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 أن تكتـــنفها الشـــبهات، وتـــثار بـــوجهها    ائـــقال يضـــير الحق
ــذي  التشــكيكات، فهــي كا ــراكم الســحاب ال لشــمس ال يحجــبها ت

 .سرعان ما ينقشع عن وجهها، فيعود نورها يتشعشع في اآلفاق
ومـن تلـك الحقائـق حقـيقة اإلمامة والنص عليها، ذلك النص             
الـذي جاء متواتراً بأشكال وصيغ مختلفة، كلها تنقل واقعة غدير        

 نصّب علياً إماماً وخليفة على رؤوس   @خـم، وكـيف أن النبي       
شهاد، بعد حجة الوداع، بأمر من اهللا تعالى؛ لتتم بذلك حلقات           األ

الـدين اإلسـالمي وتكـتمل فصـوله؛ لـيعلن ذلـك الـباري سبحانه               
اْ�َ�ْ�َم َأْآَ�ْ�ُ� �ُ�ْ� ِد�َ�ُ�ْ� َوَأْ�َ�ْ�ُ� َ��ْ�ُ�ْ� ِ�ْ�َ�ِ�
 َوَرِ��ُ�   اْ�َ�ْ�َم َأْآَ�ْ�ُ� �ُ�ْ� ِد�َ�ُ�ْ� َوَأْ�َ�ْ�ُ� َ��ْ�ُ�ْ� ِ�ْ�َ�ِ�
 َوَرِ��ُ�   اْ�َ�ْ�َم َأْآَ�ْ�ُ� �ُ�ْ� ِد�َ�ُ�ْ� َوَأْ�َ�ْ�ُ� َ��ْ�ُ�ْ� ِ�ْ�َ�ِ�
 َوَرِ��ُ�   اْ�َ�ْ�َم َأْآَ�ْ�ُ� �ُ�ْ� ِد�َ�ُ�ْ� َوَأْ�َ�ْ�ُ� َ��ْ�ُ�ْ� ِ�ْ�َ�ِ�
 َوَرِ��ُ�   {: بقوله

� . )١(}�ُ�ُ� ا"! م ِد�ً���ُ�ُ� ا"! م ِد�ً���ُ�ُ� ا"! م ِد�ً���ُ�ُ� ا"! م ِد�ً�
شـكك فـي حديث الغدير،      ولكـن تأبـى بعـض الـنفوس إال أن ت          

 لم  @النص من خالل إثارة شبهة أن كالم الرسول         ينكر  وبالتالـي   
يـأت لتنصـيب علـي إمامـاً وولـياً وخليفة على المسلمين، وإنما جاء               

                                                           

 .٣: المائدة) ١(
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 من  $جـواباً عـن شـكوى صدرت من بعض المسلمين ضد علي             
 إلى اليمن، وأمر عليه علياً، وأراد       @الجـيش الـذي بعثه رسول اهللا        

 فـي جـوابه هـذا أن يـزيل مـا علـق في نفوسهم ضد                 @  رسـول اهللا  
، ويبــين مكانــته ويثــبت محبــته فــي قلــوبهم، ولــيس فــي  $ علــي

عي الشيعةالحديث ما يدل على اإلمامة كما يد . 
وبسـبب االختالط الناتج من كثرة الروايات وتضاربها واختالف         
مضـامينها، واخـتالف النـتائج التـي توصـل لهـا المؤرخـون في هذه             

 من العلماء والباحثين من     عدةلمسـألة، تـولدت هـذه الشـبهة لـدى           ا
 .أهل السنة، وأوجدت لهم قناعات خاطئة عن حديث الغدير

ونحـن وبعـد دراسـة مستفيضـة فـي الـروايات والوقائع التاريخية        
وجـدنا مـن الضروري أن نكشف عن هذا االلتباس الذي ساهم في              

صة لدراسة موسعة   ذلـك الفهـم الخاطـئ، فجـاء هـذا الكتيب كخال           
 أن نلتزم جانب  ـ قـدر اإلمكان ـ مـرتبطة بهـذا الموضـوع، محاولـين      

الموضـوعية، وأن يكـون بحثـنا وفـق مبانـي ومصـادر أهل السنة في            
 .الحديث والتاريخ، واالستناد إلى أمهات المصادر عندهم

 أول دراسة مفصلة تناولت ـ   ـ بحسـب ظنـنا    هـذه الدراسـة  وتعـد
 الغموض والتشويش الذي أوقع الكثير      ه عن هذا الموضوع، وكشفت  

فـي أخطـاء منهجـية مـا كـان ينبغي أن تصدر منهم، فقد تناولنا أهم          
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الـروايات المـرتبطة بالموضوع، وتم تحليلها ودراستها وطرح معظم          
أقوال الباحثين ومن تناولوا هذه الشبهة، ثم أجبنا عن تلك اإلشكالية     

 .ا للقارئ الكريمبأجوبة علمية استداللية ونترك تقييمه
حذا  من علماء أهل السنة و     ينالمتقدمبعض  وهذه الشبهة ذكرها    

 وبعد ذلك   ، وسوف نذكر آراءهم   ، منهم رين المتأخ حـذوهم بعـض   
 .نجيب عن الشبهة

 :فمن أولئك الباحثين الذين أثاروا تلك الشبهة

îÊçj¹]<êÏãéfÖ]) PQT{â(< 

 ��7  ��7  ��7  ��7 �6ّ�6ّ�6ّ�6ّـ ـ ـ ـ ��د4 ��د4 ��د4 ��د4  إن 12 إ! إن 12 إ! إن 12 إ! إن 12 إ! ـ ـ ـ ـوأ.� -,�+ ا���ا*ة، &��' &�%وأ.� -,�+ ا���ا*ة، &��' &�%وأ.� -,�+ ا���ا*ة، &��' &�%وأ.� -,�+ ا���ا*ة، &��' &�%«: قال
� دّل ��7 . 9:�
 آ��ب ا�>;& %>?@ A. �
 C& ،4,�D, ذآ?��� E�*دّل ��7 و �. 9:�
 آ��ب ا�>;& %>?@ A. �
 C& ،4,�D, ذآ?��� E�*دّل ��7 و �. 9:�
 آ��ب ا�>;& %>?@ A. �
 C& ،4,�D, ذآ?��� E�*دّل ��7 و �. 9:�
 آ��ب ا�>;& %>?@ A. �
 C& ،4,�D, ذآ?��� E�*و

 
Fد ا���GC. 
Fد ا���GC. 
Fد ا���GC. 
Fد ا���GC.)��!و %��� Hو!��7�2 ا %��� Hو!��7�2 ا %��� Hو!��7�2 ا %��� Hإ�7 ) 7�2 ا %I�D �.A ذ�K، وه� أ�% ��� I�D% إ�A. 7 ذ�K، وه� أ�% ��� I�D% إ�A. 7 ذ�K، وه� أ�% ��� I�D% إ�A. 7 ذ�K، وه� أ�% ��
     
2ــ�7 اH 2ــ�7 اH 2ــ�7 اH 2ــ�7 اH (ا�ــ��A آIــ?ت ا�Pــ��ة �ــ�% وأNOــ?وا MD;ــ%، &ــLراد ا��Fــ
     ا�ــ��A آIــ?ت ا�Pــ��ة �ــ�% وأNOــ?وا MD;ــ%، &ــLراد ا��Fــ
     ا�ــ��A آIــ?ت ا�Pــ��ة �ــ�% وأNOــ?وا MD;ــ%، &ــLراد ا��Fــ
     ا�ــ��A آIــ?ت ا�Pــ��ة �ــ�% وأNOــ?وا MD;ــ%، &ــLراد ا��Fــ

�D %2% و.FRّ  ) ��ـ�% و!��  ��ـ�% و!��  ��ـ�% و!��  ��ـ�% و!��  G�Sآ? اT� أن  ّFR.و %D %2�G�Sآ? اT� أن  ّFR.و %D %2�G�Sآ? اT� أن  ّFR.و %D %2�G�Sآ? اT� % إّ�أن�% إّ��% إّ��إّ� %�IّR4 و��IّR4 و��IّR4 و��IّR4 و��7�� K�TD �N7�� K�TD �N7�� K�TD �N7�� K�TD �N    
�لC& ،%دا���ل.FR�% و.�ا*�% و�?ك .�C& ،%دا���ل.FR�% و.�ا*�% و�?ك .�C& ،%دا���ل.FR�% و.�ا*�% و�?ك .�C& ،%دا��  .)١(».A آ�� و�ّ�% &��
 و�ّ�%.A آ�� و�ّ�% &��
 و�ّ�%.A آ�� و�ّ�% &��
 و�ّ�%.A آ�� و�ّ�% &��
 و�ّ�%: : : : .FR�% و.�ا*�% و�?ك .�

îÊçj¹]<�nÒ<àe]) SSP{â(< 

بعـد أن أورد كثيـراً مـن الـروايات التـي وردت في قضية جيش                
                                                           

 .٣٥٤ص: االعتقاد) ١(
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ز  وخلـط بـين شكاية بريدة وشكاية جيش اليمن في قصّة الب            ،الـيمن 
� آI? &�% ا�C«: قال وغدير خم،�ّ� ��د أّن ���ًGC�وا�Cا� %�& ?Iآ ��ّ� ��د أّن ���ًGC�وا�Cا� %�& ?Iآ ��ّ� ��د أّن ���ًGC�وا�Cا� %�& ?Iآ ��ّ� ��د أّن ���ًGC�وا� A. ل�C9 وا�� A. ل�C9 وا�� A. ل�C9 وا�� A. ل�C9 وا��

         %��Y?�!وا E>,G9 ا�Dل إ���%         ذ�ـK ا�ZF[D \�] .��% إّ��ه� ا!���Y?�!وا E>,G9 ا�Dل إ���%         ذ�ـK ا�ZF[D \�] .��% إّ��ه� ا!���Y?�!وا E>,G9 ا�Dل إ���%         ذ�ـK ا�ZF[D \�] .��% إّ��ه� ا!���Y?�!وا E>,G9 ا�Dل إ�ذ�ـK ا�ZF[D \�] .��% إّ��ه� ا!���
                A�� ،9�& �.ـ��N ا��Rـ9 ا��ـ
 أ@�NCـ� �Nـ� ��:ـF%، و��ّ
 .�Tور &��� &�A�� ،9                .ـ��N ا��Rـ9 ا��ـ
 أ@�NCـ� �Nـ� ��:ـF%، و��ّ
 .�Tور &��� &�A�� ،9                .ـ��N ا��Rـ9 ا��ـ
 أ@�NCـ� �Nـ� ��:ـF%، و��ّ
 .�Tور &��� &�A�� ،9                .ـ��N ا��Rـ9 ا��ـ
 أ@�NCـ� �Nـ� ��:ـF%، و��ّ
 .�Tور &��

   ̂ ̂   ا_ـــ�N? ا��ـــ م &ـــ�% &ـــ
 ا�R[ـــ� ̂   ا_ـــ�N? ا��ـــ م &ـــ�% &ـــ
 ا�R[ـــ� ̂   ا_ـــ�N? ا��ـــ م &ـــ�% &ـــ
 ا�R[ـــ� &�ـــK�T وا�ّ�ـــ% أ��ـــ�، �ّ�ـــ� رYـــa    &�ـــK�T وا�ّ�ـــ% أ��ـــ�، �ّ�ـــ� رYـــa    &�ـــK�T وا�ّ�ـــ% أ��ـــ�، �ّ�ـــ� رYـــa    &�ـــK�T وا�ّ�ـــ% أ��ـــ�، �ّ�ـــ� رYـــa    . . . . ا_ـــ�N? ا��ـــ م &ـــ�% &ـــ
 ا�R[ـــ�
�!ــ�%        ر!ــ�لر!ــ�لر!ــ�لر!ــ�ل�. A%، و�>ــّ?غ .ــ�ــ]ّ- Aــ�%    ا�ّ�ــ% 2ــ�7 ا�ّ�ــ% ��ــ�% و!ــ�� .ــ!��. A%، و�>ــّ?غ .ــ�ــ]ّ- Aــ�%    ا�ّ�ــ% 2ــ�7 ا�ّ�ــ% ��ــ�% و!ــ�� .ــ!��. A%، و�>ــّ?غ .ــ�ــ]ّ- Aــ�%    ا�ّ�ــ% 2ــ�7 ا�ّ�ــ% ��ــ�% و!ــ�� .ــ!��. A%، و�>ــّ?غ .ــ�ــ]ّ- Aا�ّ�ــ% 2ــ�7 ا�ّ�ــ% ��ــ�% و!ــ�� .ــ
 aـYور aـYور aـYور aـYا��,ا��,ا��,ا��,    إ�ـ7 إ�ـ7 إ�ـ7 إ�ـ7     ور         ّ?F& ،�ًF�cS س��، &F?ّ         �ـ�E، &�ـّ? MD,�ـ? Sـ�، <�م &
 ا��ًF�cS س��، &F?ّ         �ـ�E، &�ـّ? MD,�ـ? Sـ�، <�م &
 ا��ًF�cS س��، &F?ّ         �ـ�E، &�ـّ? MD,�ـ? Sـ�، <�م &
 ا��ًF�cS س�أ أ أ أ �ـ�E، &�ـّ? MD,�ـ? Sـ�، <�م &
 ا��
  E-�ور&ــa .ــA <ـ,ر4 و�ــFّ% ��ــ7 &;ــ�%؛ ��ـ9�e .ــ� و<ــ? &ــ
    ور&ــa .ــA <ـ,ر4 و�ــFّ% ��ــ7 &;ــ�%؛ ��ـ9�e .ــ� و<ــ? &ــ
    ور&ــa .ــA <ـ,ر4 و�ــFّ% ��ــ7 &;ــ�%؛ ��ـ9�e .ــ� و<ــ? &ــ
    ور&ــa .ــA <ـ,ر4 و�ــFّ% ��ــ7 &;ــ�%؛ ��ـ9�e .ــ� و<ــ? &ــ
        ،،،،��ــ
��ــ
��ــ
��ــ
    !ـ�-E  !ـ�-E  !ـ�-E  !ـ

?�Iس آ�<�?�Iس آ�<�?�Iس آ�<�?�Iس آ�<�    A.A.A.A.    س� .)١(»ا���سا���سا���سا��
cSـD Z��ـ�ن E�ّ. A�D وا��,��cS      %�Y?. EـD Z��ـ�ن E�ّ. A�D وا��,��cS      %�Y?. EـD Z��ـ�ن E�ّ. A�D وا��,��cS      %�Y?. EـD Z��ـ�ن E�ّ. A�D وا��,���Y?. E%      «: وقـال فـي موضع آخر     

 E<R]ا� A. Z�?> داع��ل �% E]ّ- A.---- �S ?�,i ا��داع <?�A. Z ا�[E]ّ- A. E<R ا��داع <?�A. Z ا�[E]ّ- A. E<R ا��داع <?�A. Z ا�[E]ّ- A. E<R ا�C�  �S ?�,i %� ل�C�  �S ?�,i %� ل�C�  �S ?�,i %� ل�C� ---- �N�& A�ّF&  �N�& A�ّF&  �N�& A�ّF&  �N�& A�ّF& 
 
Dأ AD 
�� 9;& 
Dأ AD 
�� 9;& 
Dأ AD 
�� 9;& 
Dأ AD 
�� 9;& A. j�D %�& ��ّ�� ن���Z وD?اءة �?�% .ّ�� آ@ A. j�D %�& ��ّ�� ن���Z وD?اءة �?�% .ّ�� آ@ A. j�D %�& ��ّ�� ن���Z وD?اءة �?�% .ّ�� آ@ A. j�D %�& ��ّ�� ن���Z وD?اءة �?�% .ّ�� آ@

         E�َِ,�ْ�َا� A. �Nن 2,ر .�% إ���� آ. ZF[D ،A�رض ا�ـ�LـD %ن .�ـ�� آ�ن 2,ر .�% إ��A. �N ا�َ�ْ�,E�َِ         آـ. ZF[D ،A�رض ا�ـ�LـD %ن .�ـ�� آ�ن 2,ر .�% إ��A. �N ا�َ�ْ�,E�َِ         آـ. ZF[D ،A�رض ا�ـ�LـD %ن .�ـ�� آ�ن 2,ر .�% إ��A. �N ا�َ�ْ�,E�َِ         آـ. ZF[D ،A�رض ا�ـ�LـD %ن .�ـ�آـ
       
� وmDــً ، وا�Gــ�اب آــ�ن .�ــ% &ــًCرًا و�;ــ���� �D;ــY �NــN�ّــO 
� وmDــً ، وا�Gــ�اب آــ�ن .�ــ% &ــ
       ا��ــًCرًا و�;ــ���� �D;ــY �NــN�ّــO 
� وmDــً ، وا�Gــ�اب آــ�ن .�ــ% &ــ
       ا��ــًCرًا و�;ــ���� �D;ــY �NــN�ّــO 
� وmDــً ، وا�Gــ�اب آــ�ن .�ــ% &ــ
       ا��ــًCرًا و�;ــ���� �D;ــY �NــN�ّــO 
ا��ــ
ذ�ــK، و�NــTا �ّ�ــ� �>ــّ?غ ��ــ�% ا�]ــ م .ــD Aــ��ن ا����!ــK ورYــa إ�ــ7     ذ�ــK، و�NــTا �ّ�ــ� �>ــّ?غ ��ــ�% ا�]ــ م .ــD Aــ��ن ا����!ــK ورYــa إ�ــ7     ذ�ــK، و�NــTا �ّ�ــ� �>ــّ?غ ��ــ�% ا�]ــ م .ــD Aــ��ن ا����!ــK ورYــa إ�ــ7     ذ�ــK، و�NــTا �ّ�ــ� �>ــّ?غ ��ــ�% ا�]ــ م .ــD Aــ��ن ا����!ــK ورYــa إ�ــ7     

 ،n�?cء ا���oأ 
& Kذ� A�ّD E��,�ا� ،n�?cء ا���oأ 
& Kذ� A�ّD E��,�ا� ،n�?cء ا���oأ 
& Kذ� A�ّD E��,�ا� ،n�?cء ا���oأ 
& Kذ� A�ّD E��,�م ا��
 ا��& E��p� EFcS Zcm& م�
 ا��& E��p� EFcS Zcm& م�
 ا��& E��p� EFcS Zcm& م�
 ا��& E��p� EFcS Zcm&
 �R� �S ?�,MD ,-qم ا��.Tr، وآ�ن �� E]ّRذي ا� A. ?P� A.�Iا� �R� �S ?�,MD ,-qم ا��.Tr، وآ�ن �� E]ّRذي ا� A. ?P� A.�Iا� �R� �S ?�,MD ,-qم ا��.Tr، وآ�ن �� E]ّRذي ا� A. ?P� A.�Iا� �R� �S ?�,MD ,-qم ا��.Tr، وآ�ن �� E]ّRذي ا� A. ?P� A.�Iا�
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� أ_��ءN�& A�ّF& ،ك�� أ_��ء_[?ة ه�N�& A�ّF& ،ك�� أ_��ء_[?ة ه�N�& A�ّF& ،ك�� أ_��ء_[?ة ه�N�& A�ّF& ،ك�
 وأ.���% و�,�% . . . . _[?ة ه�ّ�� 9;& A. ?و�,�% وذآ %���
 وأ.ّ�� 9;& A. ?و�,�% وذآ %���
 وأ.ّ�� 9;& A. ?و�,�% وذآ %���
 وأ.ّ�� 9;& A. ?وذآ
�س آA. ?�I ا���س .�%<� 
� آ�ن &. %D أزاح ��س آA. ?�I ا���س .�%و<?D% إ��% .<� 
� آ�ن &. %D أزاح ��س آA. ?�I ا���س .�%و<?D% إ��% .<� 
� آ�ن &. %D أزاح ��س آA. ?�I ا���س .�%و<?D% إ��% .<� 
� آ�ن &. %D أزاح � .)١( »و<?D% إ��% .

îÊçj¹]<ê2Ó¹]<†ru<àe]) USP{â< ( 

�&v _�' ا�,�A ] يث الغديرحد[&]ZF ذ�ZF[& K ذ�ZF[& K ذ�ZF[& K ذ�K «: قالRا� %�C� ��&v _�' ا�,�A آ�Rا� %�C� ��&v _�' ا�,�A آ�Rا� %�C� ��&v _�' ا�,�A آ�Rا� %�C� �آ�
�ق      R!إ AـDا Aري �ـeق      ا�[ـ�R!إ AـDا Aري �ـeق      ا�[ـ�R!إ AـDا Aري �ـeق      ا�[ـ�R!إ AـDا Aري �ـeا�[ـ : : : : 
إن ���ً� ��ّ�� &�% A. j�D آ�ن .�% &
 إن ���ً� ��ّ�� &�% A. j�D آ�ن .�% &
 إن ���ً� ��ّ�� &�% A. j�D آ�ن .�% &
 إن ���ً� ��ّ�� &�% A. j�D آ�ن .�% &

� ��ـ7 <,ر4، ورّدًا           ًNـ�F�� �NFـcS %ـ]ّ- Hل ا�� ��ـ7 <,ر4، ورّدًا           ا�ـ��A، &�ّ�ـ� <;ـ7 ر!ـًNـ�F�� �NFـcS %ـ]ّ- Hل ا�� ��ـ7 <,ر4، ورّدًا           ا�ـ��A، &�ّ�ـ� <;ـ7 ر!ـًNـ�F�� �NFـcS %ـ]ّ- Hل ا�� ��ـ7 <,ر4، ورّدًا           ا�ـ��A، &�ّ�ـ� <;ـ7 ر!ـًNـ�F�� �NFـcS %ـ]ّ- Hل ا�ا�ـ��A، &�ّ�ـ� <;ـ7 ر!ـ
 ZF!و ،%;MF� ن��ري أّ�% آmFا� 
& ��ري أّ�% آ�ن �MF;%، و!A. 7�� ZF ��ّ�� &�% آF?�,ة، آ�mFا� 
& ��ري أّ�% آ�ن �MF;%، و!A. 7�� ZF ��ّ�� &�% آF?�,ة، آ�mFا� 
& ��ري أّ�% آ�ن �MF;%، و!A. 7�� ZF ��ّ�� &�% آF?�,ة، آ�mFا� 
& ���A. 7 ��ّ�� &�% آF?�,ة، آ�


 أّ�% S?ج .�% إ�7             FهTا� %RRّ2ـ �
 أّ�% S?ج .�% إ�7             ذ�ـK .ـFهTا� %RRّ2ـ �
 أّ�% S?ج .�% إ�7             ذ�ـK .ـFهTا� %RRّ2ـ �
 أّ�% S?ج .�% إ�7             ذ�ـK .ـFهTا� %RRّ2ـ ��ة ذ�ـK .ـ<Y %�. أى?& ،A�ة ا���<Y %�. أى?& ،A�ة ا���<Y %�. أى?& ،A�ة ا���<Y %�. أى?& ،A�ا��
ــ? وNYــ%    �ّM�� 9ــ�]& ،
ــ? وNYــ%   &�GCّــ% ���Fــ �ّM�� 9ــ�]& ،
ــ? وNYــ%   &�GCّــ% ���Fــ �ّM�� 9ــ�]& ،
ــ? وNYــ%   &�GCّــ% ���Fــ �ّM�� 9ــ�]& ،
�ــ� Dــ?�,ة، أ�]ــ� أو�ــ7   �ــ� Dــ?�,ة، أ�]ــ� أو�ــ7   �ــ� Dــ?�,ة، أ�]ــ� أو�ــ7   �ــ� Dــ?�,ة، أ�]ــ� أو�ــ7   : : : :  و�Cــ�ل و�Cــ�ل و�Cــ�ل و�Cــ�ل،،،،&�GCّــ% ���Fــ

���}.��A. A أ�>]�N؟ <��D��> ؟�N[<أ� A. A��.{���D��> ؟�N[<أ� A. A��.{���D��> ؟�N[<أ� A. A��.{���D : : : :ل�7 �� ر!�ل ا�ّ�%، <�Dل�7 �� ر!�ل ا�ّ�%، <�Dل�7 �� ر!�ل ا�ّ�%، <�Dل�7 �� ر!�ل ا�ّ�%، <�D : : : : 4*�.A آ�� .�*A. 4 آ�� .�*A. 4 آ�� .�*A. 4 آ�� .

ّ��&
ّ��&
ّ��&
ّ��&4*�. 4*�. 4*�. 4*�. «)٢(. 

îÊçj¹]<ëç×â‚Ö]) MNOU{â ( 

�ن وأه9 ا�]�?  آ�� روى ا��}ّر آ�� روى ا��}ّر آ�� روى ا��}ّر آ�� روى ا��}ّر----وإّن !ZF ه4T ا�EFcm وإّن !ZF ه4T ا�EFcm وإّن !ZF ه4T ا�EFcm وإّن !ZF ه4T ا�EFcm «: قالS ?�[ن وأه9 ا��S ?�[ن وأه9 ا��S ?�[ن وأه9 ا��S----    
E-ا?GD ّل,�E-ا?GD ّل,�E-ا?GD ّل,�E-ا?GD ّل,�K؛ وذ�?�.qا EFّR. دة���E : : : :  ��7 أّن ا�M?ض إ&�دة .EFّR اq.�?؛ وذ�K ��7 أّن ا�M?ض إ&�دة .EFّR اq.�?؛ وذ�K ��7 أّن ا�M?ض إ&�دة .EFّR اq.�?؛ وذ�K ��7 أّن ا�M?ض إ&�Y إّن E���Y إّن E���Y إّن E���Y إّن

     
�ب ا�ــA�T آ��ـــ�ا .�ــ% &ـــ
 ا�ــ��A، .ـــD 9Iــ?�,ة اq!ـــ��R2ـــqا Aــ.     
�ب ا�ــA�T آ��ـــ�ا .�ــ% &ـــ
 ا�ــ��A، .ـــD 9Iــ?�,ة اq!ـــ��R2ـــqا Aــ.     
�ب ا�ــA�T آ��ـــ�ا .�ــ% &ـــ
 ا�ــ��A، .ـــD 9Iــ?�,ة اq!ـــ��R2ـــqا Aــ.     
�ب ا�ــA�T آ��ـــ�ا .�ــ% &ـــ
 ا�ــ��A، .ـــD 9Iــ?�,ة اq!ـــ��R2ـــqا Aــ.،،،،    
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 �N��Yن �,ى ر��P� ا���Y ،?ه��P�ا� A. ���, AD ا����, و�i?ه�Sو �N��Yن �,ى ر��P� ا���Y ،?ه��P�ا� A. ���, AD ا����, و�i?ه�Sو �N��Yن �,ى ر��P� ا���Y ،?ه��P�ا� A. ���, AD ا����, و�i?ه�Sو �N��Yن �,ى ر��P� ا���Y ،?ه��P�ا� A. ���, AD ا����, و�i?ه�Sو
   ،��ت * .ــ�رد �Nــ���ت * .ــ�رد �Nــ�،   .ـA اq.�ــ? �ــ�, ا��Fــ
 2ــ�7 ا�ّ�ــ% ��ــ�% و!ــ�� _ــ����ت * .ــ�رد �Nــ�،   .ـA اq.�ــ? �ــ�, ا��Fــ
 2ــ�7 ا�ّ�ــ% ��ــ�% و!ــ�� _ــ����ت * .ــ�رد �Nــ�،   .ـA اq.�ــ? �ــ�, ا��Fــ
 2ــ�7 ا�ّ�ــ% ��ــ�% و!ــ�� _ــ���.ـA اq.�ــ? �ــ�, ا��Fــ
 2ــ�7 ا�ّ�ــ% ��ــ�% و!ــ�� _ــ�

  Kع ��ــ�ــ% _ــ� ــ% _ــ��ع ��ــK  &�ّ�ــ� رأى ر!ــ�ل ا�ّ� ــ% _ــ��ع ��ــK  &�ّ�ــ� رأى ر!ــ�ل ا�ّ� ــ% _ــ��ع ��ــK  &�ّ�ــ� رأى ر!ــ�ل ا�ّ� �و�ــ9 .ــA ا�ــ��س، وأّ�ــ% إن .ــ�a   &�ّ�ــ� رأى ر!ــ�ل ا�ّ�>qا    aس، وأّ�ــ% إن .ــ���و�ــ9 .ــA ا�ــ�>qا    aس، وأّ�ــ% إن .ــ���و�ــ9 .ــA ا�ــ�>qا    aس، وأّ�ــ% إن .ــ���و�ــ9 .ــA ا�ــ�>qا 
  
�q.�ـــ?، و�ـــ� �>ـــ, &ـــD %�ـــ9 ��ـــ7 _ـــّ,ة � <ـــ�- Kذ�ـــ Aـــ� �Nـــ;�D  
�q.�ـــ?، و�ـــ� �>ـــ, &ـــD %�ـــ9 ��ـــ7 _ـــّ,ة � <ـــ�- Kذ�ـــ Aـــ� �Nـــ;�D  
�q.�ـــ?، و�ـــ� �>ـــ, &ـــD %�ـــ9 ��ـــ7 _ـــّ,ة � <ـــ�- Kذ�ـــ Aـــ� �Nـــ;�D  
�q.�ـــ?، و�ـــ� �>ـــ, &ـــD %�ـــ9 ��ـــ7 _ـــّ,ة � <ـــ�- Kذ�ـــ Aـــ� �Nـــ;�D
�ّ.E، وا&��1 آ .% A. 6ّ�D ا�C?{ن� EFcS ZcS اTN� ،�Nنار�,ا�}?Cا� A. 6ّ�D %. 1 آ��وا& ،E.ّ�� EFcS ZcS اTN� ،�Nنار�,ا�}?Cا� A. 6ّ�D %. 1 آ��وا& ،E.ّ�� EFcS ZcS اTN� ،�Nنار�,ا�}?Cا� A. 6ّ�D %. 1 آ��وا& ،E.ّ�� EFcS ZcS اTN� ،�Nار�,ا�،،،،    

 ً:�> ً:�> ً:�> ً:�> : : : :�N[<أ� A. A��.{���D 7أ�]� أو��N[<أ� A. A��.{���D 7أ�]� أو��N[<أ� A. A��.{���D 7أ�]� أو��N[<أ� A. A��.{���D 7أ�]� أو�.... 


 ��ــ���، ورأ&�ــ
       ّ�ــ% آــ9ّّ�ــ% آــ9ّّ�ــ% آــ9ّّ�ــ% آــ9ّأأأأ: : : : ���ــ
���ــ
���ــ
���ــ�C<ــ_ Aــ~ .ــ_�
 ��ــ���، ورأ&�ــ
   .ــ� أ<ــ��% ��ــ� ��C<ــ_ Aــ~ .ــ_�
 ��ــ���، ورأ&�ــ
   .ــ� أ<ــ��% ��ــ� ��C<ــ_ Aــ~ .ــ_�
 ��ــ���، ورأ&�ــ
   .ــ� أ<ــ��% ��ــ� ��C<ــ_ Aــ~ .ــ_�.ــ� أ<ــ��% ��ــ� �

� �A &?ط ا����D EFّR، و��' ا�M?ض��D، و��' ا�M?ض��D، و��' ا�M?ض��D، و��' ا�M?ضًr_���A� E أ-,، و��' ��Rا�  EFّR�ط ا�?& A� �ًr_���A� E أ-,، و��' ��Rا�  EFّR�ط ا�?& A� �ًr_���A� E أ-,، و��' ��Rا�  EFّR�ط ا�?& A� �ًr_���A� E أ-,، و��' ��Rا� 
             EGّC4 ا�Tأهـ9 ا�]ـ�? ه Aـ?4 .ـ�iق و�Rإ!ـ AـD ,ـ�R. ـ%، و<ـ, روى�             EGّC4 ا�Tأهـ9 ا�]ـ�? ه Aـ?4 .ـ�iق و�Rإ!ـ AـD ,ـ�R. ـ%، و<ـ, روى�             EGّC4 ا�Tأهـ9 ا�]ـ�? ه Aـ?4 .ـ�iق و�Rإ!ـ AـD ,ـ�R. ـ%، و<ـ, روى�             EGّC4 ا�Tأهـ9 ا�]ـ�? ه Aـ?4 .ـ�iق و�Rإ!ـ AـD ,ـ�R. ـ%، و<ـ, روى�

9�G<���D9�G<���D9�G<���D9�G<���D«)١(. 
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ــر[وا����ــ7 ا�ــTي &ــ
 ا�Rــ,�+ وا����ــ7 ا�ــTي &ــ
 ا�Rــ,�+ وا����ــ7 ا�ــTي &ــ
 ا�Rــ,�+ وا����ــ7 ا�ــTي &ــ
 ا�Rــ,�+ « :قــال ��ــّ� آــ9ّ ��ــّ� آــ9ّ ��ــّ� آــ9ّ ��ــّ� آــ9ّ     ]حــديث الغدي
 �ً��� K�TD 6ّS Aو�� ،A.{. �ً��� K�TD 6ّS Aو�� ،A.{. �ً��� K�TD 6ّS Aو�� ،A.{. �ً��� K�TD 6ّS Aو�� ،A.{.� %�� Hا 
 �C� ,> %�ّq  %�. �C� ,> %�ّq  %�. �C� ,> %�ّq  %�. �C� ,> %�ّq .�% � ر�
 اH ��%  ر�
 اH ��%  ر�
 اH ��%  ر�

D�R2أ j�DD�R2أ j�DD�R2أ j�DD�R2أ j�D 
F�ّأر!�% ا� ����- 4,ّ� E���Pّوا ا�?Iوأآ ،% 
F�ّأر!�% ا� ����- 4,ّ� E���Pّوا ا�?Iوأآ ،% 
F�ّأر!�% ا� ����- 4,ّ� E���Pّوا ا�?Iوأآ ،% 
F�ّأر!�% ا� ����- 4,ّ� E���Pّوا ا�?Iوأآ ،%) H7�2 ا H7�2 ا H7�2 ا H7�2 ا
إ�7 ا���S 9F> A?وA. %Y ا��,��E]ّR� E ا��داع؛ و�K�T إ�7 ا���S 9F> A?وA. %Y ا��,��E]ّR� E ا��داع؛ و�K�T إ�7 ا���S 9F> A?وA. %Y ا��,��E]ّR� E ا��داع؛ و�K�T إ�7 ا���S 9F> A?وA. %Y ا��,��E]ّR� E ا��داع؛ و�K�T ) ���% و!�����% و!�����% و!�����% و!��
   

 �D,4،            : : : : <ـ�ل ا�CN�Fـ
   <ـ�ل ا�CN�Fـ
   <ـ�ل ا�CN�Fـ
   <ـ�ل ا�CN�Fـ�� Eد4 �ـ6ٌ ��ـ7 و*�ـ�
 �D,4،            �ـ�' &ـ�% إن 2ـ1 إ!ـ��� Eد4 �ـ6ٌ ��ـ7 و*�ـ�
 �D,4،            �ـ�' &ـ�% إن 2ـ1 إ!ـ��� Eد4 �ـ6ٌ ��ـ7 و*�ـ�
 �D,4،            �ـ�' &ـ�% إن 2ـ1 إ!ـ��� Eد4 �ـ6ٌ ��ـ7 و*�ـ��ـ�' &ـ�% إن 2ـ1 إ!ـ�

             
Fد ا���GC. 7�� دّل �. 9:�
 آ��ب ا�>;& %>?@ Aـ. �
             &Cـ, ذآـ?�Fد ا���GC. 7�� دّل �. 9:�
 آ��ب ا�>;& %>?@ Aـ. �
             &Cـ, ذآـ?�Fد ا���GC. 7�� دّل �. 9:�
 آ��ب ا�>;& %>?@ Aـ. �
             &Cـ, ذآـ?�Fد ا���GC. 7�� دّل �. 9:�
 آ��ب ا�>;& %>?@ Aـ. �&Cـ, ذآـ?�
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�K، وه� أ�% ��� I�D% إ�7 ا���A آI?ت �K، وه� أ�% ��� I�D% إ�7 ا���A آI?ت �K، وه� أ�% ��� I�D% إ�7 ا���A آI?ت �K، وه� أ�% ��� I�D% إ�7 ا���A آI?ت .A ذ.A ذ.A ذ.A ذ) 7�2 اH ���% و!��7�2 اH ���% و!��7�2 اH ���% و!��7�2 اH ���% و!��(
 
Fراد ا��L& ،%;MD وا?NOة ��%، وأ��Pا� 
Fراد ا��L& ،%;MD وا?NOة ��%، وأ��Pا� 
Fراد ا��L& ،%;MD وا?NOة ��%، وأ��Pا� 
Fراد ا��L& ،%;MD وا?NOة ��%، وأ��Pو!��(ا� %��� Hو!��7�2 ا %��� Hو!��7�2 ا %��� Hو!��7�2 ا %��� Hأن أن أن أن ) 7�2 ا

�D %2% و.FR�% إ��4، و�FR. 7�� K�TD �NIR�% و.�ا*�% G�Sآ? اT� %�*ا��D %2% و.FR�% إ��4، و�FR. 7�� K�TD �NIR�% و.G�Sآ? اT� %�*ا��D %2% و.FR�% إ��4، و�FR. 7�� K�TD �NIR�% و.G�Sآ? اT� %�*ا��D %2% و.FR�% إ��4، و�FR. 7�� K�TD �NIR�% و.G�Sآ? اT�
 . )١(»و�?ك .��دا�%و�?ك .��دا�%و�?ك .��دا�%و�?ك .��دا�%

ïçÓ�Ö]<íé–Î<Øé×�æ<í‰]…� 

، الشـك بـأن البيهقـي وابـن كثيـر ومـن تابعهمـا قـد ذكـروا شيئاً                  
اعـتماداً على حدسهم، من دون أن يستندوا إلى أي دليل أوقرينة أو     

ألن الـذي يطالـع األحاديـث الصحيحة والمعتبرة في     ; شـاهد علمـي   
 ذهب إلى اليمن    $كـتب أهـل السـنة، يتبين له وبوضوح أن علياً            

أكثـر مـن مـرة، وال ربـط لهـا مـن حـيث الوثائق التاريخية والروائية                  
 .الغديرالمعتبرة بواقعة 

ذهب إلى اليمن داعياً إلى اإلسالم، وخاض       : ففي المرة األولى  
 معــركة مــع بعــض قــبائل الــيمن، $الجــيش اإلســالمي بقــيادته 

دخلـت علـى إثـرها قبـيلة همـدان فـي اإلسـالم طواعية، وفي هذا                 
 في المدينة بأمر من خالد بن       @الخـروج ذهـب بريدة إلى النبي        

، $، وبين فضل علي     @لنبي  ، فرده ا  $ الولـيد ليشـكو علـياً     
 إلـى الحــج، ففـي هــذا   @وكـان ذلــك قـبل خــروج رسـول اللّــه    

                                                           
 .٨٤٣ -٨٤٢ ص٢ج: أصول مذهب الشيعة )١(
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 قد وقعت في المدينة،     $الخـروج كانـت الشـكوى علـى علـي           
 .كما يأتي تفصيله

 إلى اليمن؛ للقضاء    $ علياً   @بعـث النبي  : وفـي المـرة الثانـية     
للحكم والقضاء في $بيـنهم بعـد أن دخلـوا اإلسالم، فتوجه علي      

 .ك البالدتل
                 وفـي هـذا الخـروج لـم تكـن هـناك شـكوى مـن أحـد فـي حق

 .$علي
 إلـى الـيمن لجباية األموال   $خـرج علـي   : وفـي المـرة الثالـثة    

أميراً على  $والصـدقات، وفـي هـذا الخـروج الـثالث جعـل علي              
 في حجة   @أصـحابه، وقفـل راجعـاً إلى مكة، حيث التحق بالنبي            

عض أصحابه في مكّة المكرمة     الـوداع وأتـم الحـج معـه، ثم أبدى ب          
أ�Nـ�  أ�Nـ�  أ�Nـ�  أ�Nـ�  «:  خطيباً، قال  @، فقـام رسـول اللّـه        $الشـكاية علـى علـي       

         9�F! 

