــت حمبــة علــي . االعتقــاد بعدالــة الــصحابة أمجعــني أكتعــني

حرمت مقاتلته باألولوية القطعية ، وبـذلك يظهـر حـال معاويـة وعائـشة وطلحـة والـزبري وعمـرو 
  .بن العاص وأمثاهلم من مئات الصحابة

ــوبعــد ، فــإن اجلملــة األخــرية مــن حــديث الغــدير الــيت زعمــوا أا قرينــة علــى تــأويلهم قــد  ّ
ّكذا ابن تيمية احلراين حيث قال  اللهـم وال  :قولـه  إن هذا اللفظ وهو:  اخلامس الوجه« : ّ

كــذب باتفــاق أهــل املعرفــة مــن وااله وعــاد مــن عــاداه وانــصر مــن نــصره واخــذل مــن خذلــه ، 
فلهم فيه قوالن سنذكر ذلك يف موضعه إن من كنت مواله فعلي مواله  :قوله  وأما. باحلديث

  .شاء اهللا تعاىل
ّ عليـــه وســـلم جمـــاب ، وهـــذا الـــدعاء لـــيس ّإن دعـــاء النـــيب صـــلى اهللا: الوجـــه الـــسادس 

ّمبجاب ، فعلم أنه ليس من دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فإنه من ّ  
__________________  

  .25: الصواعق احملرقة ) 1(
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املعلـوم أنـه ملـا تــويف كـان الـصحابة وســائر املـسلمني ثالثـة أصـناف ، صــنف قـاتلوا معـه وصــنف 
إن بعـض : ذا ، وأكثر السابقني األولني من العقود ، وقد قيل قاتلوه ، وصنف قعدوا عنه ، ه

ـــا : وذكـــر ابـــن حـــزم . الـــسابقني األولـــني قـــاتلوه ـــن ياســـر قتلـــه أبـــو الغاديـــة ، وإن أب إن عمـــار ب
الغاديــة هــذا مــن الــسابقني األولــني ، ممــن بــايع حتــت الــشجرة ، وأولئــك مجــيعهم قــد ثبــت يف 

  .)1(» الصحيحني أنه ال يدخل النار منهم أحد 

  : قوله 
ولو كان املوىل مبعىن املتـصرف يف األمـر ، أو كـان املـراد بـاألوىل هـو األوىل بالتـصرف « 

ّاللهــم أحــب مــن كــان حتــت تــصرفه وأبغــض مــن مل يكــن حتـــت : ، لكــان املناســب أن يقــول 
  .»ّتصرفه 

  :أقول 
، فـــأي مالزمـــة بـــني الكـــون حتـــت التـــصرف وبـــني ) الـــدهلوي ( هـــذا عجيـــب مـــن فهـــم 

ّ قد يكـون خمـالفو االمـام احلـق حتـت تـصرفه حبـسب نفـوذ أحكامـه ؟طاعة واالعتقاد باالمامةاال
فيهم ، لكنهم يف الباطن ال يعتقدون بكونه إماما حقا ، بل قد يتظاهرون باعتقادهم لكـن ال 
ّمناص هلم من الكون حتت تصرفه ، كما هو الشأن يف قضية أهل الذمة ، فإم واقعون حتت 

  . أو االمام مع عدم االعتقاد بنبوته أو إمامتهّتصرف النيب
ّإذن ، ال مالزمــة بــني األمــرين حــىت يــستحق مــن كــان حتــت التــصرف للــدعاء املــذكور ،  ّ
ّنعــم مــن كــان كـــذلك مــع االعتقــاد باالمامـــة ووجــوب الطاعــة يـــستحقه بــال ريــب ، فظهـــر أن  ّ

  .)الدهلوي ( ّاملناسب ما كان ال ما تومهه 

  : قوله 
ّبتــــه ومعاداتــــه دليــــل صــــريح علــــى أن املقــــصود إجيــــاب حمبتــــه والتحــــذير مــــن فــــذكر حم« 

  .»معاداته ال التصرف وعدم التصرف 
__________________  

  .16 / 40منهاج السنة ) 1(
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  :أقول 
ّلقـد دلـت األلفـاظ العديـدة مـن حـديث الغـدير ـ كـبعض األحاديـث األخـرى ـ علـى أن 

رأيـــت «  : يف حـــديث 6 ه ، فقـــد عرفـــت ســـابقاّ كـــان خيـــشى مـــن تكـــذيب القـــوم إيـــا6النـــيب 
ه  قولــه يف  و.)1(» ّــالنــاس حــديثي عهــد بكفــر ومــىت أفعــل هــذا بــه يقولــون صــنع هــذا بــابن عم

ّوعرفــت أن النــاس مكــذيب «  :حــديث آخــر  يــا رب إمنــا أنــا واحــد « : يف ثالــث  قولــه و.)2(» ّ
 ملــن واىل 6ّــامة بــني دعائــه ّ ومــن هنــا تتــضح املناســبة الت.)3(» كيــف أصــنع جيتمــع علــي النــاس 

  .عليا وعلى من عاداه ، وبني إمامته عليه الصالة والسالم
أنـا منـه وهـو ويل علـي مـين و«  حـديث قال احلافظ حمب الدين الطربي يف اجلـواب عـن

فتعــني محــل املــوىل علــى الناصــر : فقولــه . وأمــا احلــديث الثالــث« : قــال  »ّكــل مــؤمن بعــدي 
القول باملوجب علـى املعنيـني  ـ اجلواب عنه من وجهني ، األول: قلنا . واملتويل اىل آخر ما قرر

ّمــع البيــان بأنــه ال دليــل لكــم فيــه ، أمــا علــى معــىن الناصــر فلمــا بينــاه يف احلــديث قبلــه ، وأمــا 
ومثـل . مبعىن املتويل فقد كان ذلك وان كان بعد من كان بعده ، إذ يـصدق عليـه بعـده حقيقـة

 ؟مــن أنــت:  مناقــب عثمــان أن النــيب رأى يف منامــه حوريــة فقــال هلــا وســيأيت يف. هــذا قــد ورد
  .للخليفة من بعدك عثمان: قالت 

ويكـــون فائـــدة ذلـــك التنبيـــه علـــى فـــضيلته ، واألمـــر بـــالتمرن علـــى حمبتـــه ، فإنـــه ســـيلي 
ّعلــيكم ويتــوىل أمــركم ومــن يتوقــع إمرتــه ، فــاألوىل أن ميــوت القلــب علــى مودتــه وحمبتــه وجمانبــة  ّ

إن : ويــشهد ذلــك .  ليكــون أدعــى علــى االنقيــاد وأســرع للطواعيــة وأبعــد مــن اخللــفبغــضه ،
ّإن عليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي  هذا القول يعين ّ ، صدر حني وقع فيه من وقع ّ

  ّ، وأظهر بغضه من أظهر ، على ما تضمنه
__________________  

  .خمطوط ـ األربعني للمحدث الشريازي) 1(
  .298  /2در املنثور ال) 2(
  .298  /2املصدر ) 3(
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  .)1(» احلديث ، فأراد نفي ذلك عنهم والتمرن على خالفته ، حلاجتهم إليه وحاجته إليهم 
ّيف مقابلة ما فهمه الشاعر الصحايب حسان بـن ثابـت مـن ) الدهلوي ( مث ما ذا يقول  ّ

هـــل  ؟»مامـــا وهاديـــا ورضـــيتك مـــن بعـــدي إ«   :6النـــيب  حـــديث الغـــدير ، وقـــال علـــى لـــسان
 هــل يتجاســر ؟ّيتجاســر علــى القــول بــأن حــسانا قــد محــل احلــديث علــى غــري حمملــه الــصحيح

  ؟ لشعر حسان وسروره به6ّعلى أن يقول ذلك وال سيما مع تقرير النيب 
 النـاس حبـديث الغـدير ، يف مقـام إثبـات 7وما ذا يقول يف مقابلة مناشدة أمري املؤمنني 

  ؟6سول اهللا إمامته وخالفته بعد ر
  ؟وما ذا يقول يف مقابلة أشعار قيس بن سعد بن عبادة

  ؟وما ذا يقول يف مقابلة كلمات أكبار علماء طائفته

  ّ إرادة اإلمامة منه تخالف طريقة النبي في بيان الواجبات والسنن )4(

  : قوله 
لـسنن ، ّومن املعلوم أن النيب عليـه الـصالة والـسالم كـان قـد بلـغ أدىن الواجبـات بـل ا« 

ّسواء احلاضـر والغائـب ممـن عـرف  ـ ّبل آداب القيام والقعود واألكل والشرب بوجه يفهم الكل
  .»ّلغة العرب املعاين املقصودة من ألفاظه بال تكلف 

  النقض بحديث اإلثنا عشر خليفة

  :أقول 
  إن هذا الكالم يف احلقيقة طعن يف الصحابة والعلماء الذين أثبتوا إمامة أمري

__________________  
  .205  /1الرياض النضرة ) 1(
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  . .. وأدائه الرسالة اإلهلية6 من حديث الغدير ، بل إنه طعن يف تبليغ النيب 7املؤمنني 
اإلثنـــا « ّأو تغافــل عمـــا ذكــر علمـــاء مذهبــه يف معـــىن حــديث ) الـــدهلوي ( لقــد غفــل 

فه عـن مدلولـه الـواقعي ّمن الكلمات املشوشة واألقاويل املضطربة مـن أجـل صـر» عشر خليفة 
  .ّ، معرضني عن األحاديث املفسرة الواردة بطرق أهل احلق بل بطرقهم

لقــد كثــرت تــأويالم الركيكــة وتوجيهــام الــسخيفة هلــذا احلــديث الــشريف الثابــت عــن 
 ، ومع ذلك فقد اعرتف بعض أعاظم علمـائهم بـالعجز عـن بيـان معنـاه وأعـرض 6رسول اهللا 

مل ألـق أحـدا يقطـع : ّقـال ابـن بطـال عـن املهلـب « : حجـر العـسقالين عن تأويله ، قـال ابـن 
  .)1(» يف هذا احلديث يعين بشيء معني 

قـــد أطلـــت البحـــث عـــن معـــىن هـــذا : وقـــال ابـــن اجلـــوزي يف كـــشف املـــشكل « : قـــال 
ّاحلــديث وتطلبــت مظانــه وســألت عنــه ، فلــم أقــع علــى املقــصود بــه ، ألن األلفــاظ خمتلفــة وال 

  .)2(» يط فيها من الرواة أشك أن التخل
وهــذا نــص كالمــه يف شــرح » ومل أعلــم للحــديث معــىن « : وقــال أبــو بكــر ابــن العــريب 

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم : روى أبو عيسى عن جابر بن مسرة قال «  :احلديث  ّ: 
ليــه ّ صـحيح فعـددنا بعــد رسـول اهللا صـلى اهللا ع.يكـون بعـدي اثنـا عــشر أمـريا كلهـم مــن قـريش

ّوسلم من ملك باسم امللك العام اثين عشر أمريا ، فوجدنا أبا بكر ، عمر ، عثمـان ، علـي ، 
احلسن ، معاوية ، يزيد بن معاوية ، معاوية ابـن يزيـد ، مـروان ، عبـد امللـك بـن مـروان ، الوليـد 
، ســليمان ، عمــر بــن عبــد العزيــز ، هــشام بــن عبــد امللــك ، يزيــد بــن عبــد امللــك ، مــروان بــن 
ّحممد بن مروان ، السفاح املنصور ، املهـدي ، اهلـادي ، الرشـيد ، األمـني ، املـأمون ، املعتـصم 

  ، الواثق املتوكل ، املنتصر ، املستعني ، املعتز ، املهتدي ، املعتمد ، املعتضد ، املكتفي ،
__________________  

  .338  /16كتاب الفنت  ـ شرح البخاري ـ فتح الباري) 1(
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املقتــدر ، القــاهر ، الراضــي ، املتقــي ، املــستكفي ، املطيــع ، الطــائع القــائم ، املهتــدي وأدركتــه 
مث بايع املستظهر البنـه . 86وتويف يف احملرم سنة . ، وعهد إىل املستظهر أمحد ابنه 484 سنة

  .95أيب املنصور املفضل وخرجت عنهم سنة 
 انتهــى العــدد بالــصورة إىل ســليمان بــن عبــد امللــك ، وإذا وإذا عــددنا مــنهم اثــين عــشر

  .اخللفاء األربعة وعمر بن عبد العزيز: عددناهم باملعىن كان معىن منهم مخسة 
ّقـــد ثبـــت أن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه و. ومل أعلـــم للحـــديث معـــىن ، ولعلـــه بعـــض حـــديث

  .)1(» ّكلهم من قريش  :ّوسلم قال 
 عدم البالغة وقصور 6يقتضي أن ينسب إىل رسول اهللا هذا ) الدهلوي ( مث إن كالم 

ّالبيــان يف كــل كــالم لــه حتــريت يف فهمــه األفهــام واألفكــار ، بــل يقتــضي نــسبة هــذا الــنقص إىل 
القــرآن الكــرمي الخــتالف العلمــاء والفقهــاء وحتــريهم يف فهــم كثــري مــن آيــات األحكــام ، ونعــوذ 

  .باهللا عز وجل من التفوه مبثل هذا الكالم
يريـد دفـع داللـة حـديث الغـدير علـى إمامـة أمـري املـؤمنني عليـه الـصالة ) الدهلوي  ( إن

 بـل القـرآن العظـيم 6والسالم وان استلزم ذلـك األباطيـل املنكـرة ، بـل الطعـن يف كلمـات النـيب 
، ولكــن تلميــذه حممــد رشــيد الــدين الــدهلوي يــنص علــى أن ثبــوت خالفــة األمــري مــن حــديث 

ّ أهــل الــسنة ، وأنــه ال حاجــة إىل متهيــد املقــدمات املطولــة هلــذا الــدليل الغــدير ال ينــايف مــذهب
وأســـــالفه ) الـــــدهلوي ( ّ وكـــــالم الرشـــــيد الـــــدهلوي هـــــذا يوضـــــح مـــــدى تعـــــصب .)2(املختــــصر 

بداللــة  ـ وهللا احلمــد ـ ّوارتكــام األكاذيــب واخلرافــات يف رد حــديث الغــدير ، ولقــد اعــرتف
  .احلديث املذكور على مطلوب أهل احلق

  واعرتف ملك العلماء شهاب الدين الدولت آبادي بداللة حديث الغدير
__________________  

  .69 ـ 67 / 9عارضة األحوذي يف شرح الرتمذي ) 1(
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مــن كنــت مــواله  احلــديث املــراد مــن: ّقــال أهــل الــسنة « :  ، قــال 7علــى إمامــة أمــري املــؤمنني 
  .)1(» أي يف وقت خالفته وإمامته  .فعلي مواله

وبعــض ) الــدهلوي ( فهــم يعرتفــون بداللتــه علــى االمامــة واخلالفــة ، وهــذا يبطــل تأويــل 
أسالفه ، أما محل معىن احلديث على االمامة واخلالفة يف وقتها فيبطله فهم األصـحاب ونئـة 

  .الشيخني وغريمها وغري ذلك

  : قوله 
  .» البالغة ، وهو مقتضى منصب اإلرشاد واهلداية كمال ـ يف احلقيقة ـ ويف ذلك« 

  :أقول 
ســـيكون بعـــدي اثنـــا عـــشر «  حـــديث فــأين كـــان مقتـــضى منـــصب اإلرشـــاد واهلدايـــة يف

الــذي زعمـــوا عــدم وضــوح معنـــاه ، ومل خيــل وجــه مـــن الوجــوه الـــيت » خليفــة كلهــم مـــن قــريش 
  ؟فضل والكمالذكروها يف شرحه من نقد وإشكال ، ومل يتم له توجيه يقبله أهل ال

  : قوله 
فدعوى االكتفاء حينئذ مبثل هذا الكالم الذي ال تساعده قواعـد لغـة العـرب يـستلزم « 

والعيـاذ بــاهللا . إثبـات قـصور البيـان والبالغـة ، بــل املـساهلة يف أمـر التبليـغ واهلدايــة يف حـق النـيب
  .»من ذلك 

  النقض بحديث خوخة أبي بكر

  :أقول 
ة قواعــــد اللغــــة العربيــــة الســــتفادة االمامــــة مــــن حــــديث  إن دعــــوى عــــدم مــــساعد:أوال 

  ّالغدير من عجائب التقوالت ، لثبوت داللته من استشهاد أمري املؤمنني
__________________  

  .خمطوط ـ هداية السعداء) 1(
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 ، وأشـــعار قــيس بـــن 6 ومناشــدته ، ومــن صـــريح أشــعار حـــسان بــن ثابـــت مــع تقريـــر النــيب 7
  .حيات كبار أئمة أهل السنة كما علمت آنفاسعد بن عبادة ، ومن تصر

ّال إلـه إال اهللا «  إن نفي داللة حـديث الغـدير علـى االمامـة يـساوق نفـي داللـة :وثانيا 
  .على الرسالة» حممد رسول اهللا « على التوحيد ، ويساوق نفي داللة » 

ك هــــذا ينــــتقض حبــــديث خوخــــة أيب بكــــر املزعــــوم ، ذا) الــــدهلوي (  إن كـــالم :وثالثــــا 
إن مل يــدل حــديث : احلــديث الــذي جعلــوه مــن أدلــة خالفــة أيب بكــر ، فإنــا نقــول ملخاطبنــا 

ّ مع وجود تلك القرائن والشواهد فأي عالقة حلـديث خوخـة 7الغدير على إمامة أمري املؤمنني 
  ؟أيب بكر مع خالفته حىت جعلوه من أدلتها

قـال »  خوخـة أيب بكـر ّال تبقـني يف املـسجد خوخـة إال« : قال القاري بشرح حـديث 
وهذا الكالم كـان يف مرضـه الـذي تـويف فيـه يف آخـر خطبـة خطبهـا ، وال : قال التوربشيت « : 

خفــاء بــأن ذلــك تعــريض بــأن أبــا بكــر هــو املــستخلف بعــده وهــذه الكلمــة إن أريــد ــا احلقيقــة 
 فيــه إىل ّفكــذلك ، ألن أصــحاب املنــازل الالصــقة باملــسجد قــد جعلــوا مــن بيــوم خمرتقــا ميــرون

ّاملـسجد أو كـوة ينظـرون إليهـا منــه ، وأمـر بـسد مجلتهـا سـوى خوخــة أيب بكـر تكرميـا لـه بــذلك 
أوال ، مث تنبيهـــا للنـــاس يف ضـــمن ذلـــك علـــى أمـــر اخلالفـــة حيـــث جعلـــه مـــستحقا لـــذلك دون 

  .الناس
وإن أريـد بــه اــاز فهـو كنايــة عــن اخلالفـة وســد بــاب املقالـة دون التطــرق إليهــا والتطلــع 

يها ، وااز فيه أقـوى ، إذ مل يـصح عنـدنا أن أبـا بكـر كـان لـه منـزل جبنـب املـسجد ، وإمنـا عل
ّكــان منزلــه بالــسنح مــن عــوايل املدينــة ، مث إنــه مهــد املعــىن املــشار إليــه وقــرره بقولــه  ولــو كنــت : ّ

ى ليعلم أنـه أحـق النـاس بالنيابـة عنـه ، وكفانـا حجـة علـ. متخذا خليال الختذت أبا بكر خليال
  .)1(» ّهذا التأويل تقدميه إياه يف الصالة وإباؤه كل اإلباء أن يقف غريه ذلك املوقف 

__________________  
  .524  /5املرقاة يف شرح املشكاة ) 1(
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دليـل علـى حـسم أطمـاع .  ..ّسـدوا: ويف قوله : قال أبو حامت « : وقال القاري أيضا 
ّالناس كلهم من اخلالفة إال أبا بكر  ّ «)1(.  

  ؟يا منصفون» اخلالفة « و» اخلوخة « فأي عالقة بني 
حـــــديث الغـــــدير إلمامـــــة علـــــي أو حـــــديث اخلوخـــــة : وأي احلـــــديثني أوىل باالســـــتدالل 

  ؟إلمامة أيب بكر يا منصفون
ه مل جيـــد بـــدا مـــن  ّوملـــا رأى احلـــافظ الطـــربي عـــدم داللـــة حـــديث خوخـــة أيب بكـــر ، فإن ّـــ ّ

» يف الداللـــة ، وإمنـــا بانـــضمام القـــرائن احلاليـــة إليـــه ال يـــنهض « االعـــرتاف بـــذلك فـــصرح بأنـــه 
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخرج  :عن ابن عباس «  :وهذا نص كالمه حديث قال  ّ

إنـه : يف مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه ، فجلس على املنرب فحمـد اهللا وأثـىن عليـه مث قـال 
بــن أيب قحافــة ، ولــو كنــت متخــذا خلــيال ّلــيس مــن النــاس أحــد آمــن علــي بنفــسه ومالــه مــن ا

 .ّالختـذت أبـا بكــر لكـن خلــة اإلسـالم ســدوا عـين كـل خوخــة يف املـسجد غــري خوخـة أيب بكــر
ّسـدوا عـين كـل خوخـة إىل آخـره : وقـال يف قولـه  .ّخرجه أمحد والبخاري وأبـو حـامت واللفـظ لـه ّ

  .ّدليل على حسم أطمع الناس كلهم من اخلالفة إال أبا بكر
وهـــذا القـــول وحـــده ال يـــنهض يف الداللـــة ، وإمنـــا بانـــضمام القـــرائن احلاليـــة الـــيت : قلـــت 

حصلت ، وذلك بارتقائه املنرب يف حال املـرض ومواجهـة النـاس بـذلك وتعـريفهم حبـق أيب بكـر 
وكـأن هـذا القـول كالتوصـية هلـم . وتفضيله بذكر اخللة ، وذلك تنبيـه علـى أنـه اخلليفـة مـن بعـده

  .)2(» ، وكذلك فهمه الصحابة من القال واحلال به ألنه قرب املوت 
فإذا كان حديث اخلوخة يدل على خالفة أيب بكر بانـضمام القـرائن مـن ارتقـاء : أقول 

فــإن .  ..كمــا قــال احملــب الطــربي.  ..املنــرب ومواجهــة النــاس والتعريــف حبــق أيب بكــر وتفــضيله
  يدل ـ بغض النظر عن داللته بوحده ـ حديث الغدير

__________________  
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علــى إمامــة وخالفــة أمــري املــؤمنني بانــضمام تلــك القــرائن إليــه ، مــن ارتقــاء املنــرب قــرب املــوت ، 
هـذا الكـالم الـذي ــ   مواله6 ، وأنه موىل من كان النيب :والتعريف حبق علي وأهل البيت 

ونــزول اآليــات  ـ  مــن مجيــع الوجــوه وتفــضيل علــي بــذلك كمــا فهمــه الــدهلوييفيــد التــساوي
ّ بــاألمر ، وخوفــه مــن شــر 6الكرميــة مــن القــرآن الكــرمي يف تلــك الواقعــة ، وشــدة اهتمــام النــيب 

ّ بـرد مــن 6املخـالفني ، وكـون الواقعـة يف زمـان ومكـان مل يتعـارف فيـه هكـذا اجتمـاع ، مث أمـره 
وصــنعه منــربا لــه مــن أقتــاب اإلبــل ، مث رفعــه لعلــي حــىت رآه النــاس ّتقــدم وإحلــاق مــن ختلــف ، 

ّكلهــم ، مــع تغيــري مالبــسه وتعميمــه إيــاه بيــده ، مث نئــة الــشيخني وعامــة األصــحاب واألزواج 
  . ..إىل غري ذلك.  ..ّلعلي ، وترتب الثواب العظيم على صوم هذا اليوم املبارك

   بيده ّذكر من روى تعميم النبي عليا يوم الغدير
 يــوم غــدير خــم مجاعــة مــن أكــابر 7 بيــده عليــا 6وقــد روى حــديث تعمــيم رســول اهللا 

  :أئمة أهل السنة أمثال 
  .سليمان بن داود بن اجلارود أبو داود الطيالسي ـ 1
  .عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة العبسي ـ 2
  .أمحد بن منيع البغوي ـ 3
  .أمحد بن احلسني بن علي البيهقي ـ 4
  .ّب الدين أمحد بن عبد اهللا الطربيحم ـ 5
  .إبراهيم بن حممد احلمويين ـ 6
  .حممد بن يوسف الزرندي ـ 7
  .ّعلي بن حممد املعروف بابن الصباغ ـ 8
ّجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ـ 9 ّ.  

ّمجال الدين عطاء اهللا بن فضل اهللا احملدث الشريازي ـ 10 ّ.  
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ّ حسام الدين الشهري باملتقيعالء الدين علي بن ـ 11 ّ.  
  .حممود بن علي الشيخاين القادري ـ 12
  .أمحد بن حممد القشاشي ـ 13

ّعممين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم غدير  :عن علي قال « : قال علي املتقي  ّ ّ
ّإن اهللا أمــدين : مث قــال . فــسدل طرفيهــا علــى منكــيب : ويف لفــظ .خــم بعمامــة فــسدهلا خلفــي ّ

 .إن العمامـة حـاجزة بـني الكفـر واالميـان: وقـال . ّ بـدر وحنـني مبالئكـة يعتمـون هـذه العمـةيـوم
مث نظــر . إرم ــا:  بــني املــسلمني واملــشركني ، ورأى رجــال يرمــى بقــوس فارســية فقــال ويف لفــظ

ّعلـيكم ـذه وأمثاهلـا ورمـاح القنـا ، فـإن ـذه ميكـن اهللا لكـم يف الـبالد : إىل قوس عربية فقـال 
  .)1(» ط وابن منيع ق . ش. ّؤيد لكموي

ذكــر تعميمـــه إيـــاه بيـــده ، عــن عبـــد األعلـــى بـــن عـــدي « : قــال حمـــب الـــدين الطـــربي و
ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم دعــا عليــا يــوم غــدير خــم فعممــه وأرخــى عذبــه  :البهــراين  ّ ّ

  .)2(» من خلفه 
ّده رضـي اهللا تعـاىل عـن جعفـر بـن حممـد عـن أبيـه عـن جـ« : قال شهاب الدين أمحد و

ّ وبـارك وسـلم عمـم علـي بـن أيب طالـب كـرم اهللا تعـاىل وجهـه عمامتـه 6إن رسـول اهللا  :عنهم  ّ ّ
فقـال . أدبـر فـأدبر: مث قال . أقبل فأقبل: السحابة وأرخاها من بني يديه ومن خلفه ، مث قال 

اللهم وال مـن . همن كنت مواله فعلي موال: هكذا جاءتين املالئكة مث قال : ّ وبارك وسلم 6
  .)3(» وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذله 

  أخربنا القاضي جالل الدين أبو املناقب حممود بن مسعود« : وقال احلمويين 
__________________  

  .أبو داود الطيالسي» ط « ومن . هو ابن أيب شيبة» ش « واملراد من . كنز العمال للمال علي املتقي) 1(
  .البيهقي» ق « ومن 

  .289  /2الرياض النصرة ) 2(
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 3(
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ابــن أســعد بــن العراقــي الطــاووس القــزويين إجــازة بروايتــه عــن الــشيخ إمــام الــدين عبــد الكــرمي بــن 
أنبأنــا أبـو منــصور شــهردار بــن شــريويه ابــن شــهردار احلــافظ : حممـد بــن عبــد الكــرمي إجــازة قــال 

بأنـا أبــو زكريـا حيــىي بـن عبــد الوهـاب ابــن االمـام أيب عبــد اهللا حممـد بــن إســحاق أن: إجـازة قــال 
بن حممد بن حيىي بن مندة احلافظ بقراءيت عليه بإصفهان يف داره ، أنبأنـا أبـو عمـر عثمـان بـن 
ّحممد بن أمحد بن سعيد اخلالل ، أنبأنا أبو أمحد عبد اهللا بـن يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبـراهيم 

ّأنـا جـدي إسـحاق ، أخربنـا أمحـد بـن منيـع عـن علـي بـن هاشـم عـن أشـعث بـن بن مجيل ، أنب
ّسعيد عن عبد اهللا ابن بشر عـن أيب راشـد عـن علـي بـن أيب طالـب قـال قـال رسـول اهللا صـلى 

ّإن اهللا عز وجل أيدين يوم بـدر وحنـني مبالئكـة معتمـني هـذه العمـة ، والعمـة  :ّاهللا عليه وسلم  ّ
ّقاله لعلي ملا عممه يوم غـدير خـم بعمامـة سـدل طرفهـا علـى . ركنياحلاجز بني املسلمني واملش

  .)1(» منكبيه 
أن رســول اهللا  حــدثين أيب عــن جــدي: عــن جعفــر بــن حممــد قــال .  ..«: قــال أيــضا و

ّصــلى اهللا عليــه وســلم عمــم علــي بــن أيب طالــب  ّ  عمامتــه الــسحاب فأدخلهــا مــن بــني يديــه 2ّ
  .)2(» هكذا جاءتين املالئكة : أدبر فأدبر ، قال : ال أقبل فأقبل مث ق: ومن خلفه ، مث قال 

ّعممــين رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  :عــن علــي بــن أيب طالــب قــال .  ..«: قــال أيــضا و ّ
ّإن اهللا أمـدين يـوم بـدر مبالئكـة : ّوسلم يوم غدير خم بعمامة فسدل طرفها على منكيب وقال 

  .)3(» معتمني ذه العمامة 
لزرنــدي احلــديث الثــاين املــذكور عــن جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه روى حممــد بــن يوســف ا

  من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من : مث قال « : وأضاف  ّعن جده
__________________  

  .75 / 1فرائد السمطني ) 1(
  .76 / 1املصدر ) 2(
  .76 / 1املصدر ) 3(
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  .)1(» .  ..وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله
عممـين رســول اهللا  : قــال 2عـن علــي بـن أيب طالـب « : رواه نـور الـدين ابــن الـصباغ و

ّصــلى اهللا عليــه وســلم يــوم غــدير خــم بعمامــة فــسدل منرقهــا علــى منكــيب وقــال  إن اهللا تعــاىل : ّ
  .)2(» ّأمدين يوم بدر وحنني مبالئكة معتمني هذه العمامة 

 وفيــه مــن :ّ حممــد عــن أبيــه عــن جــده ورواه جعفــر بــن« : ّقــال احملــدث الــشريازي و
ّ عمــم علــي بــن أيب طالــب عمامتــه الــسحابة أرخاهــا بــني يديــه ومــن 6ّإن رســول اهللا  :الزيــادة 

هكذا جاءتين املالئكة يـوم بـدر مث : فقال . أدبر فأدبر: أقبل فأقبل ، مث قال : مث قال . خلفه
  .)3(» احلديث . من كنت مواله فعلي مواله: قال 

ويف الفـصول املهمـة عـن « : د بـن حممـد بـن علـي الـشيخاين القـادري املـدين قال حمموو
ّعممـين رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم يـوم غــدير خـم بعمامــة  : قـال 2علـي بـن أيب طالــب  ّ ّ

ّإن اهللا تعــاىل أمــدين يــوم بــدر وحنــني مبالئكــة معتمــني هــذه : فــسدل منرقهــا علــى منكــيب وقــال 
  .)4(» العمامة 
ّفقـــد روينـــا بالـــسند الـــسابق إىل احلـــافظ جـــالل الـــدين .  ..«: لقـــشاشي قـــال أمحـــد او

السيوطي أنه قال يف اجلامع الكبـري معـزوا إىل ابـن أيب شـيبة والطيالـسي وابـن منيـع والبيهقـي مـا 
  .)5(» .  ..عممين رسول اهللا : قال 2عن علي : نصه 

__________________  
  .112 نظم در السمطني) 1(
  .27: مة يف معرفة األئمة الفصول امله) 2(
  .خمطوط ـ ّاألربعني للمحدث الشريازي) 3(
  .خمطوط ـ الصراط السوى) 4(
  .99: السمط ايد يف سالسل التوحيد ) 5(
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  ترجمة أحمد القشاشي 
يف اإلجـازة ، وقـد تـرجم ) الـدهلوي ( والشيخ أمحد القشاشي من أعاظم مـشايخ والـد 

