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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

ُ  احل  الطيبني لهآو ُحمدم   ُناسي   عىل السالمو والصالة ،العاملني رب   هلل دم

 الطاهرين.

 

 الطريق. اختيار ودالالت الغُير واقعة حول (1)اخلامس( )اإليضاح

 

 يف السفر حالة يف الغُير خطبة وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي ألقى لقُ

 اعتيادي غري خيارا   يدمثل األمر وهذا احلج، سفر بعُ املُينة إىل مكة من ةالعود أثناء

 متعُدة: وجوه من

ل:  ومسري، عبور حالة ألن ه للخطاب؛ اعتياديا   موضعا   يدمثل ال السفر أن   األو 

 مكان يف جمتدمعة تكون ال الطريق يف متشاركة كانت وإن حتى املسافرة واجلدموع

ء واسعة مساحة عىل تنترش بل واحُ،  َثم   وِمن املسري، أو االسرتاحة حال يف سوا

 ال سفر يف إضايف عناء عن خيلو ال اخلطبة سامع ألجل واحُ مكان يف اجتامعها فإن  

 عناء. عن أصله يف خيلو

 املسلدمني مجوع يف خطب قُ وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي أن   عىل الثاين:

 النبوية السرية تاريخ يف جاء ما عىل الوداع حجة يف املكرمة مكة يف خطب عُة

                                                        

 من كتاب واقعة الغُير )خمطوط(. هذا البحث مستل   (1)
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 التاسع اليوم يف ث م   الرتوية، يوم مكة يف خطب فقُ أحُاثها، تروي التي والروايات

م   العيُ، يوم منى يف ث م   ،بعرفات الوقوف عنُ م   العيُ، أيام أوسط يف فيها ث   يف ث 

م   النفر، ميو اخليف مسجُ  مكة من اخلروج بعُ خم غُير يف خطبته سادسها كان ث 

  بدمكة. خطبه بعض يف املسلدمني عىل عل   والء يذكر مل فلامذا املكرمة،

 يف جاء ما يذكر أن وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي بإمكان كان فإن ه وعليه

 يفعل مل وسلم( وآله عليه اهلل )صىل لكنه اخلطب، هذه إحُى يف الغُير خطبة

 املسلدمني، عىل السالم( )عليه عل   لإلمام اخلاص الوالء يذكر مل أن ه بدمعنى ذلك،

 ألجل بدمراجعتها يظهر كام واألحكام، اإلرشادات من العُيُ ذكر أن ه رغم

 املعنى. هذا لذكر مالءمتها وضوح عىل الوقوف

 مع احلضور من أكثر كانت املكرمة مكة يف املسلدمني ِمن احلضور أن   الثالث:

 ثالثة: جهات عُة ِمن املُينة، إىل الطريق يف وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي

ال :  الطريق. دون فيها، مكة أهل حضور أو 

 أهل كام املُينة اجتاه عن ختتلف وجهتهم كانت التي البالد أهل حضور وثانيا :

 واليدمن. الطائف

 عنُ توقفوا  فهم خم، غُير وبني كةم بني تقع التي املناطق أهل حضور وثالثا :

 غُير إىل وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي يرافقوا  ومل طبعا ، مناطقهم إىل الوصول

 خم.

 املُينة إىل الطريق وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي اختيار أن   نالحظ إذن

  اعتيادي. غري خيار اخلطبة إللقاء
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 وآله عليه اهلل )صىل النبي ِمن طارئ اعتيادي غري اهتامم عىل داللة ذلك ويف

 اخلطبة. بدمضدمون وسلم(

ُ األمر وهذا  عىل تأكيُا   وليس اعتيادي، غري أمرا   كان اخلطبة مضدمون أن   يؤك 

 وعام. معهود أمر

 السالم( )عليه عل   لإلمام اخلاص الوالء عقُ اخلطبة مفاد كون يالئم وهذا

 وهو أكيُ، بشكل متوقع بأمر يفي ألن ه ية؛للغا خطري أمر فعال   ألن ه املسلدمني؛ عىل

 أخرب وقُ سيام ال بعُه، احلكم مصري وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي تعيني

ل يف أخرب كام هذا، عامهم بعُ يلقاهم ال قُ أن ه عن خطابه يف قبل من املسلدمني  أو 

 وفاته. قرب عن الغُير خطبة

ا ع املسلدمني بنيو السالم( )عليه بينه القائم الوالء وأم   العام الوالء عىل املتفر 

 منذ معلوم أساس عىل قبل ِمن قائم أمر فذلك اإلسالم بجامع املسلدمني آلحاد

 سنوات عرش قبل املُينة يف للدمسلدمني الُولة تشكيل بعُ سيام وال اإلسالم، بُاية

 الغُير. خطبة إلقاء زمان من

 الوالء بيان وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي تأخري س   عن السؤال يبقى نعم،

يا رغم مكة عن السالم( )عليه عل   لإلمام اخلاص  لسعة فيها لبياهنا املتقُمة املزا

 الناس. عىل والتسهيل احلضور

  وجهني: عىل يقع السؤال هذا عن واجلواب
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ا  ل: الوجه أم   اهلل )صىل منه باختيار يكن مل األمر هذا أن   اجلائز من أن   فهو األو 

 )صىل وأمره الطريق يف عليه نزل جربئيل أن   جهة من كان بل وسلم(، وآله هعلي

 اإلمامية. روايات بعض يف جاء كام بذلك، وسلم( وآله عليه اهلل

ل اليوم يف تقريبا   بسنة الغُير واقعة قبل اتفق ما ذلك ويشبه  السنة ِمن األو 

 اهلل )صىل اهلل رسول أن   وذلك واملحُثني، السرية مؤرخي باتفاق للهجرة التاسعة

 عىل ليقرأها الرباءة سورة صُر من بآيات مكة إىل بكر أبا بعث وسلم( وآله عليه

 رجل أو أنت إال عنك يؤدي لن فقال: العزيز اهلل عنُ من جربئيل فجاء أهلها.

 أو العضباء ناقته عىل عليا   وسلم( وآله عليه اهلل )صىل اهلل رسول فبعث منك.