 ذات اH و&& APSq %إ�ـ Hا �
 ذات اH و&
 !9�F         ا�ـ��س، * �Pـ��ا ��ـ�ً�، &ـ& APSq %إ�ـ Hا �
 ذات اH و&
 !9�F         ا�ـ��س، * �Pـ��ا ��ـ�ً�، &ـ& APSq %إ�ـ Hا �
 ذات اH و&
 !9�F         ا�ـ��س، * �Pـ��ا ��ـ�ً�، &ـ& APSq %إ�ـ Hا �ا�ـ��س، * �Pـ��ا ��ـ�ً�، &ـ
HاHاHاHوفـي هـذا الخـروج قد حصلت الشكوى في مكة المكرمة            . )١(»ا

 .من بعض المسلمين
 أن بعض المسلمين    كما أنه يظهر من بعض الروايات التي ستأتي       

 وأمرهم أن   @قـد أظهـر نفس الشكاية في المدينة، فزجرهم النبي         
                                                           

 .٨٦ ص ٣ج : مسند أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل، ) ١(
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وسـوف يتضـح أنـه ال صـلة لهذه الشكايات           . $ال ينتقصـوا علـياً      
 .بقضية الغدير إطالقاً

ولكـي يتبـين صحة ما ذكرناه من التسلسل التاريخي لعدد مرات            
 ،قاضياً وأخرى ، إلـى الـيمن، تـارة داعياً لإلسالم       $خـروج علـي     

وثالـثة جابياً للصدقات، سنحاول أن نستعرض الروايات واألحاديث         
 :التي ذكرت في هذا المجال

ğ÷æ_<V<ê×Â<tæ†}ppppÝø‰ý]<±c<^éÂ]�æ<^è‡^Æ<àÛéÖ]<±c< 

ë…^~fÖ]<íè]æ…<{<ÌÖ_îÊçj¹]<) NQR{â( 

I�Dـ�� ر!�ل  I�Dـ�� ر!�ل  I�Dـ�� ر!�ل  I�Dـ�� ر!�ل  «: أخـرج البخاري في صحيحه بسنده إلى البراء، قال     
 Hا Hا Hا Hا)��� H7�2 ا��� H7�2 ا��� H7�2 ا��� Hل) % و!��% و!��% و!��% و!��7�2 ا�> ،A�إ�7 ا�� ,�����, AD ا�S a.ل�> ،A�إ�7 ا�� ,�����, AD ا�S a.ل�> ،A�إ�7 ا�� ,�����, AD ا�S a.ل�> ،A�إ�7 ا�� ,�����, AD ا�S a. : : : : �o �o �o �o

�ل       C& ،%���. Kـ, ذ��D ��ل       �Dـ+ ��ـ�ًC& ،%���. Kـ, ذ��D ��ل       �Dـ+ ��ـ�ًC& ،%���. Kـ, ذ��D ��ل       �Dـ+ ��ـ�ًC& ،%���. Kـ, ذ��D ��ء .��D : : : : �Nـ+ ��ـ�ً_ A. ,��S ب�R2أ ?. �N�. ء�_ A. ,��S ب�R2أ ?. �N�. ء�_ A. ,��S ب�R2أ ?. �N�. ء�_ A. ,��S ب�R2أ ?.
              ،%�. ZـCّ� A�9، &�ـ�� &ـ�FـC�ُ�& ء�أن ��CّـZ .�ـK &�ـ��ZCّ، و.ـA _ـ�ء &�C�ُـ9F، &�ـ�� &ـ��Cّ� AـZ .�%،              أن ��CّـZ .�ـK &�ـ��ZCّ، و.ـA _ـ�ء &�C�ُـ9F، &�ـ�� &ـ��Cّ� AـZ .�%،              أن ��CّـZ .�ـK &�ـ��ZCّ، و.ـA _ـ�ء &�C�ُـ9F، &�ـ�� &ـ��Cّ� AـZ .�%،              أن ��CّـZ .�ـK &�ـ��ZCّ، و.ـA _ـ

 .)٢(»)١(&�M�� أوا<
 ذوات �,د&�M�� أوا<
 ذوات �,د&�M�� أوا<
 ذوات �,د&�M�� أوا<
 ذوات �,د: : : : <�ل<�ل<�ل<�ل
ثـم أخرج البخاري هذه القصّة بنحو آخر عن عبد اهللا بن بريدة،             

��,  ) 2ـ�7 اH ��ـ�% و!ـ��   2ـ�7 اH ��ـ�% و!ـ��   2ـ�7 اH ��ـ�% و!ـ��   2ـ�7 اH ��ـ�% و!ـ��   (�Dـ+ ا��Fـ
     �Dـ+ ا��Fـ
     �Dـ+ ا��Fـ
     �Dـ+ ا��Fـ
     «: أبـيه، قـال   عـن   S 7إ� ���,  ��ـ�ًS 7إ� ���,  ��ـ�ًS 7إ� ���,  ��ـ�ًS 7إ� ���ـ�ً
                                                           

غريب :  قـديماً أربعـون درهمـاً من الفضة، الحظ         أواق جمـع أوقـية، وهـي      ) ١(
 .١٩١ ص١ج: الحديث البن األثير

 .، كتاب المغازي٤٢٥٦ ح٩٨ ص٣ج: البخاري، صحيح البخاري) ٢(
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           ,��m� ـ��C& ،9ـ[�iو<ـ, ا ،���,           ��CـjF ا�m�ـ'، وآـ�� أMDـj ��ـ�ًm� ـ��C& ،9ـ[�iو<ـ, ا ،���,           ��CـjF ا�m�ـ'، وآـ�� أMDـj ��ـ�ًm� ـ��C& ،9ـ[�iو<ـ, ا ،���,           ��CـjF ا�m�ـ'، وآـ�� أMDـj ��ـ�ًm� ـ��C& ،9ـ[�iو<ـ, ا ،�أ* أ* أ* أ* : : : : ��CـjF ا�m�ـ'، وآـ�� أMDـj ��ـ�ً

 �?ى إ�7 هTا؟ &�ّ��?ى إ�7 هTا؟ &�ّ��?ى إ�7 هTا؟ &�ّ��?ى إ�7 هTا؟ &�ّ�F7 ا���� ��.,> � 
F7 ا���� ��.,> � 
F7 ا���� ��.,> � 
F7 ا���� ��.,> �ذآ?ت ذآ?ت ذآ?ت ذآ?ت ) 7�2 اH ���% و!��7�2 اH ���% و!��7�2 اH ���% و!��7�2 اH ���% و!��(

�لC& ،Kل�% ذ��C& ،Kل�% ذ��C& ،Kل�% ذ��C& ،Kذ� %� : : : :��C& ؟�ً��� jMFة، أ�,�?D ����C& ؟�ً��� jMFة، أ�,�?D ����C& ؟�ً��� jMFة، أ�,�?D ����C& ؟�ً��� jMFة، أ�,�?D ��ل���، <�ل���، <�ل���، <�ل: : : : �> ،��� : : : : ،%;MF� * ،%;MF� * ،%;MF� * ،%;MF� *
�ن �% &
 ا�m�' أ&�ن �% &
 ا�m�' أ&�ن �% &
 ا�m�' أ&�ن �% &
 ا�m�' أ&Kذ� A. ?IآKذ� A. ?IآKذ� A. ?IآKذ� A. ?I١(»آ(. 

‚·_<íè]æ…<{<h <îÊçj¹])NPM{â(êñ^ŠßÖ]æ<) <OLO{â( 

أخـرج أحمـد فـي المسند والنسائي في السنن والخصائص، عن             
) 7�2 اH ���% و!��7�2 اH ���% و!��7�2 اH ���% و!��7�2 اH ���% و!��(�Dـ+ ر!�ل ا�D  Hـ+ ر!�ل ا�D  Hـ+ ر!�ل ا�D  Hـ+ ر!�ل اH  «: بـريدة واللفـظ لألول، قال   

 ,��S ?Sو��7 ا� ،Z��@ 
Dأ AD 
�� ���, A�I�D إ�7 ا���A، ��7 أ-,ه�S ?Sو��7 ا� ،Z��@ 
Dأ AD 
�� ���, A�I�D إ�7 ا���A، ��7 أ-,ه�S ?Sو��7 ا� ،Z��@ 
Dأ AD 
�� ���, A�I�D إ�7 ا���A، ��7 أ-,ه�S ?Sو��7 ا� ،Z��@ 
Dأ AD 
�� �A�I�D إ�7 ا���A، ��7 أ-,ه�
ذا ا���Cـ�� &��ـ
� ��ـ7 ا���س، وإن ا&�?<��� &�9    ذا ا���Cـ�� &��ـ
� ��ـ7 ا���س، وإن ا&�?<��� &�9    ذا ا���Cـ�� &��ـ
� ��ـ7 ا���س، وإن ا&�?<��� &�9    ذا ا���Cـ�� &��ـ
� ��ـ7 ا���س، وإن ا&�?<��� &�9    إإإإ: : : : DـA ا���ـ�,، &Cـ�ل    DـA ا���ـ�,، &Cـ�ل    DـA ا���ـ�,، &Cـ�ل    DـA ا���ـ�,، &Cـ�ل    

.ـــA أهـــ9 ا�ـــ��A .ـــA أهـــ9 ا�ـــ��A .ـــA أهـــ9 ا�ـــ��A .ـــA أهـــ9 ا�ـــ��A ) زDـــ�,زDـــ�,زDـــ�,زDـــ�,(وا-ـــ, .ـــ���� ��ـــY 7ـــ�,�C�& ،4ـــ�� �Dـــ
 ز�ـــ,  وا-ـــ, .ـــ���� ��ـــY 7ـــ�,�C�& ،4ـــ�� �Dـــ
 ز�ـــ,  وا-ـــ, .ـــ���� ��ـــY 7ـــ�,�C�& ،4ـــ�� �Dـــ
 ز�ـــ,  وا-ـــ, .ـــ���� ��ـــY 7ـــ�,�C�& ،4ـــ�� �Dـــ
 ز�ـــ,  
    ���Fو!ــ Eــ���C�ا� ��<���ــ��، &Npــ? ا��]ــ���ن ��ــ7 ا��Pــ?آ�C& ،A��ــ�&    ���Fو!ــ Eــ���C�ا� ��<���ــ��، &Npــ? ا��]ــ���ن ��ــ7 ا��Pــ?آ�C& ،A��ــ�&    ���Fو!ــ Eــ���C�ا� ��<���ــ��، &Npــ? ا��]ــ���ن ��ــ7 ا��Pــ?آ�C& ،A��ــ�&    ���Fو!ــ Eــ���C�ا� ��<���ــ��، &Npــ? ا��]ــ���ن ��ــ7 ا��Pــ?آ�C& ،A��ــ�&

�ل D?�,ة           > ،%[<�� 
Fا�]ـ Aا.ـ?أة .ـ 
�2ـc>7 ��ـ& ،Eر�ـTة           ا�,�?D ل�> ،%[<�� 
Fا�]ـ Aا.ـ?أة .ـ 
�2ـc>7 ��ـ& ،Eر�ـTة           ا�,�?D ل�> ،%[<�� 
Fا�]ـ Aا.ـ?أة .ـ 
�2ـc>7 ��ـ& ،Eر�ـTة           ا�,�?D ل�> ،%[<�� 
Fا�]ـ Aا.ـ?أة .ـ 
�2ـc>7 ��ـ& ،Eر�ـTا� : : : : Z��& Z��& Z��& Z��&
         Hل ا���ـ, DـA ا���ـ�, إ�ـ7 ر!S 
��ـ, DـA ا���ـ�, إ�ـ7 ر!�ل اH         .�ـS 
��ـ, DـA ا���ـ�, إ�ـ7 ر!�ل اH         .�ـS 
��ـ, DـA ا���ـ�, إ�ـ7 ر!�ل اH         .�ـS 
�Fm� 4?Fm� 4?Fm� 4?Fm?4 ) 7 اH ���% و!��7 اH ���% و!��7 اH ���% و!��7 اH ���% و!���2�2�2�2(.�ـ

 
Fأ��� ا�� ���& ،K�TD 
Fأ��� ا�� ���& ،K�TD 
Fأ��� ا�� ���& ،K�TD 
Fأ��� ا�� ���& ،K�TD)��!و %��� Hو!��7�2 ا %��� Hو!��7�2 ا %��� Hو!��7�2 ا %��� Hئ ) 7�2 ا?C& ،ب�د&�� ا����ب، &C?ئ د&�� ا����ب، &C?ئ د&�� ا����ب، &C?ئ د&�� ا���
 Hل ا�    ،)2ــ�7 اH ��ــ�% و!ــ��2ــ�7 اH ��ــ�% و!ــ��2ــ�7 اH ��ــ�% و!ــ��2ــ�7 اH ��ــ�% و!ــ��(��ــ�%، &ــ?أ�� ا�M;ــZ &ــ
 وYــ% ر!ــ�ل اH ��ــ�%، &ــ?أ�� ا�M;ــZ &ــ
 وYــ% ر!ــ�ل اH ��ــ�%، &ــ?أ�� ا�M;ــZ &ــ
 وYــ% ر!ــ�ل اH ��ــ�%، &ــ?أ�� ا�M;ــZ &ــ
 وYــ% ر!ــ

��C&��C&��C&��C& : : : :Hل ا�� ر!�Hل ا�� ر!�Hل ا�� ر!�Hل ا�
 .a ر9Y وأ.?��
 أن ! ! ! ! �� ر!��I�D ،T:�
 .a ر9Y وأ.?��
 أن هTا .��ن ا����I�D ،T:�
 .a ر9Y وأ.?��
 أن هTا .��ن ا����I�D ،T:�
 .a ر9Y وأ.?��
 أن هTا .��ن ا����I�D ،T:�هTا .��ن ا��
     Hل ا�ــ ــ�ل ر!ـ ــ%، &Cـ ــ�� Dـ ــ� أر!ـ ــ� .ـ ــ��%، &>��ـ ــ�ل اH     أ@ـ ــ�ل ر!ـ ــ%، &Cـ ــ�� Dـ ــ� أر!ـ ــ� .ـ ــ��%، &>��ـ ــ�ل اH     أ@ـ ــ�ل ر!ـ ــ%، &Cـ ــ�� Dـ ــ� أر!ـ ــ� .ـ ــ��%، &>��ـ ــ�ل اH     أ@ـ ــ�ل ر!ـ ــ%، &Cـ ــ�� Dـ ــ� أر!ـ ــ� .ـ ــ��%، &>��ـ ــ�7 اH �(أ@ـ ــ�7 اH �2ـ ــ�7 اH �2ـ ــ�7 اH �2ـ �ـــ�% �ـــ�% �ـــ�% �ـــ�% 2ـ

                                                           

 .٤٢٥٧ح : المصدر السابق) ١(
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 وأ�� .�%، وه� و���� �D,ي، وإ�%           ):و!ـ�� و!ـ�� و!ـ�� و!ـ�� �. %��& ،
�� 
& aـC� *            %ي، وإ�,�D و���� �
 وأ�� .�%، وه�. %��& ،
�� 
& aـC� *            %ي، وإ�,�D و���� �
 وأ�� .�%، وه�. %��& ،
�� 
& aـC� *            %ي، وإ�,�D و���� �
 وأ�� .�%، وه�. %��& ،
�� 
& aـC� * 
١(».�
 وأ�� .�% وه� و���� �D,ي.�
 وأ�� .�% وه� و���� �D,ي.�
 وأ�� .�% وه� و���� �D,ي.�
 وأ�� .�% وه� و���� �D,ي(. 

إ!ـ��د4  إ!ـ��د4  إ!ـ��د4  إ!ـ��د4  «:  وقـال حمـزة أحمـد الـزين فـي حكمـه علـى الحديث              
1�R21�R21�R21�R2«)٢( . 

وروى أحمـد أيضـاً عن أبي معاوية، عن األعمش، عن سعيد بن        
� ر«: عبـيدة، عـن ابـن بـريدة، عـن أبـيه، قال        �I�Dر ��I�Dر ��I�Dر ��I�D H7�2 ا Hل ا�! H7�2 ا Hل ا�! H7�2 ا Hل ا�! H7�2 ا Hل ا�!

�ED  : : : : ��ــ� <,.ــ��، <ــ�ل ��ــ� <,.ــ��، <ــ�ل ��ــ� <,.ــ��، <ــ�ل ��ــ� <,.ــ��، <ــ�ل : : : : ��ــ�% و!ــ�� &ــ
 !ــ?�E، <ــ�ل ��ــ�% و!ــ�� &ــ
 !ــ?�E، <ــ�ل ��ــ�% و!ــ�� &ــ
 !ــ?�E، <ــ�ل ��ــ�% و!ــ�� &ــ
 !ــ?�E، <ــ�ل R2ــ ��آــ�� رأ�ــ  ED�R2ــ ��آــ�� رأ�ــ  ED�R2ــ ��آــ�� رأ�ــ  ED�R2ــ ��آــ�� رأ�ــ
�.ــ� _ــ���% أو _ــ���i 4ــ?ي، <ــ�ل   &�.ــ� _ــ���% أو _ــ���i 4ــ?ي، <ــ�ل   &�.ــ� _ــ���% أو _ــ���i 4ــ?ي، <ــ�ل   &�.ــ� _ــ���% أو _ــ���i 4ــ?ي، <ــ�ل   : : : : 2ــ�-��F؟ <ــ�ل 2ــ�-��F؟ <ــ�ل 2ــ�-��F؟ <ــ�ل 2ــ�-��F؟ <ــ�ل & : : : :  
&ــ?&�� رأ!ــ
  &ــ?&�� رأ!ــ
  &ــ?&�� رأ!ــ
  &ــ?&�� رأ!ــ

�ل> ،�ًD�F�.  ًYلوآ�� ر�> ،�ًD�F�.  ًYلوآ�� ر�> ،�ًD�F�.  ًYلوآ�� ر�> ،�ًD�F�.  ًYو!�� <, ا-�ّ? : : : : وآ�� ر %��� H7�2 ا 
Fذا ا���
 7�2 اH ���% و!�� <, ا-�ّ? &Fذا ا���
 7�2 اH ���% و!�� <, ا-�ّ? &Fذا ا���
 7�2 اH ���% و!�� <, ا-�ّ? &Fذا ا���&
�ل> ،%NYلو�> ،%NYلو�> ،%NYلو�> ،%NYل: : : : و�C� ��لوهC� ��لوهC� ��لوهC� � . )٣(».A آ�� و��% &��
 و��%.A آ�� و��% &��
 و��%.A آ�� و��% &��
 و��%.A آ�� و��% &��
 و��%: : : : وه

�ل ا�1�RGوووو«: قال الهيثميYر %��Yار ورeF1روا4 ا��RGل ا��Yر %��Yار ورeF1روا4 ا��RGل ا��Yر %��Yار ورeF1روا4 ا��RGل ا��Yر %��Yار ورeF٤(»روا4 ا�( . 
  .)٧(والصالحي الشامي، )٦(وابن عساكر، )٥(رواه ابن حجر

وهـذه الـرواية وروايـة ابـن أبـي شـيبة ـ التي سوف تأتي ـ وإن لم         
                                                           

 .دار صادر ـ بيروت. ٣٥٦، ص٥ج: أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل) ١(
 ١٦ج: ) بتحقيق حمزة أحمد الزين     ( مسند أحمد بن حنبل     أحمـد بن حنبل،    )٢(

 .دار الحديث، القاهرة: ، نشر٤٨٦ص
 .٣٥٠ ص ٥ج :  مسند أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل،)٣(
 . ١٠٨ ص٩ج: الهيثمي، مجمع الزوائد) ٤(
 .٥٣ ص ٨ج : فتح الباري) ٥(
 .١٩٢ ص ٤٢ج : تاريخ مدينة دمشق) ٦(
 .٢٣٦ ص ٦ج : سبل الهدى والرشاد) ٧(
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، فقط )سرية( كلمة   وإنما وردت فيها  يذكـر فـيها الـيمن بالخصوص،        
 .ة اليمنأن المقصود هو سرييفهم بضميمة الروايات األخرى ولكن 

êÞ]�ŞÖ]<íè]æ…<{<t<îÊçj¹]<)ORL{â( 

�D+ ر!�ل �D+ ر!�ل �D+ ر!�ل �D+ ر!�ل «: روى الطبرانـي بإسـناده عـن ابـن بريدة، عن أبيه، قال      
 ,�����, AD ا�S +�Dو ،A�أ.�?ًا ��7 ا�� ���, AD ا����, ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���% و!�� ���ًS +�Dو ،A�أ.�?ًا ��7 ا�� ���, AD ا����, ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���% و!�� ���ًS +�Dو ،A�أ.�?ًا ��7 ا�� ���, AD ا����, ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���% و!�� ���ًS +�Dو ،A�أ.�?ًا ��7 ا�� �ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���% و!�� ���ً

�لC& ،9F]ل��7 ا��C& ،9F]ل��7 ا��C& ،9F]ل��7 ا��C& ،9F]7 ا��� : : : : A. ا�D��ا وأ2C���
 ��7 ا���س، &ّ��& ������Yإن ا A. ا�D��ا وأ2C���
 ��7 ا���س، &ّ��& ������Yإن ا A. ا�D��ا وأ2C���
 ��7 ا���س، &ّ��& ������Yإن ا A. ا�D��ا وأ2C���
 ��7 ا���س، &ّ��& ������Yإن ا
F�G� �� �. �:��Mا�F�G� �� �. �:��Mا�F�G� �� �. �:��Mا�F�G� �� �. �:��Mا� ,��S ��,& ،'�mا� A. Eر��Y 
�� TSوأ ،%�I. ا� ,��S ��,& ،'�mا� A. Eر��Y 
�� TSوأ ،%�I. ا� ,��S ��,& ،'�mا� A. Eر��Y 
�� TSوأ ،%�I. ا� ,��S ��,& ،'�mا� A. Eر��Y 
�� TSوأ ،%�I. ا�

� &FSLـ? ا��Fـ
    : : : : DـA ا���ـ�, Dـ?�,ة، &Cـ�ل       DـA ا���ـ�, Dـ?�,ة، &Cـ�ل       DـA ا���ـ�, Dـ?�,ة، &Cـ�ل       DـA ا���ـ�, Dـ?�,ة، &Cـ�ل       N�ـ��iا    
� &FSLـ? ا��FـN�ـ��iا    
� &FSLـ? ا��FـN�ـ��iا    
� &FSLـ? ا��FـN�ـ��i2ـ�7 ا�ّ�% ���% و!��  2ـ�7 ا�ّ�% ���% و!��  2ـ�7 ا�ّ�% ���% و!��  2ـ�7 ا�ّ�% ���% و!��      ا
 Eــ,.� ا��,�ــ�C& ،a2ــ� �ور!ــ�ل ا�ّ�ــ% 2ــ�7 ا�ّ�ــ%  ور!ــ�ل ا�ّ�ــ% 2ــ�7 ا�ّ�ــ%  ور!ــ�ل ا�ّ�ــ% 2ــ�7 ا�ّ�ــ%  ور!ــ�ل ا�ّ�ــ% 2ــ�7 ا�ّ�ــ%       ود�Sــ� ا��]ــ[, ود�Sــ� ا��]ــ[, ود�Sــ� ا��]ــ[, ود�Sــ� ا��]ــ[,،،،،D�ــ� 2ــ�C& ،aــ,.� ا��,�ــ�D E�ــ� 2ــ�C& ،aــ,.� ا��,�ــ�D E�ــ� 2ــ�C& ،aــ,.� ا��,�ــ�D E�ــ

�. 
�D% ��7ــــ���% و!�� &
 .����% و!�� &
 .����% و!�� &
 .����% و!�� &R2أ A. س���e7�� %D% و�R2أ A. س���e7�� %D% و�R2أ A. س���e7�� %D% و�R2أ A. س���e    %D% و�D%D�D%D�D%D�D . . . .ا���C&ا���C&ا���C&ا���C& : : : : ?Fmا� �. ?Fmا� �. ?Fmا� �. ?Fmا� �.
�ا�S?، &�1 ا��ّ  �S?، &�1 ا��ّ  �S?، &�1 ا��ّ  �S?، &�1 ا��ّ  : : : : �ـ� Dـ?�,ة؟ &�Cـ�     �ـ� Dـ?�,ة؟ &�Cـ�     �ـ� Dـ?�,ة؟ &�Cـ�     �ـ� Dـ?�,ة؟ &�Cـ�     ��C& ،A���[�ا% ��7 ا����C& ،A���[�ا% ��7 ا����C& ،A���[�ا% ��7 ا����C& ،A���[�؟ : : : : % ��7 ا�K.,>أ �� أ<,.K؟ .� أ<,.K؟ .� أ<,.K؟ ..

�ر�ـE أSـTه� ��ـ
 .ـA ا�m�ـ'، &[ـFSq �rـ? ا��Fـ
 7�2 ا�ّ�%            : : : : <ـ�ل <ـ�ل <ـ�ل <ـ�ل Y            %�ّ7�2 ا� 
�ر�ـE أSـTه� ��ـ
 .ـA ا�m�ـ'، &[ـFSq �rـ? ا��FـY            %�ّ7�2 ا� 
�ر�ـE أSـTه� ��ـ
 .ـA ا�m�ـ'، &[ـFSq �rـ? ا��FـY            %�ّ7�2 ا� 
�ر�ـE أSـTه� ��ـ
 .ـA ا�m�ـ'، &[ـFSq �rـ? ا��FـY
�ا���ا���% و!��، <���ا���% و!��، <���ا���% و!��، <���ّ�% �]A�� A. %cC ر!�ل ا�ّ�% : : : : ���% و!��، <& 4?FSL& %�ّل ا���ّ�% �]A�� A. %cC ر!& 4?FSL& %�ّل ا���ّ�% �]A�� A. %cC ر!& 4?FSL& %�ّل ا���ّ�% �]A�� A. %cC ر!& 4?FSL&---- ل� ور!�ل  ور!�ل  ور!�ل  ور!

�----ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���% و!�� �]�a ا�� م ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���% و!�� �]�a ا�� م ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���% و!�� �]�a ا�� م ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���% و!�� �]�a ا�� م ًF;M. ج?m& �ًF;M. ج?m& �ًF;M. ج?m& �ًF;M. ج?m& ،،،،ل��ل : : : :  و<�ل و<�ل و<�ل و<D ��ل .D ��ل .D ��ل .D �.
     ً���� 6C��� A. ،�6 ����ً     أ<ـ�ام ���GCـ�ن ���ًC��� A. ،�6 ����ً     أ<ـ�ام ���GCـ�ن ���ًC��� A. ،�6 ����ً     أ<ـ�ام ���GCـ�ن ���ًC��� A. ،��رق ���ً� أ<ـ�ام ���GCـ�ن ���ً& A.و ،
�GCّ�� ,C&  ��رق ���ً& A.و ،
�GCّ�� ,C&  ��رق ���ً& A.و ،
�GCّ�� ,C&  ��رق ���ً& A.و ،
�GCّ�� ,C& 


�ر<�& ,C&
�ر<�& ,C&
�ر<�& ,C&
�ر<�& ,C& . . . . E��@ A. �C�Sو ،
���@ A. n�S ،%�. �ّ�
 وأ�. �
، وE��@ A. �C�S إّن ���ً���@ A. n�S ،%�. �ّ�
 وأ�. �
، وE��@ A. �C�S إّن ���ً���@ A. n�S ،%�. �ّ�
 وأ�. �
، وE��@ A. �C�S إّن ���ً���@ A. n�S ،%�. �ّ�
 وأ�. �إّن ���ً
    a��! %�ّوا� j�D A. �N;�D Eاه��، ذر�?Dإ A. 9;&أ �� .j�D A وا�ّ�% !��a    إDـ?اه��، وأ�N;�D Eاه��، ذر�?Dإ A. 9;&أ �� .j�D A وا�ّ�% !��a    إDـ?اه��، وأ�N;�D Eاه��، ذر�?Dإ A. 9;&أ �� .j�D A وا�ّ�% !��a    إDـ?اه��، وأ�N;�D Eاه��، ذر�?Dإ A. 9;&أ �إDـ?اه��، وأ�

أ.ـ� ���ـ� أّن ���
 أآA. ?I ا�[�ر�E ا��
 أTS وأ�%      أ.ـ� ���ـ� أّن ���
 أآA. ?I ا�[�ر�E ا��
 أTS وأ�%      أ.ـ� ���ـ� أّن ���
 أآA. ?I ا�[�ر�E ا��
 أTS وأ�%      أ.ـ� ���ـ� أّن ���
 أآA. ?I ا�[�ر�E ا��
 أTS وأ�%      : : : : �ـ� Dـ?�,ة   �ـ� Dـ?�,ة   �ـ� Dـ?�,ة   �ـ� Dـ?�,ة   . . . . ��ـ�� ��ـ�� ��ـ�� ��ـ�� 
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��GــEFR إّ* D]ــ�c �ــ,ك �ــ� ر!ــ�ل اH،�ــ� ر!ــ�ل اH،�ــ� ر!ــ�ل اH،�ــ� ر!ــ�ل ا�C& : : : :،Hــ�&�Cــ�&�Cــ�&�Cــ�    !!!!و�ــّ��� .ــ�D Aــ,ي؟و�ــّ��� .ــ�D Aــ,ي؟و�ــّ��� .ــ�D Aــ,ي؟و�ــّ��� .ــ�D Aــ,ي؟D  ــ,ك� �cــ[D *ّإ EFRــG��D  ــ,ك� �cــ[D *ّإ EFRــG��D  ــ,ك� �cــ[D *ّإ EFRــG��D 
���ـK ��ـ7 ا"! م Y,�,ًا، <�ل        Dـ7 أ�ل        -����ـK ��ـ7 ا"! م Y,�,ًا، <Dـ7 أ�ل        -����ـK ��ـ7 ا"! م Y,�,ًا، <Dـ7 أ�ل        -����ـK ��ـ7 ا"! م Y,�,ًا، <Dـ7 أ�7    : : : : -�� %����D 7�- %�>ر�& ��&    7�� %����D 7�- %�>ر�& ��&    7�� %����D 7�- %�>ر�& ��&    7�� %����D 7�- %�>ر�& ��&

�ق إ* TNDا ا"!��د �>?د . . . . ا"! ما"! ما"! ما"! مR!إ 
Dأ A� +�,Rا ا�Tد �>?د * �?وى ه��ق إ* TNDا ا"!�R!إ 
Dأ A� +�,Rا ا�Tد �>?د * �?وى ه��ق إ* TNDا ا"!�R!إ 
Dأ A� +�,Rا ا�Tد �>?د * �?وى ه��ق إ* TNDا ا"!�R!إ 
Dأ A� +�,Rا ا�Tوى ه?� *
%D%D%D%D : : : :?C_qا A�[-?C_qا A�[-?C_qا A�[-?C_qا A�[-«)١(. 

ــال الهيثمـــي ــE �ـــ�  ،،،،روا4 ا�Fc?ا�ـــ
 &ـــ
 اqو!ـــ� روا4 ا�Fc?ا�ـــ
 &ـــ
 اqو!ـــ� روا4 ا�Fc?ا�ـــ
 &ـــ
 اqو!ـــ� روا4 ا�Fc?ا�ـــ
 &ـــ
 اqو!ـــ� « :قـ ��ـ�Y %ــ� ــE �ـــ�   و&ـ ��ـ�Y %ــ� ــE �ـــ�   و&ـ ��ـ�Y %ــ� ــE �ـــ�   و&ـ ��ـ�Y %ــ�  و&ـ
�رN�]ا� %<�ّ� ?C_qا A�[-و ،�N&?رأ��N�]ا� %<�ّ� ?C_qا A�[-و ،�N&?رأ��N�]ا� %<�ّ� ?C_qا A�[-و ،�N&?رأ��N�]ا� %<�ّ� ?C_qا A�[-و ،�N&?نأ��F- ADا %Coن وو�F- ADا %Coن وو�F- ADا %Coن وو�F- ADا %Co٢( » وو( . 

<»çj¹]<ífé�<êe_<àe]<íè]æ…<{<�)NOQ{â<( 

-,�oــ
 -,�oــ
 -,�oــ
 -,�oــ
 : : : : oــ�� �Y>ــ? DــA !ــ����ن، <ــ�ل oــ�� �Y>ــ? DــA !ــ����ن، <ــ�ل oــ�� �Y>ــ? DــA !ــ����ن، <ــ�ل oــ�� �Y>ــ? DــA !ــ����ن، <ــ�ل : : : : -,oــ�� �>ــ�ن، <ــ�ل-,oــ�� �>ــ�ن، <ــ�ل-,oــ�� �>ــ�ن، <ــ�ل-,oــ�� �>ــ�ن، <ــ�ل«: قــال
�ل> ،A�G- AD ان?�� A� ،ف?c. A� ،K_?ا� ,�eل��> ،A�G- AD ان?�� A� ،ف?c. A� ،K_?ا� ,�eل��> ،A�G- AD ان?�� A� ،ف?c. A� ،K_?ا� ,�eل��> ،A�G- AD ان?�� A� ،ف?c. A� ،K_?ا� ,�e� : : : : ل��D+ ر!�ل �D+ ر!�ل �D+ ر!�ل �D+ ر!

        
اH 2ـ�7 اH ��ـ�% و!ـ�� !ـ?�E وا!ــ���9 ��ـ��N ��ـ�ً�، &Gـ�a ��ــ
        اH 2ـ�7 اH ��ـ�% و!ـ�� !ـ?�E وا!ــ���9 ��ـ��N ��ـ�ً�، &Gـ�a ��ــ
        اH 2ـ�7 اH ��ـ�% و!ـ�� !ـ?�E وا!ــ���9 ��ـ��N ��ـ�ً�، &Gـ�a ��ــ
        اH 2ـ�7 اH ��ـ�% و!ـ�� !ـ?�E وا!ــ���9 ��ـ��N ��ـ�ً�، &Gـ�a ��ــ
         Eـ�Dأر ,>�� أ��ـ?و4، &ـ��ًrـ�_         Eـ�Dأر ,>�� أ��ـ?و4، &ـ��ًrـ�_         Eـ�Dأر ,>�� أ��ـ?و4، &ـ��ًrـ�_         Eـ�Dأر ,>�� أ��ـ?و4، &ـ��ًrـ�_    %��� H7�2 ا Hل ا��ب ر!ـRأ2ـ Aـ.    %��� H7�2 ا Hل ا��ب ر!ـRأ2ـ Aـ.    %��� H7�2 ا Hل ا��ب ر!ـRأ2ـ Aـ.    %��� H7�2 ا Hل ا��ب ر!ـRأ2ـ Aـ.

,D ?<! A. ا��ا إذا <,.���ا إذا <,.�ا .D ?<! A,و!�� أن �����4، وآ���ا إذا <,.�ا .D ?<! A,و!�� أن �����4، وآ���ا إذا <,.�ا .D ?<! A,و!�� أن �����4، وآ���ل اH 7�2 ؤؤؤؤو!�� أن �����4، وآ!?D 7�2 وا Hل ا�!?D 7�2 وا Hل ا�!?D 7�2 وا Hل ا�!?D وا
ــ���ا ��ــــ�% و�pــــ?وا إ�ــــ�%، oــــ� ��Gــــ?&�ن إ�ــــ7   ،،،،اH ��ــــ�% و!ــــ��اH ��ــــ�% و!ــــ��اH ��ــــ�% و!ــــ��اH ��ــــ�% و!ــــ�� ــ���ا ��ــــ�% و�pــــ?وا إ�ــــ�%، oــــ� ��Gــــ?&�ن إ�ــــ7    &]ــ ــ���ا ��ــــ�% و�pــــ?وا إ�ــــ�%، oــــ� ��Gــــ?&�ن إ�ــــ7    &]ــ ــ���ا ��ــــ�% و�pــــ?وا إ�ــــ�%، oــــ� ��Gــــ?&�ن إ�ــــ7    &]ــ  &]ــ
�ا ��7 ر!�ل اH 7�2 اH    : : : : ر-ـ���N، <ـ�ل   ر-ـ���N، <ـ�ل   ر-ـ���N، <ـ�ل   ر-ـ���N، <ـ�ل   ��! E�?[ا� �.,> ��ا ��7 ر!�ل اH 7�2 اH    &��ـ��! E�?[ا� �.,> ��ا ��7 ر!�ل اH 7�2 اH    &��ـ��! E�?[ا� �.,> ��ا ��7 ر!�ل اH 7�2 اH    &��ـ��! E�?[ا� �.,> �&��ـ

�لC& ،E�Dرqم أ-, ا�C& ،��!ل���% و�C& ،E�Dرqم أ-, ا�C& ،��!ل���% و�C& ،E�Dرqم أ-, ا�C& ،��!ل���% و�C& ،E�Dرqم أ-, ا�C& ،��!و %��� : : : :Hل ا�� ر!�Hل ا�� ر!�Hل ا�� ر!�Hل ا�� ر!� ! ! ! ! �أ�� �? أن ���ً� أ�� �? أن ���ً� أ�� �? أن ���ً� أ�� �? أن ���ً
2ـ�a آـTا وآـTا، &L<ـ9F إ�ـ�% ر!�ل اH 7�2 اH ���% و!�� ��?ف         2ـ�a آـTا وآـTا، &L<ـ9F إ�ـ�% ر!�ل اH 7�2 اH ���% و!�� ��?ف         2ـ�a آـTا وآـTا، &L<ـ9F إ�ـ�% ر!�ل اH 7�2 اH ���% و!�� ��?ف         2ـ�a آـTا وآـTا، &L<ـ9F إ�ـ�% ر!�ل اH 7�2 اH ���% و!�� ��?ف         

                                                           

 .١٦٣ ص ٦ج : سطالمعجم األو) ١(
 .١٢٨ ص ٩ج : مجمع الزوائد) ٢(
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٢٠ 

�ل    C& %NYو 
& Zـ;Mل    ا��C& %NYو 
& Zـ;Mل    ا��C& %NYو 
& Zـ;Mل    ا��C& %NYو 
& Zـ;M؟          ::::ا�
�� A. ون,�?� �
؟ .�� A. ون,�?� �
؟      .�� A. ون,�?� �
؟ .�� A. ون,�?� �
؟      .�� A. ون,�?� �
؟ .�� A. ون,�?� �
؟      .�� A. ون,�?� �
؟ .�� A. ون,�?� �.

، و��
 و�
 آ�D A.{. 9,ي�� A. �
 وأ��. 

، و��
 و�
 آ�D A.{. 9,ي���� A. �
 وأ��. 

، و��
 و�
 آ�D A.{. 9,ي���� A. �
 وأ��. 

، و��
 و�
 آ�D A.{. 9,ي���� A. �
 وأ��. 
��«)١(. 