ّذاكـــرا فـــضائله منوهـــا مبقاماتـــه ) عيـــان القـــرن احلـــادي عـــشر خالصـــة األثـــر يف أ( لـــه احملـــيب يف 
  .)1(فراجع .  ..وجاللته

  : قوله 
ّفقـــد ظهـــر أن غرضـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم إفـــادة هـــذا املعـــىن الـــذي يفهـــم مـــن هـــذا «  ّ

ّالكـــالم بـــال تكلـــف ، أي إن حمبـــة علـــي فـــرض كمحبـــة النـــيب ومعاداتـــه حمرمـــة كمعـــاداة النـــيب ،  ّ
  .»السنة واجلماعة ، وهو املطابق لفهم أهل البيت وهذا هو مذهب أهل 

  :أقول 
ّلقد ـ ظهـر ـ ممـا ـ ذكرنـا ـ سـابقا ـ أن غرضـه ـ صـلى اهللا عليـه ـ وآلـه وسـلم ـ إفـادة مـا هـو  ّ

 بالتـصرف مثـل أولويـة 7ّالظاهر املفهوم من كالمـه بـال تكلـف ، أي كـون أولويـة أمـري املـؤمنني 
وهــذا هــو مــذهب أهــل .  فــرض واجــب مثــل إطاعــة النــيب بالتــصرف ، وأن طاعتــه6رســول اهللا 

  .:الديانة وهو املطابق لفهم أهل البيت 

  معنى حديث الغدير عند أهل البيت واألصحاب 
مـا  : 7قلـت لعلـي بـن احلـسني  :عن أيب إسـحاق قـال « : فقد روى العالمة السي 

   ؟من كنت مواله فعلي مواله : 6معىن قول النيب 
  .)2(» ه االمام بعده أخربهم أن: قال 

__________________  
  .343  /1خالصة األثر ) 1(
  .223  /37حبار األنوار للعالمة حممد باقر السي ) 2(
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وغـــريه مـــن كتـــب األخبـــار ، وحنـــن نكتفـــي ) حبـــار األنـــوار ( ومثلـــه روايـــات عديـــدة يف 
 عـن طريـق أهـل مذهبـه )الـدهلوي ( باخلرب املذكور لغرض املعارضة به مع اخلرب الذي سـيذكره 

ّ، علــى أن اخلــرب الــذي ذكرنــاه لــه شــواهد تــصدقه وهــي أشــعار أمــري املــؤمنني ، وأشــعار حــسان 
وغـري ذلـك .  ..وأشـعار قـيس بـن سـعد ـ ومـع تقريـره ـ 6الـيت قاهلـا يف حـضور النـيب  ـ بن ثابـت

  .من الشواهد والقرائن املذكورة سابقا
) ج احلق وكـشف الـصدق ( ل يف جواب ومع ذلك كله ترى الفضل ابن روزان يقو

ّوالعجب أن هذا الرجل ال ينقل حديثا إال من مجاعة أهـل الـسنة ، ألن الـشيعة لـيس هلـم « : 
ّكتــاب وال روايــة وال علمــاء جمتهــدون مــستخرجون لألخبــار ، فهــو يف إثبــات مــا يدعيــه عيــال 

  .»على كتب أهل السنة 
عة احلــديث عــن مجاعــة أهــل الــسنة هــو وقــد جعــل هــذا الرجــل أو جتاهــل أو نقــل الــشي

ألجل اإلفحام واإللزام كما هـو قاعـدة البحـث واملنـاظرة ، وهـذا ال يـدل علـى أن الـشيعة لـيس 
  .هلم كتاب وال رواية وال علماء جمتهدون مستخرجون لألخبار

إذن ، جيوز للشيعة االحتجـاج بأحـاديثهم ، بـل قـد جيـب علـيهم ذلـك أحيانـا ألغـراض 
  . إثبات أن هلم كتبا وروايات وعلماءعديدة ، ومنها

 ثبـت أن الـذي فهمـه أئمـة 7ّوبنقل احلديث املذكور عـن االمـام الـسجاد زيـن العابـدين 
 ، 7 مـــن حـــديث الغـــدير ، هـــو األولويـــة باالمامـــة واخلالفـــة ألمـــري املـــؤمنني :أهـــل البيـــت 

  .)الدهلوي ( فظهر بطالن دعوى 

  ى  التمسك بكالم يروونه عن الحسن المثن)5(
أخــرج أبــو نعــيم عــن احلــسن املثــىن ابــن احلــسن الــسبط رضــي اهللا عنهمــا أنــه  « :قولــه 

لــو كــان رســول اهللا  : فقــال ؟2نــص علــى خالفــة علــي مــن كنــت مــواله  حــديث هــل: ســئل 
ّصلى اهللا عليه وسلم يعين بذلك اخلالفة ألفصح هلم بذلك ، فإن ّ  
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ّرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كـــان أفـــصح النـــاس ، يـــا أيهـــا النـــاس هـــذا وايل :  ولقـــال هلـــم ّ
  .أمركم والقائم عليكم بعدي فامسعوا له وأطيعوا

ّولــو كــان األمــر إن اهللا جــل وعــال ورســوله صــلى اهللا عليــه وســلم اختــار عليــا هلــذا األمــر  ّ ّ
ّوللقيــام علــى النــاس بعــده ، فــإن عليــا أعظــم النــاس خطيئــة وجرمــا ، إذ تــرك أمــر رســول اهللا أن 

  .ما أمره ويعذر إىل الناسيقوم فيه ك
ّأمل يقل النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي : فقيل له    ؟من كنت مواله فعلي مواله: ّ

أمـــا واهللا لـــو يعـــين رســـول اهللا بـــذلك األمـــر والـــسلطان ألفـــصح بـــه كمـــا أفـــصح : فقـــال 
  .»اس ّإن عليا وايل أمركم من بعدي والقائم يف الن: ّبالصالة والزكاة ولقال يا أيها الناس 

  :ذه الرواية املوضوعة باطل لوجوه ) الدهلوي ( إحتجاج : أقول 

  هذه الرواية من متفردات الجماعة ـ 1
ّإن هذه الرواية مل ينقلها الشيعة ، وإمنا هي من متفردات أهـل الـسنة واجلماعـة ، وأنـت  ّ ّ

ّتعلــم أن روايــات كــل طائفــة ال تكــون حجــة علــى الطائفــة األخــرى يف مقــام البحــث  واملنــاظرة ّ
واالستدالل ، فان جعلت روايات أهل السنة حجة على الشيعة فلتجعل روايات الشيعة علـى 

  .أهل السنة حجة كذلك

  استدالله بها يخالف ما التزم به  ـ 2
( قـــد خـــالف وعـــده ونكـــث عهـــده وذلـــك ألنـــه قـــد التـــزم يف كتابـــه ) الـــدهلوي ( ّمث إن 

بعـد ذكـر اآليـات الـيت  ـ  أهـل احلـق فقـط ، فقـالبأن ينقل يف باب االمامـة مـن كتـب) التحفة 
وأما أقوال العرتة فـإن املـروي منهـا مـن طريـق أهـل « :  ـ استدل ا بزعمه على خالفة أيب بكر

  ّالسنة خارج عن حد احلصر واإلحصاء ، فلتلحظ يف ذاك
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ّوملــا وقــع االلتــزام يف هــذه الرســالة بعــدم التمــسك ب) يعــين إزالــة اخلفــاء ( الكتــاب  ّ
غــري روايــات 
الــشيعة يف مجيـــع املـــسائل فإنـــه يــذكر مـــن اقـــوال العـــرتة يف هـــذا البــاب مـــا جـــاء منهـــا يف كتـــبهم 

  .»املعتربة ومرويام الصحيحة 
ّيلتزم هنا بأن ال ينقل من أقوال العرتة حـديثا إال مـن ) الدهلوي ( العجب أن : فنقول 

الف يف هــذا املقــام ومقامــات كثــرية ّكتــب الــشيعة املعتــربة ومرويــام الــصحيحة ، ومــع ذلــك خيــ
ِ فمن نكث فإنما يـنكث على نـفسه (غريه ما التزم به  ِ ْ ُ ََ ََ ُ ََْ ْ َِ ََ(.  

  اعترافه بعدم حجية روايات فرقة على أخرى  ـ 3
ـــه ) الـــدهلوي ( وقـــال  ويف نقـــل مـــذهب الـــشيعة وبيـــان « ) : التحفـــة ( يف صـــدر كتاب

هــذه الرســالة بعــدم النقــل مــن غــري كتــبهم املعتــربة ، أصــوهلم ومــا ميكــن إلــزامهم بــه فقــد التــزم يف 
ّكما أن الزام أهل السنة جيب أن يكون حبسب روايات أهل السنة ، وإال توجه إىل كل واحـد  ّ

  .»من الطرفني التهمة بالتعصب والعناد ، ومل يتحقق االعتماد والوثوق بينهما 
تني على الفرقـة األخـرى ، ّوهذا الكالم صريح يف عدم حجية روايات كل فرقة من الفرق

فالعجــب أن هــذا الرجــل يقــول هــذا الكــالم مث ينــسى أو يتناســى مــا قالــه ، فيخالفــه يف مــوارد 
عديــدة مــن البحــث والكـــالم ، ومــن ذلــك احتجاجـــه ــذا احلــديث الـــذي رواه أبــو نعــيم عـــن 

  .ّاحلسن املثىن ، وهو حديث مزعوم موضوع مل يروه إال أهل السنة

  يث في الكتب الصحيحةليس هذا الحد ـ 4
وهذا احلديث املزعوم مل خيرجه أحـد مـن أصـحاب الكتـب الـصحاح عنـد أهـل الـسنة ، 

( أو الكتــب الــيت التــزم فيهــا بالــصحة ، وال هــو مــن األحاديــث الــصحيحة ســندا ، وقــد ذكــر 
  يف باب االمامة عند اجلواب عن) التحفة ( يف كتاب ) الدهلوي 



 239 .......................................................دحض مناقشات الدهلوي يف داللة احلديث 

ـــه  إن كـــل حـــديث رواه : اعـــدة املقـــررة لـــدى أهـــل الـــسنة هـــي إن الق« : احلـــديث الـــسادس في
ّبعــض أئمــة فــن احلــديث يف كتــاب مل يلتــزم فيــه بــصحة مــا فيــه ، مثــل البخــاري ومــسلم وبقيــة 
ّأصحاب الصحاح ، أو مل يصرح بصحة ذاك احلـديث صـاحب الكتـاب أو غـريه مـن احملـدثني 

  .»الثقات ، فهو غري قابل لالحتجاج 
، فكيـف حيـتج ـذا ) الدهلوي ( ررة لدى أهل السنة كما يقول فهذه هي القاعدة املق

  !.؟احلديث املزعوم الذي ليس مصداقا هلذه القاعدة

  ماال سند له ال يصغى إليه  ـ 5
ّومــن القواعــد املقــررة لــدى أهــل الــسنة أــم ال يــصغون إىل  ـ )الــدهلوي ( كمــا ذكــر  ـ ّ

نفـــسه اجلـــواب علـــى ) الـــدهلوي ( احلـــديث الـــذي ال ســـند لـــه ، وعلـــى هـــذا األســـاس حـــاول 
» ّـلعـن اهللا مـن ختلف عنهـا «   :6قـول النـيب  املطعن الثالث من مطـاعن أيب بكـر بعـد إنكـاره

ّإن كل حديث مل : فقال .  ..وغريه من رواته) امللل والنحل ( وإن كان الشهرستاين صاحب  ّ
  .ّيكن يف الكتب املسندة للمحدثني مع احلكم بالصحة فال يصغى إليه

يف ذاك املقـام نعـرتض عليـه اسـتناده إىل هـذا احلـديث ) الدهلوي ( وعلى ضوء ما ذكر 
ّاملزعـوم يف حمــل الكـالم ، ألنــه لــيس حـديثا مــسندا يف كتـب احملــدثني فــضال عـن كونــه صــحيحا  ّ ّ

  ؟عندهم ، فيلزم أن ال يصغى إليه ، فكيف يستند إليه واحلال هذه
ّما صب اهللا يف صدري شـيئا إال وصـببته «  :لق احلديث املخت ونظري املقام استناده إىل ّ

ـــه ابـــن اجلـــوزي وغـــريه يف . وهـــو أيـــضا ال ســـند لـــه أبـــدا» يف صـــدر أيب بكـــر  ( ّكمـــا نـــص علي
  .)املوضوعات 

  احتجاج الدهلوي بهذا الحديث تعسف  ـ 6
  ّيرد يف باب االمامة أحاديث عديدة يرويها أكابر أئمة أهل) الدهلوي ( إن 
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 حـديثحمدثيهم باألسانيد املتكررة والطـرق املختلفـة ، أمثـال حـديث الطـائر ومذهبه ومشاهري 
ّوحــديث األشــباه ، بــل إن هــذه األحاديــث الثالثــة املــذكورة » أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا « 

  .7يرويها والده أيضا يف مجلة فضائل أمري املؤمنني 
 بــل متــواترة ، فالعجــب مــن هــذا الرجــل الــذي يــرد هكــذا أحاديــث صــحيحة مستفيــضة

  ؟كيف يستند إىل حديث أيب نعيم يف هذا املقام
ــيــستهزئ بالــشيعة ويطعـن فــيهم ألــم حيتجون) الــدهلوي ( وأيـضا نــرى  أنــا «  حبــديث ّ

 مـع أنـه حـديث متـواتر يرويـه كبـار أئمـة احملـدثني واحلفـاظ مـن أهـل ــ» مدينة العلم وعلـي باـا 
 وهــو يف نفــس !!ألنــه بزعمــه حــديث موضــوع ـ هلويالــسنة ، ويثبتــه والــده الــشاه ويل اهللا الــد

وحنــــوه مــــن » أنــــا مدينــــة العلــــم «  حــــديث ّالوقــــت حيــــتج بروايــــة أيب نعــــيم الــــيت ال تبلــــغ درجــــة
  !!7أحاديث فضائل االمام 

ّأال يتوجه عليه ما تلفظ به بالنسبة إىل الشيعة من ألفاظ االستهزاء والسخرية   !؟ّ

  لدهلوي بطالن المعارضة من كالم والد ا ـ 7
بروايـة أيب نعـيم مـن كـالم نفـسه ، فإنـه يثبـت ) الـدهلوي ( وكما ثبت بطالن اسـتدالل 

قــرة ( ّبطــالن اســتدالله ــذه الروايــة مــن كــالم والــده الــشاه ويل اهللا الــذي نــص يف آخــر كتابــه 
علـــى عـــدم جـــواز املنـــاظرة مـــع الزيديـــة بـــل االماميـــة بأحاديـــث ) العينـــني يف تفـــضيل الـــشيخني 

  . فضال عن غريهاالصحيحني
ّفاسـتناد ولـده إىل روايــة أيب نعـيم يف هـذا املقـام تعــسف باطـل وخمالفـة للقواعــد : فنقـول 

  .ّاملقررة وعقوق لوالده

  بطالن المعارضة من كالم تلميذه  ـ 8
إىل روايــة أيب نعــيم مــن كــالم والــده ، فهــو باطــل لــدى ) الــدهلوي ( وكمــا بطــل اســتناد 

  الشوكة( ان الدهلوي الذي ذكر يف كتابه تلميذه حممد رشيد الدين خ
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أن أخبار كل فرقة ال تصلح لالعتبار واالعتمـاد يف مقـام البحـث والنقـاش مـع غريهـا ) ّالعمرية 
  .من الفرق ، ألن رواة أخبار كل فرقة مقدوحون لدى علماء الفرقة األخرى

ميــة ، فكيــف فحــديث أيب نعــيم ال جيــوز االحتجــاج بــه يف مقابلــة الــشيعة االما: أقــول 
  ؟بدعوى التعارض بينه وبني حديث متواتر لدى الفريقني

ه يلـــزم علـــى أهـــل الـــسنة التـــسليم واإلذعـــان  ــوعلـــى مـــا ذكـــره رشـــيد الـــدين الـــدهلوي فإن ّـ
ّ املخرجـــة يف كتـــب أهـــل الـــسنة ، وـــذا 7باســـتدالل الـــشيعة بأحاديـــث فـــضائل أمـــري املـــؤمنني 

 وابن تيمية وأمثاهلا ، ألن استدالل الـشيعة وأسالفه كابن حجر) الدهلوي ( تسقط مكابرات 
ّكـــان مطابقـــا للقواعـــد املقـــررة املتبعـــة يف مقـــام املناقـــشة واملنـــاظرة ، فيجـــب علـــى مـــن خـــالفهم  ّ

  .التسليم والقبول

  اعتراضهم على تمسك االمامية برواية أبي نعيم  ـ 9
يم لفـضائل وهل مـن العـدل واإلنـصاف اعرتاضـهم علـى االماميـة التمـسك بروايـة أيب نعـ

مقابلـة حـديث  ، وهم يف نفس الوقت يستندون إىل حديث يرويه أبو نعيم يف 7أمري املؤمنني 
  !؟الغدير املتواتر

فــإن أبــا نعــيم روى كثــريا مــن األحاديــث الــيت هــي ضــعيفة بــل « : لقــد قــال ابــن تيميــة 
  .»موضوعة باتفاق علماء احلديث وأهل السنة والشيعة 

ّيـة صـاحب احلليـة وحنـوه ال يفيـد وال يـدل علـى الـصحة ، فـإن ّجمـرد روا« : وقال أيـضا 
صــاحب احلليــة قــد روى يف فــضائل أيب بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي واألوليــاء وغــريهم أحاديــث 

  .»ضعيفة بل موضوعة باتفاق أهل العلم 

  تنصيص الدهلوي على عدم اعتبار تصانيف أبي نعيم  ـ 10
ديث يف بيــان طبقــات كتــب احلــديث نقــال يف رســالته يف أصــول احلــ) الــدهلوي ( وقــال 

  األحاديث غري املعروفة يف: الطبقة الرابعة « : عن والده ما تعريبه 
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ّالقرون السابقة واليت رواها املتأخرون ، فال خيلو حاهلا عن أحد أمرين ، فإما قد تفحص عنها 
 رأوا فيــه علــة الــسلف ومل يقفــوا هلــا علــى أصــل حــىت يرووــا ، وإمــا وقفــوا هلــا علــى أصــل لكــن

ّأوجبـت تــرك مجيــع تلــك األحاديــث ، وعلــى كــل حــال فــإن هــذه األحاديــث ال جيــوز االعتمــاد 
  :ولنعم ما قال بعض الشيوخ يف أمثال هذا . عليها والتمسك ا يف عقيدة أو عمل

  فـــــــــــإن كنــــــــــــت ال تــــــــــــدري فتلــــــــــــك مــــــــــــصيبة

  
ـــــــــــــــت تـــــــــــــــدري فاملـــــــــــــــصيبة أعظـــــــــــــــمو     إن كن

  

ّ الطريــق علــى كثــري مــن احملــدثني ، واغــرتوا بكثــرة ولقــد قطــع هــذا القــسم مــن األحاديــث
طرقهـــا الـــواردة يف هـــذا القـــسم مـــن الكتـــب ، فحكمـــوا بتواترهـــا ومتـــسكوا ـــا يف مقـــام القطـــع 

  .واليقني ، خالفا ملا تدل عليه األحاديث يف الطبقة األوىل والثانية والثالثة
كتــاب  :عــضها ّوقــد تــضمنت كتــب كثــرية هلــذا القــسم مــن األحاديــث وهــذه أســامي ب

الـــضعفاء البـــن حبـــان ، تـــصانيف احلـــاكم ، كتـــاب الـــضعفاء للعقيلـــي ، كتـــاب الكامـــل البـــن 
عدي ، تصانيف اخلطيب ، تصانيف ابن شاهني ، تفسري ابـن جريـر ، الفـردوس للـديلمي بـل 
مجيع تصانيفه ، تـصانيف أيب نعـيم ، تـصانيف اجلوزجـاين ، تـصانيف ابـن عـساكر ، تـصانيف 

  .صانيف ابن النجارأيب الشيخ ، ت
 وإن اكثــر املــساهلة والوضــع هــو يف بــاب املناقــب واملثالــب والتفــسري وأســباب النــزول و

.. .«.  
يف مقابلــة ) الــدهلوي ( إن احلــديث الــذي اســتند إليــه : أقــول علــى ضــوء هــذا الكــالم 

 ، وال اســتدالل االماميــة حبــديث الغــدير املتــواتر هــو مــن األحاديــث اهولــة يف القــرون الــسابقة
خيلـو أمــره مـن أحــد األمـرين اللــذين ذكرمهــا ، وعلـى كــل حـال ال جيــوز االسـتناد اليــه واالعتمــاد 
عليــه ، فالعجــب ، إن هــذا الرجــل يعتمــد علــى حــديث يــراه هــو والــده حــديثا بــاطال ال جيــوز 

  :التمسك به فناسب أن نقول له 
  فـــــــــــإن كنــــــــــــت ال تــــــــــــدري فتلــــــــــــك مــــــــــــصيبة

  
ـــــــــــــــت تـــــــــــــــدري فاملـــــــــــــــصيبة أعظـــــــــــــــمو     إن كن
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  . ..بل إنه يدري فاملصيبة أعظم

  طعن ابن الجوزي في أبي نعيم  ـ 11
« : ولقــد بــالغ احلــافظ ابــن اجلــوزي يف ذم أيب نعــيم والطعــن عليــه ، وإليــك نــص عبارتــه 

كتاب احللية ، وذكر يف حدود التـصوف  ـ أي للصوفية ـ ّوجاء أبو نعيم االصبهاين فصنف هلم
ذكر يف الــصوفية أبــا بكــر وعمــر وعثمانــا وعلــي بــن أيب طالــب أشــياء قبيحــة ، ومل يــستح أن يــ

  .)1(» ّوسادات الصحابة رضي اهللا عنهم ، فذكر عنهم فيه العجب 

  » فضيل بن مرزوق « ومن رواته  ـ 12
: حيـث جـاء فيـه ) االكتفـاء ( كمـا يف » فضيل بن مرزوق « ومن رواة هذا اخلرب هو 

سن ـ أي املثـىن ابـن احلـسن الـسبط ـ وقـال لــه مسعـت احلـ روي عـن فـضيل بـن مـرزوق قـالو« 
ّأمل يقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : رجل   .بلـى:  قـال ؟.مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله: ّ

أمـــا واهللا لـــو يعـــين بـــذلك االمـــارة والـــسلطان ألفـــصح هلـــم بـــذلك كمـــا أفـــصح بالـــصالة والزكـــاة 
يــا أيهــا النــاس : ني ، ولقــال هلــم والــصيام واحلــج ، فــإن رســول اهللا كــان أفــصح النــاس للمــسلم

  .)2(» هذا وايل األمر والقائم عليكم من بعدي ، فامسعوا له وأطيعوا 
م فيــه مجاعــة مــن األعــالم ، قــال » فــضيل بــن مــرزق « و ّــوإن وثقــه غــري واحــد فقــد تكل ّ
  .)3(» ضعيف ، وكذا ضعفه عثمان بن سعيد : قال النسائي « : الذهيب 

  فضيل بن مرزوق ليس من شرط:  احلاكم قال أبو عبد اهللا« : قال 
__________________  

  .159 :تلبيس إبليس ) 1(
  .خمطوط ـ االكتفاء يف فضل األربعة اخللفاء) 2(
  362  /3ميزان االعتدال يف نقد الرجال ) 3(
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ّمنكــر احلــديث جــدا : وقــال ابــن حبــان . الــصحيح ، عيــب علــى مــسلم إخراجــه يف الــصحيح
  .)1(» لثقات ويروي عن عطية املوضوعات كان ممن خيطئ على ا

فـضيل بـن مـرزوق الكـويف ، عـن أيب « : قـائال ) املغـين يف الـضعفاء ( وذكره الذهيب يف 
ّوثقه غري واحـد ، وضـعفه النـسائي وابـن معـني أيـضا. حازم األشجعي والكبار : قـال احلـاكم . ّ

  .)2(» عيب على مسلم إخراجه يف الصحيح 
صـــاحل احلـــديث : عبـــد اخلـــالق بـــن منـــصور عـــن ابـــن معـــني قـــال « : وقـــال ابـــن حجـــر 

.  ..ضــعيف: وقــال النــسائي . ال:  قــال ؟حيــتج بــه: قلــت . ّصــدوق يهــم كثــريا يكتــب حديثــه
. ليس هو من شرط الصحيح وقد عيب على مسلم إخراجه حلديثه: قال مسعود عن احلاكم 

وروى عـــن .  الثقـــاتخيطـــئ علـــى: خيطـــئ ، وقـــال يف الـــضعفاء : قـــال ابـــن حبـــان يف الثقـــات 
ـــة املوضـــوعات وقـــال يف . اختلـــف قـــول ابـــن معـــني فيـــه: وقـــال ابـــن شـــاهني يف الثقـــات . عطي

ّحـــدث فـــضيل عـــن عطيـــة عـــن أيب ســـعيد حـــديث إن الـــذي  :الـــضعفاء قـــال أمحـــد بـــن صـــاحل 
ال أدري مـن : وقال ابن رشـدين . خلقكم من ضعف ، ليس له عندي أصل وال هو بصحيح

  .)3(» لتضعيف أعطية أم فضيل بن مرزوق أراد أمحد ابن صاحل با
  .»فضيل بن مرزوق « هذه كلمات القوم يف 

  اشتمال الحديث على فرية قبيحة ـ 13
لقد ظهر إىل اآلن أن هذا الكالم موضوع علـى احلـسن املثـىن وأنـه مل يقلـه قطعـا ، وقـد 

حيكم ، لو كـان و« : اشتمل يف رواية حمب الدين الطربي على فرية أخرى عليه ، إذ جاء فيه 
ّنافعا بقرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم بغـري عمـل بطاعتـه لنفـع بـذلك مـن هـو أقـرب إليـه  ّ

ّمنا ، أباه وأمه  ّ«.  
  ذكر ما روي عن احلسن بن احلسن أخي عبد اهللا« : وهذا نص ما ذكره بتمامه 

__________________  
  .362  /3ميزان االعتدال ) 1(
  .515  /2اء املغين يف الضعف) 2(
  .7/  298ذيب التهذيب ) 3(
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ّوحيكـم أحبونـا بـاهللا ، فـإن أطعنـا اهللا فأحبونـا وإن : ابن احلـسن أنـه قـال لرجـل ممـن يغلـو فـيهم  ّ
وحيكـم : قال . إنكم ذوو قرابة من رسول اهللا وأهل بيته: فقال له رجل . عصينا اهللا فابغضونا

ّـاعته لنفع بذلك من هو أقرب إليه منـا ، أبـاه وأمه لو كان نافعا بقرابة رسول اهللا بغري عمل بط ّ
ا العــذاب ضــعفني ، واهللا إين ألرجــو أن يــؤيت  ّــ، واهللا إين أخــاف أن يــضاعف اهللا للمعاصــي من

  .ّاحملسن منا أجره مرتني
لقـــد أســـاءنا آباؤنـــا وأمهاتنـــا ، إن كـــان مـــا تقولـــون مـــن ديـــن اهللا مث مل : مث قـــال : قـــال 

ا عليـه ومل يرغبــوا فيـه ، وحنـن كنـا أقـرب مــنهم قرابـة مـنكم وأوجـب علــيهم خيربونـا بـه ومل يطلعونـ
ّوأحق أن يرغبونا فيه مـنكم ، ولـو كـان األمـر كمـا تقولـون أن اهللا جـل وعـال ورسـوله صـلى اهللا  ّ
ّعليــه وســلم اختــار عليــا هلــذا األمــر وللقيــام علــى النــاس بعــده ، فــإن عليــا أعظــم النــاس خطيئــة  ّ

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقوم فيه كما أمره ويعذر إىل الناسوجرما ، إذ ترك أمر  ّ.  
ّأمل يقــل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم لعلــي : فقــال لــه الرافــضي  مــن كنــت مــواله فعلــي : ّ

أمـــا واهللا لــــو يعـــين رســــول اهللا بـــذلك األمــــر والـــسلطان والقيــــام علـــى النــــاس ، :  فقــــال ؟مـــواله
كــاة والــصيام واحلــج ، ولقــال أيهــا النــاس إن هــذا الــويل بعــدي ألفــصح كمــا أفــصح بالــصالة والز

  .فامسعوا وأطيعوا
ّخــرج مجيــع األذكـــار عــن أهـــل البيــت احلـــافظ أبــو ســعد إمساعيـــل بــن علـــي بــن احلـــسن 

  .)1(» ّالسمان الرازي ، يف كتاب املوافقة بني أهل البيت والصحابة رضوان اهللا أمجعني 
هذه القرابة من رسول اهللا من أوضح األباطيـل عنـد  من 6وإن نفي انتفاع والدي النيب 

  .املسلمني قاطبة ، كما ال خيفى على من طالع رسائل احلافظ السيوطي يف هذا الباب
فنسبة هذا الكالم إىل احلسن املثىن فرية شـنيعة ، ووجـوده يف هـذا احلـديث قرينـة أخـرى 

  .على وضع احلديث وبطالنه من أصله
__________________  

  .60 / 1الرياض النضرة ) 1(
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  اشتماله على فرية أخرى  ـ 14
فــإن عليــا أعظــم .  ..لــو كــان األمــر كمــا تقولــون« ومــا جــاء يف هــذا احلــديث مــن أنــه 
فريــة أخــرى علــى احلــسن املثــىن ، فــإن هــذا » .  ..النــاس خطيئــة وجرمــا إذ تــرك أمــر رســول اهللا

طالـب حبقـه مـرارا ، وامتنـع عـن البيعـة  قـد 7الكالم من عجائب اخلرافات ، ألن أمري املـؤمنني 
 6 حقه ومل يعنه الناس على قيامه على الظـاملني بعـد رسـول اهللا 7مع أيب بكر ، فلما مل يعط 

  !؟فما ذنبه
ويكـــون هـــذا الكـــالم يف الـــبطالن كمـــا لـــو قـــال املنكـــرون لنبـــوة األنبيـــاء يف حـــق األنبيـــاء 

، ومل يتمكنـــــوا مـــــن إنفـــــاذ الـــــشرائع الـــــذين ظلمـــــوا ، واستـــــشهدوا علـــــى أيـــــدي األمـــــم الـــــسالفة 
أنه لو كانوا أنبياء اهللا حقا فإم أعظم الناس خطيئة ، لعدم قيامهم مبـا بعـثهم اهللا : السماوية 

  . ..عليه
استدل أهـل الـسنة مبقاتلـة علـي ملـن خـالفوه مـن أهـل  ـ تنبيه« : وقال ابن حجر املكي 

ن مقاتلــــــة املبــــــايعني أليب بكــــــر اجلمــــــل واخلــــــوارج وأهــــــل صــــــفني مــــــع كثــــــرم ، وبإمــــــساكه عــــــ
 وعـدم مـشاورم لـه يف ذلـك ، مـع أنـه ابـن عـم 2واملستخلفني له ، مع عدم إحضارهم لعلـي 

ّرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وزوج بنتـــه رضـــي اهللا عنهـــا ، واحملبـــو منهـــا مبزايـــا ومناقـــب ال  ّ
 إىل علمـــه الـــسلم ، توجــد يف غـــريه ، ومـــع كونـــه الــشجاع القـــرم والعـــامل الـــذي يلقــي كـــل مـــنهم

والفــائق هلــم يف ذلــك ، احملتمــل عــنهم مــشقة القتــال يف أوعــر املــسالك ، وبإمــساكه أيــضا عــن 
مقاتلـــة عمـــر املـــستخلف لـــه أيب بكـــر ومل يـــستخلف عليـــا كـــرم اهللا وجهـــه ، وعـــن مقاتلـــة أهـــل 

وال الشورى مث ابن عوف املنحصر أمرها فيه باستخالفه لعثمان ، على أنه مل يكن عنـده علـم 
ّظن بأنه صلى اهللا عليه وسلم عهد له صرحيا وال إمياء باخلالفة ، وإال مل جيز له عنـد أحـد مـن  ّ ّ
املــسلمني الــسكوت علــى ذلــك ، ملــا يرتتــب عليــه مــن املفاســد الــيت ال تتــدارك ، ألنــه إذا كــان 

