
حجة الوداع... خطب و  إرشاد
الشيخ جعفر السبحانى



املق�ّدم�ة
يف الس��نة العاش��رة للهجرة عزم رس��ول اهلل9 على أن حيج بيت اهلل 
احلرام، فخ��رج خلمس بقني من ذي القعدة، و وصل مكة يف اليوم الرابع 

من ذي احلجة.)1(
و كان رسول اهلل9 قد حّرض املسلمني على احلج، و قال: »من أراد احلج 
فليتعّجل، فإّنه قد ميرض املريض، و تضّل الضاّلة، و تعرض احلاجة« )2(.

و بع��د أن أمر اهلل تع��اىل نبيه باألذان و اإلع��الن للحج، أمر النيب9 
املؤّذنني أن يؤّذنوا بذلك بني املسلمني، و كتب إىل علي بن أبي طالب7 
و جنده، و إىل أبي موسى األشعري و أتباعه يف اليمن أن يلتحقوا به 9 

يف مكة املكّرمة.
و الظاه��ر أّن بداية هذا اإلخبار واإلع��الم كانت يف أوائل ذي القعدة 
احلرام، فقد قال ابن إسحاق: فلّما دخل على رسول اهلل9 ذو القعدة جتّهز 

للحج، و أمر الناس باجلهاز له)3(.
وخرج النيب األكرم9 من املدينة مغتس��ال متدهنًا و خرجت معه نساؤه 
كلهّن، و تبعه جّم غفري من املس��لمني الذي��ن حرصوا على مرافقته من 

املدينة ليتشّرفوا بصحبته.
قال  اإلمام  جعفر  الصادق7: »فعلم به  من  حضر  املدينة و أهل  العوالي 
 واألعراب  فاجتمعوا،  فحّج  رس��ول اهلل9، وإّنا كان��وا  تابعني ينظرون ما 

يؤمرون ويتبعونه، أو يصنع شيئًا فيصنعونه )4(.
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وروي ع��ن جابر بن عبداهلل األنصاري أّنه قال: فقدم املدينة بش��ر كثري 
كّلهم يلتمس أن يأمّت برسول اهلل9 و يعمل مثل عمله)5(.

وكان املسلمون يتوقعون هذا السفر، ليتعّلموا مناسك احلج، فأّي منسك 
أّداه رس��ول اهلل 9 فهو من احلج اإلبراهيم��ي، و ما تركه فهو من أعمال 

اجلاهلية اأُلوىل.
ويتجّلى هذا التهّيؤ و االنتظار يف رغبتهم و شوقهم و اجتماعهم العظيم 
حّتى س��لكوا طريق مكة رجااًل و ركبان��اً، طريقًا يقرب من ألف كيلومرت 

ذهابًا و إياباً.
وقد اختلف املؤّرخون واحملّدثون يف عدد املسلمني آنذاك، فمنهم من قال: 

إّنهم كانوا مئة و عشرين ألفًا)6(.
وقال املقريزي يف وصف خطبة النيب9 يف يوم عرفة: فإّنه ش��هد اخلطبة 

حنو من أربعني ألفًا)7(.
وقال الطبس��ي: وبلغ من حج مع رسول اهلل9 من أهل املدينة و أهل 

األطراف واألعراب سبعني ألف إنسان أو يزيدون)8(.
ثم إّن رس��ول اهلل9 بع��د أن أمت احلج غادر مكة املكرم��ة متوّجهًا إىل 
املدينة يف الليلة الرابعة عشرة من ذي احلجة احلرام، فدخلها يف الثالث و 

العشرين منه.
وخالل مس��ريته هذه، كانت له وقف��ات يف العديد من األماكن اليت مر 
بها و ش��هدت له إلقاء اخلطب الرائعة و التوجيهات الرتبوية و احلضارية 
السامية، واإلرش��ادات التعليمية حيث إّنه كان جيّسد عمليًا أهداف احلج 

اليت أرادها اهلل تعاىل من هذه الفريضة اإلسالمية اهلامة.
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وسوف نشري يف هذه الرسالة باإليعاز املوجز و اإلشارة العابرة إىل خطبه 
و كلمات��ه اليت ألقاها يف هذه الرحل��ة التارخيية، و ننّوه إىل ما تضّمنته كّل 

منها إىل مبادئ اإلسالم و ُأصوله و مقاصد الشريعة و أهدافها.

عدد خطبه9 يف حجة الوداع
اختلف أصحاب الس��ري و املؤّرخون يف ع��دد اخلطب اليت ألقاها النيب 

األكرم9 يف حجة الوداع.
فقد قال احلليب يف الس��رية: خطب رس��ول اهلل9 يف احلّج مخس خطب: 
اأُلوىل يوم الس��ابع من ذي احلّجة مبّك��ة، و الثانية يوم عرفة، و الثالثة يوم 
النحر مبنى، و الرابعة يوم القّر)9( مبنى، و اخلامس��ة يوم النفر األّول مبنى 

أيضًا)10(.
ويقول املقري��زي: خطب9 يف حّجته ثالث خطب: اأُلوىل قبل الرتوية 
بيوم بعد الظهر مبّكة، و الثانية يوم عرفة بعرفة حني زاغت الشمس على 
راحلت��ه قبل الص��الة، و الثالثة يوم النحر مبنى بع��د الظهر على راحلته 

القصواء   . و قيل: بل خطب الثانية ثاني يوم النحر.
ثم قال: و قال احملب الط��بي: دّلت األحاديث على أّن اخلطب يف احلج 
مخس��ة؛ خطبة يوم الس��ابع من ذي احلجة، و خطبة يوم عرفة، و خطبة يوم 

النحر، و خطبة القّر، و خطبة يوم النفر األّول)11(.
و مهم��ا كان احلال فعلينا أن نورد ما ذكرته كتب التاريخ و احلديث من 
خطبه و كلماته9، وقد رّتبناها حس��ب زمانه��ا و مكانها، فكانت كما 

يلي:

محرم ـ جمادى الثانية 1429هـ ـ  ميقات احلج 29

 32



1 - خطبته9 يف اليوم السابع و الثامن من ذي احلجة
قال الواقدي يف مغازيه: خطب رسول اهلل9 قبل الرتوية بيوم بعد الظهر 

مبكة)12(.
وقال احلاكم النيس��ابوري يف مس��تدركه: كان رسول اهلل9 إذا كان قبل 

الرتوية بيوم خطب الناس فأخبهم مبناسكهم)13(.
وجاء يف صحيحة معاوية بن عّمار الطويلة عن اإلمام جعفر الصادق7: 
»فلّما كان يوم الرتوية عند زوال الش��مس أمر9 الناس أن يغتس��لوا و 
يهّلوا باحل��ّج، و هو قول اهلل عّز و جّل الذي أنزل على نبّيه:}َفاتَّبُِعوا ِملََّة 
إِْبَراِهيَم َحنيِفًا{)14( فخرج النيّب9 وأصحابه مهّلني باحلّج حّتى أتوا منى، 
فصّل��ى الظهر و العصر و املغرب و العش��اء اآلخرة و الفجر، ثّم غدا و 

الناس معه«)15(.

2 - كلماته9 يف يوم عرفة
وردت  لرسول اهلل9 كلمات وأحاديث كثرية خالل تواجده يف يوم عرفة 

)التاسع من ذي احلجة( يف عرفات نذكر منها:
1- جاء يف تهذيب األحكام بس��نده عن س��عد بن عبداهلل، عن حمّمد 
بن احلس��ني بن أبي اخلّطاب، عن أمحد بن حمّمد بن أبي نصر، عن حمّمد 
بن مساع��ة الصرييف، عن مساعة ب��ن مهران، عن أبي عب��داهلل جعفر بن 
حممد الصادق 7 قال:»..   . إّن رس��ول اهلل9 وقف بعرفات فجعل الناس 
يبتدرون أخفاف ناقته، يقفون إىل جانبها، فنّحاها رسول اهلل9، ففعلوا مثل 
ذلك، فقال: أّيها الناس! إّنه ليس موضع أخفاف ناقيت باملوقف، ولكن هذا 
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كّله موقف، و أشار بيده إىل املوقف و قال: هذا كّله موقف، فتفّرق الناس، 
و فعل ذلك باملزدلفة...«)16(.