  « وفيه بدل ،ا الحديث الطبراني في الكبيرذوأخـرج ه  �� aـ�G&  
�� aـ�G&  
�� aـ�G&  
�� aـ�G&
� أ��ــ?و4 ًrأ��ــ?و4 _ــ� �ًrأ��ــ?و4 _ــ� �ًrأ��ــ?و4 _ــ� �ًrــ  »_ــ� ــد ذك ــبارة ق �ر�ــ��L& Eــ?وا ذ�ــK   «ر عY 
�ر�ــ��L& Eــ?وا ذ�ــ2L&   Kــ�ب ��ــY 
�ر�ــ��L& Eــ?وا ذ�ــ2L&   Kــ�ب ��ــY 
�ر�ــ��L& Eــ?وا ذ�ــ2L&   Kــ�ب ��ــY 
&2Lــ�ب ��ــ

 وأخرجه أحمد    ،)٣(، وكـذا أخـرجه ابن حبان في صحيحه        )٢(»��ـ�% ��ـ�% ��ـ�% ��ـ�% 
ــاً ــال  ،أيض ــن ق � &ــ
 !ــ>?4   «: ولكًrــ,ث _ــ�-L&   4?<ــ! 
� &ــًrــ,ث _ــ�-L&   4?<ــ! 
� &ــًrــ,ث _ــ�-L&   4?<ــ! 
� &ــًrــ,ث _ــ�-L&«)ــرجه  )٤ ــذا أخ  وك

 إ* .AD ?<�Y +�,- A  إ* .AD ?<�Y +�,- A  إ* .AD ?<�Y +�,- A  إ* .AD ?<�Y +�,- A ��?&%��?&%��?&%��?&%هTا -,�+ Z�?i * هTا -,�+ Z�?i * هTا -,�+ Z�?i * هTا -,�+ Z�?i * « :الترمذي وقال
�ل  <�ل  <�ل  <�ل  !ـ����ن، و<,    !ـ����ن، و<,    !ـ����ن، و<,    !ـ����ن، و<,    >    E��Nوا�� Eا�,Fا� 
& ?�Iآ ADا    E��Nوا�� Eا�,Fا� 
& ?�Iآ ADا    E��Nوا�� Eا�,Fا� 
& ?�Iآ ADا    E��Nوا�� Eا�,Fا� 
& ?�Iآ ADي و<, روو<, روو<, روو<, رو: : : : اT.?�ي ا4 ا�T.?�ي ا4 ا�T.?�ي ا4 ا�T.?�ا4 ا�


 �ـA <��ـEF �ـ�Y A>ـ? DـA !ـ����ن          :�
 �ـA <��ـEF �ـ�Y A>ـ? DـA !ـ����ن          وا��]ـ:�
 �ـA <��ـEF �ـ�Y A>ـ? DـA !ـ����ن          وا��]ـ:�
 �ـA <��ـEF �ـ�Y A>ـ? DـA !ـ����ن          وا��]ـ:��ل ،،،،وا��]ـc. يT.?�ق ا���ل  و!�c. يT.?�ق ا���ل  و!�c. يT.?�ق ا���ل  و!�c. يT.?�ق ا�� و!�

     (و&ـ�%   و&ـ�%   و&ـ�%   و&ـ�%   F[ا� A. Eر��Y ب�
     أ�ـ% أ2ـF[ا� A. Eر��Y ب�
     أ�ـ% أ2ـF[ا� A. Eر��Y ب�
     أ�ـ% أ2ـF[ا� A. Eر��Y ب��ل)أ�ـ% أ2ـ> �o ل�> �o ل�> �o ل�> �o  : : : : %&?�� * Z�?i A[- %&?�� * Z�?i A[- %&?�� * Z�?i A[- %&?�� * Z�?i A[-

�ن���! AD ?<�Y +�,- A. *نإ����! AD ?<�Y +�,- A. *نإ����! AD ?<�Y +�,- A. *نإ����! AD ?<�Y +�,- A. *٥(»إ(.  
ــي ــال الذهب أSــ?Y% أ-�ــ, &ــ
 ا��]ــ�, وا��ــ?.Tي، و-]ــ�%،   أSــ?Y% أ-�ــ, &ــ
 ا��]ــ�, وا��ــ?.Tي، و-]ــ�%،   أSــ?Y% أ-�ــ, &ــ
 ا��]ــ�, وا��ــ?.Tي، و-]ــ�%،   أSــ?Y% أ-�ــ, &ــ
 ا��]ــ�, وا��ــ?.Tي، و-]ــ�%،   «: وق

 
:�
 وا��]ـ:�
 وا��]ـ:�
 وا��]ـ:� 1�R2  7�� 1�R2  7�� 1�R2  7�� 1�R2 ��7 هـTا -ـ,�+  هـTا -ـ,�+  هـTا -ـ,�+  هـTا -ـ,�+  « :وقال الحاكم في مستدركه    .)٦(»وا��]ـ
4�Y?m� 4_?ط .]�� و���Y?m� 4_?ط .]�� و���Y?m� 4_?ط .]�� و���Y?m� ٧(»_?ط .]�� و��(

. 
                                                           

 .٥٠٤ ص ٧ج : المصنف، ابن أبي شيبة) ١(
 .١٢٨ ص١٨ج: الطبراني، المعجم الكبير) ٢(
 .٣٧٤ ص ١٥ج : صحيح ابن حبانابن حبان، ) ٣(
 .٤٣٨ - ٤٣٧ ص ٤ج :  مسند أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل،)٤(
 .٣٨١ ص ٧ج : البداية والنهاية) ٥(
 .٦٣٠ ص ٣ج : خ اإلسالمتاري) ٦(
 .١١٠ ص٣ج: المستدرك على الصحيحين) ٧(
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إن إن إن إن «: وقـد نقل الذهبي قصّة بعث اليمن بنحو آخر عن البراء، قال          
 
ــ ــ
 ا��Fـ ــ
 ا��Fـ ــ
 ا��Fـ ــ�� (ا��Fـ ــ�% و!ـ ــ�7 اH ��ـ ــ�� 2ـ ــ�% و!ـ ــ�7 اH ��ـ ــ�� 2ـ ــ�% و!ـ ــ�7 اH ��ـ ــ�� 2ـ ــ�% و!ـ ــ�7 اH ��ـ ــ��A،    ) 2ـ ــ7 ا�ـ ــ�, إ�ـ ــA ا���ـ ــ, Dـ ��ـS +ـــ�D    ،A�ــ� ــ7 ا�ـ ــ�, إ�ـ ــA ا���ـ ــ, Dـ ��ـS +ـــ�D    ،A�ــ� ــ7 ا�ـ ــ�, إ�ـ ــA ا���ـ ــ, Dـ ��ـS +ـــ�D    ،A�ــ� ــ7 ا�ـ ــ�, إ�ـ ــA ا���ـ ــ, Dـ ��ـS +ـــ�D

 ?N_أ E�! ���>L& ،,��S a. ج?S A��& ���& ،ه� إ�7 ا"! م��,� ?N_أ E�! ���>L& ،,��S a. ج?S A��& ���& ،ه� إ�7 ا"! م��,� ?N_أ E�! ���>L& ،,��S a. ج?S A��& ���& ،ه� إ�7 ا"! م��,� ?N_أ E�! ���>L& ،,��S a. ج?S A��& ���& ،ه� إ�7 ا"! م��,�
�o ،4ــ� إن ا��Fــ
      �,�ــ�ه� إ�ــ7  �,�ــ�ه� إ�ــ7  �,�ــ�ه� إ�ــ7  �,�ــ�ه� إ�ــ7  Fا"!ــ م &�ــ� �[�ــ      
�o ،4ــ� إن ا��FــFا"!ــ م &�ــ� �[�ــ      
�o ،4ــ� إن ا��FــFا"!ــ م &�ــ� �[�ــ      
�o ،4ــ� إن ا��FــFــ�%   (ا"!ــ م &�ــ� �[�ــ�� Hــ�%   2ــ�7 ا�� Hــ�%   2ــ�7 ا�� Hــ�%   2ــ�7 ا�� H2ــ�7 ا

��ـ,، إ* ر9Y    ،)ر�ـ
 اH �ـ�%    ر�ـ
 اH �ـ�%    ر�ـ
 اH �ـ�%    ر�ـ
 اH �ـ�%    (�Dـ+ ��ـ�ً�     �Dـ+ ��ـ�ً�     �Dـ+ ��ـ�ً�     �Dـ+ ��ـ�ً�     ) و!ـ�� و!ـ�� و!ـ�� و!ـ�� S 9ـ<C� ـ?4 أن.L&     9Yـ,، إ* ر��S 9ـ<C� ـ?4 أن.L&     9Yـ,، إ* ر��S 9ـ<C� ـ?4 أن.L&     9Yـ,، إ* ر��S 9ـ<C� ـ?4 أن.L& 
��ــ, أ-ــZ أن Cّ��ُــZ .ــa ��ــ
 &�ــ��ZCّ .�ــ%، &�ــ��    )١(آــ�ن �ّ�ــ�آــ�ن �ّ�ــ�آــ�ن �ّ�ــ�آــ�ن �ّ�ــ�S aــ%، &�ــ��     .ــ�. ZCّــ���& 
��ــ, أ-ــZ أن Cّ��ُــZ .ــa ��ــS aــ%، &�ــ��     .ــ�. ZCّــ���& 
��ــ, أ-ــZ أن Cّ��ُــZ .ــa ��ــS aــ%، &�ــ��     .ــ�. ZCّــ���& 
��ــ, أ-ــZ أن Cّ��ُــZ .ــa ��ــS aــ. 

         ��D 7�ّG& ،��ا إ���Y?S م�Cا� A. ����         &ـ��Cّ� AـZ .ـa ��ـ
، &��ـ� د�ـ�D 7�ّG& ،��ا إ���Y?S م�Cا� A. ����         &ـ��Cّ� AـZ .ـa ��ـ
، &��ـ� د�ـ�D 7�ّG& ،��ا إ���Y?S م�Cا� A. ����         &ـ��Cّ� AـZ .ـa ��ـ
، &��ـ� د�ـ�D 7�ّG& ،��ا إ���Y?S م�Cا� A. ���&ـ��Cّ� AـZ .ـa ��ـ
، &��ـ� د�ـ
o ،وا-,ًا �ً<ّ2 ��<ّ2 �o ،
��o ،وا-,ًا �ً<ّ2 ��<ّ2 �o ،
��o ،وا-,ًا �ً<ّ2 ��<ّ2 �o ،
��o ،وا-,ًا �ً<ّ2 ��<ّ2 �o ،
��� و<?أ ����N آ��ب  و<?أ ����N آ��ب  و<?أ ����N آ��ب  و<?أ ����N آ��ب ،،،،� �Cّ,م A�D أ�,���� �Cّ,م A�D أ�,���� �Cّ,م A�D أ�,���� �Cّ,م A�D أ�,��

  Hل ا� &L!ـ��� ه�ــ,ان Y�ــ��ً�، &�ــ�L&   Z!ـ��� ه�ــ,ان Y�ــ��ً�، &�ــ�L&   Z!ـ��� ه�ــ,ان Y�ــ��ً�، &�ــ�L&   Z!ـ��� ه�ــ,ان Y�ــ��ً�، &�ــ�Z  ،)2ــ�7 اH ��ــ�% و!ــ��2ــ�7 اH ��ــ�% و!ــ��2ــ�7 اH ��ــ�% و!ــ��2ــ�7 اH ��ــ�% و!ــ��(ر!ـ�ل اH  ر!ـ�ل اH  ر!ـ�ل اH  ر!ـ
��ـ
 إ�ــ7 ر!ــ�ل اH، &��ـ� <ــ?أ ا��ــ��ب Sــّ? !ـ�Y,ًا، oــ� ر&ــa رأ!ــ%،     ��ـ
 إ�ــ7 ر!ــ�ل اH، &��ـ� <ــ?أ ا��ــ��ب Sــّ? !ـ�Y,ًا، oــ� ر&ــa رأ!ــ%،     ��ـ
 إ�ــ7 ر!ــ�ل اH، &��ـ� <ــ?أ ا��ــ��ب Sــّ? !ـ�Y,ًا، oــ� ر&ــa رأ!ــ%،     ��ـ
 إ�ــ7 ر!ــ�ل اH، &��ـ� <ــ?أ ا��ــ��ب Sــّ? !ـ�Y,ًا، oــ� ر&ــa رأ!ــ%،     

:  ثم قال الذهبي   .»ا�]ـ م ��ـ7 ه�ـ,ان، ا�]ـ م ��ـ7 ه�ـ,ان            ا�]ـ م ��ـ7 ه�ـ,ان، ا�]ـ م ��ـ7 ه�ـ,ان            ا�]ـ م ��ـ7 ه�ـ,ان، ا�]ـ م ��ـ7 ه�ـ,ان            ا�]ـ م ��ـ7 ه�ـ,ان، ا�]ـ م ��ـ7 ه�ـ,ان            : : : : &Cـ�ل &Cـ�ل &Cـ�ل &Cـ�ل 
�ري TND %;�Dا ا"!�«mFج ا�?S1، أ�R2 +�,- اTا ا"!�هTND %;�D ري�mFج ا�?S1، أ�R2 +�,- اTا ا"!�هTND %;�D ري�mFج ا�?S1، أ�R2 +�,- اTا ا"!�هTND %;�D ري�mFج ا�?S1، أ�R2 +�,- اTده��د�د�د«)٢(. 


 &��   «: وقـد ذكره األلباني وصححه، ثم قال     ��
 &��   وأ<ـّ?4 اDـA ا��?آ���
 &��   وأ<ـّ?4 اDـA ا��?آ���
 &��   وأ<ـّ?4 اDـA ا��?آ���وأ<ـّ?4 اDـA ا��?آ�

ءPD %FCّء��
PD %FCّء��
PD %FCّء��
PD %FCّ��«)٣( . 

                                                           

  .٦٠٢٤، ص ٥  ج ، الجوهري،الصحاح. يمم بمعنی قصد) ١(
 ٢ج  : السنن الكبرى البيهقي،  ،  ٦٩١ـ   ٦٩٠ ص   ٢ج: الذهبـي، تـاريخ اإلسالم    ) ٢(

 .١٢٢ ص ٢ج : ؛ البداية والنهاية٣٦٩ص 
 .٢٢٩ ص ٢ج : إرواء الغليل) ٣(





 

ïçÓ�Ö]<ÄÚ<l^ËÎæ 

qæ†}<l^è]æ…<»äàÛéÖ]<±c<<^éÂ]� 

íËÎçÖ]<±æù]<V<ê×Â<tæ†}ppppàÛéÖ]<êÖc<<á^�<íß‰<»<á^Ò 

 إيل اليمن غازياً كانت يف سنة مثان        $الظاهـر أن خروج علي      
قـبل حجـة الوداع بسنتني كما صرح بذلك زيين           ،بعـد فـتح مكـة     

&ـ
 ا�ـ��ر�� !ـ�P� Eـ?     &ـ
 ا�ـ��ر�� !ـ�P� Eـ?     &ـ
 ا�ـ��ر�� !ـ�P� Eـ?     &ـ
 ا�ـ��ر�� !ـ�P� Eـ?     «    :قائال ،دحـالن مفيت مكة املكرمة يف سريته  
?P� E�! A�� �� إ�7 ه�,ان 
�� +�D نq وه�?P� E�! A�� �� إ�7 ه�,ان 
�� +�D نq وه�?P� E�! A�� �� إ�7 ه�,ان 
�� +�D نq وه�?P� E�! A�� �� إ�7 ه�,ان 
�� +�D نq إإإإ    ،،،،وه�������������     ?P� E�! ن�آ�ن !�P� E? آ�ن !�P� E? آ�ن !�P� E? آ

      ̂ -T. 
̂      �DـI% إ�ـ�D 7ـ -T. 
̂      �DـI% إ�ـ�D 7ـ -T. 
̂      �DـI% إ�ـ�D 7ـ -T. 
�ن �D, &�1    أأأأ و  و  و  و ،،،،�DـI% إ�ـ�D 7ـ�o E�! ن�� I�D% إ�7 ه�,ان &�.    1�& ,�D ن��o E�! ن�� I�D% إ�7 ه�,ان &�.    1�& ,�D ن��o E�! ن�� I�D% إ�7 ه�,ان &�.    1�& ,�D ن��o E�! ن�� I�D% إ�7 ه�,ان &�.
E�.E�.E�.E�.«)١( . 

íËÎçÖ]<]íéÞ^nÖ<V<‚Î<ïçÓ�Ö]oè‚£]<î×Â<†möi<øÊ<íßè‚¹]<»<kÃÎæ 

 وهي أن الشكوى قد     ،هـذه الـروايات تـتفق علـى مسـألة واحدة          
، وقعـت فـي المدينة قبل حجة الوداع، فال عالقة لها بحديث الغدير        

                                                           

دار القلم : ، الناشر٣٧١ ص ،٢ ج  ، السيرة  النبوية   ،زينـي دحـالن    أحمـد بـن      )١(
 .م١٩٩٦، سنة ١العربي ـ حلب، ط
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٢٤ 


 C& : : : :  7�2ـ�ل &Cـ�ل &Cـ�ل &Cـ�ل «: كمـا فـي صريح كالم الطبراني     Fا�� ?FSL& �N�ـ��i7�2  ا 
Fا�� ?FSL& �N�ـ��i7�2  ا 
Fا�� ?FSL& �N�ـ��i7�2  ا 
Fا�� ?FSL& �N�ـ��iا
   E��,�ا� �.,C& ،a�2 ��D ��!ا�ّ�ـ% ���% و   E��,�ا� �.,C& ،a�2 ��D ��!ا�ّ�ـ% ���% و   E��,�ا� �.,C& ،a�2 ��D ��!ا�ّ�ـ% ���% و   E��,�ا� �.,C& ،a�2 ��D ��!ا��]،،،،ا�ّ�ـ% ���% و ��Sا��] ود ��Sا��] ود ��Sا��] ود ��Sل  ود�[, ور!�ل [, ور!�ل [, ور!�ل [, ور!

�D%  &ــــــ
 .�ـــــــ�e% &ــــــ
 .�ـــــــ�e% &ــــــ
 .�ـــــــ�e% &ــــــ
 .�ـــــــ�e%ا�ّ�ــــــ% 2ــــــ�7 ا�ّ�ــــــ% ��ــــــ�% و!ــــــ�� ا�ّ�ــــــ% 2ــــــ�7 ا�ّ�ــــــ% ��ــــــ�% و!ــــــ�� ا�ّ�ــــــ% 2ــــــ�7 ا�ّ�ــــــ% ��ــــــ�% و!ــــــ�� ا�ّ�ــــــ% 2ــــــ�7 ا�ّ�ــــــ% ��ــــــ�% و!ــــــ�� Rأ2ــــــ Aس .ــــــ��D%  و�ــــــRأ2ــــــ Aس .ــــــ��D%  و�ــــــRأ2ــــــ Aس .ــــــ��D%  و�ــــــRأ2ــــــ Aس .ــــــ� و�ــــــ
7��7��7��7��    %D�D%D�D%D�D%D�D«)١( . 

�ا �ا �ا �ا وآ��وآ��وآ��وآ��«: وفي رواية ابن أبي شيبة، قال عمران ?<! A. ا�إذا <,.�ا .A !>? إذا <,.�ا .A !>? إذا <,.�ا .A !>? إذا <,.
�ا ���%، ��ا ���%، ��ا ���%، ��ا ���%،  &�p?وا إ��% و!ّ� &�p?وا إ��% و!ّ� &�p?وا إ��% و!ّ� &�p?وا إ��% و!ّ�،،،،Dـ,ؤوا D?!ـ�ل ا�ّ�ـ% 7�2 ا�ّ�% ���% و!��     Dـ,ؤوا D?!ـ�ل ا�ّ�ـ% 7�2 ا�ّ�% ���% و!��     Dـ,ؤوا D?!ـ�ل ا�ّ�ـ% 7�2 ا�ّ�% ���% و!��     Dـ,ؤوا D?!ـ�ل ا�ّ�ـ% 7�2 ا�ّ�% ���% و!��     �

       �N�� فهـذه الـرواية دلـت بوضوح على أن     )٢(»oـ� ��Gـ?&�ن إ�ـ7 ر-ـ��o       �Nـ� ��Gـ?&�ن إ�ـ7 ر-ـ��o       �Nـ� ��Gـ?&�ن إ�ـ7 ر-ـ��o       �Nـ� ��Gـ?&�ن إ�ـ7 ر-ـ
�ل اH«الشـكوى وقعـت فـي المديـنة بقـرينة          !?D ؤوا,DHل ا�!?D ؤوا,DHل ا�!?D ؤوا,DHل ا�!?D ؤوا,D............     9 أنF> 9 أنF> 9 أنF> 9 أنF>

�N�� وهــذا يناســب المديــنة ال مكــة، وفــي كــل  »��Gــ?&�ا إ�ــ7 ر-ــ��G���Nــ?&�ا إ�ــ7 ر-ــ��G���Nــ?&�ا إ�ــ7 ر-ــ��G���Nــ?&�ا إ�ــ7 ر-ــ
 .األحوال فهي ال تؤثر على حديث الغدير

<<̂ nÖ]<íËÎç{Ö]<n{Öí<V<<<<<<<<íe^v’Ö]<˜Ãe<àÚ<l…‚‘<íè�æ<�{Æ<Ì{Î]çÚ

<ê×Â<å^Ÿpppp 

ة من ودي هذا الصنف على وجود مواقف غير ت بعض روايات  دلّـ 
، كما في رواية الطبراني     $بعـض الصحابة تجاه علي بن أبي طالب       

 ور!�ل ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���% و!��    ور!�ل ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���% و!��    ور!�ل ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���% و!��    ور!�ل ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���% و!��   ،،،،ود�Sـ� ا��][,  ود�Sـ� ا��][,  ود�Sـ� ا��][,  ود�Sـ� ا��][,  «: عـن بـريدة، قال    
�. 
&�. 
&�. 
&�. 
��e%�e%�e%�e،،،،%D%ــــ&D 7�� %D�R2أ A. س��D% و�D 7�� %D�R2أ A. س��D% و�D 7�� %D�R2أ A. س��D% و�D 7�� %D�R2أ A. س��ا. . . .  و���C&ا���C&ا���C&ا���C& : : : : ة؟,�?D �� ?Fmا� �� D?�,ة؟ .� ?Fmا� �� D?�,ة؟ .� ?Fmا� �� D?�,ة؟ .� ?Fmا� �.

                                                           

 .١٦٣ ص٦ج: الطبراني، المعجم األوسط) ١(
 . ٥٠٤ ص٧ج: ابن أبي شيبة، المصنف) ٢(
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٢٥

��C&��C&��C&��C& : : : :ا���C& ،A���[�1 ا�ّ�% ��7 ا��& ،?�Sا���C& ،A���[�1 ا�ّ�% ��7 ا��& ،?�Sا���C& ،A���[�1 ا�ّ�% ��7 ا��& ،?�Sا���C& ،A���[�1 ا�ّ�% ��7 ا��& ،?�S : : : :ل�� أ<,.K؟ <�ل.� أ<,.K؟ <�ل.� أ<,.K؟ <�ل.� أ<,.K؟ <. : : : : Eر��Y Eر��Y Eر��Y Eر��Y
SـTه� ��ـ
 .ـA ا�m�ـ'، &[ـFSq �rـ? ا��Fـ
 2ـ�7 ا�ّ�ـ% ���% و!��،               SـTه� ��ـ
 .ـA ا�m�ـ'، &[ـFSq �rـ? ا��Fـ
 2ـ�7 ا�ّ�ـ% ���% و!��،               SـTه� ��ـ
 .ـA ا�m�ـ'، &[ـFSq �rـ? ا��Fـ
 2ـ�7 ا�ّ�ـ% ���% و!��،               SـTه� ��ـ
 .ـA ا�m�ـ'، &[ـFSq �rـ? ا��Fـ
 2ـ�7 ا�ّ�ـ% ���% و!��،               أأأأ

�ا���ا<���ا<���ا<���ّ�% �]A�� A. %cC ر!�ل ا�ّ�%: : : : <& 4?FSL&%�ّل ا���ّ�% �]A�� A. %cC ر!& 4?FSL&%�ّل ا���ّ�% �]A�� A. %cC ر!& 4?FSL&%�ّل ا���ّ�% �]A�� A. %cC ر!& 4?FSL&«)١(. 
 أربعة  وفي رواية ابن أبي شيبة وكل الروايات التي ذكرت تعاقد         

�ب ر!�ل ا�ّ�% «: ، قالمن الصحابةR2أ A. E�Dأر ,>��ب ر!�ل ا�ّ�% &��R2أ A. E�Dأر ,>��ب ر!�ل ا�ّ�% &��R2أ A. E�Dأر ,>��ب ر!�ل ا�ّ�% &��R2أ A. E�Dأر ,>� 7�2 ا�ّ�%  7�2 ا�ّ�%  7�2 ا�ّ�%  7�2 ا�ّ�% ----&��

 أ----���% و!�� ���% و!�� ���% و!�� ���% و!�� Fا�� ���C� أ إذا 
Fا�� ���C� أ إذا 
Fا�� ���C� أ إذا 
Fا�� ���C� إذا 
�� a�2 ��D 4��?FS
�� a�2 ��D 4��?FS
�� a�2 ��D 4��?FS
�� a�2 ��D 4��?FS«)٢( . 


        «: وقـال ابن األثير   & 7;�& Z��@ 
Dأ AD 
�� �N��� 9���وا!ـ        
& 7;�& Z��@ 
Dأ AD 
�� �N��� 9���وا!ـ        
& 7;�& Z��@ 
Dأ AD 
�� �N��� 9���وا!ـ        
& 7;�& Z��@ 
Dأ AD 
�� �N��� 9���وا!ـ
�ب    Rأ2ــ Aــ. Eــ�Dأر ,>��ر�ــ��L& ،Eــ?وا ��ــ�%، &ــ��Y ب��ب    ا�]ــ?�2L& ،EــRأ2ــ Aــ. Eــ�Dأر ,>��ر�ــ��L& ،Eــ?وا ��ــ�%، &ــ��Y ب��ب    ا�]ــ?�2L& ،EــRأ2ــ Aــ. Eــ�Dأر ,>��ر�ــ��L& ،Eــ?وا ��ــ�%، &ــ��Y ب��ب    ا�]ــ?�2L& ،EــRأ2ــ Aــ. Eــ�Dأر ,>��ر�ــ��L& ،Eــ?وا ��ــ�%، &ــ��Y ب�ا�]ــ?�2L& ،Eــ


 7�2 ا�ّ�% ���% و!��F7�2 ا�ّ�% ���% و!��ا�� 
F7�2 ا�ّ�% ���% و!��ا�� 
F7�2 ا�ّ�% ���% و!��ا�� 
F٣(»ا��(. 
ــال  �ب     «: ا�TهFــ
ا�TهFــ
ا�TهFــ
ا�TهFــ
قRأ2ــ Aــ. Eــ�Dأر ,>��ر�ــE، &ــ��Y 
�ب     &2Lــ�ب ��ــRأ2ــ Aــ. Eــ�Dأر ,>��ر�ــE، &ــ��Y 
�ب     &2Lــ�ب ��ــRأ2ــ Aــ. Eــ�Dأر ,>��ر�ــE، &ــ��Y 
�ب     &2Lــ�ب ��ــRأ2ــ Aــ. Eــ�Dأر ,>��ر�ــE، &ــ��Y 
&2Lــ�ب ��ــ
  Hل ا�
 وأ�� .�%، .ـ� �?�,ون .   .ـ� �?�,ون .   .ـ� �?�,ون .   .ـ� �?�,ون .   «    : إلـى أن قـال     »ر!ـ�ل اH  ر!ـ�ل اH  ر!ـ�ل اH  ر!ـ�. 
�� ،
�� A ،%�. �
 وأ��. 
�� ،
�� A ،%�. �
 وأ��. 
�� ،
�� A ،%�. �
 وأ��. 
�� ،
�� A

أSـــ?Y% أ-�ــ, &ـــ
 ا��]ــ�, وا��ـــ?.Tي،   أSـــ?Y% أ-�ــ, &ـــ
 ا��]ــ�, وا��ـــ?.Tي،   أSـــ?Y% أ-�ــ, &ـــ
 ا��]ــ�, وا��ـــ?.Tي،   أSـــ?Y% أ-�ــ, &ـــ
 ا��]ــ�, وا��ـــ?.Tي،   . . . . وهــ� و�ـــ
 آــ9 .ـــ}.�D Aــ,ي   وهــ� و�ـــ
 آــ9 .ـــ}.�D Aــ,ي   وهــ� و�ـــ
 آــ9 .ـــ}.�D Aــ,ي   وهــ� و�ـــ
 آــ9 .ـــ}.�D Aــ,ي   

:�
و-]�%، وا��]:�
و-]�%، وا��]:�
و-]�%، وا��]:� . )٤(»و-]�%، وا��]

Ö]<íËÎçÖ]Ãe]†íV<äe^v‘_<˜Ãe<î×Â<�ßÖ]<g–Æ 

 قد غضب على من شكا      @نالحـظ في هذه الروايات أن النبي        
                                                           

 .١٦٣ ص٦ج: الطبراني، المعجم األوسط) ١(
 . ٥٠٤ ص٧ج: ابن أبي شيبة، المصنف) ٢(
 .٢٧ ص٤ج: الغابةابن األثير، أسد ) ٣(
 .٦٣٠ ص٣ج: الذهبي، تاريخ اإلسالم) ٤(



íãf�æ<†è‚ÇÖ]<oè‚u<àÛéÖ]<�éq<ïçÓ� 

 

٢٦ 

 لم يكن مخالفاً هللا، $، وهـذا يكشف عن أن فعل علي  $علـياً   
 وأن مافعلوه من شكاية قد أدى       ، خطـأ الشاكين عليه    وكشـف أيضـاً   

        يكشف عن الخطأ   ما   وجهه،   بالنبـي الحلـيم إلـى أن يغضب ويحمر
، كمـا فى رواية أحمد      $الفـادح الـذي ارتكـبوه بانـتقاص علـي           

&ـ?أ�� ا�M;ـZ &ـ
 وYـ% ر!ـ�ل اH 2ـ�7 اH       &ـ?أ�� ا�M;ـZ &ـ
 وYـ% ر!ـ�ل اH 2ـ�7 اH       &ـ?أ�� ا�M;ـZ &ـ
 وYـ% ر!ـ�ل اH 2ـ�7 اH       &ـ?أ�� ا�M;ـZ &ـ
 وYـ% ر!ـ�ل اH 2ـ�7 اH       «: السـابقة عـن بـريدة   
  .)١(»���% و!�����% و!�����% و!�����% و!��

�ً  «: ة، قال وفـي روايـة الطبرانـي عن بريد       Fـ;M. ـ?جm&  ً�Fـ;M. ـ?جm&  ً�Fـ;M. ـ?جm&  ً�Fـ;M. ـ?جm&،،،،ل�� : : : :  و<�ل و<�ل و<�ل و<. �. �. �.
�رق & A.و ،
�GCّ�� ,C& �ً��� 6C��� A. ،��ن ���ًGC��� ام��ل أ<D رق�& A.و ،
�GCّ�� ,C& �ً��� 6C��� A. ،��ن ���ًGC��� ام��ل أ<D رق�& A.و ،
�GCّ�� ,C& �ً��� 6C��� A. ،��ن ���ًGC��� ام��ل أ<D رق�& A.و ،
�GCّ�� ,C& �ً��� 6C��� A. ،��ن ���ًGC��� ام��ل أ<D


�ر<�& ,C& �ً���
�ر<�& ,C& �ً���
�ر<�& ,C& �ً���
�ر<�& ,C& �ً���«)٢(. 
&L<ـ9F إ��% ر!�ل اH 7�2 اL&  %��� H<ـ9F إ��% ر!�ل اH 7�2 اL&  %��� H<ـ9F إ��% ر!�ل اH 7�2 اL&  %��� H<ـ9F إ��% ر!�ل اH 7�2 اH ���%  «: وفـي رواية ابن أبي شيبة   
%NYو 
& Z;Mو!�� ��?ف ا�%NYو 
& Z;Mو!�� ��?ف ا�%NYو 
& Z;Mو!�� ��?ف ا�%NYو 
& Z;M٣(»و!�� ��?ف ا�(. 


 «: وفي رواية أحمدFذا ا���& 
Fذا ا���& 
Fذا ا���& 
Fذا ا��� .))٤»<, ا-�ّ? وNY%<, ا-�ّ? وNY%<, ا-�ّ? وNY%<, ا-�ّ? و(%NY صصصص(&

]¤]<íËÎçÖŠÚ^í<VäjÊø}æ<ê×Â<íÚ^Úc<î×Â<íÖ÷�<oè‚£]<» 

 قـد صرح بعدما غضب من شكوى الشكاة         @نجـد أن النبـي      
 وواليته، وأنّه ولي    $بمـا يـدلّ علـى إمامـة علـي بن أبى طالب              

                                                           

 .٨٠ص: ؛ الخصائص١٣٣ ص٥ج: النسائي، السنن الكبرى) ١(
 .١٦٣ ص ٦ج: الطبراني، المعجم األوسط) ٢(
 . ٥٠٤ ص٧ج:  ابن أبي شيبة، المصنف)٣(
 .٣٥٠ ص٥ج:  مسند أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل،)٤(
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�ـ�  �ـ�  �ـ�  �ـ�  «: @كـلّ مؤمن بعده، كما في رواية الطبراني، قال رسول اللّه            
E ا��
 أTS، وأ�% و�ّ��� E ا��
 أTS، وأ�% و�ّ��� E ا��
 أTS، وأ�% و�ّ��� E ا��
 أTS، وأ�% و�ّ��� D?�,ة، أ.� ���� أّن ���
 أآA. ?I ا�[�ر�D?�,ة، أ.� ���� أّن ���
 أآA. ?I ا�[�ر�D?�,ة، أ.� ���� أّن ���
 أآA. ?I ا�[�ر�D?�,ة، أ.� ���� أّن ���
 أآA. ?I ا�[�ر�

��EFRG إّ* �c[D �,ك -��C& : : : :   7ـ� &�Cـ� &�Cـ� &�Cـ� ! ! ! ! .ـ�D Aـ,ي؟   .ـ�D Aـ,ي؟   .ـ�D Aـ,ي؟   .ـ�D Aـ,ي؟   D ،Hل ا���EFRG إّ* �c[D �,ك -�7   �� ر!D ،Hل ا���EFRG إّ* �c[D �,ك -�7   �� ر!D ،Hل ا���EFRG إّ* �c[D �,ك -�7   �� ر!D ،Hل ا�� ر!�
���ــK ��ــ7 ا"!ــ م Y,�ــ,ًا، <ــ�ل Dل أ����ــK ��ــ7 ا"!ــ م Y,�ــ,ًا، <ــDل أ����ــK ��ــ7 ا"!ــ م Y,�ــ,ًا، <ــDل أ����ــK ��ــ7 ا"!ــ م Y,�ــ,ًا، <ــD% ��ــ7  : : : : أ�ــ���D 7ــ�% -�ر<ــ�& ����ــ�% ��ــ7  &�ــD 7ــ�% -�ر<ــ�& ����ــ�% ��ــ7  &�ــD 7ــ�% -�ر<ــ�& ����ــ�% ��ــ7  &�ــD 7ــ�% -�ر<ــ�& �&�ــ

 . )١(»ا"! ما"! ما"! ما"! م
و��ـ
 و�ـ
 آــ9   و��ـ
 و�ـ
 آــ9   و��ـ
 و�ـ
 آــ9   و��ـ
 و�ـ
 آــ9   « :@وفـي روايـة ابـن أبــي شـيبة وغيـرها، فقـال       

 . )٢(».}.�D A,ي.}.�D A,ي.}.�D A,ي.}.�D A,ي

 «: وفي رواية أحمد بن حنبلFذا ا���& 
Fذا ا���& 
Fذا ا���& 
Fذا ا���7�2 اH ���% و!�� <, 7�2 اH ���% و!�� <, 7�2 اH ���% و!�� <, 7�2 اH ���% و!�� <, &

�ل> ،%NYلا-�ّ? و�> ،%NYلا-�ّ? و�> ،%NYلا-�ّ? و�> ،%NYل: : : : ا-�ّ? و�C� ��لوهC� ��لوهC� ��لوهC� �  .)٣(»%%%%.A آ�� و��%، &��
 و�ّ�.A آ�� و��%، &��
 و�ّ�.A آ�� و��%، &��
 و�ّ�.A آ�� و��%، &��
 و�ّ�: : : : وه
�ل ا�1�RG«: قال الهيثميYر %��Yار ورeF1روا4 ا��RGل ا��Yر %��Yار ورeF1روا4 ا��RGل ا��Yر %��Yار ورeF1روا4 ا��RGل ا��Yر %��Yار ورeF٤(»روا4 ا�(. 

äéfßiV 

البـد مـن التنبيه والتأكيد على مسألة مهمة وهي أنه ليس من          
الضـروري أننا نعتقد بصحة جميع الروايات الواردة في البحث؛          

ا  خارجة عن مبانينا الرجالية، لكن ـ كما أشرنا ـ فإننا   ألن أغلـبه 
                                                           

 .١٦٣  ص٦ج: الطبراني، المعجم األوسط) ١(
 ص١٨ج: ؛ الطبراني، المعجم الكبير  ٥٠٤ ص ٧ج: ابـن أبـي شـيبة، المصنف      ) ٢(

 . ١١٠ ص٣ج: ؛ الحاكم، المستدرك١٢٨
 .٣٥٠ ص٥ج:  مسند أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل،)٣(
 .٥٣ ص٨ج: رواه ابن حجر، فتح الباري. ١٠٨ ص٩ج: الهيثمي، مجمع الزوائد) ٤(
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٢٨ 

نـتعامل معهـا وفق مباني أهل السنة، من باب قاعدة ألزموهم بما             
ألـزموا به أنفسهم، مع كون أكثرها مخالفة لبعض عقائدنا، ومن           

 من امرأة   $أنهـا تثـبت زواج علـي        : جملـة تلـك المخالفـات     
نا أن نسجل هنا على أخـرى مـع وجـود الزهراء عليها السالم، ول       

 :هذه المخالفة عدة مالحظات
ــ إن هـذه الـروايات التـي نقلـت زواج اإلمـام علـي بامرأة                 ١

جاريـة تـتعارض مـع اعـتقادنا بأن اإلمام ال يمكن أن يتزوج مع               
وجود الزهراء عليها السالم؛ حفاظاً على كرامة الزهراء، كما أن          

 . لم يتزوج على خديجة في حياتها@الرسول 
مـا نعـتقد بان هذه الروايات التي في داللتها زواج علي   ــ ك  ٢

من امرأة أخرى هي روايات إما أنها موضوعة قد وضعها أعداء           
علي عليه السالم في زمن بني أمية؛ لما يحمله البعض من بغض            
شـديد لـه وهـو شـبيه بما وضعوه من قصة خطبة علي البنة أبي                

 . )١(جهل التي فصلنا البحث فيها في محله
مـا أن بـريدة وأمـثاله هم من اختلقوا قصة زواجه بالجارية             وإ

التـي اصـطفاها، وهـدفهم مـن ذلـك هـو إسـقاط علـي في عين                  
                                                           

 مـن مؤسسة الكوثر للمعارف      الـبحث موجـود فـي مجلـة عقائديـة تصـدر            )١(
، ويمكن مراجعة موقع ١٩٧، ص ٢٠٠٧اإلسـالمية في مدينة قم، العدد األول سنة         

  www.annajat.us/kawthar:المجلة على العنوان التالي
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٢٩

 على $رسـول اهللا ص مـن خالل أثارة النبي بنقل زواج علي       
: ابنته الزهراء عليها السالم، ويؤيده ما ذكرناه في رواية الطبراني         

��ـ�ا «C& ا���ـC& ا���ـC& ا���ـC& : : : :    ��C& ة؟,�?D �� ?Fmا� �.    ��C& ة؟,�?D �� ?Fmا� �.    ��C& ة؟,�?D �� ?Fmا� �.    ��C& ة؟,�?D �� ?Fmا� �. : : : :  ،?�S  ،?�S  ،?�S  ،?�S   ،A���[�1 ا�ّ�% ��7 ا��&   ،A���[�1 ا�ّ�% ��7 ا��&   ،A���[�1 ا�ّ�% ��7 ا��&   ،A���[�1 ا�ّ�% ��7 ا��&
��ــ�اC&ا���ــC&ا���ــC&ا���ــC& : : : : ل��ر�ــE أSــTه� ��ــ
 .ــA ا�m�ــ'، &[ــ�r   : : : : .ــ� أ<ــ,.K؟ <ــ�ل .ــ� أ<ــ,.K؟ <ــ�ل .ــ� أ<ــ,.K؟ <ــ�ل .ــ� أ<ــ,.K؟ <ــY   �rــ'، &[ــ�mا� Aــ. 
�ر�ــE أSــTه� ��ــY   �rــ'، &[ــ�mا� Aــ. 
�ر�ــE أSــTه� ��ــY   �rــ'، &[ــ�mا� Aــ. 
�ر�ــE أSــTه� ��ــY

�ا          ���ا          FSqـ? ا��Fـ
 2ـ�7 ا�ّ�ـ% ���% و!��، <���ا          FSqـ? ا��Fـ
 2ـ�7 ا�ّ�ـ% ���% و!��، <���ا          FSqـ? ا��Fـ
 2ـ�7 ا�ّ�ـ% ���% و!��، <���ّ�% �]FSq : : : :  A. %cCـ? ا��Fـ
 2ـ�7 ا�ّ�ـ% ���% و!��، <& 4?FSL&  A. %cC[� %�ّ�& 4?FSL&  A. %cC[� %�ّ�& 4?FSL&  A. %cC[� %�ّ�& 4?FSL&
 .»��A ر!�ل ا�ّ�%��A ر!�ل ا�ّ�%��A ر!�ل ا�ّ�%��A ر!�ل ا�ّ�%

    :قال،  ٤١٣ما نقله الشيخ المفيد المتوفى      ،  وكـذا يـؤيد ذلـك     
»  Aن أ.�ــ? ا��}.�ــ���ر�ــE   $وآــ�ن أ.�ــ? ا��}.�ــ�A  وآــ�ن أ.�ــ? ا��}.�ــ�A  وآــ�ن أ.�ــ? ا��}.�ــ�A  وآــY 
Fا�]ــ A7 .ــ<cــ, ا2ــ>    Eر�ــ�Y 
Fا�]ــ A7 .ــ<cــ, ا2ــ>    Eر�ــ�Y 
Fا�]ــ A7 .ــ<cــ, ا2ــ>    Eر�ــ�Y 
Fا�]ــ A7 .ــ<cــ, ا2ــ>  +�Fــ& ، +�Fــ& ، +�Fــ& ، +�Fــ& ،

    
ــ ــ��
 إ�ـــ7 ا��Fـ ــ?�,ة اq!ـ ــ�, Dـ ــA ا���ـ ��ـــ, DـS    
ــ ــ��
 إ�ـــ7 ا��Fـ ــ?�,ة اq!ـ ــ�, Dـ ــA ا���ـ ��ـــ, DـS    
ــ ــ��
 إ�ـــ7 ا��Fـ ــ?�,ة اq!ـ ــ�, Dـ ــA ا���ـ ��ـــ, DـS    
ــ ــ��
 إ�ـــ7 ا��Fـ ــ?�,ة اq!ـ ــ�, Dـ ــA ا���ـ ��ـــ, DـS@%ــ ــ�ل �ـ ــ% و<ـ ــ�ل �ـ ــ% و<ـ ــ�ل �ـ ــ% و<ـ ــ�ل �ـ ــ,م : : : :  و<ـ ــ,م �Cـ ــ,م �Cـ ــ,م �Cـ �Cـ
 
�:% ا�[�ر�ــE .ــA  $    ا�[ــ�\ إ�ــ�% &��L�ــ% .ــ� &�ــ9 ��ــ
 ا�[ــ�\ إ�ــ�% &��L�ــ% .ــ� &�ــ9 ��ــ
 ا�[ــ�\ إ�ــ�% &��L�ــ% .ــ� &�ــ9 ��ــ
 ا�[ــ�\ إ�ــ�% &��L�ــ% .ــ� &�ــ9 ��ــ<cا2ــ Aــ.   Aــ. Eر�ــ��:% ا�[<cا2ــ Aــ.   Aــ. Eر�ــ��:% ا�[<cا2ــ Aــ.   Aــ. Eر�ــ��:% ا�[<cا2ــ Aــ. 