  ّخليفة بالنص مث مكن غريه من اخلالفة ذلك الغري باطلة وأحكامها كلها
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  .إمث ذلك كله على علي كرم اهللا وجهه ، وحاشاه من ذلككذلك ، فيكون 
يبطلــه أنــه كــان ميكنــه أن يعلمهــم . وزعــم أنــه إمنــا ســكت لكونــه كــان مغلوبــا علــى أمــره

ّعهـد إىل رسـول اهللا صـلى اهللا : باللسان ليربأ من آثام تبعة ذلك ، وال يتوهم أحد أنه لـو قـال 
ّ حقــي وإال صــربت أنــه حيــصل لــه بــسبب هــذا ّعليــه وعلــى آلــه وســلم باخلالفــة فــإن أعطيتمــوين

الكالم لـوم مـن أحـد مـن الـصحابة بوجـه وإن كـان أضـعفهم ، فـإذا مل يقـل ذلـك كـان سـكوته 
عنـه صــرحيا يف أنــه ال عهـد عنــده وال وصــية إليــه بـشيء مــن أمــور اخلالفـة ، فيبطــل ادعــاء كونــه 

  .)1(» مغلوبا 
 يربأ عليه الصالة والـسالم مـن اآلثـام فإذا كان إعالم الصحابة بالنص كافيا ألن: أقول 

املرتتبــة علــى الــسكوت ، فــإن االمــام قــد أعلــم املتغلبــني بوجــود النــصوص النبويــة بــشأن إمامتــه 
وخالفتــه ، كمــا تقــدم منــوذج ذلــك مــن روايــة الواحــدي وأســعد االربلــي وســيجيء البــاقي فيمــا 

مـن تبعـات  ـ  كـالم ابـن حجـرحـسب ـ بعد ان شاء اهللا تعـاىل ، وقـد بـرأ عليـه الـصالة والـسالم
  .اآلثام ، وبذلك يظهر بطالن هذا الكالم املنسوب إىل احلسن املثىن

   7إفصاح النبي بأمر خالفة علي  ـ 15
 بذلك األمر 6أما واهللا لو يعين رسول اهللا « : مث إن ما جاء يف هذا احلديث من قوله 

ه العديدة اليت أقمناهـا سـابقا علـى تبطله الوجو ».  ..والسلطان والقيام على الناس ألفصح به
 ، ولقد بلغت داللة احلديث على ذلـك 6 بعد رسول اهللا 7داللة حديث الغدير على إمامته 

 ويف حـضوره 6مبلغا جعلت حسان بن ثابت يفصح عن معىن هـذا احلـديث عـن لـسان النـيب 
حــــدا مــــن ومل جنــــد أ.  ..»رضــــيتك مــــن بعــــدي إمامــــا وهاديــــا «  :فيقــــول  مــــع تقريــــره لكالمــــه

  . ..الصحابة ينكر عليه هذا القول
__________________  

  .84هامش الصواعق  ـ تطهري اجلنان واللسان عن اخلطور والتفوه بثلب معاوية بن أيب سفيان) 1(
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فاالفـــصاح قـــد حتقـــق بأحـــسن مـــا ميكـــن وأمت مـــا يـــرام ، وبطلـــت شـــبهات املنكـــرين ووســـاوس 
  .الشياطني

ّاملعــىن املطلــوب فقــد متــت بــه  ـ ولــو بلحــاظ القــرائن ـ كــالمإنــه مــىت أفــاد ال: واخلالصـة 
ـــــع عـــــن داللتـــــه  ـــــت النعمـــــة ، وكـــــان نـــــصا قطعيـــــا ثابتـــــا ال يعرتيـــــه ريـــــب ، وال متن احلجـــــة وكمل
االحتمـــاالت البعيـــدة الـــيت يبـــديها املتعـــصبون ، ألنـــه لـــو جـــاز اإلصـــغاء إىل تلـــك االحتمـــاالت 

حــديث الغــدير ، مل يبــق مــصداق للــنص ، البعيــدة الــيت يــذكرها بعــض أهــل الــسنة حــول مفــاد 
ٌ قل هو اهللا أحد (« ولسقطت مجيع النصوص عن الداللة حىت أمثال  َ َ ُ َ ُ ْ حممد رسـول « و » )ُ

  .»اهللا 
كمــا قــال بعــض  ـ ولــو شــرط يف الــنص احنــسام االحتمــاالت البعيــدة« : قــال الغــزايل 

ّمل يتصور لفظ صـريح ، ومـا عـدوه مـن اآليـات واألخبـا ـ أصحابنا ر يتطـرق إليهـا احتمـاالت ، ّ
ٌ قل هو اهللا أحد (: فقوله  َ َ ُ َ ُ ْ  ؟حممد رسول اهللا أي حممد:  يعين آله الناس دون اجلن ، وقوله )ُ

ان اعرتفــــت : جيــــزي عنــــك أي يثــــاب عليــــه ، وقولــــه :  وقولــــه ؟ ويف أي زمــــان؟وإىل أي إقلــــيم
  .)1(» فهذه احتماالت بعيدة تتطرق إليها . أي إذا مل تتب. فارمجها

  تأييد هذا الحديث للمذهب الحق بوجوه  ـ 16
وبالرغم من أن أهـل الـسنة ينـسبون هـذا الكـالم إىل احلـسن املثـىن للـرد بـه علـى املـذهب 

  :ّاحلق بزعمهم ، إال أنه يظهر بالتأمل تأييده للحق بوجوه عديدة 
 والقــائم يـا أيهــا النـاس إن عليــا وايل أمـركم مــن بعـدي«   إنـه يفيـد أن عبــارة) :األول ( 
نـــص صـــريح يف االمامـــة واخلالفـــة ، كنـــصوصه الـــواردة يف الـــصالة والزكـــاة والـــصيام » يف النـــاس 

 ، مثـل عباراتــه 7واحلـج ، فكانــت تلـك العبــارة واضـحة الداللــة بالنـصوصية علــى خالفـة علــي 
الــــواردة يف الــــصالة والزكــــاة وغريمهــــا مــــن الواجبــــات الدينيــــة ، وال يكــــون يف داللتهــــا قــــصور أو 

  .لتباس أو إاما
__________________  

  .184 :املنخول يف علم األصول ) 1(
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 ذلـــك أيـــضا ملـــا خـــضع املتعـــصبون املتـــسولون لـــه ، وملـــا آمنـــوا 6ولـــو قـــال النـــيب : أقـــول 
هـــو » األمـــر « ّوســـلموا ، بـــل يـــذكرون لـــه االحتمـــاالت البعيـــدة ، فيقولـــون مـــثال إن املـــراد مـــن 

خلالفــة ، أو أن املــراد مقــام القطبيــة واالمامــة يف البــاطن ، بــأن يكــن احملبــة والنــصرة ال االمــارة وا
.  ..القيام يف الناس مبعىن أن يأخذوا منه العلوم الباطنية ويقتدون به يف تلك اجلهـات فحـسب

وبذلك خيرج هذا الكالم عن كونه نـصا صـرحيا يف االمامـة واخلالفـة ، وحينئـذ ينـسب إىل النـيب 
ســــالة اإلهليــــة ، والقــــصور يف بياناتــــه الــــشريفة حــــول املــــسائل املهمــــة  التقــــصري يف إبــــالغ الر6

االساســية ، وحيــث يــراد تنزيــه مقــام النبــوة مــن هــذه النقــائص تــدفع تلــك االحتمــاالت بــالقرائن 
ـــــة بـــــالكالم ، ويقـــــال بوجـــــوب محـــــل  علـــــى االمامـــــة » أمـــــركم « يف » األمـــــر « القطعيـــــة احلاف

  .واخلالفة
إن حـــديث الغـــدير نـــص يف االمامـــة ، ولـــو أن : قـــول وحنـــن علـــى ضـــوء هـــذه املقدمـــة ن

املتعـــصبني حـــاولوا صـــرفه عـــن الداللـــة علـــى ذلـــك بـــذكر االحتمـــاالت البعيـــدة فإنـــا نـــدفع تلـــك 
  .االحتماالت بالقرائن القطعية

فعلــم أن هــذا الكــالم املنــسوب إىل احلــسن املثــىن يؤيــد مــرام أهــل احلــق ، وأن مــن احــتج 
  .به فقد غفل أو تغافل عن ذلك

علـــى االتـــصال داللـــة صـــرحية ال يعرتيهـــا » مـــن بعـــدي «  إنـــه يثبـــت داللـــة ) :الثـــاني ( 
علــي «   :6قولــه  ريــب وال يــشوا شــك ، وبــذلك يبطــل محــل بعــضهم هــذا القيــد املوجــود يف

  .وحنوه على االنفصال ، وكفى اهللا املؤمنني القتال» وليكم بعدي 
ّيا أيها الناس إن عليا وايل أمركم من بعدي «  : إنه ملا كانت هذه العبارة ) :الثالث ( 

نـصا صـرحيا يف االمامـة واخلالفـة ، وتـدل علـى املطلـوب بـال » والقائم عليكم يف الناس بـأمري 
فـإن سـائر نـصوص إمامـة أمـري .  ..ّريب أو شبهة حبيث ال يبقى جمـال ألي تأويـل أو احتمـال

الـيت مسعـت بعـضها تكـون دالـة علـى  » اخلالفـة« أو » االمامـة « املؤمنني املشتملة على لفـظ 
  املطلوب بالقطع واليقني ، وبذلك تذهب تأويالت
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  .املتأولني واحتماالت املتعصبني أدراج الرياح

  معارضة ما نسبوه إلى الحسن المثنى بما رووه عن حفيده  ـ 17
 هّلو سلم صدقه وجواز االسـتدالل بـ ـ مث إن هذا احلديث الذي نسبوه إىل احلسن املثىن

فقــد ذكــر فخــر الــدين  .)حممــد بــن عبــد اهللا بــن احلــسن املثــىن ( يعارضــه مــا رووه عــن حفيــده ـــ 
ــبـعض (: الــرازي بتفــسري قولــه تعــاىل  ــى ب ضهم أول ٍ وأولــوا األرحــام بـع ْ ــ َْ َِ ْ َْ ُْ َُ ُ ِ َ ْ ّمتــسك « :  مــا نــصه )ُ

ُ وأولوا (: قوله تعاىل : حممد بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن ابن علي بن أيب طالب فقال  َُ
ــبـعض  ــى ب ٍاألرحــام بـعــضهم أول ْ َْ َِ ْ َْ ْ ُ ُ ِ َ ّ يــدل علــى ثبــوت األولويــة ، ولــيس يف اآليــة شــيء معــني يف )ْ ّ

ـــه  ـــدليل ، وحينئـــذ ينـــدرج في ّثبـــوت هـــذه األولويـــة ، فوجـــب محلـــه علـــى الكـــل إال مـــا خـــصه ال ّ ّ
 أعطـاه سـورة 6 إن أبـا بكـر كـان مـن أويل األرحـام ، ملـا نقـل أنـه: وال جيـوز أن يقـال . االمامة

ّبراءة ليبلغها إىل القوم مث بعث عليا خلفه ، وأمر بـأن يكـون املبلـغ هـو علـي و ّال يؤديهـا  :قـال ّ
» فهـذا وجـه االسـتدالل ـذه اآليـة .  وذلـك يـدل علـى أن أبـا بكـر مـا كـان منـه.ّإال رجل مين

)1(.  
  . ..ّالبتةّلكن ما نسبوه إىل احلسن مكذوب عليه قطعا ، وال جيوز االستدالل به 

وحنن ذاكرون الرسائل بني أمـري املـؤمنني املنـصور وبـني حممـد « : وقال أبو العباس املربد 
وخنتـــصر مـــا جيـــوز ذكـــره منـــه . بـــن عبـــد اهللا بـــن حـــسن العلـــوي ، كمـــا وعـــدنا يف أول الكتـــاب

ملــا خــرج حممــد بــن عبــد اهللا علــى : قــال . ومنــسك عــن البــاقي ، فقــد قيــل الراويــة أحــد الــشامتني
ّ

  :ملنصور كتب إليه املنصور ا
 ـفـ: مـن عبـد اهللا أمـري املـؤمنني إىل حممـد بـن عبـد اهللا أمـا بعـد  ـ بـسم اهللا الـرمحن الـرحيم

ْ إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله ويسعون في األرض فسادا أن( َ ً َ ِ ْ ََ ْ ِ َِ َْ َ ُ ُ ُ ََ ْ َ َ َُ َ ِ َ  ُ ِ  
__________________  

  .213  /15تفسري الرازي ) 1(
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ٌقتـلوا أو يصلبوا أو تـقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو يـنـفـوا مـن األرض ذلك لهم خزي ُيـ ْ ِـ ِ ِـ ِْـ ْ َ ُـْ َُ َ ِـ ٍِ ْ ْ ْ ْ َْ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َُ َ َْ َ َ َ َ َُ ُِ ِ ْ  ُ َ 
ٌفي الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ِ َِ ٌَ َ ِ ْ ِ ِْ َُ َ ْ  .َإال الذين تابوا من قـبل أن تـقدروا عليهم فاعل َْ َ ْ ُِ ْ َْ ِ ِْ َ ْ َ ِ َ ْ ُِ َ   موا أن ِ َ ُ

ٌاهللا غفور رحيم  ِ َ ٌ ُ َ  ذلك عهد اهللا وذمته وميثاقه وحـق نبيـه ، إن تبـت مـن قبـل أن أقـدر عليـك )َ
أؤمنك على نفسك وولدك وإخوتك ومن بايعوك وتابعوك ومجيع شيعتك ، وأن أعطيك ألـف 
ألف درهـم ، وأنزلـك مـن الـبالد حيـث شـئت ، وأقـضى مـا شـئت مـن احلاجـات ، وأطلـق مـن 

فــإن شــئت أن تتوثــق .  بيتــك وشــيعتك وأنــصارك ، مث ال أتبــع أحــدا مــنكم مبكــروهســجين أهــل
ّلنفسك فوجه إيل من يأخذ لك من امليثاق والعهد واألمان ما أحببت   .والسالم. ّ

مــن عبــد اهللا حممــد املهــدي : بــسم اهللا الــرمحن الــرحيم : فكتــب إليــه حممــد بــن عبــد اهللا 
ين(: أمـا بعــد   ـأمـري املــؤمنني إىل عبــد اهللا بــن حممــد ِ طــسم تلــك آيــات اْلكتــاب اْلمب ِــ ُ ِ ِ ُ َ وا . ِْ ُــنـتـل َْ

اْلحق لقـوم يـؤمنـون إ موسـى وفرعــون ب َعليك من نـب َُ ِ ِْـ ُ ْ ْ ُ َـ ٍْ َِ َ ِـ َ َْ َِ ِ َ َ َإن فرعــون عـال في األرض وجعل أهلهــا . َْـ ْ َ َ َـ َ َْ ِْ ْ َ ْ ِـ َِ ََ  ِ
ْشيعا يستضعف طائفة منـهم يذبح أبناءهم ويس َ ْ ُ ْ َْ ُ َ َُ َ َْ  َ ُ ْ ِ ً َِ ُ ِْ َ ً َتحيي نـساءهم إنـه كـان مـن اْلمفـسدينِ َِ ِ ْ ُ ِْ َ ُ َِ ُ َ ِ ِ ُونريـد . ْ ُِ َ

َأن نمن على الذين استضعفوا في األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم اْلـوارثين َِِ ُ ُ ْ ُ َْ َ ََ ََ َ ََ ْ َ ًُ  َِ َِ ْ َ ْ ِ ُِ ِ ْ ُ ْ  َ ِونمكن لهم فـي . ْ ْ َ ُـَ َ َ ـ ُ
ُاألرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منـه ْ ِ ُ َ َُ ُ َْ َ ْ ََ َ ِ َ ُِ ِ ْ َ َم ما كانوا يحذرون ْ ُ َْ ْ َ ُ(.  

وأنــا أعـــرض عليـــك مـــن األمــان مثـــل الـــذي أعطيتـــين ، قــد تعلـــم أن احلـــق حقنـــا وأنكـــم 
ا كـان الوصـي واالمــام ،  ّــطلبتمـوه بنـا ، وــضتم فيـه بـشيعتنا وحظيتمــوه بفـضلنا ، وإن أبانـا علي

 مبثل فـضلنا  ولقد علمتم أنه ليس أحد من بين هاشم ميت!؟فكيف ورثتموه دوننا وحنن أحياء
ّوال يفخر مبثل قدمينا وحديثنا ونسبنا وسببنا ، وإنا بنو أم الرسول صلى اهللا عليه وسلم فاطمـة  ّ ّ

 يف اإلسـالم مـن بيـنكم ، فإنـا 6اجلاهلية دونكم ، وبنو فاطمة بنت رسـول اهللا  بنت عمرو يف
ّ األوالد ، وإن أوسط بين هاشم نـسبا وخـريهم أمـا وأبـا ، مل تلـدين العجـم ومل تعـرق يف أمهـات

 ، ومــن األصــحاب 6اهللا تبــارك وتعــاىل مل يــزل خيتــار لنــا ، فولــدين مــن النبيــني أفــضلهم حممــد 
  أقدمهم إسالما وأوسعهم علما وأكثرهم



  نفحات األزهار................................................................................ 252

ّجهــادا علــي بــن أيب طالــب ، ومــن نــسائه أفــضلهن ســيدة نــساء اجلاهليــة خدجيــة بنــت خويلــد 
ّصـلى إىل القبلـة ، ومـن بناتـه أفـضلهن وسـيدة رضي اهللا عنها ، أول من آمن باهللا من النساء و ّ

  .».  ..نساء أهل اجلنة
  .»ان أبانا عليا كان الوصي واالمام « فقد نص يف هذا الكتاب على 
يعــين [ ّولقــد طلــب ــا أبــوك بكــل وجــه فأخرجهــا « : وجــاء يف جــواب املنــصور قولــه 

ّختاصم ، ومرضها سرا ، ودفنها ليال فأىب النـاس  ] 3الزهراء  وهـذا نـص » ّإال تقـدمي الـشيخني ّ
  :كتاب املنصور كما روى املربد 

بسم اهللا الرمحن الرحيم من عبد اهللا أمري املؤمنني إىل حممـد بـن : فكتب اليه املنصور « 
ّفقــد أتــاين كتابــك وبلغــين كالمــك ، فــإذا جــل فخــرك بالنــساء لتــضل بــه : أمــا بعــد . عبــد اهللا

لنــساء كالعمومــة وال اآلبــاء كالعــصبة واألوليــاء ، ولقــد جعــل اجلفــاة والغوغــاء ، ومل جيعــل اهللا ا
ة آبـائي إبـراهيم (: ّالعم أبـا وبـدأ بـه علـى الوالـد األدىن فقـال جـل ثنـاؤه عـن نبيـه  َ واتـبـعـت مل ِ ِْ ِـ َ ِ ُ ْ َ َ

وب  َوإســحاق ويـعق ُــ ْ َ َ ََ ْ  ولقــد علمــت أن اهللا بعــث حممــدا وعمومتــه أربعــة ، فأجابــه اثنــان وكفــر )ِ
ما ذكرت من النساء وقرابان ، فلو أعطني على قـرب األنـساب وحـق األحـساب وأما . اثنان

فأما مـا ذكـرت . لكان اخلري كله آلمنة بنت وهب ، ولكن اهللا خيتار لدينه من يشاء من خلقه
من فاطمة أم أيب طالـب فـإن اهللا مل يهـد أحـدا مـن ولـدها إىل اإلسـالم ، ولـو فعـل لكـان عبـد 

ّهـــم بكـــل خـــري يف اآلخـــرة واألوىل ، وأســـعدهم بـــدخول اجلنـــة غـــدا ، اهللا بـــن عبـــد املطلـــب أوال
ُ إنك ال تـهـدي مـن أحببـت ولكـن اهللا يـهـدي مـن يشاء (: ولكن اهللا أىب ذلك فقال  َـ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِْ َْ  َ َ ْ ْ َ َ َ ِ( وأمـا 

مـــا ذكـــرت مـــن فاطمـــة بنـــت أســـد أم علـــي بـــن أيب طالـــب وفاطمـــة أم احلـــسن واحلـــسني ، وأن 
 ، وان عبـد املطلــب ولـد احلــسن مـرتني ، فخــري األولـني واآلخــرين رســول هامشـا ولــد عليـا مــرتني

  .ّاهللا مل يلده هاشم إال مرة واحدة
  :ّوأما ما ذكرت من أنك ابن رسول اهللا فإن اهللا جل وعز أىب ذلك فقال 

َ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكـن رسـول اهللا وخـاتم النبيـين ( ِ َ َ َ َ َ ِْ َ ُ ْ ْ َ ُِ ٍُ ِ ِ ِ َ َ ٌ  َ ّ ولكـنكم بنـو )َ
  بنته وإا لقرابة قريبة ، غري أا امرأة ال حتوز املرياث وال تؤم ، فكيف تورث االمامة
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ّمن قبلها ، ولقد طلب ا أبوك بكل وجـه فأخرجهـا ختاصـم ومرضـها سـرا ودفنهـا لـيال ، فـأىب  ّ ّ
 ، مث أخـــذ ولقــد حــضر أبــوك وفــاة رســول اهللا فــأمر بالــصالة غــريه. ّالنــاس إال تقــدمي الــشيخني

  .)1(» الناس رجال رجال فلم يأخذوا أباك فيهم 
  .هذا ، وقد روى هذه الكتب ابن األثري وابن خلدون أيضا يف تارخييهما

  طعن علماء أهل السنة في أئمة أهل البيت  ـ 18
ب علـــى أهـــل احلـــق حيرتمـــون  ّـــوأهـــل الـــسنة يف مثـــل هـــذا املـــورد الـــذي يريـــدون فيـــه التغل

بـون متابعتـه واالنقيـاد لـه ، واحلـال أن املتعـصبني مـنهم يقـدحون يف األئمـة احلسن املثـىن ، ويوج
  .االثين عشر املعصومني أنفسهم ، ويسقطون إمجاعهم عن االعتبار ، ويطعنون يف عدالتهم

ويف  ـ يف األئمـة أنفـسهم ـ )ّقـرة العينـني ( كوالـد الـدهلوي يف  ـ فهـذه عقيـدة متعـصبيهم
لـذي تعتقـد االماميـة العـصمة فـيهم وتوجـب إطـاعتهم واالنقيـاد هلـم ا ـ 7ّسيدهم أمـري املـؤمنني 

ّ، فهــل جيـــوز ملـــن يطعــن يف هـــؤالء األئمـــة االطهــار أن يلـــزم شـــيعتهم بكــالم ينـــسبونه إىل أحـــد 
  !.؟ وهل جيوز اإلصغاء إىل هكذا استدالل من هكذا أناس!؟أوالدهم

  طعنهم في أوالد األئمة ـ 19
 ـ ّـ األئمـة ، فـإم مـىت أرادوا التغلب علـى أهـل احلـقوهكـذا شـأن اهـل الـسنة مـع أوالد

عن طريق التشبث بكالم لواحـد مـن املنتمـني إىل أهـل البيـت قـد قالـه أو وضـع علـى  ـ بزعمهم
لـــسانه ، ذكـــروا ذلـــك الكـــالم مـــع مزيـــد التكـــرمي واالحـــرتام لقائلـــه ، ليـــتم هلـــم اإللـــزام بـــه كمـــا 

  .يريدون
ئمـة أهـل البيـت ، وجيرحـوم يف الكتـب الرجاليـة ، ّولكنهم يطعنون يف كثري مـن أوالد أ

  :ويسقطون أخبارهم عن درجة االعتبار 
__________________  

  .382  /2الكامل للمربد ) 1(
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وهــذا نــص » تكلــم فيــه « ) : حممــد بــن جعفــر بــن حممــد بــن علــي ( فقــال الــذهيب يف 
ذكـره .  ..ّتكلـم فيـه .أبيهعن . حممد بن جعفر بن حممد بن علي اهلامشي احلسيين« : كالمه 

  .)1(» .  ..أخوه إسحاق أوثق منه: ابن عدي يف الكامل ، وقال البخاري 
إنه مات ببغداد غري مستقيم ، فقـد روى اخلطيـب : ّوقول املؤلف « : وقال ابن حجر 

ّيا أيها الناس إين قـد حـدثتكم بأحاديـث زورـا: إنه ملا ظفر به أصعد املنرب فقال : يف ترمجته  ّ 
ّ، فــشق النــاس الكتــب والــسماع الــذي كــانوا مسعــوه منــه ، مث خــرج إىل املــأمون خبراســان فمــات 

  .)2(» ّعنده ، وتوىل املأمون دفنه ، وهو أخو موسى الكاظم بن جعفر الصادق 
وحممــد بــن جعفــر هــذا هــو أخــو « : وقــال يف حــديث وقــع حممــد بــن جعفــر يف طريقــه 

 روى عنــه إبــراهيم بــن املنــذر وغــريه ، وكــان قــد دعــا ّموســى الكــاظم ، حــدث عــن أبيــه وغــريه ،
ّلنفــسه باملدينــة ومكة وحــج بالنــاس ســنة ّوبــايعوه باخلالفــة ، فحــج املعتــصم فظفــر بــه ،  200 ّــ

وذكـر اخلطيــب يف ترمجتـه أنــه  .203 فحملـه إىل أخيـه املــأمون خبراسـان ، فمــات جبرجـان ســنة
ّد كنــت حــدثتكم بأحاديــث زورــا ، فــشق ّأيهــا النــاس إين قــ: ملــا ظفــر بــه صــعد املنــرب فقــال  ّ ّ

أخـوه إسـحاق أوثـق منـه : قـال البخـاري . الناس الكتب اليت مسعوها منه ، وعاش سـبعني سـنة
 » 8انــه ظــاهر النكــارة يف ذكــر ســليمان بــن داود : ّقــال الــذهيب . ، وأخــرج لــه احلــاكم حــديثا

)3(.  
مــد الــصادق عــن أبيــه علــي بــن جعفــر بــن حم « ) :علــي بــن جعفــر ( قــال الــذهيب يف و

وعنـــه عبـــد العزيـــز االويـــسي ونـــصر بـــن علـــي اجلهـــضمي وأمحـــد الـــربي . وأخيـــه موســـى والثـــوري
ّومجاعة ، ما هو من شرط كتايب ، ألين ما رأيت أحدا لينه وال مـن وثقـه ، لكـن حديثـه منكـر  ّ ّ
ّجـــدا مـــا صـــححه الرتمـــذي وال حـــسنه ، رواه نـــصر بـــن علـــي عنـــه عـــن موســـى عـــن أبيـــه عـــن  ّ

  أخربين ابن قدامة إجازة أنا عمر بن حممد أنا ابن . هأجداد
__________________  

  .500  /3ميزان االعتدال يف نقد الرجال ) 1(
  .103  /5لسان امليزان ) 2(
  .428  /1 7ترمجة اخلضر  ـ االصابة البن حجر العسقالين) 3(
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د الغطريفــي ، ثنــا عبــد ملــوك وأبــو بكــر القاضــي ، قــال أنــا أبــو الطيــب الطــربي ، أنــا أبــو أمحــ
الرمحن بن املغرية ، ثنا نصر بن علي ، أنا علي بن جعفر بن حممد ، حدثين أخـي موسـى عـن 

ّإن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أخـذ بيـد   :2ّأبيه عن أبيه حممد عن أبيه علـي عـن جـده علـي  ّ ّ
ّمــن أحبين وأحــب هـذين وأبويهمــا كـان معــي يف درجـيت يــ: احلـسن واحلــسني فقـال  . وم القيامــةّـ

  .)1(» ّال نعرفه إال من هذا الوجه : قال الرتمذي 
حـــسن بـــن حممـــد بـــن حيـــىي بـــن احلـــسن بـــن جعفـــر بـــن عبـــد اهللا ابـــن ( وقـــال الـــذهيب يف 

احلــسن بــن حممــد بــن حيــىي بــن احلــسن بــن « ) : احلــسني بــن زيــن العابــدين علــي بــن احلــسني 
ابـن أخـي . ن الـشهيد احلـسني العلـويجعفر بـن عبـد اهللا بـن احلـسني بـن زيـن العابـدين علـي ابـ

  .عن إسحاق الديري. أيب طاهر النسابة
  .علي خري البشر: ّروى بقلة حياء عن الديري عن عبد الرزاق بإسناد كالشمس 

عن الديري عن عبد الرزاق عن معمر عن حممد بن عبـد اهللا بـن الـصامت عـن أيب ذر و
  .م القيامةعلي وذريته خيتمون األوصياء إىل يو :مرفوعا قال 

  .)2(» عفا اهللا عنه . ّفهذان داالن على كذبه ورفضه
  .)3(» فيه ضعف « : قال ابن املديين » حسن بن زيد « و

  » بعدي «  ليس في الحديث تقييد بلفظ )6(
ففي احلديث ما يدل بصراحة على اجتماع الـواليتني يف زمـان واحـد : وأيضا  « :قوله 

  .»عدي ، إذ مل يقع فيه التقييد بلفظ ب
  بعد نزول   قال6أن النيب   لقد علمت سابقا:أقول 

__________________  
  .117  /3ميزان االعتدال ) 1(
  .521  /1ميزان االعتدال ) 2(
  .492  /1املصدر ) 3(
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ْ اْليـوم أكملت لكم دينكم (: قوله عز وجل  ْ َُ ُ َْ ِ َ ُ ْ َ َ ْ احلمـد هللا علـى « :  يف واقعة غـدير خـم قـال )َ
وتقييـده الواليـة هنـا » ّومتام النعمة ورضى الرب برساليت والواليـة لعلـي مـن بعـدي كمال الدين 

هــو هــذا » مــن كنــت مــواله «  :قولــه  ّدليــل صــريح علــى أن مــراده مــن» مــن بعــدي « بلفــظ 
  .املعىن أيضا

شـــعر حـــسان بـــن ثابـــت صـــريح يف أن املـــراد مـــن حـــديث الغـــدير هـــو االمامـــة : وأيـــضا 
رضــيتك مــن بعــدي «  :ّ ، فإنــه قــد جــاء يف شــعره 6 بعــد رســول اهللا 7 والواليــة ألمــري املــؤمنني

  .»إماما وهاديا 
«  :هـي بلفـظ  ـ الـواردة يف تـاريخ ابـن كثـري ـ روايـة عبـد الـرزاق احلـديث الغـدير :وأيـضا 

  .»من كنت مواله فإن عليا بعدي مواله 
القيـــد ، ألن ومـــىت ورد هـــذا القيـــد محـــل عليـــه ســـائر ألفـــاظ احلـــديث الـــيت مل يـــرد فيهـــا 

  .وغريه) فتح الباري ( ّاحلديث يفسر بعضه بعضا كما يف 
( ففـي كتـاب » ّهـذا ولـيكم بعـدي «   :6حـديث الغـدير قولـه  هذا ، ويف بعض طرق

ّ أن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم نـزل بغـدير خـم عن الرباء« ) : فضائل أمري املؤمنني للسمعاين  ّ ّ
ألــست : س فــاجتمعوا فحمــد اهللا وأثــىن عليــه مث قــال ، وأمــر فكــسح بــني شــجرتني وصــيح بالنــا

ّهـذا ولـيكم مـن : بلـى ، فـدعا عليـا فأخـذ بعـضده مث قـال :  قـالوا ؟أوىل باملؤمنني مـن أنفـسهم
ليهنئـك يـا ابـن أيب : فقـام عمـر اىل علـي فقـال . بعدي ، اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه

  .»ّطالب أصبحت ـ أو قال أمسيت ـ موىل كل مؤمن 

  وآدم بين الروح والجسد.  ..حديث تسمية علي بأمير المؤمنين
فإنـه ال يلـزم حمـذور مـن اجتمـاع الـواليتني يف الزمـان الواحـد ، وال يلـزم : ومع ذلـك كلـه 

 6 يف زمـن النـيب 7 واألحاديث الدالة على ثبوت إمامة علـي ؟من ذلك أمر حمال أبدا ، كيف
ّتلـك األحاديـث وإنكارهـا ، لكـن احلـق يعلـو وال يعلـى كثرية ، وأهل السنة وإن حاولوا إخفاء 

  :عليه 
  : فقد روى احلافظ شريويه الديلمي عن حذيفة بن اليمان حديثا هذا نصه 
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ّلو علم النـاس مـىت مسـي علـي أمـري املـؤمنني مـا أنكـروا فـضله ، مسـي أمـري املـؤمنني  :حذيفة  «  ّ
ْذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريــتـهم َِ وإ(: وآدم بني الروح واجلسد ، قال اهللا تعاىل  ْ َُ َُ   َ ُ ِِ ُ ْْ َ ِْ َِ َ ِ َ َ َ

ْوأشهدهم على أنـفسهم  ْ َِ ِ ُ َْ ََ ُ َ َ ْبـربكم ألـست ْ ُ َ أنـا ربكـم وحممـد نبـيكم :  قالـت املالئكـة بلـى فقـال )ِ
  .)1(» وعلي أمريكم 

ّ قـــال قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه 2عـــن حذيفـــة « : وروى الـــسيد علـــي اهلمـــداين 
ّلو علم الناس مىت مسي علـي أمـري املـؤمنني مـا أنكـروا فـضله ، مسـي أمـري املـؤمنني وآدم  :ّوسلم  ّ

  .)2(» بني الروح واجلسد 
ّلـــو علـــم النـــاس مـــىت مســـي علـــي أمـــري املـــؤمنني مـــا   :7قـــال قـــال « : روى عنـــه أيـــضا و

َ وإذ أخذ ربــك (: ّأنكــروا فــضله ، مســي أمــري املــؤمنني وآدم بــني الــروح واجلــسد قــال اهللا تعــاىل  َــ ََ ََ ْ ِ
ي آدم مــن ظهــورهم ذريـــتـهم وأشــهدهم علــى أنـفــسهم  ْمــن بن ْ َ ْ ِْ ِ ُ َْ ََ َُ َ َ ُ ُْ َ  ُ ِ ِ ُ ْ َ ِْ َِ ربكم ألــست ِــ ْب ُ َقالــت املالئكــة )ِــ 

  .)3(أنا ربكم وحممد نبيكم وعلي أمريكم : فقال اهللا تبارك وتعاىل . بلى
عـن حذيفـة « : أمحد يف تفسريه روى احلاج عبد الوهاب بن حممد بن رفيع الدين بن و

ّ قال قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 2 ّلـو يعلـم النـاس مـىت مسـي علـي أمـري املـؤمنني مـا  :ّ
ربكم قـالوا ألـست  (ّأنكروا فـضله ، مسـي بـذلك وآدم بـني الـروح واجلـسد ، حـني قـال تعـاىل  ُب ْ ُ َِـ

  .)4(»  رواه صاحب الفردوس .مريكمّانا ربكم وحممد نبيكم وعلي أ:  فقال اهللا تعاىل )َبلى 
يـا : قيـل  :عـن أيب هريـرة قـال « : روى السيد علي بن شـهاب الـدين اهلمـداين أيـضا و

ْ وإذ (: قبل أن خيلق اهللا آدم وينفخ الـروح فيـه وقـال :  قال ؟رسول اهللا مىت وجبت لك النبوة َِ
ُأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريـتـه َُ  َ ُ ْ َِِ ُ ْ َ ِْ َِ َ ِ َ َ َم وأشهدهم علىَ ْ َ ُْ َ َ ْ َ  

__________________  
  .286  /3فردوس االخبار ) 1(
  .248 املودة يف القرىب ، انظر ينابيع املودة) 2(
  .خمطوط ـ روضة الفردوس الباب الرابع عشر) 3(
  .بتفسري آية املودة ـ تفسري احلاج عبد الوهاب) 4(
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َأنـفسهم أ َْ ِ ِ ُ ْلست بربكم ْ ُْ َِ ُ ّأنا ربكم وحممد نبـيكم وعلـي أمـريكم : فقال . كة بلىقالت املالئ )َ ّ «
)1(.  