ه مكة أهل إىل واذهب منه الكتاب فخذ لقيته فحيثام أدركه :فقال أثره اجلُعاء  فاقرأ

 اجلحفة أو ضجنان يف أو اخلليفة ذي يف أو العرج يف السالم عليه عل   فلحقه عليهم

 .(1)وأذن وبلغ وحج منه الكتاب وأخذ

                                                        

ءة عىل  1/151( الحظ: مسنُ أمحُ: 1) )عن عل ريض اهلل عنه قال ملا نزلت عرش آيات من برا

النبي صىل اهلل عليه وسلم دعا النبي صىل اهلل عليه وسلم أبا بكر ريض اهلل عنه فبعثه هبا ليقرأها عىل 

يثام حلقته فخذ أهل مكة ثم دعاين النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال يل أدرك أبا بكر ريض اهلل عنه فح

الكتاب منه فاذهب به إىل أهل مكة فاقرأه عليهم فلحقته باجلحفة فأخذت الكتاب منه ورجع أبو بكر 

ريض اهلل عنه إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل نزل يف يشء قال ال ولكن جربيل 

 جاءين فقال لن يؤدي عنك اال أنت أو رجل منك(. 
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 بعُ جاء حيث املتوقع، الوقت عن احلادثة هذه يف جربئيل تأخر املالحظ ومن

ءة مكة إىل بكر أبا وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي بعث أن ل لقرا  عىل السورة أو 

 منذ يبلغه أن املتوقع بينام الطريق، من مسافة بكر أبو قطع أن وبعُ املرشكني،

 بكر. أيب خروج قبل أو البُاية

 من وغريه بكر أبو يعلم أن هو الواقعة هذه يف التأخري يف الرس أن   يبُو والذي

 سنه صغر رغم اآلخرين عىل وتقُيدمه السالم( )عليه عل   تفضيل أن   الصحابة

 )صىل النبي من انحيازا   وليس تعاىل اهلل من هو أن ام الصحابة شيوخ مع باملقارنة

 عليا   كل ف وسلم( وآله عليه اهلل ىل)ص أن ه فلو عدمه، البن وسلم( وآله عليه اهلل

ل ِمن السالم( )عليه  عليه اهلل )صىل النبي أن   القوم أذهان إىل لسبق بذلك األمر أو 

 فيه ينصف وال عدمه، ابن ألن ه إال وليس السالم(، )عليه عليا   يدميز دائام   وسلم( وآله

 ثم   خرج حتى بكر أبا وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي بعث ملا لكن اآلخرين،

 عىل واضحة داللة ذلك يف كان السالم( )عليه عليا   بُله وبعث جربئيل بأمر رجعهأ

 أخالقه من أحُ حيتدمل يكن مل إذ وسلم(، وآله عليه اهلل )صىل منه ليس ذلك أن  

 تكلفا . املشهُ هذا يتكل ف أن صُقه من وال

 وآله عليه اهلل )صىل النبي أن   لو أن ه وذلك املقام، يف ذلك مثل حيتدمل وقُ

 السالم(، )عليه عل   إىل منه برغبة ذلك بأن   اهتدموه مكة يف للقوم ذلك بني   وسلم(

 أن   الصحابة ليوقن باألمر جربئيل جاءه الطريق وسط إىل انتهى حتى ذلك ترك فلام

  تعاىل. اهلل من جاء ألمر امتثاال   كان بل منه، هبوى يكن مل ذلك
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 التأخري يف منظورة حكدمة وجود اإلمجال عىل الوارد من فإن   تقُير كل وعىل

 احلوادث مجيع نقل عُم مع سيام ال تفصيال ، نهنتبي   مل وإن الغُير، واقعة شأن يف

  آنذاك. الصحابة بني جتري كانت التي واألمور

 اخلاص الوالء إعالن لتأخري األسباب بعض نتوقع أن لنا أن   اآلخر: والوجه

 من خم غُير وبلوغ مكة من اخلروج حتى وسلم( وآله عليه اهلل )صىل لإلمام

 أن   الروايات بعض ِمن يرتاءى قُ أنه ذلك آنذاك؛ السرية حوادث تأمل خالل

ض قُ وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي  ـــ احلج مشاعر بعض يف خطبته يف تعر 

 بني قال أو قريش يف األمر أن   وذكر بعُه، من األمر فيه يكون ملن ـــ عرفات وهي

 ضوضاء ذلك عنُ حُث لكن خليفة، عرش اثنا منهم يكون أنه وذكر هاشم،

ُ  قُ يكون أن يدمكن مما كالمه، بعض سامع عُم أوجب احلضور بعض ِمن متعدم 

ى   ذلك. حول لكالمه وسلم( وآله عليه اهلل )صىل إمتامه عُم إىل أد 

 واملسانيُ والسنن الصحاح يف حُثونامل روايته عىل اتفق غريب حُث وهذا

 اهلل )صىل خطبته عن جاء ما سائر عنه خال وإن سدمرة بن جابر طريق ِمن وغريها

 بعرفات. وسلم( وآله عليه
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 جابر سدمعت امللك عبُ عن شعبة طريق ِمن صحيحه يف البخاري روى فقُ

 مل كلدمة فقال أمريا   عرش اثنا يكون يقول: )ص( النبي سدمعت قال: سدمرة بن

 .(1)قريش من كلهم يقول: إنه أيب: فقال أسدمعها

 دخلت قال: سدمرة بن جابر عن حصني طريق ِمن صحيحه يف مسلم وروى

 خليفة عرش اثنا فيهم يدميض حتى ينقيض ال األمر هذا إن   يقول: فسدمعته النبي مع

 .(2)قريش من كلهم قال: قال؟ ما أليب: فقلت عل   خفي بكالم تكلم ثم

 سدمعت قال: سدمرة بن جابر عن عامر عن بإسناده سننه: يف دداو أبو وروى

 الناس فكرب   خليفة عرش اثنا إىل عزيزا   الُين هذا يزال ال يقول: )ص( اهلل رسول

 .(3)قريش من كلهم قال: قال؟ ما أبه يا أليب: قلت خفيت كلدمة قال ث م   وضجوا 

 مسنُه. يف امحُ رواه ما منه ويقرب

 فسدمعته قوله: سدمرة بن جابر عن بطريقه الكبري جماملع يف الطرباين وروى

 القوم لغط ث م   كلهم... عرش اثنا يدملك حتى ظاهرا   عزيزا   األمر هذا يزال )ال يقول:

                                                        

 ، كتاب األحكام. 8/127 ( صحيح البخاري:1)

 ، باب الناس تبع لقريش واخلالفة يف قريش.6/3( صحيح مسلم: 2)

 ، كتاب املهُي.2/309( سنن أبو داود: 3)
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َُ  قوله أفهم فلم وتكلدموا  َُ  قال ما أليب: فقلت كلهم، بع  من كلهم قال: كلهم؟ بع

 (1)قريش(

زء ءخفا عىل جتدمع جابر عن الروايات أن   املالحظ ومن  )صىل النبي قول ِمن ج 

 كرواية اخلفاء سبب تذكر ال بعضها أن   إال اخلطبة، هذ يف وسلم( وآله عليه اهلل

 اخلفاء يف السبب أن   عىل تنص   تفصيال األكثر اآلخر وبعضها ومسلم، البخاري

 والطرباين، داود أيب رواية لفظ يف كام وضجيجهم ولغطهم وكالمهم القوم تكبري

 كانوا  ملا أو وسلم( وآله عليه اهلل )صىل لكالمه القوم احتامل عُم عىل يُل مما

 سامع دون وحيلولتهم إياه، مشاكستهم إىل أدت بُرجة له تتدمة   ِمن يتوقعونه

  إلقائه. ِمن األثر ينتفي بحيث كالمه،

 إخفاء إىل والضوضاء الضجيج خالل من سعوا  املشاكسني هؤالء فإن   وعليه

 الضوضاء حُثت التي الكلدمة يسدمع مل جابر أن   حتى احلضور سائر عن كالمه

 الروايات بعض ويف أباه، فسأل إياها وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي إلقاء حني

 عدمه. سأل أن ه اآلخر بعضها ويف اخلطاب، بن وعدمر أباه سأل أن ه ذكر

                                                        

)فسدمعته يقول لن يزال هذا الُين عزيزا منيعا ظاهرا عىل  2/196( الحظ املعجم الكبري: 1)

لم أفهم قوله بعُ كلهم فقلت أليب يا من ناوأه حتى يدملك اثنى عرش كلهم ثم لغط الناس وتكلدموا ف

 أبتاه ما بعُ قوله كلهم قال كلهم من قريش(.
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 النبوية، السرية يف لذلك مماثل مورد عىل أقف ومل للغاية، غريب ترصف وهذا

 وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي كالم أثناء يف لغطا   الصحابة من مجاعة حيُث بأن

 الناس. يسدمعه ال حتى وخطبته

 ،(1)ويقعُون( يقومون الناس )فجعل الرواية ألفاظ من آخر بعض يف وجاء

م عن تعرب غريبة حركة وهذه  قلقا   تلقائي بشكل استقرارهم عُم به يبُون كانوا  أهن 

 الشأن، هذا يف للناس ويسدمعه وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي يبُيه أن يدمكن مما

م إبُاء ألجل منهم احلركة هذه تكون أو  استدمر إذا الفتنة إلثارة مستعُون أهن 

 جتاه.اال هذا يف كالمه يف وسلم( وآله عليه اهلل )صىل

 ذلك ويبُو قريش، عن بُال   هاشم بني طرقها بعض يف الرواية لفظ ويف

ت لكنها للرواية، األصل اللفظ يكون بأن أنسب ري   تصادم ال كي قريش إىل غ 

 ألن ه واشتهر؛ الرواية نقل يف )قريش( لفظ فغلب لني،األو   الثالثة اخللفاء خالفة

 وآله عليه اهلل )صىل النبي بعُ وقع الذي الواقع ضوء يف املعقول اللفظ هو يبُو

 يف بغريب ذلك مثل وقوع وليس األصل، باللفظ احلُيث رواية فقل ت وسلم(،

 احلُيث نقاد يعلدمه كام ألفاظها بني واملقارنة باملامرسة يظهر كام الروايات نقل

 وصيارفته.

                                                        

 .5/99( مسنُ أمحُ: 1)
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 يف األمر أن   ذكر عنُما وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي أن   املحتدمل وِمن

 األمر كون يتحدملون يكونوا  مل الذين احلضور من مجاعة أثار هاشم بني أو قريش

 والقعود، والقيام والكالم الضوضاء بإثارة فعارضوه هاشم، بني يف أو قريش، يف

 عليه اهلل )صىل النبي كالم عىل ورقابتهم اهتاممهم مبلغ عىل تُل املعارضة وهذه

 وآله عليه اهلل )صىل منه يصُر كان ما مع للتعامل واستعُادهم وسلم( وآله

م بحيث وسلم( وا  أهن   ما ذكر ِمن وسلم( وآله عليه اهلل )صىل اقرتابه بدمجرد أحس 

 األمر. والية حول يكرهون

 )عليهم البيت أهل بذكر التُرج بصُد وسلم( وآله عليه اهلل )صىل كان وربام

 اهلل )صىل فانقطع الغُير، خطبة يف فعل كام السالم( )عليه عل   واإلمام السالم(

  الفتنة. حذر كالمه تتدميم ِمن وسلم( وآله عليه

 ذلك؛ غري كالمه وسط يف الضجيج إلحُاث قريب آخر تفسري هناك وليس

 يسدمع ال وجه عىل وسلم( وآله عليه اهلل )صىل كالمه بني الضجيج يقع فلامذا

َا َيا] تعاىل: قال كام ؟حمرضه يف األدب برعاية القرآن يف املسلدمني أمر وقُ صوته،  َأُّيه

وا  اَل  آَمن وا  ال ِذينَ  مْ  َتْرَفع  َتك  وا َواَل  الن بِي   صوت َفْوَق  َأْصَوا  َكَجْهرِ  بِاْلَقْولِ  َله   جَتَْهر 

مْ  مْ  ََتْبَطَ  أن لَِبْعض   َبْعِضك  ونَ  اَل  َوأنت مْ  َأْعاَمل ك  ر    .(1)[َتْشع 