2- و يف صحيح��ة معاوية بن عّمار عن اإلمام الصادق7 أّنه قال:» ثّم 
غ��دا9 و الناس معه و كان��ت قريش تفيض من املزدلفة و هي مَجْع)17( 
و مينعون الناس أن يفيضوا منها، فأقبل رس��ول اهلل9 و قريش ترجو أن 
تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون، فأنزل اهلل تعاىل عليه:}ُثمَّ َأفِيُضوا 
{)18( يع��ين إبراهيم وإمساعيل  ِم��ْن َحْيُث َأفاَض النَّاُس َو اْس��َتْغِفُروا اهللَ
وإسحاق: يف إفاضتهم منها ومن كان بعدهم   . فلّما رأت قريش أّن قّبة 
رس��ول اهلل9 قد مضت كأّنه دخل يف أنفسهم شيء للذي كانوا يرجون 
م��ن اإلفاضة من مكانهم، حّت��ى انتهى إىل نرة و ه��ي بطن عرنة حبيال 
األراك فض��رب قّبته، وضرب أخبيتهم عندها، فلّما زالت الش��مس خرج 
رسول اهلل9 و معه قريش، و قد اغتسل و قطع التلبية حّتى وقف باملسجد، 
فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم، ثّم صّلى الظهرو العصر بأذان و إقامتني، 
ث��ّم مضى إىل املوقف به، فجعل الناس يبت��درون أخفاف ناقته يقفون إىل 
جنبه��ا فنحاها، ففعلوا مثل ذلك، فق��ال: أّيها الناس! ليس موضع أخفاف 
ناق��يت باملوقف، ولكن هذا كّله و أومأ بي��ده إىل املوقف فتفّرق الناس، و 
فعل مثل ذلك مبزدلفة، فوقف الناس حّتى وقع القرص قرص الشمس ثّم 

أفاض وأمر الناس بالّدعة حّتى انتهى إىل املزدلفة«)19(.
3- ويف الكايف عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و حمّمد بن إمساعيل، عن 
الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمري و صفوان بن حييى، عن معاوية بن 

عّمار، عن اإلمام جعفر الصادق7، مثله)20(.
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4- و يف رواية جابر يف صحيح مس��لم: و أمر بقّبة من شعر تضرب له 
بنمرة، فس��ار رسول اهلل9 و ال تش��ّك قريش إاّل أّنه واقف عند املشعر 
احلرام، كما كانت قريش تصنع يف اجلاهلية، فأجاز رسول اهلل9 حّتى أتى 
عرفة، فوجد القّبة قد ُضربت له بنمرة، فنزل بها حّتى إذا زاغت الش��مس 
أمر بالقصواء، فرحلت له فأتى بطن الوادي، فخطب الناس..   . ثّم أّذن ثّم 
أقام فصّلى الظهر، ثّم أقام فصّلى العصر، و مل يصلِّ بينهما شيئاً، ثّم ركب 
رسول اهلل9 حّتى أتى املوقف، فجعل بطن ناقته القصواء إىل الصخرات، 
و جعل حبل املش��اة بني يديه)21( واس��تقبل القبلة، فل��م يزل واقفًا حّتى 
غربت الشمس و ذهبت الصفرة قلياًل حّتى غاب القرص، و أردف أسامة 

خلفه و دفع رسول اهلل9)22(.
5- و روى الش��يخ الطوسي عن مجاعة عن أبي املفضل عن عبداهلل بن 
إسحاق بن إبراهيم بن مّحاد اخلطيب املدائين قال: حّدثنا عثمان بن عبداهلل 
ب��ن عمرو بن عثمان قال: حّدثنا عبداهلل ب��ن هليعة، عن أبي الزبري، قال: 
مسعت جابر بن عبداهلل يقول: بينا النيبُّ بعرفات، و علّي 7 جتاهه، و حنن 
، فدنا منه، فقال:  معه، إذ أومأ الن��يب9ُّ إىل علي7 فقال: ُادن ميّن يا عليُّ
ضع مخس��ك يعين كّفك يف كّفي، فأخذ بكّف��ه، فقال: يا علّي! خلقت أنا و 
أنت من ش��جرة، أنا أصلها، و أنت فرعها، و احلسن و احلسني أغصانها، 

فمن تعّلق بغصن من أغصانها أدخله اهلل اجلّنة برمحته)23(.
6- روى الش��يخ الطوسي بإس��ناده عن جابر بن عبداهلل األنصاري أّن 
رسول اهلل9 ألقى كلمة بعرفة، و إن كانت هذه الكلمة جاءت يف خطبته 

املشهورة باإلمجال، لكن ننقلها تأكيدًا و تكميالً   . 
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ث��ّم روى أيضًا رواية ُأخرى تؤكد أّن ه��ذه الكلمة ُألقيت مبنى: أخبنا 
مجاعة، عن أبي املفّضل قال: أخبنا أبو جعفر حمّمد بن جرير الطبي قراءًة، 
و عل��ّي بن حمّمد بن احلس��ن بن كاس النخع��ي و اللفظ له قاال: حّدثنا 
أمحد بن حييى بن زكريا األودي الصويف قال: حّدثنا حسن بن حسني يعين 
العرني قال: حّدثين حييى بن يعلى، عن عبداهلل بن موسى التيمي، عن أبي 
الزبري، عن جابر بن عبداهلل األنصاري قال: مسعت رس��ول اهلل9 يف حّجة 
الوداع و ركبيت متّس ركبته يقول:»ال ترجعوا بعدي كّفارًا يضرب بعضكم 

رقاب بعض، أما إن فعلتم لتعرفيّن يف ناحية الصف«)24(.
7 - وروى  البيهقي بس��ند ذكره عن عبد الرمحن بن يعمر الّديلي قال: 
أتيت رس��ول اهلل9 و هو بعرفات، فأتاه نفر م��ن أصحابه فأمروا رجاًل 
فنادى: يا رس��ول اهلل! كيف احلّج ؟ كيف احلّج؟ قال: فأمر رجاًل فنادى: احلّج 
يوم عرفة، م��ن جاء قبل صالة الصبح من ليلة مجع فقد مّت حّجه، أّيام منى 
َل ِفي َيْوَمْيِن َفال إِْثَم َعَلْيِه{)25( ثّم أردف رجاًل من خلفه  ثالثة: }َفَمْن َتَعجَّ

فنادى بذلك)26(.
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3 - خطبة رسول اهلل 9 يوم عرفة
يف الضحى من اليوم التاس��ع استقّر رسول اهلل9 يف قّبته اليت ُضِربت 
له بنمرة قرب عرفات، و قد اغتسل و تهّيأ ألداء أعمال هذا اليوم، و بعد 
أن زالت الش��مس خرج رس��ول اهلل9 من خيمت��ه و توّجه ليخطب يف 

الناس.
ففي صحيحة معاوية بن عّمار الطويلة عن اإلمام الصادق7 مبا يتعّلق 
مبناسك حج رسول اهلل9 وردت إشارة إىل هذه اخلطبة، فقد قال7: فوعظ 

الناس و أمرهم و نهاهم )و مل يذكر منت اخلطبة()27(.
وقد وردت هذه اخلطبة خمتصرة يف صحيح مسلم و مصادر ُأخرى حسب 

رواية جابر الطويلة)28(.
إّن هذه اخلطبة هي املشهورة واملعروفة يف كتب الفريقني، ويف عامل األدب 

هلا شأن عظيم، جلزالة ألفاظها، و عظم معانيها.
و قد وقع كالم بينهم يف مكانها و زمانها، فهل ألقاها رس��ول اهلل9 يف 

عرفة أو منى؟ و يف أّي يوم من أيام منى؟
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فبعضهم أوردها و مل يذكر يف أّي مكان تكّلم بها رس��ول اهلل9، كابن 
ش��عبة احلّراني يف حتف العقول )29(، و اجلاح��ظ يف البيان و التبيني)30(، 
وابن عبد رّبه األندلسي يف العقد الفريد)31(، بل أوردوها بعنوان »خطبة 

رسول اهلل9 يف حّجة الوداع«.
و بعض آخر أوردها و ذكر أّنها خطبة رس��ول اهلل9 بعرفة، كابن هشام 
يف الس��رية النبوّية و النسائي يف السنن الكبى)32(، ومسلم يف صحيحه 

كما ذكرناها، ومل يذكر له9 خطبة مبنى.
وثال��ث أوردها وذكر أّنها خطبة رس��ول اهلل9 أّيام منى، كالبخاري يف 
صحيحه عن ابن عّباس، قال: إّن رسول اهلل9 خطب الناس يوم النحر)33( 

و هكذا البغوي يف مصابيح السّنة)34(، ومل يذكر له9 خطبة بعرفة.
وقد أوردها اهليثمي بطرق عديدة بعنوان »باب اخُلطب يف احلّج«)35(.

وروى اب��ن كثري روايات يف خطبته يوم العيد، و ذكر اخلطبة الش��ريفة 
الطبي أيضًا و ابن األثري)36(.

ويف كن��ز العّم��ال و الطبق��ات الكبى ق��د وردت اخلطب��ة بروايات 
خمتلفة)37(.

وروى اب��ن ماجة بأّنه9 خطب يف حّج��ة الوداع، و ُأخرى بأّنه خطب 
بعرفات، و ثالثة بأّنه خطب يوم النحر بني اجلمرات)38(.