روى لنا أبو احلسن البديهي قال مسعـت أبـا « : قال أبو علي أمحد بن حممد املرزوقي و
ّوأخـرب أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم تـوىل  :عبد اهللا إبراهيم بـن حممـد بـن عرفـة األزدي يقـول  ّ ّ

ّيــصا لــه ، فــسمع صــلى اهللا عليــه وســلم وهــو يقــول دفــن فاطمــة بنــت أســد وكــان أشــعرها قم ّ :
ّابنــك ابنــك ، فــسئل صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال  ّإــا ســئلت عــن رــا فأجابــت وعــن نبيهــا : ّ ّ

  .)2(» ابنك ابنك : فأجابت ، وعن إمامها فلجلجت فقلت 
ن ّحــدث بقــزوي ـ أبــو عبــد اهللا الــرازي« : قــال عبــد الكــرمي بــن حممــد الرافعــي القــزويين و

ّثنا أبو عبد اهللا الرازي الشيخ الصاحل يف اجلـامع : قال ميسرة يف املشيخة . عن حممد بن أيوب
بقزوين ، ثنا حممد بن أيوب ، ثنا علي بن املؤمن ، ثنـا إمساعيـل ابـن أبـان عـن ناصـح أيب عبـد 

أرأيـتم لـو أن نـيب اهللا :  يقـول 2كـان علـي  :اهللا عن مسـاك بـن حـرب عـن جـابر بـن مسـرة قـال 
ّيـا أمـري املـؤمنني والنـيب صـلى اهللا : ورمبـا قيـل لـه : قـال . ّ قبض مـن كـان أمـري املـؤمنني إال أنـا6

 وميكن أن يكـون هـذا أبـا عبـد اهللا األرنبـوي الـذي روى عنـه أبـو .ّعليه وسلم ينظر إليه ويتبسم
  .)3(» وذكر حديثه عن حيىي بن درست وأيب مصعب وغريمها . احلسن القطان

ّدين احملـــدث الـــشريازيروى مجـــال الـــو يف روضـــة  ـ )الـــدهلوي ( مـــن مـــشايخ والـــد  ـ ّ
علـــي خليفـــيت علـــيكم يف «  :ّوســـلم قولـــه ] وآلـــه [ ّاألحبـــاب عـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه 

  » حيايت وممايت فمن عصاه فقد عصاين 
ّروى عن أم سلمة أا قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و ّ :  

__________________  
  .248 :انظر ينابيع املودة . املودة يف القرىب) 1(
  .الباب احلادي واخلمسون. كتاب االزمنة واالمكنة) 2(
  .188  /4التدوين يف ذكر علماء قزوين ) 3(
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 قالت لعائـشة مث» علي خليفيت عليكم يف حيايت وممايت ، فمن عصاه فقد عصاين  « 
  .»نعم :  قالت ؟هل تشهدين بذلك يا عائشةو: 

 هو وجـوب إطاعتـه وامتثـال أوامـره 6وال خيفى ، أن املراد من إمامة علي يف حياة النيب 
 بعــد 7 ، واملـراد مـن إمامتـه 6ونواهيـه علـى مجيـع املـسلمني ، كمــا هـو األمـر بالنـسبة إىل النــيب 

رســول اهللا هــو كــون تنفيــذ األحكــام الــشرعية والقيــام بــأمور الرعيــة والتــصرف يف شــئوم منــصبا 
 قـام بـأمر مـن أمـور املـسلمني نيابـة عـن النـيب 7ّا به ، فإن هـذا للنـيب يف حياتـه ، ولـو أنـه ّخاص

  .يف حال حياته وجب عليهم امتثاله
 ـ  بـل يف الزمـان الـسابق عليهـا6 يف حال حياته النـيب 7ّبل إن طريق إثبات إمامة علي 

 قبـل الوجـود الظـاهري ، 6ّهـو نفـس طريـق إثبـات النبـوة للنـيب  ـ كمـا يـدل عليـه خـرب الفـردوس
ويستدل خبرب الشعيب وغـريه ممـا « ) : سبل اهلدى والرشاد ( قال حممد بن يوسف الشامي يف 

ّتقــدم يف البــاب الــسابق علــى أنــه صــلى اهللا عليــه وســلم ولــد نبيــا ، فــإن نبوتــه وجبــت لــه حــني  ّ ّ
مـــدة أخـــذ امليثـــاق ، حيـــث اســـتخرج مـــن صـــلب آدم ، فكـــان نبيـــا مـــن حينئـــذ ، لكـــن كانـــت 

ّخروجـــه إىل الـــدنيا متـــأخرة عـــن ذلــــك ، وذلـــك ال مينـــع كونـــه نبيــــا ، كمـــن يـــوىل واليـــة ويــــؤمر 
بالتـصرف فيهـا يف زمـن مـستقبل ، فحكـم الواليـة ثابـت لـه مـن حـني واليتـه ، وان كـان تـصرفه 

  .»ّيتأخر إىل حني جميء الوقت ، واألحاديث السابقة يف باب تقدم نبوته صرحية يف ذلك 
عـن الـشعيب مرسـال قـال رجـل «  الذي أشار إليه هو ما رواه ابن سعد ّحديث الشعيبو

  .»وآدم بني الروح واجلسد حني أخذ مين امليثاق :  قال ؟يا رسول اهللا مىت استنبئت :

  :قوله 
  .»بل سوق الكالم هو للتسوية بني الواليتني يف مجيع األوقات ومن مجيع الوجوه « 

  ن هذا الكالم إبطال احلق ، لكنه كالمم) الدهلوي (  إنه وإن قصد :أقول 
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 8يفيد مطلوب أهـل احلـق بـأدىن تأمـل ، ألنـه إذا كانـت حمبـة أمـري املـؤمنني مـساوية حملبـة النـيب 
  . ، ألن هذه املرتبة غري حاصلة لغريه7من مجيع الوجوه ، فقد ثبتت أفضلية األمري 

 علــى كــل األحــوال ومــن  مطلقــة ، مبعــىن وجوــا6ال ريــب يف كــون حمبــة النــيب : وأيــضا 
ّمجيع الوجوه ويف كل األزمنة ، وهذه احملبوبيـة ـذه الكيفيـة غـري واجبـة إال بالنـسبة إىل املعـصوم 

  . فقد ثبتت عصمته من هذا الطريق أيضا ، وفيه املطلوب7، وإذا ثبتت هذه املرتبة لألمري 
اتلوه وشــــهروا  وقــــ7الــــصحابة الــــذين عــــادوا أمــــري املــــؤمنني ) الــــدهلوي ( مث هــــل خيــــرج 

 املــــستلزمة 6ســـيوفهم يف وجهــــه مــــن زمــــرة املــــسلمني ، مــــن جهــــة كــــون عداوتــــه كعــــداوة النــــيب 
ّيقلد أسالفه فريفـع اليـد عمـا ذكـره هنـا واعـرتف بـه ، ) الدهلوي ( للخروج من الدين ، أو أن 

  !؟ن أن يلتزم فيهم بالزم كالمهّمحاية ألولئك األصحاب ، وجتنبا ع

  : قوله 
ّناع كون علي شريكا للنيب يف كل ما يـستحق النـيب التـصرف فيـه يف حـال لوضوح امت«  ّ

  .»حياته 
 يف التصرف يف حـال 6 مع النيب 7 ال خفاء يف عدم امتناع شركة أمري املؤمنني :أقول 

حياتـــه ، ألن املـــراد مـــن هـــذه املـــشاركة هـــي املـــشاركة مـــن حيـــث النيابـــة واخلالفـــة ال مـــن حيـــث 
  .االستقالل واألصالة

 فـال يلـزم 6ّا ثبت له التصرف يف شئون الرعية مـن هـذه احليـث يف حـال حيـاة النـيب وإذ
  .ّأي حمذور ، وليس ملن يدعي امتناع ذلك دليل يصغى إليه

  : قوله 
  .»فهذا أدل دليل على أن املراد وجوب احملبة ، إذ ال مانع من اجتماع احملبتني « 

  و تلبيس األمر علىه) الدهلوي (  هذا أدل دليل على أن غرض :أقول 
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 7العـوام وسـفهاء األحـالم ، ألن صـحة مـا ذكـره تتوقـف علـى إثبـات امتنـاع اسـتحقاق األمـري 
مل يـــذكر هلـــذه الـــدعوى دلـــيال بـــل اكتفـــى بـــدعوى امتنـــاع اجتمـــاع )  الـــدهلوي (و للتـــصرف ، 

  .التصرفني يف زمان واحد

  : قوله 
  .»بل إن كال منهما مستلزم لآلخر « 

فقــد ) الـدهلوي (  تــالزم ، كمـا اعــرتف 6 بـني حمبــة األمـري وحمبــة النـيب  إذا كــان:أقـول 
حقيقـة حـال معاويـة  ـ وهللا احلمـد ـ فظهـر.  فقـد فقـد حمبـة النـيب7ثبت أن من فقـد حمبـة األمـري 

تــــاريخ اخللفــــاء (  كمــــا نــــص عليــــه األمــــري نفــــسه كمــــا يف 7الـــذي كــــان يعــــادي أمــــري املــــؤمنني 
حــال أشــياع معاويــة وأتباعــه ، وحــال عائــشة بنــت أيب بكــر وغــريه ، وكــذلك ظهــر ) للــسيوطي 

وطلحــة والــزبري ومــن وافقهــم وتــابعهم ، وحــال ســعد بــن أيب وقــاص وأمثالــه الــذين قعــدوا عــن 
  .نصرته

  : قوله 
  .»أما يف اجتماع التصرفني فاحملاذير كثرية « 

مـــن  مـــن العجـــب دعـــواه كثـــرة احملـــذورات وعـــدم ذكـــره حمـــذورا واحـــدا منهـــا ، و:أقـــول 
ّالواضح أن الدعوى اردة عن الدليل يكفي اجلواب عنها مبجرد املنع ّ.  

) إحقاق احلق ( ّوالواقع واحلقيقة أنه ال يلزم أي حمذور من اجتماع التصرفني ، قال يف 
كيـف ميكـن التـزام ذلـك : ال يقـال «  : 6 يف حيـاة رسـول اهللا 7بعد بيان ثبوت إمامة األمري 

:  ألنــا نقــول ؟ر اخلليفــة مــع أوامــر املــستخلف حبــسب العــرف والعــادةمــع امتنــاع اجتمــاع أوامــ
االمتنـاع ممنــوع ، وذلــك ألنـه إن أراد أنــه ميتنــع اجتماعهمــا الخـتالف مقتــضى أوامرهــا فبطالنــه 
فيمــــا حنــــن فيــــه ظــــاهر ، ألن ذلــــك االخــــتالف إمنــــا حيــــصل إذا حكمــــوا مبوجــــب اشــــتهائهم ، 

ّلـو عـن اخلطـأ ، ولـيس احلـال يف النـيب ووصـيه املعـصوم ّكاحلكام اجلائرة وباالجتهـاد الـذي ال خي
 إمنـا ينطــق عـن الـوحي ، وأمــري املـؤمنني عليـه بالــسالم بـاب مدينـة علمــه 6ّكـذلك ، ألن النـيب 

ّوإن أراد أنـــه ميتنـــع اجتماعهمـــا مبعـــىن أنـــه ال يتـــصور يف كـــل حكـــم  .وعيبـــة ســـره فـــال اخـــتالف ّ
  صدور األمر منهما
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حتقــق اخلالفــة ، بــل يكفــي يف ذلــك كــون اخلليفــة حبيــث لــو مل يبــادر فهــذا غــري الزم يف . معــا
وال امتنــاع يف ذلــك عقــال وال .  إىل إنفــاذ احلكــم اخلــاص لكــان لــه أن يبــادر إىل إنفــاذه6النــيب 
  .»عرفا 

  : قوله 
فـــإن قيـــدناه مبـــا يـــدل علـــى إمامتـــه يف املـــآل دون احلـــال فمرحبـــا بالوفـــاق ، ألن أهـــل « 

  .» حني إمامته السنة قائلون بذلك يف

  وجوه إبطال تقييد والية األمير بزمان ما بعد عثمان 
( ّ إن هــــذا تأويــــل ســــخيف هلــــذا احلــــديث الــــشريف ، ولقــــد كــــان األحــــرى ب :أقــــول 

ّأن ال يتفوه به ، ألنه ال يناسب املقام العلمي الذي يدعيه لنفسه ، وحياول أتباعـه ) ّالدهلوي  ّ
  . ..وأنصاره إثباته له ،

ّلتأويـل باطــل لوجـوه عديـدة نــذكرها فيمـا يلــي ، لـئال يغـرت ــذا الكـالم الفاســد إن هـذا ا
  :ّأحد فيما بعد ، فيحسبه حتقيقا علميا يف هذا املقام 

  ّال نص على خالفة الثالثة ـ 1
ّاعـــرتاف بكـــون حـــديث الغـــدير نـــصا يف إمامـــة أمـــري ) الـــدهلوي ( إن هـــذا الكـــالم مـــن 

وهـذا يكفـي هلـدم بنيـان خالفـة الثالثـة ) ه باملـآل دون احلـال غري أنه يدعي تقييـد ( 7املؤمنني 
 7ّ وال خليفــة غــريه ، وذلــك ألنــه 6 اخلليفــة لرســول اهللا 7ّمــن أســه وأساســه ، فيكــون األمــري 

 ، وقــد ثبــت باألدلــة القاطعــة والرباهــني الــساطعة عــدم 6خليفــة منــصوص عليــه مــن قبــل النــيب 
ّهــذا املعـىن مــن األمـور املــسلم ـا لــدى الفــريقني ، صـدور نــص منـه يف خالفــة الثالثـة ، بــل إن 

ّـوقد صرح بذلك ونص عليه أعالم أهل الـسنة ، ويوضحه النظـر يف أخبـار سـقيفة بـين سـاعدة  ّ
نفـسه مـن املعرتفـني بعـدم صـدور الـنص يف ) الدهلوي ( وقصة الشورى وغري ذلك ، وحىت أن 

  خالفة الثالثة ، كما جتد
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  .)التحفة ( ع من كالمه يف أول الباب الساب
لقــد اعرتفـت بوجـود الــنص علـى خالفـة علــي وبعـدم وجـوده بالنــسبة : فنقـول للـدهلوي 

ّ وكيـف جيـوز تقـدم غـري املنـصوص عليـه علـى ؟إىل خالفة الثالثة ، فكيف تـصح خالفـة أولئـك
  ؟املنصوص عليه

  .. .ّوإذا بطلت خالفة القوم وتقدمهم عليه بطل تقييدك االمامة واخلالفة مبا ذكرت

  للثالثة» من كنت مواله « عموم  ـ 2
مـــن كنـــت مـــواله فعلـــي «   :6يقـــول  يف احلـــديث الـــشريف حيـــث» مـــن « إن لفظـــة 

نفــسه ) الــدهلوي ( ّمــن ألفــاظ العمــوم كمــا تقــرر يف علــم األصــول ، ومــن هنــا اســتند » مــواله 
بكــر بقولـــه ّإىل هــذه القاعــدة املقــررة يف علــم األصــول ، يف مقــام االســتدالل علــى خالفــة أيب 

ِ من يـرتد منكم عن دينه (: تعاىل  ِِ ْ َ ْ ََ ْ ُْ ْ ِ    . كما ال خيفى على من راجعه)َ
أو تناســى وجــود هــذه اللفظــة الدالــة علــى العمــوم يف ) الــدهلوي ( هــل نــسي : فنقــول 

ّحـديث الغــدير ، أو أنــه يــدعي داللتهــا علــى العمــوم يف تلــك اآليــة ، ألنــه يريــد االســتدالل ــا 
  ؟7 بكر ، وعدم داللتها عليه يف هذا احلديث ، ألنه يدل على إمامة علي على خالفة أيب

الدالـــة علـــى العمـــوم الـــشامل للثالثـــة ، » مـــن « نعـــم يف حـــديث الغـــدير توجـــد لفظـــة 
 مـوىل الثالثـة قطعـا ، وقـد عرفـت داللـة حـديث الغـدير علـى االمامـة ، 7ّفسيدنا أمري املـؤمنني 

ّ حـىت تقيـد خالفـة علـي 6، فهم ليسوا خبلفـاء لرسـول اهللا  موىل الثالثة قطعا وإمامهم 7فعلي 
  . بزمان ما بعد ثالثهم7

  بطالنه من كالم بعض أكابر علمائهم  ـ 3
ّولقد اعرتف بعض أكابر علماء السنة ببطالن التأويل املذكور وصرح باحلق ّ  
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 6ة النـيب  عامـة كواليـ7عامـة ، فتكـون واليـة علـي » مـن « احلقيق بالقبول ، وقال بأن كلمة 
ّ، فيجــب أن يكــون علــي هــو الــويل أليب بكــر دون العكــس ، وإليــك نــص كــالم املــال يعقــوب  ّ

  :فإنه قال ) شرح ذيب الكالم ( ّالالهوري يف 
ّقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم  وملا تواتر من[  مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، وأنـت مـين  :ّ

  .]ّمبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي 
ّإنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم مجـع النـاس يـوم غـدير خـم ـ  :ّبيان التمـسك باحلـديث األول  ّ

وغدير خم موضع بني مكة واملدينة باجلحفة ، وذلك اليوم كان بعد رجوعه عـن حجـة الـوداع 
. بلـى:  قـالوا ؟أوىل بكـم مـن أنفـسكمألـست : ـ مث صعد النيب خطيبا خماطبا معاشر املسلمني 

واله فعلــي مــواله ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه وانــصر مــن نــصره فمــن كنــت مــ: قــال 
  .واخذل من خذله

.  يوم الشورى عند ما حاول ذكر فضائله ، ومل ينكـره أحـد2وهذا احلديث أورده علي 
جاء مبعىن املعتق األعلـى واألسـفل واحلليـف واجلـار وابـن العـم والناصـر واألوىل ) املوىل ( ولفظ 

در احلـــديث يــــدل علـــى أن املــــراد هـــو األخــــري ، إذ ال احتمـــال لغــــري الناصــــر بالتـــصرف ، وصــــ
واألول منتف لعـدم اختـصاصه بـبعض دون بعـض ، بـل يعـم املـؤمنني . واألوىل بالتصرف هاهنا
ٍ واْلمؤمنون واْلمؤمنات بـعضهم أولياء بـعض (: ّكلهم ، قال اهللا تعاىل  ْ َْ َُ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ ُ َُ ُ ُ ْ َْ ُ(.  

إن لفـــظ املنزلـــة اســـم جـــنس ، وباالضـــافة صـــار عامـــا بقرينـــة :  ّوبيـــان التمـــسك بالثـــاين
االســتثناء كمــا إذا عــرف بــالالم ، فبقــي شــامال لغــري املــستثىن وهــو النبــوة ، ومــن ملــة مــا يــدخل 

  .حتت ذلك اللفظ الرياسة واالمامة
إذ ال صـحة لكـون عـل معتقـا ] ألن املراد املتصرف يف األمر : [ وإىل األول يشري قوله 

ككونــه جــارا أو حليفــا ، ألنــه لــيس يف ] وال فائــدة لغــريه [ عــم مــثال جلميــع املخــاطبني وابــن 
  .بيانه فائدة ، أو ناصرا الشمول النصرة مجيع املؤمنني

  .]ّومنزلة هارون عامة أخرجت منه النبوة فتعينت اخلالفة : [ وإىل الثاين يشري قوله 
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وال حـصر يف [ لتواتر بل هـو خـرب الواحـد ّفيما ادعى اخلصم فيه ا] ّورد بأنه ال تواتر [ 
 لالمامــة ، وثبوــا يف 2إن غايــة مــا لــزم مــن احلــديث ثبــوت اســتحقاق علــي :  يعــين .]علــي 

  .املآل ، لكن من أين يلزم نفي إمامة األئمة الثالثة
ّإنـه مل يثبـت لـه الواليـة حـاال بـل مـاال ، فلعلـه : ّوهذا اجلواب من املصنف ، وتوضـيحه 

  . الثالثة ، وفائدة التنصيص الستحقاقه االمامة اإللزام على البغاة واخلوارجبعد األئمة
املوصـولة ) مـن ( يرد عليه أنه كما كانت والية النيب عامة كما يـدل عليـه كلمـة : أقول 

  .»فكذا والية علي ، فيجب أن يكون علي هو الويل أليب بكر دون العكس 
ّن أكـــابر أئمــة العربيـــة كيـــف يتـــشبث ـــذا ّهــذا ، والعجـــب مـــن التفتـــازاين الــذي يعـــد مـــ ّ

ّالتأويل الفاسد ، ويغفل عما ينبه عليه املال الالهوري ، ويتنبه إليه كل نـاظر يف احلـديث بـأدىن  ّ ّّ ّ
  !؟تأمل

  ّترجمة مال يعقوب 
ّواملـــال يعقـــوب مـــن مـــشاهري علمـــاء أهـــل الـــسنة ، وقـــد وصـــفه  نفـــسه يف ) الـــدهلوي ( ّ

  .ّنه من علماء أهل السنة ونقل كالمه معتمدا عليهالبحث حول حديث الثقلني بكو
  .)عمل صاحل ( كما أثىن عليه حممد صاحل املؤرخ يف كتابه 

وأثــىن عليــه ووصــفه باألوصــاف ) مــرآة آفتــاب منــا ( وتــرجم لــه شــاه نوازخــان يف كتابــه 
ه ذكـــر املـــال يعقـــو ب حبـــافظ عـــامل خـــان أن ّاحلميـــدة ، مث نقـــل عـــن املولـــوي رزق اهللا امللق ّـــ ب يف ّـــ

  :قائال ) األفق املبني يف أحوال املقربني ( الطبقة التاسعة من كتابه 
واملــوىل األعــز قــدوة العلمــاء وأســوة الــصلحاء موالنــا حممــد يعقــوب البنبــاين رمحــة اهللا « 

وهــو مــن أكــابر املــشايخ ، كــان عاملــا وعارفــا ، مجــع بــني املعقــول واملنقــول ، وحــوى بــني . عليــه
 أوحـد العلمـاء يف وقتـه وكـان يعتقـد يف التـصوف طريـق صـاحب كتـاب الفروع واألصول ، كان

  عوارف املعارف وصاحب كتاب كشف احملجوب وحترير
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ّويل التــدريس باملدرســة الــشاهجانية ، وانتفــع بــه كثــري مــن طلبــة . طريــق كتــاب فــصوص احلكــم
ثــرية ، مــن ولــه تــصانيف ك. ّالعلــم ، وكــان ثقــة وحجــة دينــا ، وشــفيقا علــى الطلبــة غايــة الــشفقة

أشــهرها كتــاب اخلــري اجلــاري يف شــرح البخــاري ، وكتــاب املــسلم يف شــرح صــحيح االمــام أيب 
 ، وكتاب املصفى يف شرح املوطإ ، وشـرح ـذيب الكـالم ، وشـرح احلـسامي 1احلسني مسلم 

يف أصـــول الفقـــه وشـــرح شـــرعة اإلســـالم ، وكتـــاب أســـاس العلـــوم يف علـــم الـــصرف ، وحاشـــية 
ّطويـــل يف علـــم احلــــديث ، ورأيتـــه يف درســـه كـــان يعـــرض بتعريـــضات علــــى الرضـــي ، ولـــه بـــاع 
وله أيـضا حاشـية علـى .  هكذا يقول بعض الناس فاندفع ما قيل مرارا;الفاضل السيالكويت 

شــرح العــضدي والبيــضاوي ، وكــان وفاتــه يف شــاه جهــان آبــاد ، وحــول داره قــربه مــشهور يــزار 
  .»عة كاملة  رمحة واسعة ونفعنا به منف;. ّويتربك به

الــــشيخ العــــامل احملــــدث أبــــو يوســــف « : قــــال  439  /5ولــــه ترمجــــة يف نزهــــة اخلــــواطر 
يعقــوب البنبــاين الالهــورى أحــد الرجــال املــشهورين يف الفقــه واحلــديث والفنــون احلكميــة ، ولــد 

  . ..ونشأ بالهور ، وقرأ العلم على استاذة عصره ، وبرع يف كثري من العلوم والفنون
  . »1098 مات سنة

  . ..أصبحت موالي: قول عمر لعلي  ـ 4
 يــوم غــدير 7إن هــذا التأويــل العليــل ينــايف قــول عمــر بــن اخلطــاب لــسيدنا أمــري املــؤمنني 

رواه » ّهنيئا لك يا ابن أيب طالب أصبحت وأمسيت مـوالي ومـوىل كـل مـؤمن ومؤمنـة « خم 
  .امحد يف الفضائل على ما نقله سبط ابن اجلوزي

  ؟ّ أن يكذب إمامه عمر بن اخلطاب ذا التأويل الفاسدوهل جيوز للدهلوي
) ايـة العقـول ( ّولقد أرسل الفخر الرازي قول عمر هذا إرسـال املـسلم حيـث قـال يف 

. ّمث إن سلمنا داللة احلديث من الوجـه الـذي ذكرمتـوه علـى االمامـة« : جبواب حديث الغدير 
  .»ولكن فيه ما مينع من داللته وهو من وجهني 
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  :ـ  فقال بعد بيان األول ـ
ّأصـبحت مـوالي ومـوىل كـل مـؤمن ومؤمنـة ، مـع أـم مل : إن عمر قـال لـه : والثاين « 

إنــــه ملــــا حــــصل : ال يقــــال . يــــصبح إمامــــا هلــــم ، فعلمنــــا أنــــه لــــيس املــــراد مــــن املــــوىل االمامــــة
ّ

ألنـا . ّاالستحقاق يف احلال للتصرف يف ثاين احلال حسنت التهنية ألجل االسـتحقاق احلاضـر
إنـا ال حنـتج حبـسن التهنيـة بـل حنـتج بـأن قولـه أصـبحت مـوالي يقتـضي حـصول فائـدة : نقول 

ّاملــوىل يف ذلــك الــصباح ، مــع أن االمامــة غــري حاصــلة يف ذلــك الــصباح ، فعلمنــا أن املــراد مــن  ّ
ة املوىل غري االمامة ، وال ميكن محل املوىل علـى املـستحق لالمامـة ، ألن املـوىل وإن كـان حقيقـ

فحمـــل اللفـــظ علــى هـــذا املعـــىن . يف االمامــة لكنـــه غـــري حقيقــة يف املـــستحق لالمامـــة باالتفــاق
  .»يكون على خالف األصل 

  كالم جبرئيل في يوم الغدير برواية عمر ـ 5
ّنصب رسول اهللا صلى اهللا  :عن عمر بن اخلطاب قال « : روى السيد علي اهلمداين 

 مــواله فعلــي مــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن مــن كنــت: فقــال . ّعليــه وســلم عليــا علمــا
وكـــان يف : عــاداه واخـــذل مــن خذلـــه وانــصر مـــن نــصره ، اللهـــم أنــت شـــهيدي علــيهم ، قـــال 

ّيـا عمـر ، لقـد عقـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : فقـال . جنيب شاب حسن الوجـه طيـب الـريح
ّوسلم عقدا ال حيله إال منافق ، فاحذر أن حتله ّ  فقلـت يـا رسـول اهللا إنـك حيـث :قـال عمـر  .ّّ

يـا عمـر : ّقلت يف علي كان يف جنيب شـاب حـسن الوجـه طيـب الـريح قـال كـذا وكـذا ، فقـال 
  .)1(» ّإنه ليس من ولد آدم لكنه جربئيل أراد أن يؤكد عليكم ما قلته يف علي 

لعمـر ابـن » مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله «  يف» مـن « ومن هذه الروايـة يظهـر عمـوم 
  .7 وجربئيل 6من تأكيد النيب  ـ ّولألول والثالث أيضا باإلمجاع املركب ـ اخلطاب

__________________  
  .249 انظر ينابيع املودة. املودة يف القرىب) 1(
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  . ..فهذا التأويل حماولة إلخراج الثالثة من حتت هذا العام حتكما وزورا