                                                        

 .2( سورة احلجرات: آية 1)
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 ما يُل   الذين األنصار قبل ِمن حُثت قُ املعارضة هذه تكون أن وحيتدمل

م عىل السقيفة يف منهم جرى  دون ألنفسهم، األمر يكون أن يريُون كانوا  أهن 

م قريش؛  هي الكيان هذا عاصدمة واملُينة أكتافهم، عىل الكيان هذا قام الذين ألهن 

 وموطنهم. مُينتهم

 جيحتر من حذرا   قريش بطون سائر قبل من كانت املعارضة أن   األقرب ولكن

 هاشم، بني هبا ونعني األقربني، لعشريته وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي

 عليه اهلل )صىل منه انحيازا   السالم(، )عليه عل   اإلمام وهو إليه أقرهبم وخاصة

ء إليهم، ـــ تقُيرهم وفق ـــ وسلم( وآله  بحاميته البعثة بُاية منذ التزامهم عىل وجزا

  قريش. بطون سائر مقابل يف م(وسل وآله عليه اهلل )صىل

 بيتي(، )أهل كلدمة كانت جابر عىل خفيت التي الكلدمة أن   الناظر حيتدمل وقُ

م لألمر؛ قريش لتويل املوايل االجتاه ِمن ألن ه وجهه؛ عىل حيكه مل الراوي ولكن  ألهن 

 سأل جابر فإن   بيته، وأهل هاشم بني عُا وسلم(، وآله عليه اهلل )صىل النبي قبيلة

 ما عىل السقيفة يف موقفه يف متثل كام االجتاه هذا قيادات ِمن وعدمر سدمرة، وأباه عدمر

ا و تقُم،  بني بطن من ـــ وقاص أيب بن سعُ صهر كان فهو جابر والُ سدمرة أم 

 بني حلفاء من ـــ جابر ابنه وكذا ـــ هو وكان خالُة، أخته عىل ـــ قريش بطون من زهرة

 وبني السالم( )عليهم البيت أهل جتاه سعُ اجتاه نوكا صاهرهم، الذين زهرة،

 عل   دون عثامن جانب إىل انحيازه منها عُيُة شواهُ وفق عدمر اجتاه مثل هاشم

 بعُ السالم( )عليه اإلمام بيعة من وامتناعه الشورى، ستة يف السالم( )عليه
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 إلماما من سعُ بن عدمر ابنه موقف علم وقُ املهاجرين، من قليل نفر يف خالفته

 كربالء. واقعة يف السالم( )عليه احلسني

 أن يريُ أن ه قريش من أو األنصار من الناس حُس كيفية عن سائل يسأل وقُ

 صوته. سامع من يامنعوا  حتى هاشم بني أو قريش يذكر

 للناهبني، بذلك احلُس توجب كانت أسباب عُة هناك أن   ذلك عن واجلواب

 منها: له، واملتحسسني مراأل هبذا املعنيني الناس لعامة بل

ال :  وسلم(، وآله عليه اهلل )صىل النبي إىل األقربون هم هاشم بني أن   أو 

 املجتدمعات غالب يف بل القبل، املجتدمع يف للغاية طبيعي أمر األقرب وترجيح

 القُيدمة.

 مقابل يف وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي محوا  الذين هم هاشم بني أن   ثانيا :

 عليه اهلل )صىل قتله دون وحالوا  له قريش بطون سائر أذى وصول ومنعوا  قريش،

 وسلم( وآله عليه اهلل )صىل له هاشم بني شيخ طالب أيب ومحاية وسلم(، وآله

 املُينة إىل اهلجرة إىل اضطر افتقُه وملا احلزن، بعام وفاته عام سدمي حتى معروفة

 وحاميه ظهره السالم( )عليه عل   ابنه وكان به، قريش سائر مكيُة عن ختلصا  

قفه يف ونارصه  كلها. موا

 وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي عم   ابن هو السالم( )عليه عليا   أن   ثالثا :

 وآله عليه اهلل )صىل للنبي احلامي هو النبي عم   طالب أبو أبوه وكان وأمه، ألبيه

 وفاته. إىل بعثته منذ ومكائُها قريش جربوت مقابل يف وسلم(
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 وآله عليه اهلل )صىل النبي إىل الناس أقرب كان السالم( )عليه عليا   أن   رابعا :

 وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي عنُ صغره منذ طالب أبو أودعه فقُ وسلم(،

 بدمحض به آمن وسلم( وآله عليه اهلل )صىل ب ِعث وعنُما يُيه، عىل وتربى فرافقه

 وسلم(، وآله عليه اهلل )صىل له أسلم من لأو   السالم( )عليه  فكان عليه، االطالع

 )صىل له استجاب الذي هو السالم( )عليه كان ث م   خُجية، زوجته بعُ معه وصىل  

 يف األقربني عشريته وسلم( وآله عليه اهلل )صىل مجع عنُما وسلم( وآله عليه اهلل

 وزيره يكون فإن ه مات إن لُينه مؤديا  و له عونا   كان من أن   وذكر عثة،الب أوائل

 وتكليفه اشتُت، إذا احلرب يف تكليفه مثل بأموره بتكليفه يدميزه يزل مل ث م   ووصيه،

ال ، بكر أبا كل ف قُ كان أن بعُ الرباءة سورة بتبليغ السامء من بأمر  يثني يزل ومل أو 

 وغزواته، حروبه يف إليه أوكله أمر يف السالم( )عليه عل   ف قو   كلام مميزا   ثناء عليه

 اعتربه وقُ ومثنى، مثنى الصحابة بني آخى عنُما مرتني نفسه وبني بينه آخى حتى

ه وقُ موسى، من هارون بدمثابة منه ي خص   جعلو فاطدمة، ابنته من تزوجيه منها ابدمزا

 بيوته، بني بيته وجعل ،وسلم( وآله عليه اهلل )صىل ابناءه السالم( )عليه ابناءه

ُ   وقُ معه، اجتامعه بكثرة متدميزا   وكان  بابه، إال املسجُ إىل الصحابة أبواب س

ح  نفاق. وبغضه إيامن حبه أن ورص 

 أحُا   عني   إذا وسلم( وآله عليه اهلل )صىل أن ه احلُس السهل من كان إذن

 مزيُ إىل ذلك حيتاج وال السالم(، يه)عل عليا   ـــ حمالة ال ـــ يعني سوف فإن ه بعُه لألمر