ويف بعض الروايات: نزلت هذه الس��ورة: }إِذا جاَء َنْصُر اهللِ َو اْلَفْتُح{
)39( على رسول اهلل9 يف أوسط أّيام التشريق، فعرف أّنه الوداع، فركب 

راحلته العضباء فحمد اهلل و أثنى عليه ثّم قال: أّيها الناس كّل دم كان يف 
اجلاهلية فهو هدر)40(.
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وأوردها ابن كثري خمتصرًا مّرة بعنوان خطبة رس��ول اهلل9 بعرفة على 
رواية مسلم وُأخرى بعنوان خطبة رسول اهلل9 مبنى برواية البخاري)41(.
وأورد الواق��دي يف املغازي بعض فقرات ه��ذه اخلطبة يف ضمن خطبة 

النيب9 مبّكة يوم الفتح)42(   . و كذلك املقريزي يف إمتاع األمساع)43(.
واعل��م أّنه بالرغ��م من االختالف بني من ذكر م��نت اخلطبة مطّواًل أو 
خمتصرًا بعن��وان أّنها خطبة النيب9 يف حّجة ال��وداع أو بعنوان خطبته 
بعرفات، أو ذكرها بعنوان أّنها خطبته9 مبنى يوم النحر، أو أوس��ط أّيام 

التشريق إاّل أّن كّلها قريبة املفاد و املعنى.
و الذي يبدو جليًا أّن رس��ول اهلل9 خطبها بعرف��ة، ونظرًا ألهميتها و 
عظيم ما تضمنته من معان جليلة و مطالب هاّمة فقد أعاد رس��ول اهلل9 
حمتوياتها و فقراتها يف مناس��بات ومواق��ف عديدة و أماكن ُأخرى يف يوم 
النحر أو اليوم احلادي عش��ر، فهي ُتعّد حبق خطب��ة كاملة و كلمة جامعة 

وأساسًا متينًا لوحدة املسلمني وتبيانًا لشؤون دينهم ودنياهم.
و ه��ي وإن اختلف��ت املصادر اليت ذكرتها يف بع��ض ألفاظها، فإّن هذا 

ها: االختالف ال يضّر باملعنى و املفاد، و إليك نصُّ

أْلَْمُد هللِ َنَْمُدُه َو َنْسَتِعيُنُه َو َنْسَتْغِفُرُه َو َنُتوُب ِإَلْيِه َو َنُعوُذ ِباهلِل 

ِمْن ُش��ُروِر َأْنُفِسَنا َو ِمْن َس��يَِّئاِت َأْعَماِلَنا َمنْ  َيْهِد اهلُل َفال ُمِضلَّ 

َلُه َو َمْن ُيْضِلْل َفال هاِدَي َلُه َو َأْش��َهُد َأْن ال ِإَلَه ِإاّل اهلُل َوْحَدُه ال 

دًا َعْبُدُه َو َرُسوُلُه. َشِريَك َلُه َو َأْشَهُد َأنَّ ُمَمَّ

 ُأوِصيُكْم ِعَباَد اهلِل ِبَتْقَوى اهلِل َو َأُحثُُّكْم َعَلى اْلَعَمِل ِبَطاَعِتِه َو 
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َأْسَتْفِتُح اهلَل ِبالَِّذي ُهَو َخْيٌ.

ْ َلُكْم َفِإنِّي اَل َأْدِري َلَعلِّي  َأمَّ��ا َبْعُد َأيَُّها النَّاُس اْسَُعوا ِمنِّ ُأَبنيِّ

ال َأْلَقاُكْم َبْعَد َعاِمي َهَذا، يِف َمْوِقِفي َهَذا.

 َأيَُّها النَّاُس ِإنَّ ِدَماَءُكْم َو َأْعَراَضُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم ِإَل َأْن َتْلَقْوا 

َربَُّكْم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا يِف َشْهِرُكْم َهَذا يِف َبَلِدُكْم َهَذا َأال َهْل 

َبلَّْغُت الّلُهمَّ اْشَهْد

َفَم��ْن َكاَنْت ِعْنَدُه َأَماَن��ٌة َفْلُيَؤدَِّها ِإَل َمِن اْئَتَمَن��ُه َعَلْيَها َو ِإنَّ 

َل ِرًبا َأْبَدُأ ِبِه ِرَبا اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد  ِرَب��ا اْلَاِهِليَِّة َمْوُض��وٌع َو ِإنَّ َأوَّ

َل َدٍم َأْبَدُأ ِبِه َدُم َعاِمِر  ِلِب َو ِإنَّ ِدَماَء اْلَاِهِليَِّة َمْوُضوَعٌة َو ِإنَّ َأوَّ الُْطَّ

ِلِب َو ِإنَّ َمآِثَر اْلَاِهِليَِّة َمْوُضوَعٌة  ْبِن َرِبيَعَة ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َعْبِد الُْطَّ

َقاَيِة َو اْلَعْمُد َقَوٌد َو ِشْبُه اْلَعْمِد َما ُقِتَل ِباْلَعَصا  َداَنِة َو السِّ َغْيَ السِّ

َو اْلََجِر َو ِفيِه ِماَئُة َبِعٍي َفَمْن َزاَد َفُهَو ِمَن اْلَاِهِليَِّة.

ْيَطاَن َقْد َأِيَس َأْن ُيْعَبَد ِبَأْرِضُكْم َهِذِه َو َلِكنَُّه  َأيَُّها النَّاُس ِإنَّ الشَّ

َقْد َرِضَي ِبَأْن ُيَطاَع ِفيَما ِسَوى َذِلَك ِفيَما ُتَقُِّروَن ِمْن َأْعَماِلُكْم

َا النَِّسي ُء ِزياَدٌة يِف اْلُكْفِر ُيَضلُّ ِبِه الَِّذيَن َكَفُروا   َأيَُّها النَّاُس ِإنَّ

َة ما َحرََّم اهلُل َو ِإنَّ الزََّماَن  ُيِلُّوَنُه عامًا َو ُيَرُِّموَنُه عامًا ِلُيواِطُؤا ِعدَّ

َة  َماَواِت َو اأْلَْرَض َو ِإنَّ ِعدَّ َقِد اْس��َتَداَر َكَهْيَئِتِه َيْوَم َخَلَق اهلُل السَّ

ماواِت  ُهوِر ِعْنَد اهلِل اْثنا َعَشَر َشْهرًا يِف ِكتاِب اهلِل َيْوَم َخَلَق السَّ الشُّ
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َو اأَلْرَض ِمْنها َأْرَبَعٌة ُح��ُرٌم َثالَثٌة ُمَتَواِلَيٌة َو َواِحٌد َفْرٌد ُذو اْلَقْعَدِة 

َباَن َأال َهْل َبلَّْغُت  ِة َو احملَُْرَُّم َو َرَجٌب َبنْيَ ُجَاَدى َو َش��عْ َو ُذو اْلِجَّ

الّلُهمَّ اْشَهْد 

َأيَُّها النَّاُس ِإنَّ ِلِنَساِئُكْم َعَلْيُكْم َحّقًا َو َلُكْم َعَلْيِهنَّ َحّقًا َحقُُّكْم 

َعَلْيِهنَّ َأْن ال ُيوِطْئَن ُفُرَشُكْم َو ال ُيْدِخْلَن َأَحدًا َتْكَرُهوَنُه ُبُيوَتُكْم 

ِإاّل ِبِإْذِنُكْم َو َأْن ال َيْأِتنَي ِبَفاِحَش��ةٍ َفِإْن َفَعْلَن َفِإنَّ اهلَل َقْد َأِذَن َلُكْم 

َأْن َتْعُضُلوُه��نَّ َو َتْهُجُروُهنَّ يِف الََْضاِجعِ  َو َتْضِرُبوُهنَّ َضْربًا َغْيَ 

ُمْبٍِح َفِإَذا اْنَتَهنْيَ َو َأَطْعَنُكْم َفَعَلْيُكْم ِرْزُقُهنَّ َو ِكْسَوُتُهنَّ ِبالَْْعُروِف 

َأَخْذتُُوُهنَّ ِبَأَماَنِة اهلِل َو اْسَتْحَلْلُتْم ُفُروَجُهنَّ ِبِكَتاِب اهلِل َفاتَُّقوا اهلَل 

يِف النَِّساِء َو اْسَتْوُصوا ِبِهنَّ َخْيًا 

َا الُْْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َو ال َيِ��لُّ لُِْؤِمٍن َماُل َأِخيِه ِإاّل  َأيَُّه��ا النَّاُس ِإنَّ

ِمْن ِطيِب َنْفٍس ِمْنُه َأال َهْل َبلَّْغُت الّلُهمَّ اْشَهْد َفال َتْرِجُعنَّ َبْعِدي 

ُكفَّارًا َيْض��ِرُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعٍض َفِإنِّي َقْد َتَرْكُت ِفيُكْم َما ِإْن 

َأَخ��ْذُتْ ِبِه َلْن َتِضلُّوا؛ ِكَتاَب اهلِل َوِعْتَِتي َأْهَل َبْيِت َأال َهْل َبلَّْغُت 

الّلُهمَّ اْشَهْد

 َأيَُّه��ا النَّاُس ِإنَّ َربَُّكْم َواِح��دٌ َو ِإنَّ َأَباُكْم َواِحٌد ُكلُُّكْم آلَدَم َو 

آَدُم ِم��ْن ُتَراٍب ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْن��َد اهلِل َأْتَقاُكْم َو َلْيَس ِلَعَرِبيٍّ َعَلى 

َعَجِم��يٍّ َفْضٌل ِإالَّ ِبالتَّْقَوى َأال َهْل َبلَّْغُت؟ َقاُلوا: َنَعْم َقاَل: َفْلُيَبلِِّغ 
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اِهُد اْلَغاِئَب الشَّ

َأيَُّها النَّاُس ِإنَّ اهلَل َقْد َقَس��مَ ِلُكلِّ َواِرٍث َنِصيَبُه ِمَن الَِْياِث َو 

ال َيُوُز لُِوِرٍث َوِصيَُّة َأْكَثَر ِمَن الثُُّلِث َو اْلَوَلُد ِلْلِفَراِش َو ِلْلَعاِهِر 

اْلََجُر َمِن ادََّعى ِإَل َغْيِ َأِبيِه َو َمْن َتَولَّ َغْيَ َمَواِليِه َفَعَلْيِه َلْعَنةُ  اهلِل 

َو الَْالِئَك��ةِ َو النَّاِس َأْجَِعنَي َو ال َيْقَبُل اهلُل ِمْنُه َصْرفًا َو ال َعْداًل َو 

الُم َعَلْيُكْم َو َرْحَُة اهلِل. السَّ

هذا هو منت اخلطبة النبوية القدسية كما ورد يف كتاب »حتف العقول«)44(   . 
و ال��ذي جيب علينا هنا هو اإلش��ارة إىل النقاط املهمة اليت وردت فيها، و 

هي:
1.محد اهلل و ثناؤه و االستغفار و االستعاذة و ذكر الشهادتني.