  أحاديث عدم موافقة النبي الستخالف الشيخين  ـ 6
 باســـــتخالف الـــــشيخني والثالـــــث ، لكـــــن 6 التأويـــــل يبتـــــىن علـــــى رضـــــا النـــــيب إن هـــــذا

األحاديــث الــيت يرويهــا ثقــاة أهـــل الــسنة أنفــسهم صــرحية يف عـــدم موافقتــه مــع ذلــك ، وإليـــك 
  :بعضها 

 مـع اجلـن 6روى بدر الـدين حممـد بـن عبـد اهللا الـشبلي احلنفـي بعـد ذكـر اجتمـاع النـيب 
د مـا يـدل علـى أن ابـن مـسعود حـضر ليلـة أخـرى مبكـة وقـد ور« : وحضور ابن مسعود هناك 

  : غري ليلة احلجون فقال أبو نعيم 
حـــدثنا ســــليمان بــــن أمحــــد ، حـــدثنا حممــــد بــــن عبــــد اهللا احلـــضرمي ، حــــدثنا علــــي بــــن 
احلــسني بــن أيب بــردة البجلــي ، حــدثنا حيــىي بــن يعلــى األســلمي عــن حــرب بــن صــبيح حــدثنا 

 :عن أيب عبد اهللا اجلديل عن عبد اهللا ابـن مـسعود قـال سعيد بن مسلم عن أيب مرة الصنعاين 
ّاستتبعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة اجلن ، فانطلقت حـىت بلغنـا أعلـى مكـة ، فخـط  ّ

ال تــربح ، مث انــصاع يف اجلبــال ، فرأيــت الرجــال ينحــدرون عليــه مــن رؤس : ّعلــي خطــا وقــال 
ّألضـربن حـىت اسـتنقذ رسـول اهللا ، : سيف وقلـت اجلبال حىت حالوا بيـين وبينـه ، فاخرتطـت الـ

فلـم أزل كـذلك حـىت أضـاء الفجـر ، فجـاء النـيب وأنـا : مث ذكرت قوله ال تربح حىت آتيك قـال 
لو مكثت شـهرا مـا برحـت حـىت تـأتيين ، مث أخربتـه :  قلت ؟ما زلت على حالك: قائم فقال 

إىل يـــوم القيامـــة ، مث شـــبك لـــو خرجـــت مـــا التقيـــت أنـــا وأنـــت : مبـــا أردت أن أصـــنع ، فقـــال 
إين وعدت أن تؤمن يب اجلن واألنس ، فأما االنس فقـد آمنـت يب : أصابعه يف أصابعي وقال 

سـول اهللا أال تـستخلف أبـا يـا ر: قلـت . ّ، وأما اجلن فقد رأيت وما أظن أجلي إال وقد اقـرتب
 فـأعرض ؟ف عمـريـا رسـول اهللا أال تـستخل: قلـت .  فأعرض عين ، فرأيـت أنـه مل يوافقـه؟بكر

ذاك والـذي ال إلـه :  قال ؟يا رسول اهللا أال تستخلف عليا: قلت . عين ، فرأيت أنه مل يوافقه
  غريه لو بايعتموه وأطعتموه أدخلكم اجلنة
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  .)1(» أكتعني 
ّوأمحـد مقلـد يف :  الـذي قـال سـبط ابـن اجلـوزي ـرواه بـاختالف يـسري أمحـد بـن حنبـل و

صري إىل روايتــه ، ألنــه إمــام زمانــه وعــامل أوانــه ، واملــربز يف البــاب ، مــىت روى حــديثا وجــب املــ
قـد « : فقد قـال الـشبلي املـذكور ـ علم النقل على أقرانه ، والفارس الذي ال جياري يف ميدانه 

كنـت مـع  :روى االمام أمحد عن عبد الـرزاق عـن أبيـه عـن مينـا عـن عبـد اهللا بـن مـسعود قـال 
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم ليل نعيـت :  قـال ؟مالك يـا رسـول اهللا: ة وفد اجلن فتنفس ، فقلت ّ

فسكت ، مث : قال .  قلت أبو بكر؟ومن: استخلف ، قال : ّإيل نفسي يا ابن مسعود قلت 
ّنعيت إيل نفسي يـا :  قال ؟ما شأنك بأيب وأمي يا رسول اهللا: مضى ساعة مث تنفس ، قلت 

مر ، فسكت ، مث مضى ساعة مث تـنفس  قلت ع؟من: استخلف ، قال : قلت  .ابن مسعود
 ؟من: فاستخلف ، قال : قلت . ّنعيت إيل نفسي يا ابن مسعود:  قال ؟ما شأنك: ، قلت 

  .)2(» أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلون اجلنة أكتعني : قال . علي: قلت 

  آكام المرجان ومؤلفه 
 مـن كبـار علمـاء أهـل الـسنة )آكـام املرجـان يف أحكـام اجلـان ( والـشبلي مؤلـف كتـاب 

حممـــد بـــن عبـــد اهللا الفقيـــه « : ّاألعيـــان ، ومـــن فقهـــائهم وحمـــدثيهم املـــشهورين ، قـــال الـــذهيب 
العـــامل احملـــدث بـــدر الـــدين أبـــو البقـــاء الـــشبلي الـــسابقي الدمـــشقي احلنفـــي ، مـــن نبهـــاء الطلبـــة 

صغره مـن أيب بكـر بـن وفضالء الشباب ، مسع الكثري وعين بالرواية وقرأ على الشيوخ ومسع يف 
  .)3(»  كتب عين .712 مولده سنة. ّألف كتابا يف األوائل. عبد الدائم وعيسى املطعم

  وكانت وفاة الشبلي هذا يف« : ويف هامشه خبط املريزا حممد بن معتمد خان 
__________________  

  .52: آكام املرجان يف أحكام اجلان ) 1(
  .48: املصدر ) 2(
  .128 :ص املعجم املخت) 3(
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  .» أرخها السخاوي يف ذيل دول اإلسالم .769 سنة
آكـــام املرجـــان يف « : بقولـــه ) آكـــام املرجـــان ( كتـــاب ) كـــشف الظنـــون ( وذكـــر يف 

:  أولـه .769 أحكام اجلن للقاضي بدر الـدين حممـد بـن عبـد اهللا الـشبلي احلنفـي املتـوىف سـنة
  .)1(» ني بابا يف أخبار اجلن وأحواهلم رتبه على مائة وأربع. احلمد هللا خالق االنس واجلن

) حتفــــة اجللــــساء برؤيــــة اهللا للنــــسا ( وقــــد اعتمــــد علــــى الكتــــاب املــــذكور الــــسيوطي يف 
  .)السراج املنري يف شرح اجلامع الصغري ( والعزيزي يف 

احلديث املذكور الذي أخرجـه أمحـد وأبـو نعـيم رواه املوفـق بـن أمحـد املعـروف بأخطـب و
 أنبأين االمام احلافظ أبو العالء احلـسن بـن أمحـد العطـار واالمـام األجـل جنـم «: خوارزم بقوله 

الــدين أبــو منــصور حممــد بــن احلــسني بــن حممــد البغــدادي ، قــاال أنبــأين الــشريف االمــام األجــل 
نور اهلدى أبو طالب احلسني بن حممـد بـن علـي الـزينيب ، عـن االمـام حممـد بـن أمحـد بـن علـي 

ثنا سـهل بـن أمحـد عـن علـي بـن عبـد اهللا عـن الـديري إسـحاق بـن بن حسني بن شاذان ، حد
إبراهيم ، قال حـدثين عبـد الـرزاق ابـن مهـام عـن أبيـه عـن مينـا مـوىل عبـد الـرمحن بـن عـوف عـن 

ّكنــت مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ـ وقــد أصــحر فتــنفس  :عبــد اهللا بــن مــسعود قــال  ّ
: قلـت . ّيـا ابـن مـسعود نعيـت إيل نفـسي: ل  قـا؟الصعداء ـ فقلت يـا رسـول اهللا مالـك تـنفس

مــايل : فــسكت ، مث تــنفس ، فقلــت . أبــا بكــر:  قلــت ؟مــن: قــال . اســتخلف يــا رســول اهللا
: اســتخلف يـا رسـول اهللا ، قــال : ّنعيـت إيل نفـسي ، قلـت :  قــال ؟أراك تـنفس يـا رسـول اهللا

 ؟ا رســول اهللامث تــنفس ، فقلــت مــايل أراك تــنفس يــ. عمــر بــن اخلطــاب فــسكت:  قلــت ؟مــن
علـي بــن أيب :  قلـت ؟مــن: اسـتخلف يــا رسـول اهللا ، قـال : فقلـت . ّنعيـت إيل نفــسي: قـال 

ّأوه ولـــن تفعلـــوا إذا أبـــدا ، واهللا لـــئن فعلتمـــوه ليـــدخلنكم اجلنـــة وإن خـــالفتموه : قـــال . طالـــب ّ
  .)2(» ّليحبطن أعمالكم 

  كنت مع رسول  :عن ابن مسعود قال « ) : ّوسيلة املتعبدين للمال عمر ( يف و
__________________  

  .141  /1كشف الظنون ) 1(
  .64: املناقب للخوارزمي ) 2(



 271 .......................................................دحض مناقشات الدهلوي يف داللة احلديث 

: قلـــت  .ّنعيـــت إيل نفـــسي:  قـــال ؟اهللا ليلـــة اجلـــن فتـــنفس ، فقلـــت يـــا رســـول اهللا مـــا شـــأنك
مـا شـأنك : فـسكت سـاعة مث تـنفس فقلـت : أبا بكر ، قال :  قلت ؟من: قال . فاستخلف

عمــــر ، :  قلــــت ؟مــــن: اســــتخلف قــــال : ّنعيــــت إيل نفــــسي ، قلــــت : ل يــــا رســــول اهللا ، قــــا
: فقلـت . ّنعيـت إيل نفـسي:  قـال ؟مـا شـأنك: فقلـت . ّفسكت حـىت ذهـب سـاعة مث تـنفس

أمـــا والـــذي نفـــسي بيـــده لـــئن : قـــال . علـــي بـــن أيب طالـــب:  قلـــت ؟مـــن: اســـتخلف ، قـــال 
  .)1(» ّأطاعوه ليدخلن اجلنة أمجعون 

مث .  .. حيكـي عـن ليلـة اجلـن2عـن عبـد اهللا بـن مـسعود «  : وقال شهاب الدين أمحد
ّشبك صلى اهللا عليه وسلم أصابعه يف أصابعي وقـال  ّ اين وعـدت أن يـؤمن يب اجلـن واالنـس : ّ

يـا : ّ، فأما االنس فقد آمنت ، وأما اجلن فقد رأيت ، ومـا أظـن أجلـي إال قـد اقـرتب ، قلـت 
يــا رســول اهللا : قلــت .  ، فرأيــت أنــه مل يوافقــه فــأعرض عــين؟رســول اهللا أال تــستخلف أبــا بكــر

يــا رســول اهللا أال تــستخلف : قلــت . ّـ فــأعرض عــين ، فرأيــت أنه مل يوافقــه؟أال تـستخلف عمــر
ّ قال صـلى اهللا عليـه وسـلم ؟عليا ذاك والـذي ال إلـه غـريه لـو بـايعتموه أدخلكـم اجلنـة أمجعـني : ّ

  .)2(» لنبوة  رواه احلافظ أبو نعيم يف كتابه دالئل ا.أكتعني
 2ويف دالئل النبوة عن عبد اهللا بن مـسعود «  : )3(قال عبد القادر بن حممد الطربي و

ّاســـتتبعين النــيب صـــلى اهللا عليـــه وســلم ليلـــة ، فانطلقــت معـــه حـــىت بلغــت أعلـــى مكـــة ،  :قــال  ّ
ّفخــط علـــي خطــة فقـــال  ال تــربح ، مث انـــصاع يف اجلبــال فرأيـــت الرجــال ينحـــدرون عليــه مـــن : ّ

ّألضـربن حـىت اسـتنقذ رسـول : اجلبال حىت حالوا بيـين وبينـه ، فاخرتطـت الـسيف وقلـت رؤس 
فلم أزل كذلك حىت أضاء الفجر ، فجاء النـيب : قال . مث ذكرت قوله ال تربح حىت آتيك. اهللا

ّصلى اهللا عليه وسلم وأنا قائم فقال  لو كنت شـهرا مـا برحـت :  قلت ؟ما زلت على حالك: ّ
  لو خرجت ما التقيت أنا وال أنت إىل يوم : ربته مبا أردت أن أصنع فقال حىت تأتيين مث أخ

__________________  
  .221  /1وسيلة املتعبدين ) 1(
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 2(
  .457  /2ترمجته يف خالصة األثر ) 3(
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ا إين وعـــدت أن يـــؤمن يب اجلـــن واالنـــس ، فأمـــ: مث شـــبك أصـــابعه يف أصـــابعي وقـــال . القيامــة
يـــا : فقلـــت . ّاالنــس فقـــد آمنـــت يب ، وأمـــا اجلـــن فقـــد رأيـــت ومــا أظـــن أجلـــي إال وقـــد اقـــرتب

يـا رسـول اهللا أال : قلـت .  فـاعرض عـين فرأيـت أنـه مل يوافقـه؟رسول اهللا أال تستخلف أبا بكر
 ؟يـا رسـول اهللا أال تـستخلف عليـا: قلـت  . فـأعرض عـين فرأيـت أنـه مل يوافقـه؟تستخلف عمر

  .ذي ال إله غريه لو بايعتموه وأطعتموه أدخلكم اجلنة أكتعنيذلك وال: قال 
:  ليلة وفـد اجلنـة ، فتـنفس ، فقلـت 6كنت مع النيب  : أيضا قال 2عن ابن مسعود و

 ؟مـن: قـال . اسـتخلف: فقلـت . ّنعيت إيل نفـسي يـا ابـن مـسعود:  قال ؟مالك يا رسول اهللا
 ؟مــا شــأنك بــأيب أنــت وأمــي: ت أبــا بكــر ، فــسكت مث مــضى ســاعة مث تــنفس ، فقلــ: قلــت 
عمــر ، مث :  قلــت ؟مــن: قــال . فاســتخلف: قلــت . ّنعيــت إيل نفــسي يــا ابــن مــسعود: قــال 

: قلــت . ّنعيــت إيل نفــسي يــا ابــن مــسعود:  قــال ؟مــا شــأنك: ّمــضى ســاعة مث تــنفس فقلــت 
أمـــا والـــذي نفـــسي بيـــده لـــئن : قـــال . علـــي بـــن أيب طالـــب:  قلـــت ؟مـــن: فاســـتخلف ، قـــال 

  .ّ ليدخلن اجلنة أمجعني أكتعنيأطاعوه
فعــن  وباجلملـة فعلـي بــن أيب طالـب هـو الــصديق األكـرب ، وخليفـة رســول اهللا األطهـر ،

ّإنــــه ســــتكون فتنــــة وال أراكــــم إال أنكــــم : ّأتيــــت أبــــا ذر أودعــــه فقــــال  : أنــــه قــــال 2أيب رافــــع 
:  يقــول 6ســتدركون كوــا ، فعلــيكم بالــشيخ علــي بــن أيب طالــب ، فــإين مسعــت رســول اهللا 

أنت أول من آمن يب وأول مـن يـصافحين يـوم القيامـة ، وأنـت الـصديق األكـرب وأنـت الفـاروق 
األعظم ، تفرق بني احلق والباطل ، وأنت يعسوب املؤمنني ، وأنـت أخـي ووزيـري وخليفـيت يف 

  .)1(» أهلي ، وخري من أخلف من بعدي ، تقضي ديين وتنجز عديت 

  : قوله 
ّ بذلك علمه صلى اهللا عليه وسلم عن طريقووجه ختصيص املرتضى«  ّ  

__________________  
  .خمطوط ـ حسن السريرة يف حسن السرية) 1(
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  .»الوحي بوقوع البغي والفساد يف زمان املرتضى ، وأن بعض الناس سينكرون إمامته 

  :أقول 
  :وهذا الوجه الذي ذكره خمدوش بوجوه 

 7 مل يكـــن يف زمـــن ســـيدنا أمـــري املــــؤمنني  إن البغـــي والفـــساد وإنكـــار االمامـــة:االول 
ه يف زمــن األول وبلــغ أقــصى الــشدة يف زمــن الثالــث كمــا هــو  ّــخاصــة ، بــل قــد وقــع ذلــك كل
معلـــوم ، بـــل لقـــد اســـتنكر طلحـــة ومجاعـــة مـــن الـــصحابة علـــى أيب بكـــر اســـتخالفه عمـــر بـــن 

 وفـسادا ، وهـذا بعـدم كـون هـذه الوقـائع بغيـا) الدهلوي ( ّاخلطاب أيضا ، أللهم إال أن يقول 
  .عني املرام

 علـى خالفـة 6مـع االلتفـات إىل عـدم تنـصيص النـيب  ـ  إن حاصل هذا الوجـه:والثاني 
 نـص علـى خالفـة أمـري املـؤمنني 6هـو أن النـيب  ـ أيـضا) الـدهلوي ( الثالثة كما اعرتف بذلك 

ى خالفــة ، لعلمـه بوقــوع البغــي والفــساد يف زمــن خالفتــه وتــرك مـا كــان عليــه مــن التنــصيص علــ
ّالثالثة املتقدمني عليه ، مع وقوع البغـي والفـساد يف زمـنهم كـذلك ، وال ريـب يف علمـه بـذلك 

ــــرد علــــى هــــذا الوجــــه مــــا زعــــم .  ..أيــــضا وروده علــــى أهــــل احلــــق يف ) الــــدهلوي ( وحينئــــذ ي
اسـتدالهلم حبـديث الغــدير ، مـن لــزوم نـسبة التقـصري واملــساهلة يف أمـر تبليــغ األحكـام واألوامــر 

 ، مـع 7 ترك التنصيص علـى الثالثـة وخـص أمـري املـؤمنني 6 ، من جهة أنه 6هلية إىل النيب اإل
  .ّأن الوجه الذي ذكره هلذا التخصيص موجود بالنسبة إىل أولئك املتقدمني أيضا

 ، 7 إنه إذا كان مـا ذكـره هـو الوجـه يف التنـصيص علـى خالفـة أمـري املـؤمنني :والثالث 
 وأفــسدوا عليــه 7 ومعاويــة وأتبــاعهم الــذين بغــوا علــى أمــري املــؤمنني ّفــإن عائــشة وطلحــة والــزبري

األمــر وأنكــروا إمامتــه خــارجون عــن ديــن اإلســالم ، وهــذا مــا يبطــل مــذهب أهــل الــسنة ويهــدم 
  أساس اعتقادام ، فال مناص
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  .من رفع اليد عن هذا الوجه الذي ذكره أو االلتزام مبا يرتتب عليه) للدهلوي ( 

   في داللة صدر الحديث  التشكيك)7(

  : قوله 
ومــــن الطريــــف أن بعــــض علمــــائهم متــــسك إلثبــــات أن املــــراد مــــن املــــوىل هــــو األوىل « 

  .»أوىل باملؤمنني من أنفسهم ألست : بالتصرف باللفظ الواقع يف صدر احلديث ، وهو قوله 

  :أقول 
كك يــزعم أن االســتدالل بــصدر احلــديث خيــتص باالماميــة ، فيــش) الــدهلوي ( ّكــأن 

ّيف داللتـه علــى األولويـة بالتــصرف غـري مبــال بــصرف الكـالم اإلهلــي عـن مدلولــه احلقيقــي ، إال 
  .ّأنك قد عرفت سابقا متسك سبط ابن اجلوزي والسيد شهاب الدين أمحد بصدر احلديث

يناقش يف داللة صدر احلديث على مطلوب أهـل ) الدهلوي ( واجلدير بالذكر هنا أن 
ّخالفـــا للفخـــر الـــرازي وبعـــض مقلديـــه .  ..6ه وصـــدوره مـــن رســـول اهللا احلـــق ، وال ينكـــر ثبوتـــ

  .الذين محلتهم العصبية العمياء إىل املناقشة يف صدوره

  : قوله 
) االوىل بالتــصرف ( محلــوه علــى ) األوىل ( فيعــود االشــكال بــأم مــىت مسعــوا لفــظ « 

«.  
مـن قولـه  ـ )لـدهلوي ا( بـاعرتاف  ـ  مـأخوذة6 إن هـذه اجلملـة مـن كـالم النـيب :أقـول 

ْ النبي أولى باْلمؤمنين من أنـفسهم (: تعاىل  ُِ ِ ُ َْ َْ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ ( وقد نص أئمة التفسري وجهابذة احملققني على ّ
أن املراد يف هذه اآلية هو األولوية يف مجيع األمور ، فيكون هذا املعىن هـو املـراد يف كـالم النـيب 

  .ع األمور ثبتت األولوية بالتصرف بالبداهة املذكور ، وإذا ثبتت األولوية يف مجي6
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  .وهو املطلوب

  : قوله 
  . »؟فما الدليل على هذا احلمل يف هذا املورد« 

  :أقول 
) األوىل ( بالـــــضرورة ، ألن ) األوىل بالتـــــصرف ( ّال بـــــد مـــــن محـــــل هـــــذا اللفـــــظ علـــــى 

املؤمنني مـن  أوىل بـ6إن رسـول اهللا : حممول حـسب تـصرحيات أئمـة القـوم علـى العمـوم ، أي 
ْ النبــــي أولــــى ( ّأنفــــسهم يف مجيــــع األمــــور ، كمــــا نــــص علــــى ذلــــك أئمــــة التفــــسري يف تفــــسري َ  ِ

سهم  ْبــاْلمؤمنين مــن أنـف ُِ ِ ُــ َْ ْ ِ َِ ِ ْ  وذكــروا داللــة اآليــة املباركــة علــى لــزوم نفــوذ أوامــره يف حــق املــؤمنني )ِ
 6ّلما ثبت لرسـول اهللا  ك7ّووجوب إطاعتهم له على كل حال ، وحينئذ يثبت ألمري املؤمنني 

  . نفسه ، وهذا هو معىن االمامة واخلالفة6باآلية املباركة ، بنص من النيب 

  : قوله 
  .»أوىل باملؤمنني من أنفسهم يف احملبة ألست : بل املراد هنا أيضا هو « 

  :أقول 
 ؟ ألـــيس هـــو مـــن التفـــسري بـــالرأي املنهـــي عنـــه باإلمجـــاع؟مـــا الـــدليل علـــى هـــذا التقييـــد

ملة ، فهو خيالف تصرحيات كبار أئمة التفسري من علماء طائفته ، فال عـربة مبـا ذكـر وال وباجل
  .يصغى إليه

  : قوله 
أحــــب إىل ألــــست هاهنــــا مــــشتق مــــن الواليــــة مبعــــىن احملبــــة ، يعــــين ) األوىل ( بــــل إن « 

  .»املؤمنني من أنفسهم 

  :أقول 
مــا قــال يف مقــام ختطئــة  أ!!وشــدة غفلتــه عمــا ذكــره آنفــا) الــدهلوي ( مــا أســرع ذهــول 

) فــالن مــوىل منــك ( بأنــه إذا جــاز ذلــك لــزم جــواز أن يقــال ) األوىل ( مبعــىن ) املــوىل ( جمــيء 
  وهو باطل: قال ) فالن أوىل منك ( بدل 
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  !؟اإلمجاعب
. )  ..أحـب إىل املـؤمننيألـست : ( بقولـه . )  ..أوىل باملؤمننيألست (  فكيف يفسر

( كمـا يقـال ) أوىل إلـيكم ( لـزم جـواز أن يقـال ) األحـب (  مبعـىن )األوىل ( مع أنـه إذا كـان 
  !؟)أحب إليكم 

باالضــافة إىل أنــه ينــاقض كالمــه الــسابق ) األحــب ( ب ) األوىل ( والواقــع أن تفــسري 
  .مردود بأنه غري مناسب للمقام وغري منسبق إىل األذهان

  : قوله 
  .»ني مجله حىت حيصل التالئم بني أجزاء الكالم والتناسق ب« 

  :أقول 
إن نظم هـذا الكـالم وتناسـق أجزائـه ومجلـه يكـون يف صـورة إرادة معـىن االمامـة واألمـارة 

 ، وحـسان بـن 7ّمنه كما عرفت من املباحث السابقة ، وإال يلزم أن ننـسب إىل أمـري املـؤمنني 
مامــة ّثابــت ، وقــيس بــن ســعد بــن عبــادة وكبــار علمــاء أهــل الــسنة ، الــذي فــسروا احلــديث باال

 عـن الـنظم والتنـسيق إىل الركاكـة واالخـتالط ، وال جنـد مـسلما 6واخلالفة ، إخراج كـالم النـيب 
  .)الدهلوي ( ّيتجاسر على هذه النسبة إال 

ّوأما كلمات علماء أهل السنة الذين فسروا حديث الغدير بـإرادة اخلالفـة فقـد تقـدمت  ّ
واحتجــوا « :  آبــادي حيــث قــال نــصوصها ، ونكتفــي هنــا بــذكر كلمــة شــهاب الــدين الــدولت

قـال أهـل الـسنة حيمـل . ومتام احلديث ذكرناه يف اجللوة اخلامسة من اهلداية التاسعة. خبرب املوىل
  .»يف وقت خالفته 

ّفــــإن هــــذه العبــــارة ظــــاهرة يف أن أهــــل الــــسنة يــــرون داللــــة حــــديث الغــــدير يف االمامــــة 
فتـه ، أي يف املرتبـة الرابعـة بعـد عثمـان ، واخلالفة ، مث إم حيملوا على اخلالفة يف وقـت خال

يف ) الـدهلوي ( وقد ذكرنا عدم الدليل على هذا التقييد بل بطالنه بوجوه عديدة ، فكلمات 
  .ّصرف داللته على االمامة واخلالفة باطلة على كل حال

  يا أيها املسلمون عليكم أن: ويكون حاصل معىن هذه اخلطبة  « :قوله 
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أنفسكم مـن أنفـسكم ، وإن مـن حيبـين حيـب عليـا ، اللهـم أحـب مـن أحبـه جتعلوين أحب إىل 
  .»وأبغض من أبغضه 

  :أقول 
 يف) املــوىل ( عــن بيــان املعــىن الــذي يزعمــه للفظــة ) الــدهلوي ( مــن الغريــب جــدا فــرار 

مكابرة وعنادا للحـق ) األوىل ( بعد نفيه داللته على » من كنت مواله فعلي مواله «  6قوله 
سـاكتا عـن ) ّاحملبـة ( هـي مبعـىن ) الواليـة ( ففي كلماته الـسابقة اكتفـى بـالقول بـأن .  ..وأهله

 وهنــا يكتفــي ببيــان حاصــل معــىن ؟)احملبــوب (  أو ؟)احملــب ( أهــو ) املــوىل ( املعــىن املــراد مــن 
  !!.اخلطبة حسب زعمه

 مــن « فواضــح أنــه لــيس معــىن) احملــب ( مبعــىن ) املــوىل ( لفظــة ) الــدهلوي ( إن جعــل 
مـــا ذكــره مـــن أن مــن أحبـــين فقــد أحـــب عليــا ، بـــل يكــون املعـــىن » كنــت مــواله فعلـــي مــواله 

  . أن حيب اآلخرين7بالعكس ، وهو أنه جيب على أمري املؤمنني 
ــذا ) املـوىل ( ّفـال بــد أوال مـن أن يثبـت جمـيء ) احملبـوب ( مبعـىن ) املـوىل ( وإن جعـل 

األوىل ( ال يرد عليه مـا زعمـوا وروده علـى كونـه مبعـىن املعىن من كلمات أئمة اللغويني ، حبيث 
  .ّ، مث يدعي كون حاصل معىن اخلطبة ما ذكره) 

  .»ّوكل عاقل يصدق بصحة هذا الكالم وحسن انتظامه  « :قوله 

  :أقول 
وعناده للحـق ، فهـو يـدعي ) الدهلوي ( نعم ينبغي للعاقل أن يتأمل يف مدى تعصب 

«  الســتناد إىل األدلـة القوميـة والرباهـني القاطعـة ، مث يـدعي إفــادةبطـالن مـا يـذكره أهـل احلـق با
احملبـوب ( فيه مبعـىن ) املوىل ( معىن ال سبيل إىل إثباته إن جعل » من كنت مواله فعلي مواله 

 فمـن أيـن فهـو يفيـد عكـس مـا ذكـره ،) احملبـوب ( ، لعدم مساعدة اللغة ، وان جعله مبعىن ) 
  !؟يثبت هذا الذي ذكره

ألــست أوىل بكــم «  :روايــة الــسيد علــي اهلمــداين احلــديث بلفــظ  ى أنــك قــد عرفــتعلــ
( فإنــه صــريح يف أن املــراد مــن  » ؟ّمــن أنفــسكم آمــركم وأــاكم لــيس لكــم علــي أمــر وال ــي

  .باملؤمنني من أنفسهم بالتصرف واألمر والنهي) األوىل ( هو ) املوىل 
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مـأخوذ مـن اآليـة القرآنيـة منني مـن أنفـسهم أوىل بـاملؤألـست  :قـول النـيب  وإن « :قوله 
ّ، ومن هنا جعل هذا املعىن من املـسلمات لـدى أهـل اإلسـالم ، وفـرع عليـه احلكـم الالحـق لـه  ّ

«.  