 إن) :قال أن بدمجرد كالمه عىل للتشويش الضوضاء أحُثوا  ولذا وتُقيق؛ ذكاء
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 النتظروا كالمه باجتاه حُسوا  املشاكسني أن   ولوال كالمه، يكدمل أن قبل (…األمر

 الفقرة. هذه إمتام

 وآله عليه اهلل )صىل النبي كالم دون احليلولة يف احلادثة هذه يف وقع ما ويشبه

 املحُثون اتفق التي اخلدميس يوم برزية املعروفة األخرى احلادثة يف وقع ما وسلم(

 حرض ملا قال: عنه، البخاري صحيح يف كام عباس ابن طريق من روايتها عىل أيضا  

 وسلم: عليه اهلل صىل النبي قال اخلطاب بن رعدم فيهم رجال البيت ويف اهلل رسول

 قُ وسلم عليه اهلل صىل النبي إن   ر:عدم فقال بعُه، تضلوا  ال كتابا   لكم أكتب هلم

 البيت أهل فاختلف اهلل، كتاب حسبنا القرآن وعنُكم !الوجع عليه غلب

 لن كتابا   وسلم عليه اهلل صىل النبي لكم يكتب قربوا  يقول: َمن منهم !فاختصدموا 

 النبي عنُ واالختالف اللغو أكثروا فلام عدمر، قال ما يقول من ومنهم بعُه، تضلوا 

 اهلل: عبيُ قال قوموا، وسلم: عليه اهلل صىل اهلل رسول قال وسلم عليه اهلل صىل

 عليه اهلل صىل اهلل رسول بني حال ما الرزية كل   الرزية ن  إ يقول: عباس ابن وكان

 .(1)ولغطهم اختالفهم من الكتاب ذلك هلم يكتب أن وبني وسلم

 )صىل النبي أن   فهم عدمر أن   العلم أهل ِمن العُيُ تنب ه كام جُا   املتوقع ومن

 إىل بالنظر السالم(، )عليهم البيت أهل باتباع يويص أن أراد وسلم( وآله عليه اهلل

 :قال ولذلك قبل، من الثقلني حُيث يف وسلم( وآله عليه اهلل )صىل منه عهُ ما

                                                        

 ، كتاب املرىض والطب.7/9( صحيح البخاري: 1)
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 أن أراد وسلم( وآله عليه اهلل )صىل أن ه علم أين فدمن وإال اهلل(، كتاب حسبنا)

 أن ه فهم أين ومن منه، بآية أو بالكتاب الوصية تثبيت أراد فلعله آخر بيشء يويص

 اهلل معاذ آخر، نقل يف الرواية لفظ هو كام وُّيجر ُّيذي وجه عىل الوجع غلبه قُ

 )صىل منه يصُر ومل يليق، ال بام يتكلم أن هو املريض هجر عالمة فإن   ذلك، من

 )صىل إن ه يقول بينام أن ه ذلك من وأعجب معقول، غري كالم وسلم( وآله عليه اهلل

 بأن   فخاطبه جادا   الكالم تلقى َمن جواب جييبه به إذا ُّيجر وسلم( وآله عليه اهلل

 عدمر أن   يبُو هفإن   باتفاقهم صادقة وهي الرواية هذه صُقت فإن اهلل، كتاب حسبنا

 السالم( )عليهم البيت ألهل الوالء يطيق يكن ومل جُا ، األمر هذا يف شُيُا   كان

 بابن الشورى ستة يف الرتجيح مثل ذلك عىل أخرى مؤرشات هناك و حال، بأي

ب عوف  شكايته يف السالم( )عليه اإلمام أشار ذلك مثل وإىل عثامن، من املقر 

 قريش. من الشكاية من اخلالفة بعُ سريته يف املعروفة املتكررة

 كان يرجح فيام منهام وكال   النبوية، السرية يف ذكر فيام فريُتان احلادثتان فهاتان

 بعُه. من األمر بوالية مرتبطا  

 والء لذكر قاصُا   كان وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي أن   نتوقع فإن نا وعليه

ر ذلكول عنه، صُودا   وجُ لكنه بدمكة، البيت أهل  اخلروج بعُ ما إىل ذلك أخ 

 عنه.

 املامنعون كان وقُ بدمكة، عنه خم غُير يف األمر خيتلف كان وماذا قيل: فإن

 وعدمر بكر أيب مثل هاشم بني يف األمر لكون املخالف القريش االجتاه من ـــ معه

 املُينة. إىل الرجوع يف معه حارضين ـــ وغريمها
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 وجهني: ِمن املوضعني بني فاالختال كان ربام أن ه فاجلواب:

ل: الوجه  )عليهم البيت أهل أئدمة عن اإلمامية روايات من يظهر قُ ما األو 

 وأنزل املُينة، إىل طريقه أثناء يف للنبي جاء السالم( )عليه جربئيل أن   من السالم(

َا َيا] عليه ول   َأُّيه س   َواّلل    ِرَساَلتَه   َبل ْغَت  َفاَم  َتْفَعْل  مَلْ  َوإِنْ  َرب َك  ِمنْ  إَِليَْك  أ نِْزَل  َما َبل غْ  الر 

َك  َ  إِن   الن اسِ  ِمنَ  َيْعِصدم  ي اَل  اّلل  ُِ  اآلية هذه نزلت فلام ،(1)[اْلَكافِِرينَ  اْلَقْومَ  َُّيْ

 كيُ ِمن وقايته من فيها ملا لذلك، طرحه عنُ الفتنة إثارة من حيذره كان عام هبا

قع الناس،  يثري أن يريُ ملن رصحيا   هتُيُا   كان بنفسه اآلية هذه نزول أن   والوا

 بانحيازه أنفسهم يف يشعرون كانوا  الذين للصحابة ضدمنيا   تفهيام   كان أن ه كام الفتنة،