2   . إيص��اء عباد اهلل تع��اىل بتق��واه و العمل بأوام��ره و التجّنب عن 
معاصيه.

3   . حّث املسلمني على االستماع لكالمه و فهمه.
4   . حرمة دماء املسلمني و أعراضهم و أمواهلم، و أداء األمانة.

5   . حتري��م الرب��ا و إلغاء دماء)ثارات( اجلاهلي��ة، و إبطال مآثر اجلاهلية 
الرثة.

6   . تثبيت بعض األحكام و احلدود و الديات يف الش��ريعة اإلسالمية و 
إبالغ الناس بها.

7   . إبطال النس��يء، و التذكري حبقوق النس��اء، و النه��ي عن الظلم يف 
الوصية.
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8   . تثبيت مبدأ اأُلخوة اإلسالمية.
9   . إجياب التمّسك بالثقلني.

10   . رفض التمييز العنصري و إقرار مبدأ التفاضل بني املس��لمني على 
أساس التقوى.

و باإلضاف��ة إىل ه��ذه اخلطبة فقد ورد أّن رس��ول اهلل9 قد ألقى كلمة 
قصرية حني غروب الشمس و هو بعرفات، و قد أمجعت كافة املصادر اليت 
روتها على أّنه9 دعا عش��ّية عرفة أُلمته باملغفرة و الرمحة فأكثر الدعاء، 

فأوحى اهلل تعاىل إليه)45( أّني قد فعلت، إاّل ُظلم بعضهم بعضاً.)46(
كما وردت يف بعض الكتب خطبة ألقاها رسول اهلل9 بعرفة يف كرامة 
احلاّج عند اهلل تعاىل، و حنن نوردها تتميمًا للفائدة   . و يظهر من صدر هذه 
اخلطبة أّنه ألقاها عش��ّية عرفة بعد ما وق��ف باملوقف، و احلال أّن خطبته 

الشهرية ألقاها بعد الزوال ببطن عرنة، و هي مكان آخر جبنب عرفة.
ورد يف دعائم اإلس��الم: ع��ن علّي7 أّن رس��ول اهلل9 ملّا حّج حّجة 
ال��وداع وقف بعرفة و أقبل على الناس بوجهه و ق��ال: »مرحبًا بوفد اهلل 
ث��الث مّرات الذين إن س��ألو ُأعطوا، و ختل��ف نفقاتهم، و جيعل هلم يف 
اآلخرة بكّل درهم ألف من احلسنات« ثّم قال �:»أّيها الناس أال ُأبّشركم؟« 
قالوا: بلى يا رسول اهلل! قال:» إّنه إذا كانت هذه العشّية باهى اهلل بأهل هذا 
املوق��ف املالئكة فيقول: يا مالئكيت! ُأنظروا إىل عبادي و إمائي أتوني من 
أطراف األرض شعثًا غبًا هل تعلمون ما يسألون؟ فيقولون: رّبنا يسألونك 
املغفرة، فيقول: ُأشهدكم أّني قد غفرت هلم، فانصرفوا من موقفهم مغفورًا 

هلم ماسلف«)47(.
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ويف املس��تدرك عن القطب الراوندي يف لّب اللباب، عن النيّب9 قال: 
»إذا كانت عش��ّية عرفة يقول اهلل ملالئكته: ُأنظروا إىل عبادي و إمائي شعثًا 
غ��بًا جاُءون��ي من كّل فجٍّ عميق مل يروا رمح��يت و ال عذابي يعين اجلّنة و 

النار� ُأشهدكم مالئكيت إّني قد غفرت هلم احلاّج و غري احلاّج.
فلم ُيَر يومًا أكثر عتقاء من النار من يوم عرفة وليلتها«)48(.

ثم إنّ رس��ول اهلل9 ق��د أكثر من الدعاء و التض��ّرع إىل اهلل تعاىل يف 
عرفات، و مل يكتف بدعائه، بل راح حيّث املسلمني و حيّضهم على الدعاء 

و الذكر و اإلنابة إىل اهلل تعاىل.

4 - خطبته9 يوم النحر
عّب بعض املصنفني منهم البخاري و النس��ائي عن خطبة رسول اهلل9 
بعرفة خبطبة يوم النحر   . كما ذكر بعض املؤّرخني خطبة رسول اهلل9 مبنى، 

ومفادها يقرب من خطبته بعرفة، ولكن نّصوا على أّنها خطبته مبنى.
من هؤالء حمّمد بن سعد يف الطبقات، قال: أخبنا عبدالوهاب بن عطاء، 
قال: أخبنا س��عيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ش��هر بن حوشب، عن 
عبدالرمحن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول اهلل9 مبنى و 
إّني لتحت جران ناقته، و هي تقصع جبّرتها، وإّن لعابها ليسيل بني كتفّي، 
فقال:» إّن اهلل قسم لكّل إنسان نصيبه من املرياث، فال جتوز لوارث وصّية، 
أال و إّن الول��د للفراش و للعاهر احلجر، أال و من اّدعى إىل غري أبيه أو 

توىّل غري مواليه رغبًة عنهم فعليه لعنة اهلل و املالئكة و الناس أمجعني«.
وقال أيضًا: أخبنا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي، أخبنا الوليد بن 
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مسلم، أخبنا هش��ام بن الغاز، أخبني نافع، عن ابن عمر: أّن النيب9 
، فقال للناس:»أّي يوٍم  وق��ف يوم النحر بني اجلمرات يف احلّجة اليت ح��جّ

هذا:؟ فقالوا: يوم النحر.
قال: »فأّي بلٍد هذا«؟
قالوا: البلد احلرام.

قال: »فأّي شهٍر هذا«؟
قالوا: الشهر احلرام.

فقال: »هذا يوم احلّج األك��ب، فدماؤكم و أموالكم و أعراضكم عليكم 
ح��رام كحرمة ه��ذا البلد يف هذا الش��هر يف هذا اليوم«   . ث��ّم قال: »هل 

بّلغت؟«
قالوا: نعم.

فطفق رسول اهلل9 يقول:»الّلهمَّ اش��هد«   . ثّم وّدع الناس، فقالوا: هذه 
حّجة الوداع.

وروى ابن س��عد مثله بسند آخر، فقال: أخبنا خلف بن الوليد األزدي، 
أخبنا حييى بن زكريا بن أبي زائدة، حّدثين أبو مالك األش��جعي، حّدثين 
ُنبيط بن ش��ريط األشجعي،قال: إّني لرديف أبي يف حّجة الوداع إذ تكّلم 
الن��يب9، فقمت على عجز الراحل��ة و وضعت رجلي على عاتقي أبي، 

قال: فسمعته يقول:» أّي يوٍم أحرم«؟
قالوا: هذا اليوم.

قال: »فأّي شهٍر أحرم«؟
قالوا: هذا الشهر،
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قال: »فأّي بلٍد أحرم«؟ قالوا: هذا البلد.
قال: »فإّن دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم 

هذا يف بلدكم هذا، هل بّلغت«؟
قالوا: الّلهمَّ نعم   . قال:» الّلهمَّ اشهد، الّلهمَّ اشهد، الّلهمَّ اشهد«.

وقال أيض��اً: أخبنا يونس بن حمّمد املؤّدب، أخبنا ربيعة بن كلثوم بن 
جب حّدثين أبي، عن أبي غادية رجل من أصحاب رسول اهلل9 قال: خطبنا 
رس��ول اهلل9يوم العقبة، قال:» يا أّيها الناس إّن دماءكم و أموالكم حرام 
عليكم إىل أن تلقوا رّبكم كحرمة يومكم هذا يف ش��هركم هذا يف بلدكم 
ه��ذا و أال هل بّلغت«؟ قال: قلنا: نعم، قال: »الّلهمَّ اش��هد، أال ال ترجعّن 

بعدي كّفارًا يضرب بضعكم رقاب بعض«.
ثم إّن ابن سعد قال: أخبنا هاشم بن القاسم، أخبنا عكرمة بن عّمار، 
حّدث��ين اهلرماس بن زي��اد الباهلي قال: كن��ت ردف أبي يوم األضحى و 

نيبّ اهلل9 خيطب الناس على ناقته مبنى.
وقال: أخبنا هشام أبوالوليد الطيالسي، أخبنا عكرمة بن عّمار، أخبنا 
اهلرماس بن زياد قال: انصرف رسول اهلل9 و أبي ُمْرد يف ورائه على مجٍل 
ل��ه، و أنا صيّب صغري، فرأيت الن��يّب9 خيطب الناس على ناقته الَعْضباء 

يوم األضحى مبنى)49(.
وال خيفى أّن مفادها نفس مفاد اخلطبة اليت ذكرناها س��ابقاً، و استظهرنا 

بأّنه أوردها بعرفة، و ميكن إيرادها مّرة ثانية مبنى.
و يف املصّنف البن أبي شيبة بسندين عن جماهد و مسروق أّن النيّب9 

خطبهم يوم النحر)50(.
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ويف السنن الكبى عن رجلني من بين َبكٍر قاال: رأينا رسول اهلل9 خيطُب 
بني أوسط أّيام التشريق، و حنن عند راحلته و هي خطبة رسول اهلل9 اليت 

خطب مبنى)51(.
وق��ال أيضاً: أخبنا علّي بن أمحد بن عبدان، أنبأ أمحد بن عبيد الصّفار، 
]حّد[ثن��ا أبو مس��لم إبراهيم ب��ن عبداهلل   . وأخبنا أب��و نصر عمر بن 
عبدالعزي��ز بن ُعمر بن قتادة النعمان��ّي، أنبأ أبو عمرو إمساعيل بن ُنيد 
لمي، أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهلل البصري، ]حّد[ ثنا أبوعاصم،  السُّ
ع��ن ربيعة بن عبدالرمحن بن حصن الغنوّي، حّدثتين س��ّراُء بنت نبهان 
و كان��ت ربَّة بيٍت يف اجلاهلية قالت: مسعت رس��ول اهلل9 يقول يف حّجة 

الوداع: »هل تدرون أيُّ يوٍم هذا؟«.
قال: و هو اليوم الذي يدعون يوم الرؤوس.