  :أقول 
علـى االعـرتاف ـذا األمـر الـذي يقولـه ) الـدهلوي ( ّإنا حنمد اهللا ونـشكره علـى إجلائـه 

فقرة ملا كانـت مـأخوذة مـن اآليـة املباركـة ، أهل احلق ويثبت على ضوئه مطلوم ، فإن هذه ال
ّـ

وقــــد عرفــــت داللتهــــا علــــى األولويــــة بالتــــصرف يف عامــــة األمــــور حــــسب تــــصرحيات جهابــــذة 
» مــن كنــت مــواله فعلــي مـــواله «  احملققــني مــن أهــل الــسنة ، تكــون قرينــة علــى أن املــراد مــن

  .مةنفس ذلك املعىن ، وهو األولوية بالتصرف يف مجيع أمور املؤمنني عا
ولقـد « : قوله  .وهللا احلمد. فاعرتافه املذكور ينتهي إىل االستدالل املطلوب ألهل احلق

  .».  ..وقع هذا اللفظ يف القرآن يف موقع ال يصح أن يكون معناه األوىل بالتصرف أصال

  :أقول 
هــذا مــن أقــوى الــشواهد علــى متابعتــه للكــابلي يف خرافاتــه الــيت ) الــدهلوي ( إن كــالم 

 كتابــه ، فلــم يراجــع كتــب احلــديث والتفــسري ، ومل يالحــظ كلمــات أئمــة طائفتــه يف ســطرها يف
ّتفسري اآلية املباركة هذه ، وكان أكرب مهه وأكثر سعيه مصروفا إىل الرد علـى اسـتدالالت أهـل  ّ

  .احلق ، مع التعسف واملكابرة وإنكار احلقائق الراهنة
ّوإنا نقول هذا وننبه عليه حىت ال يغرت الناظ ّرون يف كتابه ، من أوليائـه ومقلديـه وغـريهم ّ

ّمبــا تفــوه بــه وســطرته يــده تبعــا هلــواه ، بــل جيــب علــيهم الــتفحص والتوقــف والدقــة والتأمــل ، مث  ّ ّ
  .األخذ مبا يقتضيه اإلنصاف وتساعده األدلة والرباهني

وبعــد ، فقــد عرفــت مــن كلمــات أئمــة القــوم وأكــابر املفــسرين كالواحــدي ، والبغــوي ، 
ــــشربيين وال ــــسفي ، واخلــــوئي ، والنيــــسابوري ، وال أن املــــراد مــــن : زخمــــشري ، والبيــــضاوي ، والن

ْ النبــي أولــى بــاْلمؤمنين مــن أنـفسهم ( األولويــة يف اآليــة املباركــة ُِ ِ ُــ َْ َْ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ ( بــاملؤمنني يف 6 أولويــة النــيب 
  مجيع األمور ، ويف
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  . ..اعوجوب الطاعة ونفوذ احلكم ولزوم االنقياد واالتب
ّغفل أو تغافل عما قاله املفسرون يف تفسري اآلية ، كذلك غفل ) الدهلوي ( ّوكما أن 

ّأو تغافل عما قاله احملـدثون وشـراح احلـديث  كـالعراقي ، والعيـين ، والقـسطالين ، واملنـاوي ، : ّ
  . ..والعزيزي

  .فنعوذ باهللا من شرور أنفسنا وغفالا وحصائد ألسنتنا وهفواا

  : قوله 
ّفإن سوق هذا الكـالم هـو لنفـي نـسبة املتبـىن اىل املتبـين ، ولبيـان النهـي مـن أن يقـال « 

  .».  ..زيد بن حممد: لزيد بن حارثة 

  :أقول 
إن ســوق هــذا الكــالم هــو لتخــديع العــوام ، وهــو مــن التفــسري بــالرأي الــوارد فيــه الوعيــد 

ّالشديد من النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقد عرفـت أن هـذه  ــ حـسب الروايـة الـيت رواهـا  اآليـةّ
ّ باجلهـاد ، إال أن يـأذن هلـم آبـاؤهم 6البغوي والبيضاوي ـ واردة يف شأن من مل ميتثل أمر النيب 

  . ..وأمهام
  .)الدهلوي ( فليس شأن نزول اآلية ما ذكره 

) الـدهلوي ( ّولو سلمنا ارتباط هذه اآلية مبا تقـدم عليهـا ، فإنـه لـيس املـراد مـا اخرتعـه 
من املعىن ، بل إنه حينئذ لدفع أمر مقدر ، وحممول على املعـىن الـذي تعتقـده الـشيعة االماميـة 

  .، كما عرفت من تقرير أمحد بن خليل ونظام الدين النيسابوري

  : قوله 
فكــذلك األمــر يف احلــديث ، . وال دخــل لــألوىل بالتــصرف يف املقــصود يف هــذا املقــام« 

  .»فيه واملراد يف اآلية هو املراد 

  :أقول 
  :هذا الكالم خمدوش بوجوه 

ّ إنه ليس هذا الكالم إال معاندة ومكابرة ، فأي مناسـبة وارتبـاط أقـوى وأوضـح :األول  ّ
 األولويـــة لنفــــسه بالتـــصرف يف أمــــور املـــؤمنني مــــن 6مـــن هــــذا الكـــالم ، وهــــو أن يثبـــت النــــيب 

  فمن كنت مواله  :أنفسهم مث يقول 
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 إن هـذا ؟أي أوىل بالتصرف يف أموره منـهفعلي مواله  ـه من نفسه  أي أوىل بالتصرف يف أمورـ
ّالكالم يف غاية املتانة واالنتظام ، وإال فال يوجد يف العامل كالم متناسقة ألفاظه ومرتابطة مجلـه 

  .أبدا
ّ لقد نص حسام الدين السهارنبوري على كـون صـدر احلـديث قرينـة علـى إرادة :الثاني 

( ّ فمن العجب أن يقلـد .»من كنت مواله فهذا علي مواله «   :6له قو من) األوىل ( معىن 
هـــذا الرجــل يف مواضـــع ، وينتحـــل خرافاتــه يف بعـــض األحبــاث ، مث يـــدعي يف هـــذا ) الــدهلوي 

  !!عصبا واكثر عنادا للحق وأهلهّاملوضع خالف ما نص عليه السهارنبوري ، وكأنه أشد منه ت
أوىل ألــست «   :6قولــه   اجلــوزي يــستند إىل لقــد عرفــت ســابقا أن ســبط ابــن:الثالــث 

مــن كنـت مــواله «  :قولـه  يف) األوىل ( علـى ) املــوىل ( يف محـل » .  ..بـاملؤمنني مـن أنفــسهم
  .»فعلي مواله 

) توضـيح الـدالئل (  لقد عرفت سابقا أن السيد شـهاب الـدين أمحـد صـاحب :الرابع 
قرينـة علـى إرادة » ن أين أوىل بـاملؤمنني ألستم تعلمو«  :قوله  نقل عن بعض العلماء أنه جعل

  .مث وافقه على ذلك) املوىل ( من ) السيد ( معىن 
  » من كنت مواله فعلي مواله «  يف) املوىل (  لقد أثبتنا سابقا لزوم محل :الخامس 

بـــنص حـــديث صـــحيح » لـــست أوىل بـــاملؤمنني مـــن أنفـــسهم أ«  علـــى املعـــىن املـــراد مـــن
  .فالحظ) درك املست( أخرجه احلاكم يف 
من كنت مـواله أوىل بـه مـن  « لقد جاء يف بعض طرق حديث الغدير لفظ :السادس 

وللطـرباين « :  )مفتـاح النجـا ( فقـد قـال البدخـشاين يف  ،» من كنت مـواله « بدل » نفسه 
ّـمـن كنـت أوىل بـه مـن نفـسه فعلـي وليه  :برواية أخرى عن أيب الطفيل عن زيد بـن أرقـم بلفـظ 

«.  
ط ابـــن اجلـــوزي والـــسيد شـــهاب الـــدين أمحـــد عـــن أيب الفـــرج حيـــىي بـــن ســـعيد وذكـــر ســـب

من كنت وليه وأوىل به من نفـسه  « أنه روى حديث الغدير بلفظ) مرج البحرين ( الثقفي يف 
  .»فعلي وليه 

» أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهم ألــست «  فظهــر أن املــراد مــن هــذا القــول نفــس املــراد مــن
  .ّق إال من يستنكف عن االميان والتصديق واهللا ويل التوفيقفال يرتكب الفصل والتفري
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  : قوله 
ّولو سلمنا كـون املـراد مـن صـدر احلـديث هـو األوىل بالتـصرف ، فإنـه ال وجـه حلمـل « 

ّاملــوىل علــى األوىل بالتــصرف كــذلك ، ألنــه إمنــا صــدر احلــديث بتلــك العبــارة لينبــه الــسامعني ،  ّ ّ
  .».  ..صغاءّكي يتلقوا الكالم بكل توجه وإ

  :أقول 
 قبل مجلـة 6احلديث الذي أخرجه الطرباين بلفظ صحيح يشتمل كغريه على ذكر النيب 

: مجال فيها اإلقرار بالوحدانية والرسالة والبعث واملعاد واجلنة والنار قائال » .  ..أوىلألست « 
ّيـا أيهـا النـاس : ال مث إنه ق» .  ..ّأليس تشهدون أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله« 

ّإن اهللا موالي وأنا موىل املؤمنني وأنا أوىل م من أنفسهم ، فمن كنت مواله فهذا مواله يعين 
ّوكــل ذلــك صــريح يف أن الغــرض مــن تقدميــه أولويــة نفــسه بــاملؤمنني مــن أنفــسهم هــو  .»عليــا  ّ
 لـو كـان الغـرض مـا ، إذ) الـدهلوي (  وليس الغرض مـا ذكـره .)األوىل ( على ) املوىل ( محل 

ّألـستم تـشهدون أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـدا عبـده ورسـوله «  :قوله  ذكره لكان فقـط وافيـا » ّ
  .ذا الغرض

  : قوله 
ّوأما أخذ لفظة واحدة من احلديث وجعلها فقط مـورد العالقـة والـربط بعبـارة الـصدر « 

  .»لكالم مع هذه العبارة ّفمن كمال السفاهة ، بل يكفي االرتباط املوجود بني مجيع ا

  :أقول 
» .  ..أوىل بــاملؤمننيألــست « لقــد عرفــت املناســبة التامــة والعالقــة الكاملــة بــني مجلــيت 

مــرافض ( وأن ســبط ابــن اجلــوزي وشــهاب الــدين أمحــد وصــاحب » .  ..مــن كنــت مــواله« و
ّلــة الالحقــة ، ّقــد صــرحوا بــذلك ، وجعلــوا اجلملــة الــسابقة قرينــة علــى املــراد يف اجلم) الــروافض 

  .ّيسفه هؤالء وغريهم كما هو صريح عبارته) الدهلوي ( ّولكن 
ّبل لقد صرح مبا ذكرنا مـن املناسـبة بعـض املـشاهري مـن أئمـة احلـديث وشـراحه كـالطييب  ّ ّ

يعـــين بـــه قولـــه  .إين أوىل بـــاملؤمنني مـــن أنفـــسهم: قولـــه «  :حـــديث الغـــدير  حيـــث قـــال بـــشرح
ْ النبي أولى(: تعاىل  َ  ْ باْلمؤمنين من أنـفسهم ِ ُِ ِ ُ َْ ْ ِ َِ ِ ْ   ّ أطلق فلم يعرف بأي)ِ
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ْ وأزواجه أمهــاتـهم (: ّشــيء هــو أوىل ــم مــن أنفــسهم ، مث قيــد بقولــه  َُ ُ ُْ َُ ّ ليــؤذن بــأن مبنزلــة )ُــ
وقـال .  ، النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وهو أب هلـم2ّاألمهات ، ويؤيده قراءة ابن مسعود 

مـن  :قولـه  فإذن وقع التشبيه يف. هو أبو أمته ، ولذلك صار املؤمنون إخوةّكل نيب ف: جماهد 
 2ّيف كونه كاألب ، فيجب علـى األمـة احرتامـه وتـوقريه وبـره ، وعليـه كنت مواله فعلي مواله 

يـــا ابـــن أيب : ّأن يـــشفق علـــيهم ويـــرأف ـــم رأفـــة الوالـــد علـــى األوالد ، ولـــذا هنـــأه عمـــر بقولـــه 
  .)1(» ّوىل كل مؤمن ومؤمنة طالب أصبحت وأمسيت م

  : قوله 
  .».  ..ّواألغرب من ذلك استدالل بعض مدققيهم على عدم إرادة احملبة« 

  :أقول 
ّإن الــذي يقولــه املــدققون مــن أهــل احلــق هــو أنــه ملــا كــان وجــوب مــودة أمــري املــؤمنني  ّ ّ7 

ومــشتهرا بــني ســواء باخلــصوص أو يف ضــمن العمــوم أمــرا ثابتــا باآليــات واألحاديــث الكثــرية ، 
ّمجيـع النـاس مـن اخلـواص والعـوام ، ومل يكـن هـذا األمـر ـ وهـو وجـوب املـودة ـ عنـد أهـل الـسنة  ّ

ـــ  خمتــصا بــه وحــده ، بــل كــان يــشاركه فيــه ســائر الــصحابة أيــضا كــان هــذا االهتمــام ــذا األمــر
  .الثابت لدى اجلميع واملشرتك فيه مجيع األصحاب كما عليه اجلماعة ـ أمرا غري معقول

 7بل إنه بناء على مذهب أهل الـسنة القـائلني بأفـضلية الـشيخني بـل الثالثـة مـن علـي 
ّآكد وألزم وأهم من حمبة علي  ـ ّال سيما الشيخني ـ يكون مودة الثالثة  ، فرتك األهم وإيثار 7ّ

  .6غري األهم مع هذا االهتمام البالغ يستحيل صدوره ووقعه من النيب 
 6مع االلتفات إىل ذاك االهتمـام البـالغ الـذي كـان مـن النـيب فبالنظر إىل مجيع ما ذكر 

ّيف تبليـغ األمـر يــوم غـدير خــم ، مـع تلــك األحـوال واملقارنــات واخلـصوصيات ، الــيت مـن أمههــا 
   وحده ، وال يشاركه7ّ كان بصدد تبليغ أمر مهم خيتص بعلي 6قرب وفاة النيب يعلم أنه 

__________________  
  .خمطوط ـ ملشكاةشرح ا ـ الكاشف) 1(
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  .ّفيه أحد من القوم ، وال يكون ذلك األمر إال اخلالفة واالمامة
ّولو أن ملكا من امللوك كان يف سفر فتوقـف عـن الـسري يف وسـط الطريـق فجـأة ، وأمـر  ّ

بالوقوف يف مكان ليس فيه أبسط وسائل الراحة مع حـرارة اجلـو ،  ـ وهم ألوف ـ من كان معه
ّن أقتـــاب اإلبـــل منـــرب ، فـــصعد املنـــرب وعـــرف مـــن معـــه بقـــرب وفاتـــه ، مث أمـــر بـــأن يـــصنع لـــه مـــ

ّوذكرهم بأولويته بالتـصرف يف أنفـسهم ، مث أثبـت ألحـد أقاربـه مقامـا كـان قـد أثبتـه قبـل ذلـك  ّ ّ
لــه مــرارا ومسعــه القــوم منــه تكــرارا ، وكــان ذلــك الــشأن واملقــام غــري خمــتص ــذا الــشخص ، بــل 

ّكان جل احلاضرين أو كلهم يشا كان هـذا العمـل .  ..ّركونه فيه ، بل كان بعضهم أجل شأناّ
ّال سـيما .  ..ّمن هذا امللك يف غاية الغرابة وبعيـدا عـن احلكمـة والـصواب والـسياسة كـل البعـد

  .لو كان يف أقربائه أو أصحابه من هو أليق وأوىل باالهتمام يف إثبات ذلك املقام له

  : قوله 
ّعلى حمبة شخص بـدليل عـام أمـر ، وإجيـاب حمبتـه بـدليل ّومل يعلم هؤالء بأن الداللة « 

  .».  ..خاص أمر آخر

  :أقول 
 باخلصوص ، 7ّعن أن إجياب املودة ألمري املؤمنني ) الدهلوي ( من العجب أن يغفل 

مع كونه عند أهل الـسنة أقـل شـأنا مـن الـشيخني بـل مـن عثمـان ابـن عفـان ، ال يـستحق هـذا 
ّ النـاس بـالوقوف يف مكـان شـديد احلـر ، وأن يـصنعوا لـه 6 النـيب ّاحلد من االهتمام حبيث يـأمر

ّمنربا من أقتاب اإلبـل ، فريقـى املنـرب ويطلـب عليـا فيعممـه بيـده ويأخـذه بعـضده فيبـني وجـوب 
ّفلــو كــان الغــرض مــن ذلــك كلــه مــا ذكــروا للــزم اللغــو .  ..ّمودتــه بعــد ذكــر قــرب وفاتــه ورحيلــه
  .6 العبث إىل رسوله والعبث ، وحنن نعوذ باهللا من نسبة

ّبــل إن تركــه إجيــاب مــودة الثالثــة والتأكيــد عليــه ، واالهتمــام بــشأن علــي املفــضول عنــد 
  .ّ على مذهب أهل السنة6ّأهل السنة أمر ال يعقل نسبته إليه 

  ّفمع التأمل يف هذه اجلهات يظهر صحة استدالل املدققني من أهل احلق ،
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  .ّا غفلة لقصور فهم ، وإما تغافل عن عنادّمبا ذكروه إم) الدهلوي ( واستهزاء 

  : قوله 
ّفاملراد من احلديث إجياب حمبة علـي بشخـصه وإن تقـدم مـا يـدل علـى وجـوب حمبتـه «  ّّ

  .»ضمن عموم املؤمنني 

  :أقول 
 ، وأنـــه قـــد 6 مثـــل مـــودة رســـول اهللا 7مـــن هـــذا الكـــالم يثبـــت أن مـــودة أمـــري املـــؤمنني 

 مـــن بـــاب املـــودة يف عمـــوم 7رتبـــة ال تكفـــي معهـــا مودتـــه بلغـــت مودتـــه يف األمهيـــة والعظمـــة م
 ضــمن االميــان جبميــع أنبيــاء اهللا ورســله ، 6املــؤمنني ، بــل إن مثلــه كمثــل مــن آمــن بنبــوة حممــد 

  .فإنه حينئذ ال يعترب مؤمنا ومسلما
ّ باخلــصوص ، فمــودة 6 باخلــصوص كمــا جيــب االميــان بنبينــا 7إذن ، جتــب مــودة علــي 

ّ عليهما وآهلمـا الـصالة والـسالم يف الوجـوب واملرتبـة ، ومـن كانـت مودتـه علي كاإلميان مبحمد ّ
ّــذه املثابــة كـــان أفــضل ممــن مل يكـــن كــذلك قطعـــا ، وإذا ثبتــت أفــضليته ثبـــت تعينــه لالمامـــة  ّ

) الــدهلوي ( واخلالفـة ، السـتلزام األفــضلية لإلمامـة واخلالفــة باألدلـة القاطعــة الـيت اضــطر والـد 
  .)إزالة اخلفا (  يف كتابه إىل االعرتاف ا

 أن يـسأله أن يهديـه إىل 6من أمـر اهللا النـيب « ّبأن ) الصواقع ( وقد أذعن الكابلي يف 
الرابـع واخلمـسون « : ّوهـذا نـص كالمـه » حبه فهو أفضل الناس وأنه حقيـق بالزعامـة الكـربى 

ّإن اهللا تعـاىل ، أمـر نبيـه سـيد الر: إشاعة ما يروون من املوضـوعات :  سـل أن يـسأله أن يهديـه ّ
ّإىل حــب علــي كمــا جيــيء إن شــاء اهللا تعــاىل ، فينخــدع اخلــدوع ويــوقن أن مــن أمــر اهللا ســيد  ّ
ّرســــله أن يــــسأله أن يهديــــه إىل حبــــه فهــــو أفــــضل النــــاس وأنــــه حقيــــق بالزعامــــة الكــــربى ، وأن 

م اخللفــاء غـــصبوا حقـــه ، فيـــضل عـــن ســـواء الـــسبيل ضـــالال بعيـــدا ، وال يـــدري أنـــه مـــن كـــذبا
 أمجعــني ، 6 وهــو نــاص علــى أن عليــا أفــضل مــن خــامت النبيــني ؟ومفرتيــام الواضــحة ، كيــف

  .)1(» وهو باطل 
__________________  

  .الصواقع املوبقة ، الباب الرابع واخلمسون) 1(
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مــع هــذا االهتمــام  ـ ّفــإذا كــان مــا ذكــره نــصا يف أنــه أفــضل النــاس كــان إجيــاب املــودة
ّأصبحت موالي ومـوىل كـل مـؤمن « ّوغريهم ، حىت قال ثانيهم مهنئا إياه العظيم على الثالثة 

  .وغريه دليال على األفضلية باألولوية القطعية) الصواعق ( ّوقاله أوهلم أيضا كما يف » 

  : قوله 
 إن شـأن النـيب هــو ؟ّوعلـى تقـدير وحـدة املـضمون يف اآليـة واحلــديث ، فـأي قـبح فيـه« 

  .» والتذكري ا التأكيد على مضامني اآليات

  :أقول 
أن التأكيـــد دليـــل قطعـــي وبرهـــان ) التحفـــة ( يف بـــاب املكايـــد مـــن ) الـــدهلوي ( ذكـــر 

يقيين على وقوع التغافل والتساهل ، ومن هنا حكم بوضع أخبار نسب روايتها إىل أهل احلق 
  .، من دون أن يذكر رواا والكتب املخرجة فيها ولو باإلمجال فضال عن نقل العبارة

الــذي ذكــره تبعــا  ـ )وهــي املكيــدة الــسادسة واألربعــون ( ّوإن كالمــه يف هــذه املكيــدة 
صـريح يف أن تأكيـد أمـر بالنـسبة إىل شـخص دليـل  ـ للكابلي وزاد عليه أشياء أخرى من عنـده

على عدم حصول ذلـك األمـر لـذلك الـشخص ، وقـصور الـشخص وإمهالـه وتغافلـه عـن األمـر 
  .املطلوب منه

ا الكــــالم يثبــــت أن الــــصحابة احلاضــــرين يف حجــــة الــــوداع املخــــاطبني وعلــــى ضــــوء هــــذ
ّ ومودتـه حـىت ذلـك 7مل يكونوا واجـدين حملبـة علـي  ـ وفيهم الثالثة فمن دوم ـ حبديث الغدير

 لألمـــر مبحبـــة علـــي وواليتـــه خبطبتـــه يف يـــوم 6األمـــر الـــذي يكـــشف عنـــه تكـــرار النـــيب ( احلـــني 
وأـــم كـــانوا مهملـــني هلـــذا األمـــر البـــالغ )  أقـــل تقـــدير الغـــدير ، الـــدال علـــى وجـــوب حمبتـــه يف

  .األمهية
التفت إىل ما يستلزمه كالمـه يف هـذا املقـام ، وال سـيما مـع النظـر ) الدهلوي ( ولو أن 

  ً. قطعاّاىل ما ذكره يف باب املكايد ، ملا تفوه به

  : قوله 
 ( : قـــال تعـــاىل .ّال ســـيما مـــىت رأى اونـــا مـــن املكلفـــني يف العمـــل مبوجـــب القـــرآن« 

َوذكر فإن الذكرى تـنـفع اْلمؤمنين  ِ ِ ْ ُ ْ َُ َ ْ َ ْ   َِ َ(« .  
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  :أقول 
 وجــد مــن صــحابته اونــا يف االلتــزام والعمــل مبــا حكــم 6ظــاهر هــذا الكــالم أن النــيب 

 يف وجـــوب حمبتـــه ولـــزوم 7ّوأوجـــب علـــيهم مـــن قبـــل اهللا تعـــاىل ، يف حـــق ســـيدنا أمـــري املـــؤمنني 
  .يف هذا املقام) الدهلوي ( الكالم فهذا ظاهر .  ..مودته

واســـتدالالته يف مقـــام تنزيـــه الـــصحابة عـــن ) الـــدهلوي ( وحينئـــذ يبطـــل مجيـــع كلمـــات 
 يف بـاب اخلالفـة واإلمامـة ، ورفـع شـأم عـن املطـاعن املتوجهـة إلـيهم ، 6املخالفة لرسـول اهللا 

اهلني ومتهــاونني يف ألن هــؤالء الــصحابة إذا كــانوا متــس.  ..وصــدور الفــضائح والقبــائح مــنهم
 وإرشـاداته يف 6جمرد مودة علي أمري املـؤمنني فـال غرابـة يف ـاوم وتـساهلهم جتـاه أوامـر النـيب 
  .باب االمامة واخلالفة ، اليت هي أعظم شأنا وأكرب مقاما من جمرد املودة واحملبة

  : قوله 
دت عليــــه اآليــــات األ«  ــــومــــا مــــن شــــيء دلــــت عليــــه آيــــة مــــن القــــرآن إال وأك ّ خــــرى مث ّ

  .»األحاديث على لسان النيب ، حىت تتم النعمة واحلجة 

  :أقول 
  .منع هذه الكلية ، ووجه املنع ظاهر على من قرأ القرآن: فيه أوال 

يف هـذا املقـام علـى حـسن التكـرار وإثباتـه ) الدهلوي ( إن من العجيب تأكيد : وثانيا 
اب املطــاعن ، عمــا ذكــره هنــا فإنــه يبــذل الفائــدة لــه باهتمــام عظــيم ، مث غفلتــه أو تغافلــه يف بــ

ّهناك قصارى جهده إلثبات أن ال فائدة يف التأكيد ، وعلـى هـذا األسـاس يـربر منـع عمـر بـن 
إن رســول اهللا قــد : ّ وصــيته يف الــساعات األخــرية مــن حياتــه قــائال 6اخلطــاب عــن كتابــة النــيب 

  .غلبه الوجع وعندنا كتاب اهللا ، حسبنا كتاب اهللا
فهل من الـصحيح أن يقـرر أمـرا  أ؟)الدهلوي ( لتهافت والتناقض يف كلمات فما هذا ا

ّيف مقام ويؤكد عليه مث ينكره يف مقـام آخـر ويـصر علـى إنكـاره ونفيـه  6 لقـد أراد رسـول اهللا !؟ّ
  أن يكتب يف وصيته أمرا أو أمورا
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لفوائـــد الـــيت ذكرهــا لألمـــة يف خـــالل حياتـــه الكرميــة لغـــرض التأكيـــد ، فـــإذا كــان للتأكيـــد هـــذه ا
ا أراد ) الــدهلوي ( ذكرهــا  هنــا فلمــا ذا يــدافع عــن منــع عمــر بــن اخلطــاب عــن تأكيــد النــيب مل

ـ ّـ
  ؟التأكيد عليه بكتابة الوصية

لكــــن ال ريــــب يف جنايــــة عمــــر علــــى األمــــة يف ذلــــك اليــــوم ، وشــــناعة كالمــــه يف ذلــــك 
هنـا يتـضمن وجوهـا لصنيع عمر فباطلة ، بل إن كالمه ) الدهلوي ( املوقف ، وأما توجيهات 

  :ّتوضح فساد تلك التوجيهات 
 إنـــه يقـــول بـــأن عمــــل النـــيب وشـــأنه هـــو التأكيــــد علـــى مـــا جـــاء يف القــــرآن ) :األول ( 

ّفيكون عمر الـذي حـال دون كتابـة النـيب وصـيته قـد منـع النـيب مـن القيـام بـأمر .  ..والتذكري به
  .ع عمر يف صنيعهالذي برر عمل عمر شريكا م) الدهلوي ( واجب عليه ، ويكون 

فيكـون املــانع  . .. إنـه يقـول بـأن التأكيـد يفيــد اإللـزام باحلجـة وإمتـام النعمـة) :الثـاني ( 
الـذي أيــده ) الـدهلوي ( مـن كتابـة الوصـية قـد منـع مـن اإللــزام باحلجـة وإمتـام النعمـة ، ويكـون 

  .هذا من جهة.  ..يف صنيعه شريكا معه يف هذه اجلرمية
و دار األمر بني االعتقاد بإمامة املانع من اإللزام باحلجـة وإمتـام إنه ل: ومن جهة أخرى 

النعمة ، واالعتقاد بإمامة مـن كـان نـصبه يـوم الغـدير سـببا إلكمـال الـدين وإمتـام النعمـة ، فإنـه 
  . ..ال يسرتيب عاقل يف أن الثاين أوىل ا من األول

ن واحلـديث ال يقـول مثـل بـأن مـن ال حـظ القـرآ ـ كمـا سـيأيت ـ  إنـه يقـول) :الثالـث ( 
هـــذا الكـــالم الفـــارغ ، وهـــذا الكـــالم صـــريح يف أن إنكـــار حـــسن التأكيـــد كـــالم فـــارغ خمـــالف 
للكتاب والسنة ، فمن كالم نفسه تظهر قيم كلماته يف الـدفاع عـن مـن حـال دون كتابـة النـيب 

  . ..!!وصيته
م لغويـة تأكيـدات بـأن إنكـار حـسن التأكيـد يـستلز ـ كمـا سـيأيت ـ  إنـه يقـول) :الرابع ( 

  . يف أبواب الصيام والصالة والزكاة وتالوة القرآن6النيب 
فثبــــت أن منــــع الوصــــية وتأييــــد هــــذا املنــــع يــــستلزم االعتقــــاد بلغويــــة تأكيــــدات النــــيب يف 

  . ..األبواب واألحكام املذكورة وغريها
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  : قوله 
  .». .. وإن من نظر يف القرآن واحلديث ال يتفوه مبثل هذا الكالم الفارغ« 

  :أقول 
حـــظ الكتـــاب والـــسنة ال يتفـــوه ـــذا الكـــالم الفـــارغ ، فينفـــي داللـــة حـــديث إن مـــن ال

ْ يـا أيـها الرسـول بـلـغ (:  ، بـالرغم مـن نـزول قولـه تعـاىل 7الغدير على االمامة واخلالفة لعلي   َ ُُ  َـ َ
ِما أنزل إليك من ربك وإن لم تـفعل فما بـلغت ر َ ْ  ِ َِ َْ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َْ َ َِ ْ َ ِ ُسالته ُْ ْ اْليـوم أكملت لكم (:  وقوله تعاىل )ََ َُ َْ ُ ْ َ َ ْ َ

يكم نعمتي ورضــيت لكم اإلســالم دينـا  ًديـنكم وأتممت عل ِ َِ ْ ِْْ ُ ُـ ُ َُ ُ ُِ َ َ َ ْ َ َ ِـْ ِْ َــ َ ْـ َْ  يف واقعـة غــدير خـم ، وبــالرغم )َ
 ، وبـالرغم مـن 6 يف أشعاره نقـال عـن لـسان النـيب 7من تصريح حسان بن ثابت بإمامة علي 

  . .. نفسه بثبوت إمامته وخالفته يف يوم الغدير7تصريح االمام 
إن من الحظ الكتاب والسنة ال يتجاسر على نفي داللـة حـديث الغـدير علـى االمامـة 

ومــن هنــا تــرى بعــض علمــاء أهــل الــسنة الــذين وقفــوا .  ..ّبــالرغم مــن كــل هــذه األدلــة وغريهــا
 ، 7ى إمامـة أمـري املـؤمنني علـى حقيقـة األمـر يعرتفـون بـبطالن إنكـار داللـة حـديث الغـدير علـ

ّوإن حاولوا اللجوء إىل تأويل مدلول احلديث ، ومحلوه على إرادة االمامة واخلالفة بعـد عثمـان 
  .وقد عرفت فساد هذا احلمل وبطالنه. بن عفان

  : قوله 
مـرة بعـد أخـرى والتأكيـد  ـ ّكمـا يدعيـه الـشيعة ـ ويكـون التنـصيص علـى إمامـة األمـري« 

  .»معاذ اهللا من ذلك . عليه لغوا باطال
  : وهذا التوهم خمدوش بوجوه :أقول 
لكـن الـذي كـان يـوم غـدير خـم كـان أمـرا  ـ ّ إنه وإن كان أمر اإلمامة مبينـا مـرارا:األول 

ّجديدا ، فقد وقع يف هذا اليوم االستخالف العلين الرمسي حبـضور اآلالف املؤلفـة مـن األمـة ، 
  . ورحلته عن الدنيا إىل الرفيق األعلى6يب وأخذ البيعة منهم ، مع قرب وفاة الن

  7 إن أهل السنة يزعمون تقدم الثالثة على أمري املؤمنني :الثاني 
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  . تأيت يف املرتبة الرابعة ، فهذا من جهة7يف لزوم احملبة ووجوب املودة ، وإن حمبة علي 
، بـل ّال ريب يف تـأخر عمـر بـن اخلطـاب عـن أيب بكـر رتبـة ومقامـا : ومن جهة أخرى 

ّلقــد وصــل تــأخر عمــر عنــه حــدا حبيــث كــان يــود أن لــو كــان شــعرة يف صــدر أيب بكــر ، فقــد  ّ ّ
  .)1(» مسدد عن عمر . وددت أين شعرة يف صدر أيب بكر: عن عمر قال « : روي 

  .)2(» ش . وددت أين من اجلنة حيث أرى أبا بكر: عن احلسن قال قال عمر « بل 
أنـت خـري مـن أيب : قلـت لعمـر بـن اخلطـاب  :عـن ضـبة بـن حمـصن الغنـوي قـال «  بل

ّواهللا لليلــة مــن أيب بكــر ويــوم خــري مــن عمــر عمــر ، هــل لــك أن أحــدثك : فبكــى وقــال . بكــر
ّأما ليلته فلما خرج رسول اهللا صلى اهللا عليـه : قال . نعم يا أمري املؤمنني:  قلت ؟بليلته ويومه ّ

، فجعــل ميــشي مــرة أمامــه ومــرة خلفــه ّوســلم هاربــا مــن أهــل مكــة خــرج لــيال ، فتبعــه أبــو بكــر 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم . فقــال لــه رســول اهللا. ومــرة عــن ميينــه ومــرة عــن يــساره مــا هــذا يــا أبــا : ّ

يــا رســول اهللا أذكــر الرصــد فــأكون أمامــك ، واذكــر : فقــال .  مــا أعــرف هــذا مــن فعلــك؟بكــر
فمـشى رسـول اهللا . الطلب فأكون خلفك ، ومرة عن ميينك ومرة عن يسارك ، ال آمن عليـك

ّصــلى اهللا عليــه وســلم ليلــة علــى أطــراف أصــابعه حــىت حفيــت رجــاله ، فلمــا رآه أبــو بكــر قــد  ّ ّ
  : مث قال . حفيت رجاله محله على كاهله يشتد به حىت أتى به فم الغار فأنزله

الـذي بعثـك بــاحلق ال تدخلـه حـىت أدخلــه ، فـإن كــان فيـه شـيء نــزل يب قبلـك فــدخل و
له فأدخله ، وكان يف الغار خرق فيه حيات وأفاعي ، فخشي أبو بكر أن فلم ير شيئا ، فحم