 جميء من قليل قبل نقلناه ما يشبه ذلك يف وهو اآلخرين، دون السالم( )عليه لعل

 عليه أن   من مكة إىل الرباءة ورةبس بكر أبو بعث أن بعُ إليه السالم( )عليه جربيل

 مع بكر، أيب ويرجع هبا، السالم( )عليه عليا   يرسل أن وسلم( وآله عليه اهلل )صىل

 ولو تعاىل، اهلل عنُ من السورة هبذه أتاه قُ كان الذي هو السالم( )عليه جربيل أن  

ُ   ال بأن ه ذاك إذ وسلم( وآله عليه اهلل )صىل لبل غه سبحانه اهلل أذن  عل   ارسال من ب

ر لكن املهدمة، هلذه السالم( )عليه  من وغريه بكر أبو ليعلم ذلك تعاىل اهلل أخ 

 ليس السالم( )عليه عل   متييز أن السالم( )عليه بعل أنفسهم واملقارنني الطاحمني

 تعاىل. اهلل قبل من بل نفسه، تلقاء من وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي من

                                                        

 .67( سورة املائُة: آية  1)
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 وآله عليه اهلل )صىل النبي أن   فلو املعنى، هذا مثل ا  أيض هنا الوارد ومن

 وسلم( وآله عليه اهلل )صىل به لظنوا  مكة يف السالم( )عليه اإلمام والء بل غ وسلم(

 قُ أن ه أيقنوا  الطريق أثناء يف ذلك اتفق عنُما لكن نفسه، تلقاء ِمن ذلك فعل قُ أن ه

 عليه اهلل )صىل وتالوته عنُه عليه ةاآلي نزول حال يف سيام ال ذلك، يف أمر فاجأه

 عليهم. هلا وسلم( وآله

 األمر بإبالغ مأمورا   كان وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي أن   حيتدمل وربام

ر الفتنة من حذر لكنه مكة، يف كان منذ للدمسلدمني  فيه متسع له كان بام ذلك وأخ 

 موقفه داعام   باآلية السالم( ليه)ع جربيل فجائه تعاىل، اهلل من له خاصا   دعام   منتظرا  

  ذلك. فبل غ

 لعُة الطريق أثناء يف منه أكثر كان مكة يف الفتنة إثارة مكانإ إن   اآلخر: الوجه

 أسباب:

 من كانوا  السالم( )عليه اإلمام تصُي من املامنعني من كثريا   أن   ل:األو   السبب

فق املامنعني عُد قل   وبذلك فيها، فبقوا  مكة ساكني  وآله عليه اهلل )صىل له نياملرا

  الفتنة. يثري أن يدمكن ممن وسلم(

 قريش بطون سائر هم كانوا  األمر هذا يف املامنعني عدمُة أن   ذلك يف والوجه

 يكونوا  مل فهؤالء وغريهم، عُي وبني تيم وبني زهرة وبني أمية بني قبيل ِمن

 وترتفع واخلالفة، نبوةال هلم فتجتدمع أبُا   هاشم بني يف األمر هذا يكون أن يتقبلون

 قسدمني: عىل كانوا  وهؤالء األبُ، إىل قريش بطون سائر عن بذلك
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ل: القسم  بعُه ما أو العام هذا يف وأسلم فتحها، عام إىل مكة يف بقي َمن األو 

 أغلبهم كان وهؤالء مكة، يف بالبقاء هلم اإلذن عىل املرشكني مع االتفاق انتهاء إىل

لِبوا  حتى برشكهم متسكوا  ولذا وسلم(، وآله عليه اهلل )صىل للنبي معادين  عىل غ 

 هم ولعل بالطلقاء، عنهم ويعرب   طوعا ، ال كرها   طبعا   إسالمهم وكان أمرهم،

 السالم(؛ )عليه اإلمام مع خاص عُاء هلم وكان رجاهلا، وأغلب قريش مجهور

 قريش، مع حروبه يف وسلم( وآله عليه اهلل )صىل للنبي الضاربة اليُ كان ألن ه

 وكان وسلم(، وآله عليه اهلل )صىل النبي بعُ هاشم بني من الثاين الرجل وكان

 وإال   وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي محى الذي هو البطحاء شيخ طالب أبو أبوه

 )عليه قتل وقُ سيعا ، ـــ تقُيرهم بحسب ـــ وسلم( وآله عليه اهلل )صىل أمره ألهنوا 

 كبريا ، حقُا   جتاهه حيدملون كانوا  فهم وشجعاهنا، ورجاالهتا قريش أعالم السالم(

ه مع األمور طبيعة تقتضيه مما وتلك  وسائر النبوية السرية يف كثرية تارخيية ُشوا

 للدمؤرخني. معروفة املسلدمني أخبار

 للنبي نرصة أو دينه، عن ي فتن أال ألجل املُينة، إىل هاجر َمن اآلخر: القسم

 طلبا   أو الفتح، قبل رشعا   اهلجرة بوجوب عدمال   أو وسلم(، وآله عليه اهلل )صىل

 منهم وهؤالء املُينة، يف الُين هذا أهل عىل مقبلة وجُها أو توقعها التي للُنيا

  ذلك. يف تأخر من ومنهم واهلجرة، اإليامن إىل سبق من

نية الشواهُ وفق كانوا  وهؤالء  أصناف: عىل والروائية والتارخيية القرآ

 عل   واإلمام هاشم بني مع بالتنافس شعورا   حيدمل ال سلام   كان َمن فدمنهم:

 وآله عليه اهلل )صىل النبي يُي بني لإلمام الظاهر زي  التدم يثريه وال السالم(، )عليه
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 وحبا   خاصا   والء حيدمل َمن هؤالء مجلة من وكان ومواقفه، حروبه يف وسلم(

 وملحبة املسلدمني، محاية يف ودوره وتضحيته خلصاله السالم( )عليه له شُيُا  

 حقه. يف وترصحياته له وسلم( وآله عليه اهلل )صىل الرسول

 متي زه ويثريه املنافس، بعني السالم( )عليه اإلمام إىل ينظر كان َمن ومنهم:

له يف له وسلم( وآله عليه اهلل )صىل الرسول ومتييز  وجيُ ومواقفه، وترصحياته أقوا

 مع باملقارنة السالم( )عليه اإلمام عدمر قلة مع سيام ال حرجا ، كله ذلك يف

 وال عدمه، ابن لكونه السالم( )عليه عليا   يفضل النبي أن   له ويوسوس أعامرهم،

 أن يدمكن بحيث الشأن هذا يف اإليامن حافة عىل كان من هؤالء ويف ذلك، يستسيغ

 لعل األمر إبرام عىل وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي أرص   إذا اإلسالم عن يعُل

 السالم(. )عليه

 ولهق ذلك ومن كثرية، آيات يف عدموما   اإليامن مراتب تعاىل اهلل وصف وقُ

ُ   َمنْ  الن اسِ  َوِمنَ ] تعاىل: َ  َيْعب   َأَصاَبتْه   َوإِنْ  بِهِ  اْطدَمَأن   َخرْير  َأَصاَبه   َفِإنْ  َحْرف   َعىَل  اّلل 

ْنيَا َخرِسَ  َوْجِههِ  َعىَل  اْنَقَلَب  فِْتنَةر  ُه وَ  َذلَِك  َواآْلَِخَرةَ  ال ن   ه  ا  تعاىل وقوله (1)[امْل بنِي   اخْل رْسَ

وكَ  َحت ى ي ْؤِمن ونَ  اَل  َرب َك وَ  َفاَل ] أيضا : دم  َك  مْ  َشَجرَ  فِياَم  حي  وا اَل  ث م   َبيْنَه   ُ ِسِهمْ  يِف  جَيِ  َأنْف 

ا وا  َقَضيَْت  مِم ا َحَرج   .(2)[َتْسلِيام   َوي َسل دم 

                                                        

 .11( سورة احلج: آية  1)

 .65( سورة النساء: آية  2)
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 يف دخل بل أبُا ، اإليامن بحقيقة أيضا   باإلسالم يؤمن مل منافقا   كان َمن ومنهم:

 ق ْل  َآَمن ا اأْلَْعَراب   َقاَلِت ] تعاىل: قال كام وهيدمنته، وغلبته ارهانتص جهة من اإلسالم

لِ  َومَل ا َأْسَلدْمنَا ق ول وا  َوَلِكنْ  ت ْؤِمن وا  مَلْ  خ  ُْ ياَمن   َي مْ  يِف  اإْلِ  عىل هؤالء وكان ،(1)[ق ل وبِك 

 يؤمن مل لكن هبم يكيُ ال من ومنهم ،باملؤمنني يكيُ الذي منهم خمتلفة، مستويات

ُ   حتى الزكاة، من بإعطائه قلبه فيؤل   كان َمن هؤالء وِمن بعُ،  قلوهبم املؤلفة ع

 الكريم. القرآن يف الزكاة موارد مجلة من

 اخلاص الوالء يتحدملون ال كانوا  الذين من كبريا   قسام   أن   يتضح العرض وهبذا

 يف الصفة هبذه كان من التقى فهناك مكة، يسكن ممن كانوا  السالم( )عليه لإلمام

 يتحدملون ال الذين املسلدمني وسائر لإلمام، واملبغضني املنافقني من واملُينة مكة

 السالم(. )عليه عىل واإلمام البيت ألهل اخلاص الوالء

 اخلروج إىل السالم( )عليه عل   لإلمام اخلاص الوالء بيان تأجيل كان وعليه

 واملثريين املعرتضني لةلق موجبا   اليشء بعض عنها االبتعاد مع وربام مكة من

 مكة بدمنافقي ظهورهم إسناد وجود لعُم جرأهتم، قلة إىل يؤدي مما للفتنة،

 فيها. السالم( )عليه عل   اإلمام ومعادي

 الوالء تبليغ يف وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي معارضة أن   الثاين: السبب

 ألن   السفر؛ الح يف منها أسهل كانت مكة يف السالم( )عليه لإلمام اخلاص

                                                        

 .14احلجرات: ( سورة  1)
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 تزل ومل وحملهم، وطنهم وهي مكة، أهل من األصل يف هم قريش من املهاجرين

 يف منه موطنه يف نفسيا   أمكن اإلنسان أن   املعلوم ومن فيها، منهم لكثريا بيوت

ر بالتدمكن موطنه يف يشعر ألن ه السفر؛  ويدملك واملأوى، امللجأ فيه وجيُ واالستقرا

ا والُروب، الطرق ويعرف ُقاء،واألص اإلمكانات فيه  طارئ فاملرء السفر يف وأم 

 املرء جيُه مما املعنى وهذا واجلرأة، التدمكن ذلك جيُ ال فلذلك الغربة، بالد مثل فيه

 ظاهر. فهو واملامرسة، بالتأمل

 اإلمام بشأن يقوله فيام وسلم( وآله عليه اهلل )صىل للنبي املعارضة فإن   وعليه

 مكة يف ميرسا   كان كام الطريق يف ميرسا   سهال   يكن مل (السالم )عليه عل  

 ومشاعرها.

 اجتامعات يف وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي خطاب أن   الثالث: السبب

 أداء مقام يف مجاهريي اجتامع ألن ه متوقعا   كان ربام املكرمة مكة يف املسلدمني

 مراسم يف احلارض ائُالق قبل من العام للخطاب مناسبة يدمثل ومثله املناسك،

 طبيعيا   التقاء يوفر ألن ه العامة؛ اخلطابات حمل تارخييا   املراسم هذه كانت وقُ احلج،

 وآله عليه اهلل )صىل النبي حلُيث األوىل كانت الفرصة هذه أن   سيام وال للناس،

ا كام املختلفة، البالد من املسلدمني مجاهري مع وسلم(  أيضا   فرصة آخر كانت أهن 

 ال قُ أن ه احلج يف كالمه يف ذكر قُ وكان وسلم(، وآله عليه اهلل )صىل النبي اةلوف

 فإن ه الطريق، ويف السفر حال يف اخلطبة إلقاء بخالف وهذا هذا، عامي بعُ ألقاكم

ر حمل ليس الطريق ألن   متعارف؛ غري أمر  تكون ولذلك عبور، موضع بل استقرا

 متوقعة. غري مفاجأة
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 تتوقف قُ الفتنة إثارة ألن   عُمها؛ من الفتنة إثارة إمكان يف هتأثري األمر وهلذا