قالوا: اهلل و رسوله أعلم.
قال: »هذا أوسط أّيام التشريق، هل تدرون أّي بلٍد هذا؟«.

قالوا: اهلل و رسوله أعلم.
قال: »هذا امَلْشَعُر احلرام«   . ثّم قال:»إّني ال أدري لعّلي ال ألقاكم بعد هذا، 
أال و إّن دماءك��م و أموالك��م و أعراضكم عليكم ح��رام كحرمة يومكم 
هذا، يف بلدكم هذا حّتى تلقوا رّبكم فيس��ألكم عن أعمالكم، أال فلُيَبلِّْغ 
أدناك��م أقصاكم، أال هل بّلغُت؟« فلّما قدمنا املدينة مل يلبث إاّل قلياًل حّتى 
مات9   . ثّم قال: رواه حمّمد بن بّشار عن أبي عاصم بهذا اإلسناد و قال: 

قالت: خطبنا رسول اهلل9 يوم الرؤوس)52(.
ويف مس��ند أمحد بن حنب��ل عن أبي نضرة قال: حّدث��ين من مسع خطبة 
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النيب9 يف وسط أّيام التشريق فقال: »يا أّيها الناس! إّن رّبكم واحد، و إّن 
أباكم واحد، أال ال فض��ل لعربّي على عجمّي، و ال لعجمّي على عربّي، 
و ال ألمحر على أس��ود، و ال ألسود على أمحر إاّل بالتقوى   . أبّلغت؟« قالوا: 

بّلغ رسول اهلل9 ..   . إىل آخر احلديث)53(.
و قد روى يف دعائم اإلس��الم عن اإلمام جعفر الصادق7، عن اإلمام 
علّي 7 قال: مسعت رسول اهلل9 خيطب يوم النحر و هو يقول: »هذا يوم 
الثّج و العجّ   . و الثّج: ما تهريقون فيه من الدماء، فمن صدقت نّيته كانت 
أّول قط��رة له كّفارة لكّل ذنب   . و الع��ّج: الدعاء، فعّجوا إىل اهلل، فواّلذي 
نفس حمّمد بيده ال ينصرف من هذا املوضع أحد إاّل مغفورًا له إاّل صاحب 

كبرية مصّرًا عليها ال حيدِّث نفسه باإلقالع عنها«)54(.
وُيعتق��د أّن هذه اخلطبة قد قاهلا9 مبنى يوم النحر يف حّجة الوداع، كما 

يدّل على ذلك لفظة »هذا املوضع«   . 
ولك��ن حيتمل أن يكون قد ألقاها يوم عي��د األضحى باملدينة املنّورة يف 
عام من األعوام، و مراده م��ن »هذا املوضع« مصّلى العيد و مكان اخلطبة 
و جممع املس��لمني، ولكن روايات البيهقي صرحية يف أّنه أوردها مبنى يوم 

النحر يف حّجة الوداع.
فقد روى البيهقي بس��نده عن أبي بكرة قال: خطبنا رس��ول اهلل9 يوم 

النحر فقال: »ال ترجعوا بعدي كّفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض«.
و فيه أيضًا بس��نده عن اهلرماس بن زياد قال: رأيت النيّب9 و أنا صيّب 

أردفين أبي خيطب الناس مبنى يوم األضحى على راحلته.
و فيه أيضًا بس��نده عن أبي أمامة مسعت أب��ا أمامة يقول: مسعت خطبة 
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رسول اهلل9 مبنى يوم النحر.
و في��ه أيضًا بس��نده عن رافع بن عمرو املزني قال: رأيت رس��ول اهلل9 
خيطب الناس مبنى حني ارتفع الضحى على بغلٍة ش��هباء، و علّي ُيَعّبُ عنه، 

والناس بني قائم و قاعد)55(.
و روى الص��دوق بس��نده عن أب��ي أمامة يقول: مسعت رس��ول اهلل9 
يقول:»أّيها الناس إّن��ه ال نيّب بعدي، وال ُأّمة بعدكم، أال فاعبدوا رّبكم، و 
صّلوا مخسكم، وصوموا شهركم، وحّجوا بيت رّبكم، و أّدوا زكاة أموالكم 

طّيبة بها أنفسكم، و أطيعوا والة أمركم تدخلوا جّنة رّبكم«)56(.
فه��ذه الرواية وإن مل تك��ن فيها داللة على أّن ه��ذا الكالم صدر من 
الن��يّب9 يف حّجة الوداع، لكن الروايتني اأُلخريني تداّلن على ذلك، فإّن 
أمحد بن حنبل يف مس��نده و احلاكم يف املس��تدرك قد زادا فيما روياه: يقول 
أبو أمامة: مسعت رس��ول اهلل9 خيطب الناس يف حّجة الوداع، و هو على 
اجلدع��اء واضع رجله يف غراز الرحل يتطاول يقول: أال تس��معون؟ فقال 
رجل من آخر القوم: ما تقول؟ قال: اعبدوا رّبكم..   . إىل آخر احلديث)57(.

5 - خطبته9 يف مسجد اخليف
روى الكليين عن عّدة من أصحابنا، عن أمحد بن حمّمد بن عيس��ى، عن 
أمحد بن حمّمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن 
أبي عبداهلل7: أّن رس��ول اهلل9 خطب الناس يف مسجد اخليف فقال:» 
ر اهلل عبدًا مسع مقاليت فوعاها و حفظها و بّلغها من مل يس��معها، فرّب  َنضَّ
حام��ل فقٍه غرُي فقي��ٍه، و رّب حامل فقٍه إىل من هو أفقه منه، ثالث ال يغّل 
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عليهّن قلب امرٍئ مسلم: إخالص العمل هلل، و النصيحة ألئّمة املسلمني، 
و اللزوم جلماعتهم، فإّن دعوتهم حميطة من ورائهم، املسلمون إخوة تتكافأ 

دماؤهم، و يسعى بذّمتهم أدناهم«.
ثّم قال: و رواه أيض��ًا عن مّحاد بن عثمان، عن أبان، عن ابن أبي يعفور 
مثله، وزاد فيه:»وهم يد على من س��واهم«   . وذكر يف حديثه أّنه خطب يف 

حّجة الوداع مبنى يف مسجد اخليف.)58(
ورواها الش��يخ أبو عبداهلل املفيد يف األمالي بسند آخر ذكره عن اإلمام 

الصادق7 أّنه قال: »خطب رسول اهلل يوم منى فقال...إىل آخره«)59(.
ورواها أيضًا الش��يخ الصدوق عن حمّمد بن موس��ى بن املتوّكل قال: 
حّدثنا علي بن احلسني السعد آبادي قال: حّدثنا أمحد بن حمّمد بن خالد، 
ع��ن أمحد بن حمّمد بن أبي نصر البزنطي، عن مّحاد بن عثمان، عن أبي 
عبداهلل7، ورواها بس��ند آخر يف اخلصال)60(، و أيضًا وردت يف مجهرة 

خطب العرب)61(.
ورواها ابن ماجة يف السنن بسند ذكره عن جبري بن مطعم)62(، أّنه قال: 
قام رس��ول اهلل9 باخليف من منى فقال: »نّضر اهلل إىل أن قال فإّن دعوتهم 
حتيط م��ن ورائهم«   . وأّما صدر احلديث فقط، فقد ذكره يف ضمن أحاديث 

متعّددة)63(.
وقال الفريوز آبادي: رجع9 إىل منزله بالقرب من مس��جد اخليف، و 
خط��ب خطبة بليغة، بلغ صوته إىل مجيع أهل اخليام يف خيامهم، و هذا من 

مجلة املعجزات النبوّية)64(.
ويف سنن أبي داود بس��نده عن عبدالرمحن بن معاذ التيمي قال: خطبنا 
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رس��ول اهلل9 و حنن مبنى ففتح��ت أمساعنا، حّتى كّنا نس��مع ما يقول و 
حنن يف منازلنا، فطفق يعّلمهم مناس��كهم حّتى بلغ اجلمار، فوضع إصبعيه 
السّبابتني، ثّم قال: حبصى اخلذف، ثّم أمر املهاجرين فنزلوا يف مقّدم املسجد، 