&]ـ�ر Dــ?�,ة -�ـ7 ا��Nـ7 إ�ـD 7ـ�ب ر!ــ�ل      &]ـ�ر Dــ?�,ة -�ـ7 ا��Nـ7 إ�ـD 7ـ�ب ر!ــ�ل      &]ـ�ر Dــ?�,ة -�ـ7 ا��Nـ7 إ�ـD 7ـ�ب ر!ــ�ل      &]ـ�ر Dــ?�,ة -�ـ7 ا��Nـ7 إ�ـD 7ـ�ب ر!ــ�ل      . . . . ا�m�ـ' ��>]ـ%، و<ـa &ـ�%    ا�m�ـ' ��>]ـ%، و<ـa &ـ�%    ا�m�ـ' ��>]ـ%، و<ـa &ـ�%    ا�m�ـ' ��>]ـ%، و<ـa &ـ�%    
HاHاHاHي @اTا� Aو� �Nو�ei ل�- A� %�L[& ب�cmا� AD ?�� %�C�&  يTا� Aو� �Nو�ei ل�- A� %�L[& ب�cmا� AD ?�� %�C�&  يTا� Aو� �Nو�ei ل�- A� %�L[& ب�cmا� AD ?�� %�C�&  يTا� Aو� �Nو�ei ل�- A� %�L[& ب�cmا� AD ?�� %�C�& 

       C�� ء�Y ��ء ��C       أ<,.ـ%، &FSLـ?4 أ�% إ��Y ��ء ��C       أ<,.ـ%، &FSLـ?4 أ�% إ��Y ��ء ��C       أ<,.ـ%، &FSLـ?4 أ�% إ��Y �
أ<,.ـ%، &FSLـ?4 أ�% إ���� 
& a
�� 
& a
�� 
& a
�� 
& a$ 4ء�<c2ء4 ، وذآ? �% ا�<c2ء4 ، وذآ? �% ا�<c2ء4 ، وذآ? �% ا�<c2وذآ? �% ا ،
�ل �% ��?C& ،%[<�� '�mا� A. Eر���ل �% ��?ا�[C& ،%[<�� '�mا� A. Eر���ل �% ��?ا�[C& ،%[<�� '�mا� A. Eر���ل �% ��?ا�[C& ،%[<�� '�mا� A. Eر���ّ�: : : : ا�[& ،%� �rY ��� j.ّ�ا�& ،%� �rY ��� j.ّ�ا�& ،%� �rY ��� j.ّ�ا�& ،%� �rY ��� j.ا % % % %


�� a�2 ��. %��D* Z;M�!
�� a�2 ��. %��D* Z;M�!
�� a�2 ��. %��D* Z;M�!
�� a�2 ��. %��D* Z;M�!    $«)١(. 
ومــن المحــتمل قــوياً أن تلــك الجاريــة التــي أخــذها اإلمــام  

 هـي نفسـها التـي ذكـرها بعض علماء أهل السنة من              $ علـي 
                                                           

 .١٦٠ ص ١ج : اإلرشادالشيخ المفيد،  )١(
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٣٠ 

ــا       ــاء به ــد ج ــية ق ــد الحنف ــولة أم محم ــا خ ــي   أنه ــن أب ــي ب عل
 .VVVVمن اليمن ووهبها فاطمة $ طالب

    ]]]].E.,C. E.,C. E.,C. E.,C. ]]]]%.,C.%.,C.%.,C.%.,Cنّنّنّّنأأأأأو أو أو أو «: كما قال أبو نصر في السلسلة العلوية
 A�ا�ــ� Aــ. A�ا�ــ� Aــ. A�ا�ــ� Aــ. A�ا�ــ� Aهــ?اء ،،،،.ــeا� Eــ�@�& �NFهــ��@�ــE ا�eهــ?اء  && �NFهــ��@�ــE ا�eهــ?اء  && �NFهــ��@�ــE ا�eهــ?اء  && �NFهــ�&     VVVV      Aــ. Eــ�@�& �N�ــ��Dو  Aــ. Eــ�@�& �N�ــ��Dو  Aــ. Eــ�@�& �N�ــ��Dو  Aــ. Eــ�@�& �N�ــ��Dو

.��ــــ9 ا�M>ــــ�ري &ــــ��,ت �ــــ% �ــــ��D Eــــ�� .��ــــ9 وهــــ
 أSــــ� .R�ــــ,  .��ــــ9 ا�M>ــــ�ري &ــــ��,ت �ــــ% �ــــ��D Eــــ�� .��ــــ9 وهــــ
 أSــــ� .R�ــــ,  .��ــــ9 ا�M>ــــ�ري &ــــ��,ت �ــــ% �ــــ��D Eــــ�� .��ــــ9 وهــــ
 أSــــ� .R�ــــ,  .��ــــ9 ا�M>ــــ�ري &ــــ��,ت �ــــ% �ــــ��D Eــــ�� .��ــــ9 وهــــ
 أSــــ� .R�ــــ,  
qqqq%.%.%.%.«)١(. 

 وهو أن   ــ ثـم إن هـناك شـاهداً قـرآنياً يـؤيد ما ذكرناه أيضاً               ٣
 فقد # التي اشتهر نزولها في علي وأهل بيته     )هـل أتى  (سـورة   

ذكـرت اآليـة اغلـب نعـم الجنة ولكنها لم تتعرض لمسألة الحور          
العين، وقد ذكر المفسرون أن سبب ذلك هو الحفاظ على كرامة           

� &��N أ�%    وووو«: الزهـراء، قـال اآللوسي    Nو�e�D ل�C7 ا��� �:�cا�� A.    %أ� �N�& �Nو�e�D ل�C7 ا��� �:�cا�� A.    %أ� �N�& �Nو�e�D ل�C7 ا��� �:�cا�� A.    %أ� �N�& �Nو�e�D ل�C7 ا��� �:�cا�� A.
 �Nآـــ? &ـــ�T� ـــ�� %��RFـــ! �Nآـــ? &ـــ�T� ـــ�� %��RFـــ! �Nآـــ? &ـــ�T� ـــ�� %��RFـــ! �Nآـــ? &ـــ�T� ـــ�� %��RFان  !ـــ,��ا�Rـــ�ر ا��ـــ�A وإ��ـــ� 2ـــ?ح �ـــe وYـــD 9ـــ��,ان  ا�Rـــ�ر ا��ـــ�A وإ��ـــ� 2ـــ?ح �ـــe وYـــD 9ـــ��,ان  ا�Rـــ�ر ا��ـــ�A وإ��ـــ� 2ـــ?ح �ـــe وYـــD 9ـــ��,ان  ا�Rـــ�ر ا��ـــ�A وإ��ـــ� 2ـــ?ح �ـــe وYـــD 9ـــ

       �N�?ــ�i ر�Iــ�  rل �ــ��       .�mــ,�A ر���ــR� Eــ?.E ا�Fــ��ل و<ــ?ة �ــ�A ا�?!ــN�?ــ�i ر�Iــ�  rل �ــ��       .�mــ,�A ر���ــR� Eــ?.E ا�Fــ��ل و<ــ?ة �ــ�A ا�?!ــN�?ــ�i ر�Iــ�  rل �ــ��       .�mــ,�A ر���ــR� Eــ?.E ا�Fــ��ل و<ــ?ة �ــ�A ا�?!ــN�?ــ�i ر�Iــ�  rل �ــ�.�mــ,�A ر���ــR� Eــ?.E ا�Fــ��ل و<ــ?ة �ــ�A ا�?!ــ
       ��ع ا�E�?PF و�Fcت ا� �m� 4ا�
 أ&& 
�ع ا�E�?PF و��       ا�E��Fc إذا أ-]� D;?ة وهFcت ا� �m� 4ا�
 أ&& 
�ع ا�E�?PF و��       ا�E��Fc إذا أ-]� D;?ة وهFcت ا� �m� 4ا�
 أ&& 
�ع ا�E�?PF و��       ا�E��Fc إذا أ-]� D;?ة وهFcت ا� �m� 4ا�
 أ&& 
ا�E��Fc إذا أ-]� D;?ة وه
&ـ
 ا�[ـ�E .ـ?ة و* �m>ـK��� 7 أن هTا زه?ة رa�D و* ��R�9 ا�>?ك       &ـ
 ا�[ـ�E .ـ?ة و* �m>ـK��� 7 أن هTا زه?ة رa�D و* ��R�9 ا�>?ك       &ـ
 ا�[ـ�E .ـ?ة و* �m>ـK��� 7 أن هTا زه?ة رa�D و* ��R�9 ا�>?ك       &ـ
 ا�[ـ�E .ـ?ة و* �m>ـK��� 7 أن هTا زه?ة رa�D و* ��R�9 ا�>?ك       

Z��M�ب ا��D A. ��ب ا���oZ��M ا��Tآ�? ��7 ذ�K أ�;D A. ��ب ا���oZ��M ا��Tآ�? ��7 ذ�K أ�;D A. ��ب ا���oZ��M ا��Tآ�? ��7 ذ�K أ�;D A. � .)٢(»�o ا��Tآ�? ��7 ذ�K أ�;
                                                           

 .٨١ص  :سر السلسلة العلوية،  نصر البخاريأبو) ١(
 .١٥٨، ص٢٩ جاآللوسي، تفسير اآللوسي، )٢(
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ğ̂ éÞ^m<V<ê×Â<tæ†}ppppé•^Î<àÛéÖ]<±c<^ 

 قد بعث   @هـناك روايات كثيرة وصحيحة دلّت على أن النبي          
 : إلى اليمن قاضياً، نشير فيما يلي إلى جملة من مضامينها$علياً 

    :، قال$     مـا أخرجه أحمد في مسنده عن علي    :المضمون األول 
»      Hل ا�� : : : : &�Cـ� &�Cـ� &�Cـ� &�Cـ� : : : : �ل�ل�ل�لإ�ـ7 ا�ـ��A، <ـ   إ�ـ7 ا�ـ��A، <ـ   إ�ـ7 ا�ـ��A، <ـ   إ�ـ7 ا�ـ��A، <ـ   ) 2ـ�7 اH ��ـ�% و!ـ��   2ـ�7 اH ��ـ�% و!ـ��   2ـ�7 اH ��ـ�% و!ـ��   2ـ�7 اH ��ـ�% و!ـ��   (�I�Dـ
 ر!ـ�ل ا�I�D      Hـ
 ر!ـ�ل ا�I�D      Hـ
 ر!ـ�ل ا�I�D      Hـ
 ر!ـ� �� �� ��

          
�ء؟    ،،،،ر!ـ�ل ا�I�F� ،Hـ
 إ�ـ7 <ـ�م أ!ـAّ .�ـ
          ر!ـ�ل ا�I�F� ،Hـ
 إ�ـ7 <ـ�م أ!ـAّ .�ـ
          ر!ـ�ل ا�I�F� ،Hـ
 إ�ـ7 <ـ�م أ!ـAّ .�ـ
          ر!ـ�ل ا�I�F� ،Hـ
 إ�ـ7 <ـ�م أ!ـAّ .�ـ;Cـ? ا�GDـ,�+ * أ- ��ء؟     وأ�ـ;Cـ? ا�GDـ,�+ * أ- ��ء؟     وأ�ـ;Cـ? ا�GDـ,�+ * أ- ��ء؟     وأ�ـ;Cـ? ا�GDـ,�+ * أ- � وأ�ـ
��ــa �ــ,4 ��ــ7 2ــ,ري، و<ــ�ل&��ــa �ــ,4 ��ــ7 2ــ,ري، و<ــ�ل&��ــa �ــ,4 ��ــ7 2ــ,ري، و<ــ�ل&��ــa �ــ,4 ��ــ7 2ــ,ري، و<ــ�ل: : : : <ــ�ل<ــ�ل<ــ�ل<ــ�ل& : : : : �ا��Nــ� oــ�Fّ �]ــ��% واهــ, <�ــF%، �ــ� ا��Nــ� oــ�Fّ �]ــ��% واهــ, <�ــF%، �ــ� ا��Nــ� oــ�Fّ �]ــ��% واهــ, <�ــF%، �ــ� ا��Nــ� oــ�Fّ �]ــ��% واهــ, <�ــF%، �ــ

   Aـــ. a�ـــ7 �]ـــ�- ��Nـــ��D jـــC�  ن، &ـــ�� -�ـــ7 �]ـــ�a .ـــA   ��ـــ
، إذا �Yـــ' إ�ـــ�K ا�Gmـــ��Nـــ��D jـــC�  ن، &ـــ�� -�ـــ7 �]ـــ�a .ـــA   ��ـــ
، إذا �Yـــ' إ�ـــ�K ا�Gmـــ��Nـــ��D jـــC�  ن، &ـــ�� -�ـــ7 �]ـــ�a .ـــA   ��ـــ
، إذا �Yـــ' إ�ـــ�K ا�Gmـــ��Nـــ��D jـــC�  ن، &ـــ���ـــ
، إذا �Yـــ' إ�ـــ�K ا�Gmـــ�
�ء،               ;Cا� K� A�F� Kإذا &��ـ� ذ�ـ Kـ���ء،               ا�Sـ?، آ�ـ� !ـ��� .ـA اqول، &;Cا� K� A�F� Kإذا &��ـ� ذ�ـ Kـ���ء،               ا�Sـ?، آ�ـ� !ـ��� .ـA اqول، &;Cا� K� A�F� Kإذا &��ـ� ذ�ـ Kـ���ء،               ا�Sـ?، آ�ـ� !ـ��� .ـA اqول، &;Cا� K� A�F� Kإذا &��ـ� ذ�ـ Kـ��ا�Sـ?، آ�ـ� !ـ��� .ـA اqول، &

�ل<�ل<�ل<�ل> : : : :&&&&,�D ء�;> 
�ء �D,، أو .� أ_�9 ��ّ;> 
ّ�� ���Sا ��,�D ء�;> 
�ء �D,، أو .� أ_�9 ��ّ;> 
ّ�� ���Sا ��,�D ء�;> 
�ء �D,، أو .� أ_�9 ��ّ;> 
ّ�� ���Sا ��,�D ء�;> 
�ء �D,، أو .� أ_�9 ��ّ;> 
ّ�� ���Sا ��«. 
: وقــال الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر فــي حكمــه علــى الحــديث 

»1�R2 4د� . )١(»إ!��د1�R2 4إ!��د1�R2 4إ!��د1�R2 4إ!�
 مــا أخــرجه أحمــد أيضــاً فــي مســنده عــن :المضــمون الثانــي

إ�ـــ7 إ�ـــ7 إ�ـــ7 إ�ـــ7 ) 2ـــ�7 اH ��ــ�% و!ــ��  2ـــ�7 اH ��ــ�% و!ــ��  2ـــ�7 اH ��ــ�% و!ــ��  2ـــ�7 اH ��ــ�% و!ــ��  (�I�Dــ
 ر!ــ�ل ا�I�D   Hــ
 ر!ــ�ل ا�I�D   Hــ
 ر!ــ�ل ا�I�D   Hــ
 ر!ــ�ل اH   «: ، قـــال$ علـــي
إ�ــ7 <ــ�م هــ� أ!ــAّ .�ــ
  إ�ــ7 <ــ�م هــ� أ!ــAّ .�ــ
  إ�ــ7 <ــ�م هــ� أ!ــAّ .�ــ
  إ�ــ7 <ــ�م هــ� أ!ــAّ .�ــ
  �ــ� ر!ــ�ل اH، إ�ــ�I�F� Kــ
  �ــ� ر!ــ�ل اH، إ�ــ�I�F� Kــ
  �ــ� ر!ــ�ل اH، إ�ــ�I�F� Kــ
  �ــ� ر!ــ�ل اH، إ�ــ�I�F� Kــ
  : : : : ا�ــ���C& ،Aــ�ا�ــ���C& ،Aــ�ا�ــ���C& ،Aــ�ا�ــ���C& ،Aــ�

��ـ7 !ـ��FّI �]ـ��K و�Nـ,ي       : : : : q<;ـ
 �Dـ��N، <ـ�ل   q<;ـ
 �Dـ��N، <ـ�ل   q<;ـ
 �Dـ��N، <ـ�ل   q<;ـ
 �Dـ��N، <ـ�ل   �� Hن ا���ـ7 !ـ��FّI �]ـ��K و�Nـ,ي       اذهـZ، &ـ�� Hن ا���ـ7 !ـ��FّI �]ـ��K و�Nـ,ي       اذهـZ، &ـ�� Hن ا���ـ7 !ـ��FّI �]ـ��K و�Nـ,ي       اذهـZ، &ـ�� Hن ا�اذهـZ، &ـ
 KFـ�> KFـ�> KFـ�> KFوقـال الشـيخ أحمـد محمـد شاكر في حكمه على الحديث           . »<�ـ :

                                                           

 .٥٤٤ ص ١ج:  مسند أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل،)١(
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»1�R2 د� . )١(»إ!��د 1�R2إ!��د 1�R2إ!��د 1�R2إ!�
، $ مـا أخرجه ابن ماجة في سننه عن علي       :المضمون الثالث 


 ر!�ل اH «: قال�I�D Hل ا�
 ر!�I�D Hل ا�
 ر!�I�D Hل ا�
 ر!�I�D)��!و %��� Hو!��7�2 ا %��� Hو!��7�2 ا %��� Hو!��7�2 ا %��� H7�2 ا (& ،A�إ�7 ا��& ،A�إ�7 ا��& ،A�إ�7 ا��& ،A�إ�7 ا����C��C��C��C : : : : �� �� �� ��
ر!ــ�ل ا�I�F� ،Hــ
 وأ�ــ� _ــ�ب أ<;ــ
 �Dــ��N و* أدري .ــ� ا�C;ــ�ء؟      ر!ــ�ل ا�I�F� ،Hــ
 وأ�ــ� _ــ�ب أ<;ــ
 �Dــ��N و* أدري .ــ� ا�C;ــ�ء؟      ر!ــ�ل ا�I�F� ،Hــ
 وأ�ــ� _ــ�ب أ<;ــ
 �Dــ��N و* أدري .ــ� ا�C;ــ�ء؟      ر!ــ�ل ا�I�F� ،Hــ
 وأ�ــ� _ــ�ب أ<;ــ
 �Dــ��N و* أدري .ــ� ا�C;ــ�ء؟      

�ل: : : : <�ل<�ل<�ل<�ل> �o ،2,ري 
& 4,�D ل&;?ب�> �o ،2,ري 
& 4,�D ل&;?ب�> �o ،2,ري 
& 4,�D ل&;?ب�> �o ،2,ري 
& 4,�D ب?;& : : : :Fّoو %F�> ,أه �Nا��Fّoو %F�> ,أه �Nا��Fّoو %F�> ,أه �Nا��Fّoو %F�> ,أه �Nا�� ،%��[� � ،%��[� � ،%��[� � ،%��[� �
�ء A�D اA��o      : : : : <ـ�ل <ـ�ل <ـ�ل <ـ�ل ;> 
& ,�D ���_ ��ء A�D اA��o      &�ـ;> 
& ,�D ���_ ��ء A�D اA��o      &�ـ;> 
& ,�D ���_ ��ء A�D اA��o      &�ـ;> 
& ,�D ���_ �، قال األلباني في حكمه »&�ـ

  .)٢(»1�R21�R21�R21�R2«: على الحديث
 $وفي هذا الخروج لم ينقل أن هناك شكوى على علي 

m^nÖ^<V<ê×Â<tæ†}ppppée^q<àÛéÖ]<±c<^l^Î‚’×Ö< 

MIë…‚¤]<‚éÃ‰<êe_<àÂæ<íÞ^Ò…<àe]<àÂ<Ñ^v‰c<àe]<íè]æ…< 

�ق �Rـ� ���ان     «: قـال ابـن هشـام    Rإ!ـ AـDـ9 اC�     ان��ق �Rـ� ��Rإ!ـ AـDـ9 اC�     ان��ق �Rـ� ��Rإ!ـ AـDـ9 اC�     ان��ق �Rـ� ��Rإ!ـ AـDـ9 اC�)�� ة��ا&�ة ��.�ا&�ة ��.�ا&�ة ��.�ا&.



 
&  
&  
&  
& 
           ̂ Rا� 
̂           <>ـ��% .ـA ا�ـ��A ر!ـ�ل اH &ـ Rا� 
̂           <>ـ��% .ـA ا�ـ��A ر!ـ�ل اH &ـ Rا� 
̂           <>ـ��% .ـA ا�ـ��A ر!ـ�ل اH &ـ Rا� 

 �F� AD 7�R, ا�ّ�%   : : : : )<>ـ��% .ـA ا�ـ��A ر!ـ�ل اH &ـ�o,-   %�ّا� ,F� AD 7�R� 
�o,-   %�ّا� ,F� AD 7�R� 
�o,-   %�ّا� ,F� AD 7�R� 
�o,-

  ,�eــ� AــD EــR�@ AــD ,�eــ� Aــ?ة، �ــ�� 
 DــD  AــD  AــD  AــD AـA �ــF, ا�ــ?-�D AــA أDــ
 ��ــ?ة، �ــA �ــD ,�eــR�@ AــD EــA �ــD  ,�eـA �ــF, ا�ــ?-�D AــA أDــ
 ��ــ?ة، �ــA �ــD ,�eــR�@ AــD EــA �ــD  ,�eـA �ــF, ا�ــ?-�D AــA أDــ
 ��ــ?ة، �ــA �ــD ,�eــR�@ AــD EــA �ــD  ,�eـA �ــF, ا�ــ?-�D AــA أDــ
�ل> ،E���لرآ> ،E���لرآ> ،E���لرآ> ،E��9 ��
 ر�7 ا�ّ�% ��% .A ا���7Cَ�ْ�َ� A ر!�ل ا�ّ�% : : : : رآF>أ �9 ��
 ر�7 ا�ّ�% ��% .A ا���7Cَ�ْ�َ� A ر!�ل ا�ّ�% �ّ�F>أ �9 ��
 ر�7 ا�ّ�% ��% .A ا���7Cَ�ْ�َ� A ر!�ل ا�ّ�% �ّ�F>أ �9 ��
 ر�7 ا�ّ�% ��% .A ا���7Cَ�ْ�َ� A ر!�ل ا�ّ�% �ّ�F>أ ��ّ�

2ــ�7 ا�ّ�ــ% ��ــ�% و!ــ�� D��ــE، َ��[�ــ9 إ�ــ7 ر!ــ�ل ا�ّ�ــ% 2ــ�7 ا�ّ�ــ% ��ــ�%  2ــ�7 ا�ّ�ــ% ��ــ�% و!ــ�� D��ــE، َ��[�ــ9 إ�ــ7 ر!ــ�ل ا�ّ�ــ% 2ــ�7 ا�ّ�ــ% ��ــ�%  2ــ�7 ا�ّ�ــ% ��ــ�% و!ــ�� D��ــE، َ��[�ــ9 إ�ــ7 ر!ــ�ل ا�ّ�ــ% 2ــ�7 ا�ّ�ــ% ��ــ�%  2ــ�7 ا�ّ�ــ% ��ــ�% و!ــ�� D��ــE، َ��[�ــ9 إ�ــ7 ر!ــ�ل ا�ّ�ــ% 2ــ�7 ا�ّ�ــ% ��ــ�%  
 Kذ� ,��& ،%D�R2أ A.  ًYر %�. A�T4 ا�,�Y 7�� ��m�!و!�� وا Kذ� ,��& ،%D�R2أ A.  ًYر %�. A�T4 ا�,�Y 7�� ��m�!و!�� وا Kذ� ,��& ،%D�R2أ A.  ًYر %�. A�T4 ا�,�Y 7�� ��m�!و!�� وا Kذ� ,��& ،%D�R2أ A.  ًYر %�. A�T4 ا�,�Y 7�� ��m�!و!�� وا

                                                           
 .٤٥٩ـ ٤٥٨ ص١ج:  مسند أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل،)١(
 .األلباني: ، بتحقيق٥٢٠ ص٢ج: سنن ابن ماجة) ٢(
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        ّeFَا� A. E�-ُ م�Cا� A. 9ـYآـ9ّ ر ��م ُ-�A. E ا�eFَّ        ا�ـ?9Y &�]ـCا� A. 9ـYآـ9ّ ر ��م ُ-�A. E ا�eFَّ        ا�ـ?9Y &�]ـCا� A. 9ـYآـ9ّ ر ��م ُ-�A. E ا�eFَّ        ا�ـ?9Y &�]ـCا� A. 9ـYآـ9ّ ر �
 )١(ا�ـ?9Y &�]ـ�� a. ن�
ا�Tي آ�� a. ن�
ا�Tي آ�� a. ن�
ا�Tي آ�� a. ن�    ا�Tي آ
             ،9�Rُا� �N��� ذا��ه�، &C��َ� ـ?جS %ـP�Y ��ه�، &�ذا ����N ا�9�Rُ،             ر�ـ7 ا�ّ�ـ% �ـ�%، &�ّ�ـ� د�ـC��َ� ـ?جS %ـP�Y ��ه�، &�ذا ����N ا�9�Rُ،             ر�ـ7 ا�ّ�ـ% �ـ�%، &�ّ�ـ� د�ـC��َ� ـ?جS %ـP�Y ��ه�، &�ذا ����N ا�9�Rُ،             ر�ـ7 ا�ّ�ـ% �ـ�%، &�ّ�ـ� د�ـC��َ� ـ?جS %ـP�Y �ر�ـ7 ا�ّ�ـ% �ـ�%، &�ّ�ـ� د�ـ

�م ���[ّ���ا D% إذا <,.�ا &
       : : : : .ـ� هTا؟ <�ل   .ـ� هTا؟ <�ل   .ـ� هTا؟ <�ل   .ـ� هTا؟ <�ل   ! ! ! ! و��ـK و��ـK و��ـK و��ـK : : : : <ـ�ل <ـ�ل <ـ�ل <ـ�ل Cت ا���م ���[ّ���ا D% إذا <,.�ا &
       آ]Cت ا���م ���[ّ���ا D% إذا <,.�ا &
       آ]Cت ا���م ���[ّ���ا D% إذا <,.�ا &
       آ]Cت ا��آ]

 D% إ�7 ر!�ل ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ! ! ! ! و��Kو��Kو��Kو��K: : : : ا���س، <�لا���س، <�لا���س، <�لا���س، <�لN��� 9 أنF> عe�ْل ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ا�
 D% إ�7 ر!N��� 9 أنF> عe�ْل ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ا�
 D% إ�7 ر!N��� 9 أنF> عe�ْل ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ا�
 D% إ�7 ر!N��� 9 أنF> عe�ْا
�ل      : : : : <ـ�ل <ـ�ل <ـ�ل <ـ�ل . . . . ��ـ�% و!ـ��   ��ـ�% و!ـ��   ��ـ�% و!ـ��   ��ـ�% و!ـ��   > ،eّFَا� 
& ��ل      &���ـeع ا��Rُـ9 .ـA ا�ـ��س، &ـ?ّده> ،eّFَا� 
& ��ل      &���ـeع ا��Rُـ9 .ـA ا�ـ��س، &ـ?ّده> ،eّFَا� 
& ��ل      &���ـeع ا��Rُـ9 .ـA ا�ـ��س، &ـ?ّده> ،eّFَا� 
& ����ـeع ا��Rُـ9 .ـA ا�ـ��س، &ـ?ّده& : : : :

OوأOوأOوأOوأ�ND a�2 � . )٢( »N? ا�[�\ _��ا4 ��� N�ND a�2? ا�[�\ _��ا4 ��� N�ND a�2? ا�[�\ _��ا4 ��� N�ND a�2? ا�[�\ _��ا4 ��
&�o,Rـ
 �F, اF� AD H, ا�?-��o,R&  AD ?��. AD Aـ
 �F, اF� AD H, ا�?-��o,R&  AD ?��. AD Aـ
 �F, اF� AD H, ا�?-��o,R&  AD ?��. AD Aـ
 �F, اF� AD H, ا�?-�AD ?��. AD A  «: وقال ابن إسحاق  

        ��D Zز�� %��� A� ،ة?]� AD Zآ� AD ,�R. AD ن�-ـeم، �ـA !ـ����ن AD ,�R. AD آ�AD Z �[?ة، �A ���% ز����D Z        -ـeم، �ـA !ـ����ن AD ,�R. AD آ�AD Z �[?ة، �A ���% ز����D Z        -ـeم، �ـA !ـ����ن AD ,�R. AD آ�AD Z �[?ة، �A ���% ز����D Z        -ـeم، �ـA !ـ���
: : : : آ�ــZ، وآ��ــ� �ــ�, أDــ
 !ــ��, ا�mــ,ري، �ــA أDــ
 !ــ��, ا�mــ,ري، <ــ�ل   آ�ــZ، وآ��ــ� �ــ�, أDــ
 !ــ��, ا�mــ,ري، �ــA أDــ
 !ــ��, ا�mــ,ري، <ــ�ل   آ�ــZ، وآ��ــ� �ــ�, أDــ
 !ــ��, ا�mــ,ري، �ــA أDــ
 !ــ��, ا�mــ,ري، <ــ�ل   آ�ــZ، وآ��ــ� �ــ�, أDــ
 !ــ��, ا�mــ,ري، �ــA أDــ
 !ــ��, ا�mــ,ري، <ــ�ل   

     ً��م ر!�ل اH 2       ا_ـ��7 ا�ـ��س ��ـ��ً     ا_ـ��7 ا�ـ��س ��ـ��ً     ا_ـ��7 ا�ـ��س ��ـ��ً     ا_ـ��7 ا�ـ��س ��ـ�C& ،%��� Hان ا��م ر!�ل اH 2        ر�ـC& ،%��� Hان ا��م ر!�ل اH 2        ر�ـC& ،%��� Hان ا��م ر!�ل اH 2        ر�ـC& ،%��� Hان ا��7 اH ���% �7 اH ���% �7 اH ���% �7 اH ���%  ر�ـ
�لC� %���[& ،�ًF�cS ��لو!�� &��C� %���[& ،�ًF�cS ��لو!�� &��C� %���[& ،�ًF�cS ��لو!�� &��C� %���[& ،�ًF�cS ��اH إ�% : : : : و!�� &��& ،��ا ���ً�P� * ،س�� ا��Nإ�% أ� Hا�& ،��ا ���ً�P� * ،س�� ا��Nإ�% أ� Hا�& ،��ا ���ً�P� * ،س�� ا��Nإ�% أ� Hا�& ،��ا ���ً�P� * ،س�� ا��Nأ�

7�P� أن A. ،H9 ا�F! 

 ذات اH، أو && APSq7�P� أن A. ،H9 ا�F! 

 ذات اH، أو && APSq7�P� أن A. ،H9 ا�F! 

 ذات اH، أو && APSq7�P� أن A. ،H9 ا�F! 

 ذات اH، أو && APSq....     ل�oّ� .;7 ر!�ل oّ� .;7 ر!�ل oّ� .;7 ر!�ل oّ� .;7 ر!
        �N�وأ�� ،�N�!�ا�ّ�ـ% 2ـ�7 ا�ّ�ـ% ���% و!�� ��L& ،%]ّ- 7رى ا���س .��!��N، وأ����N        ا�ّ�ـ% 2ـ�7 ا�ّ�ـ% ���% و!�� ��L& ،%]ّ- 7رى ا���س .��!��N، وأ����N        ا�ّ�ـ% 2ـ�7 ا�ّ�ـ% ���% و!�� ��L& ،%]ّ- 7رى ا���س .��!��N، وأ����N        ا�ّ�ـ% 2ـ�7 ا�ّ�ـ% ���% و!�� ��L& ،%]ّ- 7رى ا���س .�

         ّ�D �. �N�& A�ّD 7�ا� %�FcS س�� �Dّ         !ـ�N]ّ- Aـ�، وcSـZ ا��. �N�& A�ّD 7�ا� %�FcS س�� �Dّ         !ـ�N]ّ- Aـ�، وcSـZ ا��. �N�& A�ّD 7�ا� %�FcS س�� �Dّ         !ـ�N]ّ- Aـ�، وcSـZ ا��. �N�& A�ّD 7�ا� %�FcS س�R& ،A�, ا�ّ�% R& ،A�, ا�ّ�% R& ،A�, ا�ّ�% R& ،A�, ا�ّ�% !ـ�N]ّ- Aـ�، وcSـZ ا��
�ل> �ّo ،%��� 7�oلوأ�> �ّo ،%��� 7�oلوأ�> �ّo ،%��� 7�oلوأ�> �ّo ،%��� 7�oوأ : : : :
��� ا���س، ا!���ا <N�ّأ
��� ا���س، ا!���ا <N�ّأ
��� ا���س، ا!���ا <N�ّأ
��� ا���س، ا!���ا <N�ّ٣(»............أ(. 

                                                           

 .٣١١ ص١١ج: ضرب من الثياب، لسان العرب: الثياب وقيل: البزُّ) ١(
؛ ابن ٤٠١ ص٢ج: تاريخ الطبري؛  ١٠٢١ ص ٤ج: @ابـن هشام، سيرة النبي      ) ٢(

 .٤١٥ ص٤ج: كثير، السيرة النبوية
 .١٠٢٢ ص٤ج: @سيرة النبي ابن هشام، ) ٣(
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-,oـ�� اDـo,-   ،,��- Aـ�� اDـo,-   ،,��- Aـ�� اDـo,-   ،,��- Aـ�� اDـA -��,،   «: وقـد روى الطبري نفس هذا المضمون، قال   
�ق، �ــA �ــF, اD HــA أDــ
 �[ــ�1،  : : : : <ــ�ل<ــ�ل<ــ�ل<ــ�لRإ!ــ AــDا Aــ� ،E�ــ�! ��ق، �ــA �ــF, اD HــA أDــ
 �[ــ�o,-  ،1ــ�Rإ!ــ AــDا Aــ� ،E�ــ�! ��ق، �ــA �ــF, اD HــA أDــ
 �[ــ�o,-  ،1ــ�Rإ!ــ AــDا Aــ� ،E�ــ�! ��ق، �ــA �ــF, اD HــA أDــ
 �[ــ�o,-  ،1ــ�Rإ!ــ AــDا Aــ� ،E�ــ�! �-,oــ�
�o .;7 ر!�ل اH 7�2 اH ���% و��7 {�% و!�� ���o %]- 7 .;7 ر!�ل اH 7�2 اH ���% و��7 {�% و!�� ���o %]- 7 .;7 ر!�ل اH 7�2 اH ���% و��7 {�% و!�� ���o %]- 7 .;7 ر!�ل اH 7�2 اH ���% و��7 {�% و!�� ��7 -[% : : : : <�ل<�ل<�ل<�ل

  �Nــ� ــ��س .��!ـــ ــLرى ا�ـــ ــ��N  &ـــ ــ��س .��!ـــ ــLرى ا�ـــ ــ��N  &ـــ ــ��س .��!ـــ ــLرى ا�ـــ ــ��N  &ـــ ــ��س .��!ـــ ــLرى ا�ـــ ــ��س    &ـــ ــZ ا�ـــ ــ� وcSـــ ــ�N]- Aـــ ــ� !ـــ ــ��س    وأ���Nـــ ــZ ا�ـــ ــ� وcSـــ ــ�N]- Aـــ ــ� !ـــ ــ��س    وأ���Nـــ ــZ ا�ـــ ــ� وcSـــ ــ�N]- Aـــ ــ� !ـــ ــ��س    وأ���Nـــ ــZ ا�ـــ ــ� وcSـــ ــ�N]- Aـــ ــ� !ـــ وأ���Nـــ
%�FcS%�FcS%�FcS%�FcS............«)١(. 

كـذلك أخـرج أحمـد هـذا المضـمون فـي مسـنده مختصراً عن                 
سـليمان بـن محمد بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب،        
: وكانـت عـند أبـي سـعيد الخـدري، عـن أبـي سـعيد الخدري، قال                 

) 2ـ�7 اH ��ــ�% و{�ــ% 2ـ�7 اH ��ــ�% و{�ــ% 2ـ�7 اH ��ــ�% و{�ــ% 2ـ�7 اH ��ــ�% و{�ــ%  (&Cــ�م ر!ــ�ل اC&Hــ�م ر!ــ�ل اC&Hــ�م ر!ــ�ل اC&Hــ�م ر!ــ�ل اH: : : : ا_ـ��7 ��ــ�ً� ا�ــ��س، <ـ�ل  ا_ـ��7 ��ــ�ً� ا�ــ��س، <ـ�ل  ا_ـ��7 ��ــ�ً� ا�ــ��س، <ـ�ل  ا_ـ��7 ��ــ�ً� ا�ــ��س، <ـ�ل  «

�، &]ـ���% �Cـ�ل     &&&&ًFـ�cS ��، &]ـ���% �Cـ�ل     �ـ�ًFـ�cS ��، &]ـ���% �Cـ�ل     �ـ�ًFـ�cS ��، &]ـ���% �Cـ�ل     �ـ�ًFـ�cS �� اH إ�%   : : : : �ـ�& ��ا ���ً�P� * ،س�� اH إ�%   أ�Nـ� ا�ـ�& ��ا ���ً�P� * ،س�� اH إ�%   أ�Nـ� ا�ـ�& ��ا ���ً�P� * ،س�� اH إ�%   أ�Nـ� ا�ـ�& ��ا ���ً�P� * ،س�أ�Nـ� ا�ـ�
H9 ا�F! 

 ذات اH أو && APSqH9 ا�F! 

 ذات اH أو && APSqH9 ا�F! 

 ذات اH أو && APSqH9 ا�F! 

 ذات اH أو && APSq«)٢( . 

 في »oّ� .;7 ر!�ل ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���% و!�� ��o%]ّ- 7ّ� .;7 ر!�ل ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���% و!�� ��o%]ّ- 7ّ� .;7 ر!�ل ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���% و!�� ��o%]ّ- 7ّ� .;7 ر!�ل ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���% و!�� ��7 -ّ[%«فعبارة 
 تدلّ صراحة على كون هذه القضية في مكة         بعض الروايات السابقة  

قبل مناسك الحج. 