ّخيـــرج مـــنهن شـــيء يـــؤذي رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فألقمـــه قدمـــه ، فجعلـــن يـــضربنه  ّ ّ
ّويلسعنه احليات واألفاعي ، وجعلت دموعه تنحدر ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول لـه  ّ

  .فهذه ليلته. عنا ، فأنزل اهللا سكينته طمأنينة أليب بكريا أبا بكر ال حتزن إن اهللا م: 
__________________  
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ّأما يومه ، فلما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم وارتـدت العـرب فقـال بعـضهم و ّ ّ ّ :
ّال نصلى وال نزكي ، فأتيته وال آلوه نصحا ، فقلت  ّيا خليفـة رسـول اهللا تـألف النـاس وأرفـق : ّ

بــشعر مفتعــل أو ســحر  أ؟ّ فبمــا ذا أتــألفهم!جبــار يف اجلاهليــة خــوار يف اإلســالم: فقــال . ــم
ّ قــبض النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وارتفــع الــوحي ، فــو اهللا لــو منعــوين عقــاال ممــا كــانوا ؟مفــرتى ّ

ّيعطــون رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم لقــاتلتهم عليــ . فقاتلنــا معــه وكــان واهللا رشــيد األمــر. هّ
ــــدالئل ، .فهــــذا يومــــه ــــده ، ق يف ال ــــو احلــــسن بــــن بــــشران يف فوائ ــــدينوري يف االــــسة ، وأب  ال

  .)1(» كر . والاللكائي يف السنه
ذكــر رجـال علــى عهـد عمــر  :عـن حممــد بـن ســريين قـال « أيــضا ) كنـز العمـال ( يف و

واهللا لليلـة مـن أيب بكـر خـري مـن :  ذلـك عمـر فقـال ّفكأم فـضلوا عمـر علـى أيب بكـر ، فبلـغ
ّآل عمر ، وليـوم مـن أيب بكـر خـري مـن آل عمـر ، لقـد خـرج رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ
لينطلق إىل الغار ومعه أبو بكر ، فجعل ميشي ساعة بني يديه وساعة خلفه حىت فطـن رسـول 

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال   فقال ؟ّمتشي ساعة بني يدي وساعة خلفييا أبا بكر مالك : ّ
يـا أبـا : فقـال . يا رسول اهللا أذكر الطلـب فأمـشي خلفـك وأذكـر الرصـد فأمـشي بـني يـديك: 

نعــم والــذي بعثــك بــاحلق مــا كانــت :  قــال ؟بكــر لــو كــان شــيء أحببــت أن يكــون بــك دوين
مكانــك يــا رســول : فلمــا انتهــى إىل الغــار قــال أبــو بكــر . ّلتكــون مثلــة إال أن تكــون يب دونــك

فــدخل واســتربأه حــىت إذا كــان يف أعــاله ذكــر أنــه مل يــستربأ احلجــر ، . حــىت أســتربئ لــك الغــار
والـذي نفـسي بيـده لتلـك الليلـة : قـال عمـر . فنـزل. انزل يا رسـول اهللا: فدخل واستربأ مث قال 

  .)2(»  ق يف الدالئل  ك. خري من آل عمر
 عفــان أدىن مبراتــب كثــرية مــن مرتبــة عمــر بــن فمــن املعلــوم أن مرتبــة عثمــان بــن: وأيــضا 

تكـون مرتبـة علـي  ـ معـاذ اهللا مـن ذلـك ـ 7اخلطاب ، فبناء على كـون عثمـان أفـضل مـن علـي 
ّأدىن مــن مرتبــة أيب بكــر مبراتــب ال تعــد وال حتــصى ، فيكــون لــزوم حمبتــه أقــل مــن لــزوم حمبــة أيب  ّ

  ّبكر مبراتب ال تعد وال حتصى ، وحينئذ
__________________  
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ّفإن صرف هذا االهتمام البالغ يف بيان وجـوب املـودة املفـضولة ـذه الكيفيـة ، وتـرك االهتمـام 
ّلكن هذا االستغراب ال يكون يف صورة تكريـر الـنص . باملودة الفاضلة ، غريب يف غاية الغرابة

  .أبدا
ِ إنمــا ( ّصــرح يف جــواب االســتدالل بآيــة التطهــري) الــدهلوي ( ومــن األمــور الغريبــة أن 

ركم تطهيــرا  نكم الــرجس أهل اْلبـيــت ويطه ذهب ع ًيريــد اهللا لي ِ ْ َ ْ ََُ َــَ ُ َ ُــ ُِ ْ َْ ــ ْ َ  ُ ُ ْ َــُ َ ِ ِْ ُ  بــأن إرادة البــاري عــز وجــل )ِ
بـأن :  وتطهريهم دليل علـى عـصمة أهـل البيـت ، وقـال :إذهاب الرجس عن أهل البيت 

  .بإذهاب الرجس يف حق أم سلمة حتصيل للحاصل 6دعاء النيب 
ّعــن أن األمــة اإلســالمية تكــرر ســورة الفاحتــة يف كــل ليــل وــار ) الــدهلوي ( وقــد غفــل 

وهدايتـه  ـ  مـع حـصول اهلدايـة لـه6ّعشرة مرات يف األقل ، وقد جهـل أو جتاهـل عـن أن النـيب 
حانه اهلدايـة إىل الـصراط املـستقيم إىل الصراط املستقيم يطلب مـن اهللا سـبـ  ّهو لآلالف املؤلفة

ّيف كل ليل وار مخس مرات يف األقل أن اهلدايـة مل حتـصل لـه مـع ) الـدهلوي (  وهل يقول !!ّ
  ؟ ونعوذ باهللا من كل ذلك؟أو أن طلبه كان عبثا وحتصيال للحاصل ؟هذا الطلب

ن يكــون  يف ليلــة املعــراج أ7وأيــضا ، فقــد جعــل يف بــاب املكايــد ســؤال ســيدنا إبــراهيم 
ّ ، مــع كونــه مــن شــيعته منــذ نبوتــه مــن قبيــل حتــصيل احلاصــل ، ليــتمكن مــن 7مــن شــيعة علــي  ّ

فعلـى هـذا ميتنـع محـل حـديث الغـدير علـى .  ..تكذيب روايـة الـسؤال املـذكور مـن هـذا الطريـق
ّإجيــاب املــودة ، ألن احلمــل علــى إجيــاب املــودة الثابــت يف املقامــات العديــدة الكثــرية مــن قبــل  ّ

  .م حتصيل احلاصل احملاليستلز
 إنـه يظهـر مـن األحاديـث العديـدة املـذكورة بعـضها سـابقا والـيت سـنذكر بعـضا :الثالـث 

 مـــرارا عديـــدة ، وهـــذه 7 علـــى إمامـــة أمـــري املـــؤمنني 6آخـــر منهـــا إن شـــاء اهللا تنـــصيص النـــيب 
 7األحاديــــث أخرجهــــا كبــــار أســــاطني أهــــل الــــسنة ، فروايــــة تكريــــر الــــنص علــــى إمامــــة علــــي 

  .كيده ال ختتص بالشيعة كما ال خيفى على من راجعهاوتأ
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  ع بعضهم في علي ، وجعل ذلك قرينة دعوى أن سبب الخطبة وقو)8(

  على إرادة المحبة
يـدل بـصراحة علـى  ـ كما روى املؤرخون وأهـل الـسري ـ وإن سبب هذه اخلطبة « :قوله 

  .أن الغرض إفادة حمبة األمري
ـــيمن مثـــل بريـــدة األســـلمي إن مجاعـــة مـــن األصـــحاب الـــ: وذلـــك  ذين كـــانوا معـــه يف ال

وخالــد بــن الوليــد وغريمهــا مــن املــشاهري ، جعلــوا يــشكون لــدى رجــوعهم مــن األمــري عنــد النــيب 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم شــكايات ال مــورد هلــا ، فلمــا رأى رســول اهللا شــيوع تلــك األقاويــل مــن  ّ

 بـاألمري ومل يفـد يف ارتـداعهم ، ّالناس ، وأنه إن منع بعضهم عن ذلك محل علـى شـدة عالقتـه
أوىل بـــاملؤمنني مـــن ألـــست  :هلـــذا خطـــب خطبـــة عامـــة وافتـــتح كالمـــه بـــنص مـــن القـــرآن قـــائال 

إنــه كلمــا أقولــه لكــم ناشــئ مــن شــفقيت علــيكم ورأفــيت بكــم ، ولــيس الغــرض :  يعــين .أنفــسهم
  .احلماية عن أحد ، وليس ناشئا عن فرط احملبة له

  .»ريه من أهل السري هذه القصة بالتفصيل وقد روى حممد بن إسحاق وغ

  :أقول 
  :إن هذا الكالم ساقط بوجوه عديدة 

  االستدالل برواية ابن إسحاق في غير محله  ـ 1
ّإن االستدالل برواية حممد بـن إسـحاق يف مقابلـة أهـل احلـق يف غـري حملـه ، لوضـوح أن 

الـدهلوي ( ت مرارا مـن كـالم ابن إسحاق من أهل السنة ال من أهل احلق االمامية ، وقد عرف
نفـــسه وكـــالم والـــده وغريمهـــا أن مـــن قواعـــد املنـــاظرة يف العلـــوم واملـــسائل اخلالفيـــة أن يـــستند ) 

اخلــصم يف مقــام املنــاظرة إىل روايــات الطــرف اآلخــر ، ال روايــات علمــاء طائفتــه وكتــب قومــه ، 
  .هذا خروج عن القواعد املقررة يف علم املناظرة) الدهلوي ( فصنيع 
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  ابن إسحاق مقدوح عند بعضهم  ـ 2
على أن حممد بن إسحاق مل جيمع أهل السنة وأبنـاء مذهبـه علـى توثيقـه وقبـول رواياتـه 
، فقــد عرفــت ســابقا طعــن مجاعــة مــن أعــالم أهــل الــسنة يف حممــد بــن إســحاق وقــدحهم لــه ، 

ألول ، فإنـه رجـل إىل روايتـه ملـا ذكـر يف الوجـه ا) الـدهلوي ( فباالضافة إىل عدم جواز اسـتناد 
  .ضعيف غري قابل لالعتماد واالستناد عند مجاعة من أهل السنة

  زعم الرازي عدم رواية ابن إسحاق لحديث الغدير ـ 3
ّبـل إن الفخـر الـرازي ذكـر أن حممـد بـن إسـحاق مل يـرو حـديث الغـدير ، فقـد تقـدم يف  ّ

إىل عـدم نقـل الـشيخني   ـبـصدد اجلـواب عـن حـديث الغـدير بزعمـه ـ ّالكتاب أن الـرازي اسـتند
والواقدي وابن إسحاق هلذا احلديث ، جاعال ذلك دلـيال علـى القـدح فيـه ، فـإذا مل يكـن ابـن 
إسـحاق مــن رواة احلــديث مـن أصــله ، فقــد بطــل نـسبة القــول بــأن سـبب إيــراد حــديث الغــدير 

  .هو شكاية بعض األصحاب من علي إىل حممد بن إسحاق

  ب الدهلوي إلى ابن إسحاق ليس في سيرة ابن هشام ما نس ـ 4
  : ّهذا ، ويف سرية ابن هشام اليت هي خالصة سرية ابن إسحاق ما نصه 

ّ يف قفوله من اليمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلج2موافاة علي «  ّ.  
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  :وحدثين عبد اهللا بن أيب جنيح : قال ابن إسحاق  ّ

 إىل جنــران ، فلقيــه مبكــة وقــد أحــرم ، فــدخل علــى فاطمــة بنــت رســول اهللا 2كــان بعــث عليــا 
ّصلى اهللا عليه وسلم فوجدها قد حلت ويأت ، فقـال  ّ ّ :  قالـت ؟مالـك يـا بنـت رسـول اهللا: ّ

ّأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن  ّ  
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ّمث أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما : قال . حنل بعمرة فحللنا فرغ من اخلرب عن سـفره ّ
ّقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّانطلق فطف بالبيت وحل كما حل أصـحابك: ّ قـال . ّ

ّاللهــم إين أهــل مبــا أهــل بــه نبيــك وعبــدك ورســولك : يــا رســول اهللا إين قلــت حــني أحرمــت : 
ّأشــركه صــلى اهللا عليــه وســلم يف هديــه و .ال:  قــال ؟فهــل معــك مــن هــدي: قــال . حممــد ثبــت ّ

ّعلـى إحرامـه مـع رســول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم ، حـىت فـرغ مـن احلــج وحنـر رسـول اهللا صــلى  ّ ّ
  .ّاهللا عليه وسلم عنهما

وحـدثين حيـىي بـن عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن بـن أيب عمـرة ، عـن يزيـد : قال ابن إسحاق 
ّ صـلى اهللا عليـه  مـن الـيمن ليلقـى رسـول اهللا2ملا أقبل علي  :بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال 

ّوسلم مبكة تعجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستخلف على جنده الذين معه رجـال  ّ ّّ ّ
ّمن أصحابه ، فعمد ذلك الرجل فكسى كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع علـي  ّ

ت كـسو:  قـال ؟ويلـك مـا هـذا: قـال . ّ ، فلما دنـا جيـشه خـرج ليلقـاهم فـإذا علـيهم احللـل2
 انـــزع قبـــل أن تنتهـــي بـــه إىل رســـول اهللا !ويلـــك: قـــال . ّالقـــوم ليتجملـــوا بـــه إذا قـــدموا يف النـــاس

ّصــلى اهللا عليــه وســلم وأظهــر اجلــيش : قــال . ّفــانتزاع احللــل مــن النــاس ، فردهــا يف البــز: قــال . ّ
 فحدثين عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمـر بـن حـزم ،: قال ابن إسحاق  .شكواه ملا صنع م

وكانــت عنــد أيب  ـ عـن ســليمان بـن حممــد بـن كعــب بـن عجــزة ، عـن عمتــه زينـب بنــت كعـب
ّ ، فقـام رسـول اهللا صـلى 2اشـتكى النـاس عليـا  :عـن أيب سـعيد اخلـدري قـال  ـ سـعيد اخلـدري

أيهــا النــاس ال تــشتكوا عليــا فــو اهللا ألخــشن يف : ّاهللا عليــه وســلم فينــا خطيبــا فــسمعته يقــول 
  .)1(»  اهللا ذات اهللا أو يف سبيل

  ؟إليه) الدهلوي ( هذه رواية ابن إسحاق ، فأين ما نسبه 

ـــدهلوي علـــى حمـــل الـــصحابة أوامـــر النبـــي علـــى األغـــراض  ـ 5 ـــة كـــالم ال دالل
  النفسانية

  هذا هو أن الصحابة كانوا حيملون أوامر النيب) الدهلوي ( إن مفاد كالم 
__________________  

  .603  /2سرية ابن هشام ) 1(
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ونواهيه على األغراض النفسانية ، وال يعتقدون بكوا مطابقة للواقع واحلـق ، وأـا أحكـام  6
  .جيب إطاعتها واالنقياد هلا

 اليت قال بوجوا أهل الـسنة 7وإذا كان هذا حال الصحابة يف قبال حمبة أمري املؤمنني 
ن االميـان بوجـوب مـودة أمـري ّ، ودلت عليها األحاديث املتكثرة واآلثار النبويـة املؤكـدة ، بـل كـا

إذا .  ..نفـسه) الـدهلوي (  كما نـص عليـه 6ّ على حد االميان بوجوب مودة النيب 7املؤمنني 
 بــــه علــــى األغــــراض 6كــــان هــــذا حــــاهلم بالنــــسبة إىل هــــذا األمــــر ، وأــــم حيملــــون أمــــر النــــيب 

ملناقـــب هلكـــذا النفـــسانية والعالئـــق الشخـــصية ، فلمـــا ذا حيـــاول أهـــل الـــسنة إثبـــات الفـــضائل وا
ّ وملـا ذا يـصرون علـى امتنـاع !؟أنـاس ، ويقولـون باسـتحالة وقـوع الـشنائع وصـدور القبـائح مـنهم

  . .. وللنصوص الصادرة منه6خمالفتهم ألوامر الرسول 
 واجبة االمتثال ، سواء كان املخاطب ا واحدا أو اثنـني أو 6والواقع ، أن أوامر النيب 

مـــر منــه عالنيـــة أو يف اخلفــاء ، ومـــن أعــرض عـــن شــيء مـــن كــل املــسلمني ، وســـواء صــدر األ
 ، ألن 6أوامــره ونواهيــه ومل ميتثــل فقــد كفــر كائنــا مــن كــان ، وكيفمــا كــان احلكــم الــصادر منــه 

كلماته من حيث الشرع ال خيتلف حكمها باختالف األحوال ، وهكـذا كـان حـال الـصحابة 
أفعالـه ، وأمـا املنـافقون الـذين كـانوا حولـه ،  واعتقادهم به وبأقوالـه و6املؤمنني حقا برسول اهللا 

فكانوا يعرضون عن أحكامه وأقواله ، لعـدم إميـام القلـيب ، سـواء كانـت صـادرة إلـيهم يف مـأل 
  .من الناس أو خفية ، وحيملوا على األغراض النفسانية مطلقا

مـــن أنـــه لـــو خاطـــب الواحـــد واالثنـــني مـــن ) الـــدهلوي ( فظهـــر أن الفـــرق الـــذي ذكـــره 
ّالـــصحابة حلمـــل كالمـــه علـــى العالقـــة الشخـــصية ، وأمـــا إذا خاطـــب القـــوم كلهـــم محلـــوه علـــى 

  .الواقع ، ال نصيب له من الواقع واحلقيقة مطلقا
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  منع النبي خصوص بريدة من الوقوع في علي  ـ 6
 7الواحـــد الـــذي وقـــع يف علـــي  . مل مينـــع الـــشخص6أن النـــيب ) الـــدهلوي ( لقـــد ذكـــر 

 لعلمـه بـأن ذلــك ال جيـدي ، بـل حيمـل علـى احملبـة الشخـصية لــه 6ل اهللا ّـوتكلم فيـه عنـد رسـو
لكــن املوجــود يف روايــات أهــل الــسنة وأكــابر حمــدثيهم أنــه منــع بريــدة .  ..7بالنــسبة إىل علــي 

ّال تقـع يف علـي فإنـه مـين وأنـا منـه وهـو ولـيكم بعـدي «  باخلصوص من ذلك قائال لـه كمـا » ّ
يا بريدة ال تقع يف علـي فـإن عليـا «  : )انسان العيون ( ويف  ) )1(مسند أمحد بن حنبل ( يف 

  .)2(» .  ..مين وأنا منه
وأيضا ، فسبب ذلك كما نقله احلافظ مشس الدين اجلـزري « : قال ابن حجر املكي و

ّإن عليــا تكلــم فيــه بعــض مــن كــان معــه يف الــيمن ، فلمــا قــضى صــلى اهللا  :عــن ابــن إســحاق  ّ
ّيهــا علــى قــدره وردا علــى مــن تكلــم فيــه كربيــدة ، ملــا يف البخــاري ّعليــه وســلم حجــه خطبهــا تنب ّ

أنه كان يبغضه ، وسبب ذلك مـا صـححه الـذهيب أنـه خـرج معـه إىل الـيمن ، فـرأى منـه جفـوة 
ّفنقــــصه للنــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ، فجعــــل يتغــــري وجهــــه ويقــــول  أوىل ألــــست يــــا بريــــدة : ّ

  .)3(» من كنت مواله فعلي مواله : قال  .هللابلى يا رسول ا:  قال ؟باملؤمنني من أنفسهم

  حديث الغدير كان بأمر من اهللا  ـ 7
  ابن أيب: ّلقد دلت روايات وكلمات أكابر حمدثي أهل السنة وأئمتهم أمثال 

__________________  
  .356  /5مسند أمحد بن حنبل ) 1(
  .338  /3انسان العيون ) 2(
  .25: الصواعق احملرقة ) 3(
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ازي ، وأمحـــد الـــشريازي ، وأيب بكـــر ابـــن مردويـــه ، وأيب إســـحاق الثعلـــيب ، وأيب نعـــيم حـــامت الـــر
االصــبهاين ، وأيب احلــسن الواحــدي ، ومــسعود السجــستاين ، والقاضــي عبــد اهللا احلــسكاين ، 
وابن عساكر الدمشقي ، والفخر الرازي ، وفريد الدين العطار ، وحممـد بـن طلحـة الـشافعي ، 

 ، ونظام الدين النيـسابوري ، والـسيد علـي اهلمـداين ، واحلـسني امليبـدي ، وعبد الرزاق الرسعين
وابن الصباغ املالكي ، وبدر الـدين العيـين ، وجـالل الـدين الـسيوطي ، وحممـد حمبـوب العـامل ، 
واحلــاج عبــد الوهــاب ، ومجــال الــدين احملــدث الــشريازي ، والــسيد شــهاب أمحــد ، واملــريزا حممــد 

  .ابن معتمد خان
علـى  ـ املؤيـدة بالروايـات الكثـرية الـواردة مـن طريـق أهـل احلـق ـ ّدلـت كلمـات هـؤالءلقد 

 ، بــل كــان ذلــك بــأمر مــن اهللا 7أن ســبب حــديث الغــدير مل يكــن شــكوى إنــسان مــن علــي 
ّ ، فهو يدل داللة صـرحية علـى أن مـراد 6سبحانه ووحي أكيد نزل به جربئيل على رسول اهللا 

  .7يف هو النص على إمامة سيدنا أمري املؤمنني  يف هذا احلديث الشر6النيب 

  واقعة الغدير متأخرة عن قضية شكوى بريدة ـ 8
 ، 6 عنـد النـيب 7أن قـضية شـكوى بريـدة عليـا : وإن املستفاد من روايـات أهـل الـسنة 

ّومنعه إياه عن الوقوع والتكلم يف علي ، كانت قبل واقعة غـدير خـم الـيت قـال فيهـا رسـول اهللا  ّ
 فهمــا قــضيتان كمــا يــدل علــى ذلــك كــالم نــور الــدين .»ن كنــت مــواله فعلــي مــواله مــ«   :6

حيــث قــال يف وجــوه اجلــواب علــى االســتدالل حبــديث ) ســريته ( علــي بــن إبــراهيم احللــيب يف 
  :الغدير 

  السيد الذي ينبغي: إن اسم املوىل يطلق على عشرين معىن منها  ـ ثانيها« 



  نفحات األزهار................................................................................ 298

ّإن عليــا تكلــم فيــه بعــض مــن  :دة ذلــك أن ســبب إيــراد ذلــك ّحمبتــه وجيتنــب بغــضه ، ويؤيــد إرا
ّكان معه باليمن من الصحابة ـ وهو بريدة ـ ملا قـدم هـو ، وأتـاه صـلى اهللا عليـه وسـلم يف تلـك  ّ
ّاحلجة اليت هـي حجـة الـوداع جعـل يـشكو لـه صـلى اهللا عليـه وسـلم منـه ، ألنـه حـصل لـه منـه  ّ

ّجفوة ، فجعل يتغري وجـه رسـول اهللا صـلى  يـا بريـدة ال تقـع يف علـي ، : ّاهللا عليـه وسـلم وقـال ّ
فقــال . نعــم يــا رســول اهللا:  قــال ؟أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهمألــست فــإن عليــا مــين وأنــا منــه ، 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .فقال ذلك لربيدة خاصة .من كنت مواله فعلي مواله: ّ
ّمث ملا وصل إىل غدير خم أحب أن يقول ذلك للص ّ

أي فكمـا علـيهم أن . حابة عمومـا
  .)1(» حيبوين فكذلك ينبغي أن حيبوا عليا 

فظهـــر أن دعـــوى ســـببية شـــكوى بريـــدة مـــن علـــي حلـــديث الغـــدير دعـــوى بـــال دليـــل ، 
  .وخترص غري قابل للتعويل

  على فرض االتحاد فالداللة محفوظة ـ 9
م بريــدة أو ّوعلــى فــرض االحتــاد بــني القــضيتني ، وأن ســبب احلــديث الــشريف هــو تكلــ

 إن ؟ احملبة واملـودة ال االمامـة واخلالفـة6إرادته ) الدهلوي (  ، فمن أين يثبت 7غريه يف علي 
دعـوى جمـردة عــن الـدليل والربهــان ، فيكفـي يف اجلـواب عنــه املنـع اــرد ) الــدهلوي ( مـا يقولـه 

  . ..كذلك

  بطالن كالم الدهلوي من قاضي القضاة عبد الجبار ـ 10
  من داللة صدور هذا احلديث الشريف) الدهلوي ( ن ما قاله على أن بطال

__________________  
  .328  /3السرية احللبية ) 1(
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 احملبــة واملــودة ، دون االمامــة واخلالفــة 6ّيف مــورد النهــي عــن الــتكلم يف علــي علــى إرادة النــيب 
مينــع مــن ثابــت مــن صــريح كــالم قاضــي القــضاة عبــد اجلبــار حيــث قــال بــأن ذلــك لــو صــح مل 

وإليـــك نـــص عبارتـــه يف اجلـــواب عـــن حـــديث .  ..التعلـــق بظـــاهر احلـــديث ومـــا يقتـــضيه لفظـــه
ّإنـه لـو صـح لكـان املـراد بـه املــواالة يف : وقـد قـال شـيخنا أبـو اهلـذيل يف هـذا اخلــرب « : الغـدير 
  .الدين

وذكــر بعــض أهــل العلــم محلــه علــى أن قومــا نقمــوا علــى علــي بعــض أمــوره ، فظهـــرت 
ّه وقــوهلم فيــه ، فــأخرب صــلى اهللا عليــه وســلم مبــا يــدل علــى منزلتــه وواليتــه دفعــا هلــم مقــاالم لــ ّ

  .ّعما خاف فيه الفتنة
إنــه وقــع بــني أمــري املــؤمنني وبــني أســامة بــن زيــد كــالم  :قــال بعــضهم يف ســبب ذلــك و

ى ّلست موالي وإمنـا مـوالي رسـول اهللا صـل:  فقال ؟أتقول هذا ملوالك: فقال له أمري املؤمنني 
  .من كنت مواله فعلي مواله: ّوسلم ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . ّاهللا عليه وسلم

  .يريد بذلك قطع ما كان من أسامة وبيان أنه مبنزلته يف كونه موىل له
  .وقال بعضهم مثل ذلك يف زيد بن حارثة ، وأنكروا أن خرب الغدير بعد موته

ّن كـل ذلــك لــو صـح ، وكــان اخلــرب خارجــا واملعتمـد يف معــىن اخلــرب علـى مــا قــدمناه ، أل ّ
ّعليه فلم مينع من التعلق بظاهره وما يقتضيه لفظه ، فيجـب أن يكـون الكـالم يف ذلـك ، دون 

  .)1(» ّبيان السبب الذي وجوده كعدمه يف أن وجود االستدالل باخلرب ال يتغري 

  ترجمة القاضي عبد الجبار
  اقتفى القوم أثره يف املناقشة معفهذا كالم القاضي عبد اجلبار الذي طاملا 

__________________  
  .املغين للقاضي عبد اجلبار بن أمحد) 1(
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االمامية ، وارتضوا أجوبته وشبهاته حول استدالالت أهل احلق ، يف مباحث االمامة والكـالم 
  :، وقد أثنوا عليه بالغ الثناء يف كتب الرتاجم 

بـار بـن أمحـد بـن عبـد اجلبـار بـن أمحـد ابـن عبـد اجل« : قال أبـو بكـر ابـن قاضـي شـهبة 
وكـان شـافعي املـذهب وهـو مـع . اخلليل القاضي ، أبو احلسن اهلمداين ، قاضي الري وأعماهلـا

قــال ابــن كثــري يف . ذلــك شــيخ االعتــزال ، ولــه املــصنفات الكثــرية يف طــريقهم ويف أصــول الفقــه
ـــان فيـــه عـــن علـــم يف) دالئـــل النبـــوة ( ّومـــن أجـــل مـــصنفاته وأعظمهـــا : طبقاتـــه   جملـــدين ، أب

مــات يف ذي . وبــصرية محيــدة ، وقــد طــال عمــره ورحــل النــاس إليــه مــن األقطــار واســتفادوا بــه
  .)1(»  415 القعدة سنة

ـــــار « : وقـــــال األســـــنوي  القاضـــــي أبـــــو احلـــــسن عبـــــد اجلبـــــار بـــــن أمحـــــد بـــــن عبـــــد اجلب
 رأي املعتزلــة يف األصــول األســرتآبادي ، إمــام املعتزلــة ، كــان مقلــدا للــشافعي يف الفــروع وعلــى

ّورد بغــداد حاجــا وحــدث ــا . ّولــه يف ذلــك التــصانيف املــشهورة ، تــوىل قــضاء القــضاة بــالري ّ
  .)2(» ذكره ابن الصالح  415 تويف يف ذي القعدة سنة. عن مجاعة كثريين

مـن رؤس أئمـة املعتزلـة . القاضي عبد اجلبـار بـن أمحـد بـن عبـد اجلبـار« : وقال اليافعي 
  .)3(» هم صاحب التصانيف واخلالف العنيف وشيوخ

  داللته على االمامة حتى إذا كان في جواب شكوى بريدة ـ 11
مث إن حديث الغدير يدل على االمامة حىت يف صورة كونه جوابا على شكوى بريـدة ، 

 كانــت عنـد رجوعــه مــن سـفره معــه إىل الــيمن ، فــشكى 7وذلـك ألن شــكوى بريــدة مـن علــي 
  فاء اصط6عند النيب 

__________________  
  .183  /1طبقات الشافعية ) 1(
  .354  /1طبقات الشافعية لالسنوي ) 2(
  .415 حوادث سنة. مرآة اجلنان) 3(
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 ، فمـا 7 يف جوابـه واليـة علـي 6 لنفسه جارية مـن الـسبايا ، فـذكر رسـول اهللا 7أمري املؤمنني 
 بالتصرف يف مجيـع األمـور ، وأن 7 إن معىن ذلك والغرض منه إثبات أولوية علي ؟معىن ذلك

ّمــن كــان أوىل بالتــصرف مــن غــريه يف األمــور ، فلــيس ألحــد أن يعــرتض عليــه أو يــتكلم فيــه أو 
قد ورد يف حديث أنه ينازعه يف أمور من األمور ، بل جيب على الكل متابعته واالنقياد له ، و

ّإن عليـــا ولـــيكم بعـــدي ، فأحـــب عليـــ: يـــا بريـــدة «  : قـــال لربيـــدة 6 . ا ، فإنـــه يفعـــل مـــا يـــؤمرّ
  .»الديلمي عن علي 

  . وعصمته كما هو واضح7ّدل هذا الحديث على والية علي 
فإذا كان سبب حديث الغدير شكوى بريدة ألجل الواقعـة املـذكورة كمـا يـزعم بعـضهم 

  .ّ، فقد دلت الواقعة وصدور احلديث الشريف فيها على االمامة واخلالفة ، وهو املطلوب
:  وتنقيـصه 7 عن بغض علي 6 رووا عن بريدة أنه قال بعد أن اه النيب وأيضا ، فقد

ّفما كـان مـن النـاس مـن أحـد بعـد قـول النـيب أحـب إيل مـن علـي «  أخرجـه أمحـد بـن حنبـل » ّ
 والـــشيخ عبـــد احلـــق الـــدهلوي يف معـــارج النبـــوة )1(يف مـــسنده ، واحلـــافظ ابـــن كثـــري عـــن أمحـــد 

  . وغريهم)3(زجني  والرب)2(والسيد شهاب الدين أمحد 
شـرح ـذيب ( ّقـال الالهـوري يف  وال ريب يف داللة مثـل هـذا الكـالم علـى األفـضلية ،

واهللا مـــا طلعـــت الـــشمس وال   :6ولقولـــه « : يف ذكـــر أفـــضلية أيب بكـــر ) الكـــالم للتفتـــازاين 
  ومثـل هـذا الكـالم لبيـان األفـضلية.غربت بعد النبيني واملرسلني علـى أحـد أفـضل مـن أيب بكـر