و أمر األنصار فنزلوا من وراء املسجد، ثّم نزل الناس بعد ذلك)65(.
ويف الكايف عن حمّمد بن احلس��ن، عن بعض أصحابنا، عن علّي بن 
احلكم، عن احلكم بن مس��كني، عن رجل من قريش من أهل مّكة قال: 
قال س��فيان الث��وري: اذهب بنا إىل جعفر بن حمّم��د7 قال: فذهبت 
معه إليه، فوجدناه قد ركب داّبته، فقال له س��فيان: يا أبا عبداهلل حّدثنا 
حبديث خطبة رس��ول اهلل9 يف مس��جد اخليف، قال: دعين حّتى أذهب 
يف حاج��يت فإّني قد ركبت فإذا جئت حّدثتك، فقال: أس��ألك بقرابتك 
من رس��ول اهلل9 ملّا حّدثتين، قال: فنزل، فقال له سفيان: ُمر لي بدواة و 

قرطاس حّتى أثبته، فدعا به ثّم قال: اكتب:

بسم اهلل الرمحن الرحيم   . خطبة رسول اهلل9 يف مسجد اخليف: 

»نّضر اهلل عبدًا س��ع مقالت فوعاها، و بّلغها من مل تبلغه، يا أّيها 

الناس! ليبّلغ الشاهد الغائب، فرّب حامل فقٍه ليس بفقيه، و رّب 

حام��ل فقه إل من هو أفقه منه، ثالث ال يغّل عليهّن قلب امرئ 

مس��لم: إخالص العمل هلل، و النصيحة ألئّمة السلمني، و اللزوم 

لماعتهم، ف��إّن دعوتهم ميطة من ورائهم، الؤمنون إخوة تتكافأ 

دماؤهم، و هم يد على من سواهم، يسعى بذّمتهم أدناهم«.
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فكتبه سفيان ثّم عرضه عليه، وركب أبو عبداهلل7.)66(
و ق��د ذكر القّمي هذه اخلطبة املبارك��ة وزاد يف آخرها: و صّية النيب9 
يف التمّس��ك بالثقلني)67(، وليس ببعيد؛ ألّنه قد أمر املسلمني بالتمّسك 

بالثقلني مّرات عديدة و يف مواطن شّتى.

6 - خطبة رسول اهلل9 عند الكعبة
عندما قضى رسول اهلل9 حّجته أتى مودِّعًا للكعبة الشريفة، فلزم حلقة 

الباب و نادى:
أّيها الناس! فاجتمع من يف املسجد احلرام و من يف السوق حوله، فخطب 
هذه اخلطبة البليغة و ذكر الفنت اليت حتدث بعده و الفس��اد الذي يتعّرض 

له الناس يف أخالقهم و أعماهلم و عقائدهم، و حتّقق أشراط الساعة.
وجدير بالذكر أّن هل��ذه اخلطبة املباركة روايات متعّددة خمتلفة فيما بينها 
يف بعض األلفاظ، و مشرتكة يف األكثر   . فقد روى السيوطي يف الدّر املنثور 
��اَعَة َأْن َتْأتَِيُه��ْم َبْغَتًة َفَقْد جاَء  ذي��ل اآلية الكرمية:}َفَهْل َيْنُظُروَن إالَّ السَّ
َأْش��راُطها{)68( وقال: أخرج ابن مردويه، عن ابن عّباس رضي اهلل عنهما 
قال: حّج النيب حّجة الوداع ث��ّم أخذ حبلقة باب الكعبة فقال: أّيها الناس 

أال أخبكم بأشراط الساعة إىل آخره)69(.
ورواها أيضًا حميي الدِّين ابن العربي يف حماضرة األبرار و مسامرة األخيار 

مرساًل عن عبداهلل بن عّباس، عن النيب9)70(.
وأّما يف كتب الش��يعة اإلمامّية فرويت يف جامع األخبار مرسلة عن جابر 
ب��ن عبداهلل األنصاري أّنه قال: حججت مع رس��ول اهلل9 حّجة الوداع، 
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فلّم��ا قضى النيب9 ما افرتض عليه من احلّج أت��ى مودِّعًا الكعبة، فلزم 
حلقة الباب و نادى برفيع صوته: أّيها الناس! فاجتمع أهل املسجد و أهل 

السوق، فقال: امسعوا إّني قائل ما هو بعدي كائن..   . إىل آخره)71(.
اَعَة{  وجاء يف تفسري القمي يف ذيل اآلية املباركة: }َفَهْل َيْنُظُروَن إالَّ السَّ
قال: حّدثين أبي، عن سليمان بن مسلم بن اخلّشاب، عن عبداهلل بن جريج 
املّكي، ع��ن عطاء بن أبي رباح، عن عبداهلل ب��ن عّباس قال: حججنا مع 
رسول اهلل9 حّجة الوداع فأخذ حبلقة باب الكعبة، ثّم أقبل علينا بوجهه، 

فقال:
»أال ُأخبكم بأش��راط الس��اعة؟« و كان أدنى الناس منه يومئٍذ سلمان 

رمحة  اهلل عليه، فقال: بلى يا رسول اهلل!
فقال 9: » إّن من أشراط الساعة إضاعة الصلوات و اّتباع الشهوات، 
و املي��ل إىل األهواء، و تعظيم أصحاب املال، و بيع الدين بالدنيا، فعندها 
يذوب قلب املؤمن يف جوفه كما ُيذاب امللح يف املاء مّما يرى من املنكر فال 

يستطيع أن يغرّيه«.
قال سلمان: وإّن هذا لكائن يا رسول اهلل؟!

قال: »إي واّلذي نفس��ي بيده يا س��لمان! إّن عندها يليهم ُأمراء َجَوَرة و 
وزراء فسقة، و عرفاء ظلمة، و ُأمناء خونة«.

فقال سلمان: و إّن هذا لكائن يا رسول اهلل؟!
ق��ال 9:» إي و الذي نفس��ي بيده يا س��لمان! إّن عندها يكون املنكر 
معروف��اً، و املعروف منك��رًا، و يؤمتن اخلائن، و خي��ّون األمني، و يصدَّق 

الكاذب، و يكذَّب الصادق..   . إىل آخر اخلطبة الشريفة«)72(.
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7- خطبته9 يف غدير ُخم
بعد أن أمت رس��ول اهلل9 و املسلمون حّجهم و قضوا مناسكهم خرجوا 
من مكة املكرمة يف ضحى اليوم الرابع عشر من ذي احلجة احلرام متوّجهني 
إىل املدينة املنّورة، و كان موكب الرس��ول9 يس��ري حنو املدينة منزاًل بعد 
منزل و مرحلة بعد مرحلة، حّتى مضى اليوم اخلامس عش��ر و الس��ادس 
عشر و السابع عشر، و يف ضحى اليوم الثامن عشر و حينما بلغ املوكب 
الش��ريف قريبًا من اجلحفة بغدير خّم و قد ابتعد 185 كيلومرتًا عن مكة، 
و قب��ل تفّرق احلجاج يف مس��ريهم و ذهابهم إىل أوطانه��م، نادى منادي 

الرسول9: الصالة جامعة.
فارتّج احلجاج من هذا النداء، إذ مل تكن هذه الس��اعة زمان نزول، و مل 
يكن هذا امل��كان منزاًل و موقفًا لالس��رتاحة، فتوّقف املوكب، فلحق من 
كان يف آخر القافلة، ورجع من كان يف مقّدمها، فاجتمعوا يف احلّر الش��ديد 
ليس��معوا اخلب اهلاّم، حّتى وضع كثري منهم رداءه على رأسه من شّدة حرارة 

الشمس، ووضع البعض رداءه حتت قدميه اّتقاًء ِلَلهيب الرمضاء.
فصّلى رسول اهلل9 باملسلمني صالة الظهر، ثّم صنعوا من أقتاب اإلبل 
منبًا رفيعًا لرسول اهلل9، فصار اأُللوف من البشر آذانًا صاغية لكالمه9 
ليسمعوا و ليعوا كالم خطيب اهلل تعاىل، فرقى املنب و فتح فمه الطّيب و 

تكّلم بكالم بّلغ فيه املسلمني ما أمره اهلل تعاىل بتبليغه.
و حنن نورد اخلطبة الش��ريفة عن كتاب املناقب البن املغازلي الشافعي 

بسند ذكره، فقال رسول اهلل9:

المد هلل نمده و نس��تعينه، و نؤمن به و نتوّكل عليه، و نعوذ 
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ئات أعمالنا، الذي ال هادي لن  باهلل من شرور أنفسنا، ومن س��يّ

أضّل، و ال مضّل لن هدى، و أشهد أن ال إله إاّل اهلل، و أّن مّمدًا 

عبده و رسوله.

أّم��ا بعد أّيها الناس! فإّنه مل يكن لن��ّي من العمر إاّل نصف 

من)73( عّمر من قبله، و إّن عيس��ى ب��ن مريم7 لبث يف قومه 

أربعني سنة، وإّني قد أسرعت يف العشرين، أال وإّني يوشك أن 

ُأفارقكم، أال وإّني مسؤول و أنتم مسؤولون، فهل بّلغتكم؟ فماذا 

أنتم قائلون؟

 فق��ام من كّل ناحية م��ن القوم جميب يقولون: نش��هد أّنك عبداهلل و 
رسوله، قد بّلغت رسالته، و جاهدت يف سبيله، و صدعت بأمره، و عبدته 

حّتى أتاك اليقني، جزاك اهلل عّنا خري ما جزى نبّيًا عن أّمته.