NÏãéfÖ]<íè]æ…<{<êV 

�  «: أخـرج البيهقـي فـي الـدالئل بسند معتبر، حيث قال      Dأ ��  أFSـ?�Dأ ��  أFSـ?�Dأ ��  أFSـ?�Dأ �أFSـ?�
                                                           

 .٤٠٢ ص٢ج: الطبري، تاريخ الطبري) ١(
 .٨٦ ص ٣ج :  مسند أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل،)٢(
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ا�R]ـ�R. A�ـ, DـA ا�R]ـ�D AـR. A�ـ, DـA ا�>;ـ9 ا�cCـ�ن MFD,اد،                 ا�R]ـ�R. A�ـ, DـA ا�R]ـ�D AـR. A�ـ, DـA ا�>;ـ9 ا�cCـ�ن MFD,اد،                 ا�R]ـ�R. A�ـ, DـA ا�R]ـ�D AـR. A�ـ, DـA ا�>;ـ9 ا�cCـ�ن MFD,اد،                 ا�R]ـ�R. A�ـ, DـA ا�R]ـ�D AـR. A�ـ, DـA ا�>;ـ9 ا�cCـ�ن MFD,اد،                 
�ق         Rإ!ـ �� أDـ� !ـD 9NـA ز�ـ�د ا�cCـ�ن، -,oـ�� أDـ�LFق         أ�ـ�Rإ!ـ �� أDـ� !ـD 9NـA ز�ـ�د ا�cCـ�ن، -,oـ�� أDـ�LFق         أ�ـ�Rإ!ـ �� أDـ� !ـD 9NـA ز�ـ�د ا�cCـ�ن، -,oـ�� أDـ�LFق         أ�ـ�Rإ!ـ �� أDـ� !ـD 9NـA ز�ـ�د ا�cCـ�ن، -,oـ�� أDـ�LFأ�ـ،،،،   AـD 9��� إ!ـ����D 9ـA    إ!ـ����D 9ـA    إ!ـ����D 9ـA    إ!ـ�

 أو�'، <�ل         Dأ AD 9���� إ!��o,- ،
��ـCق ا��Rل         إ!ـ�
 أو�'، <Dأ AD 9���� إ!��o,- ،
��ـCق ا��Rل         إ!ـ�
 أو�'، <Dأ AD 9���� إ!��o,- ،
��ـCق ا��Rل         إ!ـ�
 أو�'، <Dأ AD 9���� إ!��o,- ،
��ـCق ا��Rإ!ـ : : : : ،
Sأ ��o,- ،
Sأ ��o,- ،
Sأ ��o,- ،
Sأ ��o,-

,��! A� ،ل D AD ن����! A�,��! A� ،ل D AD ن����! A�,��! A� ،ل D AD ن����! A�,��! A� ،ل D AD ن����! A� A� ،ة?]� AD Zآ� AD ق�R!إ AD  A� ،ة?]� AD Zآ� AD ق�R!إ AD  A� ،ة?]� AD Zآ� AD ق�R!إ AD  A� ،ة?]� AD Zآ� AD ق�R!إ AD 

 !��, ا�m,ري، أ�% <�ل        Dأ A� ،ة?]� AD Zـ�� آ�ـD Z% ز�ـ��ل        ��ـ�
 !��, ا�m,ري، أ�% <Dأ A� ،ة?]� AD Zـ�� آ�ـD Z% ز�ـ��ل        ��ـ�
 !��, ا�m,ري، أ�% <Dأ A� ،ة?]� AD Zـ�� آ�ـD Z% ز�ـ��ل        ��ـ�
 !��, ا�m,ري، أ�% <Dأ A� ،ة?]� AD Zـ�� آ�ـD Z% ز�ـ��ـ�� : : : :

 Hل ا���ـــZ إ�ـــ7  ) 2ـــ�7 اH ��ـــ�% و!ـــ��2ـــ�7 اH ��ـــ�% و!ـــ��2ـــ�7 اH ��ـــ�% و!ـــ��2ـــ�7 اH ��ـــ�% و!ـــ��(�Dـــ+ ر!ـــ�ل ا�D Hـــ+ ر!ـــ�ل ا�D Hـــ+ ر!ـــ�ل ا�D Hـــ+ ر!ـــ@ 
��ـــZ إ�ـــ7  ��ـــ
 DـــA أDـــ@ 
��ـــZ إ�ـــ7  ��ـــ
 DـــA أDـــ@ 
��ـــZ إ�ـــ7  ��ـــ
 DـــA أDـــ@ 
��ـــ
 DـــA أDـــ
&�ــ�� .�ــS Aــ?ج .�ــ%، &��ــ� أSــT .ــA إDــ9     &�ــ�� .�ــS Aــ?ج .�ــ%، &��ــ� أSــT .ــA إDــ9     &�ــ�� .�ــS Aــ?ج .�ــ%، &��ــ� أSــT .ــA إDــ9     &�ــ�� .�ــS Aــ?ج .�ــ%، &��ــ� أSــT .ــA إDــ9     : : : : ا�ــ��A، <ــ�ل أDــ� !ــ��,  ا�ــ��A، <ــ�ل أDــ� !ــ��,  ا�ــ��A، <ــ�ل أDــ� !ــ��,  ا�ــ��A، <ــ�ل أDــ� !ــ��,  

         ��Dإ 
& �� <, رأ����& ،���Dو�?�1 إ �Nـ�. Z4 أن �ـ?آ���Lـ! E>,ـGا�         ��Dإ 
& �� <, رأ����& ،���Dو�?�1 إ �Nـ�. Z4 أن �ـ?آ���Lـ! E>,ـGا�         ��Dإ 
& �� <, رأ����& ،���Dو�?�1 إ �Nـ�. Z4 أن �ـ?آ���Lـ! E>,ـGا�         ��Dإ 
& �� <, رأ����& ،���Dو�?�1 إ �Nـ�. Z4 أن �ـ?آ���Lـ! E>,ـGا� � � � �
7 �����، و<�لDL& ، ً�Sل�7 �����، و<DL& ، ً�Sل�7 �����، و<DL& ، ً�Sل�7 �����، و<DL& ، ً�S : : : :A���[��� �� !Nٌ� آ�N�. ��� �� !Nٌ� آ�� ���]���Aإ��N�. ��� �� !Nٌ� آ�� ���]���Aإ��N�. ��� �� !Nٌ� آ�� ���]���Aإ��N�. ��� � ....إ��

�ً            : : : : <ـ�ل <ـ�ل <ـ�ل <ـ�ل ��� أّ.? ����� إ�]ً�Yرا A�ا�� Aـ. nـ�cوا� 
�ً            &��ـ� &ـ?غ ��ـٌ��� أّ.? ����� إ�]ً�Yرا A�ا�� Aـ. nـ�cوا� 
�ً            &��ـ� &ـ?غ ��ـٌ��� أّ.? ����� إ�]ً�Yرا A�ا�� Aـ. nـ�cوا� 
�ً            &��ـ� &ـ?غ ��ـٌ��� أّ.? ����� إ�]ً�Yرا A�ا�� Aـ. nـ�cوا� 
    ،،،،&��ـ� &ـ?غ ��ـٌ
%�]ّ- 7;> ���& ،^Rدرك ا�L& �� <;7 -ّ[�%وأ!?ع ه��& ،^Rدرك ا�L& �� <;7 -ّ[�%وأ!?ع ه��& ،^Rدرك ا�L& �� <;7 -ّ[�%وأ!?ع ه��& ،^Rدرك ا�L& �
 ،،،،وأ!?ع هFل �% ا���>  
Fل �% ا���>  
Fل �% ا���>  
Fل �% ا���> ) H7�2 ا H7�2 ا H7�2 ا H7�2 ا

� !��,):��ـ�% و!��  ��ـ�% و!��  ��ـ�% و!��  ��ـ�% و!��  Dل أ�> ،�N��� م,C� 7�- KD�R2إ�7 أ aYار ,��! �Dل أ�> ،�N��� م,C� 7�- KD�R2إ�7 أ aYار ,��! �Dل أ�> ،�N��� م,C� 7�- KD�R2إ�7 أ aYار ,��! �Dل أ�> ،�N��� م,C� 7�- KD�R2إ�7 أ aYار  : : : :
� او<, آّ�و<, آّ�و<, آّ�و<, آّ���L! �� ا��L! �� ا��L! �� ا��L! ��ء Y ���& ،9�<& 4�� إ����. 
� آ�ن ��ٌ. %<�m�!ي اT� ء�Y ���& ،9�<& 4�� إ����. 
� آ�ن ��ٌ. %<�m�!ي اT� ء�Y ���& ،9�<& 4�� إ����. 
� آ�ن ��ٌ. %<�m�!ي اT� ء�Y ���& ،9�<& 4�� إ����. 
� آ�ن ��ٌ. %<�m�!ي اT�

�ــ?ف &ــ
 إDــ9 ا�Gــ,<E أن <ــ, رآــ�F، رأى أoــ? ا��ــ?آZ، &ــTّم ا�ــTي  �ــ?ف &ــ
 إDــ9 ا�Gــ,<E أن <ــ, رآــ�F، رأى أoــ? ا��ــ?آZ، &ــTّم ا�ــTي  �ــ?ف &ــ
 إDــ9 ا�Gــ,<E أن <ــ, رآــ�F، رأى أoــ? ا��ــ?آZ، &ــTّم ا�ــTي  �ــ?ف &ــ
 إDــ9 ا�Gــ,<E أن <ــ, رآــ�F، رأى أoــ? ا��ــ?آZ، &ــTّم ا�ــTي  
��C& ،%.*أّ.?4 و��C& ،%.*أّ.?4 و��C& ،%.*أّ.?4 و��C& ،%.*ل : : : : أّ.?4 و�أ�� إن _�ء اH إن <,.� ا��,��q Eذآ?ّن �?!�ل أ�� إن _�ء اH إن <,.� ا��,��q Eذآ?ّن �?!�ل أ�� إن _�ء اH إن <,.� ا��,��q Eذآ?ّن �?!�ل أ�� إن _�ء اH إن <,.� ا��,��q Eذآ?ّن �?!

 Hا Hا Hا Hو!��(ا %��� Hو!��7�2 ا %��� Hو!��7�2 ا %��� Hو!��7�2 ا %��� H7�2 ا (n��;�وا� Ep�Mا� A. ���C� �. %ُ�ّ?FSqوn��;�وا� Ep�Mا� A. ���C� �. %ُ�ّ?FSqوn��;�وا� Ep�Mا� A. ���C� �. %ُ�ّ?FSqوn��;�وا� Ep�Mا� A. ���C� �. %ُ�ّ?FSqو.... 
� ا��  : : : : <ـ�ل <ـ�ل <ـ�ل <ـ�ل �.,> �� ا��  &��ـ�.,> �� ا��  &��ـ�.,> �� ا��  &��ـ�.,> �7�2 اH ���% 7�2 اH ���% 7�2 اH ���% 7�2 اi E��,) %��� H,وت إ�7 ر!�ل ا�ّ�% ,��i E,وت إ�7 ر!�ل ا�ّ�% ,��i E,وت إ�7 ر!�ل ا�ّ�% ,��i E,وت إ�7 ر!�ل ا�ّ�% &��ـ
� .A ) و!��و!��و!��و!��ًYر�S ?�D �Dأ �ُ�C�& ،%��� �<�- آ�� �� .A أر�, أن أ&�9 .ًYر�S ?�D �Dأ �ُ�C�& ،%��� �<�- آ�� �� .A أر�, أن أ&�9 .ًYر�S ?�D �Dأ �ُ�C�& ،%��� �<�- آ�� �� .A أر�, أن أ&�9 .ًYر�S ?�D �Dأ �ُ�C�& ،%��� �<�- آ�� �أر�, أن أ&�9 .
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 Hل ا�
 ) 7�2 اH ���% و!��7�2 اH ���% و!��7�2 اH ���% و!��7�2 اH ���% و!��(��, ر!�ل اH ��, ر!�ل اH ��, ر!�ل اH ��, ر!��L!و 
D Z-ّور 
�. �>�& 
��L!و 
D Z-ّور 
�. �>�& 
��L!و 
D Z-ّور 
�. �>�& 
��L!و 
D Z-ّور 
�. �>�&

 إ�7      : : : : .�ـ7 <ـ,.�؟ <�ـ�     .�ـ7 <ـ,.�؟ <�ـ�     .�ـ7 <ـ,.�؟ <�ـ�     .�ـ7 <ـ,.�؟ <�ـ�     : : : : و!ـ�L�%، و<ـ�ل   و!ـ�L�%، و<ـ�ل   و!ـ�L�%، و<ـ�ل   و!ـ�L�%، و<ـ�ل   �. aY?ـ& ،E-ر�Fإ�7      <ـ,.� ا�ـ 
�. aY?ـ& ،E-ر�Fإ�7      <ـ,.� ا�ـ 
�. aY?ـ& ،E-ر�Fإ�7      <ـ,.� ا�ـ 
�. aY?ـ& ،E-ر�Fـ,.� ا�ـ>
 Hل ا��ل &,9S,& & 9S,& & 9S,& & 9S &،)7�2 اH ���% و!��7�2 اH ���% و!��7�2 اH ���% و!��7�2 اH ���% و!��(ر!�ل اH ر!�ل اH ر!�ل اH ر!Cل�Cل�Cل�C : : : : K��. AD ,�! اTه K��. AD ,�! اTه K��. AD ,�! اTه K��. AD ,�! اTه

2ــ�7 اH 2ــ�7 اH 2ــ�7 اH 2ــ�7 اH (ا:ــTن �ــ%، &ــ,�R& ��Sــ�� ر!ــ�ل اH  ا:ــTن �ــ%، &ــ,�R& ��Sــ�� ر!ــ�ل اH  ا:ــTن �ــ%، &ــ,�R& ��Sــ�� ر!ــ�ل اH  ا:ــTن �ــ%، &ــ,�R& ��Sــ�� ر!ــ�ل اD : : : :  HــA ا�Pــ�N,، <ــ�لDــA ا�Pــ�N,، <ــ�لDــA ا�Pــ�N,، <ــ�لDــA ا�Pــ�N,، <ــ�ل
�ء�
 و!ّ�� ��ّ
) ���% و!�����% و!�����% و!�����% و!��Yو
�ء�
 و!ّ�� ��ّYو
�ء�
 و!ّ�� ��ّYو
�ء�
 و!ّ�� ��ّY7 ،،،،و<-L& 

 و�A أه�[<� A� 
��L!7  و<-L& 

 و�A أه�[<� A� 
��L!7  و<-L& 

 و�A أه�[<� A� 
��L!7  و<-L& 

 و�A أه�[<� A� 
��L!و 

%� ��C& ،E�L[�ا�%� ��C& ،E�L[�ا�%� ��C& ،E�L[�ا�%� ��C& ،E�L[�ء : : : : ا��
 .A ا�Ep�M و!�� A. ���C� �. ،Hل ا�
 .A ا�Ep�M و!�ء �� ر!�� A. ���C� �. ،Hل ا�
 .A ا�Ep�M و!�ء �� ر!�� A. ���C� �. ،Hل ا�
 .A ا�Ep�M و!�ء �� ر!�� A. ���C� �. ،Hل ا�� ر!�
   Hل ا�ــ ــTF ر!ــ ���ــ& ،nــ�� ــEFR وا��;ــ ــ�ل اH   ا�Gــ ــTF ر!ــ ���ــ& ،nــ�� ــEFR وا��;ــ ــ�ل اH   ا�Gــ ــTF ر!ــ ���ــ& ،nــ�� ــEFR وا��;ــ ــ�ل اH   ا�Gــ ــTF ر!ــ ���ــ& ،nــ�� ــEFR وا��;ــ ــ�� (ا�Gــ ــ�% و!ــ ــ�7 اH ��ــ ــ�� 2ــ ــ�% و!ــ ــ�7 اH ��ــ ــ�� 2ــ ــ�% و!ــ ــ�7 اH ��ــ ــ�� 2ــ ــ�% و!ــ ــ�7 اH ��ــ     ،)2ــ

� .�%، -�7 إذا آ�� &
 و!� آ .
 �?ب ��C� �� .�%، -�7 إذا آ�� &
 و!� آ .
 �?ب و��Yُ� أ�� أ�,د .��C� �� .�%، -�7 إذا آ�� &
 و!� آ .
 �?ب و��Yُ� أ�� أ�,د .��C� �� .�%، -�7 إذا آ�� &
 و!� آ .
 �?ب و��Yُ� أ�� أ�,د .��C� �و��Yُ� أ�� أ�,د .
 Hل ا��) 7�2 اH ���% و!��7�2 اH ���% و!��7�2 اH ���% و!��7�2 اH ���% و!��(ر!�ل اH ر!�ل اH ر!�ل اH ر!ًF�?> %�. ي، وآ��Tm& 7���ًF�?> %�. ي، وآ��Tm& 7���ًF�?> %�. ي، وآ��Tm& 7���ًF�?> %�. ي، وآ��Tm& 7��،،،، �o  �o  �o  �o 

��ـK ا�Pـ�N,       : : : : <ـ�ل <ـ�ل <ـ�ل <ـ�ل . AـD ,ـ�!       ,�NـPا� Kـ��. AـD ,ـ�!       ,�NـPا� Kـ��. AـD ,ـ�!       ,�NـPا� Kـ��. AـD ,ـ�! ! ! ! !        Hا�& ،
ّ�� K�Sq K��> jـ�D ،%ـ.        Hا�& ،
ّ�� K�Sq K��> jـ�D ،%ـ.        Hا�& ،
ّ�� K�Sq K��> jـ�D ،%ـ.        Hا�& ،
ّ�� K�Sq K��> jـ�D ،%ـ.
�ل       > ،H9 ا�F! 
�ل       �Cـ, ���ـُ� أ�ـ% أPSـA &ـ> ،H9 ا�F! 
�ل       �Cـ, ���ـُ� أ�ـ% أPSـA &ـ> ،H9 ا�F! 
�ل       �Cـ, ���ـُ� أ�ـ% أPSـA &ـ> ،H9 ا�F! 

، ��o�C� : : : : Kـ, ���ـُ� أ�ـ% أPSـA &ـ[<� 
& ��C& K���o ،
[<� 
& ��C& K���o ،
[<� 
& ��C& K���o ،
[<� 
& ��C&

��K أ* . AD ,�! K.أ* أ K��. AD ,�! K.أ* أ K��. AD ,�! K.أ* أ K��. AD ,�! K.أدري * أ �أرا�
 آ�ُ� &��� ��?T�. 4 ا���م، و.� أدري * أرا�
 آ�ُ� &��� ��?T�. 4 ا���م، و.� أدري * أرا�
 آ�ُ� &��� ��?T�. 4 ا���م، و.� أدري * أرا�
 آ�ُ� &��� ��?T�. 4 ا���م، و.
Eً�� � *ًا !ّ?ًا و,Dء أ�[D 4?أذآ * Hم وا?YEً�� � *ًا !ّ?ًا و,Dء أ�[D 4?أذآ * Hم وا?YEً�� � *ًا !ّ?ًا و,Dء أ�[D 4?أذآ * Hم وا?YEً�� � *ًا !ّ?ًا و,Dء أ�[D 4?أذآ * Hم وا?Y«)١( . 

وسـند هذا الحديث معتبر، كما اعترف بذلك ابن كثير، فهو بعد أن              
�Y ،,�Y ،,�Y ،,�Y,،     وهـTا إ!��د وهـTا إ!��د وهـTا إ!��د وهـTا إ!��د «: نقـل هـذا الحـديث عـن البيهقـي فـي الدالئل، قال         
�ب R2أ A. ,-و�� �?و4 أ ،
:��ب ��7 _?ط ا��]R2أ A. ,-و�� �?و4 أ ،
:��ب ��7 _?ط ا��]R2أ A. ,-و�� �?و4 أ ،
:��ب ��7 _?ط ا��]R2أ A. ,-و�� �?و4 أ ،
:�  .)٢(»ا�]�Eا�]�Eا�]�Eا�]�E    ا���Zا���Zا���Zا���7��Z _?ط ا��]

                                                           

د عبد المعطي :  ـ توثيق وتخريج وتعليق ٣٩٩، ٣٩٨ ص ٥ج : دالئـل النـبوة  ) ١(
 .م، دار الكتب العلمية ـ بيروت٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ٢قلعجي، ط

 .٢٠١ ص٤ج: ؛ السيرة النبوية١٠٦ ص٥ج: البداية والنهاية) ٢(
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� «: قـال أحمـد بن حنبل في مسنده    �o ،اه��?Dإ AD ب�C�� ��o,- ��o ،اه��?Dإ AD ب�C�� ��o,- ��o ،اه��?Dإ AD ب�C�� ��o,- ��o ،اه��?Dإ AD ب�C�� ��o,-
 9C�. AD 9;<ا� A� ،1��2 AD ن�Dأ A� ،ق�R!إ AD ,�R. ��o ،
D9 أC�. AD 9;<ا� A� ،1��2 AD ن�Dأ A� ،ق�R!إ AD ,�R. ��o ،
D9 أC�. AD 9;<ا� A� ،1��2 AD ن�Dأ A� ،ق�R!إ AD ,�R. ��o ،
D9 أC�. AD 9;<ا� A� ،1��2 AD ن�Dأ A� ،ق�R!إ AD ,�R. ��o ،
Dأ
DــA !ـــ��ن، �ــA �ـــF, اD HــA �ـــ��ز اq!ــ��
، �ـــA ��ــ?و DـــA _ـــ�س      DــA !ـــ��ن، �ــA �ـــF, اD HــA �ـــ��ز اq!ــ��
، �ـــA ��ــ?و DـــA _ـــ�س      DــA !ـــ��ن، �ــA �ـــF, اD HــA �ـــ��ز اq!ــ��
، �ـــA ��ــ?و DـــA _ـــ�س      DــA !ـــ��ن، �ــA �ـــF, اD HــA �ـــ��ز اq!ــ��
، �ـــA ��ــ?و DـــA _ـــ�س      

�ب ا�F�,Rـ�E        ::::اq!ـ��
، <ـ�ل   اq!ـ��
، <ـ�ل   اq!ـ��
، <ـ�ل   اq!ـ��
، <ـ�ل   Rأ2ـ Aن .ـ��ب ا�F�,Rـ�E         وآـRأ2ـ Aن .ـ��ب ا�F�,Rـ�E         وآـRأ2ـ Aن .ـ��ب ا�F�,Rـ�E         وآـRأ2ـ Aن .ـ�
   : : : : لللل <ـ�   <ـ�   <ـ�   <ـ�  ،،،، وآـ�� a. �Y?S   
�� a. �Y?S   
�� a. �Y?S   
�� a. �Y?S
��ـ
 &ــ
 !ــ>?ي ذ�ـK، -�ــ7 وYــ,ت &ـ
 �>]ــ
 ��ــ�%،     <]& A�ــ�%،     إ�ـ7 ا�ــ��� 
��ـ
 &ــ
 !ــ>?ي ذ�ـK، -�ــ7 وYــ,ت &ـ
 �>]ــ<]& A�ــ�%،     إ�ـ7 ا�ــ��� 
��ـ
 &ــ
 !ــ>?ي ذ�ـK، -�ــ7 وYــ,ت &ـ
 �>]ــ<]& A�ــ�%،     إ�ـ7 ا�ــ��� 
��ـ
 &ــ
 !ــ>?ي ذ�ـK، -�ــ7 وYــ,ت &ـ
 �>]ــ<]& A�إ�ـ7 ا�ــ�
       Hل ا�&��ـ� <ـ,.� أNOـ?ت _ـ����% &ـ
 ا��][,، -���D 7 ذ�K ر!�ل اH       &��ـ� <ـ,.� أNOـ?ت _ـ����% &ـ
 ا��][,، -���D 7 ذ�K ر!�ل اH       &��ـ� <ـ,.� أNOـ?ت _ـ����% &ـ
 ا��][,، -���D 7 ذ�K ر!�ل اH       &��ـ� <ـ,.� أNOـ?ت _ـ����% &ـ
 ا��][,، -���D 7 ذ�K ر!

ــ% ( ــ�% و{�ــ ــ�7 اH ��ــ ــ% 2ــ ــ�% و{�ــ ــ�7 اH ��ــ ــ% 2ــ ــ�% و{�ــ ــ�7 اH ��ــ ــ% 2ــ ــ�% و{�ــ ــ�7 اH ��ــ ــ�ل اH  ) 2ــ ــ,وة ور!ــ ــ[, ذات iــ ــ,��S ا��]ــ ــ�ل اH  &ــ ــ,وة ور!ــ ــ[, ذات iــ ــ,��S ا��]ــ ــ�ل اH  &ــ ــ,وة ور!ــ ــ[, ذات iــ ــ,��S ا��]ــ ــ�ل اH  &ــ ــ,وة ور!ــ ــ[, ذات iــ ــ,��S ا��]ــ   &ــ


 ����%) 7�2 اH ���% و{�%7�2 اH ���% و{�%7�2 اH ���% و{�%7�2 اH ���% و{�%(�,Dأ 
� ر{���& ،%D�R2أ A. س�� 
&%���� 
�,Dأ 
� ر{���& ،%D�R2أ A. س�� 
&%���� 
�,Dأ 
� ر{���& ،%D�R2أ A. س�� 
&%���� 
�,Dأ 
� ر{���& ،%D�R2أ A. س�� 
&،،،،    
�ـ� ��ـ?و، واC� H,   �ـ� ��ـ?و، واC� H,   �ـ� ��ـ?و، واC� H,   �ـ� ��ـ?و، واC� H,   : : : : ا��pـ? -�ـ7 إذا �Y]ـ�، <ـ�ل     ا��pـ? -�ـ7 إذا �Y]ـ�، <ـ�ل     ا��pـ? -�ـ7 إذا �Y]ـ�، <ـ�ل     ا��pـ? -�ـ7 إذا �Y]ـ�، <ـ�ل     -ـّ,د إ�ـ
     -ـّ,د إ�ـ
     -ـّ,د إ�ـ
     -ـّ,د إ�ـ
     : : : : �Cـ�ل �Cـ�ل �Cـ�ل �Cـ�ل 

��> ،
�ل: : : : {ذ���
، <��{ذ���
، <��{ذ���
، <��{ذ���> ،Hل ا�� ر!� Kأن أوذ� H�D ذ��لأ�> ،Hل ا�� ر!� Kأن أوذ� H�D ذ��لأ�> ،Hل ا�� ر!� Kأن أوذ� H�D ذ��لأ�> ،Hل ا�� ر!� Kأن أوذ� H�D ذ�A. 7�D {ذى A. 7�D {ذى A. 7�D {ذى A. 7�D {ذى : : : : أ�

� &C, {ذا�ً���
� &C, {ذا�ً���
� &C, {ذا�ً���
� &C, {ذا�ً���«)١(. 

وهـذه الـرواية ال تـدل صـراحة علـى أن المسـألة مرتبطة بجباية                
الصـدقات، إال أنـه بقـرينة جفانـي يمكـن أن نفهـم ذلـك، كما تدل         

ــنة بقــرينة قــوله علــى أن الشــكوى وقعــ  <ــ,.�  <ــ,.�  <ــ,.�  <ــ,.� ��ــ���ــ���ــ���ــ�&&&&«: ت فــي المدي

 ا��][,& %���
 ا��][,أNO?ت _�& %���
 ا��][,أNO?ت _�& %���
 ا��][,أNO?ت _�& %��� .»أNO?ت _�

:  كمـا قـال الهيثمـي في تعليقه على الحديث          ،والـرواية صـحيحة   
                                                           

 .٤٨٣ ص ٣ج:  مسند أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل،)١(
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�ل أ-�,           «Yـ? .ـ�%، ورGSار أeـFر وا���S�GـD 
�ل أ-�,           روا4 أ-�ـ, وا�Fc?ا�ـYـ? .ـ�%، ورGSار أeـFر وا���S�GـD 
�ل أ-�,           روا4 أ-�ـ, وا�Fc?ا�ـYـ? .ـ�%، ورGSار أeـFر وا���S�GـD 
�ل أ-�,           روا4 أ-�ـ, وا�Fc?ا�ـYـ? .ـ�%، ورGSار أeـFر وا���S�GـD 
روا4 أ-�ـ, وا�Fc?ا�ـ
�تCoت�Coت�Coت�Co«)١(. 

�4«: وقال الحاكمY?m� د و����4هTا -,�+ 1�R2 ا"!�Y?m� د و����4هTا -,�+ 1�R2 ا"!�Y?m� د و����4هTا -,�+ 1�R2 ا"!�Y?m� د و��� .)٢(»هTا -,�+ 1�R2 ا"!�
إ!ـ��د4  إ!ـ��د4  إ!ـ��د4  إ!ـ��د4  «:  في حكمه على الحديث أيضاً     وقال حمزة أحمد الزين   

Aــــ[-Aــــ[-Aــــ[-Aــــ[- ... ... ... ... EFــــ�_ 
 &ــــ
  &ــــ
  &ــــ
  &ــــ
 ٢١١٥٧٢١١٥٧٢١١٥٧٢١١٥٧ ر<ــــ�  ر<ــــ�  ر<ــــ�  ر<ــــ� ٧٥٧٥٧٥٧٥/ / / / ١٢١٢١٢١٢وا�Rــــ,�+ روا4 اDــــA أDــــ
 _ــــ�EF وا�Rــــ,�+ روا4 اDــــA أDــــ
 _ــــ�EF وا�Rــــ,�+ روا4 اDــــA أDــــ
 _ــــ�EF وا�Rــــ,�+ روا4 اDــــA أDــــ
�ن Fــــــ- AــــــDوا ،
�ن ا�>;ــــــ�:9، &;ــــــ�:9 ��ــــــFــــــ- AــــــDوا ،
�ن ا�>;ــــــ�:9، &;ــــــ�:9 ��ــــــFــــــ- AــــــDوا ،
�ن ا�>;ــــــ�:9، &;ــــــ�:9 ��ــــــFــــــ- AــــــDوا ،
) .ــــــ�ارد.ــــــ�ارد.ــــــ�ارد.ــــــ�ارد(    ٢٢٠٢٢٢٠٢٢٢٠٢٢٢٠٢ ر<ــــــ�  ر<ــــــ�  ر<ــــــ�  ر<ــــــ� ٥٤٣٥٤٣٥٤٣٥٤٣ا�>;ــــــ�:9، &;ــــــ�:9 ��ــــــ

 %RR2آ� و�Rًا، وا�?G�m. %RR2آ� و�Rًا، وا�?G�m. %RR2آ� و�Rًا، وا�?G�m. %RR2آ� و�Rًا، وا�?G�m.١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢/ / / / ٣٣٣٣
FهTا� %C&ووا 
FهTا� %C&ووا 
FهTا� %C&ووا 
FهTا� %C&٣(» ووا(. 

Pï‚Î]çÖ]<íè]æ…<{<V 

��ــــ�ا<��ــــ�ا<��ــــ�ا<��ــــ�ا«: قــــال الــــواقدي> : : : : Hل ا�    ��ــــ
 DــــA أDــــ
��ــــ
 DــــA أDــــ
��ــــ
 DــــA أDــــ
��ــــ
 DــــA أDــــ
) صصصص(�Dــــ+ ر!ــــ�ل ا�D Hــــ+ ر!ــــ�ل ا�D Hــــ+ ر!ــــ�ل ا�D Hــــ+ ر!ــــ
Z��@Z��@Z��@Z��
 ر.;�ن !�L& ،?P� E.?4 ر!�ل اH ) عععع(    @& Hل ا�
 ر.;�ن !�L& ،?P� E.?4 ر!& Hل ا�
 ر.;�ن !�L& ،?P� E.?4 ر!& Hل ا�أن ��]�? أن ��]�? أن ��]�? أن ��]�? ) صصصص(&
 ر.;�ن !�L& ،?P� E.?4 ر!

ــ%        �C�& ،%Dــ, �ــ% ر!ــ�ل ا�ّ�Rّم أ2ــL�ــ7 �ــ�- ��ء، &�]ــ�? NDــFــCُD       %ــ �C�& ،%Dــ, �ــ% ر!ــ�ل ا�ّ�Rّم أ2ــL�ــ7 �ــ�- ��ء، &�]ــ�? NDــFــCُD       %ــ �C�& ،%Dــ, �ــ% ر!ــ�ل ا�ّ�Rّم أ2ــL�ــ7 �ــ�- ��ء، &�]ــ�? NDــFــCُD       %ــ �C�& ،%Dــ, �ــ% ر!ــ�ل ا�ّ�Rّم أ2ــL�ــ7 �ــ�- ��ء، &�]ــ�? NDــFــCُD)صصصص (

 رأس ا�ُ?.1     & �N��]& ،E�Dّ?َ.ُ E���I. �N<ّ�& Eً.���ِ TـSاًء أ�
 رأس ا�ُ?.1     ��.ـTr ِ�ـ& �N��]& ،E�Dّ?َ.ُ E���I. �N<ّ�& Eً.���ِ TـSاًء أ�
 رأس ا�ُ?.1     ��.ـTr ِ�ـ& �N��]& ،E�Dّ?َ.ُ E���I. �N<ّ�& Eً.���ِ TـSاًء أ�
 رأس ا�ُ?.1     ��.ـTr ِ�ـ& �N��]& ،E�Dّ?َ.ُ E���I. �N<ّ�& Eً.���ِ TـSاًء أ��.ـTr ِ�ـ�

� إ��%N�&د �ّo%إ�� �N�&د �ّo%إ�� �N�&د �ّo%إ�� �N�&د �ّo،،،،ل�ه�Tا ا����اء و�ّ��% ِ���.Eo o E أآ�ار، و9�Y ه�Tا ا����اء و�ّ��% ِ���.Eo o E أآ�ار، و9�Y ه�Tا ا����اء و�ّ��% ِ���.Eo o E أآ�ار، و9�Y ه�Tا ا����اء و�ّ��% ِ���.Eo o E أآ�ار، و9�Y : : : :  و<�ل و<�ل و<�ل و<
�لذذذذ> �ّo ،%:ورا A. ًا?F_و %�,� A�D �Nلرا��> �ّo ،%:ورا A. ًا?F_و %�,� A�D �Nلرا��> �ّo ،%:ورا A. ًا?F_و %�,� A�D �Nلرا��> �ّo ،%:ورا A. ًا?F_و %�,� A�D �Nرا� : : : :E.� ....ه�Tا ا����.Eه�Tا ا����.Eه�Tا ا����.Eه�Tا ا���

�ل<�ل<�ل<�ل> : : : : A� ،ر�[� AD ء�c� A� ،%�Dأ A� ،,ز� AD E.�
 أ!�o,ّR& A� ،ر�[� AD ء�c� A� ،%�Dأ A� ،,ز� AD E.�
 أ!�o,ّR& A� ،ر�[� AD ء�c� A� ،%�Dأ A� ،,ز� AD E.�
 أ!�o,ّR& A� ،ر�[� AD ء�c� A� ،%�Dأ A� ،,ز� AD E.�
 أ!�o,ّR&
                                                           

 .١٢٩ ص ٩ج: الهيثمي، مجمع الزوائد) ١(
 .١٢٢ ص٣ج: المستدرك )٢(
 .٣٩٢ ص ١٢ج: المسند بشرح أحمد الزين) ٣(
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! ! ! ! ا.j و* ���>�ا.j و* ���>�ا.j و* ���>�ا.j و* ���>�: : : : <�ل<�ل<�ل<�ل) صصصص(�ّ�ـ� وNYـ% ر!ـ�ل ا�ّ�ـ%     �ّ�ـ� وNYـ% ر!ـ�ل ا�ّ�ـ%     �ّ�ـ� وNYـ% ر!ـ�ل ا�ّ�ـ%     �ّ�ـ� وNYـ% ر!ـ�ل ا�ّ�ـ%     : : : : أDـ
 را&ـa، <ـ�ل     أDـ
 را&ـa، <ـ�ل     أDـ
 را&ـa، <ـ�ل     أDـ
 را&ـa، <ـ�ل     
�ل ��7 C& 7�� ل�C& 7�� ل�C& 7�� ل�C&)ل):عععع�� ر!�ل اH، آ�� أa�2؟ <�ل �� ر!�ل اH، آ�� أa�2؟ <�ل �� ر!�ل اH، آ�� أa�2؟ <�ل �� ر!�ل اH، آ�� أa�2؟ <�  : : : : �N�-�[D ��e� إذا �N�-�[D ��e� إذا �N�-�[D ��e� إذا �N�-�[D ��e� إذا

�ك���C� 7�- �N���C�  &ك����C� 7�- �N���C�  &ك����C� 7�- �N���C�  &ك����C� 7�- �N���C�  & . . . . K�. ا���C� 7�- �N���C�  & ك�����ن <& K�. ا���C� 7�- �N���C�  & ك�����ن <& K�. ا���C� 7�- �N���C�  & ك�����ن <& K�. ا���C� 7�- �N���C�  & ك�����ن <&
  �Nُ.ْ�� -�ــ7 �ــ?��N  -�ــ7 �ــ?��N  -�ــ7 �ــ?��N  -�ــ7 �ــ?��N )١(<�ــ�ً ، &ــ�ن <ــ���ا .ــ�K <�ــ�ً  &ــ  �Cــ����N، َ��ــ��ْ.�Nُ  <�ــ�ً ، &ــ�ن <ــ���ا .ــ�K <�ــ�ً  &ــ  �Cــ����N، َ��ــ��ْ.�Nُ  <�ــ�ً ، &ــ�ن <ــ���ا .ــ�K <�ــ�ً  &ــ  �Cــ����N، َ��ــ��ْ.�Nُ  <�ــ�ً ، &ــ�ن <ــ���ا .ــ�K <�ــ�ً  &ــ  �Cــ����N، َ��ــ

�ا    : : : :  oـ� �Cـ�ل �Nـ�       oـ� �Cـ�ل �Nـ�       oـ� �Cـ�ل �Nـ�       oـ� �Cـ�ل �Nـ�      ،،،،أ�ـ�ة أ�ـ�ة أ�ـ�ة أ�ـ�ة ��C� ا    هـ9 ��� أن���C� ا    هـ9 ��� أن���C� ا    هـ9 ��� أن���C� ا  ::::هـ9 ��� أن����ا   * إ�% إ* اH؟ &�ن <���ا   * إ�% إ* اH؟ &�ن <���ا   * إ�% إ* اH؟ &�ن <��: : : :  * إ�% إ* اH؟ &�ن <
�ّG� 9 ه9 ��� إ�7 أنC& ،����ّG� 9 ه9 ��� إ�7 أنC& ،����ّG� 9 ه9 ��� إ�7 أنC& ،����ّG� 9 ه9 ��� إ�7 أنC& ،ا�������ا�ا؟ &�ن <���ا�ا؟ &�ن <���ا�ا؟ &�ن <���ا؟ &�ن < : : : :�N� 9C& ،����N� 9C& ،����N� 9C& ،����N� 9C& ،��� : : : : ��� 9ه9 ��� ه9 ��� ه9 ��� ه
�ا .ــA أ.ــ�ا�   Y?ــm� ا�   إ�ــ7 أن��ا .ــA أ.ــY?ــm� ا�   إ�ــ7 أن��ا .ــA أ.ــY?ــm� ا�   إ�ــ7 أن��ا .ــA أ.ــY?ــm� ن     إ�ــ7 أن�� ��ــC& 7ــ?ا:��؟ &ــNــ?دو�� E>,ن     �� 2ــ�� ��ــC& 7ــ?ا:��؟ &ــNــ?دو�� E>,ن     �� 2ــ�� ��ــC& 7ــ?ا:��؟ &ــNــ?دو�� E>,ن     �� 2ــ�� ��ــC& 7ــ?ا:��؟ &ــNــ?دو�� E>,2ــ ��

�ا���ا<���ا<���ا<��> : : : : K�,� 7�� Hي ا,N� نq Hوا ،Kذ� ?�i �N�. �F�  & ،��� K�,� 7�� Hي ا,N� نq Hوا ،Kذ� ?�i �N�. �F�  & ،��� K�,� 7�� Hي ا,N� نq Hوا ،Kذ� ?�i �N�. �F�  & ،��� K�,� 7�� Hي ا,N� نq Hوا ،Kذ� ?�i �N�. �F�  & ،���
�D?i أو '�Pا� %��� ���@ ��. K� ?�S وا-,ًا  ًYر�D?i أو '�Pا� %��� ���@ ��. K� ?�S وا-,ًا  ًYر�D?i أو '�Pا� %��� ���@ ��. K� ?�S وا-,ًا  ًYر�D?i أو '�Pا� %��� ���@ ��. K� ?�S وا-,ًا  ًYر . . . . 

�:ــE &ــ�رس &���ــ� Sــ���N أول Sــ�9 د�Sــ�  : : : : <ــ�ل<ــ�ل<ــ�ل<ــ�ل�o o 
�:ــE &ــ�رس &���ــ� Sــ���N أول Sــ�9 د�Sــ�  &mــ?ج &ــ�o o 
�:ــE &ــ�رس &���ــ� Sــ���N أول Sــ�9 د�Sــ�  &mــ?ج &ــ�o o 
�:ــE &ــ�رس &���ــ� Sــ���N أول Sــ�9 د�Sــ�  &mــ?ج &ــ�o o 
&mــ?ج &ــ

 أرض 
 أرض 
 أرض 
 أرض &�ّ�� ا��7N إ�7 أد�7 ا���-�E ا��
 �?�, وه&�ّ�� ا��7N إ�7 أد�7 ا���-�E ا��
 �?�, وه&�ّ�� ا��7N إ�7 أد�7 ا���-�E ا��
 �?�, وه&�ّ�� ا��7N إ�7 أد�7 ا���-�E ا��
 �?�, وه... ... ... ... )٢(��K ا�F د��K ا�F د��K ا�F د��K ا�F د

     
F!و �:��iو ZN�D ا��L& ،%D�Rـّ?ق أ2ـ& ^-ِTْـ.َ     
F!و �:��iو ZN�D ا��L& ،%D�Rـّ?ق أ2ـ& ^-ِTْـ.َ     
F!و �:��iو ZN�D ا��L& ،%D�Rـّ?ق أ2ـ& ^-ِTْـ.َ     
F!و �:��iو ZN�D ا��L& ،%D�Rـّ?ق أ2ـ& ^-ِTْل وِ�َ��     َ.ـ��ء وأ@>�ل وِ�َ�� �]�ء وأ@>�ل وِ�َ�� �]�ء وأ@>�ل وِ�َ�� �]�ء وأ@>[�
�:� Dُ?�,ة AD ا�a�]& ،Z�GRُ إ��% �M9 ��7 ا��]& ،Kذ� ?�iء و��:� Dُ?�,ة AD ا�a�]& ،Z�GRُ إ��% و_�M9 ��7 ا��]& ،Kذ� ?�iء و��:� Dُ?�,ة AD ا�a�]& ،Z�GRُ إ��% و_�M9 ��7 ا��]& ،Kذ� ?�iء و��:� Dُ?�,ة AD ا�a�]& ،Z�GRُ إ��% و_�M9 ��7 ا��]& ،Kذ� ?�iء و�و_

a�Y ه��C�� 9 أنF> ا�D�� أ2.a�Y ه��C�� 9 أنF> ا�D�� أ2.a�Y ه��C�� 9 أنF> ا�D�� أ2.a�Y ه��C�� 9 أنF> ا�D�� أ2..... 
       