التفاضل دون التساوي ، فـإذا نفـى أفـضلية أحـدمها ثبـت  .، إذ الغالب من حال كل اثنني هو
  .»أفضلية اآلخر 

__________________  
  .345  /7تاريخ ابن كثري ) 1(
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 2(
  .خمطوط ـ نواقض الروافض) 3(
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  .ّل خالفة املتقدمني عليهّ فإن االفضلية تثبت إمامته وتبط7وإذا ثبتت األفضلية لعلي 

  اختالفهم في سبب الحديث دليل االختالق  ـ 12
هذا ، ولقد اضطرب أهل السنة يف بيان سبب حـديث الغـدير فـذكروا وجوهـا متـضاربة 
ّوأســـبابا خمتلفـــة ، األمـــر الـــذي يـــدعو كـــل منـــصف إىل االعتقـــاد بـــأن مجيـــع مـــا ذكـــروه مفتعـــل 

  .من الصحة أبداوخمتلق ، وال نصيب لشيء من تلك الوجوه 
فتـــارة جيعلـــون الـــسبب شـــكوى بريـــدة ، وأخـــرى جيعلونـــه الكـــالم الـــذي وقـــع بـــني أمـــري 

 وبني أسامة بن زيد ، وثالثة جيعلونه الكالم الذي وقع بني زيد بن حارثة وبني أمـري 7املؤمنني 
  .7املؤمنني 

 الـدهلوي ّفأما األول فقد ذكره ابـن حجـر يف الـصواعق وتبعـه عليـه الربزجنـي وعبـد احلـق
  .مضيفا إليه شكوى خالد بن الوليد وغريه) الدهلوي ( وصاحب املرافض وأمثاهلم ، واختاره 

وقــد اختــاره الفخــر . وأمــا الثالــث فقــد ذكــره القاضــي عبــد اجلبــار يف املغــين عــن بعــضهم
ّسلمنا أنه حممول على األوىل ، لكـن ال نـسلم أنـه جيـب أن يكـون أوىل « : الرازي حيث قال  ّ

ّ كــــل شــــيء ، بــــل جيــــوز أن يكــــون أوىل ــــم يف بعــــض األشــــياء ، وهــــو وجــــوب حمبتــــه ــــم يف
 إمنـا قـال هـذا الكـالم عنـد منازعـة جـرت 7أنـه  روي فإنه. وتعظيمه والقطع على سالمة باطنه

لــست مــوىل لــك إمنــا أنــا مــوىل : أنــت مــوالي ، فقــال زيــد : بــني زيــد وعلــي فقــال علــي لزيــد 
الم عنـــد هـــذه الواقعـــة ، فينـــصرف األولويـــة إىل حكـــم هـــذه  هـــذا الكـــ7فقـــال  .7رســـول اهللا 

وهو أن من كنت أوىل به يف احملبة والتعظيم والقطع على سـالمة البـاطن فعلـي أوىل بـه . الواقعة
  .)1(» يف هذه األحكام 

__________________  
  .463 :األربعني للرازي ) 1(



 303 .......................................................دحض مناقشات الدهلوي يف داللة احلديث 

واختــــاره يوســــف األعــــور فقــــد ذكــــره القاضــــي عبــــد اجلبــــار عــــن بعــــضهم ،  وأمــــا الثــــاين
ّقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : الرابع « : الواسطي حيث قال  ال : قلنـا . مـن كنـت مـواله :ّ

ّداللة يف هذا احلديث على إمامة علي ، ألنه جاء لسبب نزاع زيد ابن حارثة عنـد النـيب صـلى 
ّ رسـول اهللا صـلى  فـشكى ذلـك إىل؟تنـازعين وأنـا مـوالكأ: ّ عليـه وسـلم مـع علـي حـني قـال اهللا

ّفقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . ّاهللا عليه وسلم من كنت مواله فعلي مـواله ، وال شـك أن : ّ
  .)1(» .  ..أقارب اإلنسان موايل عتيقه

وكأن ابـن روزـان علـم بـأن هـذه األسـباب خمرتعـة ، وأـا علـى فـرض صـحتها ال تنـايف 
 عن ذكرها وذكر سـببا آخـر يغايرهـا فقـال مطلوب أهل احلق من حديث الغدير ، فلذا أعرض

ّإن واقعــة غــدير خــم كــان يف مرجــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عــام حجــة الــوداع ، « :  ّ
ّوغــدير خــم حمــل افــرتاق قبائــل العــرب ، وكــان النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يعلــم أنــه آخــر عمــره  ّ

راد أن يوصـي العـرب حبفـظ حمبـة وأنه ال جيتمع العـرب بعـد هـذا عنـده مثـل هـذا االجتمـاع ، فـأ
ّأهل بيته وقبيلته ، وال شـك أن عليـا كـرم اهللا وجهـه كـان بعـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ
ســيد بــين هاشــم وأكــرب أهــل البيــت ، فــذكر فــضائله وســاواه بنفــسه يف وجــوب الواليــة والنــصرة 

  .)2(» واحملبة ، ليأخذه العرب سيدا ويعرفوا فضله وكماله 
فهـل » سـاواه بنفـسه يف وجـوب الواليـة والنـصرة واحملبـة «  قـد 6وإذا كان النـيب : قلت 

 إن هـذا الكـالم يفيـد أفـضلية أمـري ؟ّألحد أن يدعي التقدم عليـه ألحـد يف هـذه األمـور وغريهـا
  .ّاملؤمنني ممن تقدم عليه ، واألفضلية دليل األحقية باالمامة واخلالفة

  .فليتأمل» ويعرفوا فضله وكماله ليأخذه العرب سيدا « : وكذا قوله 
__________________  

  .خمطوط ـ رسالة يوسف األعور يف الرد على االمامية) 1(
  .خمطوط ـ إبطال الباطل البن روزان الشريازي) 2(
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  ّاالعتراف بداللة الحديث على االمامة يفند هذه الشبهة ـ 13
أمثــال ابــن زوالق املــصري ، وأيب وبالتــايل ، فــإن اعــرتاف كبــار العلمــاء مــن أهــل الــسنة 

حامد ، الغزايل ، واحلكيم السنائي ، وفريد الـدين العطـار ، وحممـد بـن طلحـة الـشافعي ، وأيب 
املظفر مشس الدين سبط ابن اجلوزي ، وحممد بن يوسف الكنجي ، وسـعيد الـدين الفرغـاين ، 

 اليمــاين ، واملولــوي وملــك العلمــاء شــهاب الــدين الــدولت آبــادي ، وحممــد بــن إمساعيــل األمــري
 يكفــي بوحــده 7حممــد إمساعيــل الــدهلوي ، بداللــة حــديث الغــدير علــى إمامــة أمــري املــؤمنني 

  .ّتبعا البن حجر املكي) الدهلوي ( إلبطال هذه الشبهة اليت ذكرها 
ولقد تقدمت نصوص كلمات هؤالء االعـالم يف غـضون الكتـاب ، ونـضيف إليهـا هنـا 

:  
 دولة أيب املكارم أمحد بن حممد السمناين حيث قال يف كتابهكالم الشيخ عالء ال ) 1

  :  )العروة الوثقى ( 
أنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى ولكـن ال  : وسـالم املالئكـة الكـرام 7وقال لعلـي « 
يف غــدير خــم بعــد حجــة الــوداع علــى مــأل مــن املهــاجرين واألنــصار آخــذا   وقــال.نــيب بعــدي

وهـذا حـديث متفـق  .اله اللهم وال من وااله وعاد من عـاداهمن كنت مواله فعلي مو: بكتفه 
ّعلى صحته ، فـصار سـيد األوليـاء ، وكـان قلبـه علـى قلـب حممـد عليـه التحيـة والـسالم ، وإىل 
ّهــذا الــسر أشــار ســيد الــصديقني صــاحب غــار النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أبــو بكــر ، حــني  ّ ّ

يا أبا عبيدة أنت أمـني هـذه األمـة ، أبعثـك : بعث أبا عبيدة ابن اجلراح إىل علي الستحضاره 
إىل آخــر » ّإىل مــن هــو يف مرتبــة مــن فقــدناه بــاألمس ، ينبغــي أن تــتكلم عنــده حبــسب األدب 

  .مقالته
وهذا حديث متفق على صـحته ، فـصار « : فرتى الشيخ عالء الدولة السمناين يقول 

ث الغــدير عنــد أعــالم أهــل فهــذا مــدلول حــدي» ســيد األوليــاء ، وكــان قلبــه علــى قلــب حممــد 
   يف مرتبة7السنة احملققني ، فيكون االمام 
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ّ ، ويكــون علــى هــذا أفــضل مــن كــل مــن تقــدم علــى النــيب ومجيــع مــن تــأخر ، وبــه 6رســول اهللا 
  .ينهدم أساس تأويالت املؤولني وتلفيقام يف مقابلة االستدالل ذا احلديث الشريف

  ترجمة عالء الدين السمناني 
عالء الدولة من أكابر علماء أهل السنة وعرفائهم املشاهري ، وقد ترمجوه بكـل والشيخ 

أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن الــسمناين البياضــي « : ثنــاء وتبجيــل ، قــال احلــافظ ابــن حجــر 
ّ وتفقـه وطلـب احلـديث 59املكي ، يلقب عالء الدين وركن الدين ، ولـد يف ذي احلجـة سـنة 

م وغـريه ، وشـارك يف الفـضائل وبـرع يف العلـم ، واتـصل بـأرغون ومسع من الرشـيد بـن أيب القاسـ
بن الغامن ، تاب وأناب والزم اخللوة ، وصحب ببغداد الشيخ عبـد الـرمحن ، وخـرج عـن بعـض 

  .ّماله ، وحج مرارا ، وله مدارج املعارج
ّكـان إمامـا جامعـا كثـري الـتالوة ، ولـه وقـع يف النفـوس ، وكـان حيـط علـى : قال الذهيب 

ّ العريب ويكفره ، وكان ملـيح الـشكل حـسن اخللـق ، عزيـز الفتـوة كثـري الـرب ، حيـصل لـه مـن ابن
أمالكه يف العام حنو تـسعني ألفـا فينفقهـا يف القـرب ، أخـذ عنـه صـدر الـدين بـن محويـه وسـراج 

أن مـصنفاته تزيـد علـى ثالمثائـة ، : وذكـر  .الدين القزويين وإمام الدين علـي بـن مبـارك البكـري
ليح الشكل كثري الرب واإليثار ، وكان أوال قد داخل التتار مث رجع وسكن تربيـز وبغـداد وكان م

  .)1(»  736 ، ومات يف رجب ليلة اجلمعة من سنة
أمحد بن حممد بن أمحـد امللقـب بعـالء الدولـة وعـالء الـدين « : وقال ابن قاضي شهبة 

  .أبو املكارم السمناين
   عاملا مرشدا ، له كرامات وتصانيفكان: ذكره األسنوي يف طبقاته وقال 

__________________  
  .250  /1الدرر الكامنة ) 1(
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  .)1(» تويف قبل األربعني وسبعمائة بقليل . كثرية يف التفسري والتصوف وغريمها
الشيخ العارف الرباين واملرشد الكامـل الـصمداين « : وقال حممود بن سليمان الكفوي 

  .)2(» .  ..الء الدولة أمحد بن حممد البيانانكي السمناين، ركن الدين أبو املكارم ع
كالم أيب شكور حممد بن عبد السعيد بن حممد الكشي الساملي احلنفي فإنه قال  ) 2

 ، بــدليل أن 2االمامــة منــصوصة لعلــي بــن أيب طالــب : وقالــت الــروافض « ) : التمهيــد ( يف 
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم جعله وصيا لنفسه وجع أمـا ترضـى  :قـال  له خليفـة مـن بعـده حيـثّ

 كـان خليفـة موسـى 7مث هـارون  .ّأن تكون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى إال أنـه ال نـيب بعـدي
  .2 ، فكذلك علي 7

 جعله وليا للناس ملا رجع من مكة ونزل يف غدير خم ، فـأمر 7ّأن النيب  وهو: والثاين 
ّ ّ

بــأوىل املــؤمنني مــن ألــست :  وصــعد عليهــا فقــال النــيب أن جيمــع رحــال اإلبــل ، فجعلهــا كــاملنرب
اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن . من كنت مواله فعلي مواله : 7فقال . نعم:  فقالوا ؟أنفسهم

يكم اهللا ورسـوله (:  واهللا جل جالله يقول .داه وانصر من نصره واخذل من خذلهعا ُُ إنما ول ُ َ َ َُ ُ ُ ِـ ِ
ِوالذين آمنوا الذين يق ِ ُِ ََ َ ُ َيمون الصالة ويـؤتون الزكاة وهـم راكعـون َ َ َُ ِ ْ َ َ ُُ َ َ ُ ْ ُ (نزلـت يف شـأن علـي .  اآليـة

ّدل أنه كان أوىل الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . 2 ّ ّ«.  
 جعلــه 7ّبــأن النــيب : وأمــا قولــه « : مث قــال أبــو شــكور املــذكور يف اجلــواب عمــا ذكــره 

 ، وحنـن كـذا نقـول ، وكـذا 2 ويف زمـن معاويـة 2 بعـد عثمـان أراد به يف وقتـه يعـين: قلنا . وليا
َُ إنما وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا (: اجلواب عن قوله تعاىل  َُ ِ  َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ِ ِ(2إن عليا : فنقول .  اآلية 

  كان وليا
__________________  

  .248  /2طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) 1(
  .خمطوط ـ ر للكفويكتائب اعالم األخيا) 2(
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  .» ، وأما قبل ذلك فال 2وأمريا ذا الدليل يف أيامه ووقته ، وهو بعد عثمان 
ُ إنمـا وليكم (:  ، وكـذا اآليـة املباركـة 7ّإذن ، حديث الغـدير يـدل علـى إمامـة األمـري  ُ ِـ َ ِ

  .»االمامة واالمارة « فيها هي » الوالية «  حيث أن املراد من ).  ..ُاهللا
 صــريح كالمــه ، وأمــا تقييــد مــدلول اآليــة املباركــة واحلــديث الــشريف مبــا ذكــره مــن فهــذا

كونه أمريا وإماما بعد عثمان ، فقد عرفت بطالنه بوجوه عديـدة وبـراهني سـديدة ، منهـا قـول 
  .»ّأصبحت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة « عمر بن اخلطاب نفسه يوم الغدير 

 مـــع االعـــرتاف ـــا بأنـــه 6ويـــل النـــصارى نبـــوة نبينـــا ّولعمـــري ، إن هـــذا التأويـــل مثـــل تأ
  .مبعوث إىل العرب خاصة
وقـــــد اعـــــرتف اليهـــــود والعيـــــسوية وجـــــم غفـــــري مـــــن « ) : الـــــصواقع ( قـــــال الكـــــابلي يف 

ّالقادريني من النصارى ومن تبعهم من نصارى افرنج بنبوته ، إال أـم يزعمـون أنـه مبعـوث إىل  ّ
مل ال : فقلـــت . هـــو نـــيب وامســـه يف كتبنـــا:  فقـــال 7ه العـــرب خاصـــة ، وقـــد ســـألت قادريـــا عنـــ

  .»رسولنا فوق رءوسنا إىل السماء :  فقال ؟تؤمنون
  .فتأويل هؤالء مثل تأويل أهل الكتاب حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة

  أشعار األمير وحسان وقيس واألدلة األخرى  ـ 14
 الــيت أقمناهــا علــى داللــة حــديث هــذا ، وفــضال عــن األدلــة العديــدة والرباهــني الــسديدة

ّوال ســيما  ـ  بــال فــصل ، فإــا6 وخالفتــه بعــد رســول اهللا 7الغــدير علــى إمامــة أمــري املــؤمنني 
أشــعار ســيدنا أمــري املــؤمنني وحــسان ابــن ثابــت وقــيس بــن ســعد الــيت هــي نــصوص صــرحية يف 

  داللة احلديث الشريف على
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وغـريه مـن املتعـصبني ) الـدهلوي ( وسـائر شـبهات ّكلهـا تبطـل هـذه الـشبهة  ـ االمامـة واخلالفـة
  .واملعاندين للحق وأهله ، اليت ذكرناها يف غضون الكتاب بالتفصيل وتكلمنا عليها

  . ..ولنتكلم عليها.  ..فلنذكرها.  ..وقد بقيت شبهة أخرى



 

  إبطال حمل اإلمامة

  ّعلى إمامة التصوف 
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ّ األخـرى تتـضمن االعـرتاف بداللـة وهي.  ..وهذه الشبهة ذكرها املولوي سالمت علي
 ، ولكــــن هــــذا الرجــــل ملــــا مل تــــرق لــــه 7حــــديث الغــــدير علــــى االمامــــة لــــسيدنا أمــــري املــــؤمنني 

ّ
ّالــشبهات الــيت حيكــت والتقــوالت الــيت قيلــت حــول حــديث الغــدير لــصرفه عــن الداللــة علــى 

محـل .  ..ةّومن جهة أخرى مل يتمكن مـن نفـي داللـة احلـديث علـى االمامـ.  ..املطلوب احلق
فقـــال هــذا الرجـــل يف .  ..ّاالمامــة املــستفادة مـــن هــذا احلـــديث الــشريف علــى إمامـــة التــصوف

  :ما تعريبه ) التبصرة ( كتابه 
ال شك عند أهل السنة يف إمامـة أمـري املـؤمنني وأن ذلـك عـني االميـان ، لكـن ينبغـي « 

ا املعىن هو املـستفاد مـن كـالم أن يكون مفاد أحاديث الغدير االمامة املعنوية ال اخلالفة ، وهذ
أهــل الــسنة وعلمــاء الــصوفية ، ومــن هنــا كانــت بيعــة مجيــع الــسالسل منتهيــة اىل أمــري املــؤمنني 

  .»علي بن أيب طالب وعن طريقه تتصل برسول الثقلني 
  :ّإال أن هذا التأويل عليل بوجوه 
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  لو جاز تأويل دليل االمامة لجاز تأويل دليل النبوة ـ 1
 هـو البـشارات 6ّه الذي ميكن ألهل اإلسالم إلزام منكري نبوة الرسـول حممـد ألن الوج

ّالدالة على نبوته يف كتب امللل الـسابقة ، فـإن هـذه البـشارات الـيت اسـتخرجها علمـاء اإلسـالم 
مـــن تلـــك الكتـــب ال منـــاص للمخـــالفني مـــن قبوهلـــا ، ألـــا مـــستخرجة مـــن كتـــبهم وواضـــحة 

  . أمجعني6 الداللة على نبوة خامت النبيني
ّإذا جاز ألهل السنة تأويـل حـديث الغـدير ومحلـه علـى االمامـة الباطنيـة : وحينئذ نقول 

ّجلــاز ألهــل الكتــاب تأويــل مــا يــدل علــى نبــوة رســول اإلســالم ، ومحلــه علــى الرفعــة وهــو املعــىن  ّ
ــــق البحــــث معهــــم ،  ــــسد طري ــــزامهم مبــــا ورد يف كتــــبهم ، وين ــــع إل ّاللغــــوي للفــــظ ، وبــــذلك ميتن

  .ايتهم إىل الدين احلق وخامتة الشرائع السماويةوهد
ّ علـــى االمامـــة يف التـــصوف ، مثـــل محـــل منكـــري 7فيكـــون محـــل إمامـــة أمـــري املـــؤمنني 

 على النبوة بـاملعىن اللغـوي ال املعـىن املـصطلح ، وكمـا أن هـذا باطـل 6اإلسالم نبوة رسول اهللا 
  .فكذلك ذاك

  فية من الصو7هذا التأويل فرع كون األمير  ـ 2
اليت يـدل عليهـا حـديث الغـدير علـى االمامـة الباطنيـة الـيت يقـول ـا » االمامة « ومحل 

وقد أنكر احلافظ ابن اجلوزي أن يكون .  من الصوفية7ّالصوفية يتفرع على كون أمري املؤمنني 
 وســـائر الـــصحابة مـــن الـــصوفية ، واســـتنكر علـــى أيب نعـــيم االصـــبهاين ذكـــره إيـــاهم يف 7هـــو 

كتــاب احلليــة ، ] الــصوفية [ ّوجــاء أبــو نعــيم االصــفهاين فــصنف هلــم « ث قــال الــصوفية حيــ
  ّوذكر يف حدود التصوف أشياء
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قبيحــــة ، ومل يــــستحي أن يــــذكر يف الــــصوفية أبــــا بكــــر وعمــــر وعثمــــان وعلــــي بــــن أيب طالــــب 
  .)1(» وسادات الصحابة رضي اهللا عنهم 

ّ عـدم احليـاء ، فـإن محـل مـا يـدل ّ يف الـصوفية مـن7 وإذا كان ذكر أمري املؤمنني :أقول 
  .ّعلى إمامته على إمامة التصوف من عدم احلياء كذلك

  ردود الشاه ولي اهللا على عقائد الصوفية ـ 3
يف رد عقائــــد الــــصوفية ) الــــدهلوي ( وقــــد بــــالغ الــــشاه ويل اهللا الــــدهلوي والــــد خماطبنــــا 

قــرة ( رع الــشريف يف كتابــه ّوإبطــال مقــاالم ، واستيــصال مطــالبهم وبيــان عــدم ثبوــا مــن الــش
ومـا أظـن . فمن شاء الوقـوف علـى كالمـه فلرياجـع الكتـاب املـذكور فإنـه كـالم طويـل) العينني 

ّأن أحدا يقف على هـذا الكـالم وتـسول لـه نفـسه ألن حيمـل حـديث الغـدير علـى هـذا احملمـل 
  .الفاسد

  االمامة مبنية على االظهار خالفا لسائر المقامات  ـ 4
أن االمامـة هـي ظـل الرسـالة ومبناهـا علـى ) رسـالة االمامـة ( وي إمساعيل يف وذكر املول

االظهار ال اإلخفاء ، وليس كذلك سائر أرباب الوالية ، وعلى هذا فال جيـوز محـل الكلمـات 
  .الصادرة من األئمة يف بيان إمامتهم على تزكية النفس وحنو ذلك

 يف أشــعاره وأظهرهــا وأبــدى 7املــؤمنني ّويفيــد هــذا الكــالم أن االمامــة الــيت ذكرهــا أمــري 
ّاعتزازه ا ليست االمامة الباطنية واال ملا أظهرها وملا ادعاها ّ.  

__________________  
  .159 تلبيس إبليس) 1(
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  على لزوم حمل كالم اهللا والرسول والمرتضى على الظاهر) الدهلوي ( نص  ـ 5
 علــى أن مــن مــذهب أهــل الــسنة )الــدهلوي ( ّنــص ) التحفــة ( ويف البــاب األول مــن 

 علــى الظـاهر ، كمــا هـو الـشأن بالنــسبة إىل كـالم اهللا وكــالم 7هـو محـل كلمــات أمـري املـؤمنني 
  .الرسول ، فإا مجيعا حتمل على ما هي ظاهرة فيه

» االمامـة « ّ ، وال ريـب يف أن 7 لقد ورد لفظ االمامة يف أشعار أمري املـؤمنني :أقول 
ّصطلح ال إمامة التصوف ، فصرف اللفـظ عـن معنـاه الظـاهر فيـه غـري جـائز ظاهرة يف املعىن امل

  .، بل غري جائز يف مذهب أهل السنة واجلماعة كما هو صريح كالمه) الدهلوي ( عند 

  على أن نصوص الكتاب والسنة محمولة على ظواهرها) الدهلوي ( نص  ـ 6
وص الكتـاب وأحاديـث الرسـول ّإن نص: العقيدة الثانية عشرة « : وقال يف باب النبوة 

ّصلى اهللا عليه وسلم كلها مجيعا حممولة على املعاين الظاهرة ، وقال السبعية ّ  ـ من االمساعيلية ـ ّ
بـأن مـا ورد يف  ـ مـن فـرق الـشيعة ـ واخلطابيـة واملنـصورية واملعمريـة والباطنيـة والقرامطـة والرزاميـة

ة والصوم والزكاة واحلج واجلنة والنـار والقيامـة الكتاب والسنة من ألفاظ الوضوء والتيمم والصال
واحلـــشر غـــري حممولـــة علـــى ظواهرهـــا ، بـــل هـــي إشـــارات إىل أشـــياء أخـــر ال يعلمهـــا إال االمـــام 

مث ذكر أمثلة من مقاالت هذه الفرق يف هذا املقام ، وذكر أن صرف نـصوص » .  ..املعصوم
دقــة ، وأنــه يرتتــب علــى هــذا األمــر القــرآن واألحاديــث عــن ظواهرهــا مــن عمــل املالحــدة والزنا
  . ـوالعياذ باهللا ـ الشنيع شنائع وفضائح كثرية ، وينهدم بذلك دعائم الدين
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 فيكون تأويـل حـديث الغـدير وصـرفه عـن معنـاه الظـاهر فيـه ، وكـذا أشـعار أمـري :أقول 
 مــن . ..املـؤمنني وحـسان وقـيس بـن سـعد ، وسـائر األحاديـث الدالـة علـى إمامـة أمـري املـؤمنني

يف أنــه مــن صــنيع املالحــدة والزنادقــة ، وموجــب هلــدم ) الــدهلوي ( أظهــر مــصاديق مــا ذكــره 
  .والعياذ باهللا. أساس الدين احلنيف

  على خالفته » األئمة من قريش « استدالل أبي بكر بحديث  ـ 7
» األئمـة مـن قـريش « على أن هذا التأويل خيـالف مقتـضى اسـتدالل أيب بكـر حبـديث 

» االمامــة «  يف مقابلــة األنــصار ، فــإن مقتــضى ذلــك كــون احلــديث وفيــه مــادة علــى خالفتــه
ّ ، أي املعــىن املــصطلح ال االمامــة يف التــصوف ، 6ظــاهرا يف االمامــة واخلالفــة عــن رســول اهللا 

« دالـة علـى » االمامـة « إذ لو مل تكن .  ..ّوإن أبا بكر قد استند إىل هذا الظهور واحتج به
  .ند إىل هذا احلديث إلثبات خالفته عن رسول اهللاملا است» اخلالفة 

  .ّوأما احتجاجه باحلديث املذكور للخالفة فمذكور يف كتب السري والتواريخ وغريها

  عند اهل السنة» الخالفة « ترادف » االمامة «  ـ 8
ّعند أهل السنة كما نـص عليـه شـاه ويل اهللا » اخلالفة « مرادفة ل » االمامة « ّبل إن 

 وحـسان وقـيس هـو 7يف أشعار أمري املـؤمنني » االمام «  وعليه يكون املراد من .)1(ي الدهلو
 وـــذا أيـــضا يبطـــل تأويـــل حـــديث الغـــدير ، ويظهـــر أنـــه .»ّإمـــام التـــصوف « ال » اخلليفـــة « 

  .خمالف ملذهب أهل السنة ومعتقدهم
__________________  

  .املقصد االول من الفصل السابع. إزالة اخلفا) 1(
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  رياسة في الدين والدنيا» االمامة «  ـ 9
« عنــد أهــل الــسنة هــي » للخالفــة « املــصطلحة الــيت هــي مرادفــة » االمامــة « وهــذه 

« : ّنص على ذلك كبار علماء أهـل الـسنة ، قـال الـرازي .  ..»رياسة يف الدين والدنيا عامة 
لنــا عامــة احــرتازا عــن االمامــة رياســة يف الــدين والــدنيا عامــة لــشخص مــن األشــخاص ، وإمنــا ق

ّالـرئيس والقاضـي وغريمهـا ، وإمنـا قلنـا لـشخص مـن االشـخاص احـرتازا عـن كـل االمـة إذا عزلــوا 
  . ..)1(» ّاالمام عند فسقة ، فإن كل االمة ليس شخصا واحدا 

» .  ..واالمامـة رياسـة عامـة يف أمـر الـدين والـدنيا خالفـة عـن النـيب« : وقال التفتازاين 
)2(.  

  .وغريه)  شرح التجريد للقوشجي (وكذا يف 
  .)التحفة ( يف أول باب االمامة من ) الدهلوي ( وبه قال 

 نفــسه 7 يــوم الغــدير بــنص أشــعار األمــري 7 وحيــث ثبتــت إمامــة أمــري املــؤمنني :أقــول 
كمــا يــدل عليــه قــول  ـ ومــنهم الــشيخان ـ وثبتــت إمامتــه جلميــع املــسلمني.  ..وحــسان وقــيس

مل يبـق .  ..»ّابن أيب طالب أصبحت موالي ومـوىل كـل مـؤمن ومؤمنـة هنيئا لك يا « : عمر 
ريـب يف ثبـوت االمامــة العامـة لـه عليــه الـصالة والـسالم ، ألنــه إن كـان املـراد مــن تلـك االمامــة 
العامة فذاك املطلوب ، وإن كان املراد االمامة يف بعض األمـور دون بعـض وكـان ذلـك الـبعض 

ّه علــى التقــادير كلهــا يكــون ثبــوت االمامــة لــه ولــو يف أمــر مــن مــن أمــور الــدين أو الــدنيا فألنــ
األمــور ولــو كــان واحــدا مــستلزما لــبطالن خالفــة الثالثــة ، ألن إمامتــه ولــو يف أمــر مــن األمــور 

  معناها عدم إمامة الثالثة يف ذلك األمر فيكونون مأمومني له ، فثبت عموم إمامته عليه
__________________  

  .خمطوط ـ اية العقول) 1(
  .232  /5باب االمامة . شرح املقاصد) 2(
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ّالصالة والسالم وبطل عموم إمامتهم ، وإذا ثبت بطالن عموم إمامتهم ثبـت بطـالن تقـدمهم 
  . ، لعدم جواز تقدم املأموم على إمامه7على األمري 

فظهــر أن التأويــل املــذكور حلــديث الغــدير ال ينفــع مــرام أهــل الــسنة ، ال مــن قريــب وال 
  .من بعيد ، وهللا احلمد على ذلك محدا مجيال

  االمامة مستلزمة للعصمة ـ 10
 من أشعاره وأشعار حسان بن ثابـت وقـيس 7وبالتايل ، فقد ثبتت إمامة أمري املؤمنني 

بن سعد بن عبادة ، وإذا كان إماما فهو معـصوم مـن مجيـع الـذنوب ، وإذا كـان معـصوما فقـد 
ّم عليه ، لقبح تقدم غري املعصوم على املعصوم ، بل هـو ّثبتت خالفته وبطلت خالفة من تقد

  .من أقبح القبائح
فقـد اعـرتف ـا فخـر » العصمة من مجيع الـذنوب « على » االمام « وأما داللة لفظ 

  :الدين الرازي حيث قال 
ً إني جاعلك للناس إماما (: قوله تعاىل «  ِ ِِ ِ َ ُ ِ ( يدل على أنه عليه الصالة والسالم كان 

معصوما عن مجيع الذنوب ، ألن االمام هو الذي يؤمت به ويقتدى ، فلو صـدرت املعـصية منـه 
ّمل جيب علينا االقتداء به يف ذلك ، وإال فيلزم أن جيب علينا فعـل املعـصية وذلـك حمـال ، ألن 

. كونـــه معـــصية عبـــارة عـــن كونـــه ممنوعـــا عـــن فعلـــه ، ووجوبـــه عبـــارة عـــن كونـــه ممنوعـــا مـــن تركـــه
  .)1(» نهما حمال واجلمع بي

__________________  
  .43 / 4تفسري الرازي ) 1(
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  : )قال امليالين ( 
مــــن هــــذه ) حــــديث الغــــدير ( احلمــــد هللا محــــد الــــشاكرين علــــى أن وفقنــــا إلمتــــام جملــــد 

املوســـوعة ، ونـــسأله تعـــاىل أن يتقبـــل هـــذا العمـــل وســـائر أعمالنـــا بفـــضله وكرمـــه ، وأن جيعلهـــا 
مبحمــد وآلــه الطــاهرين ، وآخــر دعوانــا أن احلمــد هللا رب . ل وال بنــونذخــرية ليــوم ال ينفــع مــا

  .العاملني
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