د بني التنسيق خالل من مسبق، تُبري عىل  حلضوربا واالهتامم إليها، الساعني األفرا

ر وبذلك ،املناسب واملكان الزمان يف  واخلطاب واللقاء االجتامع كون حال يف يتعذ 

 ومباغتا . فجائيا  

 إىل الغُير خطبة وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي تأخري أن   بذلك يعلم إذن

 مناسب. سبب عىل يبتني قُ مكة من خروجه بعُ ما

 عليه اهلل )صىل ورسوله اهلل من عناية مزيُ هناك تكون أن الوارد ِمن أن   عىل

 بوالية رب،فاألق األقرب ث م   حوهلا، وما املُينة يف املسلدمني بإعالم وسلم( وآله

 إىل بالنظر عنها؛ األبعُين مع باملقارنة وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي بعُ األمر

ر مركز وهي العربية، للجزيرة العاصدمة بدمثابة هي كانت املُينة أن    فيها، القرا

 األنصار من وحرسه، الُين ومحاة املسلدمني أمور يف والعقُ احلل أهل وفيها

 األمر يل وفيها الُولة، هلذه املؤسسني واهلجرة اإلسالم ىلإ السابقني واملهاجرين

 أكثر فيها األمر يكون َثم   وِمن وسلم(، وآله عليه اهلل )صىل النبي  وفاة بعُ يليه َمن

 خارجها األخرى القبائل ِمن مجلة تعريف املهم ِمن يكون قُ نعم وأمهية، خطورة

 باجلهة العلم  أن   أهلها يعلم حتى لم(وس وآله عليه اهلل )صىل بعُه األمر يل بدَمن

 مسبوق هو َمن املُينة خارج يف هناك بل هبم، ينحرص ال األمر لتويل الرشعية

 بعُ املُينة خارج كثرة شهود عليها كان حيث الغُير واقعة حققته ما وهذا بذلك،

 وآله ليهع اهلل )صىل النبي بعُ األمر توىل َمن تعيني يف آخر سبيال   أهلها جل   اتبع أن

 وسلم(.
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 يعترب أن وهو هذا، باملوضوع صلة ذي آخر طرح يف اخلطأ يتضح ذكرنا وبام

 عىل السالم( )عليه اإلمام والء بيان وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي تأخري

 بالوالء الوصية إىل اخلطبة هذه يف ناظرا   يكن مل أن ه عىل دليال   مكة عن املسلدمني

 أراد لو فيام املناسب من كان أن ه أساس عىل السالم(، يه)عل عل   لإلمام اخلاص

م، البيت مثل احلج، مواقف بعض يف يلقيه أن حقا   ذلك  وقوف عنُ أو احلرا

 منى. بدمشهُ أو بعرفات، املسلدمني

 هلذا مالئم حمتدمل سبب هناك أن   ِمن بي ناه ملا للغاية، خاطئ الطرح فهذا

 كون عىل داللة ذي اعتيادي غري أمرا   املكان اختيار كون ينفي أن غري ِمن التأخري،

 املكرمة. مكة يف خطبه عىل استُراك كأنه حتى مهام   أمرا   اخلطبة مضدمون

  آخرين: لوجهني وذلك حال، كل عىل خاطئ الطرح هذا أن   الواقع أن   عىل

ل:  ذكر وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي تأخري س   عن السؤال هذا أن   األو 

 وآله عليه اهلل )صىل النبي ألن   حال؛ كل عىل وارد السالم( )عليه إلمامل الوالء

 من يعُل مل وإال اجلامهري، يف اخلطبة هذه بإلقاء حال كل عىل اهتم   قُ وسلم(

 املسافرين بجدمع أمر وال ميلني، عنها يبعُ وهو خم غُير نحو اجلحفة إىل الطريق

 فهؤالء جامعة، الصالة إىل دعا وال واحُ، مكان يف واسعة مساحة يف املنترشين

ر فلامذا طبيعي، بنحو تدمعنيجم احلج مشاهُ يف كانوا  كلهم  اخلطبة هذه لقاءإ أخ 

 اجلحفة. إىل طريقه يف وكان مكة من خرج حتى

 املسلدمني بعض شكاية وهو الطريق يف حُث سبب هناك أن   ادعاء اخلطأ ومن

 ورجعوا  اليدمن إىل سفره يف رافقوه ُق كانوا  والذين السالم(، )عليه عليا   اإلمام من
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 وجه وسيأيت وسلم(، وآله عليه اهلل )صىل النبي خطبة ذلك فأوجب ذلك، قبيل

 الالحق. اإليضاح يف ذلك يف اخلطأ

 وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي إلقاء عُم سبب نعرف مل أن نا َهب اآلخر:

 إلقاء أن   بذلك ننفي نأ يدمكن ال لكن احلج، مشاعر بعض أو مكة يف اخلطبة هذه

 اهتامما   يدمثل السابق اإليضاح يف قبل من وصفناه ما نحو عىل خم غُير يف اخلطبة

 السالم( )عليه عل   لإلمام الوالء ببيان وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي من مميزا  

 البالد خمتلف من العرب بتعريف منه وعناية املسلدمني، من واسعة جلامهري

 يف ألصحابه ذلك يقول أن أمكن وإال عامة، شخصية يكون حتى به واألماكن

 يبلغ حتى يؤجله أو واحُ، مكان يف املسافرين جيدمع أن غري ِمن الطريق وسط

 خم. غُير إىل طريقه يف يعُل بأن حال كل عىل موجب يكن ومل املُينة،

 م،يعل ال عام السؤال بإثارة يعلم فيام جيادل أن احلق عن بالباحث ينبغي وال

  املعلوم. األمر إنكار عىل حجة منه ليجعل

 كون عىل يُل   اخلطبة إللقاء الطريق وهو املكان اختيار أن   ذكرنا بام تبني   إذن

 عل   لإلمام اخلاص الوالء لبيان مسوقة كوهنا يالئم وهو ومميزا ، مهام   أمرا   مضدموهنا

 املسلدمني. عىل السالم( )عليه

 العاملني. هلل رب  واحلدمُ 