�ا ور.�ا &DَL& ،،�ND ه� إ�ـ7 ا"! م و-ّ?ض��ا ور.�ا &
       oـّ� �Cـ
 Y��ـً� &ـ,�DَL& ،،�ND ه� إ�ـ7 ا"! م و-ّ?ض��ا ور.�ا &
       oـّ� �Cـ
 Y��ـً� &ـ,�DَL& ،،�ND ه� إ�ـ7 ا"! م و-ّ?ض��ا ور.�ا &
       oـّ� �Cـ
 Y��ـً� &ـ,�DَL& ،،�ND ه� إ�ـ7 ا"! م و-ّ?ض�oـّ� �Cـ
 Y��ـً� &ـ,�

                                                           

 .مانتظره) ١(
الظاهـر أن المـراد بـالد مذحج، حيث أن قبائل همدان وبني زيد قد أسلموا                 )٢(

لليمن غازياً وبين $ قـبل ذلك، ويحتمل أن الواقدي قد خلط بين خروج علي            
 .خروجه جابيا للصدقات
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�ن�! AD د��اء4 إ�7 .]�� a&ود ،%D�R2نأ��! AD د��اء4 إ�7 .]�� a&ود ،%D�R2نأ��! AD د��اء4 إ�7 .]�� a&ود ،%D�R2نأ��! AD د��اء4 إ�7 .]�� a&ود ،%D�R29 أYز ر?F& ،%D م,ّC�& 
 ا�ُ]��
 &�Cّ,م F& ،%D?ز ر9Y  ا�ُ]��
 &�Cّ,م F& ،%D?ز ر9Y  ا�ُ]��
 &�Cّ,م F& ،%D?ز ر9Y  ا�ُ]��
        ،
.ـA َ.ـTِ-^ �,�ــ� إ�ـ7 ا�Fِـ?از، &Fــ?ز إ�ـ�% اq!ـ�د DــA ا�emُا�ـ
 ا�ُ]ــ��
،        .ـA َ.ـTِ-^ �,�ــ� إ�ـ7 ا�Fِـ?از، &Fــ?ز إ�ـ�% اq!ـ�د DــA ا�emُا�ـ
 ا�ُ]ــ��
،        .ـA َ.ـTِ-^ �,�ــ� إ�ـ7 ا�Fِـ?از، &Fــ?ز إ�ـ�% اq!ـ�د DــA ا�emُا�ـ
 ا�ُ]ــ��
،        .ـA َ.ـTِ-^ �,�ــ� إ�ـ7 ا�Fِـ?از، &Fــ?ز إ�ـ�% اq!ـ�د DــA ا�emُا�ـ
 ا�ُ]ــ��

E���و* !]�&E���و* !]�&E���و* !]�&E���ر!�ن،،،،&�[�و* !& ��ر!�ن وه�& ��ر!�ن وه�& ��ر!�ن وه�& ��د وأ�N��� 9�- �ّo ،%Fَ�!َ TS ،،،، وه�!qا %��C&  �N��� 9�- �ّo ،%Fَ�!َ TSد وأ�!qا %��C&  �N��� 9�- �ّo ،%Fَ�!َ TSد وأ�!qا %��C&  �N��� 9�- �ّo ،%Fَ�!َ TSد وأ�!qا %��C& 
 
�� 
�� 
�� 
�ا) عععع(��.eNا وا��>ّ?<�& ، ًYر A�?P� �N�. 9�C& %D�R2LDا�.eNا وا��>ّ?<�& ، ًYر A�?P� �N�. 9�C& %D�R2LDا�.eNا وا��>ّ?<�& ، ًYر A�?P� �N�. 9�C& %D�R2LDا�.eNا وا��>ّ?<�& ، ًYر A�?P� �N�. 9�C& %D�R2LD،،،، ا� و�?آ�ا  و�?آ�ا  و�?آ�ا  و�?آ

�ً�:��اءه� <��ً�:��اءه� <��ً�:��اءه� <��ً�:��اءه� <�،،،، �NF�@ A� �ّ�&  �NF�@ A� �ّ�&  �NF�@ A� �ّ�&  �NF�@ A� �ّ�&  ا�D�Yا وأ��ا ود��ه� إ�7 ا"! م، &]�ر�D�Yا وأ��ا ود��ه� إ�7 ا"! م، &]�ر�D�Yا وأ��ا ود��ه� إ�7 ا"! م، &]�ر�D�Yا وأ�ود��ه� إ�7 ا"! م، &]�ر�
     �N:��4 ��7 ا"! م ،،،،و�Cـّ,م �>ـ? .ـA رؤ!ـ�:�N     و�Cـّ,م �>ـ? .ـA رؤ!ـ�:�N     و�Cـّ,م �>ـ? .ـA رؤ!ـ�:�N     و�Cـّ,م �>ـ? .ـA رؤ!ـ���F4 ��7 ا"! م  &ـ����F4 ��7 ا"! م  &ـ����F4 ��7 ا"! م  &ـ����Fا،،،، &ـ����ا و<���ا و<���ا و<���A.َ 7�� AR� A.َ 7�� AR� A.َ 7�� AR� A.َ 7�� AR : : : :  و<

� -�n ا�ّ�%N�. Tm& ��>,2 4Tوه ،��.�> A. �� -�n ا�ّ�%وراء�N�. Tm& ��>,2 4Tوه ،��.�> A. �� -�n ا�ّ�%وراء�N�. Tm& ��>,2 4Tوه ،��.�> A. �� -�n ا�ّ�%وراء�N�. Tm& ��>,2 4Tوه ،��.�> A. � .)١(»وراء�

، �A   «: ثم قال الواقدى  �� AD ?�� AD ,�R. AD ?�� 

، ��o,R&   Aـ�� AD ?�� AD ,�R. AD ?�� 

، ��o,R&   Aـ�� AD ?�� AD ,�R. AD ?�� 

، ��o,R&   Aـ�� AD ?�� AD ,�R. AD ?�� 
&�o,Rـ

�:� وeYأه� E[�S أeYاء     : : : :  <ـ�ل   <ـ�ل   <ـ�ل   <ـ�ل  ،،،،أDـ�% أDـ�% أDـ�% أDـ�% �Mا� 
�� aـ�Yاء     وeYأ E[�S ��:� وeYأه�Mا� 
�� aـ�Yاء     وeYأ E[�S ��:� وeYأه�Mا� 
�� aـ�Yاء     وeYأ E[�S ��:� وeYأه�Mا� 
�� aـ�Yوووو. . . . و ،�N��� أ<?ع ،�N��� أ<?ع ،�N��� أ<?ع ،�N��� أ<?ع
�م !�N ا�m�'، و�� ��ّ>N[ج أول ا�?m& ،�N�. �N! 
& Z�و�� ��ّ>وآ ،'�mا� �N! م�N[ج أول ا�?m& ،�N�. �N! 
& Z�و�� ��ّ>وآ ،'�mا� �N! م�N[ج أول ا�?m& ،�N�. �N! 
& Z�و�� ��ّ>وآ ،'�mا� �N! م�N[ج أول ا�?m& ،�N�. �N! 
& Z�9 .�% 9 .�% 9 .�% 9 .�% وآ

    ً�r�_ س��ً    أ-ـ,ًا .A ا��r�_ س��ً    أ-ـ,ًا .A ا��r�_ س��ً    أ-ـ,ًا .A ا��r�_ س���ND   ،،،،أ-ـ,ًا .A ا��R2ن أ�c�� اء?.qا A. %�F> A. ن���ND    وآR2ن أ�c�� اء?.qا A. %�F> A. ن���ND    وآR2ن أ�c�� اء?.qا A. %�F> A. ن���ND    وآR2ن أ�c�� اء?.qا A. %�F> A. ن� وآ
��ـ? دون �iـ?ه�   ----Rـ?ه�    ا��i ـ? دون��Rـ?ه�    ا��i ـ? دون��Rـ?ه�    ا��i ـ? دون��Rا� ----      Hل ا� .ـA ا�m�ـ'، oـ� �Fmـ? DـK�T ر!ــ�ل اH       .ـA ا�m�ـ'، oـ� �Fmـ? DـK�T ر!ــ�ل اH       .ـA ا�m�ـ'، oـ� �Fmـ? DـK�T ر!ــ�ل اH       .ـA ا�m�ـ'، oـ� �Fmـ? DـK�T ر!ــ


7�2 اH ���% و!��، &  �?ّد7�2 اH ���% و!��، &  �?ّد7�2 اH ���% و!��، &  �?ّد7�2 اH ���% و!��، &  �?ّد�� A. Kا ذ��F�c& ،�N��� 4
�� A. Kا ذ��F�c& ،�N��� 4
�� A. Kا ذ��F�c& ،�N��� 4
�� A. Kا ذ��F�c& ،�N��� 4،،،، 7DL&  7DL&  7DL&  7DL& 
' أ-��% إ�7 ر!�ل اH 7�2 اH ���% و!�� �?ى &�%   ' أ-��% إ�7 ر!�ل اH 7�2 اH ���% و!�� �?ى &�%   ' أ-��% إ�7 ر!�ل اH 7�2 اH ���% و!�� �?ى &�%   ' أ-��% إ�7 ر!�ل اH 7�2 اH ���% و!�� �?ى &�%   ا�m�ا�m�ا�m�ا�m�: : : : و<ـ�ل و<ـ�ل و<ـ�ل و<ـ�ل 

            4�Cو�� ،�!��4            رأ�ـ%، وهـTا ر!ـ�ل اH 2ـ�7 اH ��ـ�% و!ـ�� ��ا&
 ا��Cو�� ،�!��4            رأ�ـ%، وهـTا ر!ـ�ل اH 2ـ�7 اH ��ـ�% و!ـ�� ��ا&
 ا��Cو�� ،�!��4            رأ�ـ%، وهـTا ر!ـ�ل اH 2ـ�7 اH ��ـ�% و!ـ�� ��ا&
 ا��Cو�� ،�!�رأ�ـ%، وهـTا ر!ـ�ل اH 2ـ�7 اH ��ـ�% و!ـ�� ��ا&
 ا��
%D%D%D%D،،،،Hأرا4 ا �. a�G�& Hأرا4 ا �. a�G�& Hأرا4 ا �. a�G�& Hأرا4 ا �. a�G�& ،،،، %�. ق��، و-�9 ا�m�'، و!ً�Yف را?G���، و-�9 ا�m�'، و!�ق .�%  &ً�Yف را?G���، و-�9 ا�m�'، و!�ق .�%  &ً�Yف را?G���، و-�9 ا�m�'، و!�ق .�%  &ً�Yف را?G��& 

��ُ>ــــُ�n،،،،.ــــ� آــــ�ن !ــــ�ق.ــــ� آــــ�ن !ــــ�ق.ــــ� آــــ�ن !ــــ�ق.ــــ� آــــ�ن !ــــ�قD ن���ُ>ــــُ�n &�ّ�ــــ� آــــD ن���ُ>ــــُ�n &�ّ�ــــ� آــــD ن���ُ>ــــُ�n &�ّ�ــــ� آــــD ن��D% )٢( &�ّ�ــــ� آــــRّ�ــــ� ��ــــ7 أ2ــــSــــ9 و]ّ�� ، %D�Rّ�ــــ� ��ــــ7 أ2ــــSــــ9 و]ّ�� ، %D�Rّ�ــــ� ��ــــ7 أ2ــــSــــ9 و]ّ�� ، %D�Rّ�ــــ� ��ــــ7 أ2ــــSــــ9 و]ّ�� ،
                                                           

 .١٠٧٩ ص ٣ج : الواقدي، المغازي) ١(
 .قرية بالطائف) ٢(
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       mا� 
�ـ' oـ��ب .ـo Aـ��ب ا�ـ��A أ-��ل      �ـ' oـ��ب .ـo Aـ��ب ا�ـ��A أ-��ل      �ـ' oـ��ب .ـo Aـ��ب ا�ـ��A أ-��ل      �ـ' oـ��ب .ـo Aـ��ب ا�ـ��A أ-��ل      وا�m�ـ' أDـ� را&ـa، &�ـ�ن &ـ
 ا�m       وا�m�ـ' أDـ� را&ـa، &�ـ�ن &ـ
 ا�m       وا�m�ـ' أDـ� را&ـa، &�ـ�ن &ـ
 ا�m       وا�m�ـ' أDـ� را&ـa، &�ـ�ن &ـ
�Nا���ا، وَ�َ�� .E>,2 A أ.��ِiَ ��.E، وَ�َ�� .ّ���.�Nا���ا، وَ�َ�� .E>,2 A أ.��ِiَ ��.E، وَ�َ�� .ّ���.�Nا���ا، وَ�َ�� .E>,2 A أ.��ِiَ ��.E، وَ�َ�� .ّ���.�Nا���ا، وَ�َ�� .E>,2 A أ.��ِiَ ��.E، وَ�َ�� .ّ���..... 

� !��, ا�m,ري ـ وآ�ن .�% &
 ��K ا�eMوة ـ <�لDل أ�� !��, ا�m,ري ـ وآ�ن .�% &
 ��K ا�eMوة ـ <�ل<Dل أ�� !��, ا�m,ري ـ وآ�ن .�% &
 ��K ا�eMوة ـ <�ل<Dل أ�� !��, ا�m,ري ـ وآ�ن .�% &
 ��K ا�eMوة ـ <�ل<Dل أ�> : : : : 
وآ�ن ��
 وآ�ن ��
 وآ�ن ��
 وآ�ن ��
�ب ��ــ
     ) عععع(Rل أ2ــLــ[& ،E>,ــGــ9 ا�Dــ7 أ�� Zأن �ــ?آ ���Nــ��     
�ب ��ــRل أ2ــLــ[& ،E>,ــGــ9 ا�Dــ7 أ�� Zأن �ــ?آ ���Nــ��     
�ب ��ــRل أ2ــLــ[& ،E>,ــGــ9 ا�Dــ7 أ�� Zأن �ــ?آ ���Nــ��     
�ب ��ــRل أ2ــLــ[& ،E>,ــGــ9 ا�Dــ7 أ�� Zأن �ــ?آ ���Nعععع(�ــ� ( �أDــ� أDــ� أDــ� أDــ

     �D ا��Dــ�A، &��ــ� آ��ــo Aــ�D�o ه���، &�]ــًD��     را&ــa أن ��]ــ�ه� oــ�D ا��Dــ�A، &��ــ� آ��ــo Aــ�D�o ه���، &�]ــًD��     را&ــa أن ��]ــ�ه� oــ�D ا��Dــ�A، &��ــ� آ��ــo Aــ�D�o ه���، &�]ــًD��     را&ــa أن ��]ــ�ه� oــ�D ا��Dــ�A، &��ــ� آ��ــo Aــ�D�o ه���، &�]ــًD��]�ــ,رة �]�ــ,رة �]�ــ,رة �]�ــ,رة را&ــa أن ��]ــ�ه� oــ�
        
�ه� �ـ�Cَ,م �ND، &ُ��  ) عععع(دا�Sـ�A .�ـS Eـ?ج ��ـ
        دا�Sـ�A .�ـS Eـ?ج ��ـ
        دا�Sـ�A .�ـS Eـ?ج ��ـ
        دا�Sـ�A .�ـS Eـ?ج ��ـC��ـ�  ��ُ& ،�ND م,َCه� �ـ��C��ـ�  ��ُ& ،�ND م,َCه� �ـ��C��ـ�  ��ُ& ،�ND م,َCه� �ـ��C��أى ��7 ــــ�ـ?& �N�e 7�� أى?& �N�e 7�� أى?& �N�e 7�� أى?& �N�e

     a&را 
Dq ل�C& ،ب��I9، &�?ف ا�Y7 آ9ّ ر�� A�D�o Aـ�D�o ��D�Rأ2ـ     a&را 
Dq ل�C& ،ب��I9، &�?ف ا�Y7 آ9ّ ر�� A�D�o Aـ�D�o ��D�Rأ2ـ     a&را 
Dq ل�C& ،ب��I9، &�?ف ا�Y7 آ9ّ ر�� A�D�o Aـ�D�o ��D�Rأ2ـ     a&را 
Dq ل�C& ،ب��I9، &�?ف ا�Y7 آ9ّ ر�� A�D�o Aـ�D�o ��D�Rأ2ـ : : : :
��ـ
 &َ>ـِ?<ُ� .ـA _ـ�����N، و�Oـ�� أّن ذ�9N[� K         آّ�آ�ّآّ�آّ�: : : : .ـ� هـTا؟ <ـ�ل     .ـ� هـTا؟ <ـ�ل     .ـ� هـTا؟ <ـ�ل     .ـ� هـTا؟ <ـ�ل     �         9N[� Kـ�� أّن ذ��Oو ،�N�����ـ
 &َ>ـِ?<ُ� .ـA _ـ��         9N[� Kـ�� أّن ذ��Oو ،�N�����ـ
 &َ>ـِ?<ُ� .ـA _ـ��         9N[� Kـ�� أّن ذ��Oو ،�N�����ـ
 &َ>ـِ?<ُ� .ـA _ـ��

�:ــ
  : : : : ��ــ�K، و<ــ, آــ�ن َ.ــA آــ�ن <ــK�F �>�ــ9 هــTا NDــ�، &Cــ�ل     ��ــ�K، و<ــ, آــ�ن َ.ــA آــ�ن <ــK�F �>�ــ9 هــTا NDــ�، &Cــ�ل     ��ــ�K، و<ــ, آــ�ن َ.ــA آــ�ن <ــK�F �>�ــ9 هــTا NDــ�، &Cــ�ل     ��ــ�K، و<ــ, آــ�ن َ.ــA آــ�ن <ــK�F �>�ــ9 هــTا NDــ�، &Cــ�ل     Dرأ�ــ� إ  
�:ــDرأ�ــ� إ  
�:ــDرأ�ــ� إ  
�:ــDرأ�ــ� إ
 �Nــــ��� �Nــــ��� �Nــــ��� �Nــــُ�         ��ــــ�<�ّS � ذ�ــــK و<ــــ, أ��cــــ��N، و<ــــ, أ.ــــ?�K أن �Rــــ�>D v�ــــ� Sّ�>ــــُ�          ذ�ــــK و<ــــ, أ��cــــ��N، و<ــــ, أ.ــــ?�K أن �Rــــ�>D v�ــــ� Sّ�>ــــُ�          ذ�ــــK و<ــــ, أ��cــــ��N، و<ــــ, أ.ــــ?�K أن �Rــــ�>D v�ــــ� Sّ�>ــــُ�          ذ�ــــK و<ــــ, أ��cــــ��N، و<ــــ, أ.ــــ?�K أن �Rــــ�>D v�ــــ
 �Nـ�c��& �Nـ�c��& �Nـ�c��& �Nـ�c��& . . . . ل�أن �>�ـ9 ذ�ـK -�ـY 7ّ?د A. �N;�D          أن �>�ـ9 ذ�ـK -�ـY 7ّ?د A. �N;�D          أن �>�ـ9 ذ�ـK -�ـY 7ّ?د A. �N;�D          أن �>�ـ9 ذ�ـK -�ـY 7ّ?د A. �N;�D          ) عععع(&DLـ7 ��ـ
     &DLـ7 ��ـ
     &DLـ7 ��ـ
     &DLـ7 ��ـ
     : : : : <ـ�ل <ـ�ل <ـ�ل <ـ
�Dـ�% o %ـ�D�o %ـ�D�o %ـ�D�o  ،  ،  ،  ،     ��,& ،4�4، &,��     &��ـ� َ<ِ,.ـ�ا ��7 ر!�ل اH 7�2 اH ���% و!�� _��4، &,��     &��ـ� َ<ِ,.ـ�ا ��7 ر!�ل اH 7�2 اH ���% و!�� _��4، &,��     &��ـ� َ<ِ,.ـ�ا ��7 ر!�ل اH 7�2 اH ���% و!�� _��&��ـ� َ<ِ,.ـ�ا ��7 ر!�ل اH 7�2 اH ���% و!�� _�

ــ�ل ــ�ً�، &Cـ ــ�ل��ـ ــ�ً�، &Cـ ــ�ل��ـ ــ�ً�، &Cـ ــ�ل��ـ ــ�ً�، &Cـ ــ�ل : : : : ��ـ �P� KDـــ���K؟ &CـR2ـــq �ــ ــ�ل .ـ �P� KDـــ���K؟ &CـR2ـــq �ــ ــ�ل .ـ �P� KDـــ���K؟ &CـR2ـــq �ــ ــ�ل .ـ �P� KDـــ���K؟ &CـR2ـــq �ــ ــ� أ_ـــ����N؟ <ّ]ـــ��  : : : : .ـ ــ� أ_ـــ����N؟ <ّ]ـــ��  .ـ ــ� أ_ـــ����N؟ <ّ]ـــ��  .ـ ــ� أ_ـــ����N؟ <ّ]ـــ��  .ـ .ـ
7�- '�mا� �[F-ا، و���i �. �N���7�- '�mا� �[F-ا، و���i �. �N���7�- '�mا� �[F-ا، و���i �. �N���7�- '�mا� �[F-ا، و���i �. �N���K��� م,C� K��� م,C� K��� م,C� K��� م,C� ،،،، ،%�& Kو�?ى رأ�  ،%�& Kو�?ى رأ�  ،%�& Kو�?ى رأ�  ،%�& Kو�?ى رأ� 

�ن .A أرادوا .A ا�m�'، &?أ�� ُ��>���ن .A أرادوا .A ا�m�'، &?أ�� ُ��>���ن .A أرادوا .A ا�m�'، &?أ�� ُ��>���ن .A أرادوا .A ا�m�'، &?أ�� : : : : و<, آ��� اq.?اء �>���ن أ.�رًاو<, آ��� اq.?اء �>���ن أ.�رًاو<, آ��� اq.?اء �>���ن أ.�رًاو<, آ��� اq.?اء �>���ن أ.�رًا��<��ُ
  Kــ�% رأ�ــــ ــ?ى &ــ ــ�K ��ــ ــ% إ�ــ ــ�% رأ�ــــK  أن أ-��ــ ــ?ى &ــ ــ�K ��ــ ــ% إ�ــ ــ�% رأ�ــــK  أن أ-��ــ ــ?ى &ــ ــ�K ��ــ ــ% إ�ــ ــ�% رأ�ــــK  أن أ-��ــ ــ?ى &ــ ــ�K ��ــ ــ% إ�ــ ــ�%   ! ! ! ! أن أ-��ــ ــ% ��ــ ــ�7 ا�ّ�ــ ــ
 2ــ ــ�� ا��Fــ ــ�%   &]ــ ــ% ��ــ ــ�7 ا�ّ�ــ ــ
 2ــ ــ�� ا��Fــ ــ�%   &]ــ ــ% ��ــ ــ�7 ا�ّ�ــ ــ
 2ــ ــ�� ا��Fــ ــ�%   &]ــ ــ% ��ــ ــ�7 ا�ّ�ــ ــ
 2ــ ــ�� ا��Fــ &]ــ

 . )١(»و!ّ��و!ّ��و!ّ��و!ّ��
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��ــ7 أDـ
 �Y>ــ?،      : : : : <ـ�ل <ـ�ل <ـ�ل <ـ�ل «. ����Dــ� �ـA !ـo 7ـ��. �����ــ7 أDـ
 �Y>ــ?،      &�o,ّRـ
 !ــ. ����Dــ� �ـA !ـo 7ـ��. �����ــ7 أDـ
 �Y>ــ?،      &�o,ّRـ
 !ــ. ����Dــ� �ـA !ـo 7ـ��. �����ــ7 أDـ
 �Y>ــ?،      &�o,ّRـ
 !ــ. ����Dــ� �ـA !ـo 7ـ��. ���&�o,ّRـ
 !ــ
ود�Sــ�ا &ــ
 ا"!ــ م ود�Sــ�ا &ــ
 ا"!ــ م ود�Sــ�ا &ــ
 ا"!ــ م ود�Sــ�ا &ــ
 ا"!ــ م �ّ�ــ� NOــ? ��ــّ
 ��ــ�% ا�ّ]ـ م ��ــ7 �ــ,ّو4  �ّ�ــ� NOــ? ��ــّ
 ��ــ�% ا�ّ]ـ م ��ــ7 �ــ,ّو4  �ّ�ــ� NOــ? ��ــّ
 ��ــ�% ا�ّ]ـ م ��ــ7 �ــ,ّو4  �ّ�ــ� NOــ? ��ــّ
 ��ــ�% ا�ّ]ـ م ��ــ7 �ــ,ّو4  : : : : <ـ�ل <ـ�ل <ـ�ل <ـ�ل 

      Aــ� ــ�م Dــ ــ�Z وأ<ــ ــA ا�GRــ ــ?�,ة Dــ ــ�% Dــ ــ���9 ��ــ ــ�� وا!ــ ــ� iــ ــa .ــ ــ�Y      A�ــ ــ�م Dــ ــ�Z وأ<ــ ــA ا�GRــ ــ?�,ة Dــ ــ�% Dــ ــ���9 ��ــ ــ�� وا!ــ ــ� iــ ــa .ــ ــ�Y      A�ــ ــ�م Dــ ــ�Z وأ<ــ ــA ا�GRــ ــ?�,ة Dــ ــ�% Dــ ــ���9 ��ــ ــ�� وا!ــ ــ� iــ ــa .ــ ــ�Y      A�ــ ــ�م Dــ ــ�Z وأ<ــ ــA ا�GRــ ــ?�,ة Dــ ــ�% Dــ ــ���9 ��ــ ــ�� وا!ــ ــ� iــ ــa .ــ Y�ــ
 ,F� a. �Dً�� .F� a, أNO?ه�، &��Z إ�7 ر!�ل ا�ّ�% 7�ّ2 ا�ّ�% ���% و!ّ�� آ�Dً�� .F� a, أNO?ه�، &��Z إ�7 ر!�ل ا�ّ�% 7�ّ2 ا�ّ�% ���% و!ّ�� آ�Dً�� .F� a, أNO?ه�، &��Z إ�7 ر!�ل ا�ّ�% 7�ّ2 ا�ّ�% ���% و!ّ�� آ�Dً�أNO?ه�، &��Z إ�7 ر!�ل ا�ّ�% 7�ّ2 ا�ّ�% ���% و!ّ�� آ�
ــ� .ــA زDــ�,        �ً�Y 
ــ% �Cــ ــ% DــA ��ــ?و DــA �ــ�ف ا���eــّ
 �Fmــ?4 أّ� ــ� .ــA زDــ�,       ا�ّ� �ً�Y 
ــ% �Cــ ــ% DــA ��ــ?و DــA �ــ�ف ا���eــّ
 �Fmــ?4 أّ� ــ� .ــA زDــ�,       ا�ّ� �ً�Y 
ــ% �Cــ ــ% DــA ��ــ?و DــA �ــ�ف ا���eــّ
 �Fmــ?4 أّ� ــ� .ــA زDــ�,       ا�ّ� �ً�Y 
ــ% �Cــ ــ% DــA ��ــ?و DــA �ــ�ف ا���eــّ
 �Fmــ?4 أّ� ا�ّ�
و�iـ?ه�، وأّ�% د��ه� إ�7 ا"! م وأ����N أ�N�ّ إن أ!���ا، آّ�        و�iـ?ه�، وأّ�% د��ه� إ�7 ا"! م وأ����N أ�N�ّ إن أ!���ا، آّ�        و�iـ?ه�، وأّ�% د��ه� إ�7 ا"! م وأ����N أ�N�ّ إن أ!���ا، آّ�        و�iـ?ه�، وأّ�% د��ه� إ�7 ا"! م وأ����N أ�N�ّ إن أ!���ا، آّ�        

 �Nــ�� �Nــ�� �Nــ�� �Nــ�� �N���ــ% : : : : <ــ�ل ��ــّ
 ��ــ�% ا�ّ]ــ م <ــ�ل ��ــّ
 ��ــ�% ا�ّ]ــ م <ــ�ل ��ــّ
 ��ــ�% ا�ّ]ــ م <ــ�ل ��ــّ
 ��ــ�% ا�ّ]ــ م . . . . &DLــ�ا ذ�ــK و<ــ���DL& �Nــ�ا ذ�ــK و<ــ���DL& �Nــ�ا ذ�ــK و<ــ���DL& �Nــ�ا ذ�ــK و<ــ ــ% &?ز<�ــ
 ا�ّ� ــ% &?ز<�ــ
 ا�ّ� ــ% &?ز<�ــ
 ا�ّ� &?ز<�ــ
 ا�ّ�
�Dــ�ا إ�ــ7 .ــ� آــ�ن    . . . . ا�pّ>ــ? ��ــ��N -ّ�ــ7 <ــ�9 .ــ��N .ــA <ــ�9     ا�pّ>ــ? ��ــ��N -ّ�ــ7 <ــ�9 .ــ��N .ــA <ــ�9     ا�pّ>ــ? ��ــ��N -ّ�ــ7 <ــ�9 .ــ��N .ــA <ــ�9     ا�pّ>ــ? ��ــ��N -ّ�ــ7 <ــ�9 .ــ��N .ــA <ــ�9     Yــّ� أo    ن��Dــ�ا إ�ــ7 .ــ� آــYــّ� أo    ن��Dــ�ا إ�ــ7 .ــ� آــYــّ� أo    ن��Dــ�ا إ�ــ7 .ــ� آــYــّ� أo

��Gّــ,<E وأ�ــPD 7ــ?    D ا���Gّــ,<E وأ�ــPD 7ــ?    �ــ?ض ��ــ��S,& ،�Nــ�ا &ــ
 ا"!ــ م وأ@��ــD ا���Gّــ,<E وأ�ــPD 7ــ?    �ــ?ض ��ــ��S,& ،�Nــ�ا &ــ
 ا"!ــ م وأ@��ــD ا���Gّــ,<E وأ�ــPD 7ــ?    �ــ?ض ��ــ��S,& ،�Nــ�ا &ــ
 ا"!ــ م وأ@��ــD ا��ــ?ض ��ــ��S,& ،�Nــ�ا &ــ
 ا"!ــ م وأ@��ــ
ــ%    ــ%   .ــ��N ��ــّ,�A و�ّ��Nــ� <ــ?اءة ا�Cــ?{ن، &L.ــ?4 ر!ــ�ل ا�ّ�ــ% 2ــ7�ّ ا�ّ� ــ%   .ــ��N ��ــّ,�A و�ّ��Nــ� <ــ?اءة ا�Cــ?{ن، &L.ــ?4 ر!ــ�ل ا�ّ�ــ% 2ــ7�ّ ا�ّ� ــ%   .ــ��N ��ــّ,�A و�ّ��Nــ� <ــ?اءة ا�Cــ?{ن، &L.ــ?4 ر!ــ�ل ا�ّ�ــ% 2ــ7�ّ ا�ّ� .ــ��N ��ــّ,�A و�ّ��Nــ� <ــ?اءة ا�Cــ?{ن، &L.ــ?4 ر!ــ�ل ا�ّ�ــ% 2ــ7�ّ ا�ّ�

��Gـ?ف �ـF, ا�ّ�ـ% DـA ��ـ?و AD         ��ـ�% و!ـّ�� ��ا&ـ�% &ـ
 ا���!ـ�         ��ـ�% و!ـّ�� ��ا&ـ�% &ـ
 ا���!ـ�         ��ـ�% و!ـّ�� ��ا&ـ�% &ـ
 ا���!ـ�         ��ـ�% و!ـّ�� ��ا&ـ�% &ـ
 ا���!ـ�         & ،         AD ـ?و�� AـD %ا�ّ�ـ ,Fـ?ف �ـG��& ،         AD ـ?و�� AـD %ا�ّ�ـ ,Fـ?ف �ـG��& ،         AD ـ?و�� AـD %ا�ّ�ـ ,Fـ?ف �ـG��& ،
K�TD ا�ّ] م %��� 
�ف إ�7 ��ّ�K�TD ا�ّ] م %��� 
�ف إ�7 ��ّ�K�TD ا�ّ] م %��� 
�ف إ�7 ��ّ�K�TD ا�ّ] م %��� 
١(»��ف إ�7 ��ّ(. 

وهـذه الـرواية دلـت علـى أن الشـكوى وقعت في مكة المكرمة         
 .في حجة الوداع

ë‚Î]çÖ]<íè]æ…<î×Â<í¿uøÚ : 

 يظهـر مـن هذه الرواية أن اليمن لم تكن قد أسلم جميع              :أقـول 
قبائلها لم تكن   أهلهـا فـي وقـت واحـد، فيظهـر أن هـناك بعضـاً من                 
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 لجباية الصدقات منها، قد واجه   $أسـلمت، لـذا حين خرج علي        
ــا    ــر المســلمة وخــاض حــرباً معه ــبائل غي ــك الق ــد ،بعــض تل ــم بع  ث

 .أسلمت ذلك
كمـا يظهـر مـن بعـض مقاطـع الـرواية أنهـا تنسـجم مع الخروج                  

) السنة العاشرة (و) يوافي الموسم  (الـثالث، بقـرينة الموافاة في مكة      

أيضاً بعض مقاطعها أن الخروج هو الخروج األول الذي         كمـا يظهر    
 أنــه قاتــل زبــيداً أنهــا ذكــرتكــان علــي فــيه داعــياً وغازيــاً، بقــرينة 

وأسـلموا، وفـي الجملـة يشعر القارئ للرواية أن هناك خلطاً قد وقع             
 . وأن هناك تهافتاً في مضامين فقراتها،فيها

Q�mù]<àe]<íè]æ…<{<V 

صلى اهللا عليه    ذكر بعث رسول اهللا   ( :وانقـال ابن األثير تحت عن     
� أي  « ):أمـراءه على الصدقات    وسـلم Nأي  و&ـ� �Nأي  و&ـ� �Nأي  و&ـ� �Nو&ـ� : : : : +�D ة?_�
 ا�]�E ا��& +�D ة?_�
 ا�]�E ا��& +�D ة?_�
 ا�]�E ا��& +�D ة?_�
 ا�]�E ا��&

 %��� H7�2 ا Hل ا��ت، &�F+  و!��و!��و!��و!��ر!�ل اH 7�2 اH ���% ر!�ل اH 7�2 اH ���% ر!�ل اH 7�2 اH ���% ر!>,G7 ا��� %���ت، &�F+ أ.?اء4 و��>,G7 ا��� %���ت، &�F+ أ.?اء4 و��>,G7 ا��� %���ت، &�F+ أ.?اء4 و��>,G7 ا��� %��أ.?اء4 و��
�Yـ? DـA أDـ
 أ.ـ�D EـA ا���Mـ?ة إ�ـ7 ��2�ء              N�ء              ا���Yـ? DـA أDـ
 أ.ـ�D EـA ا���Mـ?ة إ�ـ��2 7N�ء              ا���Yـ? DـA أDـ
 أ.ـ�D EـA ا���Mـ?ة إ�ـ��2 7N�ء              ا���Yـ? DـA أDـ
 أ.ـ�D EـA ا���Mـ?ة إ�ـ��2 7N�إلى أن قال    »ا�:    » +�Dو +�Dو +�Dو +�Dو

  �N����ــZ إ�ــ7 �[ــ?ان �ــ�[�a 2ــ,<@ 
��ــZ إ�ــ7 �[ــ?ان �ــ�[�a 2ــ,<���N  ��ــ
 DــA أDــ@ 
��ــZ إ�ــ7 �[ــ?ان �ــ�[�a 2ــ,<���N  ��ــ
 DــA أDــ@ 
��ــZ إ�ــ7 �[ــ?ان �ــ�[�a 2ــ,<���N  ��ــ
 DــA أDــ@ 
 وYــ�e��N و��ــ�د،  وYــ�e��N و��ــ�د،  وYــ�e��N و��ــ�د،  وYــ�e��N و��ــ�د، ��ــ
 DــA أDــ
   Hل ا�D��ــE &ـ
 -ّ[ــD  E��ــE &ـ
 -ّ[ــD  E��ــE &ـ
 -ّ[ــD  E��ــE &ـ
 -ّ[ــE   !ـ�� !ـ�� !ـ�� !ـ�� 2ــ�7 اH ��ـ�% و 2ــ�7 اH ��ـ�% و 2ــ�7 اH ��ـ�% و 2ــ�7 اH ��ـ�% و  &>�ـ9 و�ـ�د، و�Cــ
 ر!ـ�ل اH   &>�ـ9 و�ـ�د، و�Cــ
 ر!ـ�ل اH   &>�ـ9 و�ـ�د، و�Cــ
 ر!ـ�ل اH   &>�ـ9 و�ـ�د، و�Cــ
 ر!ـ

 �NCF!و ،%D�R2أ A.  ًYي .�% رT7 ا�[�\ ا��� ��m�!داع، وا��D%، و!�NCF ا�R2أ A.  ًYي .�% رT7 ا�[�\ ا��� ��m�!داع، وا��D%، و!�NCF ا�R2أ A.  ًYي .�% رT7 ا�[�\ ا��� ��m�!داع، وا��D%، و!�NCF ا�R2أ A.  ًYي .�% رT7 ا�[�\ ا��� ��m�!داع، وا�ا�

 &�Cـــ�% D�ّ�ـــE، &��ـــ, ا�ـــ?9Y إ�ـــC�&   7ـــ�% D�ّ�ـــE، &��ـــ, ا�ـــ?9Y إ�ـــC�&   7ـــ�% D�ّ�ـــE، &��ـــ, ا�ـــ?9Y إ�ـــC�&   7ـــ�% D�ّ�ـــE، &��ـــ, ا�ـــ?9Y إ�ـــ7  ،!ـــ��!ـــ��!ـــ��!ـــ��2ـــ�7 اH ��ـــ�% و2ـــ�7 اH ��ـــ�% و2ـــ�7 اH ��ـــ�% و2ـــ�7 اH ��ـــ�% و إ�ـــ7 ا��Fـــ
إ�ـــ7 ا��Fـــ
إ�ـــ7 ا��Fـــ
إ�ـــ7 ا��Fـــ
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� د�ــ� ا�[ــ�\، &�]ــ�ه� آــ9 رYــ9 -ّ�ــE .ــA ا�Fــe ا�ــTي .ــa ��ــ
، &��ـّـ   ا�[ــ�\، &�]ــ�ه� آــ9 رYــ9 -ّ�ــE .ــA ا�Fــe ا�ــTي .ــa ��ــ
، &��ـّـ   ا�[ــ�\، &�]ــ�ه� آــ9 رYــ9 -ّ�ــE .ــA ا�Fــe ا�ــTي .ــa ��ــ
، &��ـّـ   ا�[ــ�\، &�]ــ�ه� آــ9 رYــ9 -ّ�ــE .ــA ا�Fــe ا�ــTي .ــa ��ــ
، &��ـّـ    �� د�ــ �� د�ــ �� د�ــ
�ه� ا�[ــ�\ Sــ? ا�[ــ�\ Sــ? ا�[ــ�\ Sــ? ا�[ــ�\ Sــ? Cّ��ــ�� 
�ه� ج ��ــCّ��ــ�� 
�ه� ج ��ــCّ��ــ�� 
�ه� ج ��ــCّ��ــ�� 
� �ــ��N، ــــــــــــ &ــ?أى ��ــ��N ا��Rــ9، &�   &ــ?أى ��ــ��N ا��Rــ9، &�   &ــ?أى ��ــ��N ا��Rــ9، &�   &ــ?أى ��ــ��N ا��Rــ9، &�  ،،،،ج ��ــN�e ،�Nــ�� �N�e ،�Nــ�� �N�e ،�Nــ�� �N�e

  &Cــ�م ا��Fــ
  &Cــ�م ا��Fــ
  &Cــ�م ا��Fــ
  &Cــ�م ا��Fــ
 ،!ــ��!ــ��!ــ��!ــ��2ــ�7 اH ��ــ�% و 2ــ�7 اH ��ــ�% و 2ــ�7 اH ��ــ�% و 2ــ�7 اH ��ــ�% و  اHاHاHاP&    Hــ��4 ا�[ــ�\ إ�ــ7 ر!ــ�ل   &Pــ��4 ا�[ــ�\ إ�ــ7 ر!ــ�ل   &Pــ��4 ا�[ــ�\ إ�ــ7 ر!ــ�ل   &Pــ��4 ا�[ــ�\ إ�ــ7 ر!ــ�ل   

�ل  !��!��!��!��2ـ�7 اH ���% و    2ـ�7 اH ���% و    2ـ�7 اH ���% و    2ـ�7 اH ���% و    C& ،�ًF�cS ل�C& ،�ًF�cS ل�C& ،�ًF�cS ل�C& ،�ًF�cS : : : : �& ،��ا ���ً�P� * ،س�� ا��Nأ� �& ،��ا ���ً�P� * ،س�� ا��Nأ� �& ،��ا ���ً�P� * ،س�� ا��Nأ� �& ،��ا ���ً�P� * ،س�� ا��Nأ�
H9 ا�F! 

 ذات اH و&& APSq %إ� HاH9 ا�F! 

 ذات اH و&& APSq %إ� HاH9 ا�F! 

 ذات اH و&& APSq %إ� HاH9 ا�F! 

 ذات اH و&& APSq %إ� H١(»ا(. 

هــا فــي الســنة  وأن،وهــذه الــرواية واضــحة فــي جــباية الصــدقات
العاشرة للهجرة، وأن اإلمام بعد جمعه للصدقات عاد والتقى برسول          

 . في مكة، مما يدل أن الشكوى قد وقعت في مكة@اهللا 

oÖ^nÖ]<tæ†¤]<Ùçu<l÷õ^Ši<ì‚Â<^ßâ<^âæ 

Ùæù]<Ùõ^ŠjÖ]V  
 ومـن هـناك تعجـل بالرحيل إلى    ، إلـى الـيمن   $متـى بعـث علـي       

 مكّة؟

أن الخروج الثالث   : وابن األثير المتقدم  يفهـم مـن كالم الواقدي       
 للـيمن كـان فـي السنة العاشرة للهجرة سنة حجة            $لإلمـام علـي     

 .)٢( في مكة@حيث وافى رسول اهللا  الوداع،
                                                           

 .٣٠١ ص ٢ج: الكامل في التاريخ) ١(
 ص  ٢ج: الكامل في التاريخ  ؛ ابـن األثير،     ١٠٨١ ص ٢ج: الـواقدي، المغـازي    )٢(

٣٠١. 



àÛéÖ]<�éq<ïçÓ�<íãf�æ<†è‚ÇÖ]<oè‚u 

 

٤٥

êÞ^nÖ]<Ùõ^ŠjÖ]V< 

 ؟$من هم الشكاة على علي 
  :قد عبر في الروايات عن الشكاة بعدة ألفاظ، منها

 وابن  ، وأحمد بن حنبل   ،كمـا في رواية ابن إسحاق      )الـناس (ــ   ١
ا_ـ��7 ا�ـ��س ���ً� ر��ان   ا_ـ��7 ا�ـ��س ���ً� ر��ان   ا_ـ��7 ا�ـ��س ���ً� ر��ان   ا_ـ��7 ا�ـ��س ���ً� ر��ان   «: عـبد البر، عن أبي سعيد الخدري، قال       

 . )١(»ا�ّ�% ���%ا�ّ�% ���%ا�ّ�% ���%ا�ّ�% ���%
&��ـ�  &��ـ�  &��ـ�  &��ـ�  «: كما في رواية الواقدي عن أبي سعيد      ) أصحاب علي ( ــ ٢

4، &,��4 و<�ل       �4، &,��4 و<�ل       <,.�ا ��7 ر!�ل اH 7�2 اH ���% و!�� _��4، &,��4 و<�ل       <,.�ا ��7 ر!�ل اH 7�2 اH ���% و!�� _��4، &,��4 و<�ل       <,.�ا ��7 ر!�ل اH 7�2 اH ���% و!�� _���ا ��7 ر!�ل اH 7�2 اH ���% و!�� _�.,> : : : : �. �. �. �.
��K؟�P� KD�R2q؟K���P� KD�R2q؟K���P� KD�R2q؟K���P� KD�R2q«)٢(. 