فقال:»ألستم تش��هدون أن ال إله إاّل وحده الشريك له، و أّن 

مّمدًا عبده و رس��وله، و أّن الّنة حّق، و أّن النار حّق، و تؤمنون 

بالكت��اب كّله؟ قال��وا: بلى، قال: فإّني أش��هد أن قد صدقتكم و 
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صّدقتموني، أال و إّني فرطكم و إّنكم تبعي، توش��كون أن تردوا 

عليَّ الوض، فأس��ألكم حني تلقونن عن ثقليَّ كيف خلفتموني 

فيهما«؟
ق��ال: فُأعيل علينا)74( ما ندري ما الثقالن، حّتى قام رجل من املهاجرين 

و قال: بأبي و ُاّمي أنت يا نيّب اهلل ما الثقالن؟

ق��ال9: »األكب منهم��ا كتاب اهلل تعال، س��بب طرفه بيداهلل 

و طرف بأيديكم، فتمّس��كوا به، وال تضّل��وا، و األصغر منهما 

عتت��ي   . من اس��تقبل قبلت و أجاب دعوتي، ف��ال تقتلوهم و ال 

تقهروهم و ال تقصروا عنهم، فإّني قد سألت هلم اللطيف اخلبي 

فأعطاني، ناصرهما لي ناص��ر، وخاذهلما لي خاذل، وولّيهما لي 

. ، وعدّوهما لي عدوٌّ وليُّ

أال و إّنه��ا مل تهلك ُأّمة قبلكم حّتى تتدّين بأهوائها، و تظاهر 

على نبّوتها، و تقتل من قام بالقس��ط، ثّم أخذ بيد علّي بن أبي 

طالب7 فرفعها ثّم قال: َمْن كنُت مواله فهذا مواله، و َمْن كنُت 
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و لّي��ُه فهذا و لّي��ُه، َالّلهمَّ واِل من واالُه، وع��اِد َمْن عاداُه«   . قاهلا 

ثالثًا)75(.

ثّم تّوج رس��ول اهلل9 علّيًا7 بعمامته »الس��حاب« أمام مجوع حاشدة 
من املؤمنني بيده الش��ريفة، فس��دل طرفها على منكبه، و أمر املهاجرين و 
األنصار أن يس��لِّموا على علّي7 بإمرة املؤمنني ويهّنئونه بهذه الفضيلة 

العظيمة   . فسّلم وجوه املسلمني)76( عليه بإمرة املؤمنني و هّنأوه)77(.
وم��ن يراجع أغلب املصادر التارخيية و كتب احلديث جيد أّن هذه اخلطبة 
قد احتّل��ت العديد من الصفحات، و أب��رزوا و جوهها املختلفة، و من 
ه��ؤالء الطبي اّلذي أّل��ف كتابًا مجع فيه أحاديث غدي��ر خّم يف جمّلدين 

ضخمني.)78(
و قال الش��يخ سليمان احلنفي القندوزي يف ينابيع املوّدة: ُحكي عن أبي 
املعالي اجلويين امللّقب بإمام احلرمني أس��تاذ أبي حام��د الغزالي أّنه قال: 
رأيت جمّلدًا يف بغداد يف يد صّحاف فيه روايات خب غدير خّم مكتوبًا عليه 
اجملّلدة الثامنة و العش��رون من طرق قوله9: من كنت مواله فعلّي مواله، 

و يتلوه اجملّلدة التاسعة و العشرون)79(.
ومنت اخلطبة الش��ريفة خيتلف يف الروايات احلاكية هلا، و كّلها تش��تمل 

على قول رسول اهلل9 خماطبًا هذا اجلمع العظيم:

»ألست أول بكم من أنفسكم«؟ 
قال��وا: بلى، فأخذ بضبع علّي ب��ن أبي طالب و رفعها حّتى ُرئَي بياض 

إبطيهما، 

فق��ال: »من كنت مواله فهذا علّي مواله، اللهمَّ و اِل من وااله، 
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و عاِد من عاداه، وانصر من نصره، و اخذل من خذله«.
و يف االحتج��اج و روضة الواعظني و العدد القوّية و اليقني)80( ذكروا 
خطبة طويلة جّدًا للنيّب العظيم يف هذا املشهد العاّم، و بعض املؤلِّفني ذكر 
نّصًا متوّسطًا بني القصري و الطويل هلذه اخلطبة؛ كابن املغازلي)483ه ( يف 
املناقب كما مّر، و ابن األثري يف ُأس��دالغابة)81(، و الشيخ أمحد أبوالفضل 
بن حمّمد باكثري املّكي الش��افعي)املتوّفى 1047ه ( يف وس��يلة املآل يف عّد 
مناق��ب اآلل)82(، والش��يخ العاملي يف ضياء العاملني ع��ن كتاب الوالية 
للط��بي امل��ؤرِّخ)83(، و املّتقي اهلندي يف كنز العّم��ال)84(، واحلمويين يف 
فرائد الس��مطني)85(، و ابن الصّباغ املالكي يف الفص��ول املهّمة)86(، و 
ابن كثري يف البداية و النهاية)87(، و ابن حجر يف الصواعق احملرقة)88(، و 
احلليب يف الس��رية النبوية)89(، و اهليثمي يف جممع الزوائد)90(، و القرماني 
يف أخب��ار الدول)91(، و بعض احملدِّثني و الرواة ذكروا فقط نقطة هاّمة من 

هذه اخلطبة؛ و هي قول رسول اهلل9: من كنت مواله فعليٌّ مواله.
و بعد إيراد هذه اخلطبة قال الشاعر الشهري حّسان بن ثابت لرسول اهلل9: 
ائذن لي يا رس��ول اهلل أن أقول يف علّي أبياتًا تسمعهّن، فقال9: ُقل على 

بركة اهلل، فأنشد حّسان بن ثابت شعره املعروف:
نبّيه��م الغدي��ر  ي��وم  يناديه��ُم 

 

منادي��ا بالّرس��ول  امس��ع  و  خب��ّم 

 

فق��ال: فم��ن موالك��ُم و نبّيك��م

 

 فقال��وا و مل يب��دوا هن��اك التعاميا
نبّين��ا أن��ت  و  موالن��ا  إهل��ك 

 

و مل تل��ق مّن��ا يف الوالي��ة عاصي��ا

 

فق��ال ل��ه ق��م ي��ا عل��ّي فإّن��ين

 

رضيت��ك من بع��دي إمام��ًا و هاديا

 

فم��ن كن��ت م��واله فه��ذا ولّي��ه

 

فكون��وا ل��ه أتب��اع ص��دٍق مواليا
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ولّي��ه واِل  الّله��ّم  دع��ا:  هن��اك 

 

وُك��ن لّل��ذي ع��ادى علّي��ًا معاديا

 

و قد روى هذه األبيات الس��ّتة العالمة األميين يف كتابه الغدير)92( 
عن اثين عش��ر من علماء أهل الس��ّنة و عن اثنني و عشرين من علماء 
اإلمامي��ة، و نقلها عن كتاب س��ليمان بن قيس اهلاللي و املوىل حمس��ن 
الفيض الكاش��اني يف »علم اليقني«)93( بزيادة أبي��ات أربعة، و قال بعد 

البيت األّول:

وق��د ج��اء جبيل عن أم��ر رّبه

 

بأّن��ك معص��وم ف��ال ت��ُك واني��ا

 

و بّلغهم ما أنزل اهلل رّبهم إليك

 

األعادي��ا هن��اك  خت��ش  ال   و 
فق��ام ب��ه إذ ذل��ك راف��ع كّفه

 

بك��ّف عل��يٍّ ُمعلن الص��وت عاليا

 

و زاد بعد البيت السادس:

لنصرهم ناصريه  انص��ر  فيارّب 

 

 إمام ه��دى كالب��در جيل��و الدياجيا
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ثّم قال العالمة األميين: و الذي يظهر للباحث أّن حّسانًا أكمل هذه 
األبيات بقصيدة ضّمنها نبذًا من مناقب أمرياملؤمنني7)94(.

ويف خت��ام حديثنا عن هذه اخلطبة اهلامة، ولكي نرفع ما قد يتس��ّرب إىل 
نفوس البعض من الش��ك فيها نذكر ش��يئًا عن رواتها من الصحابة و 

التابعني، و ماُألَِّف يف حديث الغدير، فنقول: 
أّواًل: روى حديث الغدير من الصحابة مئة و عشرون صحابيًا منهم:

1. أبوبكر بن أبي قحافة التيمي:)املتوفى13ه (.
2. أبوهريرة الدوسي: )املتوّفى57�59ه (.

3. أبوليلى األنصاري: إستشهد بصفني مع اإلمام علي7 سنة37ه .
4. أبو زينب بن عوف األنصاري.

5. أبو فضالة األنصاري: بدري استشهد بصفني مع اإلمام علي7.
6. أبو قدامة األنصاري.

7. أبو عمرة بن عمرو بن حمّصن األنصاري.
8. أبو اهليثم بن التيِّهان، إستشهد بصفني مع اإلمام علي7 سنة37ه .

9. أبو رافع القبطّي.
10. أبو ذؤيب خويلد أو خالد� ابن خالد بن حمرث اهلذلي.

ثانيًا: و رواه أيضًا اثنان و مثانون من التابعني، منهم:
1. أبو راشد احلباني الشامي، إمسه أخضر، نعمان.

2. أبو س��لمة عبداهلل بن عبدالرمحن بن ع��وف الّزهري املدني)املتوّفى 
94ه (.

3. أبو سليمان املؤّذن.
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4. أبو صاحل السّمان، ذكوان املدني)املتوّفى101ه (.
5. أبو عنفوانة املازني.

6. أبو عبد الرحيم الكندي.
7. أبو القاسم األصبغ بن ُنباتة التميمي، الكويف.