ـ ٣ كمـا في رواية ابن هشام، عن يزيد بن طلحة بن           ) الجـيش ( ـ
 . )٣(»وأNO? ا�[�\ _��ا4 ��� �ND a�2وأNO? ا�[�\ _��ا4 ��� �ND a�2وأNO? ا�[�\ _��ا4 ��� �ND a�2وأNO? ا�[�\ _��ا4 ��� �ND a�2«: يزيد بن ركانة

فقد عبر عن الشاكي بهذا االسم،      ) عمرو بن شاس األسلمي   ( ـ٤
                                                           

 مسند  أحمد بن حنبل،  ؛  ١٠٢١ ص ٤ج: البن هشام ) ص(راجـع سـيرة النبي      ) ١(
 ص٩ج: ؛ مجمع الزوائد١٨٥٧ ص٤د: ؛ االستيعاب٨٦ ص٣ج: أحمـد بـن حنبل    

ــنة دمشــق١٣٤ ص٣ج:  مســتدرك الحــاكم؛١٢٩ ــاريخ مدي ؛ ٢٠٠ ص ٤٢ج : ؛ ت
؛ ابن  ٦٣١ ص   ٣ج  : ؛ تـاريخ اإلسالم   ١٩٤ ص   ٦ج  : اآللوسـي، تفسـير اآللوسـي     

 ص ٤ج  : السيرة النبوية ابن كثير،   ؛  ٢٢٨، ص ١٢٢ ص ٥ج: كثيـر، الـبداية والنهاية    
 .١١٨ص: ؛ تاريخ الخلفاء للسيوطي٣٤٥ ص٧ج: ؛ تاريخ ابن كثير٤١٥

 .١٠٨١ ص٢ج : اقدي، المغازيالو) ٢(
؛ ٤٠١ ص ٢ج: ؛ تاريخ الطبري  ١٠٢١ ص ٤ج): ص(ابـن هشـام، سـيرة النبي        ) ٣(

 .٤١٥ ص٤ج: ابن كثير، السيرة النبوية
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٤٦ 


 !>?ي             «: قـال & 
��ـ<]& A�ـ�% ا�]ـ م إ�ـ7 ا�ـ��� 

 !>?ي             Sـ?�Y .ـa ��ـ& 
��ـ<]& A�ـ�% ا�]ـ م إ�ـ7 ا�ـ��� 

 !>?ي             Sـ?�Y .ـa ��ـ& 
��ـ<]& A�ـ�% ا�]ـ م إ�ـ7 ا�ـ��� 

 !>?ي             Sـ?�Y .ـa ��ـ& 
��ـ<]& A�ـ�% ا�]ـ م إ�ـ7 ا�ـ��� 
Sـ?�Y .ـa ��ـ
 ا��,�ــ�E أNOـــ?ت   ا��,�ــ�E أNOـــ?ت   ا��,�ــ�E أNOـــ?ت   ا��,�ــ�E أNOـــ?ت  ذ�ــK، -�ــ7 وYــ,ت &ــ
 �>]ـــ
 ��ــ�%، &��ــ� <ــ,.�       ذ�ــK، -�ــ7 وYــ,ت &ــ
 �>]ـــ
 ��ــ�%، &��ــ� <ــ,.�       ذ�ــK، -�ــ7 وYــ,ت &ــ
 �>]ـــ
 ��ــ�%، &��ــ� <ــ,.�       ذ�ــK، -�ــ7 وYــ,ت &ــ
 �>]ـــ
 ��ــ�%، &��ــ� <ــ,.�       


 ا��][,& %���
 ا��][,_�& %���
 ا��][,_�& %���
 ا��][,_�& %����_«)١(. 
�S�Gـ�ر وا�Fـeار أGSــ?    «: الهيثمــيوقـال  D 
�S�Gـ�ر وا�Fـeار أGSــ?    روا4 أ-�ـ, وا�Fc?ا�ــD 
�S�Gـ�ر وا�Fـeار أGSــ?    روا4 أ-�ـ, وا�Fc?ا�ــD 
�S�Gـ�ر وا�Fـeار أGSــ?    روا4 أ-�ـ, وا�Fc?ا�ــD 
روا4 أ-�ـ, وا�Fc?ا�ــ

�تCo ,�-ل أ�Yت.�% ور�Co ,�-ل أ�Yت.�% ور�Co ,�-ل أ�Yت.�% ور�Co ,�-ل أ�Y٢(».�% ور( . 
ـ ٥ فقد عبر أيضاً عن    ) أبـو سـعيد الخـدرى بـن مالـك بـن سـنان             ( ـ

&�ّ�ـ� <,.ـ�� ا��,�ـ�E    &�ّ�ـ� <,.ـ�� ا��,�ـ�E    &�ّ�ـ� <,.ـ�� ا��,�ـ�E    &�ّ�ـ� <,.ـ�� ا��,�ـ�E    «: المشتكي بهذا االسم، كما في رواية البيهقي، قال 
� ر!�ل ا�ّ�%، .� : : : : &��C&��C&��C&��C... ... ... ... ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���% و!��ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���% و!��ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���% و!��ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���% و!��i,وت إ�7 ر!�ل i,وت إ�7 ر!�ل i,وت إ�7 ر!�ل i,وت إ�7 ر!�ل � �� ر!�ل ا�ّ�%، .� �� ر!�ل ا�ّ�%، .� �� ر!�ل ا�ّ�%، .�

n��;�وا� EFRGء ا��
 .A ا�Ep�M و!�� A. ���C�n��;�وا� EFRGء ا��
 .A ا�Ep�M و!�� A. ���C�n��;�وا� EFRGء ا��
 .A ا�Ep�M و!�� A. ���C�n��;�وا� EFRGء ا��
 .A ا�Ep�M و!�� A. ���C�«)٣( . 
 .فلم تتفق الروايات على مشتٍك بعينه، فهي مختلفة، كما يظهر منها

oÖ^nÖ]<Ùõ^ŠjÖ]V  
 أين كانت الشكوى؟ هل كانت في المدينة أم في مكة؟ 

س وأبي سعيد الخدري كانت     قـد مـر بـأن شـكوى عمرو بن شا          
                                                           

 . ٤٨٣ ص٣ج: أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل) ١(
 .١٢٩ ص ٩ج : مجمع الزوائد) ٢(
 ص٤ج: ة النبوية؛ ابن كثير، السير٣٩٩ ـ  ٣٩٨ ص ٥ج : دالئل النبوة: الحـظ ) ٣(

وهذا :  فيهما ، قائالً ٣٨٢ ص ٧، ج ١٠١ ص ٥ج: الـبداية والـنهاية   ابـن كثيـر،     ؛  ٢٠١
إسناد جيد على شرط النسائي ولم يروه أحد أصحاب الكتب الستّة؛ تاريخ مدينة             

 .٢٠١ ص٤٢ج: دمشق



àÛéÖ]<�éq<ïçÓ�<íãf�æ<†è‚ÇÖ]<oè‚u 

 

٤٧

بالمديـنة، وأمـا شـكوى الـناس أو الجـيش فيـبدو أنّها كانت بمكّة،                
�ا ... ... ... ... «: كمـا فـي روايـة الـواقدي عـن أبـي سـعيد الخدري        ���ا &��� آ���ا &��� آ���ا &��� آ��� آ��&

  
��]�ــ,رة دا�Sــ�A .�ــS Eــ?ج ��ــD  
��]�ــ,رة دا�Sــ�A .�ــS Eــ?ج ��ــD  
��]�ــ,رة دا�Sــ�A .�ــS Eــ?ج ��ــD  
��]�ــ,رة دا�Sــ�A .�ــS Eــ?ج ��ــDــ�  ��ــ�% ا�]ــ م��ــ�% ا�]ــ م��ــ�% ا�]ــ م��ــ�% ا�]ــ مND م,َCه� �ــ��C��ــ� �ــND م,َCه� �ــ��C��ــ� �ــND م,َCه� �ــ��C��ــ� �ــND م,َCه� �ــ��C��ــ�
�ا ر!�ل ا�ّ�% _��ا.,ِ>َ ��ّ�& ،�N�e��ُ&ا��ا ر!�ل ا�ّ�% _�.,ِ>َ ��ّ�& ،�N�e��ُ&ا��ا ر!�ل ا�ّ�% _�.,ِ>َ ��ّ�& ،�N�e��ُ&ا��ا ر!�ل ا�ّ�% _�.,ِ>َ ��ّ�& ،�N�e��ُ&................ «)١(. 

و!ــ�NCF إ�ـ7 ا��Fــ
 2ـ�7 اH ��ــ�% و!ـ�� &�Cــ�%    و!ــ�NCF إ�ـ7 ا��Fــ
 2ـ�7 اH ��ــ�% و!ـ�� &�Cــ�%    و!ــ�NCF إ�ـ7 ا��Fــ
 2ـ�7 اH ��ــ�% و!ـ�� &�Cــ�%    و!ــ�NCF إ�ـ7 ا��Fــ
 2ـ�7 اH ��ــ�% و!ـ�� &�Cــ�%    «: ابــن األثيــروقــال 
D��ـE، &��ـ, ا�ـ?9Y إ�ـ7 ا�[ـ�\، &�]�ه� آ9 رA. E�-ُ 9Y ا�eّFَ ا�Tي             D��ـE، &��ـ, ا�ـ?9Y إ�ـ7 ا�[ـ�\، &�]�ه� آ9 رA. E�-ُ 9Y ا�eّFَ ا�Tي             D��ـE، &��ـ, ا�ـ?9Y إ�ـ7 ا�[ـ�\، &�]�ه� آ9 رA. E�-ُ 9Y ا�eّFَ ا�Tي             D��ـE، &��ـ, ا�ـ?9Y إ�ـ7 ا�[ـ�\، &�]�ه� آ9 رA. E�-ُ 9Y ا�eّFَ ا�Tي             
        9�Rا� �N��� ه�، &?أى�C���� 
� د�� ا�[�\ S?ج ����& ،
�ه�، &?أى ����N ا�9�R        آـ�ن .ـa ��ـC���� 
� د�� ا�[�\ S?ج ����& ،
�ه�، &?أى ����N ا�9�R        آـ�ن .ـa ��ـC���� 
� د�� ا�[�\ S?ج ����& ،
�ه�، &?أى ����N ا�9�R        آـ�ن .ـa ��ـC���� 
� د�� ا�[�\ S?ج ����& ،
آـ�ن .ـa ��ـ

�4 ا�[�\ إ�7 ر!�ل اH 7�2 اH ���% و!���P& ،�N�� �N�e�&��!و %��� H7�2 ا Hل ا��4 ا�[�\ إ�7 ر!�P& ،�N�� �N�e�&��!و %��� H7�2 ا Hل ا��4 ا�[�\ إ�7 ر!�P& ،�N�� �N�e�&��!و %��� H7�2 ا Hل ا��4 ا�[�\ إ�7 ر!�P& ،�N�� �N�e�&«)٢( . 
�ه�، «:  إسحاق والطبريوفي رواية ابن  C��َ� ج?S %P�Y ��ه�، &�ّ�� د�C��َ� ج?S %P�Y ��ه�، &�ّ�� د�C��َ� ج?S %P�Y ��ه�، &�ّ�� د�C��َ� ج?S %P�Y �� د��ّ�&

�ل> ،9�Rُا� �N��� ذا��ل&> ،9�Rُا� �N��� ذا��ل&> ،9�Rُا� �N��� ذا��ل&> ،9�Rُا� �N��� ذا�& : : : :Kو��Kو��Kو��Kل! ! ! ! و����م ���[ّ���ا : : : : .� هTا؟ <�ل.� هTا؟ <�ل.� هTا؟ <�ل.� هTا؟ <Cت ا���م ���[ّ���ا آ]Cت ا���م ���[ّ���ا آ]Cت ا���م ���[ّ���ا آ]Cت ا��آ]
اْ�ــeِع <ــ9F أن ���Nــ
 Dــ% إ�ــ7  اْ�ــeِع <ــ9F أن ���Nــ
 Dــ% إ�ــ7  اْ�ــeِع <ــ9F أن ���Nــ
 Dــ% إ�ــ7  اْ�ــeِع <ــ9F أن ���Nــ
 Dــ% إ�ــ7  ! ! ! ! و��ــKو��ــKو��ــKو��ــD : : : :Kــ% إذا <,.ــ�ا &ــ
 ا�ــ��س، <ــ�ل Dــ% إذا <,.ــ�ا &ــ
 ا�ــ��س، <ــ�ل Dــ% إذا <,.ــ�ا &ــ
 ا�ــ��س، <ــ�ل Dــ% إذا <,.ــ�ا &ــ
 ا�ــ��س، <ــ�ل 

���ــeع ا��Rُــ9 .ــA ا�ــ��س، &���ــeع ا��Rُــ9 .ــA ا�ــ��س، &���ــeع ا��Rُــ9 .ــA ا�ــ��س، &���ــeع ا��Rُــ9 .ــA ا�ــ��س، : : : : <ــ�ل<ــ�ل<ــ�ل<ــ�ل. . . . ر!ــ�ل ا�ّ�ــ% 2ــ�7 ا�ّ�ــ% ��ــ�% و!ــ�� ر!ــ�ل ا�ّ�ــ% 2ــ�7 ا�ّ�ــ% ��ــ�% و!ــ�� ر!ــ�ل ا�ّ�ــ% 2ــ�7 ا�ّ�ــ% ��ــ�% و!ــ�� ر!ــ�ل ا�ّ�ــ% 2ــ�7 ا�ّ�ــ% ��ــ�% و!ــ�� &
�ل> ،eّFَا� 
& ��ل&?ّده> ،eّFَا� 
& ��ل&?ّده> ،eّFَا� 
& ��ل&?ّده> ،eّFَا� 
& � . )٣(»أNO? ا�[�\ _��ا4 ��� �ND a�2أNO? ا�[�\ _��ا4 ��� �ND a�2أNO? ا�[�\ _��ا4 ��� �ND a�2أNO? ا�[�\ _��ا4 ��� �ND a�2وووو: : : : &?ّده

 .فيظهر من دنو الجيش أنه كان إلى مكة

                                                           

 .١٠٨١ ص٢ج: الواقدي، المغازي) ١(
 .٣٠١ ص٢ج: الكامل في التاريخ) ٢(
 ص٢ج: تاريخ الطبريالطبري، ؛ ١٠٢١ ص٤ج): ص(النبي ابن هشام، سيرة   ) ٣(

 .٤١٥ ص٤ج: ؛ ابن كثير، السيرة النبوية٤٠١
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Äe]†Ö]<Ùõ^ŠjÖ]V< 

 لو كانت الشكوى في مكة هل كانت قبل مناسك الحج أم بعده؟

s£]<ØfÎ<ïçÓ�Ö]<áçÒ<l÷÷�V 

تـدلّ روايـة ابـن إسـحاق وروايـة الطبـري بـأن الشكوى كانت قبل                 
 فيهما ـ بعد نقل شكوى الجيش وقول  إتمـام مناسك الحج؛ ألنّه قد ورد 

oّ� .;7 ر!�ل ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���%  oّ� .;7 ر!�ل ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���%  oّ� .;7 ر!�ل ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���%  oّ� .;7 ر!�ل ا�ّ�% 7�2 ا�ّ�% ���%  « »* �Pـ��ا ����ً   * �Pـ��ا ����ً   * �Pـ��ا ����ً   * �Pـ��ا ����ً   «: @رسـول اللّـه     
�N]ّ- A�! �N�وأ�� ،�N�!�  .)١(»و!�� ��L& ،%]ّ- 7رى ا���س .��!��N، وأ����N]ّ- A�! �Nو!�� ��L& ،%]ّ- 7رى ا���س .��!��N، وأ����N]ّ- A�! �Nو!�� ��L& ،%]ّ- 7رى ا���س .��!��N، وأ����N]ّ- A�! �Nو!�� ��L& ،%]ّ- 7رى ا���س .�

s£]<‚Ãe<ïçÓ�Ö]<áçÒ<l÷÷�V 

 وكذا رواية ابن األثير أن الشكوى التي     ،يفهم من رواية الواقدي   
جـيش كانـت قـد حدثت بعد إكمال مناسك الحج،           صـدرت مـن ال    

�ه� ��C,م �ND &��«: قال الواقديCّ��� ا�ّ] م %��� 
�ه� ��C,م S��& �ND?ج ��ّCّ��� ا�ّ] م %��� 
�ه� ��C,م S��& �ND?ج ��ّCّ��� ا�ّ] م %��� 
�ه� ��C,م S��& �ND?ج ��ّCّ��� ا�ّ] م %��� 
 .»�N�e�N�e�N�e�N�eــــS?ج ��ّ
�ه�« :وقال ابن األثيرC���� 
�ه�&��� د�� ا�[�\ S?ج ��C���� 
�ه�&��� د�� ا�[�\ S?ج ��C���� 
�ه�&��� د�� ا�[�\ S?ج ��C���� 
� د�� ا�[�\ S?ج ����&«)٢(. 

مـن الواضـح أن خروج علي لمالقاة الجيش لم يكن قبل انقضاء     و
 كــان هدفــه $  علــياًأنقــد ذكــرت الــروايات ؛ ألن مناســك الحــج

 ، سبق الجيش   وأداء مناسك الحج معه ألنه قد      @اللحـاق برسول اهللا     
                                                           

 ص٢ج: ، الطبري، تاريخ الطبري١٠٢٢ ص٤ج): ص(ابن هشام، سيرة النبي   ) ١(
٤٠٢. 

 . ٣٠١ ص٢ج: ابن األثير، الكامل في التاريخ) ٢(
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؟ ففـي رواية البيهقي     @ ل ليلـتحق بمناسـك الحـج مـع النبـي          وتعجـ 
ــابقة  <ـــ�ل �ـــ%   <ـــ�ل �ـــ%   <ـــ�ل �ـــ%   <ـــ�ل �ـــ%  ،،،، &ـــLدرك ا�Rـــ^، &��ـــ� <;ـــ7 -[ـــ�%     &ـــLدرك ا�Rـــ^، &��ـــ� <;ـــ7 -[ـــ�%     &ـــLدرك ا�Rـــ^، &��ـــ� <;ـــ7 -[ـــ�%     &ـــLدرك ا�Rـــ^، &��ـــ� <;ـــ7 -[ـــ�%    ،،،،&L!ـــ?ع هـــ� &L!ـــ?ع هـــ� &L!ـــ?ع هـــ� &L!ـــ?ع هـــ�  «:السـ

Fا��
Fا��
Fا��
Fا�� @ : : : :�N��� م,C� 7�- KD�R2إ�7 أ aYار�N��� م,C� 7�- KD�R2إ�7 أ aYار�N��� م,C� 7�- KD�R2إ�7 أ aYار�N��� م,C� 7�- KD�R2إ�7 أ aYار«. 

 $ وشكاية الناس علياً ،وبعـد هـذه المقدمات عن واقعة اليمن     
 الضـوء علـى تحلـيل هذه الواقعة، ونبين أنها ـ حتى مع كونها     طنسـلّ 

وقعــت فــي مكــة ـ ال ربــط لهــا بمســألة واقعــة الغديــر التــي نصّــب    
 فـيها علـياً خليفة للمسلمين، فنجيب عن شبهة أن حديث      @ النبـي 

 :الغدير كان نتيجة شكوى جيش اليمن، بعدة أجوبة

Ùflæù]<h]ç¢]Vs£]<Ô‰^ßÚ<Ý^³<ØfÎ<kÃÎæ<�é¢]<ïçÓ�< 

لـو كانــت الشـكوى قــد حصــلت قـبل مناســك الحـج، كمــا هــو     
فقد أشارتا إلى   ،  اللتين نقلناهما مضـمون رواية الطبري وابن إسحاق       

 بعـد أن خطـب بهـم إثـر شكواهم، مضى على حجه،              @أن النبـي    
ــاً؛ ألن       ــرة زمان ــر المتأخ ــواقعة الغدي ــكوى ب ــة للش ــئذ ال عالق فحين

قد قام خطيباً بعد هذه الشكوى   ـ كما هو مفاد الروايات ـ  @ نبيال

            «:  وقـال  ،مباشـرة & APSq %إ� Hا�
            أ�Nـ� ا�ـ��س، * �Pـ��ا ��ـ�ً�، &ـ& APSq %إ� Hا�
            أ�Nـ� ا�ـ��س، * �Pـ��ا ��ـ�ً�، &ـ& APSq %إ� Hا�
            أ�Nـ� ا�ـ��س، * �Pـ��ا ��ـ�ً�، &ـ& APSq %إ� Hا�أ�Nـ� ا�ـ��س، * �Pـ��ا ��ـ�ً�، &ـ
 Hذات ا Hذات ا Hذات ا Hفهـذه الخطـبة قـد سـبقت خطـبة الغديـر التي كانت بعد               . »ذات ا

إتمـام مناسـك الحـج، وتـرك النبـي لمكة متوجهاً إلى جهة المدينة               
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 غدير خم والذي يبعد   : ير في مكان يقال له    حـيث وقعت خطبة الغد    
 .مسافة ليست بالقصيرة عن مكة

êÞ^nÖ]<h]ç¢]<Vì†�^fÚ<s£]<Ô‰^ßÚ<‚Ãe<kÞ^Ò<ïçÓ�Ö] 

أمـا لو كانت الشكوى بعد إتمام مناسك الحج، كما هو مضمون            
 وابـن األثيـر كمـا بيـناه سابقاً، فكذا سوف لن تكون              بيهقـي روايـة ال  

ة الغديـر؛ لنفس السبب السابق؛ ألن       خطـبة الشـكوى مـرتبطة بحادثـ       
الظاهـر مـن الـروايات أن خطبة الشكوى كانت بعد الشكاية مباشرة            

 وقـبل تحـرك النبـي ومسيره متوجهاً إلى المدينة ومروره           ،فـي مكـة   
 . بغدير خم

ä×uæ<l^è]æ†Ö]<°e<š…^Ãi 

قـد يـبدو أن هناك تعارضاً وتهافتاً بين الروايات حيث أن بعضها             
 قـد ترك أصحابه مسرعاً إلى مكة فأدرك الحج،          $ يفـيد أن علـياً    

� <;7 -[�%«كمـا فـي روايـة البيهقي       ��&%�]- 7;> ���&%�]- 7;> ���&%�]- 7;> �ارجع : @ قال له النبي »&��
ــرواية أن     ــبادر مــن هــذه ال ــيهم، فيت ــى تقــدم عل ــى أصــحابك حت إل

 قـد ذهـب إلـى أصـحابه وجيشـه بعد إتمام مناسك الحج               $ علـياً 
� <;7 -[�%  «: جمـيعها، بقـرينة قـوله     ��&  %�]- 7;> ���&  %�]- 7;> ���&  %�]- 7;> �نها إنهاء كل  التي يظهر م»&��

 .أفعال الحج
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بيـنما جـاء في رواية ابن إسحاق والطبري أن شكوى الجيش قد            
 بعد أن   -إن رسول اهللا ص     : وقعـت قـبل مناسـك الحـج؛ ألنها تقول         

ــال لهــم ــياً : ق ــناس   -ال تشــكو عل ــأرى ال ــم مضــى علــى حجــه، ف  ث
 .مناسكهم وأعلمهم سنن حجهم

قـبل إتمــام   فيسـتفاد مـنها أن مجـيء الجـيش وشــكواه قـد وقـع       
مناسـك الحـج، فعـندئذ يقع التعارض بينها وبين الرواية السابقة التي             

 .تفيد بأن مجيء الجيش كان بعد االنتهاء من أداء المناسك
إن رواية البيهقي   : ولكـن يمكـن معالجـة هـذا الـتعارض، بالقول          

التـي تـدل علـی أن علياً قد خرج لتلقي الجيش بعد أن قضى حجه،            
مرة ال التمتع، ألن لفظة الحج عامة تشمل أداء      المقصـود هو حج الع    

العمـرة وحـج التمـتع معـاً، فـيكون خروج اإلمام لجلب الجيش إنما            
 .كان بعد إتمام عمرة التمتع قبل إكمال مناسك حج التمتع

oـ� .;ـo   7�� 7ـ� .;ـo   7�� 7ـ� .;ـo   7�� 7ـ� .;ـ7 ��7   «:  أما رواية الطبري وابن إسحاق المتضمنة لعبارة    
ايته،  والــذي كــان ذلــك المضــي بعــد مجــيء الجــيش وشــك »-[ــ%-[ــ%-[ــ%-[ــ%

صـريح فـي المضـي إلـى إتمـام حـج التمـتع بعـد االنتهاء من عمرة                   
 » حجهم&ـLرى ا�ـ��س .��!��N وأ���A�! �N    &ـLرى ا�ـ��س .��!��N وأ���A�! �N    &ـLرى ا�ـ��س .��!��N وأ���A�! �N    &ـLرى ا�ـ��س .��!��N وأ���A�! �N    «: التمـتع، بقرينة قوله   

̂   «حـيث إن عـبارة       �!ـK ا�Rـ�.   ̂ �!ـK ا�Rـ�.   ̂ �!ـK ا�Rـ�.   ̂  تنصـرف إلى حج التمتع التي تبدأ    ».��!ـK ا�Rـ
 .هذه المناسك بالوقوف من عرفات



íãf�æ<†è‚ÇÖ]<oè‚u<àÛéÖ]<�éq<ïçÓ� 

 

٥٢ 

يهقي فـتكون هـذه الـرواية قـرينة على تقييد وتخصيص رواية الب       
 .التي يفهم منها العموم والشمول للعمرة والتمتع

 قـد سبق ا لجيش والتحق بالنبي وأدى         $أن علـياً    : والخالصـة 
معـه أعمـال العمـرة، فلمـا أتمهـا، أمـره النبـي بالخروج إلى أصحابه         

 عــن @واســتقدامهم، وبعــد أن قدمــوا شــكوا علــياً، فــنهاهم النبــي 
ى ألداء مناسك حج التمتع     ذلـك، وقـال لهـم ال تشـكوا علياً، ثم مض           

 .كالوقوف بعرفات والمزدلفة، فال تعارض

oÖ^nÖ]<h]ç¢]<Víßè‚¹]<»<kÞ^Ò<ïçÓ�Ö] 

بيـنا في جواب التساؤل الثالث أن روايات الصنف الثالث قد           قـد   
انقسـمت إلـى قسـمين مـن حـيث بـيان مكان وقوع الشكوى، فقسم        

أنها وقعت  حـددها فـي مكة وقسم حددها في المدينة، فعلى تقدير            
: فـي المديـنة كمـا هو مضمون رواية عمرو بن شاس األسلمي، قال             

ورواية أبي   .)١(»&��ـ� <ـ,.� ا��,�ـ�E أNOـ?ت _ـ����% &ـ
 ا��]ـ[,               &��ـ� <ـ,.� ا��,�ـ�E أNOـ?ت _ـ����% &ـ
 ا��]ـ[,               &��ـ� <ـ,.� ا��,�ـ�E أNOـ?ت _ـ����% &ـ
 ا��]ـ[,               &��ـ� <ـ,.� ا��,�ـ�E أNOـ?ت _ـ����% &ـ
 ا��]ـ[,               «
&�ّ�ـ� <,.ـ�� ا��,�ــ�i Eـ,وت إ�ــ7 ر!ـ�ل ا�ّ�ــ%     &�ّ�ـ� <,.ـ�� ا��,�ــ�i Eـ,وت إ�ــ7 ر!ـ�ل ا�ّ�ــ%     &�ّ�ـ� <,.ـ�� ا��,�ــ�i Eـ,وت إ�ــ7 ر!ـ�ل ا�ّ�ــ%     &�ّ�ـ� <,.ـ�� ا��,�ــ�i Eـ,وت إ�ــ7 ر!ـ�ل ا�ّ�ــ%      «:ســعيد الخــدري، قــال

 .��C&��C&��C&��C& : : : : A... ... ... ... 7�2 ا�ّ�% ���% و!��7�2 ا�ّ�% ���% و!��7�2 ا�ّ�% ���% و!��7�2 ا�ّ�% ���% و!���� A. ���C� �� ر!�ل ا�ّ�%، .� A. 
�� A. ���C� �� ر!�ل ا�ّ�%، .� A. 
�� A. ���C� �� ر!�ل ا�ّ�%، .� A. 
�� A. ���C� �� ر!�ل ا�ّ�%، .�

� .)٢(»ء ا�EFRG وا��;��nء ا�EFRG وا��;��nء ا�EFRG وا��;��nء ا�EFRG وا��;��nا�Ep�M و!�ا�Ep�M و!�ا�Ep�M و!�ا�Ep�M و!
                                                           

 . ٤٨٣ ص٣ج: أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل) ١(
 .٣٩٩، ٣٩٨ ص ٥ج : ئل النبوةدال) ٢(
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فحينـئذ سـوف يكـون عـدم االرتباط بين واقعة الشكوى وواقعة           
 .الغدير أكثر وضوحاً كما ال يخفى

على أن االختالف في مكان الشكوى يوجب وهناً في قبول أصل           
 وتارة ،الـرواية، فالتضـارب فـي كـون الواقعة تارة حدثت في المدينة        

 . بشكل كليحادثةبالحدثت في مكة هو تناف يسلب التصديق 

Äe]†Ö]<h]ç¢]<V±^Ãi<�]<àÚ<†Ú`e<kÞ^Ò<†è‚ÇÖ]<íÃÎ]æ 

إن حـديث الغديـر كـان بأمـر من اهللا تعالى، وال ربط له بشكوى        
جـيش اليمن، حيث نزل الوحي على رسول اهللا يأمره بوجوب إبالغ    

 وإمامـته، كما دلّ على ذلك جملة من         $المسـلمين خالفـة علـي       
 منها ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند          الـروايات الصـحيحة،   

 :صحيح عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قال
»E4 ا��Tه ��e�E4 ا��Tه ��e�E4 ا��Tه ��e�E4 ا��Tه ��e� : : : :}Kَ�Dر� A.ِ Kَ�ْل ِإ�eُِأ� �.َ �ْ��Dَ ُل�� ا�?�ُ!Nََأ�� ��َKَ�Dر� A.ِ Kَ�ْل ِإ�eُِأ� �.َ �ْ��Dَ ُل�� ا�?�ُ!Nََأ�� ��َKَ�Dر� A.ِ Kَ�ْل ِإ�eُِأ� �.َ �ْ��Dَ ُل�� ا�?�ُ!Nََأ�� ��َKَ�Dر� A.ِ Kَ�ْل ِإ�eُِأ� �.َ �ْ��Dَ ُل�� ا�?�ُ!Nََأ�� ��َ{    

 Z��@ 
Dأ AD 
�� 
& Z��@ 
Dأ AD 
�� 
& Z��@ 
Dأ AD 
�� 
& Z��@ 
Dأ AD 
�� 
  .)١(»)عععع(&
 َأ��Nَـ�   َأ��Nَـ�   َأ��Nَـ�   َأ��Nَـ�  َ�ـ� َ�ـ� َ�ـ� َ�ـ� { :وروى الثعلبي بأربع طرق في تفسيره أن اآلية الكريمة     

Kَ�Dر� A.ِ Kَ�ْل ِإ�eُِأ� �.َ �ْ��Dَ ُل�� ُأ�eِل ِإ�A.ِ Kَ�ْ ر�Kَ�Dا�?�ُ!.َ �ْ��Dَ ُل�� ُأ�eِل ِإ�A.ِ Kَ�ْ ر�Kَ�Dا�?�ُ!.َ �ْ��Dَ ُل�� ُأ�eِل ِإ�A.ِ Kَ�ْ ر�Kَ�Dا�?�ُ!.َ �ْ��Dَ ُل�� ���e أTS ر!�ل ا�D H, « }ا�?�ُ!�� ,�D Hل ا�� ���e أTS ر!�� ,�D Hل ا�� ���e أTS ر!�� ,�D Hل ا�� ���e أTS ر!��
 
�� 
�� 
�� 
�*4: : : :  و<�ل و<�ل و<�ل و<�ل)عععع(��. 
��& 4*��*A.4 آ�� .. 
��& 4*��*A.4 آ�� .. 
��& 4*��*A.4 آ�� .. 
��& 4*� . )٢(».A آ�� .

                                                           

 .١١٧٢ ص ٤ج: ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم) ١(
دار إحياء  : ابـن عاشـور، الناشر    : تحقـيق : ٩٢ ص ٤ج: تفسـير الثعلبـي   : انظـر ) ٢(

 .التراث العربي ـ بيروت
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 AD ,�R. AD «وأخرج الخطيب البغداي عن �� AD Hا ,F� AD ,�R. AD 
�� AD Hا ,F� AD ,�R. AD 
�� AD Hا ,F� AD ,�R. AD 
�� AD Hا ,F�
 ��o,- ،v&�Rا� ?�� AD 
�� ��LFان، أ�?PD ��o,- ،v&�Rا� ?�� AD 
�� ��LFان، أ�?PD ��o,- ،v&�Rا� ?�� AD 
�� ��LFان، أ�?PD ��o,- ،v&�Rا� ?�� AD 
�� ��LFان، أ�?PD AD ن�PF- ?G� �Dأ AD ن�PF- ?G� �Dأ AD ن�PF- ?G� �Dأ AD ن�PF- ?G� �Dأ

�!ـD 7ـA أ�ـ�ب ا   .�!ـD 7ـA أ�ـ�ب ا   .�!ـD 7ـA أ�ـ�ب ا   .�!ـD 7ـA أ�ـ�ب ا   .       ��mـ ل، -,oـ�� ��ـ
 DـA !ـ��, ا�?.�ـ
، -,�Iــ��       �mـ ل، -,oـ�� ��ـ
 DـA !ـ��, ا�?.�ـ
، -,�Iــ��       �mـ ل، -,oـ�� ��ـ
 DـA !ـ��, ا�?.�ـ
، -,�Iــ��       �mـ ل، -,oـ�� ��ـ
 DـA !ـ��, ا�?.�ـ
، -,�Iــ�
 A� ،راق��ذب، �c. A? ا�_ ADا A� ،
_?Cا� E��Dر AD ة?�� A� ،راق��ذب، �c. A? ا�_ ADا A� ،
_?Cا� E��Dر AD ة?�� A� ،راق��ذب، �c. A? ا�_ ADا A� ،
_?Cا� E��Dر AD ة?�� A� ،راق��ذب، �c. A? ا�_ ADا A� ،
_?Cا� E��Dر AD ة?��


 ه?�?ة، <�لDأ A� ،Z_�- AD ?N_ل�
 ه?�?ة، <Dأ A� ،Z_�- AD ?N_ل�
 ه?�?ة، <Dأ A� ،Z_�- AD ?N_ل�
 ه?�?ة، <Dأ A� ،Z_�- AD ?N_ : : : : ة?P� ن��o م�2�م � A. ة?P� ن��o م�2�م � A. ة?P� ن��o م�2�م � A. ة?P� ن��o م�2�م � A.
            ،�S ?�,i م�� ��م �S ?�,i،            .ـA ذي ا�R[ـE آـ�Z �ـ% 2ـ��م !��N_ A?ًا، وه� ��م �S ?�,i،            .ـA ذي ا�R[ـE آـ�Z �ـ% 2ـ��م !��N_ A?ًا، وه� ��م �S ?�,i،            .ـA ذي ا�R[ـE آـ�Z �ـ% 2ـ��م !��N_ A?ًا، وه� �.ـA ذي ا�R[ـE آـ�Z �ـ% 2ـ��م !��N_ A?ًا، وه
        ،Zــ��@ 
��ــZ،        ��ــ� أSــT ا��Fــ
 2ــ�7 اH ��ــ�% و!ــ�� Dــ�, ��ــ
 DــA أDــ@ 
��ــZ،        ��ــ� أSــT ا��Fــ
 2ــ�7 اH ��ــ�% و!ــ�� Dــ�, ��ــ
 DــA أDــ@ 
��ــZ،        ��ــ� أSــT ا��Fــ
 2ــ�7 اH ��ــ�% و!ــ�� Dــ�, ��ــ
 DــA أDــ@ 
��ــ� أSــT ا��Fــ
 2ــ�7 اH ��ــ�% و!ــ�� Dــ�, ��ــ
 DــA أDــ

 ��ا     : : : : لللل&Cـ� &Cـ� &Cـ� &Cـ���ا     أ�]ـ� و�ـ
 ا��}.��A؟ <���ا     أ�]ـ� و�ـ
 ا��}.��A؟ <���ا     أ�]ـ� و�ـ
 ا��}.��A؟ <���ل  : : : : أ�]ـ� و�ـ
 ا��}.��A؟ <> ،Hل ا�7 �� ر!�D  ل�> ،Hل ا�7 �� ر!�D  ل�> ،Hل ا�7 �� ر!�D  ل�> ،Hل ا�7 �� ر!�D : : : : A. A. A. A.
�بcmا� AD ?�� ل�C& ،4*�. 
��& 4*��بآ�� .cmا� AD ?�� ل�C& ،4*�. 
��& 4*��بآ�� .cmا� AD ?�� ل�C& ،4*�. 
��& 4*��بآ�� .cmا� AD ?�� ل�C& ،4*�. 
��& 4*�� AD : : : : آ�� .� K� �D �D AD �� K� �D �D AD �� K� �D �D AD �� K� �D �D

      Hل اe�L& ،��[. 97 آ���*ي و.. �RF2أ Zـ��@ 
�*ي و.��7 آe�L& ،��[. 9ل اH      أDـ. �RF2أ Zـ��@ 
�*ي و.��7 آe�L& ،��[. 9ل اH      أDـ. �RF2أ Zـ��@ 
�*ي و.��7 آe�L& ،��[. 9ل اH      أDـ. �RF2أ Zـ��@ 
اْ�َ�ْ�َم اْ�َ�ْ�َم اْ�َ�ْ�َم اْ�َ�ْ�َم {: : : : أDـ
  .)١(»}َأْآَ�ْ�ُ� َ�ُ�ْ� ِد�َ�ُ�ْ�َأْآَ�ْ�ُ� َ�ُ�ْ� ِد�َ�ُ�ْ�َأْآَ�ْ�ُ� َ�ُ�ْ� ِد�َ�ُ�ْ�َأْآَ�ْ�ُ� َ�ُ�ْ� ِد�َ�ُ�ْ�

íè]æ†Ö]<xév’i 

ران من شيوخ الخطيب    وهذه الرواية طريقها صحيح، فإن ابن بش      
� «:البغدادي، وقال عنهًR�R2 %���آ��F ��% وآ�ن !�ًR�R2 %���آ��F ��% وآ�ن !�ًR�R2 %���آ��F ��% وآ�ن !�ًR�R2 %��  .)٢(»آ��F ��% وآ�ن !�

وأمـا علـي بـن عمـر الحافظ، فهو الدارقطني صاحب السنن، قال      
آـــ�ن آـــ�ن آـــ�ن آـــ�ن : : : : <ــ�ل أDــ� �Dــ? ا�cmــ�Z    <ــ�ل أDــ� �Dــ? ا�cmــ�Z    <ــ�ل أDــ� �Dــ? ا�cmــ�Z    <ــ�ل أDــ� �Dــ? ا�cmــ�Z     «:ســير أعــالم النــبالء    الذهبــي فــي  

                                                           

 .، دار الكتب العلمية ـ بيروت٢٨٩ ص٨ج : الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد) ١(
 .، دار الكتب العلمية ـ بيروت١٤ ص١٠ج: ادي، تاريخ بغدادالخطيب البغد) ٢(



àÛéÖ]<�éq<ïçÓ�<íãf�æ<†è‚ÇÖ]<oè‚u 
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ا�,ار<�cــ
 &ــ?�, �Gــ?4، و<ــ?�a دهــ?4، و�]ــ�^ و-ــ,4، وإ.ــ�م و<ــ�%،    ا�,ار<�cــ
 &ــ?�, �Gــ?4، و<ــ?�a دهــ?4، و�]ــ�^ و-ــ,4، وإ.ــ�م و<ــ�%،    ا�,ار<�cــ
 &ــ?�, �Gــ?4، و<ــ?�a دهــ?4، و�]ــ�^ و-ــ,4، وإ.ــ�م و<ــ�%،    ا�,ار<�cــ
 &ــ?�, �Gــ?4، و<ــ?�a دهــ?4، و�]ــ�^ و-ــ,4، وإ.ــ�م و<ــ�%،    
     ��ل، .a     )١(ا��Nـ7 إ�ـ�% ��ـ�     ا��Nـ7 إ�ـ�% ��ـ�     ا��Nـ7 إ�ـ�% ��ـ�     ا��Nـ7 إ�ـ�% ��ـY?ء ا���ل، .a      اoq? وا���?&9��D E ا�R,�+ وأ!�Y?ء ا���ل، .a      اoq? وا���?&9��D E ا�R,�+ وأ!�Y?ء ا���ل، .a      اoq? وا���?&9��D E ا�R,�+ وأ!�Y?ء ا�� اoq? وا���?&9��D E ا�R,�+ وأ!�
ECIق وا�,Gا�ECIق وا�,Gا�ECIق وا�,Gا�ECIق وا�,G٢(»ا�(. 