8. أبو ليلى الكندي.
9. إياس بن ُنَذير.

10. مجيل بن عمارة.
ثالث��ًا: و قد أّيده و رواه من العلماء و أعالم احلفاظ واملؤّرخني ثالمثئة 

و ستون، نذكر منهم:
1. احلافظ أبو عيسى الرتمذي) املتوّفى 279ه (.)95(
2. احلافظ أبو جعفر الطحاوي)املتوّفى 279ه (.)96(

3. احلافظ ابن عبد الّب القرطيب )املتوّفى 463ه (.)97(
4. الفقيه أبو احلسن بن املغازلي الشافعي)املتوّفى 483ه (.)98(

5. حجة اإلسالم أبو حامد الغزالي)املتوّفى 505 ه (.)99(
6. احلافظ أبو الفرج بن اجلوزي احلنبلّي) املتوّفى 597ه (.

7. أبو املظفر سبط ابن اجلوزي احلنفي)املتوّفى 654ه (.)100(
8. ابن أبي احلديد املعتزلي)املتوّفى 655ه ).)101(

9. احلافظ أبو عبداهلل الكنجي الشافعي) املتوّفى 658ه (.)102(
الشيخ أبو املكارم عالء الدين السمناني)املتوّفى 736ه (.)103(  .10

مشس الدين الذهيب الشافعي)املتوّفى 748ه (.)104(  .11
12. مشس الدين اجلزري الشافعي )املتوّفى 833ه (.)105(
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احلافظ ابن حجر العسقالني)املتوّفى 852ه (.)106(  .13
مجال  الدين  أبواحملاسن  يوسف  بن صالح  الدين  احلنفي.)107(  .14

نور الدين  اهلروي  التازي  احلنفي )املتوّفى 1014ه (.)108(  .15
زين الدين املناوي الشافعي )املتوّفى1031ه (.)109(  .16
نور الدين احلليب الشافعي )املتوّفى 1044ه (.)110(  .17

السيد حممد البزني الشافعي)املتوّفى 1103ه (.)111(  .18
السيد ابن محزه احلراني الدمشقي احلنفي )املتوّفى1120ه (.)112(  .19

مريزا حممد البدخشي.)113(  .20
21. مفيت الشام العمادي احلنفي الدمشقي )املتوّفى1171ه (.)114(

22. أبو العرفان الصبان الشافعي )املتوّفى 1206 ه (.)115(
23. حممود اآللوسي البغدادي)املتوّفى 1270ه (.)116(

24. الشيخ حممود احلوت البريوتي الشافعي)املتوّفى 1276ه (.)117(
25. املولوي ولّي اهلل اللكهنوي.)118(

26. احلافظ املعاصر شهاب الدين الغماري املغرب.)119(
27. الشيخ عبدالعزيز حممد بن الصّديق املغربي   . )120(

رابعًا: من ألف يف حديث الغدير.
و إليك قائمة بأمساء بعض من ألف يف حديث الغدير و اس��م كتابه أو 
رس��الته و ال نّدعي هنا أننا س��نذكر كل ما ُأّلف بهذا الصدد ألّن ذلك ال 

ولن يتوقف إن شاء اهلل تعاىل:
1   . أب��و جعفر حممد ب��ن جرير بن يزي��د بن خالد الط��بي، اآلملي، 

)املتوّفى310ه (له كتاب »الوالية يف طرق حديث الغدير«.
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2   . أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد اهلمداني، احلافظ املعروف بابن 
عقدة)املتوّفى333ه ( له »كتاب الوالية يف طرق حديث الغدير«.

3   . أبو بكر حممد بن عمر بن حممد بن سامل التميمي، البغدادي، املعروف 
باجُلعابي)املتوّفى سنة 355ه ( له كتاب »َمْن روى حديث غدير خم«.

4   . أبو طالب عبداهلل بن أمحد بن زيد األنباري، الواسطي )املتوّفى 356ه ( 
له كتاب »طرق حديث الغدير«.

5   . أبوغال��ب أمحد بن حممد بن حممد الّزراري)املتوّفى 368ه ( له جزء يف 
خطبة الغدير.

6   . أبو املفّضل حممد بن عبداهلل بن املّطلب الشيباني )املتوّفى 372ه ( له 
كتاب »َمْن روى حديث غدير خم«.

7   . احلافظ علي بن عمر الدارقطين، البغدادي )املتوّفى385ه ( قال الكنجي 
الش��افعي يف كفايته عند ذكر حديث الغدير: مجع احلافظ الدارقطين طرقه 

يف جزء.
8   . الش��يخ حمس��ن بن احلس��ني بن أمح��د النيس��ابوري، اخلزاعي، له 

كتاب»حديث الغدير«.
9   . علي بن عبدالرمحن بن عيسى بن عروة بن اجلراح القناني)املتوّفى413ه ( 

له كتاب »طرق خب الوالية«.
10   . أبو عبداهلل احلسني بن عبيد اهلل بن إبراهيم الغضائري املتوّفى)411ه (

له كتاب »يوم الغدير«.
11   . احلافظ أبوس��عيد مس��عود بن  ناص��ر  بن أبي  زيد السجس��تاني 

)املتوّفى477ه ( له كتاب »الدراية يف حديث الوالية«.
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12   . أبو الفتح حممد بن عل��ي بن عثمان الكراجكي)املتوّفى 449ه ( له 
كتاب»عدة البصري يف حجج يوم الغدير«.

13   . عل��ي ب��ن بالل ب��ن معاوية بن أمح��د املهليب: ل��ه كتاب»حديث 
الغدير«.

14   . الشيخ منصورالالئي، الرازي، له كتاب»حديث الغدير«.
15   . الش��يخ علي بن احلسن الطاطري، الكويف، صاحب كتاب »فضائل 

أمرياملؤمنني7« له »كتاب الوالية«.
16   . أبو القاسم عبيد اهلل بن عبداهلل احلسكاني: له كتاب »دعاة اهلداة إىل 

أداء حق املواالة«، يذكر فيه حديث الغدير.
17   . مش��س الدين حممد بن أمح��د الذهيب)املتوّفى 748ه ( له كتاب »طرق 

حديث الغدير«.
18   . مش��س  الدي��ن  حممد  بن  اجل��زري،  الدمش��قي،  املقري، الش��افعي 

)املتوّفى833ه ( أفرد رسالة يف »إثبات تواتر حديث الغدير«.
19   . امل��وىل عبداهلل بن ش��اه منصور القزويين، الطوس��ي له:»الرس��الة 

الغديرية«.
20   . السيد سبط احلس��ن اجلايسي، اهلندي، اللكهنوي: له كتاب»حديث 

الغدير« بلغة األردو طبع يف اهلند.
21   . الس��يد مري حامد حس��ني ابن الس��يد حممد قلي املوسوي، اهلندي، 
اللكهنوي)املتوّفى س��نة 1306 ه�� (، ذكرحديث الغدير و طرقه و تواتره و 
مف��اده يف جمّلدين ضخمني يف ألف و مث��ان صحائف   . و هما من جمّلدات 

كتابه الكبري»العبقات«.
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22   . السيد مهدي ابن السيد علي الغريفي، البحراني، النجفي) املتوّفى 
1343ه ) له كتاب »حديث الوالية يف حديث الغدير«.

23   . احلاج الشيخ عباس بن حممدرضا القمي )املتوّفى1359 ه (.
24   . السيد مرتضى حسني اخلطيب الفتحبوري، اهلندي: له كتاب تفسري 

التكميل يف آية: }اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم{ النازلة يف واقعة الغدير.
25   . الش��يخ حممدرض��ا ابن الش��يخ طاه��ر آل ف��رج اهلل، النجفي: له 

كتاب»الغدير يف اإلسالم«.
26   . الّعالمة الشيخ عبداحلسني بن أمحد األميين النجفي)املتوّفى 1390ه (، 

له:»الغدير يف الكتاب و السنة و األدب« يف 11 جزءًا.)121(
هذا ما اس��تطعنا أن نعرضه للقارئ الكريم من خطب رس��ول اهلل9 
يف حجة الوداع، عس��ى أن نكون قد س��اهمنا يف رس��م ص��ورة ملا بذله 
رس��ول اهلل9 من جهود و تضحيات يف سبيل إرشاد ُأمّته و توضيح معامل 

الدين اإلسالمي احلنيف ألجيال اأُلّمة اإلسالمية.
نس��أل اهلل أن يوفقنا لالستنان بس��ّنته و أن يرزقنا شفاعته يف اآلخرة و 

زيارته يف الدنيا، والشكر هلل، و له احلمد على توفيقه للصاحلات.
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114   . الصالت الفاخرة: 49.

هام��ش  يف  الراغب��ني  إس��عاف   .   115
نوراألبصار:153.

116   . روح املعاني6: 195.
117   . أسنى املطالب: 461.

118   . م��رآة املؤمن��ني يف مناقب أهل بيت 
سيد املرسلني:40.

119   . تشنيف اآلذان: 77.
120   . جملة املوسم:74، م2-1190م، مهرجان 

الغدير/ لندن.
121   . يعد هذا الكتاب موس��وعة ش��املة 
ل��كل م��ا يتعّلق خبطب��ة النبى9 يف 
غدير خم يف اليوم الثامن عشر من ذي 
احلج��ة احلرام عام حجة الوداع   . و هو 
شامل ملناقشات تتعّلق بأسانيد اخلطبة 

و داللتها و ما تثبته و تنفيه.
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