�ب  «: وأمـا حبشـون الخالل، فقال عنه الخطيب      D A�[� ECo ن��ب  وآـD A�[� ECo ن��ب  وآـD A�[� ECo ن��ب  وآـD A�[� ECo ن�وآـ
ــ�ل،،،،ا�GFـــ?ةا�GFـــ?ةا�GFـــ?ةا�GFـــ?ة ــ�ل oـــ� <ـ ــ�ل oـــ� <ـ ــ�ل oـــ� <ـ � ��ـــ
 DـــA ��ـــ? ا�Rـــ�&o  : : : :   vـــ� <ـ�LFزهـــ?ي، أ�ـــqا ��LFــ � ��ـــ
 DـــA ��ـــ? ا�Rـــ�&v   أ�ـ�LFزهـــ?ي، أ�ـــqا ��LFــ � ��ـــ
 DـــA ��ـــ? ا�Rـــ�&v   أ�ـ�LFزهـــ?ي، أ�ـــqا ��LFــ � ��ـــ
 DـــA ��ـــ? ا�Rـــ�&v   أ�ـ�LFزهـــ?ي، أ�ـــqا ��LFــ أ�ـ

]]]]
�c>ا�,ار
�c>ا�,ار
�c>ا�,ار
�c>ل] ] ] ] ا�,ار��!AD 7 أ��ب ا�m ل 2,وق: : : : <�ل<�ل<�ل<. AD ن�PF-ل 2,وق mب ا���!AD 7 أ�. AD ن�PF-ل 2,وق mب ا���!AD 7 أ�. AD ن�PF-ل 2,وق mب ا���!AD 7 أ�. AD ن�PF-«)٣( . 
لـي، فهو ابن أبي حملة، وقال عنه الذهبي         وأمـا علـي بـن سـعيد الرم        

.ــ� ���ــ� Dــ% LD!ــً�، و* رأ�ــ� أ-ــ,ًا ا�ن ��ّ�ــ� &ــ�%، وهــ�  .ــ� ���ــ� Dــ% LD!ــً�، و* رأ�ــ� أ-ــ,ًا ا�ن ��ّ�ــ� &ــ�%، وهــ�  .ــ� ���ــ� Dــ% LD!ــً�، و* رأ�ــ� أ-ــ,ًا ا�ن ��ّ�ــ� &ــ�%، وهــ�  .ــ� ���ــ� Dــ% LD!ــً�، و* رأ�ــ� أ-ــ,ًا ا�ن ��ّ�ــ� &ــ�%، وهــ�   «:فــي الميــزان
%�Co a. E�[ا� Z�ب ا���R2أ A. ,-ج �% أ?m� و�� ،?.q1 ا��2%�Co a. E�[ا� Z�ب ا���R2أ A. ,-ج �% أ?m� و�� ،?.q1 ا��2%�Co a. E�[ا� Z�ب ا���R2أ A. ,-ج �% أ?m� و�� ،?.q1 ا��2%�Co a. E�[ا� Z�ب ا���R2أ A. ,-ج �% أ?m� و�� ،?.q1 ا��2«)٤(. 

وإذا آ�ن ECo و�� ����� وإذا آ�ن ECo و�� ����� وإذا آ�ن ECo و�� ����� وإذا آ�ن ECo و�� ����� «: وتابعه ابن حجر في لسان الميزان قائالً     
�ء؟�ء؟�ء؟�ء؟&�% أ-, &��� �Tآ?4 &
 ا�;�>&�% أ-, &��� �Tآ?4 &
 ا�;�>&�% أ-, &��� �Tآ?4 &
 ا�;�>&�% أ-, &��� �Tآ?4 &
 ا�;�>!!!!«)٥(. 


 أ.?4،   «:وقـال عـنه الذهبي في موضع آخر في الميزان         & �FI��  ،4?.أ 
& �FI��  ،4?.أ 
& �FI��  ،4?.أ 
& �FI��
 .)٦(»آ�L% 2,وقآ�L% 2,وقآ�L% 2,وقآ�L% 2,وق

�ت    «: وأمـا ضـمرة بـن ربـيعة، فقـال عـنه أحمد بن حنبل              CIا�ـ Aت    .ـ�CIا�ـ Aت    .ـ�CIا�ـ Aت    .ـ�CIا�ـ Aـ.
                                                           

 . ١٠٢ ص٢٧ج» علم األثر ليه فيإانتهى «: وفي تاريخ اإلسالم قال الذهبي) ١(
 .٤٥٢ ص ١٦ج: الذهبي، سير أعالم النبالء) ٢(
 .٢٨٥ ص ٨ج: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد) ٣(
 . المعرفة ـ بيروتدار: ، نشر١٢٥ ص٣ج: الذهبي، ميزان االعتدال) ٤(
 .مؤسسة األعلمي ـ بيروت: ، نشر٢٢٧ ص٤ج: ابن حجر، لسان الميزان) ٥(
 .١٣١ ص ٣ج: الذهبي، ميزان االعتدال) ٦(
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٥٦ 

��Pــــ�م رYــــ9  D Aــــ,�+، �ــــ� ��ــــR1 ا�����ــــ�A، رYــــ9 2ــــ��1، 2ــــ.L�ــــ9  ا�Yم ر���PــــD Aــــ,�+، �ــــ� ��ــــR1 ا�����ــــ�A، رYــــ9 2ــــ��1، 2ــــ.L�ــــ9  ا�Yم ر���PــــD Aــــ,�+، �ــــ� ��ــــR1 ا�����ــــ�A، رYــــ9 2ــــ��1، 2ــــ.L�ــــ9  ا�Yم ر���PــــD Aــــ,�+، �ــــ� ��ــــR1 ا�����ــــ�A، رYــــ9 2ــــ��1، 2ــــ.L�ا�
%NFP�%NFP�%NFP�%NFP�«)١(. 

�م،   «:وعـبد اهللا بن شوذب، قال عنه ابن حجر    Pة وا�?GFا� Aم،  !ـ��Pة وا�?GFا� Aم،  !ـ��Pة وا�?GFا� Aم،  !ـ��Pة وا�?GFا� Aـ�!
,2,2,2,2,D� .)٢(»وق ��D,وق ��D,وق ��D,وق �

�   «: وأما مطر الوراق، فقال عنه الذهبي   Dدق، أ�Gاه, ا�eم ا�ـ��   ا".ـDدق، أ�Gاه, ا�eم ا�ـ��   ا".ـDدق، أ�Gاه, ا�eم ا�ـ��   ا".ـDدق، أ�Gاه, ا�eم ا�ـ�ا".ـ
�ء AD أ-�?          F�� 7ـ��
، �ـ9�e ا�GFـ?ة، .���ء AD أ-�?          رYـ�ء DـN@ A�ـ�ن ا�m?ا!ـF�� 7ـ��
، �ـ9�e ا�GFـ?ة، .���ء AD أ-�?          رYـ�ء DـN@ A�ـ�ن ا�m?ا!ـF�� 7ـ��
، �ـ9�e ا�GFـ?ة، .���ء AD أ-�?          رYـ�ء DـN@ A�ـ�ن ا�m?ا!ـF�� 7ـ��
، �ـ9�e ا�GFـ?ة، .��رYـ�ء DـN@ A�ـ�ن ا�m?ا!ـ
           AC�و� ،�-�G�ا� Z��� ن��-�، و��AC           ا��Pـ�?ي، آـ�ن .ـA ا�����ء ا���.��A، وآG�ا� Z��� ن��-�، و��AC           ا��Pـ�?ي، آـ�ن .ـA ا�����ء ا���.��A، وآG�ا� Z��� ن��-�، و��AC           ا��Pـ�?ي، آـ�ن .ـA ا�����ء ا���.��A، وآG�ا� Z��� ن�ا��Pـ�?ي، آـ�ن .ـA ا�����ء ا���.��A، وآ

Kذ�Kذ�Kذ�K٣(»ذ�(. 
�ل .]�� «:وقال في الميزانYر A. ?c�&��[. ل�Yر A. ?c�&��[. ل�Yر A. ?c�&��[. ل�Yر A. ?c�&،،،،+�,Rا� A[- +�,Rا� A[- +�,Rا� A[- +�,Rا� A[- «)٤(. 

 شهر بن حوشب، فهو من رجال مسلم، وفي تاريخ اإلسالم           وأمـا 
ــي _ــD ?NــA  _ــD ?NــA  _ــD ?NــA  _ــD ?NــA  : : : : <�ــ� q-�ــ, DــA -�ــ9F   <�ــ� q-�ــ, DــA -�ــ9F   <�ــ� q-�ــ, DــA -�ــ9F   <�ــ� q-�ــ, DــA -�ــ9F   : : : : <ــ�ل -ــ?ب ا��?.��ــ
  <ــ�ل -ــ?ب ا��?.��ــ
  <ــ�ل -ــ?ب ا��?.��ــ
  <ــ�ل -ــ?ب ا��?.��ــ
   «:للذهب

  9F�- ل��Coّ%، و<�ل .� أ-]I�,- A%، و<& ،Z_�-  9F�- ل��Coّ%، و<�ل .� أ-]I�,- A%، و<& ،Z_�-  9F�- ل��Coّ%، و<�ل .� أ-]I�,- A%، و<& ،Z_�-  9F�- ل��Coّ%، و<�ل .� أ-]I�,- A%، و<& ،Z_�- : : : : ,F� �Dأ ���! ,F� �Dأ ���! ,F� �Dأ ���! ,F� �Dأ ���!
<ــ�ل .R�ــ,، ���ــ
   <ــ�ل .R�ــ,، ���ــ
   <ــ�ل .R�ــ,، ���ــ
   <ــ�ل .R�ــ,، ���ــ
   : : : : <ــ�ل ا��ــ?.Tي <ــ�ل ا��ــ?.Tي <ــ�ل ا��ــ?.Tي <ــ�ل ا��ــ?.Tي     ...._ــN? �ــ�' Dــ% DــLس  _ــN? �ــ�' Dــ% DــLس  _ــN? �ــ�' Dــ% DــLس  _ــN? �ــ�' Dــ% DــLس  : : : : اC� Hــ�لاC� Hــ�لاC� Hــ�لاC� Hــ�ل
�ريmFريا��mFريا��mFريا��mFي أ.?4: : : : ا�� .)٥(»_A[- ?N ا�R,�+، و<�ي أ.?A[- ?N_4 ا�R,�+، و<�ي أ.?A[- ?N_4 ا�R,�+، و<�ي أ.?A[- ?N_4 ا�R,�+، و<

                                                           

 .٣٦٦ ص ٢ج: أحمد بن حنبل، العلل) ١(
 .٥٠١ ص ١ج: ابن حجر، تقريب التهذيب) ٢(
 .٤٥٢ ص ٥ج: الذهبي، سير أعالم النبالء) ٣(
 .١٢٦ ص ٤ج: تدالالذهبي، ميزان االع) ٤(
 .دار الكتاب العربي ـ بيروت: ، نشر٣٨٧ ص٦ج: الذهبي، تاريخ اإلسالم) ٥(
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،    «:وقال العجلي في معرفة الثقات �D�� ،
.�_ Z_�- AـD ?Nـ_   ،
�D�� ،
.�_ Z_�- AـD ?Nـ_   ،
�D�� ،
.�_ Z_�- AـD ?Nـ_   ،
�D�� ،
.�_ Z_�- AـD ?Nـ_
ECoECoECoECo«)١(. 

إذن فهـذا الحديث باأللفاظ المذكورة عن أبي هريرة ال إشكال           
 .في سنده

واقعـة الغديـر واقعة إلهية قرآنية، وليس من اإلنصاف أن نربطها            
 .بمسألة جزئية كشكوى جيش اليمن

‹Ú^¤]<h]ç¢]V<�ßÖ]<mmmm<<ïçÓ�Ö]<†Ò„è<�†è‚ÇÖ]<oè‚u<» 

لـوكانت الشـكوى موجبة لحديث الغدير، فالبد من اإلشارة لها           
* * * * «:  كما أشار في خطبته بمكة، بقوله      @إمـا مـن قـبل رسـول اللّه          

   ً�أو مـن جانـب الشـكاة، بـأن تنقل لنا الرواية بعد خطبة              » �Pـ��ا ��ـ��ً   �Pـ��ا ��ـ��ً   �Pـ��ا ��ـ��ً   �Pـ��ا ��ـ�
 وندموا على شكواهم، كما    $النبي أن الشكاة قد رضوا عن علي        

   عمرو بن وفي روايةوابن مالك وغيرهما،   ة شـكاية بـريدة    فـي قضـي 
ــه   ــول رســول اللّ  ،»�ــ� ��ــ?و، واC� Hــ, {ذ���ــ
 �ــ� ��ــ?و، واC� Hــ, {ذ���ــ
 �ــ� ��ــ?و، واC� Hــ, {ذ���ــ
 �ــ� ��ــ?و، واC� Hــ, {ذ���ــ
 « :@شــاس بعــد ق

��ّ�ــ% أن أوذ�ــK �ــ� ر!ــ�ل اH، <ــ�ل« :فأجــابD ذ���ّ�ــ% أن أوذ�ــK �ــ� ر!ــ�ل اH، <ــ�لأ�ــD ذ���ّ�ــ% أن أوذ�ــK �ــ� ر!ــ�ل اH، <ــ�لأ�ــD ذ���ّ�ــ% أن أوذ�ــK �ــ� ر!ــ�ل اH، <ــ�لأ�ــD ذ��Dــ7 .ــA {ذى �Dــ7 .ــA {ذى �Dــ7 .ــA {ذى �Dــ7 .ــA {ذى : : : : أ�ــ

� &C, {ذا�ً���
� &C, {ذا�ً���
� &C, {ذا�ً���
� &C, {ذا�ً���«)٢(.  

 @ ما قال رسول اللّه    وهكـذا في رواية أبي سعيد الخدري بعد       
                                                           

 .مكتبة الدار المدينة ـ المنورة: ، نشر٤٦١ص: العجلي، معرفة الثقات) ١(
 .٣٩٢ ص ١٢ج:  مسند أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل،)٢(
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٥٨ 

��K ا�AD ,�!AD ,�!AD ,�!AD ,�!,�NP «:لسعد. ,�NPا� K��. ,�NPا� K��. ,�NPا� K��.  ! ! ! ! ،Hا�& ،
ّ�� K�Sq K��> j�D ،%. ،Hا�& ،
ّ�� K�Sq K��> j�D ،%. ،Hا�& ،
ّ�� K�Sq K��> j�D ،%. ،Hا�& ،
ّ�� K�Sq K��> j�D ،%.
�ل       > ،H9 ا�F! 
�ل       �Cـ, ���ـُ� أ�ـ% أPSـA &ـ> ،H9 ا�F! 
�ل       �Cـ, ���ـُ� أ�ـ% أPSـA &ـ> ،H9 ا�F! 
�ل       �Cـ, ���ـُ� أ�ـ% أPSـA &ـ> ،H9 ا�F! 

، ��o�C� : : : : Kـ, ���ـُ� أ�ـ% أPSـA &ـ[<� 
& ��C& K���o ،
[<� 
& ��C& K���o ،
[<� 
& ��C& K���o ،
[<� 
& ��C&

��K أ* أرا�
 آ�ُ� &��� ��?T�. 4 ا���م، و.� أدري * . AD ,�! K.أدري * أ ���K أ* أرا�
 آ�ُ� &��� ��?T�. 4 ا���م، و.. AD ,�! K.أدري * أ ���K أ* أرا�
 آ�ُ� &��� ��?T�. 4 ا���م، و.. AD ,�! K.أدري * أ ���K أ* أرا�
 آ�ُ� &��� ��?T�. 4 ا���م، و.. AD ,�! K.أ
Eً�� � *ًا !ّ?ًا و,Dء أ�[D 4?أذآ * Hم وا?YEً�� � *ًا !ّ?ًا و,Dء أ�[D 4?أذآ * Hم وا?YEً�� � *ًا !ّ?ًا و,Dء أ�[D 4?أذآ * Hم وا?YEً�� � *ًا !ّ?ًا و,Dء أ�[D 4?أذآ * Hم وا?Y«)١(.  

  .)٢(»وهTا إ!��د Yّ�,وهTا إ!��د Yّ�,وهTا إ!��د Yّ�,وهTا إ!��د Yّ�, «:قال ابن كثير

<Œ�^ŠÖ]<h]ç¢]V<<<<<ê×Â<íÚ^Úc<î×Â<Ù‚è<†è‚ÇÖ]<oè‚u<pppp ×Âî<flë_<

†è‚Ïi 

علــى فــرض االتحــاد بــين القضــيتين، والتســليم بــأن الســبب فــي 
 هــو شــكوى جــيش الــيمن @ صــدور حــديث الغديــر عــن النبــي

، فعلـى كـال التقديـرين الداللة محفوظة،         $ووقـوعهم فـي علـي       
وخالفته حتى في بمعنـى أن حـديث الغديـر يـدلّ علـى إمامـة علي               

صـورة كـونه جـواباً عـن تلـك الشـكوى، فـإن النصـوص الصحيحة                
ــة      ــى خالف ــة بوضــوح عل ــر دالّ ــة الغدي ــت واقع ــي نقل ــرة الت والمعتب

 .@ وإمامته بعد النبي $علي
 :، حيث قال  )المغني(كمـا صـرح القاضـي عـبد الجبار في كتابه            

                                                           

عبد المعطي . د: ، توثيق وتخريج وتعليق٣٩٩ ـ  ٣٩٨ ص ٥ج : دالئـل النبوة ) ١(
 .دار الكتب العلمية ـ بيروت: م، نشر٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ٢قلعجي، ط

 .٢٠٥ ص ٤ج: ؛ السيرة النبوية١٢٢ ص٥ج: البداية والنهاية) ٢(
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» ?Fmا ا�Tه 
& 9�TNا� �Dأ ��m�_ ل�
 هTا ا�Fm? و<, <& 9�TNا� �Dأ ��m�_ ل�
 هTا ا�Fm? و<, <& 9�TNا� �Dأ ��m�_ ل�
 هTا ا�Fm? و<, <& 9�TNا� �Dأ ��m�_ ل�
(و<, <���
���
���
��� : : : :Mا� +�,-Mا� +�,-Mا� +�,-Mا� +�,-?�,?�,?�,?�,( : : : :
12 ���ن ا��?اد D% ا���ا*ة &
 ا�,�A، وذآ? j�D أه9 ا����  �12 ���ن ا��?اد D% ا���ا*ة &
 ا�,�A، وذآ? j�D أه9 ا���� إ�% � �12 ���ن ا��?اد D% ا���ا*ة &
 ا�,�A، وذآ? j�D أه9 ا���� إ�% � �12 ���ن ا��?اد D% ا���ا*ة &
 ا�,�A، وذآ? j�D أه9 ا���� إ�% � �إ�% �
 %� �N�*�C. ت?Np& ،4ر��ا ��7 ��
 j�D أ.�C� �ً.��*��N �% -��% ��7 أن <C. ت?Np& ،4ر��ا ��7 ��
 j�D أ.�C� �ً.��*��N �% -��% ��7 أن <C. ت?Np& ،4ر��ا ��7 ��
 j�D أ.�C� �ً.��*��N �% -��% ��7 أن <C. ت?Np& ،4ر��ا ��7 ��
 j�D أ.�C� �ً.�-��% ��7 أن <

ـــــ D�ــ� �ــ,ّل ��ــD �. 7�ــ� �ــ,ّل ��ــD �. 7�ــ� �ــ,ّل ��ــD �. 7�ــ� �ــ,ّل ��ــ7 .�)2ــ�7 اH ��ــ�% و!ــ��2ــ�7 اH ��ــ�% و!ــ��2ــ�7 اH ��ــ�% و!ــ��2ــ�7 اH ��ــ�% و!ــ��(و<ــ���N &ــ�%، &FSLــ? و<ــ���N &ــ�%، &FSLــ? و<ــ���N &ــ�%، &FSLــ? و<ــ���N &ــ�%، &FSLــ?  ـــ ـــ �e��e %��e %��e %�% ـ
E��<ف &�% ا��S ��ّ� �N� ��ف &�% ا�>��Eوو*��%، د&�ًS ��ّ� �N� ��ف &�% ا�>��Eوو*��%، د&�ًS ��ّ� �N� ��ف &�% ا�>��Eوو*��%، د&�ًS ��ّ� �N� � ....وو*��%، د&�ً

    Kذ�ــ ZFــ! 
 و<ــD aــ�A أ.�ــ? ا��}.�ــ�A وDــ�A      و<ــD aــ�A أ.�ــ? ا��}.�ــ�A وDــ�A      و<ــD aــ�A أ.�ــ? ا��}.�ــ�A وDــ�A      و<ــD aــ�A أ.�ــ? ا��}.�ــ�A وDــ�A     إ�ــ%إ�ــ%إ�ــ%إ�ــ%: : : : و<ــ�ل �D;ــ�N &ــ
 !ــZF ذ�ــK    و<ــ�ل �D;ــ�N &ــ
 !ــZF ذ�ــK    و<ــ�ل �D;ــ�N &ــ
 !ــZF ذ�ــK    و<ــ�ل �D;ــ�N &ــ
      Aل �ــ% أ.�ــ? ا��}.�ــ��أ�Cــ�ل هــTا ��ــ�*ك؟   أ�Cــ�ل هــTا ��ــ�*ك؟   أ�Cــ�ل هــTا ��ــ�*ك؟   أ�Cــ�ل هــTا ��ــ�*ك؟   : : : : أ!ــ�.D EــA ز�ــ, آــ م، &Cــ�ل �ــ% أ.�ــ? ا��}.�ــ�A      أ!ــ�.D EــA ز�ــ, آــ م، &Cــ�ل �ــ% أ.�ــ? ا��}.�ــ�A      أ!ــ�.D EــA ز�ــ, آــ م، &Cــ�ل �ــ% أ.�ــ? ا��}.�ــ�A      أ!ــ�.D EــA ز�ــ, آــ م، &Cــ

، ، ، ، )2ــ�7 اH ��ــ�% و!ــ��  2ــ�7 اH ��ــ�% و!ــ��  2ــ�7 اH ��ــ�% و!ــ��  2ــ�7 اH ��ــ�% و!ــ��  (�]ــ� .ــ�*ي وإ��ــ� .ــ�*ي ر!ــ�ل اH    �]ــ� .ــ�*ي وإ��ــ� .ــ�*ي ر!ــ�ل اH    �]ــ� .ــ�*ي وإ��ــ� .ــ�*ي ر!ــ�ل اH    �]ــ� .ــ�*ي وإ��ــ� .ــ�*ي ر!ــ�ل اC& : : : :    Hــ�ل&Cــ�ل&Cــ�ل&Cــ�ل
�*4  : : : : )2ـ�7 اH ���% و!��    2ـ�7 اH ���% و!��    2ـ�7 اH ���% و!��    2ـ�7 اH ���% و!��    (ر!ـ�ل اH    ر!ـ�ل اH    ر!ـ�ل اH    ر!ـ�ل اC& : : : :    Hـ�ل &Cـ�ل &Cـ�ل &Cـ�ل . 
��& 4*��*A.  4 آ�� .. 
��& 4*��*A.  4 آ�� .. 
��& 4*��*A.  4 آ�� .. 
��& 4*�    .....A آ�� .

        e��D %ن أ���Dو ،E.��ن أ�% e��D        �ـ?�, Dـc> K�Tـa .ـ� آـ�ن .ـA أ!�Dو ،E.��ن أ�% e��D        �ـ?�, Dـc> K�Tـa .ـ� آـ�ن .ـA أ!�Dو ،E.��ن أ�% e��D        �ـ?�, Dـc> K�Tـa .ـ� آـ�ن .ـA أ!�Dو ،E.���7 �ـ?�, Dـc> K�Tـa .ـ� آـ�ن .ـA أ!. %��
 آ& %�� 7��. %��
 آ& %�� 7��. %��
 آ& %�� 7��. %��
 آ& %��
           ?�,Mا� ?FS وأ��?وا أن ،Eoر�- AD ,ز� 
& K9 ذ�I. �Nـ;�D ل��رEo، وأ��?وا أن FS? ا�M,�?           �ـ%، و<ـ- AD ,ز� 
& K9 ذ�I. �Nـ;�D ل��رEo، وأ��?وا أن FS? ا�M,�?           �ـ%، و<ـ- AD ,ز� 
& K9 ذ�I. �Nـ;�D ل��رEo، وأ��?وا أن FS? ا�M,�?           �ـ%، و<ـ- AD ,ز� 
& K9 ذ�I. �Nـ;�D ل��ـ%، و<ـ

 4� qن آــ9 ذ�ــK �ــ�  qن آــ9 ذ�ــK �ــ�  qن آــ9 ذ�ــK �ــ�  qن آــ9 ذ�ــK �ــ� ؛؛؛؛�Dــ, .ــ��% وا���ــ��, &ــ
 .��ــ7 ا�Fmــ? ��ــ7 .ــ� <ّ,.ــ���D 4ــ, .ــ��% وا���ــ��, &ــ
 .��ــ7 ا�Fmــ? ��ــ7 .ــ� <ّ,.ــ���D 4ــ, .ــ��% وا���ــ��, &ــ
 .��ــ7 ا�Fmــ? ��ــ7 .ــ� <ّ,.ــ���D 4ــ, .ــ��% وا���ــ��, &ــ
 .��ــ7 ا�Fmــ? ��ــ7 .ــ� <ّ,.ــ�
 %�;�C� ��ه?4 و.pD n�ّ��ا� A. a��� �� ،%��� �ًYر�S ?Fmن ا���ه?4 و.� �C�;�% 1ّ2، وآpD n�ّ��ا� A. a��� �� ،%��� �ًYر�S ?Fmن ا���ه?4 و.� �C�;�% 1ّ2، وآpD n�ّ��ا� A. a��� �� ،%��� �ًYر�S ?Fmن ا���ه?4 و.� �C�;�% 1ّ2، وآpD n�ّ��ا� A. a��� �� ،%��� �ًYر�S ?Fmن ا��1ّ2، وآ

       ZF[ن ا���D دون ،Kذ� 
�ن ا�]p<�       ZFـ%، &ـ�[Z أن ��ـ�ن ا��ـ م &ـ�D دون ،Kذ� 
�ن ا�]p<�       ZFـ%، &ـ�[Z أن ��ـ�ن ا��ـ م &ـ�D دون ،Kذ� 
�ن ا�]p<�       ZFـ%، &ـ�[Z أن ��ـ�ن ا��ـ م &ـ�D دون ،Kذ� 
�دp<� 4ـ%، &ـ�[Z أن ��ـ�ن ا��ـ م &ـYي وTد4 ا��Yي وTد4 ا��Yي وTد4 ا��Yي وTا�
?�M�� * ?Fm��D ,*ل�د ا*!�Yأن و 
��� * ?Fm��M?آ�,.% &D ,*ل�د ا*!�Yأن و 
��� * ?Fm��M?آ�,.% &D ,*ل�د ا*!�Yأن و 
��� * ?Fm��M?آ�,.% &D ,*ل�د ا*!�Yأن و 
  .)١(»آ�,.% &

وفـي كـالم القاضـي ما يؤكد عدم دخالة السبب في فهم الظاهر             
 .من الحديث

                                                           

 .١٥٤، ص ١، ق٢٠ج: القاضي عبد الجبار، المغني في اإلمامة) ١(
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٦٠ 

أن مــن وهكــذا يتضــح أن مــا ذكــره البيهقــي وابــن كثيــر وغيــرهم  
كـان بسـبب الشـكوى التـي وقعت من البعض، إنما      الغديـر   حـديث   

ن األدلة التي ذكروها ال تثبت ما       كـان مجـرد حدس واستحسان، وأ      
 . واهللا ولي التوفيقالشبهةهذه زعموه، كما بينا في اإلجابة عن 

äèçßiV 

 إن مـا طـرحناه مـن أجوبة وتحليل علمي وموضوعي قد اعتمدنا            
 على الفهم الصحيح لدالالت األحاديث الكثيرة المختلفة، التي         فـيه 

 التطرق  وردت حـول هـذه القضـية، كـل ذلـك مـع غـض النظر عن                
ألسـانيد الـروايات إال فـي بعـض المـوارد، وإال فـإن الـروايات التي          
وردت فـيها قضـية الشـكوى فـي مكـة فـيها مـؤاخذات كثيـرة على                  
إســنادها، لكــن قــد يقــال إن بعضــها يقــوي الــبعض اآلخــر؛ لكثــرة  
الـروايات فـي هـذا الـباب، لـذا تـركنا التعـرض لسندها بسبب ذلك                 

رض للمناقشـات السـندية في دراسة       ورعايـة لالختصـار، وربمـا نتعـ       
 .أوسع مما بينا واهللا ولي التوفيق
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 القرآن الكرمي *

دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع ـ  :  الناشر،ملفيدا :اإلرشاد .١
 .الطبعة الثانية، بريوت

 املکتب اإلسالمي : الناشراأللباين،  حممد ناصر    :إرواء الغلـيل   .٢
 .هـ١٤٠٥الثانية،   بريوت، الطبعةـ
 الطبعة االولی،   ،دار اجليل : الناشرابن عبد الرب،    : االسـتيعاب  .٣

  .هـ١٤١٢سنة 
 . دار الکتاب العربی ـ بريوت:الناشر ،ن األثرياب ،أسد الغابة .٤
دار الرضا  : ناصـر القفاري، الناشر   : أصـول مـذهب الشـيعة      .٥

 .هـ١٤١٨لتوزيع، الطبعة الثالثة، للنشر وا
طبعة االولی  الدة،  يفاق اجلد اآلدار  : الناشر  البيهقي، :االعـتقاد  .٦

 .هـ١٤٠١
 .مؤسسة الوفاء ـ بريوت: الناشرالسي، : حبار األنوار .٧
 دار  :علي شريي، الناشر  :  حتقيق ،بن كثري ا: الـبداية والـنهاية    .٨
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٦٢ 

١٤٠٨نة الطبع الطبعة األوىل، س، إحياء التراث العريب ـ بريوت 
 .هـ
ـ دار الکـتاب العـريب  :  الناشـر  ، الـذهيب تـاريخ اإلسـالم،   .٩   

 .هـ١٤٠٧ ، الطبعة األوىل،بريوت
مکتب السعادة، مصر، : الناشر  السـيوطي،  :تـاريخ اخللفـاء    .١٠
 .هـ١٣٧١ ،وىلطبعة األال
 ـ يةدار الکـتب العلم   : الناشـر الطـربي،    :تـاريخ الطـربي    .١١

  .هـ١٤٠٧ ،وىل األةطبعالبريوت، 
احلـافظ أيب بكـر أمحـد بن علي اخلطيب          : ريخ بغـداد  تـا  .١٢

 . األوىلبعةط، البريوتـ دار الكتب العلمية : الناشرالبغدادي ، 
علي الشريي،  :  حتقيق بن عساكر، ا: تـاريخ مديـنة دمشـق      .١٣

دار الفکـر للطـباعة والنشـر ـ بريوت، الطبعة األوىل،     : الناشـر 
 .هـ١٤١٥
أسعد حممد : يق ابـن ايب حامت، حتق :تفسـري ابـن أيب حـامت      .١٤

 . ـ صيدا، لبنان املكتبة العصرية:الطيب، الناشر
دار : ابن عاشور، الناشر  :: حتقيقالـثعليب،   : تفسـري الـثعليب    .١٥

 .إحياء التراث العريب ـ بريوت
 دار الکتب  :، الناشر  العسقالين بن حجر  ا :تقـريب الـتهذيب    .١٦
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 . الثانيةةطبع الالعلمية ـ بريوت،
حممد هادي  : ي، حتقـيق  النسـائ :  أمـري املؤمـنني    خصـائص  .١٧

 .مکتبة النينوي احلديثة ـ طهران: األميين، الناشر
عبد : توثـيق وختـريج وتعليق د     البيهقـي،    :دالئـل النـبوة    .١٨

ـ املعطـي قلعجـي، دار الكـتب العلمـية     ، الطبعة الثانية بريوت،  
  .م٢٠٠٢
دار إحياء التراث العريب ـ  : ، اآللوسي، الناشرروح املعـاين  .١٩

 .هـ١٤٠٥: ابعة، سنة الطبع الطبعة الر،بريوت
الشيخ : الصـاحلي الشامي، حتقيق   : سـبل اهلـدى والرشـاد      .٢٠

دار الکتب  : عـادل أمحـد، الشـيخ علـي حممـد معوض، الناشر           
 .العلمية ـ بريوت

ؤاد عبد الباقي،   حممد ف : حتقيقابن ماجة،   : سـنن ابن ماجة    .٢١
 .دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر
دکتور عبد الغفار سليمان    :  حتقيق ي،لنسائا: السنن الكربى  .٢٢

دار الکتب العلمية ـ  : البـنداري وسـيد کسـروي حسن، الناشر   
 .بريوت
الرسالة ـ    مؤسسة:لـذهيب ، الناشر  ا:سـري أعـالم النـبالء    .٢٣

 . التاسعةةطبعالبريوت، 
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دار القلم  :  الناشر ، أمحـد بن زيين دحالن     ،السـرية النـبوية    .٢٤
 .م١٩٩٦العريب ـ حلب، الطبعة األوىل، سنة 

مصطفى عبد الواحد،   : ، حتقيق بـن كـثري   ا ،السـرية النـبوية    .٢٥
دار املعـرفة للطباعة والنشر والتوزيع ـ بريوت، الطبعة   : الناشـر 
 .هـ١٣٩٦األوىل 
مكتبة حممد علي  : الناشـر ابـن هشـام،     : @سـرية الـنيب      .٢٦

  .مصرـ والده أصبيح و
أمحد عبد  : حتقيق،  إمساعـيل بن محاد اجلوهري    الصـحاح ،     .٢٧

  ، لبنانـ بريوت  ـدار العلم للماليني  : ناشـر  ال ، ر عطـار الغفـو 
 .م١٩٨٧ -الرابعةالطبعة 

  مؤسسة الرسالة ـ بريوت :الناشرابن حبان، : صحيح ابن حبان
 .هـ١٤١٤ الطبعة الثانية، سنة الطبع

دار الفكر للطباعة   : الناشـر ،  الـبخاري : صـحيح الـبخاري    .٢٨
  .هـ١٤٠١الطبعة ، والنشر والتوزبع

عبد الرمحن بن   :  حتقيق  اهليتمي، بن حجر  ا : احملرقة الصواعق .٢٩
الطبعة . الرسـالة ـ بريوت   مؤسسـة : عـبد اهللا التركـي، الناشـر   

 .م١٩٩٧ـ األوىل 
الرياض، ـ  دار اخلاين  :أمحـد بـن حنـبل، الناشـر     :العلـل  .٣٠
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 . األوىلةطبعال
دار املعرفة  :  ، الناشر   العسقالين بـن حجـر   ا: فـتح الـباري    .٣١

 . الطبعة الثانية،وتللطباعة والنشر ـ بري
دار صـادر للطباعة  : الناشـر ابـن األثـري،   : الكامـل يف الـتاريخ    

 .ريوتـ بوالنشر
، بتصحيح الشيخ بکري حياين،   املتقي اهلندي : كـرت العمـال    .٣٢

١٤٠٩: مؤسسة الرسالة، سنة الطبع   : الشيخ صفوة السفا، الناشر   
 .هـ
مؤسسة :  الناشـر  ، العسـقالين  بـن حجـر    ا :سـان امليـزان   ل .٣٣

 . ـ بريوتياألعلم
بريوت، لمية ـ  دار الکتب الع:  الناشراهليثمي، :جممع الزوائد .٣٤
 .هـ١٤٠٨سنة 
: حتقيق  احلاكم النيسابوري،  :املسـتدرك علـى الصـحيحني      .٣٥

 .دار املعرفة ـ بريوت: يوسف عبد الرمحن املرعشلي، الناشر
 .بشرح أمحد الزينأمحد بن حنبل مسند  .٣٦
دار صادر ـ  : اشرأمحد بن حنبل، الن :أمحد بن حنبلمسند  .٣٧

 .بريوت
 للطباعة والنشر  الفكر دار   :، الناشر بـن أيب شيبة   ا :املصـنف  .٣٨
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 .هـ١٤٠٩الطبعة األوىل، سنة الطبع  والتوزيع ـ بريوت،
قسـم التحقيق بدار    :  حتقـيق  ،طـرباين ال: املعجـم األوسـط    .٣٩

 .دار احلرمني للطباعة والنشر: احلرمني، الناشر
دي عبد ايد السلفي،    مح:  حتقيق لطرباين،ا :املعجـم الكبري   .٤٠

 . دار إحياء التراث العريب، مکتبة ابن تيمية،  القاهرة:الناشر
املدينة  ـ  مكتـبة الدار : شـر انال لعجلـي، ا: معـرفة الـثقات   .٤١

 .املنورة
الدکــتور مارســدن جــونس، :  حتقــيقواقدي،الــ: املغــازي .٤٢

 . طهران-إمساعيليان : الناشر
 .لقاضي عبد اجلبارا: املغين يف اإلمامة .٤٣
 دار املعــرفة للطــباعة:  الناشـر لــذهيب،ا: ميـزان االعــتدال  . ٤٤

 .والنشر ـ بريوت
مجال الدين حممد بن يوسف بن احلسن       : نظم درر السمطني   . ٤٥

  .الطبعة األوىل، بن حممد الزرندي احلنفي املدين
 ،لفؤامل :، مطـبعة مهـر، الناشر     املـيالين  :نفحـات األزهـار    .٤٦

 .هـ١٤١٤الطبعة األوىل، سنة الطبع 
ـ : ثغـريب احلـدي    يف   ةالـنهاي  .٤٧ ؤسسة م :الناشر ن األثري، اب

 .إمساعيليان للطباعة والنشر والتوزيع



 

 

 

 

 

l^èçj�]<Œ†ãÊ 

 

 ٧......................................................................المقدمة
 ٧...................................  شبهة اليمن من الباحثين الذين أثاروا      

 ٩.................................................) هـ ٤٥٨(البيهقي المتوفى 
 ٩................................................) هـ٧٧٤(ابن كثير المتوفى 

 ١١...................................)  هـ٩٧٤(ابن حجر المكّي المتوفى  
 ١١...........................................) هـ ١٢٣٩(الدهلوي المتوفى 

 ١٢..................................................)معاصر(ناصر القفاري 
 ١٣...........................................دراسة وتحليل قضية الشكوى    

 ١٥......... إلى اإلسالم وداعياً إلى اليمن غازياppppً خروج علي : أوالً
 ١٥..............................) هـ٢٥٦(ألف ـ رواية البخاري المتوفى 

 ١٦............) هـ٣٠٣(ئي والنسا) هـ٢٤١(ب ـ رواية أحمد المتوفى 
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 ١٨.................................) هـ٣٦٠(ج ـ رواية الطبراني المتوفى 
 ١٩...........................)  هـ ٢٣٥ (ىد ـ رواية ابن أبي شيبة المتوف

 ٢١.................................) هـ٧٤٨(  هـ ـ رواية الذهبي المتوفى 
 ٢٣............في روايات خروجه إلى اليمن داعياً      ات مع الشكوى   وقف

 ٢٣...... إلي اليمن كان في سنة ثمانppppخروج علي : الوقفة األولى
 ٢٣...الشكوى قد وقعت في المدينة فال تؤثر على الحديث                      :  الوقفة الثانية     

مواقف غير ودية صدرت من بعض الصحابة تجاه        : الـوقفة الثالـثة   
 ٢٤.................................................................ppppعلي 

 ٢٥......................غضب النبي على بعض أصحابه: الوقفة الرابعة
 ٢٦.......في الحديث داللة على إمامة علي وخالفته: الوقفة الخامسة

 ٢٧........................................................................تنبيه 
 ٣١............................... إلى اليمن قاضياppppً خروج علي :ثانياً  
 ٣٢................... للصدقات إلى اليمن جابياppppً خروج علي :ثالثاً  

 ٣٢...... رواية ابن إسحاق عن ابن ركانة وعن أبي سعيد الخدريـ١
 ٣٤........................................................ ـ رواية البيهقي٢
 ٣٧................................... ـ رواية عمرو بن شاس األسلمي٣
 ٣٨....................................................... ـ رواية الواقدى٤

 ٤٢............................................مالحظة على رواية الواقدي
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٦٩

 ٤٣......................................................ثير ـ رواية ابن األ٥
 ٤٤..........................................تساؤالت حول الخروج الثالث       

 ٤٨.......................................دالالت كون الشكوى قبل الحج
 ٤٨.......................................دالالت كون الشكوى بعد الحج

 ٤٨...................................................عدة أجوبة عن الشبهة 
 ٤٩....... شكوى الجيش وقعت قبل تمام مناسك الحج:الجواب األول 
 ٥٠............. الشكوى كانت بعد مناسك الحج مباشرة:الجواب الثاني
 ٥٢............................ الشكوى كانت في المدينة:الجواب الثالث

 ٥٣................ واقعة الغدير كانت بأمر من اهللا تعالى:ب الرابعالجوا
 ٥٤...................................... الخطيب البغداديتصحيح رواية

 ٥٧ لم يذكر الشكوى في حديث الغدير mالنبي : الجواب الخامس
 ٥٨........pل على إمامة علي حديث الغدير يد: الجواب السادس

 ٦٠.......................................................................تنويه 
 ٦١...........................................................فهرس المصادر

 ٦٧......................................................فهرست المحتويات  

 


